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Milí čtenáři, 

čeká nás opět nabitá kulturní 
sezona a já věřím, že se již ne-
můžete dočkat, až zasednete 

do koncertních sálů, budete procházet zajímavé 
výstavy a navštěvovat inspirující divadelní před-
stavení. Vzpomínky na léto pomalu vyblednou, 
ale umělecké zážitky je jistě nahradí.
Národní galerie v Praze připravila od poloviny 
září výstavu jednoho z nejvýznamnějších fran-
couzských naivistů, malíře Henriho Rousseaua. 
Expozice se k nám přestěhuje z pařížského Musée 
d´Orsay a bude doplněna o díla českých umělců, 
jako jsou Jan Zrzavý, Toyen či Otto Gutfreund. 
Myslím, že je se na co těšit.
Koncertní sezonu zahájí velkolepě mezinárodní 
festival Dvořákova Praha, jehož letošní program 
je zaměřen na méně známá Dvořákova díla. Je 
připraven i program pro rodiny s dětmi a výpra-
va do umělcovy rodné Nelahozevsi. Více najdete 
uvnitř časopisu v rubrice Koncerty.
Pokud se vydaří „babí“ léto, můžete jej příjemně 
strávit na některém z  pražských vinobraní, ať 
v Botanické zahradě či na náměstí Jiřího z Podě-
brad nebo v Grébovce. Plody léta ze sebe vydají 
určitě to nejlepší.

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



fot
o ©

 M
us

eu
m

 Ka
m

pa
; W

iki
m

ed
ia 

Co
m

m
on

s

  FRANTIŠEK KUPKA (145 let)

Jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství, 
český malíř a grafik František Kupka, pátý syn notářského 
úředníka, se narodil 23. září 1871 v Opočně. Na přání otce se 
nejprve vyučil sedlářem, vždy ale tíhl k malířství.

V roce 1895 se díky svému talentu dostal jako stipendista do Paří-
že (Académie Julian, École des Beaux-Arts) a ve Francii se nakonec 

tento tichý a citlivý umělec 
usadil natrvalo. V počátcích 
se živil ilustracemi, návrhy 
plakátů a karikaturami do 
satirických časopisů. Během 
první světové války se zapo-
jil do organizování českých 
legií, bojoval na frontě, na-
vrhoval uniformy i prapor 
legií. V té době se seznámil 
také s T. G. Masarykem. Pod 
vlivem nově se formujících 
moderních uměleckých 
směrů začal vytvářet vlast-

ní abstraktní díla. Za své první nefigurativní obrazy ale sklidil 
nepochopení a posměch. Jeho přínos světovému umění byl uznán 
teprve v 60. letech 20. století. V Čechách byla Kupkova díla poprvé 
vystavena až deset let po jeho smrti. Dnes patří Kupkovy obrazy 
mezi nejdražší díla českých umělců, které vystavuje Národní ga-

lerie v Praze a Nadace manželů Jana a Medy Mládkových v Museu 
Kampa. Kupka zemřel 24. června 1957 na pařížském předměstí 
Puteaux a pohřben byl na hřbitově Père-Lachaise. 

Jana Stránská

František Kupka, 1928

František Kupka, 1952

  JAROSLAV SEIFERT, RODÁK ŽIŽKOVSKÝ 
(115 let)

Představovat obšírněji Jaroslava Seiferta, českého básníka, 
spisovatele, novináře a překladatele, by nejspíš bylo opako-
váním již mnohokrát napsaného. Jaroslavův otec, původně 
úředník, později obchodník a nakonec dělník, snad vinou 
společenského sesunu, snad díky sociálnímu cítění, snad pro 
obojí, se stal zaníceným socialistou, zatímco jeho manželka 
byla hluboce věřící katolička. 

Do těchto a navíc chudých žižkovských poměrů se Jaroslav narodil 
23. září 1901. Rodina žila v dnešní Bořivojově ulici čp. 104, ale 
často se stěhovala. Žili také v domě u Prandstetterů, na někdejší 
Karlově, později Kalininově, dnes Seifertově třídě čp. 20 (ve stej-
ném bytě jsem vyrůstala i já, pozn. autorky). Rodičovské protipóly, 
nuzné poměry i svérázný kolorit Žižkova stále častěji „vyháněl“ 
Jaroslava na toulky Prahou. Nakonec tak zameškal dost hodin na 

to, aby nedokončil studia c. k. na vyšším gymnáziu na Žižkově, 
stejně jako studia privátního žáka gymnázia na Vinohradech. 
V roce 1919 mu ale vychází první básně a první básnická sbírka 
„Město v slzách“ v roce 1921. V témže roce byla založena KSČ 
a Jaroslav se stal jejím členem. Patřil mezi členy hnutí Devětsil 
a stál na počátku českého uměleckého směru poetismu. Válku 
přežil jako redaktor v Národní práci. V 50. letech mu nemoc 
znemožnila další aktivní činnost, což mu nezabránilo vystoupit 
na II. sjezdu československých spisovatelů (1956), kde kritizo-
val kulturní politiku komunistů vůči nepohodlným autorům, ke 
kterým sám také patřil. O to kurióznějším je fakt, že o deset let 
později (1966) obdržel titul národní umělec a o dalších deset 
let později, v prosinci 1976, patřil k prvním signatářům Charty 
77. S příchodem normalizace upadl v nemilost zcela. Navzdory 
tomu mu byla udělena Nobelova ceny za literaturu (1984), ale 
pádu komunistického režimu se nedožil. Umírá 10. ledna 1986. 
Navzdory všem protivenstvím dnes jeho dílo po právu patří k ná-
rodním pokladům. 

Lucie Sládková  

4  františek kupka, jaroslav seifert
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  ANTONÍN DVOŘÁK (175 let)

Antonín Dvořák se narodil 8. září 1841 v Nelahozevsi, jako 
první z osmi dětí. Muži v Dvořákově rodu byli odjakživa řez-
níci, a tak se automaticky předpokládalo, že Antonín, jako 
prvorozený syn, bude v živnosti pokračovat. Kromě řeznic-
kého řemesla se ale v rodině dědilo také hudební nadání. 

Antonín hudbě zasvětil celý svůj život. Hrál v orchestru Proza-
tímního divadla, dirigoval, vyučoval na pražské a newyorské 
konzervatoři a především komponoval. Ještě za svého života byl 

oz n a čová n 
za jednoho 
z  největších 
h u d e b n í c h 
s k l a d ate l ů 
všech dob. 
Budete-li se 
chtít vydat 
po jeho sto-
pách, může-
te navštívit 
jeho rodný 
dům v  Ne-
l a h o z e v s i . 

Expozice o skladatelově životě a díle se zaměřuje především 
na dobu mládí, které v Nelahozevsi prožil. Muzeum Antonína 
Dvořáka najdete v  letohrádku Amerika na Praze 2. Součástí 
muzejní sbírky je unikátní soubor originálních Dvořákových 

notových autografů. Inspirací k opeře Rusalka bylo Dvořákovi 
jezírko u novorenesančního zámku ve Vysoké u Příbrami, kte-
rý v té době vlastnil jeho švagr, hrabě Václav Kounic. Zámek 
dnes mimo jiné slouží jako jeho památník a zdejší posluchárna 
nabízí návštěvníkům možnost poslechu více než 80 nahrávek 
Dvořákových děl. 

Jana Stránská

  ŽIVOT JE JEN NÁHODA (110 let)

… jednou jsi dole, jednou nahoře, život plyne jak voda 
a smrt je jako moře… Slavnou písní si chceme dnes připome-
nout geniálního hudebního skladatele, úžasného klavíristu, 
skvělého dirigenta a nenapodobitelného improvizátora Ja-
roslava Ježka. Nemilosrdný osud mu dopřál jen krátký čas, 
ale on se i tak stihl stát nesmrtelným.

Jaroslav Ježek se narodil 25. září 1906 v Praze v rodině žižkovského 
krejčího. Brzy po narození oslepl na jedno oko a druhé bylo za-
saženo šedým zákalem. Po zánětu středouší nedoslýchal a navíc 

měl i problémy s ledvinami. Nastoupil do slepeckého ústavu, kde 
si osvojil základy hudební teorie a hry na nástroj. Při zkouškách 
na konzervatoř udivil svým talentem hudební improvizace, tak-
že byl přijat i přes svůj zrakový handicap. Ježek později rád bavil 
společnost svými improvizacemi, kdy prý stačilo jen zadat tóninu 

a druh skladby a on po něko-
lika vteřinách zahrál brilantní 
part na dané téma. Osudovým 
pro něho bylo setkání s Janem 
Werichem a Jiřím Voskovcem, 
pro které začal psát své šlágry. 
Ovšem vedle populární hudby 
Ježek skládal i tzv. vážnou hud-
bu. Se stoupajícím nebezpečím 
fašistického Německa se pro tři 
protagonisty Osvobozeného 
divadla stala jedinou možností 
na záchranu života emigrace do 
USA. V New Yorku Ježek vedl 
Československý pěvecký sbor, 

jenže se začalo zhoršovat jeho ledvinové onemocnění. Pár dní před 
smrtí se ještě stihl oženit se svou americkou přítelkyní českého 
původu Frances a 1. ledna 1942 umírá. Jaroslav Ježek patří právem 
k tomu nejlepšímu z české hudby 20. století. Většina jeho písniček 
dávno zlidověla a zpívá si je už několik generací. 

Marcela Kohoutová

 Antonín Dvořák, 1886

Muzeum Antonína Dvořáka v Praze

Jiří Traxler s Jaroslavem Ježkem ve studiu Ultraphon 21. 4. 1938

Hrob J. Ježka na Olšanských hřbitovech

www.kampocesku.cz antonín dvořák, jaroslav ježek  5
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ZÁŘÍ 1301 (715 let)
Do Budína, rezidence nového uherského krále Václava III., 
se dostavil papežský legát Mikuláš Boccasini, pozdější 
papež Benedikt XI., aby prosazoval nároky Karla Roberta 
z Anjou na uherský trůn. Současně tlumočil nesouhlas 
římské kurie s Václavovým obsazením uherského stolce. 

7. 9. 1641 (375 let) 
Narodil se kníže Jan Kristián I. z Eggenbergu, český 
šlechtic původem ze Štýrska, vévoda krumlovský. Za jeho 
života byla zahájena první barokní přestavba krumlovské-
ho zámku. Vlastnil rozsáhlé panství v jižních Čechách, které 
však přešlo postupně do rukou Schwarzenberků.

10. 9. 1871 (145 let) 
Císař František Josef I. vydal reskript, v němž souhlasil 
s korunovací českým králem a současně vyzval český sněm, 
aby zahájil jednání o vypořádání českých státoprávních po-
měrů v souladu se státoprávními poměry říše. Dokument 
vydaný na toaletním papíře se však ukázal býti bezcenným.

11. 9. 1951 (65 let) 
Tzv. „vlak svobody“ na trase z Prahy do Aše projel se 110 
cestujícími ostře střeženou hranici do americké okupační 
zóny v Bavorsku. Šlo o jeden z nejznámějších masových 
útěků na západ; většina cestujících se ale za hranice dosta-
la nečekaně a 77 z nich se vrátilo zpět do vlasti. 

13. 9. 1781 (235 let)
Rakouský panovník a římskoněmecký císař Josef II. zavedl 
rozumné toleranční soustavy. Na základě teze, že víra 
je privátní záležitostí občana, povolil soukromou bohosluž-
bu a udělování občanských práv luteránům, kalvinistům, 
pravoslavným a Židům. 

 z KALENDÁRIUM

1561
(455 let)

Antonín Brus 
z Mohelnice

5. 9. 1561
byl jmenován 

pražským 
arcibiskupem

1771
(245 let)

Ferdinand Maria 
Chotek

* 8. 9. 1711 – † 5. 9. 
1836

hrabě, 4. arcibiskup 
olomoucký

1781
(235 let)

Jiří František 
August Buquoy

* 7. 9. 1781 – † 19. 4. 
1851

český šlechtic 
a matematik

  LASKAVÝ ŠLECHTIC A VLASTENEC (245 let)

Nejvyšší maršálek Království českého Kristián Kryštof Clam-
-Gallas se narodil v zemské české šlechtické rodině 3. září 
1771. Po rodičích zdědil lásku k hudbě a výtvarnému umě-
ní, dobročinnost a vlídný přístup ke svým poddaným. Je 
považován za mimořádnou osobnost svého rodu i českých 
stavovských dějin na přelomu 18. a 19. století.  

Po studiu práv v Praze (1789–1792) působil krátce ve státních 
službách a za své příkladné znalosti a dovednosti byl už ve 
svých 25 letech jmenován c. k. komořím. O rok později se ože-
nil s Josefínou Karolínou Clary-Aldringen, která byla vynikající 
zpěvačkou a klavíristkou. Oba prosluli zálibou v soudobé hudbě, 

pořádali koncerty a divadelní představení nejen v  pražském 
paláci Clam-Gallasů, kde mimo jiné koncertoval mladý Ludwig 
van Beethoven, ale též na svém panství v Liberci či Frýdlantu. 
Výtěžky z představení byly dávány na dobročinné účely, zvláště 
pro chudinu, sirotky a tělesně postižené. Kristián Kryštof měl 
podíl na založení českého muzea v Praze, předsedal Společnosti 
vlasteneckých přátel umění, spoluzakládal pražskou konzerva-
toř, ústav pro slepce a byl členem řady dobročinných spolků. Po 
smrti otce, Kristiána Filipa, v roce 1805 se stal jako nejstarší syn 
dědicem jeho majetku. Pokračoval např. v rozvoji lázní Libverda, 
rozšiřoval zámek Obříství, na Klamovce v Košířích (dnes Praha 5) 
si nechal postavit barokní zámeček, který však dnes již v původ-
ní podobě neexistuje. Do rozsáhlého panství rodu patřil např. 
i zámek Lemberk, Frýdlantsko či Liberecko. Se svou ženou měl 
jediného syna, Eduarda Friedricha, jednoho z nejvýznamnějších 
rakouských generálů 19. století. Kristián Kryštof Clam-Gallas, 
jeden z nejosvícenějších šlechticů své doby, podlehl 21. srpna 
1838 v Plané u Mariánských Lázní nervové mrtvici. 

Alice Braborcová

6  kalendárium, kristián kryštof clam-gallas
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18. 9. 1916 (100 let) 
Zhruba po roce od otevření se protrhla přehrada Desná 
v Jizerských horách. Největší katastrofa v českých zemích 
v historii přehrad si vyžádala 65 lidských životů. Za příčinu 
neštěstí se považuje nevhodně zvolená technologie pro 
stavbu hráze. 

22. 9. 1931 (85 let)
Herec-mim Ladislav Fialka (zemřel 22. 2. 1991) byl 
pierotem, jedním ze zakladatelů české moderní pantomimy, 
autorem všech her souboru Pantomima Na Zábradlí. Se svou 
pantomimickou skupinou tu vytvořil mnoho pozoruhodných 
inscenací a českou pantomimu proslavil i v zahraničí. 

25. 9. 1791 (225 let)
Na zasedání Královské české společnosti nauk za 
přítomnosti císaře Leopolda II. vystoupil Josef Dobrovský 
s projevem, v němž vyjádřil mj. jazykové požadavky českých 
vlastenců. Jeho řeč vyšla tiskem i v Krameriových novinách 
a z učeného osvícence se stal naráz národní buditel. 

27. 9. 1891 (125 let) 
V Růžďce u Vsetína se narodil evangelický duchovní a spi-
sovatel Oskar Josef Odstrčil. Působil jako farář na mnoha 
místech Moravy. V letech 1922–1937 byl soukromým 
knihovníkem Tomáše G. Masaryka a v období 1932–1940 ře-
ditelem Ústavu T. G. Masaryka. Zemřel 31. října 1951 v Praze.

28. 9. 1931 (85 let)
Historie pražské zoologické zahrady sahá do roku 1881, 
kdy v novinách vyšla výzva hraběte Sweerts-Sporka. První 
návštěvníci ale prošli branou Zoo Praha, i když šlo stále 
ještě o „staveniště“ (na ploše 24 hektarů), až 28. září 1931. 
Jejím prvním ředitelem se stal Jiří Janda. 

1836
(180 let)

Ferdinand I. 
Dobrotivý
7. 9. 1836

byl posledním 
korunovaným českým 

králem

1891
(125 let)

Saša Rašilov starší
* 6. 9. 1891 – † 3. 5. 

1955
český herec, komik 

a kabaretiér 

1946
(70 let)

Petr Svojtka
* 25. 9. 1946 – † 9. 5. 

1982
český filmový 

a divadelní herec

  SYN VELKÉHO OTCE (745 let)

Letos je to přesně 745 od narození jediného přeživšího syna 
tzv. železného a zlatého krále Přemysla Otakara II. Neměl 
snadný život a je často považován za slabšího následovníka 
svého slavného otce. Řeč je samozřejmě o Václavu II.

Český a polský král Václav II. se narodil 27. 9. 1271 v Praze jako 
syn Přemysla Otakara II. a Kunhuty Uherské. Jeho výchovu pře-
vzal po otcově smrti poručník Ota Braniborský. Do Čech se bu-
doucí král vrátil v květnu 1283, kdy dal také souhlas své matce 
k jejímu sňatku se Závišem z Falkenštejna. V roce 1287 se Václav 
II. oženil s dcerou Rudolfa Habsburského Gutou. Václavovým 
sňatkem s Gutou byla naplněna úmluva mezi jeho budoucím 
tchánem Rudolfem Habsburským a otcem Přemyslem Otakarem 
II. z roku 1276. Tím se mu otevřela možnost k expanzi do Polska. 

Zde získal později rozsáhlá území a předpoklady pro převzetí 
polské koruny. Králem českým byl korunován v roce 1297 a 
o tři roky později i králem polským. Jeho synovi Václavu III. 
byla nabídnuta Svatoštěpánská koruna a on po určitou dobu 
v Uhrách vládl. Přemyslovci tak získali v Evropě významné po-
stavení. Během své vlády Václav II. založil klášter cisterciáků 
na Zbraslavi, zavedl pražské groše a za jeho panování vzniklo 
v Kutné Hoře hornické centrum patřící mezi největší v Evropě. 
Neuměl sice číst a psát, ale všestranně podporoval vzdělanost 
a umění. Uvažoval o vydání zemského zákoníku a pokusil se 
založit univerzitu. Byl dvakrát ženatý a měl několik dětí. Kromě 
Václava III. byla jeho dcerou také Eliška Přemyslovna, matka 
Karla IV. Václav II. onemocněl tuberkulózou a zemřel 21. června 
1305. Jeho dlouhou nemocí zubožené tělo bylo v královském 
šatu pohřbeno v klášteře na Zbraslavi, kde mělo vzniknout 
přemyslovské pohřebiště.

Drahomíra Samková

Václav II. uděluje kutnohorským dolům hornické právo

www.kampocesku.cz kalendárium, václav II.  7
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  ZAHÁJENÍ KONCERTNÍ SEZONY BUDE 
PATŘIT DVOŘÁKOVĚ PRAZE

Úvod koncertní sezony patří tradičně mezinárodnímu hu-
debnímu festivalu Dvořákova Praha. Mezi 5. a 24. zářím 
vzdá festival hold českému géniovi Antonínu Dvořákovi ve 
společnosti předních orchestrů a sólistů z domova i špičko-
vých těles a renomovaných hudebníků ze zahraničí. 

Slavnostní zahajovací koncert bude patřit jednomu z nejlepších 
evropských orchestrů Staatskapelle Dresden pod taktovkou 
Christiana Thielemanna. Vedle rezidenčního orchestru České 
filharmonie s Jiřím Bělohlávkem a Jakubem Hrůšou bude 
Rudolfinum hostit například London Symphony Orchestra 

s dirigentem Gianandreou Nosedou, který doprovodí našeho vi-
oloncellistu Jiřího Bártu. Dále vystoupí fenomenální houslista 
Gidon Kremer se souborem Kremerata Baltica či Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod vedením 

Antonia Pappana, kteří budou program letošní Dvořákovy Prahy 
uzavírat. K vrcholným momentům festivalu bude jistě patřit také 
recitál vynikajícího ruského klavíristy Borise Berezovského. 
Dalšími sólisty festivalových večerů budou například hvězdní 
houslisté Hilary Hahn a Gil Shaham.

Kurátorem Komorní řady je poprvé zahraniční osobnost, vynikající 
britský houslista a popularizátor hudebního dění Daniel Hope. 
Ten v úzké spolupráci s uměleckým ředitelem festivalu Markem 
Vrabcem na tento festival uvnitř festivalu přizval například svého 
loňského předchůdce ve funkci, českého pianistu Iva Kahánka, či 
vůdčí osobnosti newyorského Chamber Music Society of Lincoln 
Center violoncellistu Davida Finckela a klavíristku Wu Han. S Ivem 
Kahánkem se společně představí také jako sólisté s renomovaným 
švýcarským Zurich Chamber Orchestra. V rámci komorní řady se 
uskuteční také písňový recitál v podání na mezinárodních scénách 
čím dál úspěšnějšího tenoristy Pavla Černocha.
Dvořákova Praha si klade za cíl uvádět vedle známých titulů 
i Mistrova méně známá díla, a tak v letošním programu nabízí 
všechny Dvořákovy symfonické básně na motivy Erbenovy Kytice 
a koncertní předehry v podání navýsost povolaného orchestru 
České filharmonie. Koncert duchovní hudby představí objevný 
dramaturgický koncept spojující pod klenbou Svatovítské ka-
tedrály hudbu mistrů renesanční polyfonie se soudobou hudbou 
Johna Tavenera. 
V nabídce opět nechybí program pro rodinné publikum, na 
který zavítá oblíbená dvojice Igudesman & Joo, debutový Den D 
věnovaný mladým umělcům či další z objevných výprav po Sto-
pách Antonína Dvořáka – letos do Mistrovy rodné Nelahozevsi. 
Hlavním festivalovým centrem je tradičně Rudolfinum a srdcem 
komorní řady Anežský klášter. Program festivalu najdete v rubrice 
Koncerty a další informace na www.dvorakovapraha.cz.

-red-

Houslistka Hilary Hahn, foto © Michael Patrick O´Leary
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 zknižní tipy
  NOVOMĚSTSKÁ RADNICE 
KARLOVO NÁMĚSTÍ 
Augusta Pavel, Hrubeš Josef

Kniha Novoměstská 
radnice, Karlovo náměstí 
pojednává o historii této 
městské části. Vypráví 
o založení velkoryse kon-
cipovaného Nového Měs-
ta pražského, o osudech 
jeho obyvatel i význam-
ných objektů, z nichž 
mnohé padly za oběť 
výstavbě velkoměsta.
cena: 186 Kč
www.milpo.cz 

  FUCKING, LOVING IRELAND.  
AŽ VYROSTU, CHCI BÝT IR!
Kateřina Hejlová

Kniha vypráví příběh tří studentů, Karolíny, její přítele Marka 
a jeho mladšího bra-
tra Ondřeje, kteří se 
vydávají na cestu do 
irského Dublinu za 
prací. Na zelený ostrov 
přilétají s jasnou vizí: 
zdokonalit se v ang-
ličtině a trochu si přes 
léto přivydělat. Toho 
času je irský pracovní 
trh cizincům otevřený. 
Minimální mzda je zde 
vysoká. Najít si sezónní 
práci by tedy teoretic-
ky neměl být problém. 
Jakmile však vykročí do 
vlhkých dublinských 
ulic, rychle pochopí, 
že realita může někdy mít příchuť deště, šmíru a majonézy, ale 
dokud se neztratí humor, vše se s nadhledem překoná. Nelehké 
začátky přinášejí veselé konce!
cena: 199 Kč
www.jasknihy.cz

  NA JEVIŠTI MEZI PRAHOU A VÍDNÍ 
Zdenka Procházková

Herečka Zdenka Procházková zářila na pražských divadelních scé-
nách v 50. a 60. letech 20. století. Počátky její umělecké kariéry 
výrazně ovlivnil Karel Höger, který byl sedmnáct let jejím manže-

lem. Hráli společně v mnoha 
filmech a na jevišti měli velký 
úspěch s konverzační hrou 
Drahý lhář. Po roce 1968 už 
pro Zdenku Procházkovou 
role na českém jevišti nebyly, 
ale nezájem Prahy jí vyna-
hradila Vídeň, kde byla velmi 
populární. V knížce vzpomíná 
na svůj bohatý život, na svého 
manžela a herecké kolegy, na 
role, které ztvárnila doma 
i v cizině. V současnosti sklízí 

Zdenka Procházková úspěch ve filmu Lída Baarová jako představi-
telka Lídy Baarové, která na sklonku života vypráví mladé studentce 
svůj životní příběh. Kniha vychází k životnímu jubileu herečky.
cena: 249 Kč
www.brana-knihy.cz 

  NÁRODNÍ PARKY A VELKÁ MĚSTA 
VÝCHODU A JIHU USA
Ladislav Hanousek

Není těžké vyjet z Čech do světa s cestovní kanceláří. Není ale 
ani těžké vyjet do světa individuálně, pokud chcete. Je jen třeba 
vědět, jak na to. Po dvou předchozích knížkách (Jihozápad USA - 
průvodce po národních parcích a velkých městech Jihozápadu USA 
a Národní parky Středozápa-
du USA) přichází autor s třetí 
knihou, která uzavře volnou 
trilogii poskytující potřebné 
informace k cestování po 
Spojených státech americ-
kých. Právě na Východě a na 
Jihu USA jsou národní parky, 
které by neměl žádný turista 
minout. V knize je popsáno 
i mnoho procházek krásnou 
přírodou a velkými městy. 
Vedle krás New Yorku jsou 
popsána i hezká místa ve Philadelphii, Baltimoru či ve Washingtonu 
D. C. Pozornost je věnována i floridskému Titusville s jeho Kennedy-
ho vesmírným střediskem, nádhernému New Orleans či rušnému 
Dallasu s rančem Southfork. Jako malý bonus je přidáno Las Vegas 
a na Jihozápadě potom San Diego. Část je věnovaná i Los Angeles.
cena: 275 Kč
kletr@kletr.cz

ISBN 978-80-87654-09-5

Už týden jsme nedělali nic jiného, než běhali sem a tam 
mezi davy spěchajících turistů a  laxně kráčejících Irů 
a hledali práci. Množství nalítaných kilometrů by bohatě 
stačilo na  ultramaraton. Díky bohu, že Markova krosna 
konečně dorazila a mohl si aspoň převléct zpocené tričko. 
Rozdávali jsme jeden životopis za druhým a pořád dokola 
mleli tutéž frázi: „Hello, I ’d like to ask you for a  job.“ Huby 
už jsme měli tak ošoupané, že jsme konverzaci mezi sebou 
zredukovali na  nezbytné minimum. A  nervstvo natolik 
na  pochodu, že od  rozchodu či bratrovraždy nás dělil 
maximálně jeden culící se Číňan, který se dušoval, že naše 
životopisy OF COURSE předá svému nadřízenému. Pff f.  

KATEŘINA HEJLOVÁ 
(provdaná ŠÍPKOVÁ) 
(*1984) 

Narodila se v Litoměřicích. Je absolventkou Li-
terární akademie Josefa Škvoreckého v  Praze. 
Píše od  dětství a  má na  svém kontě i  několik 
překladů. Publikovala povídky ve  sbornících 
tvůrčí skupiny Hlava nehlava: Zuby nehty 
(2007) – povídka Poslední metro, Tisíc jizev 
(2008) – povídka Trojná bohyně, Ruce vzhůru 
(2009) – povídka Vražda v lodní kajutě, Nahoře 
bez…, a dole taky (2010) – povídka Vraž ho tam 
a  Noční můry nespí (2011) – povídky Za  zr-
cadlem a  Aqua Mala. Vydala několik knih pod 
pseudonymem Katty Joyce – Angelina Jolie& 
Brad Pitt: Společný příběh (2009), Zabijte je všech-
ny! (2010), Hugh Laurie: Nespokojený melancholik 
(2010). V roce 2011 vydala novelu Fimbul, ten-
tokrát už pod vlastním jménem. Vdala se, vrátila 
se s manželem z několikaletého pobytu v zahra-
ničí (Irsko, Anglie) do Čech a v prosinci 2012 
se jí narodila dcera Alžběta. Nadále bude psát 
knížky pod svým dívčím jménem.
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kPíše se léto 2005. Tři studenti: Karolína, její 
přítel Marek a jeho mladší bratr Ondřej vyrá-
žejí do irského Dublinu za prací. Na zelený os-
trov přilétají s jasnou vizí: zdokonalit se v an-
gličtině a  trochu si přes léto přivydělat. Toho 
času je irský pracovní trh cizincům otevřený. 
Minimální mzda je zde vysoká. Najít si sezon-
ní práci by tedy teoreticky neměl být problém. 
Jakmile však vykročí do  vlhkých dublinských 
ulic, rychle pochopí, že realita může mít někdy 
příchuť deště, šmíru a majonézy, ale dokud se 
neztratí humor, vše se s  nadhledem překoná. 
A že zamilovat si něco, co zdánlivě nenávidíte, 
je snazší, než by jeden myslel. 
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Až vyrostu, chci být Ir!

Fucking,
loving
Ireland

KATEŘINA HEJLOVÁ
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Pražská vlastivěda
Pražská informační služba – Prague City 
Tourism, Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5  
150 00 tel.: 221 714 161, 221 714 714  
vlastiveda@prague.eu 
 
Napište nám na vlastiveda@prague.eu 
a měsíční program vycházek Vám budeme 
pravidelně zasílat na Vaši e–mailovou 
adresu. 
www.prazskevychazky.cz

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH 
VYCHÁZEK V ZÁŘÍ 2016

1. 9. / čt
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO I. Na Starém Městě 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantic
ké dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv 
byly v poslední době zkultivovány. Opakování 
vycházky z roku 2015. POZOR! – omeze
ný počet účastníků na 40 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek 
akce v 16:00 u vchodu do kostela sv. Jakuba 
Většího na Starém Městě (Malá Štupartská). 
Cena 100/70 Kč. Marcela Smrčinová

2. 9. / pá
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO I. Opakování vy
cházky z roku 2015. POZOR! – omezený po
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 
u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na 
Starém Městě (Malá Štupartská). Cena 
100/70 Kč. Marcela Smrčinová

3. 9. / so
NORDIC WALKING: BUTOVICKÝM 
HRADIŠTĚM K DÍVČÍM HRADŮM. Pro fe
sionál ní instruktor této tzv. aerobní aktivity 
v instruktáži před samotnou vycházkou vysvět
lí a předvede základ správného provozová
ní „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby 
a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny 
věkové kategorie. Na vycházce si poté připo
meneme hradiště Butovice, jehož osídlení sahá 
hluboko až do 9. století n. l. Stezka nás dále 
povede po okraji planiny, směrem k dalšímu vý
raznému pražskému kopci – Dívčím hradům, 
kde ve středověku stával hrad Děvín. Během 
cesty se také pokocháme nezastíněným pa
noramatickým výhledem na Prahu. Zapůjčení 
holí na místě po dobu instruktáže a vycházky 
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za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící 
vstupenku zakoupenou v předprodeji! Začátek 
akce v 10:00 u výstupu ze stanice metra B 
„Jinonice“. Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

VINOHRADSKÉ VILY. Vinohradská vilová čtvrť 
je jedinečnou architektonickou enklávou, ve kte
ré jsou zastoupeny prvky počínaje doznívajícím 
historismem až po funkcionalismus, kromě toho 
je spojena s řadou slavných osobností (mj. bra
tři Čapkové, M. Horníček, L. Lipský, E. Kolben, 
J. Kotěra nebo L. Šaloun). Začátek akce v 15:30 
na zastávce tram. č. 10, 16 „Orionka“ (ve směru 
z centra). Cena 100/70 Kč (%). Eva Sokolová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
Během komentované prohlídky si prohlédneme 
historické interiéry vybavené cenným dobovým 
nábytkem, zavítáme do míst, kde pražský primá
tor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního 
města, sestoupíme do jedinečných podzemních 
prostor, a spatříme také zblízka figury apoštolů 
staroměstského orloje. Prohlídka je zakončena 
návštěvou radniční věže. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek ak
ce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle 
Staroměstského orloje). Jednotná cena 180 Kč. 
Bc. Antonín Baloun

4. 9. / ne
FUNERÁLNÍ UMĚNÍ 19. STOLETÍ NA 
OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH. Vycházka 
Olšanskými hřbitovy IV je věnovaná umění ná
hrobku a funerální plastice v dlouhém 19. stole
tí. Seznámíme se nejprve s historií Olšanských 
hřbitovů, následně nás vycházka zavede ke 
klasicistním náhrobkům od Václava Prachnera 
nebo Františka Xavera Lederera, dále ke zná
mé Lannově hrobce a k dalším náhrobkům vý
znamných osobností té doby. POZOR! – omeze
ný počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 u kostela sv. Rocha na Olšanském ná
městí. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Adéla Klinerová 

PROCHÁZKA STARÝM PROSEKEM 
S NÁVŠTĚVOU KOSTELA SV. VÁCLAVA. 
Vycházka připomene lokalitu Proseka, který je 
dnes součástí Prahy 9 i zdejší nejstarší památku, 

původně románskou baziliku, kostel sv. Václava. 
Začátek akce ve 14:00 před vchodem do kostela 
sv. Václava na Proseku. Cena 100/70 Kč (%). 
Alexandra Škrlandová

5. 9. / po
UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY. Prohlídka 
zahrad ve Vlašské ulici. POZOR! – omezený po
čet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:15 
u pamětní desky C. Merhouta na začátku 
Vlašské ulice ve směru od Tržiště (Vlašská 2, 
Malá Strana). Cena 100/70 Kč. Milada Racková

KOLONIE SEDMIDOMKY, POD BOHDALCEM 
A NA SLATINÁCH. Pojďte s námi objevit 
jednu z posledních dochovaných dělnických 
kolonií, která se dříve nacházela na periferii 
Prahy. Ukážeme si také, kde se natáčela slav
ná Obecná škola a objevíme spolu tento dnes 
trochu zapomenutý kout Prahy. Začátek akce 
v 16:00 na stanici autobusu č. 101, 135, 136, 213 
„Bohdalec“ (ve směru od Slavie). Cena 100/70 Kč 
(%). Marie Hátleová

6. 9. / út
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA IV. Novinka! 
Pokračování cyklu další samostatnou částí s je
dinečnou příležitostí návštěvy prostor bývalé
ho kina U Hradeb. POZOR! – omezený po
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Prosíme zájemce, aby 
si s sebou vzali své občanské průkazy. Začátek 
akce v 16:00 na zastávce tramvaje č. 12, 20, 
22 „Malostranské náměstí“ (ve směru k metru 
Malostranská). Cena 100/70 Kč. Milada Racková 

PO STOPÁCH ARCHITEKTA: ANTONÍN WIEHL. 
Před 170 lety se narodil významný stavitel české 
novorenesance, památkář i mecenáš A. Wiehl. 
Přiblížíme si jeho životní dráhu, význam pro 
českou architekturu a zastavíme se u několika 
jeho pražských realizací – Smetanovým muze
em, domy v ulicích Divadelní, Karolíny Světlé, 
Jilské nebo si připomeneme jeho spoluautorství 
u Městské spořitelny pražské v Rytířské ulici. 
Vycházku ukončíme u vlastního Wiehlova domu 
na Václavském náměstí. Začátek akce v 16:30 
na zastávce tramvaje č. 17, 18 „Karlovy lázně“. 
Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová
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7. 9. / st
JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA. Komentovaná 
prohlídka objektu. POZOR! – omezený po
čet účastníků na 25 osob. Doporučujeme 
využít předprodej vycházek. Začátek akce 
v 17:00 před vstupem do Jeruzalémské syna
gogy v Jeruzalémské ulici, Nové Město. Cena 
100/70 Kč + na místě bude vybíráno vstupné do 
objektu 30 Kč. Mgr. Pavel Veselý 

CÍSAŘ KAREL IV. 1316–2016. Komentovaná 
prohlídka českobavorské zemské výstavy, po
řádané u příležitosti 700. výročí narození Karla 
IV. Na zájemce čeká mimořádný výběr umělec
kých děl Karlovy doby, který představí tohoto 
vladaře jako výjimečnou osobnost evropských 
politických a kulturních dějin. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 
před vchodem do Valdštejnské jízdárny (nejbližší 
stanice metra A „Malostranská“). Jednotná ce
na za vstup a výklad lektora 240 Kč. Monika 
Sybolová

8. 9. / čt
JAN KOTĚRA: ZAKLADATEL ČESKÉ MODERNÍ 
ARCHITEKTURY – PŘEDNÁŠKA. V letošním ro
ce uplyne 145 let od narození jednoho z nej
větších českých architektů. Připomeneme si je
ho nejvýznamnější stavby – třeba Mozarteum, 
Trmalovu a Suchardovu vilu, ale i některé jeho 
mimopražské realizace. POZOR! – omezená ka
pacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 
v sále PIS – PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, 
v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Stanislava 
Micková

9. 9. / pá
ZA HISTORIÍ HOSTIVAŘE. Vycházka zájemce 
provede po památkové zóně Staré Hostivaře, 
kde si ukážeme Švehlův statek s mlýnem, nebo 
Toulcův dvůr. Nezapomeneme ani na hostivařský 
hřbitov a původně románský kostelík Stětí sv. 
Jana Křtitele. Začátek akce v 16:00 na stanici 
autobusu č. 177, 181 „Hostivařské náměstí“. Cena 
100/70 Kč (%). Marie Hátleová

10. 9. / so
POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (am
bity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, kle

notnice). POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do objektu na Loretánském náměstí. Cena za 
výklad 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírá
no jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. 
Marcela Smrčinová

VYŠEHRADEM 19. STOLETÍ. Vycházka je vě
nována úpravám areálu Vyšehradu v průběhu 
dlouhého 19. století. Seznámíme se se staveb
ní činností iniciovanou vyšehradskou kapitu
lou a s doplňováním areálu sochařskými díly. 
Povíme si o recepci Vyšehradu v literární tvor
bě P. Biliánové, J. Vrchlického nebo J. Zeyera. 
Součástí vycházky bude návštěva kostela 
sv. Petra a Pavla, jenž byl v závěru století pře
stavován arch. J. Mockerem a získal také novou 
výzdobu. Začátek akce ve 14:00 u Táborské brá
ny (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybírá
no vstupné do baziliky 50/30 Kč. Mgr. Adéla 
Klinerová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka ve španělském jazyce. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
180 Kč. Bc. Markéta Nedvědová

11. 9. / ne
OD ZLATÉHO ANDĚLA KE TŘEM DIVÝM 
MUŽŮM. Akce pro děti. Více informací nalez
nete na konci programu!

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

VELKÁ A MALÁ AMERIKA, MEXIKO, KANADA 
ANEB LOMY MOŘINA. Na vycházce se pro
jdeme okolo bývalých vápencových lomů, které 
přitahovaly trampy i přírodovědce a staly se ro
mantickou kulisou pro celou řadu filmů. Začátek 
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akce ve 14:45 na zastávce „Mořina – odbočka 
lom“ po příjezdu autobusu č. 311 ( jede od stanice 
metra B „Depo Zličín“ ve 13:50). Návrat vlakem. 
Pěší trasa cca 7,5 km. Cena 100/70 Kč (%). 
Pavla Lešovská

13. 9. / út
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA IV. Opakování 
vycházky z 6. 9. 2016. POZOR! – omezený po
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Prosíme zájemce, 
aby si s sebou vzali své občanské průkazy. 
Začátek akce v 16:00 na zastávce tramvaje 
č. 12, 20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru 
k metru Malostranská). Cena 100/70 Kč. Milada 
Racková 

14. 9. / st
UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY. 
Prohlídka zahrad ve Vlašské ulici. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 20 osob. 
Vstupenky pouze v předprodeji vychá-
zek! Začátek akce v 16:15 u pamětní desky C. 
Merhouta na začátku Vlašské ulice ve smě
ru od Tržiště (Vlašská 2, Malá Strana). Cena 
100/70 Kč. Milada Racková

NOČNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. 
Po této procházce budete znát všechna nádvo
ří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete 
si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu 
bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. 
Společnost nám bude dělat Dalimil a jeho veršo
vaná kronika. POZOR! – omezený počet účast
níků na 40 osob. Doporučujeme využít předpro
deje vycházek. Začátek akce ve 20:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 
100/70 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

15. 9. / čt
JAK ŽIL A JAK ZEMŘEL JAN MASARYK? – 
PŘEDNÁŠKA. Před 130 lety se na Královských 
Vinohradech narodil manželskému páru 
Masarykových syn Jan. Jeho jméno se poz
ději stalo jedním z nejdiskutovanějších v české 
historii. Připomeneme si osobnost muže, jehož 
život byl poznamenán jak mnoha rodinnými 
vazbami, tak i osudovými událostmi 20. století. 
POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 

Začátek akce v 17:00 v sále PIS – PCT, Arbesovo 
nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková

17. 9. / so
KOSTEL SV. HAVLA. Původně románský farní 
kostel v Havelském Městě, později barokně pře
stavený, je dnes místem posledního odpočinku 
význačného umělce Karla Škréty. Komentovaná 
prohlídka kostela. Začátek akce ve 14:00 před 
vchodem do kostela z Havelské ulice (Praha 1, 
Staré Město). Cena 100/70 Kč (%) + na místě 
srazu bude vybíráno jednotné vstupné do kos
tela 40 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc. 

STARÉ BOHNICE. Tato část Prahy 8 si dodnes 
uchovává venkovský půvab a nabízí pestrou vše
hochuť – procházku částí Psychiatrické nemocnice,  
starou náves s kostelem sv. Petra a Pavla, v já
dru románského nebo perlu selského baroka, 
statek Vraných. Během vycházky zajdeme také 
do areálu terapeutické ústavní farmy a nakonec 
k ústavnímu hřbitovu, známému tajemnou atmo
sférou, v jehož sousedství se nachází populární 
hřbitov domácích mazlíčků. Začátek akce ve 
14:00 na zastávce autobusu č. 177, 200 „Odra“ 
(ve směru od stanice metra C „Kobylisy“). Cena 
100/70 Kč (%). Eva Sokolová 

18. 9. / ne
KUNRATICKÝM LESEM ZA KRÁLEM 
VÁCLAVEM. Na vycházce se vypravíme do 
Kunratického lesa k místu, kde stával Nový 
hrad, postavený králem Václavem IV. a povíme 
si něco o jeho historii. Začátek akce ve 14:00 
u výstupu z metra C „Roztyly“ (směr Kunratický 
les). Pěší trasa cca 5 km. Cena 100/70 Kč (%). 
Pavla Lešovská

PALÁCOVÉ ZAHRADY POD PRAŽSKÝM 
HRADEM. Komentovaná prohlídka pa
lácových zahrad pod Pražským hradem. 
Na vycházce projdeme zahradami paláců 
Ledeburského, Pálffyovského, Kolowratského 
a Fürstenberského. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 
před vstupem do Palácových zahrad (z uli
ce Valdštejnské 12–14). Cena 100/70 Kč (%) + 
na místě bude vybíráno vstupné do zahrad 
70/55 Kč. Milada Racková
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VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná 
i pro rodiny s dětmi! Prohlídka vyšehradského 
areálu, kasemat, podzemních chodeb někdejší 
barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde jsou umís
těny některé originály soch z Karlova mostu. 
Připomeneme si také nejznámější legendy i zá
hadu Čertova sloupu. Začátek akce ve 14:00 
u Táborské brány. Cena 100/70 Kč (%) + na místě 
bude vybíráno vstupné do kasemat 60/30 Kč. 
Bc. Monika Koblihová

19. 9. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA IV. Opakování 
vycházky z 6. 9. 2016. POZOR! – omezený po
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Prosíme zájemce, aby 
si s sebou vzali své občanské průkazy. Začátek 
akce v 16:00 na zastávce tramvaje č. 12, 20, 
22 „Malostranské náměstí“ (ve směru k metru 
Malostranská). Cena 100/70 Kč. Milada Racková 

20. 9. / út
JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA. Komentovaná 
prohlídka objektu. POZOR! – omezený po
čet účastníků na 25 osob. Doporučujeme 
využít předprodej vycházek. Začátek akce 
v 17:00 před vstupem do Jeruzalémské syna
gogy v Jeruzalémské ulici, Nové Město. Cena 
100/70 Kč + na místě bude vybíráno vstupné do 
objektu 30 Kč. Mgr. Pavel Veselý

21. 9. / st
JAK ŽIL A JAK ZEMŘEL JAN MASARYK? – 
PŘEDNÁŠKA. Opakování přednášky z 15. 9. 
2016. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá
zek. Začátek akce v 17:00 v sále PIS – PCT, 
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 
100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

DUCHOVNÍ ODKAZ KARLA IV. A ARNOŠTA 
Z PARDUBIC S NÁVŠTĚVOU KOSTELÍKA SV. 
BARTOLOMĚJE. Gotické fresky biskupů včetně 
Arnošta z Pardubic zdobí stěny kněžiště kos
tela v Kyjích, kde si po menší procházce po
víme o zakladatelském a duchovním odkazu 
Karla IV., jehož myšlenky na novoaugustinián
ském základě ovlivňoval a realizoval vzdělaný 
arcibiskup Arnošt z Pardubic, rytíř, diplomat, 
stavebník, myslitel a kancléř Karlovy univerzi

ty. Začátek akce v 15:30 na nádraží Kyje (vlak 
odjíždí z Masarykova nádraží v 15:09). Cena 
100/70 Kč (%). PhDr. Lenka Mandová

22. 9. / čt
PO STOPÁCH ARCHITEKTA: JOSEF FANTA. 
Před 160 lety se narodil významný architekt 
české novorenesance a secese i autor řady 
rekonstrukcí historických staveb Josef Fanta. Při 
procházce pražským centrem za jeho díly se 
zastavíme u domu U Vejvodů, Hlávkových do
mů, spolkového domu Hlahol a dojdeme až 
k Hlávkovým kolejím na Novém Městě. Začátek 
akce v 16:30 před domem U Vejvodů v Jilské ulici 
č. 4, Staré Město. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. 
Jarmila Škochová

23. 9. / pá
KRÁLOVSKÉ VINOHRADY II. Obec Hor vinič
ných patřila v minulosti mezi drobná pražská 
předměstí. Během několika desetiletí se však 
změnila k nepoznání. Pokračování srpnové 
procházky jednou z nejzajímavějších pražských 
čtvrtí s připomenutím historie a života význam
ných osobností. Začátek akce v 16:00 před kos
telem Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího 
z Poděbrad. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava 
Nováková

24. 9. / so
HISTORIE TÝNSKÉHO CHRÁMU S POVÍDÁNÍM 
O T. DE BRAHE. Komentovaná prohlídka nejvý
znamnějšího staroměstského chrámu s krátkou 
přednáškou o slavném dánském astronomovi 
T. de Brahe, který zde nalezl poslední místo 
odpočinku. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do kostela ze Staroměstského náměstí. Cena 
100/70 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek 
na kostel 40 Kč. spisovatel Richard Händl 

OD BRITSKÉ AMBASÁDY K AMERICKÉ. 
Vydejte se s námi poznávat malostranské pa
láce, ve kterých dnes sídlí významné ambasády. 
Povídat si budeme o mnohdy spletité minulosti 
těchto budov a postupně si představíme vel
vyslanectví Spojeného království Velké Británie 
a Severního Irska, Francie, nebo Spojených stá
tů amerických. Začátek akce v 15:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 
100/ 70 Kč (%). Marcela Smrčinová
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Z NÁMĚSTÍ KINSKÝCH KE KOSTELU 
SV. MICHALA. Komentovaná prohlídka zahra
dy, kterou jako anglický park vybudoval v letech 
1827–1831 Rudolf Kinský. V rámci vycházky navští
víme také unikátní dřevěný kostelík sv. Michala, 
původem z Podkarpatské Rusi. Začátek ak
ce ve 14:00 u hlavního vstupu do zahrady 
Kinských z náměstí Kinských. Cena 100/70 Kč 
(%). Alexandra Škrlandová

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

25. 9. / ne
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu!

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybra
ných prostor Národního divadla nás zavede 
k jeho základním kamenům, do hlediště i hlav
ního foyer. Ve 12:30 prohlídka v angličtině. 
Začátek prohlídek v českém jazyce v 11:00, 
11:30, 12:00, 13:00, 13:30 ve slavnostním vestibu
lu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč. (průvodci PIS – PCT)

HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH I. 
Na vycházce si prohlédneme viniční usedlos
ti Fišerka a Špitálka, podíváme se, kde si ne
chal postavit vilu Karel Babka s dcerou Lídou 
Baarovou i kam vedla první trolejbusová linka 
v Praze. Začátek akce ve 14:00 na zastávce 
autobusu č. 131 „U Matěje“ ( jede od stanice 
metra A „Bořislavka“). Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková

KAMPA – OSTROV ZA ČERTOVKOU. Zákampí, 
campus, pán z Kampu – podle čeho se nazý
vá nejstarší pražský ostrov? Povídání o historii 
i známých obyvatelích tohoto romantického mís
ta. Začátek akce ve 14:00 před Malostranskou 
mosteckou věží (ze směru ulice Mostecká, Praha 
1, Malá Strana). Cena 100/70 Kč (%). Alena 
Plíšková

27. 9. / út
PO STOPÁCH ANTONÍNA DVOŘÁKA 
V PRAZE. Hudba a město Praha k sobě neod
dělitelně patří. Vždyť v Praze působilo mnoho 
hudebních velikánů, mezi něž se řadí na prvním 
místě Antonín Dvořák. Vydejte se s námi do míst, 
která zůstanou již navždy spojena s osobností 
tohoto skladatele. Začátek akce v 16:30 u kostela 
sv. Štěpána na Novém Městě pražském. Cena 
100/70 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

29. 9. / čt
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE V.: 
Z HYBERNSKÉ DO KLIMENTSKÉ. Během vy
cházky půjdeme tentokrát objevovat zákoutí 
z Hybernské ulice směrem Na Poříčí a dále 
na Těšnov. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodej 
vycházek. Začátek akce v 16:30 v Hybernské ulici 
č. 7 před Lidovým domem. Cena 100/70 Kč (%). 
Pavla Lešovská 

30. 9. / pá
HAVLÍČKOVY SADY. Při procházce 
Havlíčkovými sady si povíme, jak vypadalo 
území Královských Vinohrad v dávné histo
rii a čím Karel IV. podnítil mohutný rozmach 
vinohradů. Prohlédneme si drobné stavby 
v parku – Grottu, Pavilon s historickým ku
želníkem i Viniční altán. Procházku zakončíme 
ve vinném sklípku, kde můžete ochutnat víno 
z Viničních Hor. Začátek akce v 17:00 u hlavní 

Kostel sv. Michala
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brány (z Rybalkovy ulice). Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Dana Kratochvílová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY  
PRO DĚTI V ZÁŘÍ 2016

11. 9. / ne
OD ZLATÉHO ANDĚLA KE TŘEM DIVÝM 
MUŽŮM. Vydejte se s námi poznávat znamení 
Starého Města pražského! Ukážeme si domy, 
které se honosí znameními veselými i tajemný
mi. Poznáme, jak rozmanitý je svět domovních 
znamení, a že v něm nenajdeme pouze zá
stupce z říše zvířat. Neopomene ani na legen
dy, které se váží k jednotlivým místům. Vhodné 
pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé 
osoby). POZOR! Omezený počet účastníků na 
2×30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:00 u Prašné brány 
(ze strany Celetné ulice). Cena 100/70 Kč (%). 
(průvodci PIS – PCT)

25. 9. / ne
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vy
braných prostor Národního divadla. Na děti 
čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo 
vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali 
pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své 
vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny 
dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od 
šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! 
– omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 14:00 ve slavnostním vestibulu 
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 
140/100 Kč. (průvodci PIS – PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 
50 účastníků ve skupině (neníli uvedeno jinak 
nebo neurčíli průvodce jinak). Přednost ma
jí klienti se vstupenkou zakoupenou v před
prodeji. Vstupné do objektu si hradí účast
níci sami. Snížené vstupné je poskytováno 
dětem do 15 let, studentům do 26 let, seni
orům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, 
účastníkům probíhajících kurzů PIS – PCT 
a průvodcům PIS – PCT. Zaplacené vstupné  
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě 
zrušení akce pořadatelem (Pražská informační 
služba – Prague City Tourism) je třeba uplatnit 

nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla 
vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spo
jení jsou platná v době uzávěrky programu. 
Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit 
na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno 
zakoupit v Praze formou předprodeje v tu-
ristických informačních centrech PIS – PCT 
a v recepci PIS – PCT (Arbesovo nám. 4,   
pouze Po–Čt). V rámci předprodeje se prodávají 
vstupenky také online na http://eshop.prague.eu

PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!
Při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá 
vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. 
PLATÍ NA AKCE OZNAČENÉ SYMBOLEM (%), 
(platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje 
vždy na vstupenku vyšší hodnoty.

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

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

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

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU:  
facebook.com/praguecitytourism

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na měsíc září bude zahájen ve čtvr-
tek 25. srpna 2016 v 9:03 v eshopu a v turistic
kých informačních centrech PIS  PCT (viz níže)
v Praze. Předprodej na měsíc říjen bude zahájen 
v pondělí 26. září 2016.
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OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH 
INFORMAČNÍCH CENTER PIS – PCT
(předprodejní místa Pražské vlastivědy)

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
MŮSTEK
Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – 
Staré Město)
denně 9:00–19:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
STAROMĚSTSKÁ RADNICE
(Staroměstské náměstí 1,  
Praha 1 – Staré Město)
denně 9:00–19:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
(horní část Václavského náměstí, na rohu se 
Štěpánskou ulicí)
denně 10:00–18:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 – Ruzyně)
denně 8:00–20:00

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

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

NOVINKY

RADNICE DOKOŘÁN 2016
PIS – PCT ve spolupráci s MHMP, MČ Praha 
1, firmou Hainz a PVK Vás zve na 2. ročník 
oslav výročí založení Staroměstské radnice. 
Přijďte o víkendu 16.–18. září a prohlédněte si 
historický komplex jako nikdy předtím!
Poprvé v historii si budete moci prohlédnout 
všech 14 domů někdejšího radničního areálu 
– Staroměstskou radnici projdete od věže po 
Kafkovo náměstí, ze sklepa až na půdu. Zavítáte 
do reprezentačních sálů radnice i jejího podzemí 
a věže, zcela výjimečně si prohlédnete i svateb
ní síně a budete moci sestoupit do kanalizace 
pod radnicí. Netradiční součástí prohlídky bude 

i dům U Minuty nebo běžně nepřístupné rad
niční domy na Malém náměstí a jejich podzemí. 
Nejbystřejším návštěvníkům se otevře mimořádně 
i mechanismus orloje!
Prohlídky doplní hudební vystoupení (varhanní 
či středověká hudba, fanfáry z oken radnice), 
divadlo (středověký soud, radniční krčma a tem
ná věznice), smilebox (foto na počkání), známé 
osobnosti, ukázka svatebního obřadu, prezen
tace svatebního salónu a zajímavé informace 
ze zákulisí pořádání svateb. Nebude chybět ani 
kvíz o ceny.
Program bude patřit i dětem. Zažijí volbu 
cechmistrů, v domě U Minuty si vyrobí sgrafito 
a získají výuční list s vlastnoruční pečetí. Budou 
sbírat pražské groše, které pak smění za zboží 
z nabídky na výročním trhu.
Akce se koná pod záštitou primátorky Prahy 
Adriany Krnáčové a starosty Prahy 1 Oldřicha 
Lomeckého. Vstup ZDARMA. Více informací na 
www.staromestskaradnicepraha.cz.

Škola již začala, ale o víkendech a o svátcích 
se stále můžete svézt vlakem Cyklohráček, který 
i v měsíci září nabízí nespočet zajímavých výletů. 
Po cestě si můžete ve vlaku zahrát různé hry 
a pak vyrazit třeba na zříceninu hradu Okoř, 
nebo dojet až do Slaného hledat poklad a vy
užít různé slevové kupóny do akvaparku či do 
cukrárny.
V neděli 4. září 2016 na vás bude po ranním 
příjezdu Cyklohráčku na nádraží do Slaného 
čekat průvodkyně v secesním kostýmu, se kte
rou budete moci vyrazit na organizovanou 
procházku Wilsonovou ulicí. Pokud vás zajímá 
historie železnice, pojeďte s námi 24. září 2016, 
kdy je odpolední jízda z Prahy prodloužena až 
do Zlonic, kde se nachází Železniční muzeum 
Zlonice. 
O víkendu 24. až 25. září 2016 se ve Slaném 
konají městské slavnosti s tradičním Rožněním 
uherského býka a také Mistrovství ČR v boulde
ringu. Na státní svátek ve středu 28. září 2016 si 
s námi můžete udělat výlet do zastávky Kováry 
či Zákolany zast. a vyrazit na Svatováclavské 
slavnosti na přemyslovské hradiště Budeč.
Více informací a tipů na výlety najdete na  
www.cyklohracek.cz
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Karel IV. Karel IV. Karel IV. 
odkaz v kameniodkaz v kameniodkaz v kameni

městská část Praha 12                                                                                                                  Projekt se uskutečňuje za fi nanční 
                                                                                                                                                                                                        podpory Ministerstva kulturyV

Sochařské sympozium k oslavám 700. výročí 
narození panovníka v rámci souborného projektu 
„Karel IV. – zrcadlení v současnosti“

Tvorba plastik z hořického pískovce pěti 
umělci pod širým nebem – 5. až 25. září 2016
 (vstup zdarma)                                                        pondělí – čtvrtek (kromě 8. 9. 2016) • 13–18 hod.

s doprovodným programem 17. 9. a 24. 9. 2016 • 14–18 hod.

areál Viničního domku, Chuchelská 1, Praha 4 – Modřany
doprovodný program pro děti i dospělé

sobota 17. září 2016 – 14:00 až 18:00 hodin
• po celou dobu akce – výtvarné dílny pro malé i větší umělce: • fi lcové výrobky • šperky z kamene • předměty z pedigu
• 14:30 hod. – vystoupení souboru zobcových fl éten Vivat Flauto pod vedením Blanky Vysloužilové
• 16:00 hod. – divadelní představení „Pražské pověsti“ Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila
sobota 24. září 2016 – 14:00 až 18:00 hodin
• po celou dobu akce – výtvarné dílny s dalším lákavým zaměřením: výrobky z rychleschnoucí hlíny • výroba linorytů • barvení textilu
• 16:00 hod. – interaktivní divadelní představení „Pohádka o králi Karlovi“ divadla Pod čepicí
• 17:00 hod. – „Podoby Karla IV.“ – přednáška s promítáním Bc. Ivy Gattringerové (budova Viničního domku)
program společný pro oba dny
• 14:00 až 18:00 hod. – škola žonglování 
• 14:00 hod. až  17:30 hod. – výtvarná dílna pro mladé invenční tvůrce
práce s pórobetonem: dukát „Doba Karla IV.“ (mince z pórobetonu); kachel z pórobetonu s ornamentem, kolorování 
tvorba plastiky z drátů o různé síle: model stavby podle dominanty vzniklé za doby panovníka Karla IV.; návrh 
a tvorba nové Svatováclavské koruny

Dopravní spojení:  tramvaj č. 3 a 17, bus č. 173 – zastávka „Modřanská škola“
další akce projektu „Karel IV. – zrcadlení v současnosti“ 

6. 10. 2016 od 18:00 hod. – vystoupení špičkového souboru Musica Bohemica v komponovaném programu „MAIESTAS 
CAROLINA – Pocta Karlu IV.“ – přednes odkazu panovníka doplněný hudbou a písněmi – koncertní sál ZUŠ A. 
Voborského, Botevova 14, Praha 4 – Modřany – vstupné 50 Kč
19. 10. – 7. 11. 2016 – fotografi cká výstava „Křehká myšlenka vtělená do kamene“ dokumentující průběh sochařského 
sympozia – galerie Viničního domku, Chuchelská 1, Praha 4 – Modřany – vstup zdarma

Informace o všech akcích na tel.: 261 397 329

www.praha12.cz



 změstské části
 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – ODBOR 
VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A KOMUNIKACE

  vstup na všechny akce zdarma

        
06. 09. | 14.00– 18.00 | Volný čas na Trojce   Městská část 
Praha 3 připravuje již 2. ročník veletrhu volnočasových mimo-
školních aktivit pro děti a mládež, Volný čas na Trojce“, který se 
na náměstí Jiřího z Poděbrad.

10. 09. | 13.00–18.30 | Poznejme se, sousedé   Kulturně spo-
lečenská akce, pořádaná již pátým rokem, se bude konat v parku 
Parukářka. Akce je zaměřena na setkávání cizinců a majoritní 
společnosti, posílení sousedských vztahů a upevnění komunity 
obyvatel žijící na území městské části Praha 3. Akce je pořádána 
v rámci projektu „Praha 3 – Integrace cizinců 2016“ městské části 
Praha 3 spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a hlavním 
městem Prahou z „Programů podpory aktivit integrace cizinců 
na území hl. m. Prahy pro rok 2016“.

  16. 09.–17. 09. | VINOHRADSKÉ VINOBRANÍ 
NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

PÁTEK
12.00 | Otevření tržiště
15.50 | Oficiální zahájení
16.00 | Cimbálová muzika Michala Horsáka
18.00 | Mydy Rabycad
20.00 | The Tap Tap
22.00 | Ukončení programu

SOBOTA
12.00 | Otevření tržiště
15.45 | Zahájení akce
16.00 | Žádnej stres
18.00 | Všichni svatí
20.00 | Anna K.
21.00 | Ukončení programu

  26. 09.–30. 09. | OSLAVY MEZINÁRODNÍHO 
DNE SENIORŮ

26. 09. | 10.00–15.00 | Sportovní den na náměstí Jiřího 
z Poděbrad – swingové vystoupení souboru Ježkovy stopy, sou-
těž o ceny v pěti sportovních disciplínách; měření tlaku, tuku, 
cukru a tepu, diabetologické a výživové poradenství; prevence 
osobního bezpečí.
26. 09. | 16.00 | Bytová problematika z hlediska nájemních 
a podnájemních vztahů – přednáška | budova radnice MČ 
Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, předsálí svatební síně
27. 09. | 10.00–11.30 | Koncert žesťového kvinteta a har-
fistky – renesanční a barokní hudba | Atrium, Čajkovského 12
27. 09. | 13.00 | Orel Eddie – promítání | kino Aero, Biskupcova 31
29. 09. | 16.00–19.00 | Taneční odpoledne pro seniory 
v  Kongresovém sále hotelu Olšanka – otevřený taneční 
parket s  Žižkovankou; taneční soutěž o hodnotné ceny ve  4 
soutěžních tancích (valčík, waltz, polka, foxtrot) – počet sou-
těžících je omezen, soutěžní páry se mohou hlásit osobně od 
5. 9. v pracovní dny u paní Kateřiny Lambertové, v budově ÚMČ 
Praha 3, Seifertova 51, místnost č. 210, nebo telefonicky na tel. 
222 116 481 či e–mailem na katerinal@praha3.cz.
29. 09. | 10.00 | Železná lady – promítání | kino Aero, Bis-
kupcova 31
30. 09. | 13.00 | Lída Baarová – promítání | kino Aero, Bis-
kupcova 31

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – ODBOR 
KULTURY 

  KC VOZOVNA
Za Žižkovskou vozovnou 18 | Praha 3

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

01. 09. | VÍTÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU VE VOZOVNĚ
10.00–14.00 | Výtvarná dílna pro děti se Sofií Švejdovou, 
absolventkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, mámou 
Lotty a Kvída. Velká zábava se spreji! | pořádá Za Trojku; vstupné 
40 Kč/dítě, doprovod zdarma

  

2. ROČNÍK VELETRHU 
VOLNOČASOVÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT 

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

RADNÍ PRO ŠKOLSTVÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 
JAROSLAVA SUKOVÁ 
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

VOLNÝ ČAS
NA TROJCE

ÚTERÝ 6. 9. 2016 
od 14.00 - do 18.00 hod.
 náměstí Jiřího z Poděbrad

Praha 3

NEVÍTE, JAKÝ VHODNÝ KROUŽEK 
VYBRAT PRO VAŠE DĚTI?

PŘIJĎTE SE INSPIROVAT...

INFO - DRÁČEK • Aeroškola • Sportovní klub ZŠ Jeseniova z.s. • klub Pohoda • NOVÁ TROJKA, z.s. • TJ Sokol Královské Vinohrady

oddíl florbalu • Babičky na hlídání • ČRS, z.s. místní org. Praha 3 - Žižkov II. • League5 football futsal & freestyle Academy • Solo Production s.r.o.
Talent Company • Kung - Fu škola Petry Lorenzové • DDM Praha 2  • Pionýr z.s. - 117. pionýrská skupina Kalich • Move Association • Pionýr, z. s.

147. pionýrská skupina Galaxie • Kavárna Maluj • Krav Maga, Kruhový trénink Žižkov • Za Trojku • Cheer Academy, z. s. • Ateliér Kroužek
Výtvarný Ateliér Montmartre • My.Aktivity o.p.s. • Dům dětí a mládeže Praha 3  - Ulita • Club Sport Vítkov,z.s.

Rodinné a komunitní centrum Paleček, z.s. • Česká asociace amerického fotbalu • Raptor Dojang z.s. • Baletní škola Evy Maternové s.r.o.
Junák - český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s. • TJ Sokol Kampa Praha Akrobatický rokenrol • Fightsstar kotelna gym z.s
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14.00 | Ústav úžasu a Jakub Folvarčný: Karlova a Jaromí-
rova pohádka   Karel Jaromír Erben a “Jabloňová panna” podle 
Jakuba Folvarčného pro děti od 5 let a rovněž pro dospělé. | pořádá 
Za Trojku; vstupné 60 Kč/dítě, doprovod zdarma
17.00 | Klara   Akustický koncert zpěvačky Kláry Vytiskové, která 
patří k nejtalentovanějším zpěvačkám české klubové scény. Tento 
rok si odnesla cenu Anděl jako zpěvačka roku. Působila v kapele 
Toxique, ale v posledních letech o sobě dává vědět především 
sólově. | pořádá Za Trojku; vstupné 80 Kč, rodinné vstupné 2 děti 
+ doprovod 200 Kč, dítě navíc za 40 Kč. 

 07. 09. | 16.00 | Dny žižkovského kulturního dědictví: 
Židovská komunita na Žižkově – přednáška s promítáním 
| pořádá Odbor kultury MČ Praha 3; vstup zdarma
 08. 09. | 20.00 | Šmoldas hraje Ježka   Libor Šmoldas (1982) 
je náš přední jazzový kytarista. Jeho koncertní aktivity zahrnují 
čtyři kontinenty a světové metropole New York, Washington, Syd-
ney, Peking, Istanbul, Vídeň, Berlín, Denver, Milano, Philadelphii, 
Brisbane či Londýn. Se svým kvartetem podnikl jako první česká 
jazzová kapela turné po USA. V Čechách má na kontě přes dva 
tisíce koncertů a přední festivaly Pražské Jaro, Prague Proms, Brno 
Jazz Fest, Bohemia Jazz Fest, Struny Podzimu či Janáčkův Máj. Hrál 
se světovými muzikanty, jakými jsou George Mraz, Jeff Ballard, 
Sam Yahel, Bobby Watson, Adam Nussbaum, Brian Charette či Jay 
Anderson. Šmoldas hraje Ježka je sólo kytara k příležitosti 110. 
výročí narození Jaroslava Ježka a vydání stejnojmenné desky. | 
pořádá Za Trojku; vstupné 100 Kč / 50 Kč studenti a senioři 
 09. 09. | 10.00 | Rodičovský klub Vozovna   Setkání maminek 
s psycholožkou Martou Helingerovou v kavárně Vozovny. Pro děti 
zajištěno hlídání v dětském koutku: pohyb, čtení, malování. | 
pořádá Za Trojku; vstupné 30 Kč
 13. 09. | 16.00 | Divadlo jednoho Edy: Perníková chaloupka   
Pohádka o tom, že I nejsladší perníček může někdy pořádně 
zhořknout v ústech. A že nic není takové, jak by se na první po-
hled mohlo zdát. Vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče. Délka 
představení 35 min. | pořádá Za Trojku; vstup 60 Kč/dítě, doprovod 
zdarma
 14. 09. | 16.00 | Zlatá šedesátá – Pavel Sedláček v KC Vo-
zovna   Naše pozvání tentokrát přijal rockový zpěvák, kytarista 
a skladatel, který je spolu s Miki Volkem průkopníkem rokenrolo-
vého a bigbeatového zpěvu v bývalém Československu. | pořádá 
Odbor kultury MČ Praha 3; vstup zdarma
 14. 09. | 18.30 | Výstava v rámci projektu Participativní 
rozpočet MČ Prahy 3 | pořádá MČ Praha 3; vstup zdarma
 15. 09. | 16.00 | Dny žižkovského kulturního dědictví: 
Příběh o královně Ester z Persie – divadelní představení | 
pořádá Odbor kultury MČ Praha 3; vstup zdarma

 15. 09. | 18.00 | Scénické čtení z knihy Venduly Pačesové: 
Zastřihávání křídel a křest druhé autorčiny knihy „Zapa-
dávání“ | pořádá Za Trojku; vstupné 20 Kč
 20. 09. | KL.I.KA Žižkovská improvizace   Račte se pobavit 
při tematizovaném improvizačním představení týmu KL.I.KA, ať 
už po workshopu nebo jen tak. Nic není připraveno, ale hráči jsou 
připraveni na vše. Něco si o Žižkově nastudovali, něco zažili a něco 
jim můžete převyprávět rovnou na místě. Hráči vám zaimprovizují 
příběh, jehož těžištěm bude žižkovský genius loci a vaše nápady. 
| pořádá Odbor kultury MČ Praha 3; vstup zdarma
15.00 | Workshop 
19.00 | Představení 
 21. 09. | 18.00 | Literární večer: Svět písní a humoru Osvo-
bozeného divadla   „Když já Vám povídám, že je nebe na zemi, 
pravdu mám, věřte mi…“ Říká Jiří Voskovec, Jan Werich a Jaroslav 
Ježek. Světem písní i humoru Osvobozeného divadla Vás provede 
herec a dabér Zbyšek Pantůček a jeho studenti muzikálového 
oddělení Mezinárodní konzervatoře Praha. | pořádá Odbor kultury 
MČ Praha 3; vstup zdarma
 23. 09. | 10.00 | Rodičovský klub Vozovna   Setkání maminek 
s psycholožkou Martou Helingerovou v kavárně Vozovny. Pro děti 
zajištěno hlídání v dětském koutku: pohyb, čtení, malování. | 
pořádá Za Trojku; vstupné 30 Kč
 24. 09. | 10.00 | Toy Machine: Sněhová královna   Loutko-
vá pohádka pro děti každého věku. Pohádka laponské babičky 
Ovečky, sepsaná H. Ch. Andersenem. Vypráví o dvou dětech, které 
nebyly bratr a sestra, ale měly se stejně tak moc rádi. | pořádá Za 
Trojku; vstupné 60 Kč/dítě, doprovod zdarma
 28. 09. | 10.00 | Legenda o sv. Václavovi   Legenda o čes-
kém knížeti, který s velkou laskavostí vládl před mnoha staletími 
jednomu zvlášť divokému národu. Představení o spravedlnosti a 
síle, o naději a touze. Příběh mužů vyprávěný očima dívky, matky 
a babičky. Představení spojuje prvky loutkoherectví a jarmareč-
ního divadla, je interaktivní a je vhodné pro děti předškolního 
i školního věku. Hraje a zpívá: Kateřina Molčíková, Loutky a scéna: 
Kateřina Kabešová. Délka představení přibližně: 40 min. | pořádá 
Za Trojku; vstup 60 Kč/dítě, doprovod zdarma.
 28. 09. | 16.00 | Tvůrčí dílna s akademickou malířkou Mi-
ladou Gabrielovou. | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3; vstup 
zdarma
 29. 09. | 19.00 | Hudební informační středisko – komen-
tovaný poslechový večer s hostem: Pavel Opočenský (sochař/
výtvarník) | pořádá Za Trojku; vstupné 80 Kč, studenti a senioři 
40 Kč.
Změna programu vyhrazena.
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 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22 – UHŘÍNĚVES

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

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

  pokladna je otevřena po, st 17–19.30 h, út 15–19.30 h a vždy 
1 hodinu před představením

  změna programu vyhrazena

 02. 09. | 17.30 | Vernisáž – vernisáž fotografií divadelních 
souborů Divadla U22 a výstavy amatérských výtvarníků
 06. 09. | 14.00 | Den otevřených dveří v Divadle U22 – 
kromě zápisu do zájmových útvarů DDM Prahy 10 – Domu UM 
se můžete těšit na tvořivou dílnu. 
 07. 09. | 10.00 | Den sociálních služeb, zdraví a rovných 
příležitostí – pořádá Městská část Praha 22 odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví. Mezi poskytovateli, kteří se akce zúčastní, jsou 
také Drop In, DDM Praha 10 – Dům UM, Městská policie a další. 
Vstupné zdarma.
 17. 09. | 10.30 | O třech neposlušných kůzlátkách – zveme 
vás na interaktivní pohádku vycházející z klasické pohádky. Mů-
žete se těšit na kůzlátka vyrobené z ovčího rouna, veselé písničky 
provázející celé představení za doprovodu flétny a kytary. Děti se 
naučí písničky a společně budeme zpívat a hrát. Pro děti od tří 
let. Vstupné 100 Kč (rodinné vstupné 3 a více, sleva 20%).
 19. 09. | 19.30 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima – situač-
ní komedie o lásce a sexu. I mladí a krásní lidé mají své problémy. 
Tři milenecké dvojice a rozmazlená čivava svedou na rozkládací 
skandinávské pohovce boj o štěstí. Přijďte jim fandit! Režie: Patrik 
Hartl, hrají: K. Hádek / M. Slaný, F. Blažek, J. Stryková / J. Schne-
iderová, M. Šoposká / M. Maurerová, R. Štabrňák, B. Šuláková / 
A. Krejčiříková. Vstupné 390 Kč.
 22. 09. | 15.00 | Kavárenské posezení s dílnou – korálky. 
Cena dílny je 100 Kč/osobu. Dílna je určena pro dospělé, kapacita 
max. 20 osob. Pro prvních 12 zájemců je zajištěno hlídání dítěte 
v Centru pro předškolní děti. Rezervace a informace: B. Petrásková, 
petraskova@dumum.cz. 
 24. 09. | 10.00 | Sobotní pohádkování – dvouhodinový divadel-
ně-výtvarný workshop pro děti, během kterého bude nazkoušena 
a na závěr workshopu na jevišti Divadla U22 i odehrána krátká 
pohádka. Cena divadelně-výtvarné dílny je 100 Kč/osobu. Dílna je 
určena pro děti ve věku 5–10 let – max. 15 osob. Začínáme v 10 h. 
Rezervace a bližší info – B. Petrásková, petraskova@dumum.cz 

 28. 09. | 19.30 | Asonance – skupina Asonance patří k nej-
starším skupinám působícím na české folkové scéně. Zaměření 
skupiny ovlivnily v počátcích zejména folkové písně Joan Baez, 
které zavedly kapelníka Honzu Lašťovičku až ke studiu amerických 
a britských balad, a zejména jejich původu v lidové tvorbě brit-
ských ostrovů. Vstupné 290 Kč (balkon 260 Kč). 

  UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM
Praha 22, Nové nám. 1251

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

VÝSTAVA
Vladimír Pechar – Starověký Egypt   Výstava archeologických 
nálezů | od 12. 7. do 9. 9. | vstupné dobrovolné

  NOVINKA 
Akce pořádané v Otevřeném informačním centru (OIC). 

  vzhledem k omezené kapacitě OIC prosíme posluchače o nahlášení 
účasti na e–mail: pavel.veverka@praha22.cz nebo na tel. 271 
071 826 případně přímo v OIC

 27. 09. | 18.00 | Mapové pohlednice a jejich historie – 
místo konání: budova radnice – Otevřené informační centrum, 
Nové nám. 1250/10, Uhříněves. Host: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, 
DrSc. Dlouhodobá výstava mapových pohlednic, jejímž autorem 
je RNDr. Tomáš Grim, PH.D. Na přednášce se dozvíte mnoho zají-
mavostí o mapových pohlednicích a o mapách obecně. V průběhu 
přednášky budete mít možnost klást otázky.
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SOUTĚŽ O 2x2 VSTUPENKY

Dva autoři správných odpovědí obdrží dvě vstupenky na představení konané v neděli 27. 11. 2016 od 11 hod. Správné 
odpovědi zasílejte nejpozději do 10. 9. 2016 na www.kampocesku.cz (SOUTĚŽE) nebo poštou na adresu redakce:  
KAM po Česku, Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Nezapomeňte uvést svoji adresu!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Která mladá herečka ztvární v divadelní adaptaci legendárního hudebního filmu  

Šíleně smutná princezna v divadle Studio DVA hlavní roli? 
   a) Jana Stryková 
   b) Berenika Kohoutová 
   c) Marika Šoposká

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

STUDIODVA.CZ

PREMIÉRA 25. 11. 2016

REŽIE ŠIMON CABAN
HUDEBNÍ NASTUDOVÁNÍ KRYŠTOF MAREK



 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.
ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS   Již popáté navštíví Českou republiku. 
V lednu 2017 se můžete těšit na celkem 6 vystoupení v 5 měs-
tech ČR. I tentokrát si akrobaté připravili nový program s názvem 
„GRANDHOTEL HONG KONG – Svět návštěvníka Říše středu“. Nová 
show, nová čísla, nové divy a zázraky! – 15. 1. Pardubice, 16. 1. 
Ostrava, 17. 1. Brno, 18. a 19. 1. Praha, 20. 1. České Budějovice.

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

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

  TICKETSTREAM – VAŠE BRÁNA DO SVĚTA 
VSTUPENEK

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

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

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

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

režie: Daniel Hrbek

100. REPRÍZA
20. září  2016

V hlavních rolích: 
Kamil Halbich a Klára Cibulková

Komedie, 
v níž je největším 

nepřítelem člověka 
tvor s vrtačkou, pivem 

a spoustou výmluv!



 zdivadla
�DIVADELNÍ PREMIÉRY

  Andrea Miltnerová, Rita Góbi: 
KONTRAPUNKT 

Alfred ve dvoře, 04. 09.

Setkání dvou těl v prostoru, dvou individualit, dvou národností. Ta-
nečně–pohybový duet založený na vzájemném působení odlišných 
energií v provedení zkušených a mezinárodně uznávaných tanečnic 
a choreografek Andrey Miltnerové (GB, ČR) a Rity Góbi (Maďarsko). 
Uvádíme ve spolupráci se Studiem ALTA v jejich prostorách.

  Spielraum Kollektiv, Archa.lab, Divadlo 
Archa: RELAX NOW!

Divadlo Archa, 07. 09.

Premiéra inscenace, která vznikala v Praze, Berlíně a Londýně. 
Spielraum Kollektiv v ní zkoumá každodenní život hlavních měst. 
Jak se projevuje fenomén spěchu a současné výkonné společnosti 
na tělech a pohybech jejich obyvatel? Hledáme identitu ve změti 
informací a neustálých změn, kde jsou vzdálenosti zanedbatelné 
a cíle čím dál tím nezřetelnější. Kdo se zastaví, prohrál. Nebo toto 
je právě první krok k cíli? Relax Now! je divadelním pozastavením 
se nad rychlostí, kterou probíháme dnešním světem. Inscenací 
o ztrátě schopnosti přirozené mezilidské komunikace. O kvalitě 
života. O čase.

  Anton Pavlovič Čechov: TŘI SESTRY
Stavovské divadlo, Scéna Národního divadla, 8. a 09. 09.

Tři sestry. Olga, Máša a  Irina. Nejstarší pracuje jako učitelka 
na gymnáziu, prostřední je nešťastně vdaná za učitele Kulygina 
a nejmladší touží po nalezení smyslu života i opravdové lásky. 
Skutečným snem všech tří sester Prozorovových je ale návrat 
do Moskvy. Do města, které si pamatují z dětství jako jediné 
místo, kde je možné být šťastný. Moskva je přece tak nádherná! 
Tak vzrušující! Tak... jiná! Olga, Máša a Irina proto vytrvale touží 
po štěstí, které však ve svých životech nenacházejí. A tak doufají 
v budoucnost, po minulosti se jim stýská, a znamení přítomnosti 
jim zůstávají skryta. Přítomnost je pro ně pouze přechodným 
mezidobím, časem vyhnanství. 

  Hrají: Radúz Mácha, Jana Pidrmanová, Jana Stryková, Mag-
daléna Borová, Tereza Vilišová, Matyáš Řezníček, Karel Dobrý, 
Filip Rajmont, Veronika Lazorčáková, Václav Postránecký, 
František Němec, Igor Ozorovič.

  Režie: Daniel Špinar

  Joe DiPietro: FAMÍLIE
Divadlo Na Fidlovačce, 15. 09.

Ve skvělé komedii DiPietro přibližuje divákům vztah dvou odliš-
ných generací a s laskavým humorem projevuje pochopení pro 

obě strany. Jednotliví členové rodiny a bláznivá atmosféra rodin-
ných setkání jsou natolik autentické, že se bude nejeden divák 
cítit jako doma a možná k němu i zavane vůně italské kuchyně!

  Hrají: Eliška Balzerová, Ludmila Molínová, Lukáš Rous, Miloš 
Vávra, Zdeněk Maryška, Aneta Krejčíková.

  Režie: Juraj Herz.

  Alistair McDowall: POMONA
Divadlo Disk, 16. 09.

Myslím, že by se mi usínalo mnohem líp, kdyby se nikdo z nás už 
zítra neměl probudit. Ollie se vydává hledat pohřešovanou sestru. 
Všechny stopy vedou k Pomoně, k opuštěnému ostrovu uprostřed 
města. Tam, v centru všeho, zaniká většina snů a rodí se noční 
můry. Pomona představuje všechno to, co jsme se naučili nevidět, 
neslyšet a od čeho utíkáme do zdánlivě bezpečného světa. 

  Hrají studenti 4. ročníku KČD: B. Kaňoková, K. Trnková, A. Va-
cula, V. Švarc, V. Javořík, K. Janovičová, J. Kotrbatá, M. Lurie.

  Režie: J. Holec, překlad: D. Košťák, dramaturgie: D. Košťák, 
scéna: P. Vítek, kostýmy: L. Rozsnyóová, vedoucí produk-
ce: H. Jonášová, produkce: A. Švandová, N. Košťálová, 
L. Nováková.

  AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA
Divadlo U Hasičů, 16. 09.

Pohádkový muzikál pro děti. 

  Conor McPherson: PTÁCI 
Komorní činohra v Divadelním klubu Troníček, 17. 09.

Tajemné a napínavé psycho irského autora vzniklo volně podle 
stejnojmenné povídky Daphne du Mauriers z roku 1952, podle 
níž vznikl i slavný Hitchcockův film z roku 1963. U McPhersona 
jde ale o psychologické komorní drama s atmosférou gotického 
thilleru – příběh se zužuje na jádro povídky, na strach z nezná-
mého a z temnoty, která tkví v nitru člověka, na hledání smyslu 
v chaosu ohroženého světa. 

  Hrají: Diana Šoltýsová, Daniel Bambas, Barbora Vovsíková 
a Jaroslav Someš.

  Režie: Martin Vokoun, výprava: Agnieszka Oldak–Pátá, 
hudba Zdeněk Dočekal.

  Depresivní děti touží po penězích: 
KARTOGRAFIE PEKLA: DOMOV 

Venuše ve Švehlovce, 19. 09.

Elektro–opera na dokumentární námět pro 10 kazetových mag-
netofonů, 2 počítače a neškolený kontratenor „Kde domov můj? 
Kde domov můj? V pekle! V pekle!“ Umělecký gang Depresivní 
děti touží po penězích se pouští na pole vysokého umění operního 
žánru a mísí jej s elektronickými (pa)zvuky a dokumentárním 
materiálem získaným přímo v terénu severočeské vyloučené lo-
kality. Tímto ghettem nás provedou dva jeho obyvatelé: průvodce 
A a průvodce B. V jejich úhlech pohledu, zkušenosti i osobním 
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vším zdánlivě vyrovnaní a smíření, s nadějnou vyhlídkou na své 
nové životy. Navíc jejich společné setkání s odstupem času je-
nom potvrdí, že se nemohou vystát. Nemohou si říct ani dvě 
slova, aby si vzájemně nevlítli do vlasů. Přesto se pustí do úklidu 
chalupy a na povrch začnou vyplouvat dosud nezjevené sku-
tečnosti – a Audrey s Tonym dojde, že pořádek si musejí udělat 
především ve svých vztazích. Podlehnou této „chvilkové slabosti“ 
a přehodnotí své dosavadní životní postoje a názory na toho 
druhého? A jak tím vším zamíchá jejich osmnáctiletá, rebelská 
dcera Lucy? Situace se komplikuje a vše dopadne jinak, než by 
divák předpokládal. Zdánlivě ukončená životní kapitola může 
mít pokračování.

  Hrají: Petra Špalková, David Matásek, Sandra Černodrinská.
  Režie: Petr Hruška

  Dodo Gombár a kolektiv: ZÁVISLOSTI 
NAVZDORY 

Švandovo divadlo, 24. 09.

Střízlivý za vás nikdo nebude! Tragikomedie o boji s alkoholem 
na všech frontách. Inspirováno skutečnými událostmi včetně tzv. 
metanolové aféry. 

  Hrají: Robert Jašków, David Punčochář, Tomáš Petřík, Miroslav 
Hruška, Marta Dancingerová, Martina Krátká, Eva Josefíková, 
Bohdana Pavlíková, Jacob Erftemeijer, Tomáš Červinek, Petr 
Buchta, Andrea Buršová.

  Režie: Dodo Gombár.

  Jiří Havelka, Karel František Tománek, 
Vosto5: DECHOVKA

Divadlo Archa, uváděno v KZ Domovina, Praha 7, 25. 09.

Obnovená premiéra v novém prostoru ! Chcete vědět, jak by vám 
bylo na tancovačce po druhé světové válce? Viděli jste už někdy 
slavnostní otevření Sokolovny? A přejete svým nepřátelům po-
mník? Divadelní dokument o historii, který je víc dokumentem 
o nás. 

  John Graham: HEXENŠÚS
Divado U Hasičů, 26. 09.

Klasický manželský trojúhelník řádně opepřený anglickým konver-
sačním humorem. Co všechno se může stát, když milence ve vaně 
znehybní pořádný hexenšus!

  Hrají: Lukáš Langmajer, Dana Morávková, Hana Čížková, 
Tomáš Juřička, Radek Zima, Jan Antonín Duchoslav a další.

  Režie: Petr Kracik.

 Miro Gavran: ČECHOV ŘEKL TOLSTÉMU 
SBOHEM

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, uvádí 3D company 26. 09.

Historická fikce je komediální variací na známé téma jménem 
manželství. Postarší pár Tolstých si pozve na léto na své panství 
mladé manžele Čechovovy. Začínající spisovatel Anton Pavlovič byl 
měl s velikým Tolstým sepsat knihu rozhovorů. Jaký je ale skutečný 

příběhu se zrcadlí život v místě, které by pro leckoho mohlo být 
synonymem pekla, a přesto je pro mnohé domovem. 

  Režie, koncept, zpěv: J. Čermák, dramaturgie: V. Musilová 
Kyrianová, hudba: T. Graul.

  VÝS / tYhle
Alfred ve dvoře, v rámci festivalu ...Next Wave / příští vlna..., 20. 09.

Dva hledači ztraceného času a věční vtipálci, kteří dohlížejí na to, 
co našim smyslům uniká. Jedním gestem opírají štafle o jejich 
stín a plni elánu vykračují pevným krokem do vzduchoprázd-
na. Florent Golfier (FR) a Lukáš Karásek (CZ) v nové inscenaci 
fyzického divadla se pokouší vzepřít gravitaci, síle tak náladové 
jako oni sami.

  Csaba Molnár: THE OX 
Ponec – divadlo pro tanec, 20. 09.

Světová premiéra výstředního maďarského umělce opakova-
ně úspěšného na platformě mladých evropských choreografů 
Aerowaves, tentokrát v  koprodukci evropského projektu Be 
SpectACTive! za podpory tvůrčí rezidence v Altě z Visegradského 
fondu.

  Joe DiPietro: SRDCOVÝ KRÁL
Divadlo Kalich, 21. 09.

Slavná broadwayská muzikálová komedie s hity, které zpíval 
Elvis Presley, se představuje v české premiéře. Slavné písničky 
krále rokenrolu doprovázejí adaptaci Shakespearovy romantic-
ké komedie Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete. Do Ameriky 50. 
let její děj převedl prestižními cenami i nominacemi ověnčený 
broadwayský libretista Joe DiPietro (mj. autor titulů Miluji tě, 
ale… či Memphis). Do jednoho konzervativního amerického 
státu, uprostřed konzervativní dekády, do ospalého města s ná-
městím malým jak konzerva jednoho dne přijíždí na motocyklu 
záhadný cizinec, kytarista a tulák Chad, aby všechny jeho oby-
vatele nakazil rebelstvím své hudby a jejich nudné životy navždy 
převrátil vzhůru nohama…

  Hrají: Jan Kříž/Přemysl Pálek, Petra Tenorová/Petra Kosková, 
Petr Vondráček/Zbyněk Fric, Petr Kutheil/Jan Tenkrát, Marie 
Křížová/Ilona Maňasová, Genny Ciatti/Kateřina Šildová ad.

  Režie a scéna: Šimon Caban překlad: Adam Novák, 
choreografie: Petra Parvoničová, kostýmy: Zuzana Straková, 
hudební nastudování: Lubomír Dolný. 

  Donald Churchill: CHVILKOVÁ SLABOST
Divadlo v Rytířské, 23. 09.

Audrey a Tony. Tony a Audrey. Dvacet let manželství. Dvě děti. 
Dva roky po rozvodu. On, úspěšný kameraman z reklamky, čer-
stvě oženěný s podstatně mladší dívkou, s níž právě čeká dítě. 
Ani ona na první pohled nestrádá – od svatby s jejím novým 
partnerem ji dělí už jen tři dny. Bývalí manželé přijíždějí na ven-
kovskou chalupu, kterou spolu kdysi sdíleli a která se má nyní 
prodávat, aby se podělili o nábytek a jiné cennosti. Přijíždějí se 
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americké popkultury a diváctvím diváků. Inscenace na pomezí 
klasického jevištního tvaru, performance a jevištní demonstrace 
na vznosná témata spravedlnosti na světe, mezí spravedlnosti, 
rozdílů mezi pomstou a spravedností, legalitou a legitimitou, 
teroristickou akcí a účastí diváctvím. Koňař Kohlhaas jede tmou 
všeobecné nespravedlnosti za ragtimu Coalhouse Walkera jr.! 
Premiéra nikdy nekončícího work–in–progres projektu na fes-
tivalu Next Wave 2016. 

  Režie a scénář: M. Hába a kol.

  STARÉ, DOBRÉ ČASY 
Divadlo Mana, uvádí Těšínské divadlo 29. 09.

Polské meziválečné písničky období 20–30 lét 20 století zpívané 
herci Polské scény Těšínského divadla přenesou nás do světa před-
válečného polského kina, ve kterém kralovali Hanka Ordonówna 
a Eugeniusz Bodo. 

  Uvádí Těšínské divadlo – polská scéna. Hra je inscenována 
v polském jazyce. 

  Scénografie, režie a výběr písní: Bogdan Kokotek

  Ivan Vyrypajev: OPILÍ 
Divadlo v Celetné, 30. 09. 

Jedna noc… bankéři, modelky, manažeři… jedno město… 
ředitelé, prostitutky… litry alkoholu… ženy, muži… každá 
party ale jednou skončí a co přijde potom… kdoví… možná 

účel návštěvy? To a možná mnohem víc se dozvíte v groteskní 
komedii úspěšného autora Miro Gavrana, jehož hru Smích zakázán 
uvádíme od loňského roku.

  Hrají: Tomáš Kobr, Diana Šoltýsová, Jiří Böhm, Natálie 
Řehořová.

  Režie: Jakub Šmíd.

  Petra Tejnorová, Jaro Viňarský a kol.: YOU 
ARE HERE

Ponec – divadlo pro tanec, 26. a 27. 09.

Fyzický průvodce přítomností, lidskými vztahy a jinými dobro-
družstvími. Slovák Jaro Viňarský, Češka Tereza Ondrová a Belgičan 
Nathan Jardin se střetávají v prostoru a čase bez veškerých sociál-
ních identifikací, v momentu tady a teď přímo před vašima očima, 
jsou v blízkosti na vzdálenost polibku. Uznávaná režisérská osob-
nost v jiskřivém dialogu s osobitou česko–slovensko–belgickou 
tvůrčí interpretační trojicí slibuje mnohá překvapení.(Tanečnice 
roku 2010 a autor Taneční inscenace roku 2006)

  Lachende Bestien: COALHOUSE RAGTIME 
HORROR TERROR FUNNY SHOW

Venuše ve Švehlovce, 27. 09.

Inspirováno novelami Michael Kohlhaas Heinricha von Kleista 
a Ragtime E. L. Doctorowa, inscenací Kohlhaas Terror, Kafkovou 
povídkou Mimo zákon, loupežníkem Rumcajsem, superhrdiny 
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09. 09. | 17.00 | Slavík / Jolanta – I. Stravinskij, P. I. Čajkovskij 
– opera – rež. D. Beneš
10. 09. | 11.00 | Čert a Káča – A. Dvořák – opera – rež. M. Cho-
dovský
10. 09. | 19.00 | La traviata – opera
11. 09. | 14.00 a 19.00 | Manon Lescaut
14. 09. | 19.00 | Carmen – G. Bizet – opera – rež. Z. Troška
15. 09. | 19.00 | La Bayadère – L. Minkus – balet – choreo-
grafie J. Torres, M. Petipa
16. 09. | 19.00 | Koncert k zahájení sezony 2016/2017
17. 09. | 14.00 a 19.00 | La Bayadère
18. 09. | 19.00 | Madama Butterfly – G. Puccini – opera – 
rež. J. Heřman
19. 09. | 19.00 | Sen čarovné noci
20. 09. | 19.00 | Manon Lescaut
21. 09. | 19.00 | Příhody lišky Bystroušky – L. Janáček – 
opera – rež. O. Havelka
22. 09. | 19.00 | V rytmu swingu buší srdce mé
23. 09. | 20.00 | La Bohème (Bohéma) – G. Puccini – opera 
– rež. O. Havelka
24. 09. | 19.00 | Strakonický dudák – J. K. Tyl – činohra – 
úč. I. Orozovič, K. Dobrý/F. Kaňkovský, T. Medvecká, M. Borová, 
O. Pavelka, A. Pyško, K. Holánová, R. Mácha, J. Tesařová, J. Mílová, 
E. Salzmannová ad., rež. J. A. Pitínský
25. 09. | 11.00 | Opera nás baví
28. 09. | 17.00 | Labutí jezero – P.  I. Čajkovskij – balet – 
choreografie L. Ivanov, M. Petipa, P. Ďumbala, H. Vláčilová, rež. 
P. Ďumbala, H. Vláčilová
29. 09. | 20.00 | Labutí jezero
30. 09. | 19.00 | Rusalka

  NÁRODNÍ DIVADLO NA SCÉNĚ 
HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN

Křižíkova 10, 186 00, Praha 8 | tel. 224 901 448 |  
info@narodni–divadlo.cz (informace o repertoáru)

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

  v pokladně HDK je možné od 1. 9. 2016 zakoupit vstupenky na před-
stavení Národního divadla.

  pokladna Hudebního divadla Karlín je otevřena po–pá 09.00–13.30, 
14.00–19.00, so–ne 2 hodiny před představením

13. 09. | 19.00 | Nabucco – G. Verdi – opera – rež. K. Němec
14. 09. | 19.00 | Rigoletto – G. Verdi – opera – rež. K. Jernek
19. 09. | 19.00 | Nabucco
26. 09. | 19.00 | La traviata – G. Verdi – opera – rež. A. Bernard

že i Ježíš… Současná ruská hra o generaci, která se opila mož-
nostmi natolik, že zapomněla na to, že po každé opilosti přichází 
vystřízlivění. 

  Hrají: Tereza Rumlová, Adrian Jastraban, Martina Prášilová, 
Eliška Mesfin Boušková, Martin Hofmann, Pavel Lagner, 
Diana Toniková, Jiří Wohanka, Milena Steinmasslová, Petr 
Lněnička, Aleš Petráš, Václav Jakoubek, Matouš Ruml, 
Barbara Lukešová.

  Režie: Marek Němec.

� 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: Stavovské divadlo 
(Železná 24, Praha 1) – otevřeno po–ne 10.00–18.00; Hudební 
divadlo Karlín (Křižíkova 10, Praha 8) – otevřeno po–pá 9.00–13.30, 
14.00–19.00, so–ne 2 hodiny před představením; večerní pokladny 
v divadlech jsou otevřeny 45 minut před začátkem představení

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

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

02. 09. | 19.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. J. Heřman
03. 09. | 14.00 a 19.00 | Sněhová královna – S. Prokofjev – 
balet – choreografie M. Corder
04. 09. | 19.00 | V rytmu swingu buší srdce mé – M. Vač-
kář, O. Havelka – činohra – úč. I. Ozorovič, J. Bidlas, P. Beretová, 
K. Dobrý, M. Zbrožek, J. Pidrmanová, F. Kaňkovský, M. Borová, 
D. Matásek, M. Preissová, F. Rajmont – rež. O. Havelka
05. 09. | 19.00 | Manon Lescaut – V. Nezval – činohra – úč. 
P. Štorková/J. Pidrmanová, R. Mácha, V. Beneš, V. Polívka/P. Děrgel, 
L. Zbranková, P. Šmíd/M. Řezníček, rež. D. Špinar
06. 09. | 19.00 | Prodaná nevěsta – B. Smetana – opera – 
rež. M. Švecová
07. 09. | 19.00 | Aida – G. Verdi – opera – rež. P. Selem 
08. 09. | 19.00 | Sen čarovné noci – W. Shakespeare – činohra 
– úč. O. Pavelka, J. Boušková, A. Štréblová, P. Děrgel, J. Suchý 
z Tábora, P. Beretová,. L. Polišenská, P. Batěk, P. Štorková, J. Jen-
kins, M. Stehlík, M. Kern, E. Vrbková, M. Preissová, P. Šmíd, rež. 
D. Špinar
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17. 09. | 14.00 a 19.00 | Le nozze di Figaro (Figarova svatba)
18. 09. | 19.00 | Les – A. N. Ostrovskij – činohra – úč. I. Janžu-
rová, I. Orozovič, I. Bareš, V. Javorský, rež. M. Dočekal
19. 09. | 19.00 | Tři sestry
20. 09. | 19.00 | Labyrinty a ráje Jana Ámose – Slovenské 
národní divadlo Bratislava
21. 09. | 19.00 | Sluha dvou pánů
22. 09. | 19.00 | Die Zauberflöte (Kouzelná flétna)
23. 09. | 19.00 | Othello, benátský mouřenín – W. Shake-
speare – činohra – úč. K. Dobrý, D. Prachař, M. Borová, I. Ozorovič, 
rež. D. Špinar
24. 09. | 19.00 | Valmont – balet – úč. T. Podařilová/Z. Ši-
máková, A. Katsapov/J. Kodym, M. Drastíková/M. Matějková, 
A. Kramešová/M. Lanoue a další, rež. L. Vaculík
25. 09. | 14.00 | Modrý pták
26. 09. | 19.00 | Don Giovanni – W. A. Mozart – opera – rež. 
SKUTR – M. Kukučka a L. Trpišovský
27. 09. | 19.00 | Valmont
28. 09. | 19.00 | Audience u královny
29. 09. | 19.00 | Sluha dvou pánů
30. 09. | 19.00 | Tři sestry

  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) – otevřeno 
po–pá 9.00–18.00, so–ne 10.00–18.00; v hrací dny Nové scény 
otevřeno do začátku představení; Stavovské divadlo (Železná 24) 
–otevřeno denně od 10.00–18.00; Hudební divadlo Karlín (Křižíko-
va 10, Praha 8) – otevřeno po–pá 9.00–13.30, 14.00–19.00,  
so–ne 2 hodiny před představením

04. 09. | 19.00 | Nefňuka – The Tap Tap
05. 09. | 20.00 | Máj – 420PEOPLE
08. 09. | 20.00 | Experiment myší ráj – J. Havelka – činohra 
– úč. L. Juřičková, T. Medvecká, P. Kosková, D. Toniková, V. Be-
beš, L. Valentová, J. Bidlas, D. Prachař, O. Bauer, M. Bednář, rež. 
J. Havelka
10. 09. | 16.00 a 20.00 | Vertigo –  balet – choreografie R. Po-
klitaru, M. Bigonzetti, A. Ekman
11. 09. | 20.00 | Láska a informace – C. Churchillová – čino-
hra – úč. P. Beretová, M. Polišenská, F. Kaňkovský, D. Matásek, 
E. Salzmannová, T. Vilišová, S. Rašilov, P. Smolárik, P. Vančura
13. 09. | 20.00 | Zemětřesení v Londýně – M. Bartlett – či-
nohra – úč. J. Pidrmanová, P. Beretová, M. Sieczkowski, J. Bidlas, 
A. Pyško, J. Janěková ml, V. Beneš, M. Borová, F. Kaňkovský, F. Ra-
jmont a další, rež. D. Špinar

  STAVOVSKÉ DIVADLO
Scéna Národního divadla

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

 A bezbariérový přístup
  pokladna Stavovského divadla (Železná 24, Praha 1); další pokladny: 
Hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1); Hudební 
divadlo Karlín (Křižíkova 10, Praha 8) – otevřeno po–pá 9.00–13.30, 
14.00–19.00, so–ne 2 hodiny před představením; večerní pokladna 
ve Stavovském divadle je otevřena 45 minut před začátkem před-
stavení

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

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

01. 09. | 19.00 | Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) – 
W. A. Mozart – opera – rež. V. Morávek
03. 09. | 19.00 | Richard III. – Prague Shakespeare Company
04. 09. | 19.00 | Don Giovanni  – W. A. Mozart – opera – rež. 
SKUTR – M. Kukučka a L. Trpišovský
05. 09. | 19.00 | Sluha dvou pánů – C. Goldoni – činohra – úč. 
M. Donutil, O. Vlček, D. Sitek, K. Hrušínská ad., rež. I. Rajmont
06. 09. | 19.00 | Audience u královny – P. Morgan – činohra – 
úč. I. Janžurová, J. Hartl, I. Ozorovič, V. Postránecký, I. Bareš, D. Ma-
tásek, F. Němec. T. Medvecká, M. Stehlík, M. Pechlát, L. Juřičková
07. 09. | 19.00 | Le nozze di Figaro (Figarova svatba) – 
W. A. Mozart – opera – rež. J. Průdek
08. 09. | 19.00 | TŘI SESTRY – A. P. Čechov – činohra – úč. R. Má-
cha, M. Borová, T. Vilišová, J. Pidrmanová/J. Stryková, F. Rajmont, 
K. Dobrý a další, rež. D. Špinar | 1. premiéra
09. 09. | 19.00 | TŘI SESTRY | 2. premiéra
10. 09. | 19.00 | Audience u královny
11. 09. | 19.00 | Jako břitva (Němcová) – L. Lagronová – čino-
hra – úč. M. Borová, T. Medvecká, J. Hartl, J. Štěpnička, A. Šveh-
lík, I. Ozorovič, M. Pechlát. J. Boušková, J. Preissová, L. Žáčková, 
J. Janěková ml., G. Mikulková, K. Suchá, J. Konvalinka, rež. Š. Pácl 
12. 09. | 19.00 | Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) – 
W. A. Mozart – opera – rež. V. Morávek
13. 09. | 19.00 | Popelka (La Cenerentola) – G. Rossini – 
opera – rež. E. Eszenyi
14. 09. | 18.00 | Modrý pták – činohra – M. Maeterlinck –  Úč. 
P. Štorková, J. Bidlas, F. Kaňkovský, R. Mácha, P. Batěk, L. Juřičková, 
S. Rašilov, J. Pidrmanová, J. Tesařová, M. Preissová, O. Pavelka, 
V. Postránecký, P. Děrgel, rež. Š. Pácl
15. 09. | 19.00 | Audience u královny
16. 09. | 19.00 | Mikve – H. Galron – činohra – úč. I. Janžurová, 
V. Hybnerová, J. Boušková, E. Salzmannová, J. Pidrmanová, A. Ta-
lacková, T. Medvecká a P. Beretová/M. Poulová, rež. M. Dočekal
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�DIVADLA HL. M. PRAHY

  DIVADLO ABC
Městská divadla pražská

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

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

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

11. 09. | 11.00 a 17.00 | FÍHA tralala a pohádková družina 
| pronájem
12. 09. | 19.00 | Shirley Valentine + prohlídka zákulisí – 
W. Rusell – bravurní komedie o hledání sebe sama je určena nejen 
ženám středního věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. 
Inscenace vznikla ve spolupráci s FDA. Úč. S. Stašová, rež. Z. Kaloč 
| 2 h 50 min
13. 09. | 19.00 | Shirley Valentine + prohlídka zákulisí
14. 09. | 19.00 | Vím, že víš, že vím… – R. Sonego, R. Giordano 
– hra, ve které se snoubí všechno, co v dobré komedii nesmí chy-
bět. Úč. S. Stašová, M. Dlouhý, A. Daňková, V. Fridrich/P. Vančura, 
rež. V. Strnisko | 2 h 30 min
15. 09. | 19.00 | Vím, že víš, že vím…
16. 09. | 19.00 | Evžen Oněgin – A. S. Puškin – slavný milostný 
příběh nenaplněné lásky, hledání smyslu a životního cíle. Úč. 
J. Hána, P. Tenorová, H. Hornáčková, A. Bílík, J. Smutná, rež. P. Khek
17. 09. | 19.00 | V+W Revue + prohlídka zákulisí – hudební 
revue, která připomíná slavnou éru Osvobozeného divadla a jeho 
dva legendární protagonisty Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Úč. 
V. Fridrich, V. Gajerová, R. Říčař, L. Pernetová, Z. Kalina, H. Bor, 
V. Janků, P. Juřica, B. Janatková a V. Svojtková, rež. P. Svojtka | 
2 h 45 min
18. 09. | 10.30 a 16.00 | Smejko a Tanculienka – Čáry máry 
fuk | pronájem Divadlo Maska
19. 09. | 19.00 | Bedřich Smetana: The Greatest Hits – 
J. Janků, P. Svojtka – osm a půl opery za jednu cenu! Komický 
muzikál pro činoherce z pera Ivana Hlase a Jiřího Janoucha získal 
na GRAND Festivalu smíchu cenu Komedie diváků. Úč. V. Gajerová, 
R. Říčař, P. Juřica, V. Kubařová / N. Horáková ad., rež. P. Svojtka | 
2 h 45 min
20. 09. | 19.00 | Holky z kalendáře + prohlídka zákulisí 
– T. Firth – něžná a jímavá komedie o ženách, které jsou pro 
dobrou věc ochotny udělat to, co by je nenapadlo ani v těch 
nejodvážnějších snech. Úč. H. Doulová, V. Gajerová, D. Batulko-
vá, R. Fidlerová, J. Smutná, K. Macháčková a L. Termerová, rež. 
O. Zajíc | 2 h 50 min

14. 09. | 20.00 | Spolu/Sami – A. Hillingová – činohra – úč. 
D.  Matásek, K.  Holánová, F.  Rajmont, I.  Ozorovič, T. Vilišová, 
M. Pechlát, rež. D, Špinar
19. 09. | 20.00 | Experiment myší ráj
20. 09. | 20.00 | Láska a informace
21. 09. | 20.00 | Rivers of Babylon – Slovenské národní divadlo 
Bratislava
25. 09. | 20.00 | Spolu/Sami
26. 09. | 19.00 | Nefňuka – The Tap Tap
28. 09. | 20.00 | Festival Zlatá Praha
29. 09. | 20.00 | Festival Zlatá Praha
30. 09. | 20.00 | Festival Zlatá Praha

LATERNA MAGIKA
01. 09. | 20.00 | CUBE – Hlavní inspirací nového projektu jsou 
původní inscenace Laterny magiky, velmi úzké propojení filmové-
ho obrazu a živé akce. Tentokrát s využitím současného filmového 
mappingu z několika různě umístněných projektorů.
02. 09. | 20.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna –projekt 
Laterny magiky má svůj inspirační zdroj ve slavných románech 
Julese Verna, především pak v Tajuplném ostrově. Připomínáme 
v něm vědecké objevy 19. století a tehdejší zeměpisné, geolo-
gické, fyzikální a astronomické poznatky. Děj inscenace je však 
situován do prvních desetiletí 20. století, do éry pionýrů filmo-
vého průmyslu. V nové inscenaci se spojuje pohled na několik 
etap technologického vývoje a stupně vědeckého poznání. Rež. 
D. Drábek
03. 09. | 20.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna
06. 09. | 20.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna
07. 09. | 20.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna
09. 09. | 20.00 | Kouzelný cirkus – nejdéle uváděná inscenace 
Laterny magiky, která dosáhla více než 6000  repríz, sleduje puto-
vání dvou klaunů za nedosažitelným obrazem krásy
15. 09. | 20.00 | Human Locomotion – projekt režisérského 
tandemu SKUTR se zabývá světově známým a pro vývoj fotografie 
a filmu velmi významným fotografem a vynálezcem Eadweardem 
Muybridgem
16. 09. | 16.00 a 20.00 | Malý princ – na motivy pohádkového 
románu Antoina de Saint-Exupéryho, rež. V. Morávek 
17. 09. | 20.00 | Malý princ
18. 09. | 20.00 | Malý princ
22. 09. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of – výběr nejoblíbe-
nějších scén z inscenací Laterny magiky z posledních let doplněný 
moderní retro revue
23. 09. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of
24. 09. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of
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chorobných ambicích, které dovedou zkazit nebo dokonce zničit 
lidské životy a také o lásce, která musí čelit ďábelskému zlu, rež. 
M. Lang
14. 09. | 19.00 | Večer tříkrálový – W. Shakespeare – žádný 
sen není nesplnitelný… Jedna z nejslavnějších komedií všech dob 
v novém kabátě. Shakespearova hra je veselou a něžně poetickou 
komedií o nejrůznějších podobách a projevech lásky a sebelásky, 
brilantní a překvapivou hrou záměn, rež. I. Krejčí

14. 09. | 10.00 | Večer tříkrálový
16. 09. | 19.00 | Laskavé bohyně – J. Littell – fiktivní paměti 
Maximiliena Aueho zachycují s nebývalou otevřeností, přesností 
a historickou věrností osudy jednoho mladého, dobře zajištěného, 
vzdělaného a víceméně „slušného esesáka“, který se stal masovým 
vrahem. Silný a dramatický příběh plný nadšení, oddanosti, ukrý-
vané sexuální touhy, přátelství, ale i chladné a syrové racionality, 
citové vyprahlosti či nejrůznějších vnitřních běsů odhaluje s děsi-
vou názorností obrovské nebezpečí číhající za určitých okolností 
na kteréhokoliv člověka. Oněmi laskavými bohyněmi z názvu jsou 
totiž míněny lítice, které v řecké mytologii pronásledují provinil-
ce… Rež. M. Lang v rámci Svět knihy na jevišti
16. 09. | 19.30 | Kvidoule 3+KK – Cabaret Calembour | host 
divadla | Studio Palm Off
17. 09. | 19.00 | Krvavá svatba – F. G. Lorca – „Drama plné 
poezie, hrdosti, divoce vášnivých nocí a nelítostné pomsty“ Tra-
gédie o třech dějstvích. Drama jednoho z největších dramatiků 
a básníků dvacátého století, Španěla F. G. Lorcy, je strhující hrou 
o mužském a ženském údělu a nemožnosti umlčet v sobě vášeň 
a milostné touhy, přestože hrozí katastrofou

21. 09. | 19.00 | Listopad – D. Mamet – jak být znovu zvolen 
americkým prezidentem, když popularita klesá k nule? Nekorektní 
politická fraška. Úč. M. Dlouhý, J. Hána ad., rež. P. Svojtka | 2 h
22. 09. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách – A. a B. Peasovi/M. Hanuš – hudební kome-
die, která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím. Úč. 
L. Jurek, Z. Kalina, P. Klimeš, H. Doulová, Z. Velen, J. Smutná ad., 
rež. M. Hanuš | 3 h
23. 09. | 19.00 | V+W Revue + prohlídka zákulisí
24. 09. | 19.00 | Evžen Oněgin
26. 09. | 19.00 | Drž mě pevně, miluj mě zlehka – R. Ful-
ghum, M. Hanuš – Vítejte v tančírně Century! To, co je důležité 
venku, zde není podstatné. Jde tu totiž o jediné – o argentinské 
tango. Úč. J. Hána, J. Klem, T. Novotný, Z. Vencl ad., rež. M. Hanuš 
| 2 h 20 min
27. 09. | 19.00 | Romulus Veliký, komedie antických rozmě-
rů – F. Dürrenmatt – tak takhle vypadá největší hrdina všech dob, 
nebo ne? Úč. A. Procházka, M. Delišová, N. Kouklová, V. Dvořák 
ad. Rež. O. Zajíc | 2 h 20 min
28. 09. | 19.00 | Pan Kaplan má třídu rád – L. Rosten – ob-
líbená kniha o záludnostech vyučování cizí řeči v originálním 
jevištním provedení plném písní, tance a půvabného humoru. 
Úč. O. Vízner, rež. M. Hanuš | 2 h 50 min
29. 09. | 19.00 | Na miskách vah + prohlídka zákulisí – 
R. Harwood – strhující drama o hledání pravdy a společenské 
zodpovědnosti v totalitní společnosti. Úč. V. Fridrich, J. Vlasák, 
J. Suchý z Tábora/M. Vykus, N. Horáková, P. Juřica, V. Janků. Rež. 
P. Svojtka | 2 h 30 min 

ZÁJEZDY
30. 09. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách | Děčín

  DIVADLO POD PALMOVKOU
Příspěvková organizace Magistrátu 
hlavního města Prahy

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

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

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

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

13. 09. | 19.00 | Othello – W. Shakespeare – Mějte se na po-
zoru před žárlivostí, můj pane... Slavné Shakespearovo drama 
promlouvá napříč staletími o  síle lživé pomluvy, žárlivosti, 
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27. 09. | 19.00 | Poprask na laguně – C. Goldoni – divácky 
oblíbená komedie byla sice napsána již v roce 1762, ale rozhodně 
se nejedná o zmrtvělou klasiku nebo zaprášené muzejní dílo. 
Jádrem Goldoniho brilantní komedie charakterů je nedorozu-
mění vycházející z časté lidské vlastnosti – z ochoty naslouchat 
kdejaké pomluvě či drbu a následně pak řešit vzniklé problémy 
zbrkle, bez rozmyslu a takříkajíc „po italsku“. Úč. I. Jiřík, S. Vr-
bická, B. Valentová, J. Teplý, V. Limr, M. Hruška, I. Wojtylová, 
L. Langová, T. Dočkalová, D. Sitek, J. Konečný, R. Valenta, V. Vosta-
rek, rež. M. Lang
27. 09. | 19.30 | 1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bába 
je komedie – inscenace vychází z populárního blogu 1000 vě-
cí, co mě serou a vznikla ve spolupráci s Divadlem F. X. Kalby. 
Toto divadlo je punkovou/undergroundovou odnoží libereckého 
divadla F. X. Šaldy, jehož představení jsou v Liberci neobyčejně 
populární. Jsme si jisti, že mladí herci si své diváky získají i Pod 
Palmovkou | Studio Palmoffka
28. 09. | 19.00 | Tlustý prase – N. Labute – „Současný příběh 
velké lásky, která musí přemoct několik kil nadváhy. Hlavní hr-
dinka je totiž tlustá jak prase.“ Indigo Company
29. 09. | 19.00 | Náměsíčná komedie aneb Kankán u staré-
ho mládence – S. O´Casey – komedie o noční dámské návště-
vě v bytě pro staré mládence, kam dámské návštěvy v žádném 
případě nesmějí. Hra bude uváděna v novém českém překladu 
J. Joska. Hrají: J. Hušek, L. Langová, R. Valenta, M. Nohýnková, 
M. Wronková, P. Skřípal, V. Vostarek, rež. N. Penev
30. 09. | 19.00 | Edith a Marlene – É. Pataki – hra je příběhem 
dvou slavných šansoniérek Edith Piaf (H. Seidlová) a Marlene Di-
etrich (R. Drössler). Autorka hry, významná maďarská televizní 
scenáristka, staví do kontrastu dva odlišné způsoby přístupu 
k životu – na jedné straně chladnou, cílevědomou a ukázněnou 
profesionalitu filmové hvězdy Marlene Dietrich, na straně druhé 
plný, vášnivý a intenzivní život Edith Piaf. Rež. P. Pecháček
30. 09. | 19.30 | Přísně tajné: Hrubá nemravnost – T. Dia-
niška – B. Holiček | Studio Palm Off

  DIVADLO ROKOKO
scéna Městských divadel pražských

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

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

12. 09. | 19.00 | Strýček Váňa – A. P. Čechov – „Život člověka 
utahá!“ Tragikomedie o velkých touhách a nenaplněných snech. 
Úč. V. Fridrich, A. Procházka, Z. Kajnarová, N. Horáková ad. Rež. 
P. Svojtka
13. 09. | 19.00 | Kancl + prohlídka zákulisí – R. Gervais, 
S. Merchant – první divadelní uvedení kultovního seriálu BBC, 

19. 09. | 19.00 | Fuk! – M. Goos – současná černá komedie 
o úskalích mužského středního věku. Skvěle napsaná komedie 
holandské autorky získala záhy po světové premiéře nesmírnou 
diváckou popularitu a přízeň a její filmová podoba se zde stala 
kultovní záležitostí. V její pražské premiéře se na jevišti Divadla 
pod Palmovkou v roli Jardy, politika, který doufá, že se brzy stane 
ministrem zahraničních věcí, znovu objeví J. Langmajer. Jeho he-
reckými partnery, kteří doplňují čtveřici nerozlučných kamarádů, 
budou M. Hruška, O. Volejník a Z. Kupka, rež. P. Zelenka
20. 09. | 19.00 | Celebrity – P.  Quilter – svižná komedie 
o jednom bizarním pokusu stát se slavným. „Nepředvídatelná, 
provokativní komedie, která je obrazem naší doby“, „fascinující 
hra plná překvapení“, „skvělá současná hra, která se skvěle pohy-
buje na hranici mezi uměním, zábavou a životem“ – to jsou jen 
některé novinové titulky charakterizující uvedení komedie např. 
v New Yorku, Stockholmu, ve Varšavě. Úč. Z. Kupka, Z. Slavíková, 
T. Dianiška, I. Jiřík, J. Konečný, rež. T. Svoboda
20. 09. | 19.30 | Dva ubohý Rumuni, co mluvěj polsky – 
D. Masłowska – originální, ve všem všudy současná, tvrdě ne-
kompromisní i vtipná hra o prázdnotě některých dnešních životů 
zalévaných oceány chvilkových náhražek, o nepříjemných národ-
nostních tématech a také o tom, že za jistých okolností nejsou 
věci takové, jakými se být zdají | Studio Palm Off
21. 09. | 19.00 | Můj romantický příběh – D. C. Jackson – 
současná komedie o hledání lásky. Úč. J. Konečný, L. Langová, 
I. Wojtylová, J. Vlas, P. Horváthová a R. Valenta, rež. T. Svoboda
21. 09. | 19.30 | Mlčení bobříků – T. Dianiška – totalitní horor 
o nástrahách skautingu. Úč. T. Dianiška, T. Dočkalová, B. Kubátová, 
rež. J. Frič | Studio Palm Off
22. 09. | 19.00 | Spolupracovníci – J. Hodge – černá groteska 
o jedné velmi nebezpečné spolupráci. Divadelní hra Johna Hodge, 
mj. scenáristy kultovních filmů Trainspotting, Mělký hrob a Pláž, 
je ironickou komedií o odpovědnosti za své činy i o nejrůznějších 
nástrahách, které čekají na člověka v každé době
23. 09. | 19.00 | Sex noci svatojánské – W. Allen – zábavná 
komedie o lásce, sexu a manželství. Jednoho letního dne se ve vile 
ukryté v lesích sejde nesourodá společnost: vynálezce Andrew 
(R. Valenta) a jeho manželka Adriana (S. Vrbická) zde přivítají 
geniálního, ale úzkoprsého filozofa Leopolda (D. Sitek) a jeho 
nastávající manželku, okouzlující Ariel (I. Jirešová). Již tak dosti 
třaskavou směs doplní záletný lékař Maxwell (J. Teplý) a jeho 
přítelkyně Dulcy (H. Hornáčková). Brzy je jasné, že název hry, 
odkazující kromě jiného k nejhranější Shakespearově komedii, 
není zvolen náhodou, rež. P. Svojtka
24. 09. | 19.00 | Králova řeč – D. Seidler – hra napsaná podle 
tajných deníků královského logopeda o síle rodící se z překonávání 
slabosti. V roli koktavého krále Bertieho se představí M. Strán-
ský, dále hrají D. Sitek, P. Horváthová/S. Vrbická, K. Macháčková, 
M. Kopečný, K. Vlček, I. Jiřík, J. Hyhlík, I. Kubečka, J. Havel, K. Hlu-
šička a V. Vostarek, rež. P. Kracik
26. 09. | 19.00 | Laskavé bohyně
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demokratické.“ Úč. M. Dlouhý, V. Fridrich, A. Procházka ad., rež. 
P. Svojtka | 2 h 15 min
27. 09. | 19.00 | Oddací list + prohlídka zákulisí
28. 09. | 19.00 | Strýček Váňa
29. 09. | 19.00 | Kdo se bojí Virginie Woolfové? + prohlídka 
zákulisí
30. 09. | 19.00 | Noc bláznů

  DIVADLO V DLOUHÉ
Dlouhá tř. 39, 110 00 Praha 1 | tel. 221 778 629, mob. 605 010 774 
(pokladna) | obchodni@divadlovdlouhe.cz | www.divadlovdlouhe.cz

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

  podrobnosti sdělí obchodní oddělení (tel. 224 826 777,  
tel./fax 224 826 801, obchodni@divadlovdlouhe.cz

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

  vstupenky zrušených představení je možno vrátit v místě zakoupení
  předprodej na říjen bude zahájen v úterý 23. srpna ve 12.00
  vstupenky na zářijová představení si budete moci i během prázdnin ku-
povat online na www.divadlovdlouhe.cz (pouze prodej e–vstupenek, 
nikoliv rezervace) a také v předprodejích Ticket Art, Ticket Portal, Ticket 
Pro. Možnost rezervací vstupenek bude opětovně spuštěna 15. srpna. 

09. 09. | 19.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara 
ve 120 minutách – J. Borgeson, A. Long, D. Singer – divadelní 
fast food s M. Táborským, J. Vondráčkem a M. Matejkou, rež. 
J. Borna
12. 09. | 19.00 | S úsměvy idiotů – J. Vodňanský, P. Skou-
mal, J. Borna – kabaret, tentokrát literární. Hrají M. Doležalová, 
F. Cíl, M. Hanuš, Č. Koliáš, V. Lazorčáková, J. Meduna, M. Potoček, 
P. Tesař, T. Turek, L. Veliká, M. Veliký ad., rež. J. Borna a M. Hanuš, 
hudba P. Skoumal | 2 h 15 min
13. 09. | 19.00 | Lhář – C. Goldoni – navštivte s Leliem dnešní 
karnevalové Benátky! Úč. J.  Vondráček (Cena Alfréda Rado-
ka za mužský herecký výkon), P. Tesař, J. Wohanka, V. Zavřel, 
M.  Turková/H.  Dvořáková, K.  Sedláčková Oltová/M.  Zimová, 
M. Doležalová, Č. Koliáš, M. Matejka, M. Veliký, I. Lokajová, K. Zima 
a J. Kohout, rež. H. Burešová | 2 h 20 min
14. 09. | 19.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara 
ve 120 minutách
15. 09. | 19.00 | Mnoho povyku pro nic – W. Shakespeare – 
„Ženit se, či neženit? To je, oč tu běží.“ Úč. M. Hanuš, J. Vondráček, 
T. Turek, M. Němec, J. Meduna, J. Wohanka, Č. Koliáš, F. Cíl, M. Ve-
liký, V. Zavřel, K. Sedláčková–Oltová, H. Dvořáková/E. Hacurová, 

který je originálním a vtipným pohledem do zákulisí jedné oby-
čejné kanceláře. Úč. V. Fridrich, J. Hána, Z. Kalina, H. Hornáčková, 
V. Janků ad., rež. P. Svojtka | 2 h 20 min
14. 09. | 19.00 | Hodina před svatbou – P. Riera – drama 
o tom, jak finanční a obchodní zájmy devastují rodinné vztahy. 
Úč. P. Štěpánek, M. Badinková/B. Valentová, V. Dvořák, J. Hána, 
L. Jurek, E. Pacoláková, D. Batulková, M. Málková, M. Kačmarčík, 
rež. O. Zajíc | 2 h
15. 09. | 19.00 | Želary – K. Legátová – adaptace nejvyhle-
dávanějšího bestselleru posledních let. Úč. E. Pacoláková, V. Fri-
drich, J. Smutná, O. Vízner, V. Dvořák, J. Nosek ad., rež. P. Khek 
| 2 h 40 min
16. 09. | 19.00 | Kdo se bojí Virginie Woolfové? – E. Albee – 
jedna z nejlepších her druhé poloviny dvacátého století. Slavné 
komorní drama plné překvapivých zvratů i absurdních krutých her 
je hlubokou sondou do partnerských vztahů. Úč. A. Procházka, 
V. Gajerová, V. Dvořák, V. Kubařová, rež. P. Svojtka
17. 09. | 19.00 | Oddací list – E. Kishon – řada komických situací 
s jemnou nadsázkou a chytrou ironií provokuje k zamyšlení: vzali 
bychom si svého partnera i po dvaceti letech společného soužití? 
Úč. J. Vlasák, T. Medvecká ad., rež. O. Zajíc | 2 h 05 min
19. 09. | 19.00 | Happy End + prohlídka zákulisí – A. Gov – 
současná izraelská tragikomedie, ve které se lehce a s nadhledem 
vypráví o velmi vážných věcech. Úč. D. Batulková, R. Fidlerová, 
J.  Smutná, E.  Pacoláková, H.  Doulová, J.  Hána, Z. Velen, rež. 
A. Goldflam | 2 h 20 min
20. 09. | 19.00 | Burundanga + prohlídka zákulisí – J. Gal-
ceran – veselohra o lesku a bídě současného terorismu. Velmi 
nevážně pojednává o jedné z největších hrozeb naší doby, o te-
roristech, které omylem odhalí dvě studentky prostřednictvím 
„drogy pravdy“, burundangy, o nepodařeném únosu a možném 
zániku separatistické organizace ETA, ale také o lásce a důvěře. 
Úč. E. Pacoláková, H. Hornáčková, T. Novotný, R. Kalvoda, J. Klem, 
rež. O. Zajíc | 2 h 15 min
21. 09. | 19.00 | Molly Sweeney – B. Friel – česká premiéra 
psychologického dramatu vynikajícího irského dramatika o sle-
potě skutečné i domnělé a opravdových zázracích života. Úč. 
D. Batulková, V. Fridrich a A. Procházka, rež. O. Zajíc | 2 h 20 min
22. 09. | 19.00 | Noc bláznů – L. Nowra – divácky vděčná 
komedie o tom, kdo je vlastně blázen. Úč. P. Juřica, M. Vykus, 
H. Homáčková, V. Gajerová, T. Novotný, D. Šoltýsová, N. Horáková 
ad., rež. P. Khek | 2 h 20 min
23. 09. | 19.00 | Věštkyně, vraždy a jasnovidci – K. Čapek, 
A. Goldflam – česká premiéra svérázné adaptace Čapkových po-
vídek. Úč. J. Vlasák, V. Fridrich/J. Hána, D. Batulková ad. | 2 h | pro 
předplatitele a KD za 90 Kč
24. 09. | 17.00 | Strýček Váňa – Dámská jízda
26. 09. | 19.00 | Hráči + prohlídka zákulisí – N. V. Gogol – 
tragikomedie z atraktivního prostředí falešných hráčů. „V kartách 
neexistuje předstírání, karban nešetří nikoho, karty jsou velmi 
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  HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN
Křižíkova 10, 186 00 Praha 8 | tel. 221 868 666 | hdk@hdk.cz | 
www.hdk.cz

  pokladna je otevřena po–pá 9.00–13.30 a 14.00–19.00, so a ne 2 h 
před představením; obchodní oddělení otevřeno po–pá 8.30–16.30, 
objednávky již od jedné vstupenky, tel. 221 868 777, 221 868 999,  
fax 221 868 701, objednavky@hdk.cz

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

16. 09. | 19.00 | Carmen – F. Wildhorn, J. Murphy, N. Allen 
– nejúspěšnější projekt v novodobé historii Hudebního divadla 
Karlín se vrací! Úč. L. Bílá, Dasha/M. Poulíčková, R. Jícha/P. Stre-
náčik, V. Noid Bárta/M. Pošta, P. Břínková, L. Kumpricht/T. Trapl, 
J. Korn/J. Štágr, H. Křížková/A. Langoska, Z. Durďinová/V. Veselá, 
K. Nováková, K. Sedláková, L. Fikar Stránská/B. Skočdopolová, 
T. Zelinková, I. Hrbáč, J. Šlégr, rež. G. Barre
17. 09. | 15.00 | Carmen
18. 09. | 15.00 | Carmen
21. 09. | 19.00 | Dracula 2015 – K. Svoboda, Z. Borovec, R. Hes 
– nejúspěšnější česká legenda je zpět! Hudební divadlo Karlín 
ve spolupráci s LL Production a ProVox music publishing s.r.o. 
uvede 28 exkluzivních představení muzikálu K. Svobody, Z. Bo-
rovce a R. Hese Dracula při příležitosti 20 let od světové premiéry
22. 09. | 19.00 | Dracula 2015
29. 09. | 19.00 | The Addams Family – A. Lippa, M. Brickman, 
R. Elice – rodinný typ muzikálu, se skvělou hudbou a inteligent-
ním humorem, plným satirické nadsázky. Úč. J. Dulava/J. Korn, 
L. Bílá/D. Šinkorová, V. Kopta/M. Sobotka, P. Břínková/H. Seidlová, 
V. N. Bárta/M. Urbánek, R. Coufalová/V. Mertová, J. Fečo/S. Gy-
ertyák/T. Ringel, L. Juřičková/I. Pazderková, P. Děrgel/T. Löbl, 
B. Kotiš/M. Zahálka. Rež. A. Procházka
30. 09. | 19.00 | The Addams Family

  STUDIO YPSILON
Zřizovatel hlavní město Praha

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

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

  prodej vstupenek po–pá 09.00–15.00, odpolední pokladna 
12.00–19.30, so–ne hodinu před představením vstupenky lze 
objednat na obchodnicentrum@ypsilonka.cz. 

  divadelní klub je otevřen: po–pá 09.00–23.00,  
so–ne hodinu před představením.

M. Turková, M. Pachlová/D. Pfauserová ad., rež. H. Burešová | 
2 h 45 min
16. 09. | 19.00 | Deň, kedy zomrel Gagarin – V. Klimáček – 
dve utópie s medzirealitou pre troch mužov a jednu ženu. Nový 
titul Slovenské sekce Divadla v Dlouhé | Krátká Dlouhá 
18. 09. | 11.00 | Tatínek není k zahození – tři pohádky podle 
stejnojmenné knížky A. Goldflama
19. 09. | 19.00 | Heda Gablerová – H. Ibsen – z temnoty temně 
hříchy září. Hrají J. Vondráček, L. Trmíková, J. Pokorná, K. Sedláčko-
vá–Oltová, M. Hanuš, R. Mikluš. Překlad F. Fröhlich, režie a scéna 
J. Nebeský, scéna a kostýmy J. Preková, dramaturgie Š. Otčenášek
20. 09. | 19.00 | Oblomov – I. A. Gončarov – „Dobře – tak ne-
ležíte, a místo toho ustavičně poletujete sem a tam jako mouchy, 
jenže jaký to má smysl?“ Titulní postava Gončarovova románu dala 
jméno vlastnosti nebo stavu člověka neschopného činu, utíkající-
ho se do snu. Hrají M. Isteník, T. Turek, J. Meduna, J. Vondráček, 
V. Lazorčáková, E. Hacurová, rež. H. Burešová | 2 h 45 min
21. 09. | 19.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara 
ve 120 minutách
22. 09. | 19.00 | 407 gramů z Bohumila Hrabala – B. Hrabal – 
útržky z Hrabala s intermezzem a filmovým epilogem aneb Návrat 
k vyprávění! Hrají M. Hanuš, M. Táborský, J. Pokorná, M. Matejka, 
M. Doležalová, Č. Koliáš, M. Turková, L. Veliká, V. Lazorčáková, 
M. Veliký, M. Potoček, F. Cíl, P. Tesař, V. Zavřel, M. Kopečný, rež. 
J. Borna, M. Hanuš | 2 h 20 min
23. 09. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar – J. Borna, I. Smej-
kalová, M. Hanuš a kol. – pár dobrejch fláků od Pepika Kaina-
ra. Úč. M. Doležalová, I. Lokajová, L. Veliká, M. Veliký, P. Varga, 
M. Matejka, P. Tesař, Č. Koliáš, J. Meduna a M. Hanuš, rež. J. Borna 
a M. Hanuš | 2 h 30 min
25. 09. | 17.00 | O líné babičce – A. Kastnerová, J. Borna – 
návod na to, jak se nebát (plnit si své sny) a užívat (života)! Úč. 
I. Lokajová, L. Veliká, M. Veliký, P. Tesař, J. Meduna, T. Turek, M. Ma-
tejka, M. Doležalová, Č. Koliáš, K. Jirčíková, M. Potoček, P. Lipták, 
T. Makovský a J. Vlčková, rež. J. Borna, M. Hanuš 
26. 09. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar
27. 09. | 19.00 | Lidská tragikomedie – L.  Klíma – „Ne-
ztrácejme ani vteřinu, ten čas je ztracen, který nestráví člověk 
v hospodě!“ Hrají: M. Němec, J. Vondráček, M. Táborský, M. Ha-
nuš, M. Matejka, M. Zimová, V. Lazorčáková, V. Zavřel, T. Turek, 
J. Meduna, rež. H. Burešová | 2 h 55 min
28. 09. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar
29. 09. | 18.30 | Oněgin byl Rusák – I. Dousková – reálný 
socialismus v době svého tlení ve volném pokračování bestsel-
leru Hrdý Budžes. Úč. L. Veliká, I. Lokajová, J. Vondráček, P. Tesař, 
M. Matejka, M. Veliký, M. Zimová, M. Doležalová, I. Klestilová j. 
h., J. Wohanka, A. Goldflam j. h., M. Turková, Č. Koliáš, M. Hanuš, 
N. Vicenová, K. Sedláčková Oltová, I. Svobodová ad., rež. J. Borna 
| 3 h 20 min
30. 09. | 19.00 | Deň, kedy zomrel Gagarin
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P. Labudová, O. Navrátil, J. Jiráň, P. Nový, L. Šebek Loubalová, K. Ki-
kinčuková, M. Janouš, R. Rychlá, M. Čížek, M. Kořínek a D. Renč, 
rež. J. Schmid | 2 h 30 min
16. 09. | 19.30 | T. G. M. aneb Masaryk v kostce – J. Schmid, 
J.  Kolář – prezident Osvoboditel poprvé na  jevišti Ypsilonky. 
Masaryk známý i neznámý, nové pohledy, nová odhalení, nové 
souvislosti! Ironie, improvizace, originální muzika a plejáda herec-
kých hvězd! Úč. V. Helšus, J. Synková, P. Vacek, P. Vršek, B. Holiček, 
P. Nový, J. Přeučil, J. Štědroň, K. Kikinčuková, R. Rychlá, R. Mrázik, 
J. Večeřa, M. Janouš, D. Šváb ad., rež. J. Schmid | 2 h 20 min
20. 09. | 19.30 | Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu – 
J. Schmid – trochu zběsilá komedie o absurdnostech dnešního ži-
vota. Jeden velký trapas, v němž se sejdou lidé, které doba shodou 
okolností postavila proti sobě, takže jsme svědky různě obrácené 
logiky. Je to příběh dvou rodin, které chtějí situaci řešit groteskně 
nesmyslným nápadem. Jenomže ono je vždycky všechno trochu 
jinak a blbost se stěhuje. Úč. M. Dejdar, J. Synková, J. Lábus, O. Na-
vrátil, R. Rychlá, M. Bohadlo, J. Vacková, P. Labudová, M. Janouš, 
L. Malkina nebo L. Loubalová a D. Renč, rež. J. Schmid | 2 h 30 min
21. 09. | 19.30 | Svatá rodina – G. Schwajda – hořká komedie, 
v níž jsou na modelu jedné rodiny zobrazeny všechny problémy 
soudobé lidské společnosti. Hlavní hrdinka spáchá trestný čin 
v zoufalé naději, že pohne těmi nejlidštějšími stránkami mentality 
svých bližních. Naplní se její naděje? Úč. J. Synková, J. Lábus, P. No-
vý, M. Dejdar, J. Jiráň, R. Rychlá, O. Navrátil, R. Mrázik a D. Renč, 
rež. J. Nvota | 2 h 15 min
25. 09. | 19.30 | Sežeňte Mozarta!
26. 09. | 19.30 | Faust a Markétka – Ch. Gounod, J. Schmid 
a kol. – když se nebe a peklo pletou do lásky, může z toho být 
Faust. Když to okořeníme a přimícháme k tomu starou dobrou 
Gounodovu hudbu, je z toho opera Faust, ale když to celé spatříte 
v našem divadle, je z toho ypsilonkovský Faust na druhou. Úč. 
M. Dejdar, M. Častvaj Plánková, R. Janál, J. Neumann nebo K. No-
hýnek, A. Goldflam, J. Jiráň, M. Kořínek, J. Kretschmerová, P. Va-
cek, M. Janouš, L. Šebek Loubalová ad., rež. J. Schmid | 2 h 15 min
27. 09. | 19.30 | Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsilonce

MALÁ SCÉNA
18. 09. | 19.30 | Vratká prkna – A. Goldflam – pohled na pa-
noptikum divadla a divadelníků, groteska maličko zlá, ale ne bez 
lásky. Takže i vy se pobavte, trochu ovšem škodolibě na náš účet. 
Úč. J. Lábus, J. Kretschmerová, P. Vršek, D. Šváb, L. Loubalová, 
R. Mrázik, B. Skočdopolová a M. Bohadlo nebo M. Chloupek, rež. 
A. Goldflam | 2 h 20 min
22. 09. | 19.30 | Proměna aneb Řehoř už toho má dost – 
F. Kafka, A. Goldflam – Řehoř Samsa pracoval, živil rodiče a sestru 
a jednoho dne už ho to přestalo bavit. Franz Kafka ho proměnil 
v brouka, nepotřebný hmyz, ale my jsme to zpracovali trochu ji-
nak, po svém, ovšem v úctě a s láskou! A také s písněmi a několika 
pohybovými kreacemi. Nechte se překvapit, určitě se pobavíte 
a třeba Vám bude i trošku smutno. Ovšem pozor! O brouka pře-
kvapivě nepřijdete! Úč. P. Vršek, J. Kretschmerová, O. Navrátil, 

VELKÁ SCÉNA

Praha stověžatá

31. 08. | 19.30 | Praha stověžatá – J. Schmid – kultovní insce-
nace Ypsilonky. Praha od nepaměti k dnešku! Hvězdné obsazení. 
Úč. J. Lábus, J. Synková, M. Eben, P. Vacek, J. Korn, M. Dejdar, 
J. Kretschmerová, J. Jiráň, M. Častvaj Plánková ad., rež. J. Schmid 
| 2 h 30 min
01. 09. | 20.00 | Praha stověžatá | zadáno
09. 09. | 19.30 | Swing se vrací neboli o štěstí – swing je 
muzika, v níž se žije štěstí. Swing chytne za srdce a hýbá tělem. 
Hrají, zpívají a tančí: M. Bohadlo, M. Čížek, M. Janouš, M. Koří-
nek, J. Jiráň, K. Kikinčuková, P. Labudová, M. Častvaj Plánková, 
J. Vacková, D. Renč, R. Rychlá, B. Skočdopolová, J. Štědroň, D. Šváb, 
J. Večeřa a hosté (J. Zelenková nebo J. Vrbová nebo J. Korn), rež. 
J. Schmid | 2 h 30 min
11. 09. | 19.30 | Ztracená existence: Dentální rapsodie | host
12. 09. | 19.30 | Praha stověžatá
13. 09. | 19.30 | Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsilonce 
– kolektivní improvizace herců Studia Ypsilon. Úspěšné písničky, 
řeči, atrakce a nápady. Hrají, zpívají a improvizují M. Dejdar, J. Lá-
bus, P. Nový, J. Jiráň, M. Janouš a P. Hojer, rež. vedení M. Dejdar 
| 1 h 45 min
14. 09. | 19.30 | Rusalka nejen podle Dvořáka aneb Kdo je 
stará Háta? – A. Dvořák, J. Kvapil, J. Schmid – ypsilonkovská tra-
vestie slavné opery – co se stane, když nejen podle Dvořáka aneb 
Kdo je stará Háta do prostředí s Vodníkem, Ježibabou, Princem 
i Rusalkou vstoupí Švanda dudák, zvlášť když Princ už je trochu 
ve věku? Dvořákova opera se stala inspirací k inscenaci na téma 
problematického světa mytických postav a  komplikovaného 
světa lidí. Navíc je plná odboček i asociací jinam. Úč. M. Dejdar, 
J. Synková, J. Lábus, M. Častvaj Plánková nebo B. Skočdopolová, 
L. Šebek Loubalová, P. Vacek, J. Jiráň, O. Ruml, P. Vršek, R. Rychlá 
ad., rež. J. Schmid | 2 h 10 min
15. 09. | 19.30 | Sežeňte Mozarta! – W. A. Mozart, J. Schmid 
– hudební kratochvíle kolem flétny, která je kouzelná. V Ypsilonu 
opravdová senzace. Hudební divadlo s výsostným objevem, jež 
souvisí se vznikem opery Kouzelná flétna. Z hlediska tématu je 
to inscenace aktuální, do dnešní doby jak dělaná. Úč. R. Janál, 
P. Vršek, M. Šrůmová nebo J. Šrejma Kačírková, J. Korn, J. Synková, 
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Kdo je tady ředitel?, Korespondence V+W (DNz), Kurz negativního 
myšlení, Požitkáři (DNz), Řemeslníci, Závislosti navzdory, Misantrop

  titulky pro neslyšící u představení: Betonová zahrada
  bližší informace o dětských představeních najdete v rubrice „Divadla 
pro děti“ a o Workshopech Švandova divadla v rubrice „Vzdělávání 
“. Informace o koncertech a scénických rozhovorech najdete také 
v rubrice „Kluby“

08. 09. | 19.00 | Pankrác ’45 – M. Kinská – „Casting na popra-
vu“ – Fiktivní příběh založený na skutečných událostech. Hrají: 
E. Josefíková, B. Pavlíková, K. Cibulková, A. Buršová a R. Derzsi. 
Rež. M. Kinská | Studio | 90 minut bez přestávky
12. 09. | 19.00 | Země Lhostejnost – K. Kryl – Karel Kryl jako 
písničkář s výjimečným básnickým talentem, ale hlavně jako vi-
zionář a prorok, jehož skeptické názory publikum v porevolučním 
nadšení najednou nechtělo slyšet. Hrají: M. Hruška, T. Červinek, 
K. Cibulková, A. Buršová, J. Holík, T. Průchová. Rež. D. Gombár | 
Studio | 90 minut bez přestávky
13. 09. | 19.00 | CRY BABY CRY – S. Krátká – komedie o tom, 
jak pět žen hledá návod na štěstí.  Hrají: K. Cibulková, K. Frejová, 
B. Pavlíková, B. Popková, R. Derzsi/E. Vrbková, J. Šmíd/M.Dlouhý. 
Rež. M. Krátká | Velký sál | 80 minut bez přestávky | anglické titulky
13. 09. | 19.00 | Baal – B. Brecht – svérázná roadmovie o cestě 
do pekel. Hrají: D. Punčochář, E. Josefíková/A. Buršová, J. Erfteme-
ijer, M. Pospíchal, M. Krátká, M. Hruška, T. Pavelka, T.  Červinek, 
B. Lukešová, M. Dancingerová | Studio | 90 minut bez přestávky
14. 09. | 09.00 | Den otevřených dveří – Švandovo divadlo 
slaví! A má k tomu hned tři významné důvody: zahájení nové 
divadelní sezóny, 135. narozeniny a Den otevřených dveří. Letos 
uplyne 135 let od doby, kdy se zde konalo první představení a kdy 
do hlediště usedli první diváci. Toto jubileum se stalo inspirací 
i pro tradiční Den otevřených dveří, který se uskuteční  14. září. 
Na co se můžete těšit? Na tradiční nezapomenutelné prohlídky 
divadla pod vedením členů našeho hereckého souboru, zábavné 
i poučné zároveň; na postavy z našich inscenací, které se potkají 
na nezvyklých místech a v neočekávaných situacích jak na jevišti, 
tak v prostorách divadla; na ukázky z repertoáru našich stálých 
hostů; a v neposlední řadě na soutěže a slevové akce na vstupen-
ky, které jistě přijdou vhod. Těšíte se? My ano! Sezona 2016/2017 
ve Švandově divadle začíná Dnem otevřených dveří 14. září! Více 
o programu najdete na našich webových stránkách | prohlídky 
divadla v časech: 09.00–11.00 pro školy, 12.00 pro neslyšící, 
15.00–18.00 pro veřejnost | Velký sál, Studio a foyer
16. 09. | 19.00 | Idioti – L. von Trier – černá komedie dánského 
skandalisty. Skupinka lidí se rozhodne předstírat mentální posti-
žení na protest proti všemu měšťáckému. V hlavních rolích: K. Ci-
bulková, L. Veselý, E. Stárková/A. Buršová, E. Josefíková, M. Krátká, 
F. Čapka, P. Děrgel, M. Pospíchal. Režie: A. Petrželková  | Velký sál 
| 140 minut | anglické titulky

P. Labudová, D. Šváb, B. Skočdopolová, M. Čížek, M. Bohadlo 
a J. Vacková, rež. A. Goldflam | 1 h 20 min
23. 09. | 19.30 | Hlava Medúzy – B. Vian – aby našel inspiraci 
k sepsání nového erotického románu, nutí spisovatel svou ženu 
k nevěře. Znamenitá groteskní komedie, neuvěřitelný příběh 
milostných trojúhelníků, čtyřúhelníků a  jiných víceúhelníků 
za doprovodu bebopové a swingové hudby. Úč. J. Lábus, J. Kret-
schmerová, P. Vacek, M. Janouš a M. Kořínek, rež. M. Lasica | 2 h
28. 09. | 19.30 | Drama v kostce, Pokus 2 – Mystérium sku-
tečnosti – J. Havelka a kol. – divadlo je vždy něco mezi barem 
a estetickým tvarem. Jenomže hranice divadla a baru přestaly být 
zřetelné. „Všecko, co je na jevišti, hraje.“ Realita jeviště. Divadlo 
hlediště. Mystérium skutečnosti. Úč. P. Vršek, J. Vacková, D. Šváb, 
A. Polák a M. Bohadlo, rež. J. Havelka | 1 h 30 min
29. 09 | 19.30 | Divadlo VOSTO5: Slzy ošlehaných mužů | host

ZÁJEZDY:
06. 09. | 10.30 a 13.00 | #jsi_user – B. Holiček a kol. – na za-
čátku stála výzva udělat představení pro mladé lidi o internetu 
a životě na něm. Michal byl internetová celebrita. Neúnavný dis-
kutér, který dostal BAN takřka na všech známých internetových 
fórech pro svou neukojitelnou zvídavost, neschopnost rozlišovat 
společensky přijatelné od nepřijatelného a nezvladatelný ob-
div k plavajícím ženám. Duševně nemocný člověk, neschopný 
běžného života mezi lidmi, kterému internet nahrazoval soci-
ální kontakt, kamarády, hospody, parties, výlety, rodinu, školu, 
zaměstnání. A nakonec se nejspíš nepřímo stal i jeho záhubou. 
Příběh M. Kolesy je zpráva z nejhlubších hlubin Sítě. Je v něm 
vše... i my. Úč. P. Vršek, D. Šváb, P. Hojer, M. Čížek a M. Čížková 
nebo H. Řezáčová, rež. B. Holiček | 55 min | Ostrava
07. 09. | 09.00 a 11.00 | #jsi_user | Ostrava
08. 09. | 09.00 a 11.00 | #jsi_user | Ostrava
10. 09. | 19.00 | Swing se vrací neboli o štěstí | Kutná Hora
19. 09. | 19.30 | Swing se vrací neboli o štěstí | Teplice
29. 09. | 19.00 | Swing se vrací neboli o štěstí | Třinec
30. 09. | 19.00 | Swing se vrací neboli o štěstí | Kopřivnice

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

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

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

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

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

  Anglické titulky (English subtitles) promítané nad jevištěm ve Velkém 
sále u představení: CRY BABY CRY, Idioti, Hamlet, Hamleti (DNz), 
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HERECKÉ STUDIO ŠD
22. 09. | 19.00 | REM fáze aneb Cesta napříč sny – hledání 
ztraceného dopisu, nebo jeden velký barevný sen o cestě za vlastní 
svobodou? Bdělé snění v autorské inscenaci a podání členů He-
reckého studia Švandova divadla | Studio | 70 minut
23. 09. | 19.00 | Mlčky (s) davem – autorská inscenace 
o nejrůznějších pokusech přežít a přežitých pokusech | Studio 
| premiéra

HOSTUJÍCÍ SOUBORY:

BUCHTY A LOUTKY
www.buchtyaloutky.cz

20. 09. | 19.00 | Psycho Reloaded – matko, cos to provedla? 
Loutková adaptace kultovního Hitchcockova hororu Psycho | 
Studio | 70 minut 
26. 09. | 19.00 | Hrůza v Brně/Arnošt Goldflam – suprové 
poliši a betelná stori. Tam, gde je Caracas, muž jménem Pedrožil, 
prodával ananas, ánanás…| Studio | 70 minut 

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ     
www.nazabradli.cz

12. 09. | 19.00 | Korespondence V+W – korespondence Vos-
kovce a Wericha je silnou výpovědí o životě dvou mimořádných lidí 
v nelehké době. Hrají: V. Vašák, J. Vyorálek, A. Kubátová/G. Mikul-
ková. Režie: J. Mikulášek  | Velký sál | anglické titulky | 150 minut 
21. 09. | 19.00 | Hamleti – divadlo jako téma samo o sobě. Kolik 
osobností herci pojmou, a jak to odskáčou? Je herectví opravdu 
vysněným povoláním? Hrají: J. Plodková, P. Čtvrtníček, J. Vyorálek, 
H. Hájek, J. Žáček, I. Lupták, V. Vašák. Režie: J. Mikulášek | Velký 
sál | anglické titulky | 90 minut 
29. 09. | 19.00 | Požitkáři – groteskní pohled na hluboké téma 
života a smrti, podpořené nadsázkou, humorem, ale i smutnými 
tóny. Hrají: D. Kaplanová, M. Sidonová, J. Plodková, A. Kubátová, 
L. Noha a další. Režie: J. Mikulášek | Velký sál | anglické titulky 
| 75 minut

ITALSKÝ INSTITUT
16. 09. | 19.00 | Primo – výchozím impulzem ke vzniku in-
scenace byla kniha Prima Leviho Je-li toto člověk, která patří 
ke stěžejním dílům reflektujícím zkušenost koncentračních táborů 
a holocaustu obecně. Její autor prošel Osvětimí a až do svého 
dobrovolného odchodu v osmašedesáti letech se snažil s tímto 
hraničním zážitkem vyrovnat | Studio | v italštině s českými titulky

JUST! IMPRO      
www.justimpro.cz

28. 09. | 19.00 | Just! Impro Show – přijďte se pobavit příbě-
hy, skeči a písněmi, které vzniknou bez přípravy na vámi zadaná 
témata. | Studio | 90 minut

17. 09. | 19.00 | Kdo je tady ředitel?  – L. von Trier – komedie 
o řediteli, kterého nikdy nikdo neviděl. Hrají: M. Dlouhý, K. Hal-
bich, R. Jašków, A. Pyško /D. Sitek.  Rež. D. Hrbek | Velký sál | 
anglické titulky | 160 minut
17. 09. | 19.00 | Pankrác ’45
19. 09. | 19.00 | Kurz negativního myšlení – B. Breien – 
sarkastická černá komedie s M. Dlouhým v hlavní roli. Sex, drogy,  
rock´n´roll a invalidní vozíky. Hrají: M. Dlouhý, K. Frejová, K. Hal-
bich, E. Josefíková, M. Hruška. Rež.  D. Hrbek | Velký sál | anglické 
titulky | 100 minut bez přestávky
19. 09. | 19.00 | Možná že odcházíme – J. Balabán – rodiče 
a děti, alkohol, rozchody – ale také soucit a naděje.  Hrají: J. Čap-
ka, F. Čapka, K. Cibulková, D. Punčochář. Rež. M. Františák | Studio 
| 80 minut bez přestávky
20. 09. | 19.00 | Řemeslníci – L. Knutzon – Dánská komedie 
vskutku ze života, v níž je největším nepřítelem člověka tvor s vr-
tačkou, pivem a spoustou výmluv! Hrají: K. Cibulková, K. Halbich, 
R. Jašków, F. Čapka, A. Buršová. Rež. D. Hrbek | Velký sál | anglické 
titulky | 135 minut
21. 09. | 19.00 | Šoa  – T. Hrbek, L. Kolouchová, D. Hrbek – příběh 
Miloše Dobrého / Příběh Hany Pravdové. Příběh dvou lidí, kteří se 
ocitli na stejných místech a prožili podobné tragédie, a přesto se 
nikdy nepoznali. Hrají: M. Hruška a M. Dancingerová/E. Josefíko-
vá. Rež. D. Hrbek | Studio | 60 minut bez přestávky
23. 09. | 11.00 | Závislosti navzdory – veřejná generálka
24. 09. | 19.00 | ZÁVISLOSTI NAVZDORY – D. Gombár a kolektiv 
– střízlivý za vás nikdo nebude! Tragikomedie o boji s alkoho-
lem na všech frontách. Inspirováno skutečnými událostmi včetně 
tzv. metanolové aféry. Hrají: R. Jašków, D. Punčochář, M. Hruška, 
M. Dancingerová a další | anglické titulky | Velký sál | premiéra
26. 09. | 19.00 | Misantrop – Molière – hořká veršovaná ko-
medie, v níž jsme si až příliš podobní.  V hlavních rolích: F. Čapka, 
E. Josefíková, D. Punčochář, M. Krátká, B. Pavlíková, M. Pospíchal, 
rež. L. Brutovský | Velký sál | anglické titulky | 150 minut
27. 09. | 19.00 | Hamlet – W. Shakespeare – Hamlet v režii 
D. Špinara je moderní rodinné drama skandinávského ražení. 
Hrají: P. Děrgel, K. Halbich, K. Cibulková/P. Hřebíčková, M. Dan-
cingerová, M. Hruška, T. Červinek/F. Čapka. Rež. D. Špinar | Velký 
sál | anglické titulky | 140 minut
27. 09. | 19.00 | Protest/Rest – V. Havel, M. Hejduk – hru 
V. Havla uvádíme spolu s „úplně poslední Vaňkovkou“ debutují-
cího autora, M. Hejduka. Jak se žije a píše bez nepřítele? Protest? 
Rest! V hlavních rolích:  R. Jašków a T. Pavelka. Rež. D. Hrbek  | 
Studio | 110 minut
28. 09. | 19.00 | Betonová zahrada –  I. McEwan – kultovní 
britská novela poprvé na českých jevištích v adaptaci Petry Hůlo-
vé. Šokující příběh o temnotách dospívání. Hrají: M. Pospíchal, 
M. Štípková, A. Buršová, T. Červinek. Rež. D. Gombár | Velký sál | 
české titulky pro neslyšící | 90 minut bez přestávky
30. 09. | 19.00 | Závislosti navzdory – Velký sál | 1. repríza
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28. 09. | 20.00 | My Own Private Picture / T.I.T.S. / – atmo-
sférické představení o médiích a obrazech naší touhy. „My Own 
Private Picture“ je multimediální představení o našich touhách 
a jejich mediálních (před)obrazech. Kolektiv T.I.T.S. zkoumá zob-
razování „sexuality“ v pornografii, ale i v médiích obecně, a také 
to, jak všudypřítomné virtuální reprezentace dokáží nenápadně 
vstupovat do intimních zón našeho života, formovat naše před-
stavy a generovat tak naše nejintimnější přání. „My Own Private 
Picture“ se pokouší být zábavnou i náročnou diváckou výzvou 
zároveň a otevřít diskuzi nad jedním z fenoménů, který prostu-
puje současnou společnost | v češtině | 65 min. | v rámci festivalu 
...Next Wave / příští vlna...

  ČINOHERNÍ KLUB
Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1 | tel. 211 151 877 (pokladna) | 
pokladna@cinoherniklub.cz | www.cinoherniklub.cz

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

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

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

05. 09. | 19.30 | Osiřelý západ – M. McDonagh – příběh lásky 
bratrů Valena a Colemana, kteří se uměním mučit jeden druhého 
chtějí zapsat do Guinessovy knihy rekordů. Úč. J. Dulava, M. Taclík, 
M. Pavlata, S. Černodrinská, rež. O. Sokol
06. 09. | 19.30 | Sexuální perverze v Chicagu – D. Mamet – 
chcete si splnit nejsmělejší sen? Zamilujte se. David Mamet (1947) 
je považován za jednoho z nejvýznamnějších dramatiků, kteří 
vyšli z kulturního kvasu Ameriky šedesátých let. Sexuální per-
verze v Chicagu byla první hrou, která Mametovi udělala jméno 
v Chicagu a v New Yorku a přinesla mu úspěch. Úč. I. Chýlková, 
J. Dulava, M. Taclík a L. Pernetová, rež. O. Sokol
07. 09. | 19.30 | Zrada – H. Pinter – autor se ve Zradě (The 
Betrayal, 1978) inspiroval vlastní mimomanželskou aférou a jejím 
skandálním odhalením. Premiéra hry, kterou napsal po rozcho-
du s herečkou Vivien Merchantovou, se konala v listopadu 1978 
v londýnském Národním divadle v režii Petera Halla. Pinterovi 
nešlo, podobně jako v jeho ostatních hrách, o samotný příběh; 
neuchopitelnost odcizení a osamělosti řeší na půdorysu klasic-
kého trojúhelníku, ale své téma nerozlišitelnosti pravdy a lži, vy-
prázdněnosti a odcizenosti sobě i druhým tentokrát ozvláštňuje 
a posiluje prací s časem. Autorovi zvlášť záleželo na tom, aby 
tento experiment s časem byl diváky pochopen. Úč. K. Lojdová, 
M. Finger, O. Sokol, rež. O. Sokol
08. 09. | 19.30 | Paní Warrenová – G. B. Shaw – podle hry 
B. Shawa Živnost paní Warrenové (Úč. Mrs. Warren’s Profession) 
v překladu B. Hodka upravil L. Smoček. Úč: I. Chýlková, Z. Stavná, 
T. Jeřábek, J. Hájek, P. Křiváček, V. Kotek

DIVADLO SPEKTÁKL
www.facebook.com/spektakl

11. 09. | 19.00 | Zmoudření Dona Quijota – co brání mladým 
lidem v realizaci vlastních snů a kvůli čemu přicházejí o své mla-
dické ideály? Moderní adaptace klasiky. Balada o člověku, který 
se rozhodl překročit svůj vlastní stín | Studio | 60 minut
15. 09. | 19.00 | Maryšo! Evo! Dom! – A. a V. Mrštíkové, G. Pre-
issová – pohled dnešní mladé generace na tradiční příběh dívek, 
které daly přednost zakázané lásce před voláním svých rodičů | 
Studio | 60 minut

�DIVADLA A – Z

  ALFRED VE DVOŘE / MOTUS
divadlo / pohyb / živé umění 

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

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

  pokladna divadla a divadelní bar jsou otevřeny hodinu před 
představením

  rezervace a předprodej vstupenek: www.alfredvedvore.cz

04. 09. | 19.30 | KONTRAPUNKT / Andrea Miltnerová (CZ/
GB) a Rita Góbi (HUN) – setkání dvou těl v prostoru, dvou in-
dividualit, dvou národností. Tanečně–pohybový duet založený 
na vzájemném působení odlišných energií v provedení zkušených 
a mezinárodně uznávaných tanečnic a choreografek Andrey Milt-
nerové (GB, ČR) a Rity Góbi (Maďarsko). Uvádíme ve spolupráci 
se Studiem ALTA v jejich prostorách | premiéra
04. 09. | 19.30 | Kontrapunkt / Andrea Miltnerová (CZ/GB) 
a Rita Góbi (HUN)
19. 09. | 15.00 | Zažít město jinak / Motus z.s. – sousedská 
slavnost: otevřený dvůr před divadlem, kavárna, dílna a před-
premiéra představení fyzického divadla VÝŠ pro celou rodinu. 
20. 09. | 20.00 | VÝS / tYhle – dva hledači ztraceného času 
a věční vtipálci, kteří dohlížejí na to, co našim smyslům uniká. 
Jedním gestem opírají štafle o jejich stín a plni elánu vykračují 
pevným krokem do vzduchoprázdna. Florent Golfier (FR) a Lukáš 
Karásek (CZ) v nové inscenaci fyzického divadla se pokouší vzepřít 
gravitaci, síle tak náladové jako oni sami | v rámci festivalu ...Next 
Wave / příští vlna... | premiéra
21. 09. | 20.00 | Výš / tYhle | v rámci festivalu ...Next Wave 
/ příští vlna...
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21. 09. | 19.30 | Ptákovina – M. Kundera – „Nikdo nemůže 
vidět svět jako směšný, pokud s ním beze zbytku splývá. I k tomu, 
aby člověk sám sebe viděl v proporcích směšnosti, musí od sebe 
poodstoupit. Na ono zázračné stanoviště, z něhož je vidět směš-
né, dostává se člověk až během let; je to snad jakási odměna 
za dospělost. Směšné (alespoň jak já je chápu) nepopírá vážné, 
ale osvěcuje je.“ Milan Kundera. Úč. J. Dulava, M. Finger, L. Žáč-
ková, M. Procházková, L. Skopalová, B. Holiček/D. Šír, J. Břežková, 
P. Kikinčuk, S. Zindulka/J. Těšitel, P. Meissel a L. Jelínková, rež. 
L. Smoček
22. 09. | 19.30 | Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho 
– L. Smoček – znovuuvedení jedné z nejúspěšnějších her autora 
Činoherního klubu. Úč. I. Chýlková, J. Dulava, B. Polívka, M. Pavla-
ta a O. Vetchý, rež. L. Smoček
23. 09. | 19.30 | Bůh masakru
24. 09. | 19.30 | Maska a tvář
26. 09. | 19.30 | Glengarry Glen Ross – D. Mamet – tvrdý kon-
kurenční boj mezi zaměstnanci realitky, která prodává zboží téměř 
neprodejné. Obstojí jen ten, kdo dokáže prodat i největší „shit“. 
V režii O. Sokola hrají M. Finger, M. Suchánek, J. Dulava, M. Dadák, 
M. Taclík, P. Kikinčuk, O. Brancuzský, Z. Stavná/M. Stehlíková
28. 09. | 19.00 | Tramvaj do stanice Touha – T. Williams – 
„Řekli mi, že mám nastoupit do tramvaje, která jede do stanice 
Touha.“ Jedna z nejlepších Williamsových her a vrcholů americké 
dramatické tvorby. Hra se v originále jmenuje A Streetcar Named 
Desire – tramvaj jménem Desire (Touha). V New Orleans sku-
tečně existuje (nebo aspoň v době, kdy Williams Tramvaj psal, 
existovala) zastávka nazvaná Desire a je to zastávka konečná. 
Úč. L. Žáčková, J. Hájek, M. Procházková, M. Dadák, L. Jelínková, 
O. Brancuzský, V. Šanda ad., rež. L. Smoček
30. 09. | 19.30 | Svatba pozdního léta (Variace na písmeno 
G) – J. Kačer – hra o touze být u někoho blízkého. Trochu groteska 
i velmi vážná věc. Hrají: Z. Bydžovská, J. Kačer, N. Boudová, P. Ki-
kinčuk, J. Břežková, Z. Stavná, V. Šanda. Rež. L. Smoček

  DEJVICKÉ DIVADLO, O. P. S.
Zelená 15a, 160 00 Praha 6 | dejvickedivadlo@dejvickedivadlo.cz | 
www.dejvickedivadlo.cz

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

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

  předprodej na září začíná v pokladně DD v sobotu 27. srpna v 09.00, 
on–line předprodej ve čtvrtek 25. srpna ve 20.00.

  v den představení je od 18.30 otevřen divadelní bar

08. 09. | 19.30 | Kakadu – K. F. Tománek, J. Havelka – hra 
ze života. Úč. S. Babčáková, S. G. Janáčková, V. Khek Kubařová, 
J. Holcová, B. Poláková, D. Novotný, J. Plesl. Rež. J. Havelka

09. 09. | 19.30 | Bratři Karamazovi – F. M. Dostojevskij – patří 
k nejčastěji adaptovaným a uváděným Dostojevského velkým 
románovým dílům a zejména v poválečném období se v Čechách 
objevila dlouhá řada provedení, mezi nimiž zaujímá čestné místo 
dramatizace a inscenace E. Schorma v Divadle Na zábradlí (premi-
éra v březnu 1979). Hrají: J. Kukura, M. Finger, I. Orozovič/M. Čap-
ka, J. Hájek, M. Dadák, G. Míčová, N. Puklušová, I. Uhlířová, rež. 
M. Čičvák
12. 09. | 19.30 | Americký bizon – D. Mamet – „Stejný text, 
ale naprosto jiná a nová inscenace Amerického bizona. To je moje 
představa a přání.“ Slova Ondřeje Sokola k připravované inscenaci. 
Hrají: O. Sokol, M. Finger a V. Šanda, rež. O. Sokol
13. 09. | 19.30 | Léda (Manželskonemanželská povídka) – 
M. Krleža – nic, k čemu může dojít mezi mužem a ženou, není tak 
důležité, aby bylo nutno si kvůli tomu rvát vlasy. Úč. P. Nárožný, 
M. Maděrič/O. Brancuzský, N. Boudová, O. Vetchý a D. Černá, rež. 
L. Smoček
14. 09. | 19.30 | Impresário ze Smyrny – C. Goldoni – mnoho 
povolaných, málo vyvolených a loď pluje... Komedie o divadle 
a hercích. Úč. S. Zindulka, O. Vetchý, P. Nárožný, L. Jelínková, 
N. Boudová, D. Černá, J. Dulava, P. Kikinčuk, H. Bor, M. Zelenka 
ad., rež. L. Smoček
15. 09. | 19.30 | Bůh masakru – Y. Reza – slogan: Nemůžeme 
ovládnout, co nás ovládá. Yasmina Reza není nikdy doslovná, 
nepíše pouhé „dobře udělané hry“ se zaručenou pointou. Naopak, 
Reza klade znepokojivé otázky, jednu z nich v Bohu masakru: jak 
máme uvěřit v nějaký civilizační proces, solidaritu či vzájemnou 
toleranci, když nejsme s to řešit sebemenší konflikt? Možná exis-
tuje jakýsi „bůh masakru“, který se nám posmívá a vše od pra-
dávna řídí... Úč. I. Chýlková, M. Pleštilová, J. Dulava a V. Kratina, 
rež. O. Sokol
16. 09. | 19.30 | Sexuální perverze v Chicagu
17. 09. | 19.30 | Dámský krejčí – G. Feydeau – malá lež je 
mrzká, ale velká lež, to je umění! Úč. R. Holub, O. Sokol, J. Dulava, 
M. Dadák, M. Bočanová, I. Jiříčková a A. Talacková, rež. M. Čičvák
18. 09. | 19.30 | ČK uvádí: Bratři Karamazovi – F. M. Dosto-
jevskij – svědomí, čest, láska, vina a trest v divadelní adaptaci 
slavné románové kroniky. Člověka stvořil Bůh. Snad. Ďábla za-
ručeně člověk, a k obrazu svému. Morálka padne jako zanikají 
geologická období a pak už bude vše dovoleno. Ale co všechno 
se dá odpustit a proč? Bůh či nebůh?! Svědomí, čest, láska, vina 
a trest v divadelní adaptaci slavné románové kroniky. Hrají: M. Če-
pelík/O. Pečený, L. Přívozník, T. Kyselka/R. Pivoda, V. Kliner/M. Páv, 
V. Chalupa/R. Šedivý, M. Šedivá, V. Lapková/K. Tvrdíková, K. Tuč-
ková/L. Valenová. Herecká spolupráce: J. Panzner, dramatizace: 
E.  Schorm podle překladu Petra Voskovce, rež. L.  Horký | DS 
Ty–já–tr Hrobeso
20. 09. | 19.30 | Maska a tvář – L. Chiarelli – „Kdo chce ujít 
směšnosti, ten do ní určitě co nejdřív spadne.“ Málem krvavá 
groteska. Úč. I. Chýlková, O. Vetchý, M. Procházková, J. Dulava, 
P. Nárožný, D. Černá, M. Pavlata, L. Jelínková, P. Burian ad., rež. 
L. Smoček

www.kampocesku.cz  divadla  41



30. 09. | 19.30 | Spříznění volbou – J. W. Goethe – do čela, 
či do prsou okénko. První české uvedení nejvýznamnějšího 
románu německého klasicismu. Úč. V. Neužil, M. Issová, L. Kro-
botová, J. Plesl, J. Holcová, S. Babčáková, P. Šimčík a M. Myšič-
ka, dramatizace K. F. Tománek, režie a spolupráce na scénáři 
J. A. Pitínský

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

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

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

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

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

15. 09. | 11.00 | Pomona – A. McDowall – Myslím, že by se 
mi usínalo mnohem líp, kdyby se nikdo z nás už zítra neměl 
probudit. Ollie se vydává hledat pohřešovanou sestru. Všechny 
stopy vedou k Pomoně, k opuštěnému ostrovu uprostřed města. 
Tam, v centru všeho, zaniká většina snů a rodí se noční můry. 
Pomona představuje všechno to, co jsme se naučili nevidět, 
neslyšet a od čeho utíkáme do zdánlivě bezpečného světa. Pře-
klad: D. Košťák, režie: J. Holec, dramaturgie: D. Košťák, scéna: 
P. Vítek, kostýmy: L. Rozsnyóová, vedoucí produkce: H. Joná-
šová, produkce: A. Švandová, N. Košťálová, L. Nováková. Hrají 
studenti 4. ročníku KČD: B. Kaňoková, K. Trnková, A. Vacula, 
V. Švarc, V. Javořík, K. Janovičová, J. Kotrbatá, M. Lurie | veřejná 
generální zkouška
16. 09. | 19.30 | POMONA | premiéra
19. 09. | 19.30 | Dobrý člověk ze Sečuanu – B. Brecht – Čtvr-
tý ročník činoherního herectví na DAMU pod vedením režiséra 
Petra Kracika uvede svou první absolventskou inscenaci. Může 
člověk na tomto světě zůstat dobrý? Jak má člověk pomáhat 
druhým, bez toho aniž by zapřel vlastní zájmy, zničil sám sebe? 
Jak být úspěšný a zároveň dobrý? Sečuan je obraz jakéhokoli 
města na  světě, temná skládka duší, špinavé překladiště. 
Překlad: R. Vápeník a L. Kundera, rež. P. Kracik, dramaturgie: 
B. Hančilová, úprava: P. Kracik a B. Hančilová, scéna: L. Mathé, 
kostýmy: L. Heřmánková, produkce: J. Battěk, B. Vopasková, 
A.  Koišová, pohybová spolupráce: Jana Hanušová, hudební 
nastudování: J.  Balašová Trčková, hudební aranžmá V.  Kra-
cik, hudební doprovod V. Kracik, P. Šťastný, P. Mucha, hudba 
P. Dessau, hrají studenti 4. ročníku KČD: K. Trnková, A. Vacula, 

09. 09. | 19.30 | Zásek – D. Doubt – hra o lidech, kterým se 
zastavil výtah. Úč. K. Melíšková, V. Khek Kubařová, M. Myšička, 
H. Čermák, M. Kroupa, rež. I. Trojan
11. 09. | 19.30 | Ucpanej systém – I. Welsh – proč Bůh sedí 
na střídačce – hra inspirovaná dílem Irvina Welshe Acid House, 
div. adaptace D. Majling. Úč. I. Trojan, V. Neužil, M. Krobot, M. My-
šička, M. Pechlát, J. Plesl, H. Čermák/M. Hádek, P. Vršek, J. Holcová, 
K. Melíšková, L. Krobotová, rež. M. Vajdička
12. 09. | 19.30 | Teremin – P. Zelenka – příběh člověka, který 
navždy změnil tvář moderní hudby. Úč. I. Trojan, D. Novotný, 
M. Myšička, J. Bábek, K. Melíšková, Z. Žádníková, J. Plesl, E. Bouš-
ková, P. Šimčík, V. Jiráček a P. Koutecký, rež. P. Zelenka
13. 09. | 19.30 | Zimní pohádka – W. Shakespeare – psycho-
thriller se šťastným koncem. Úč. D. Novotný, M. Myšička, L. Kro-
botová, M. Krobot, P. Šimčík, J. Plesl, P. Vršek, V. Khek Kubařová, 
V. Polívka, S. Babčáková, Z. Žádníková, rež. O. Spišák
14. 09. | 19.30 | Vzkříšení – adaptace povídek neznámého 
autora... Úč. J.  Holcová, M.  Issová, Z.  Žádníková, H.  Čermák, 
M. Hádek/V. Polívka, V. Neužil, P. Šimčík, I. Trojan, rež. M. Vajdička.
15. 09. | 19.30 | Racek – A. P. Čechov – komedie o čtyřech 
dějstvích. Úč. K. Melíšková, J. Plesl, I. Trojan, V. Khek Kubařo-
vá, H. Čermák, M. Krobot, L. Krobotová, V. Neužil, Z. Žádníko-
vá/S. Babčáková, P. Šimčík ad., rež. M. Vajdička
16. 09. | 19.30 | Muž bez minulosti – A. Kaurismäki – hra o lás-
ce. Úč. D. Novotný, M. Myšička, I. Trojan, J. Plesl, P. Šimčík, V. Neužil, 
P. Smolárik, T. Vilhelmová, J. Tesařová, L. Krobotová, K. Melíšková, 
S. Babčáková, P. Hřebíčková, M. Issová, J. Holcová, Z. Žádníková, 
K. Jáchymová ad., divadelní adaptace a rež. M. Krobot
18. 09. | 19.30 | Vzkříšení
19. 09. | 19.30 | Ucpanej systém | benefice
22. 09. | 19.30 | Brian – M. Krobot – hra o jedné expedici. Úč. 
J. Plesl, D. Novotný, H. Čermák, M. Myšička/M. Krobot, P. Šimčík, 
V. Neužil, J. Konvalinka, R. Fiala a L. Krobotová, rež. M. Krobot
23. 09. | 19.30 | Dabing Street – P. Zelenka – ve dvou věcech 
jsou Češi skutečně dobří: v pití alkoholu a dabingu. Úč. M. Myšička, 
V. Neužil, H. Čermák, J. Holcová, K. Melíšková a L. Jelínková, rež. 
P. Zelenka
25. 09. | 19.30 | 39 stupňů – J. Buchan, A. Hitchcock – komedie 
na motivy klasického špionážního filmu Alfreda Hitchcocka z roku 
1935. Adaptace Patrick Barlow. Úč. J. Plesl, S. Babčáková, V. Neužil 
a D. Novotný, rež. D. Ondříček
26. 09. | 19.30 | Zásek
27. 09. | 19.30 | Vzkříšení | zadáno
28. 09. | 19.30 | Dealer´s Choice – P. Marber – kdo rozdává, 
rozhodne. Úč. D. Novotný, V. Neužil, H. Čermák, M. Myšička/M. Há-
dek, J. Plesl a I. Trojan, rež. J. Pokorný
29. 09. | 19.30 | Kafka ’24 – K. F. Tománek – hra inspirovaná 
posledním rokem života Franze Kafky. Úč. D. Novotný, L. Kro-
botová, V. Neužil, B. Poláková/M. Issová, P. Šimčík, H. Čermák, 
M. Bendová, rež. J. Mikulášek
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27. 09. | 19.30 | Objevení nebe
28. 09. | 19.30 | Téměř TŘI SESTRY
29. 09. | 19.30 | Dobrý člověk ze Sečuanu
30. 09. | 19.30 | Pomona

  DIVADLO ARCHA
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1 | pokladna tel. 221 716 333 | 
ticket@archatheatre.cz | www.archatheatre.cz

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

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

07. 09. | 20.00 | Spielraum Kollektiv / Archa.lab / Diva-
dlo Archa – RELAX NOW! – premiéra inscenace, která vznikala 
v Praze, Berlíně a Londýně. Spielraum Kollektiv v ní zkoumá ka-
ždodenní život hlavních měst. Jak se projevuje fenomén spěchu 
a současné výkonné společnosti na tělech a pohybech jejich oby-
vatel? Hledáme identitu ve změti informací a neustálých změn, 
kde jsou vzdálenosti zanedbatelné a cíle čím dál tím nezřetelnější. 
Kdo se zastaví, prohrál. Nebo toto je právě první krok k cíli? Relax 
Now! je divadelním pozastavením se nad rychlostí, kterou probí-
háme dnešním světem. Inscenací o ztrátě schopnosti přirozené 
mezilidské komunikace. O kvalitě života. O čase | premiéra
08. 09. | 20.00 | Spielraum Kollektiv / Archa.lab / Divadlo 
Archa – Relax Now!
11. 09. | 20.00 | Sharon Robinson – držitelka ocenění Grammy, 
dlouhodobá tvůrčí kolegyně Leonarda Cohena, písničkářka Sharon 
Robinson, ohlašuje svůj návrat do Evropy na podzimní turné 2016 
| uvádí 10:15 Entertainment. 
12. 09. | 20.00 | Pieter De Buysser a Hans Op de Beeck 
– Book Burning (Pálení knih) – historie je neprůchodná. 
Žádné revoluce se nekonají. Co k tomu dodat? Hra o zapomí-
nání a odpouštění, o poznání a hádankách a o absenci příběhů. 
V podání kočky sledujeme příběh muže, který se úplně rozzáří, 
když se jeho dcera ponoří do truhly. Možná je to fikce. Může to 
být však i politická, až utopická hra, protože sází na magické 
možnosti jazyka a radikální imaginaci. Book Burning není tím, 
čím je, ale tím, čím by mohla být: podnět pro začátek nového 
světa. Spisovatel, esejista a performer Pieter De Buysser a vý-
tvarník Hans Op de Beeck vytvořili poetické představení se sil-
ným politickým obsahem. Kabinet kuriozit ve světě zahlceném 
informacemi. Co mohou WikiLeaks a Edward Snowden udělat 
pro poezii? Nepoznáte fakta, dokud neuvidíte fikci. Uváděno 
anglicky s českými titulky. 
14. 09. | 20.00 | Pieter De Buysser a Hans Op de Beeck – 
Book Burning (Pálení knih)

V. Švarc, B. Kaňoková, K. Janovičová, J. Kotrbatá, T. Terberová, 
V. Javořík, M. Lurie, O. Sim*, M. Kuntová*, F. Březina*, D. Ba-
rešová* (* studenti 3. ročníku KČD)
20. 09. | 19.30 | Pomona
21. 09. | 19.30 | Pomona

Objevení nebe

23. 09. | 19.30 | Objevení nebe – H. Mulisch – „Je něco hezčí-
ho než hrozba katastrofy? Třeba se dá i politika nakonec převést 
na estetiku, stejně jako věda. Třeba definitivním kritériem na světě 
není pravda, ale krása.“ Pokus o scénickou adaptaci filosofické-
ho románu nizozemského autora Harryho Mulische předem 
odsouzený k neúspěchu. Autor předlohy: H. Mulisch, překlad: 
V. ter Harmsel Havlíková, dramatizace a dramaturgie: M. Turo-
šík, režie: B. Mazúch, scénografie: T. Černá, hudba: M. Nejtek, 
hudební nastudování: A. Rocca, choreografie: D. Ryska, produk-
ce: A. Ruttenbacherová, D. Nushart, V. Šindelář, hrají studenti 4. 
ročníku KALD: J. Strýček, D. Migač, J. Šurková, L. Přichystalová, 
M. Cikán, L. Karda, N. Mikulová
25. 09. | 19.30 | Téměř TŘI SESTRY – A. P. Čechov, B. Hanči-
lová – klasické dílo dramatické literatury, uvádíme ve výrazné 
úpravě. Zaměřili jsme se v ní především na osudy postav mladší 
generace. Tři sestry před rokem osiřely. Jejich autoritativní otec 
zemřel a ony vstupují do dospělosti – mají celý život před sebou. 
Touží po tom odjet do Moskvy, vrátit se do velkého světa, opustit 
ubíjející nudu maloměsta. Brzy ale zjišťují, že život neproběhne 
tak, jak si ho vysnily. Jejich sny se rozplývají a nahrazuje je 
realita, často trapná a nepříjemná. Ukazuje se, že láska není 
tak krásná a ideální jako v románu a práce nepřináší ani tolik 
naplnění, jako spíš únavu. Všechny postavy touží po něčem, 
co nemůžou mít a upínáním na nemožné, sněním o nereál-
ném, zapomenou žít v okamžiku. Hrají studenti 4. ročníku KČD: 
K. Trnková, K. Janovičová, J. Kotrbatá, B. Kaňoková, M. Lurie, 
A.  Vacula, V.  Javořík, překlad: L.  Suchařípa, dramaturgie: 
B. Hančilová, scéna: L. Mathé, kostýmní výtvarnice: A. Strako-
vá, hudba: O. Brousek, produkce: K. Pazderová, M. Náhlíková, 
V. Švarc, rež. T. Töpfer
26. 09. | 19.30 | Objevení nebe
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  DIVADLO D21
Záhřebská 21, 120 00 Praha 2 | www.divadlod21.cz

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

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

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

  program pro děti viz rubrika „Divadla pro děti“.

19. 09. | 19.30 | Deset deka Dürrenmatta – J. Jelínek – 
„Dobrý den, dejte mi deset deka tatínka. Nebo víte co? Já si ho 
vezmu celýho, ať se s tím nemusíte vážit...“ Nevážená autorská 
variace na váženou hru Friedricha Dürrenmatta Návštěva staré 
dámy, kterého si režisér J. Jelínek váží, ale je na vážkách. Trošku 
se do něho naváží – přijďte, vážení. Černá komedie o zápasu dvou 
dam o jednoho muže. Fraška o tom, jak jde všechno koupit. Gro-
teska na téma návrat
22. 09. | 19.30 | Sekáč Dědeček – T. Pratchett – rodinná 
sešlost za hranicemi života. Představme si, že opravdu existuje 
ta bytost s kosou. Ví toho o nás hodně, ale zdaleka ne všechno. 
Ví, že muži a ženy se můžou mít rádi, a že z jejich lásky se pak 
rodí děti (alespoň v tom lepším případě). Tahle bytost zná naše 
životy od začátku až do konce…a i přes to neví, jaké to je. 
A teď si představme, že se tahle bytost rozhodne udělat něco 
velmi neobvyklého. Co se stalo? Neví to ani Zuzanka, která se 
jedné noci dozví, že musí najít svého dědečka. A také za něj 
udělat jeho práci
26. 09. | 19.30 | 1984 – G. Orwell – vstupte do světa, kde vládne 
Velký Bratr, a doufejte, že v něm nezmizíte... – Jak dnes můžeme 
hodnotit román popisující totalitu nejhrubšího zrna? Jako dávnou 
fikci? Nebo jako realitu dneška, která je mnohem rafinovanější, 
než si dovedeme představit? Neměl náhodou Orwell pravdu, když 
tvrdil, že Svoboda je Otroctví, Válka je Mír a Nevědomost je Síla? 
Přijďte na představení, které vám změní život

Knoflíček

15. – 18. 09. | 20.00 | VOSTO5/Divadlo Archa – Koloni-
zace – nový počátek – kdo jsme – kam jdeme – kdo přijde 
po nás. Zážitkové sci–fi drama za horizontem událostí, hranicí 
gravitace a limitem rychlosti světla. Lidé od nepaměti toužili 
prozkoumávat daleký vesmír. Co je k tomu žene? Zvědavost, 
pokrok, dobrodružství, zvětšování životního prostoru, šíření 
lidské DNA anebo jen obyčejná lidská pýcha? Kolonizace no-
vých planet je nevyhnutelnou budoucností. Má být ale vesmír 
kolonizován člověkem? Nejnovější site–specific Divadla VOSTO5 
inspirovaný Archou, evolucí a československými sci–fi komiksy. 
Rež. J. Havelka. 
21. 09. | 11.00 | Spielraum Kollektiv – BUSKING UN/LIMI-
TED – Praha byla donedávna jedním z nejoblíbenějších měst 
pouličních umělců, buskerů. Romantické ideály se střetávaly s bo-
jem o místo a pozornost. Nejen mezi obchodníky a buskery, ale 
i mezi buskery samotnými. Co k buskerům jako Pražané cítíme? 
Závist? Opovržení? Bezmoc? Chceme nebo nechceme pouliční 
umění v Praze? Spielraum Kollektiv přivádí na scénu vybrané 
hvězdy pražského buskingu. Divadelní událost, která vás vtáhne 
do hry o svobodě, umění a komerci. 
22. 09. | 20.00 | Spielraum Kollektiv – BUSKING UN/LI-
MITED
25. 09. | 20.00 | VOSTO5/ Jiří Havelka / Karel František To-
mánek/Divadlo Archa – DECHOVKA – obnovená premiéra 
v novém prostoru ! Chcete vědět, jak by vám bylo na tancovačce 
po druhé světové válce? Viděli jste už někdy slavnostní otevření 
Sokolovny? A přejete svým nepřátelům pomník? Divadelní do-
kument o historii, který je víc dokumentem o nás. Nově uváděno 
v KZ Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7, www.kzdomovina.cz 
| premiéra
26. 09. | 20.00 | VOSTO5/ Jiří Havelka / Karel František 
Tománek/Divadlo Archa – Dechovka
26. 09. | 20.00 | Divadlo Vizita – Opatrná růže – nespoutané 
improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Še’ze, Zdeňka Konopáska 
a Viktora Zborníka. 
29. 09. | 20.00 | William Forsythe – One Flat Thing, 
reproduced, Rafael Bonachela – Lux Tenebris – vydejte 
se s námi do Evropského centra součásného umění v Helle-
rau, kde se od roku 1911 scházela evropská avantgarda, a to 
na uvedení choreografií Williama Forsytha a Rafaela Bonachela 
s tanečníky Dresden Frankfurt Dance Company. Po premiéře 
Lux Tenebris proběhne rozhovor s  Kristýnou Němečkovou, 
členkou Dresden Frankfurt Dance Company. Vstupenka v ce-
ně 650 Kč zahrnuje zpáteční cestu z Prahy do Drážďan. Odjezd 
v 16:30 z ulice Na Florenci 5, Praha 1. Předpokládaný návrat 
do Prahy ve 24.00.

VEŘEJNÉ NATÁČENÍ SHOW JANA KRAUSE 
6., 13., 20., 27. 09. vždy od 19.30

  Produkce a dramaturgie: In Film Praha. 
  Vstupenky v předprodeji v pokladně Divadla Archa a on–line. 
  Změna programu vyhrazena.
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odrhovaček, které v jejím syrovém podání nabízejí nečekané hu-
dební i textařské obraty. Řadí se tak k nejmladší generaci české 
alternativní scény, která sklízí úspěchy nejen na domácích pó-
diích, ale i v zahraničí. Vystoupí v doprovodu kapely ve složení 
Josef Štěpánek – kytara, steel kytara, Jan Cidlinský – baskytara, 
kontrabas, housle, David Landštof – bicí, perkuse.
25. 09. | 19.30 | Klára Stodolová – akvarely – vernisáž

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
02. 10. | Sněhurka – pohádka
04. 10. | ZUŠ Modřany
05. 10. | Mlýny – představení k 80. narozeninám Václava Havla
06. 10. | Evžen a Kopírák – divadlo
09. 10. | O Karlu IV – pohádka
10. 10. | Milostný trojúhelník – divadlo
13. 10. | Červená a modrá – hudební večer
14. 10. | Divadlo DRJ
16. 10. | Pohádka
17. 10. | 1984 – J.Orwell – divadlo 
23. 10. | Fanfán Tulipán Kinderjazz – koncert pro děti
24. 10. | Besídka 2016
25. 10. | Besídka 2016 
31. 10. | Výběr z Besídek

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

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

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

14. 09. | 19.00 | Posezení u cimbálu – pořádá Slovácký krúžek 
v Praze
17. 09. | 19.00 | Born To Shimmy – pestrobarevné celovečerní 
vystoupení, které provede světem orientálního tance od prapů-
vodního folklóru po současný moderní tanec. Show plná skvělých 
tanečních výkonů. Hlavním hostem večera je tanečnice a Miss 
Belly Dance Evropa – Camilia z  Polska. Více: facebook.com/
BornToShimmy
20. 09. | 19.30 | Víc bezva už to bejt nemůže – J. Řičař, 
L. Šafaříková – Jak se vyhnout placení daní? Když máte jednu 
chytrou hlavu jako pan Larkin a k tomu několik krásných dcer, 
pak už přeci nebude problém poplést hlavu jednomu mladému 
naivnímu úředníkovi z berňáku. Divadelní spolek Post Scriptum
21. 09. | 19.30 | Dvě tváře Jitky Vrbové – koncert známé 
jazzové a country zpěvačky za doprovodu skupiny Hot Jazz Praha
22. 09. | 19.30 | Marcela Voborská a Helena Maršál-
ková v pořadu „Jak je neznáte“ – posezení u dobrého 

28. 09. | 19.30 | Knoflíček – J. Ondra – Ty už taky, ty Jaryne! 
Neobyčejný příběh obyčejného kluka z vesnice, který se proko-
pal za železnou oponu a stal se žijící fotbalovou legendou. – Ivo 
Knoflíček, útočník pražské Slavie a československý reprezentant, 
který těsně před sametovou revolucí emigroval, aby si splnil svůj 
sen hrát v proslulých evropských ligách. Všechno ale dopadlo 
trochu jinak. Tragikomická fotbalová balada v dresech a krojích. 
Příběh, který přesahuje hranice fotbalu. Ivo, rodák ze slováckých 
Šardic, v podání MIchala Dudka, v kulisách cimbálové muziky pod 
vedením Michala Horsáka. Divadlo a fotbal na jednom hřišti aneb 
21 ligových gólů v D21

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

  pokladna otevřena po–čt 16.00–19.00 ; přijímáme platební karty
  filmová představení naleznete v rubrice „Film“. 

05. 09. | 18.00 | Neuslužické plenéry – vernisáž
06. 09. | 19.00 | Přednáška o architektuře s D. Vávrou – 
tentokrát na téma – letní reminiscence 
11. 09. | 18.00 | Matthew W Smith / London – výstava 
fotografií – vernisáž
12. 09. | 19.00 | Potrestaný záletník – Georges Feydeau 
– ZUŠ Modřany
13. 09. | 19.00 | Trabantem napříč Tichomořím – přednáška 
– vyprávění z nejnáročnější cesty Dana Přibáně o setkání dvou 
světů, které křižuje jeho žlutý cirkus. Napříč pustou Austrálií, kde 
problémy střídá špatné počasí a špatné počasí problémy, a nic 
nejde podle plánu do nádherné tropické Jihovýchodní Asie, jiného 
světa, kde mělo být vše jednoduché a nebylo, a právě proto to 
stálo za to! Stovky fotek a příběhů, které člověk někdy  ani nechtěl 
zažít, ale o to větší má radost, že to všechno přežil.
19. 09. | 19.30 | Besídka 2016 – tradiční představení divadla 
Sklep v novém podání složené z mnoha humorných výstupů, ske-
čů, gagů, písní a tanců, které polechtají bránici i tomu největšímu 
morousovi a kakabusovi.. Úč. D. Vávra, M. Šteindler, J. F. Burda, 
F. Váša, J.  Hanáková, T.  Kučerová, M.  Marinová, H.  Navarová, 
L. Vychodilová, L.  Andelová, R.  Fojtíček, D.  Noll, J.  Podzimek 
a V. Vytiska/R. Uhrík.
20. 09. | 19.30 | Besídka 2016
21. 09. | 19.30 | Výběr z Besídek – sklizeň nejlepších plodů 
z posledních let. Sestavu aktuální Besídky doplňují T. Hanák, 
V. Marhoul, R. Nebřenský a další.
22. 09. | 19.30 | Radůza s kapelou – zpěvačka, multiinstru-
mentalistka a autorka hudby i textů, začínala s převážně bluesově 
zabarveným repertoárem na ulici, kde ji v roce 1993 objevila zpě-
vačka Zuzana Navarová. Její hudba vychází částečně z šansonu, ale 
největší díl inspirace čerpá Radůza z folklóru a nálady městských 
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A co teprve, když se během jediné noci všechny pochybnosti po-
tkají na jednom místě, v jednom bytě… Ne, na nic z toho teď 
očividně není ta prav chvíle! Nebo ano? Činoherní studio Bouře. 
Rež. D. Hrbek. Hrají: M. Dlouhý, K. Halbich, K. Frejová, F. Čapka/ 
D. Punčochář, B. Kaňoková/ J. Kotrbatá. Délka představení: 120 
minut | vstupné: 350, 320, 280 Kč
19. 09. | 19.30 | S.E.N. – pět zdánlivě nesourodých dramatických 
kusů. Večer na pomezí scénického čtení a komorního divadla. 
Na  každý pád vás čeká neotřelý divadelní zážitek. Welcome 
drink v ceně vstupenky. Hrají: Č. Kouba, O. Krásný, T. Pachtová, 
H. Píšová, T. Polej, O. Sýkora. Divadlo bez prken. Režie: J. Moudrý, 
délka představení: 90 – 120 minut. Vstupné: 100 Kč | představení 
v Divadelní kavárně
21. 09. | 19.30 | Radůza – koncert výrazné české šansoniérky 
a písničkářky. Vstupné: 300, 280, 260 Kč
24. 09. | 18.00 | Válka Roseových – hra nevychází z filmové 
podoby, ale z knihy, podle které byl známý film natočen. Barbara 
a Oliver Roseovi jsou manželé žijící ve svém dokonalém světě se 
svými dětmi – a jsou šťastni. Zdánlivě. Do doby, než jeden z man-
želů zjistí, jak by bylo krásné žít sám. Za pomoci dvojice právníků 
se tak rozjíždí mašinérie rozvodového řízení, kdy však ani jeden 
z manželů nechce ustoupit ze svého požadavku – ten dům je můj! 
Navzájem si připravují drsné naschvály a nejeden domácí mazlíček 
zaplatí cenu nejvyšší. Je to drama i mrazivá komedie zároveň. Malé 
divadlo Kolín. Rež. M. Drahovzal, délka představení: 90 minut (hra-
je se bez přestávky). Vstupné: 100 Kč, zvýhodněné vstupné 50 Kč 
studenti a senioři | Čechův divadelní podzim 2016
25. 09. | 15.00 | Tři přání – klasická činoherní pohádka, kde 
zlo je opravdu zlé a dobro po zásluze zvítězí. Kouzelný prstý-
nek splní Markétce její největší přání, stát se princeznou, ale 
přinese jí to štěstí? A co dvorní dáma Elizabeta, bude jednou 
královnou? Kdo ví, pohádka to dětem poví. DS Právě začínáme. 
Režie: E. Bartoňová a R. Chlup. Délka představení: 60 minut | 
Vstupné: 70, 60, 50 Kč
16. 04. | 19.30 | Královny – M. Doleželová a R. Vencl – sou-
časná tragikomedie o třech ženách v mezních životních situa-
cích. Může slepý člověk vidět lépe než ostatní? Je v možnostech 
povrchního pesimisty objevit hodnoty? Je životní optimismus 
nadání nebo postižení? Hrají: B. Jelínková, I. Ptáčková, Z. Vízne-
rová. DS Právě začínáme. Rež. O. Krásný. Hudba: T. Hoyer. Vstupné 
120, 100, 80 Kč

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

  pokladna divadla je otevřena denně 10.00–12.30 a 13.00–20.00, 
ve dnech, kdy se nekoná večerní představení, je otevřena pouze 
do 18.00

  rezervace na tel. 296 245 311, nebo pokladna@kalich.cz
  hromadné objednávky tel. 296 245 307, 296 245 303, 
objednavky@kalich.cz

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

  internetový předprodej vstupenek na www.divadlokalich.cz

vína a písniček, které jinde neuslyšíte. Kytara: Ondřej Paska 
| Malá scéna
26. 09. | 19.30 | Právo na hřích – V. Werner – Divadelní spolek 
Rachtámiblatník. Komedie o tom, jestli se nevěra vyplácí a zda 
může tchyně přispět ke šťastnému vyřešení manželské krize. Rež. 
A. Arabadzis, více: rachtamiblatnik.cz
27. 09. | 19.30 | Mousefuckers – A. Imširevič – tragikomedie 
současného bosenského autora, která přibližuje životy balkán-
ských uprchlíků ve švýcarské Ženevě. Rež. M. Pokorný. Divadlo 
vedro | Malá scéna
29. 09. | 19.30 | Smích je živá voda – recitál Josefa Fouska.

PŘIPRAVUJEME:
18. 10. | 19.30 | 35 let v Rekonvalescenci – narozeniny sku-
piny Rekonvalesvence s M. Javůrkem. Gratulanti a hudební hosté 
večera: M. Soukupová, V. Vyskočil, P. Kaiser aj. Kopal. Večerem 
provází starší archivář II. kategorie Bezi Jr. 

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

  předprodej vstupenek na září začal 12. července 2016 v 10.00
  vstupenky na měsíc září jsou v prodeji pouze v pokladně Chvalského 
zámku denně 10.00–16.00 

  internetové rezervace vstupenek jsou možné 
na www.divadlopocernice.cz a na divadlo@divadlopocernice.cz; 
nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí 7 dnů 
od zadání rezervace; toto omezení se týká i vstupenek na dětská 
představení

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

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

11. 09. | 13.00 | Zahájení 11. divadelní sezóny – příjemné 
divadelní odpoledne pro všechny naše diváky stávající i budoucí. 
Přijďte se pobavit a společně s námi zažít divadlo jinak | vstup 
volný
15. 09. | 18.00 | Alois Jirásek – vernisáž výstavy | vstup volný
17. 09. | 15. 00 a 18.00 | Alenka v říši divů – divadelní zpra-
cování klasické knižní předlohy. Jevištní podoba Alenky v říši divů 
ještě podtrhuje snovou a tak trochu bláznivou atmosféru příbě-
hu. Alenku jsme s velkým úspěchem uvedli na festivalu Divadlo 
v přírodě. Projekce, kterou při venkovních světelných podmínkách 
nebylo možno plně využít, dává na divadelním jevišti hře další 
prostor, který ocení i diváci, kteří viděli Alenku již v premiéře 
na letní scéně. DS Počerníčci | vstupné: 70, 60, 50 Kč
18. 09. | 19.30 | Teď ne! aneb Na tohle teď není ta správná 
chvíle – J. – C. Islert – Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, 
dobré postavení, prosperující firmu. Jednoho dne ale srazí autem 
bezdomovce a vůbec netuší, jak se tato událost vepíše do jeho ži-
vota. Ve Frederikově životě totiž nic není takové, jak se zdá. Miluje 
svou ženu? Nebo ji podvádí? Daří se jeho firmě? Anebo naopak? 
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15. 09. | 19.00 | Už nikdy sám! – ve své komedii Už nikdy sám! 
se německý režisér a dramatik Marc Becker zabývá fenoménem 
dnešní doby, a to osamělostí lidí ve velkoměstech. Vystavěl v ní 
poněkud bizarní situaci dnešních singles, kteří se snaží unik-
nout pocitu osamělosti a najít si někoho, s kým budou sdílet 
svůj život. Přirozeným způsobem jim to nejde, musí toho docílit 
promyšleným plánem, dokonce za hranicí zákona. A stane se 
ještě něco daleko zvláštnějšího – po městě se najednou začnou 
ztrácet desítky a desítky občanů…Hrají: Z. Bydžovská, P. Liška, 
J. Polášek, rež. P. Novotný
16. 09. | 19.00 | Osmý světadíl – muzikál
17. 09. | 14.30 a 19.00 | Osmý světadíl
18. 09. | 13.30 | Osmý světadíl
18. 09. | 19.00 | Splašené nůžky – vyhlášená americká de-
tektivní komedie, zapsaná v Guinnessově knize rekordů, se pro-
slavila i v Praze! Nic, co jste byli dosud zvyklí zažívat v divadle, se 
nepodobá tomu, co vás čeká nyní. V téhle hře totiž rozhodujete 
o tom, kdo je vrah, právě vy. Její originální forma je založena 
na komunikaci herců s publikem, které nad vývojem děje přejímá 
vládu. Hrají: O. Brousek ml., D. Gondík, I. Jirešová, J. Brousková, 
L. Županič a Z. Fric, rež. P. Novotný.
19. 09. | 19.00 | Bez předsudků – komedie pro odvážné diváky 
a ještě odvážnější herce se odehrává v motelu, kde musí v jediném 
volném pokoji neplánovaně přespat dva letití přátelé. Společná 
noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na které 
se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen. Hrají: J. Paulová 
a P. Zedníček, rež. R. Štolpa 
21. 09. | 19.00 | SRDCOVÝ KRÁL – muzikál | premiéra 
22. a 23. 09. | 19.00 | Srdcový král
24. 09. | 14.30 a 19.00 | Srdcový král
25. 09. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál
25. 09. | 20.00 | Božská Sarah
26. 09. | 19.00 | Moje hra – Moje hra je komedií o životě, jak-
koli hlavnímu hrdinovi jeho život právě vyprchal ze žil. Magie 
divadla umožní spisovateli Jankulovskému už z „druhého břehu“ 
mluvit s jeho poslední ženou. Oba tedy mají vzácnou možnost 
říci si spoustu věcí, na které v každodenním shonu nemáme čas 
a u kterých zpětně litujeme, že jsme je nestihli vyslovit. Kome-
die odkrývá s nadhledem, odzbrojující upřímností a především 
humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu třináctých 
komnat. Současně fandí životu. Hrají: J. Bartoška, Z. Bydžovská, 
J. Janěková ml., N. Divíšková, V. Peterková, A. Koutná, A. Kačerová, 
M. Kubačák, rež. J. Kačer.
27. 09. | 19.00 | Sbohem, zůstávám! – I. Mergaultová – velký 
francouzský komediální hit se chlubí naprosto výjimečným herec-
kým obsazením. Poprvé se v něm totiž scházejí na jednom jevišti 
dvě skvělé komičky Iva Janžurová a Jana Paulová, jejichž herecký 
koncert doprovázejí další výteční herci. Myslíte si, že máte svůj život 
vždy pod kontrolou a jste za všech okolností pány situace? Tato hra 
vás velmi rychle vyvede z omylu. Hrají: I. Janžurová, J. Paulová, 
P. Zedníček, J. Dulava/A. Procházka/M. Pleskot, rež. A. Procházka

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

  bližší informace o muzikálech najdete v rubrice Muzikály.

08. 09. | 19.00 | Žena za pultem 2: Pult osobnosti – le-
gendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské 
komedii! Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida 
Drábka ve hře Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná 
jednou může být pravda!, hrají: O. Kaiser, J. Lábus, rež. D. Drábek
09. 09. | 19.00 | Tajemství – muzikál
10. 09. | 14.30 a 19.00 | Tajemství
11. 09. | 13.30 | Tajemství
11. 09. | 20.00 | Božská Satan – silnou a působivou hrou Božská 
Sarah si herecká legenda I. Janžurová plní dlouholetý profesní sen. 
V příběhu posledního léta světově proslulé herečky a vyhlášené 
skandalistky Sarah Bernhardtové ji herecky doprovází K. Hádek či 
I. Orozovič. Budete se bavit, budete se spolu se Sarah cítit spalováni 
sluncem v její rezidenci na ostrově u bretaňského pobřeží, cestovat 
s ní jejím vlastním vlakem pětkrát křížem krážem Severní i Jižní 
Amerikou a sledovat statečnou cestu ženy ověnčené světovou 
slávou, ale i ženy sčítajícící nezdary a rány, které takový velký 
osud přináší. Hrají: I. Janžurová, K. Hádek/I. Orozovič, rež. A. Nellis.
12. 09. | 19.00 | Zabiják Joe – tarantinovská komedie, která vás 
bude překvapovat od začátku do konce. Kultovní lovestory z pera 
jednoho z nejvýznamnějších současných amerických dramatiků 
Tracyho Lettse Zabiják Joe je černá komedie o jedné velmi svérázné 
rodince a ještě svéráznějším způsobu, jak zatočit s dluhy. Jedná se 
o velmi dobře napsanou hru, jež osciluje mezi komedií, sociálním 
dramatem, antickou tragédií a groteskní parodií. To samo o sobě 
dělá z tohoto textu nezaměnitelný originál, který na jednu stranu 
dokáže rozesmát a pobavit a na stranu druhou také leccos vypovědět 
o době a společnosti, ve které žijeme.Hrají: I. Chmela, T. Vilhelmová 
/ I. Jirešová, M. Taclík, I. Lupták, A. Fialová, rež. P. Svojtka.
13. 09. | 19.00 | Drahouškové – v domovské Paříži si tato 
komedie okamžitě získala srdce diváků. Také české publikum si 
hru zamilovalo. Není divu, vždyť Drahouškové se velice vtipnou, 
neotřelou a výstižnou formou zabývají otázkou fungování rodi-
ny v jednadvacátém století, tedy otázkou, jež je i u nás aktuální 
a stále palčivější. Hrají: J. Paulová, P. Zedníček, D. Suchařípa, 
A. Svobodová, J. Kohout, rež. P. Novotný.
14. 09. | 19.00 | Ani spolu, ani bez sebe – stejně jako v případě 
divácky mimořádně úspěšných komedií Drahouškové a Sbohem, 
zůstávám! přivádí herečka Jana Paulová na naši divadelní scénu 
v české premiéře největší komediální hit současné Paříže. Byty 
obou hrdinů dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva 
jako by žili každý na jiné planetě. Ona – renomovaná psycholožka, 
on – manažer marketingu. Shodnout se dokážou jen na jediném: 
že toho druhého prostě nemůžou vystát. Hrají: J. Paulová a D, 
Suchařípa, rež. L. Engelová.
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13. 09. | 19.30 | Vanilková džungle – provokativní one woman 
show o křehkém dospívání jedné obyčejné holky a o lásce, kterou 
hledáme i tam, kde bychom neměli. Hraje D. Toniková | Divadlo 
NaHraně | vstupné 200 Kč
15. 09. | 19.30 | Přicházíme v míru – povídání nejen s autisty 
nejen o autismu – setkání se světem autismu a autistů – poznejte 
osobně některé z nich, poznejte jejich talenty i nedokonalosti. 
Večerem a besedou s hosty a diváky provází Michal Roškaňuk 
a Jaroslav Dušek | vstupné 180 Kč
16. 09. | 19.30 | Duše K – tentokrát s Dr. Mirzakarimem Nor-
bekovem – poutavé vyprávění Jaroslava Duška a  jeho hostů 
s besedou s diváky | vstupné 250 Kč
18. 09. | 16.00 | Emma a trollí sen – pro děti | Divadlo BLAMA 
20. 09. | 19.30 | Největší příběh všech dob – P. Barlow – velcí 
komediografové našeho věku Norbert a Robert se vracejí, aby 
vám odvyprávěli další z velkolepých příběhů. Divadlo NaHraně 
| vstupné 180 Kč
21. 09. | 19.30 | Rocker a dvě staré dámy – kousavá konver-
zační komedie s detektivní zápletkou o setkání drsného rockera 
a dvou starších dam, které rozhodně nepatří do starého železa 
– Divadlo Blama | vstupné 200 Kč
24. 09. | 15.00 | Den otevřených dveří Divadla Kampa
26. 09. | 19.30 | Hrabě 2.15: Bez dechu – obyčejná zkouška 
kapely, která se stane osudovou. V žilách samozvaných jazzmanů 
koluje zbytkový alkohol a vášeň pro život a poezii. Hrají, milují, 
smějí se, chybují. A čekají na posledního z nich, na básníka. Pro 
všechny, kdo ve svých rukou nesou tento krásný ztřeštěný a jediný 
svět | Divadlo NaHraně | vstupné 180 Kč
29. 09. | 19.30 | IMPRO Samé vody: Hledání kožní řasy – 
IMPRO Samé vody 

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

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

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

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

23. 09. | 19.00 | Zahájení 2. přehlídky ochotnických sou-
borů DIVADELNÍ OSMIČKA – Poctiví společníci – K. M. Wal-
ló – trojice úsměvných povídek o dvou kamarádech na druhé 
straně zeměkoule, kteří se snaží vydělávat si nekonvenčním 
způsobem – tedy hlavně ne prací. Hraje Divadlo pod Petřínem 
| vstupné 50 Kč

28. 09. | 19.00 | Žena za pultem 2: Pult osobnosti
29. 09. | 19.00 | Božská Sarah
30. 09. | 19.00 | Atlantida – muzikál

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2016:
01. 10. | Atlantida – muzikál 
02. 10. | Žena za pultem 2: Pult osobnosti
03. 10. | Don Quijote
04. 10. | Na mělčině
05. 10. | Začínáme končit
06. – 09. 10. | Srdcový král – muzikál
10. 10. | Baronky
11. 10. | Radůza – koncert
12. 10. | Bez předsudků
13. 10. | Božská Sarah
14. – 15. 10. | Horečka sobotní noci – muzikál
16. 10. | Božská Satan
16. 10. | Moje hra
17. 10. | Ani spolu, ani bez sebe
18. 10. | Už nikdy sám!
19. 10. | Zamilovat se… – derniéra
20. – 22. 10. | Srdcový král – muzikál 
23. 10. | Mauglí – muzikál
23. 10. | Nahniličko aneb Poněkud dojatý
24. 10. | Podivný případ se psem
25. 10. | Sbohem, zůstávám!
26. 10. | Drahouškové
27. 10. | Každý den, šťastný den
28. – 30. 10. | Johanka z Arku – muzikál 
31. 10. | Zabiják Joe

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

  otevírací doba pokladny po – čt 10.00–13.00, pá 10.00–13.00; 
pokladna je zároveň otevřená hodinu před každým představením 
do začátku představení. 

  Kontakty: pokladna – 776 44 77 44, rezervace@divadlokampa.cz, 
Info – info@divadlokampa.cz, Web – www.divadlokampa.cz,  
FB – www.facebook.com/divadlokampa
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vidí svůj život a dál jen nejistou budoucnost. Brilantní příběh 
o životě, smrti a lásce. Příběh, který se vás dotkne. Hotel mezi 
dvěma světy je jemnou a napínavou hrou o lidském údělu. Ve Vr-
šovickém divadle MANA uvádí hru amatérský divadelní soubor 
Kairos II. | vstupné 220 Kč | Velký sál 

„Vršovice jsou zlatý“ řek´tatínek

16. 09. | 19.30 | „Vršovice jsou zlatý“, řek´ tatínek – původní 
dramatizace autentických vzpomínek na dětství a mládí ve Vršovi-
cích. Zdenda Kos jedinečným jazykem a pohledem malého chlap-
ce vyrůstajícího na sklonku Protektorátu v pražských Vršovicích 
popisuje středobody svého životního vesmíru: maminku, tatínka, 
bráchu Karla, sousedku Mlíkovou, školnici Štěrbovou a mnoho 
dalších figurek z panoptika doby, kterou dávno odvál čas. Hrají: 
J. Lábus, L. Nešleha, hudba M. O. Štědroň, rež. E. Strupková | 
vstupné 150 Kč | velký sál

Staré, dobré časy

29. 09. | 19.30 | STARÉ, DOBRÉ ČASY – Polské meziválečné 
písničky období 20–30 lét 20 století zpívané herci Polské scényTě-
šínského divadla přenesou nás do světa předválečného polského 
kina, ve kterém kralovali Hanka Ordonówna a Eugeniusz Bodo. 
Uvádí Těšínské divadlo – polská scéna | vstupné 120, 100 Kč | 
velký sál | premiéra

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
05. 10. | 19.30 | Jako bychom dnes zemřít měli
06. 10. | 18.30 | Vzájemná inspirace – poezie Květoslavy 
Šindelářové a obrazy Varvary Divišové

26. 09. | 19.30 | Hosté Večeře Páně – I. Bergman – příběh 
nabitý emocemi a zoufalstvím, přesto přinášející i náznak na-
děje. Kolik člověk vydrží a jak dlouho trvá, než dokáže přijmout 
osud v takové podobě, v jaké přichází? Hraje Divadlo Sumus | 
vstupné 50 Kč
29. 09. | 19.30 | Každý s každým aneb každý každému 
trochu jinak – J. J. Briker, M. Laseg – Komedie o tom, že otec 
nemusí být skutečně otcem a matka si nemusí být tak jistá, jak 
se snad původně zdálo. Hraje Divadlo Maškara | vstupné 50 Kč

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

 A bezbariérový přístup
  dopravní spojení tram 4 nebo 22 do zastávky Vršovické náměstí nebo 
tram 24 a 7 do zastávky Bohemians a poté pěšky nahoru na Vršovické 
náměstí. Vstup do divadla z ulice Na Kovárně

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

  představení pro děti v rubrice Divadla pro děti

06. 09. | 18.30 | Dernisáž výstavy „Letní obrazy“ Petry 
Makaloušové | Husův sbor | vstup zdarma
08. 09. | 18.30 | První otevření básnické sbírky „Drsné tres-
ti“ Jarmily H. Čermákové – prezentace nové sbírky Drsné tresti 
Jarmily Hannah Čermákové doplněné její výtvarnou tvorbou | 
Husův sbor | vstup zdarma
Program: 
David Frýdl – z historie architektury prostoru Husova sboru
Petr Marinov – slovo ke sbírce
Hynek Čermák – přednes básní
Zuzana Dumková – hudba
Radana Šatanová – slovo k vystaveným obrazům
Jarmila H.Čermáková – autogramiáda
Projekt Jako Fénix –setkávání s poezií, výtvarnem a hudbou je 
součástí „zásobníku projektů – město na míru“ byl podpořen 
MČ Praha 10.
09. 09. | 18.00 | Garden party – rozloučení s prázdninami a za-
čátek nové divadelní sezóny ve Vršovickém divadle připomene 
zahradní slavnost, která se v případě pěkného počasí bude konat 
na zahradě před vstupem do divadla z ulice Sportovní, v případě 
deště bude akce přesunuta do divadelního studia MANA. Vstup 
volný pro přátele a příznivce Husova sboru a Vršovického divadla 
MANA | Studiová scéna Divadla MANA
14. 09. | 19.30 | Hotel mezi dvěma světy – E. E.Schmitt – 
tajemný hotel mezi bytím a nebytím. Místo, kde jsme si všichni 
rovni a kde člověk nalézá i ztrácí. Pět různých lidí, pět různých 
osudů zdánlivě odlišných a přece tak podobných. Každý z nich 
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10. 09. | 19.30 | Nejlepší kamarádky – P. Weiss
12. 09. | 19.30 | Tři holky jako květ – E. Murphyová
21. 09. | 10.30 | Umění vraždy – veřejná generálka 
22. 09. | 19.30 | UMĚNÍ VRAŽDY – J. DiPietro | premiéra | 
24. 09. | 15.00 | Umění vraždy 
27. 09. | 19.30 | Tři holky jako květ
29. 09. | 19.30 | Můj báječný rozvod

  DIVADLO NA JEZERCE
Divadelní společnost Jana Hrušínského

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4 | pokladna tel. 261 224 832 | 
www.divadlonajezerce.cz

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

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

  generální partner Mountfield, a.s.

14. 09. | 19.00 | Manželské vraždění – E. E. Schmitt – jedna 
z nejúspěšnějších francouzských her současnosti. Je to souboj, 
ve kterém jde v pravém slova smyslu o život. Chcete–li se dobře 
bavit a zároveň cítit lehké mrazení v zádech, nenechte si ujít tu-
to Hřebejkovu inscenaci. Úč. J. Dušek a N. Burger, rež. J. Hřebejk
15. 09. | 19.00 | Generálka – J. Hubač – úč. J. Bohdalová, R. Ho-
lub, P. Vacek, M. Sitta, Z. Hruška, Z. Maryška/L.Hruška/P. Pelzer, 
rež. R. Balaš | nevhodné pro mládež do 12 let | zadáno
18. 09. | 19.00 | Paní plukovníková – B. Ahlfors – komedie, 
která vám dodá chuť do života. Úč. J. Bohdalová, L. Švormo-
vá/J. Tvrzníková, J. Satoranský, V. Jeníková, V. Zawadská, Z. Ma-
ryška/R. Novák a Z. Hruška, rež. V. Strnisko
19. 09. | 19.00 | Generálka
20. 09. | 19.00 | Shylock – Mark Leiren–Young – představení 
pro všechny svobodomyslné lidi, kterým není lhostejné, co se 
dnes kolem nás děje. Úč. M. Kňažko, rež, R. Balaš
21. 09. | 19.00 | Generálka
22. 09. | 19.00 | Zahraj to znovu, Same – W. Allen – rozkoš-
ná komedie o tom, že člověk má za všech okolností zůstat sám 
sebou. Úč. J. Hrušínský, M. Šplechtová, M. Procházková/T. Něm-
cová a M. Taclík/Z. Hruška, speciální hosté (z filmového záznamu) 
L. Šafránková a J. Abrhám, rež. O. Sokol
23. 09. | 19.00 | Poslední aristokratka – E. Boček – co všechno 
člověk musí udělat, aby zachránil svůj hrad, tedy i svoji historii. 
Úč. A. Polívková, J. Hrušínský, M. Šplechtová, L. Hruška, D. Pfau-
serová, K. Hrušínská, M. Sitta, J. Sedláčková, P. Pelzer, M. Kern, 
rež. A. Goldflam
24. 09. | 19.00 | Poslední aristokratka

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

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

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

30. 09. | 19.00 | Tolik hlav – divadelní inscenace je o přátelství 
a zradě v kontextu přelomu 70. a 80. let v Československu. Hra je 
o snech, touhách, ale i o vášni pro věc samotnou a je srozumitel-
ná i pro dnešní mladou generaci stejně, jako je i vzpomínkou pro 
generaci padesátníků a výš... Hrají: Z. Hadrbolcová, K. Leichtová, 
J. Dolanský aj. Zadražil | cena 333 Kč | hostující představení

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

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

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

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

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

06. 09. | 19.30 | Nerušit, prosím – R. Cooney
07. 09. | 19.30 | Techtle mechtle – D. Benfield
08. 09. | 19.30 | Eva tropí hlouposti – F. Vavřincová
09. 09. | 19.30 | Jen žádný sex, prosím, jsme přece Britové! 
– A. Marriot, A. Foot
14. 09. | 10.30 | Familie – veřejná generálka
14. 09. | 19.30 | Eva tropí hlouposti
15. 09. | 19.30 | FAMILIE – J. DiPietro | premiéra |
16. 09. | 19.30 | Magor – L. Shue
17. 09. | 15.00 | Familie
20. 09. | 19.30 | Jeptišky – D. Goggin
21. 09. | 19.30 | Až naprší a uschne / Hay Fever – N. Coward
23. 09. | 19.30 | Magor
24. 09. | 15.00 | Familie
30. 09. | 19.30 | Familie

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
07. 09. | 19.30 | Můj báječný rozvod – G. Aronová
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  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

06. 09. | 19.00 | Caveman – R. Becker – pPřijďte se podívat 
na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu 
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně uta-
jených kvalitách obou pohlaví | host
08. 09. | 19.00 | Hvězdné manýry – M. McKeever – hvězdné 
manýry jsou tak povedená, rychlá a bláznivá fraška, že by se za ni 
nemusel stydět ani mistr tohoto žánru Feydeau.. Hrají: L. Vaculík, 
M. Bočanová, V. Žehrová, R. Pavlovičová, F. Tomsa, P. Rychlá
09. 09. | 19.00 | Velká zebra aneb Jak že se to jme-
nujete? – J. J. Bricaire, M. Lassayques – situační komedie 
Velká zebra je vystavěna na  neobvyklé zápletce. Překlad: 
J. Janeček, rež. P. Palouš. Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová – 
Herčíková, J. Dulava, D. Černá/K. Špráchalová, M. Hudečková, 
Z. Vencl/O. Brancuzský
14. 09. | 19.00 | Jo, není to jednoduché – J.–C. Islert – ko-
medie o tom, jak může dopadnout doučování matematiky pod 
peřinou. Úč. J. Langmajer, A. Gondíková, M. Timková, K. Krejčová 
a D. Punčochář, rež. P. Hruška
15. 09. | 19.00 | Miláček Anna – M. Camoletti – aneb co se 
stane, když si záletní manželé přivedou domů každý svého dra-
houška. Ještě, že služka Anna má tolik důvtipu a situaci zvládne!. 
Úč. M. Hudečková, D. Prachař, V. Hybnerová, S. Rašilov a L. Rybová, 
rež. Z. Tyc
19. 09. | 19.00 | P.R.S.A. – E. Szybal – hra polského autora 
Eueniusze Szybala P.R.S.A. jsou hořkou rodinnou komedií a dám-
skou jízdou nejen pro ženy. Hrají. I. Svobodová, K. Leichtová, 
E. Lecchiová, J. Bernášková, I. Wojtylová, J. Nosek/R. Trsťan. 
Rež. V. Štěpánek
20. 09. | 19.00 | A do pyžam! – M. Camoletti – příběh, ve kte-
rém zjistíte, co vše se může přihodit při víkendové návštěvě, 
když milenka a hospodyně vašeho přítele „nosí“ stejné jméno 
a jeho žena pro vás není pouze jeho ženou. Brilantní komedie, 
která si neklade jiný cíl, než pobavit diváka. Úč. J. Langmajer, 
D. Suchařípa, M. Válková/K. Brožová/K. Špráchalová, K. Hrachov-
cová Herčíková/N. Boudová, E. Čížkovská a M. Hruška/Z. Vencl, 
rež. P. Hruška
21. 09. | 19.00 | Líbánky aneb Láska ať jde k čertu – N. Co-
ward – dvojice bývalých manželů se po letech setkává v drahém 
francouzském hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými no-
vými a mladšími partnery. Úč. J. Langmajer, I. Jirešová/K. Issová, 

25. 09. | 19.00 | Paní plukovníková
26. 09. | 19.00 | Poslední aristokratka
29. 09. | 19.00 | Já, Francois Villon – J. Hubač, P. Vrba, O. Br-
zobohatý – netradičně inscenovaný muzikál, ve kterém se ode-
hrává horečnatý Villonův sen. Úč. M. Písařík, P. Vraspírová, J. Malá, 
P. Kostka, P. Vacek, T. Petřík, P. Strenáčik, O. Černý a T. Vaněk, režie 
a choreografie R. Balaš
30. 09. | 19.00 | Práskni do bot – O. McCafferty – Hrušínský, 
Zavřel, Sitta a Liška vydláždí v Hřebejkově režii veřejné záchodky. 
Upozorňujeme citlivé diváky, že obkladači mluví jako dlaždiči | 
nevhodné pro mládež do 12 let

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

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

  změna programu vyhrazena

12. 09. | 19.00 | V Římě na place byla legrace aneb Chudák 
Pseudolus – broadwayský muzikál B. Shevelova, L. Gelbarta 
a S. Sondheima s písňovými texty J. Wericha. Hraje 5. ročník 
hudebně – dramatického oddělení. Rež. L. Olšovský
15. 09. | 19.00 | Bastien a Bastinka/ Veselohra na mostě – 
operní prvotina W. A. Mozarta a slavná jednoaktovka B. Martinů 
v provedení studentů pěveckého oddělení Pražské konzervatoře 
v jednom večeru. Hudební nastudování: T. Hála, rež. G. Skála
19. 09. | 19.00 | Arkádie – T. Stoppard, J. Kořán – Stoppardova 
poutavá, místy až detektivní tragi–komedie (Cena Laurence Oli-
viera) klade divákovi otázky o pravdě a lži, o času a nadčasovosti, 
o řádu a chaosu, o jistotě a nejistotě, o odlišném chápání světa 
v různých obdobích lidské existence a o ničivém vlivu sexu při 
našem orbitu životem – „přitažlivost, kterou Newton vynechal“. 
Hrají studenti 5. ročníku Hudebně dramatického oddělení. Rež. 
K. Iváková
21. 09. | 19.00 | V Římě na place byla legrace aneb Chudák 
Pseudolus
22. 09. | 19.00 | Závišův kříž – nový muzikál z české historie 
o lásce rytíře Záviše z Falknštejna a královny Kunhuty vznikl na pů-
dě Pražské konzervatoře. Účinkují studenti oddělení populární 
hudby. Rež. G. Skála
26. 09. | 19.00 | Hanspanoptikum – autorské pohybové před-
stavení 5. E. Dostanete se na místo, kde by jste rozhodně neměli 
být! Vaši oblíbení slavní známí, hvězdy filmového plátna či světa 
pop music, ve vlastnictví majitele domu voskových figurín Hanse. 
Choreografie: R. Šrom, rež. M. Doláková a žáci 5. ročníku
26. 09. | 19.00 | Veselá vdova – představení F. Lehára v na-
studování studentů pěveckého oddělení Pražské konzervatoře. 
Choreografie: I. Krob, hudební nastudování: V. Loskot, scénografie: 
J. Jelínek, rež. Z. Brabec | Koncertní sál Pražské konzervatoře
29. 09. | 19.00 | Závišův kříž
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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 U HASIČŮ
Římská 45, 120 00 Praha 2 | tel./fax 222 518 716, 222 516 910 | 
divadlouhasicu@seznam.cz, info@divadlouhasicu.net | 
www.divadlouhasicu.net, http://divadlouhasicu.sweb.cz

  předprodej na měsíc listopad začíná 19. září
  pokladna tel. 222 518 716, otevřena po–pá 10.00–12.00 
a 13.00–18.00

09. 09. | 19.30 | Caveman – R. Becker – úč. J. Holík/J. Slach, 
rež. P. Hartl, hudba D. Kraus
10. 09. | 11.00 | Tobogan Český rozhlas – veřejná nahrávka 
Českého rozhlasu (přímý přenos), veselé i vážné povídání a pís-
ničky
12. 09. | 19.00 | Herci jsou unaveni – úč. S. Skopal, V. Vydra, 
J. Čenský, M. Zahálka, S. Postlerová, V. Křížová, N. Konvalinková, 
J. Boušková, L. Zahradnická, aj., rež. J. Novák
13. 09. | 19.30 | Caveman
14. 09. | 19.00 | Nebyla to pátá, byla to devátá – úč. R. Hru-
šínský, J. Švandová, J. Carda, rež. J. Menzel | zadáno
16. 09. | 19.00 | Vstupte – úč. P. Nárožný, L. Mrkvička, J. Čenský, 
L. Švormová, rež. P. Háša
17. 09. | 11.00 | Tobogan Český rozhlas
20. 09. | 19.00 | Koncert Františka Nedvěda
21. 09. | 19.30 | Caveman
22. 09. | 19.00 | Když kočky nejsou doma – úč. L. Vaculík, 
R. Štolpa, H. Sršňová, J. Galinová, L. Lavičková, D. Révaiová, rež. 
J. Galin
24. 09. | 11.00 | Tobogan Český rozhlas
25. 09. | 19.00 | Úča musí pryč! – úč. D. Prachař, J. Janěková 
ml., K. Wintrová, L. Rybová, I. Chmela a P. Špalková
26. 09. | 19.00 | HEXENŠÚS – úč. L. Langmajer, D. Morávková, 
H. Čížková, P. Juřička, rež. P. Kracik | premiéra
27. 09. | 19.00 | Víš přece, že neslyším, když teče voda – úč. 
P. Nárožný, V. Vydra, J. Ptáčník, K. Fialová/L. Švormová, D. Moráv-
ková/E. Janoušková, N. Konvalinková, rež. P. Háša
29. 09. | 19.30 | Caveman
30. 09. | 19.00 | S Pydlou v zádech – úč. J. Dvořák, M. Hru-
bešová, R. Trtík, K. Gult/J. Veit, V. Bajerová/D. Schlehrová, rež. 
E. Sokolovský st.

M. Válková/J. Čvančarová/K. Frejová a J. Teplý ml./M. Slaný, rež. 
P. Hruška
22. 09. | 19.00 | Chlap na zabití – F. Veber – francouzská 
komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebe-
vraha.. Opak je však pravdou.... Úč. F. Blažek, M. Vladyka, J. Šmíd, 
B. Stanková, M. Slaný, rež. J. Nvota | host
23. 09. | 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
24. 09. | 14.00 | Stará dobrá kapela – J. Hubač – křehká a něž-
ná romantická komedie o stáří, lásce, snech a sílé přátelství. Hrají: 
V. Postránecký, S. Skopal, R. Přibil, Z. Maryčka/ K. Vlček, V. Helšus, 
J. Tesařová/ Z. Herfortová, N. Konvalinková. Režie.P.Hruška
24. 09. | 19.30 | Do ložnice vstupujte jednotlivě! – R. Cooney, 
J. Chapman – i prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou 
postelí může být náhle těsná.... Hrají: I. Andrlová, M. Bočanová, 
A. Gondíková, F. Tomsa, L. Vaculík, M. Zounar. Rež. A. Procházka. 
Uvádí divadelní společnost Háta | náhrada za 26. 10. 2015
26. 09. | 19.00 | Prachy!!! – R. Cooney – obrovský balík peněz 
může člověku naprosto rozvrátit život! Úč. V. Hybnerová, O. Vet-
chý, P. Kikinčuk, N. Boudová/S. Laurinová, M. Novotný, J. Štrébl, 
Z. Košata a R. Trsťan, rež. J. Kališová
27. 09. | 19.00 | Caveman – R. Becker – přijďte se podívat 
na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu 
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně uta-
jených kvalitách obou pohlaví | host
28. 09. | 19.00 | Miluju tě, ale... – J. DiPietro a J. Roberts – díky 
autorskému nadhledu má člověk pocit, že většina těch situací je 
mu důvěrně známá, každý najde něco, co se ho dotkne – možná 
i trochu drsně. Úč. D. Šinkorová/T. Kostková, R. Vojtek, P. Vondrá-
ček, K. Šildová a L. Olšovský, rež. A. Procházka
29. 09. | 19.00 | Rodina je základ státu – R. Cooney – komedie 
kde jde o život Úč. M. Etzler, V. Hybnerová, P. Motloch, S. Lau-
rinová, R. Trsťan, M. Kopečný, M. Hudečková/M. Procházková, 
R. Jelínek, J. Slach, Z. Piškula/M. Sabadin, rež. P. Hruška
Divadlo Palace Vás srdečně zve na říjnová představení 
do Hradce Králové a Svitav.

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ 
Eliščino náb. 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 
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17. 09. | 19.30 | Rozmarné léto – bonus
18. 09. | 16.30 | Mikulášovy prázdniny
20. 09. | 18.00 | Mikulášovy prázdniny
21. 09. | 18.00 | Mikulášovy prázdniny
28. 09. | 10.00 | Opilí – veřejná zkouška
30. 09. | 19.30 | OPILÍ – I. Vyrypajev – jedna noc… bankéři, 
modelky, manažeři… jedno město… ředitelé, prostitutky… 
litry alkoholu… ženy, muži… každá party ale jednou skončí 
a co přijde potom… kdoví… možná že i Ježíš… Současná 
ruská hra o  generaci, která se opila možnostmi natolik, že 
zapomněla na  to, že po  každé opilosti přichází vystřízlivě-
ní. Hrají: T.  Rumlová, A.  Jastraban, M.  Prášilová, E.  Mesfin 
Boušková, M. Hofmann, P. Lagner, D. Toniková, J. Wohanka, 
M. Steinmasslová, P. Lněnička, A. Petráš, V. Jakoubek, M. Ruml, 
B. Lukešová. Rež. M. Němec | premiéra

ČINOHERÁK ÚSTÍ
09. 09. | 19.30 | My děti ze stanice ZOO – dramatizace 
známého knižního bestselleru o životě patnáctileté Christiany 
F. Ve dvanácti letech zkusila poprvé hašiš, LSD, krádeže, heroin 
a stanici ZOO, kde všechno začíná i končí. Berlín je obklopen zdí. 
Christiana a její přátelé jsou bezradní vůči systému, společnosti 
a hlavně vůči sobě samým. Rež. M. Skočovský 
11. 09. | 16.30 | Malý princ – hra o tom, že všichni dospělí byli 
kdysi dětmi, i když většina z nich už na to zapomněla. Veršovaná 
dramatizace jedné z nejčtenějších próz dvacátého století, která 
je nejen pro děti a zároveň i filozofickým traktátem nejen pro 
filozofy. Hra o tom, že „dospělí jsou prostě divní“, protože všichni 
dospělí byli kdysi dětmi, i když většina z nich už na to zapomněla. 
Rež. J. Plouhar | pro děti od 7 let

TIA PRODUCTION
24. 09. | 19.30 | Táta – připravte si kapesníky, budete plakat 
od smíchu i dojetí. Humorná zpověď novopečeného otce o tom, 
jak intimní život jde do  háje, oba partneři jsou podráždění 

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

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

KAŠPAR
06. 09. | 18.00 | Mikulášovy prázdniny – R.  Goscinny, 
J. J. Sempé – děti, vezměte svoje rodiče do divadla! Tentokrát 
se přeneseme ke břehům Loiry, na svahy mocných Vosgés, kde si 
vybudovali naši známí chlapci stanový tábor… Rež. F. Nuckolls
12. 09. | 19.30 | Richard III. – naše legendární představení 
jsme jednorázově oprášili ke kulatým narozeninám J. Potměšila. 
Comeback to byl tak překvapivě energický, až jsme se plni dojmů 
dohodli na návratu inscenace – a to ve třech sériích do roka (září, 
leden, červen). Hrají: J. Potměšil, M. Steinmasslová, E. Elsnero-
vá, M. Zoubková, F. Kreuzmann, M. Němec, M. Tichý, T. Stolařík, 
D. Ondráček, Š. Coufal, P. Lagner. Rež. J. Špalek
13. 09. | 18.30 | Richard III.
14. 09. | 19.30 | Rozmarné léto – V. Vančura – „Lampy, kouzelný 
klobouk a strmý provaz – jak je to krásné býti kadeřavým“. Opět 
otevřeme říční lázně Antonína Důry s molem i terasou pro ná-
vštěvníky, na náměstí přitáhne svůj vůz kouzelník Arnoštek, napne 
provaz a představení může začít! Hrají: J. Potměšil/M. Hanuš, E. Els-
nerová/J. Nerudová, T. Stolařík, F. Kreuzmann/J. Zadražil, M. Tichý, 
E. Mesfin Boušková, J. Špalek, I. Kristeková, V. Němcová/Z. Dočekal
15. 09. | 19.30 | Rozmarné léto
16. 09. | 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

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS
GRANDHOTEL HONG KONG

18. a 19. 1. 2017 - PRAHA, Kongresové centrum

NEJLEPŠÍ SVĚTOVÁ AKROBATICKÁ SHOW

w w w . C I N S K Y- N A R O D N I - C I R K U S . c z NOVÁ SHOW
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jen tři dny. Bývalí manželé přijíždějí na venkovskou chalupu, kte-
rou spolu kdysi sdíleli a která se má nyní prodávat, aby se podělili 
o nábytek a jiné cennosti. Přijíždějí se vším zdánlivě vyrovnaní 
a smíření, s nadějnou vyhlídkou na své nové životy. Navíc jejich 
společné setkání s odstupem času jenom potvrdí, že se nemohou 
vystát. Nemohou si říct ani dvě slova, aby si vzájemně nevlítli 
do vlasů. Přesto se pustí do úklidu chalupy a na povrch začnou 
vyplouvat dosud nezjevené skutečnosti – a Audrey s Tonym do-
jde, že pořádek si musejí udělat především ve svých vztazích. 
Podlehnou této „chvilkové slabosti“ a přehodnotí své dosavadní 
životní postoje a názory na toho druhého? A jak tím vším zamíchá 
jejich osmnáctiletá, rebelská dcera Lucy? Situace se komplikuje 
a vše dopadne jinak, než by divák předpokládal. Zdánlivě ukon-
čená životní kapitola může mít pokračování. Hrají P. Špalková, 
D. Matásek, S. Černodrinská, rež. P. Hruška | veřejná generálka
23. 09. | 19.00 | CHVILKOVÁ SLABOST | premiéra
26. 09. | 19.00 | Ani za milion! – M. Doleželová, R.Vencl – 
skvělá detektivní komedie, ve které je všechno jinak, každá lež 
je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou 
humoru se skrývá vrah… Atraktivní a netradiční prostředí pří-
mořského majáku, brilantní dialogy, strhující tempo a originální 
zápletka dávají téhle současné komedii obrovský potenciál. Hrají: 
J. Langmajer, A. Gondíková, rež. P. Hruška
27. 09. | 19.00 | Frankie & Johnny – T. McNally – krásný 
a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky... I když už máte za se-
bou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje! Hrají: 
T. Kostková a A. Háma, rež. P. Kracik
30. 09. | 19.00 | Chvilková slabost

  KLUB LÁVKA
Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1 | tel. 221 082 288 | 
rezervace@lavka.cz | www.lavka.cz

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

  vstupenky lze zakoupit také v síti Ticketportal
  pro informace o volných místech volejte předprodej 221 082 288

24. 09. | 19.30 | Řecký večer
26. 09. | 19.00 | Léčivé divadlo GABRIELY FILIPPI „Dar z ne-
bes“ – jako host vystoupí: Václav Krejčík – jogín, instruktor jógy 
27. 09. | 19.30 | Čtyři dohody – J. Dušek – Čtyři dohody za-
ložené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, 
který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek svobody, 
opravdového štěstí a lásky. Úč. J. Dušek, A. Vitouš a P. La Š´éz
28. 09. | 19.30 | Pátá dohoda – Pátá dohoda nás zavádí 
do hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací nás k naše-
mu vrozenému pravému já. Toto pokračování Čtyř dohod, které 
změnily životy milionům lidí po celém světě, připomíná největší 
dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být sám sebou

a unavení – ale vlastně velmi, velmi šťastní. Večer plný humoru 
a dobré nálady zaručený!

ŠÁRKA VACULÍKOVÁ
26. 09. | 19.30 | Milena má problém – hravé, dravé ale i váž-
né a především vtipné představení. Čtyři hlasy, čtyři ženy, čtyři 
životní zkušenosti a jedna nevěsta v den svatby. Co všechno může 
v jedné vteřině nevěstě problesknout hlavou, než řekne své „ano“? 
A nezmění to nějak její rozhodnutí? Co když řekne nakonec „ne“? 
Rež. Š. Vaculíková 

VÁCLAV NECKÁŘ
28. 09. | 20.00 | Václav Neckář – koncert

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

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

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

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

  dárkové vstupenky jsou celoročně v prodeji v pokladně divadla

16. 09. | 19.00 | Úhlavní přátelé – C. Greep – svěží francouzská 
komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství aneb 
Co způsobí neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem na ná-
vštěvu nejlepších přátel. Hrají: T. Kostková, N. Boudová, M. Vladyka 
a R. Holub, rež. J. Seydler
18. 09. | 19.00 | KOndoMEDIE – F. Veber – François Pignon, 
plachý a nevýrazný účetní v továrně na prezervativy, je jedno-
duše smolař: manželka se s ním rozvedla, jeho čtrnáctiletý syn 
s ním nemluví a ke všemu ho ještě chtějí vyhodit z práce. Snad by 
i spáchal sebevraždu, kdyby ho včas nezadržel jeho nový soused, 
bývalý podnikový psycholog. Ten mu poradí senzační trik, jak si 
své místo udržet. Žádná solidní firma si přece nedovolí dát pa-
dáka zaměstnanci s homosexuální orientací, neboť by mohla být 
nařčena z nekorektnosti. Že Pignon není gay? Nevadí! Dokonce 
ani nemusí měnit své chování. Pokud se podaří takovou „kachnu“ 
mezi zaměstnanci dostatečně rozkřiknout, začnou se jinak chovat 
oni sami. A z šedé úřednické myši se v tu ránu stane obletovaný 
a pro firmu nepostradatelný člověk. Hrají: J. Nosek, J. Vlasák, 
M. Málková, P. Motloch, M. Kraus, B. Kotiš rež. J. Seydler
22. 09. | 11.00 | Chvilková slabost – D. Churchill – Audrey 
a Tony. Tony a Audrey. Dvacet let manželství. Dvě děti. Dva roky 
po rozvodu. On, úspěšný kameraman z reklamky, čerstvě oženěný 
s podstatně mladší dívkou, s níž právě čeká dítě. Ani ona na první 
pohled nestrádá – od svatby s jejím novým partnerem ji dělí už 
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19. 09. | 20.00 | Fekete Seretlek a Damúza – Kar | vstupné 
250, 175 Kč | Velký sál 
25. 09. | 20.00 | Spitfire Company – Vladimir Macbetin – 
Vladimir Putin + Macbeth = Vladimir Macbetin | vstupné 250, 
175 Kč | Velký sál 
26. 09. | 20.00 | Fekete Seretlek a Damúza – Kar
27. 09. | 20.00 | Spitfire Company – Vypravěč – mnoho 
žen ukrývá ve svých tělech tajemství, mnoho žen o tom nemůže 
hovořit... | vstupné 200, 160 Kč | Velký sál 
29. 09. | 19.30 | Prague New York Efects IV. – Floex/CZ + 
Tami Stromach/USA – hudební umění Floexe se setkává s ta-
nečním umem americké performerky Tami Stromach | vstupné 
250, 175 Kč | Velký sál 

  PIDIVADLO  – STÁLÁ SCÉNA VYŠŠÍ 
ODBORNÉ ŠKOLY HERECKÉ

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

  pokladna tel. 603 414 753
  vstupenky lze rezervovat 09.00–18.00 každý den a posléze zakoupit 
v pokladně hodinu před představením

  vstupné dospělí 110 Kč, studenti, děti a senioři 60 Kč
  spojení tramvaj 1, 8, 25, 26 – zastávka Letenské náměstí,  
metro A – Hradčanská, metro C – Vltavská

  dětská představení naleznete v rubrice „Divadla pro děti“

13. 09. | 19.00 | Miluj bližního svého
15. 09. | 19.00 | Jak důležité je mít Filipa
19. 09. | 19.00 | Disco Pigs
20. 09. | 19.00 | Miluj bližního svého
22. 09. | 19.00 | Jak důležité je mít Filipa
26. 09. | 20.00 | PidiCinema

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

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

  další předprodejní místa www.divadloponec.cz, Ticketportal
  Zahájení 16. divadelní sezony 

17. 09. Zažít město jinak – Site–specific akce v okolí divadla 
PONEC, sousedské soužití – bazar, ochutnávka kuchyní různých 
národů sídlících na Žižkově, hudba, workshopy a mnohé další

  KOMORNÍ ČINOHRA V DIVADLE 
TRONÍČEK 

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

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

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

17. 09. | 19.00 | PTÁCI – C. McPherson – tajemné a napínavé 
psycho irského autora vzniklo volně podle stejnojmenné povídky 
Daphne du Mauriers z roku 1952, podle níž vznikl i slavný Hit-
chcockův film z roku 1963. U McPhersona jde ale o psychologické 
komorní drama s atmosférou gotického thilleru – příběh se zužuje 
na jádro povídky, na strach z neznámého a z temnoty, která tkví 
v nitru člověka, na hledání smyslu v chaosu ohroženého světa. 
Uvádíme v české premiéře! Úč. D. Šoltýsová, D. Bambas, B. Vov-
síková a J. Someš, výprava: A. Oldak Pátá, hudba Z. Dočekal, rež. 
M. Vokoun | 1 h 30 min | vstupné 250, 150 Kč | premiéra
19. 09. | 19.00 | Ptáci
28. 09. | 19.00 | Ptáci

KOMORNÍ ČINOHRA V KD KRAKOV, PRAHA 8 – BOHNICE
14. 09. | 19.00 | Chaos – M. Myllyaho – Chaos je drsná komedie 
o třech ženách kolem třicítky, které ztrácejí kontrolu nad svými životy 
a nakonec skončí v totálním chaosu. Postavy válčí se svými osobními 
problémy, stejně tvrdě jako s necitlivou společností. Svou sílu a odol-
nost čerpají ze svého pevného přátelství a vzájemného pochopení 
a dokonce i v těch nejkrutějších a nejmrazivějších situacích najdou 
místo pro humor a vtip. Uvádíme v české premiéře! Úč. I. Machalová, 
D. Šoltýsová a K. Hlaváčková/M. Zoubková, výprava Ľ. Bábek Melce-
rová, hudba Z. Dočekal, rež. J. Bábek | 2 h | vstupné 150 Kč

  PALÁC AKROPOLIS
Art Frame Palác Akropolis, s. r. o.

Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3 | info@palacakropolis.cz | 
www.palacakropolis.cz, www.facebook.com/Palac.Akropolis.klub

  Předprodej vstupenek na www.palacakropolis.cz, www.goout.cz, 
v Ticketpro a v kavárně Akropolis: po–pá 10.00–24.00, so a ne 
16.00–24.00, tel. 296 330 913

  *sleva–student, ZTP atd….

16. 09. | 20.00 | Udílení cen festivalu... next wave / příští 
vlna... – večer udílení cen festivalu …příští vlna/next wave… 
v režii Petra Boháče, dvou mimozemšťanů a Orchestru Berg | 
vstupné 200, 160 Kč | Velký sál 
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a překvapení v kompostu. Hrají: I. Chýlková, A. Šišková, J. Stry-
ková, B. Kohoutová, R. Štabrňák, rež. P. Hartl.
10. 09. | 19.00 | 4 sestry
10. 09. | 19.00 | Jazz u Rodena – zámek Skrýšov – V rámci již 
devátého jazzového večera na zámku a statku herce Karla Rodena 
se v průběhu večera na pódiu vystřídají skvělí jazzoví muzikanti 
Radovan Tariška, Andreas Varady a chybět nebude ani Štěpán 
Markovič s kapelou Gipsy Groove.
11. 09. | 19.00 | 4 sestry
12. 09. | 19.00 | Válka Roseových – W. Adler – slavná americká 
komedie o zdánlivě dokonalém manželském páru, který se během 
rozvodového řízení porve o majetek. Oko za oko, zub za zub. Jak se 
ze sympatické Barbary a přitažlivého Jonathana stanou nelítostné 
bestie? Kdo komu v zápalu boje první zabije domácího mazlíčka? 
Přijďte si pochutnat na velkolepé porci mrazivého humoru! Hrají: 
M. Dlouhý, K. Lojdová, R. Štabrňák, L. Král, P. Florián a další, rež. 
O. Sokol | Divadlo A. Dvořáka, Příbram | host
13. 09. | 19.00 | Mínus dva – S. Benchetrit – hořká komedie 
o poslední cestě dvou starců, kteří na útěku z nemocnice dojdou 
skrze osudy jiných k naplnění osudů vlastních. Dva pacienti se 
odhodlají k dobrodružnému útěku, na kterém potkávají těhotnou 
ženu, sebevraha, tanečníka či nevěrnou ženu… Hrají: B. Polívka, 
M.Lasica, J. Čvančarová, M. Hofmann, rež. J. Nvota | Divadlo Bolka 
Polívky ve spolupráci se Štúdiem L+S | host
14. 09. | 19.00 | Vysavač – P. Hartl – Bohumil Klepl v jedinečné 
komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči z nákupního 
centra. Přijďte se podívat na tuto romantickou komedii plnou 
vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných 
nárazů na držku a snění. Hraje: B. Klepl, rež. P. Hartl.
15. 09. | 19.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny – K. Mag-
nusson – černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v sou-
časném světě. Muži přicházejí postupně o svá poslední výsadní 
práva a o pozice neohrožených vládců vesmíru. Jedno z posledních 
míst mužského sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně 
pod supermarketem. Hrají: B. Klepl, F. Blažek/R. Štabrňák, K. Há-
dek/V. Jílek, M. Slaný/P. Bláha, rež. J. Jirků.
16. 09. | 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.
17. 09. | 19.00 | Vše o mužích 
18. 09. | 19.00 | 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.
19. 09. | 19.00 | Ženy přežijí – A. Wesker – jsou tři a pojí je 
jedno přátelství. Energická podnikatelka Minerva, kterou před 
lety opustil manžel, ale ona to zvládá víc než dobře… Decentní 
intelektuálka Mischa, která nedávno opustila manžela a myslí si, 

19. 09. | 20.00 | Csaba Molnár – THE OX – světová premi-
éra výstředního maďarského umělce opakovaně úspěšného 
na platformě mladých evropských choreografů Aerowaves, 
tentokrát v koprodukci evropského projektu Be SpectACTive! 
za podpory tvůrčí rezidence v Altě z Visegradského fondu | 
premiéra
20. 09. | 20.00 | Andrej Petrovič / ME – SA – L / One of the 
Seven – L jako „Lust“ – touha, vášeň, rozkoš, smilstvo. Choreograf 
staví na jeviště jedinou bytost – ženu, jejíž žízeň (ne)může být 
nikdy uhašena. Oceňován je mimořádný sólový výkon Martiny 
Hajdyly Lacové (Tanečnice roku 2015) i neotřelý přístup sloven-
ského choreografa, který působil řadu let v Británii jako tanečník 
a asistent Akrama Khana.
26. 09. | 20.00 | Tejnorová, Viňarský a kol. – YOU ARE HE-
RE – fyzický průvodce přítomností, lidskými vztahy a jinými 
dobrodružstvími. Slovák Jaro Viňarský, Češka Tereza Ondrová 
a Belgičan Nathan Jardin se střetávají v prostoru a čase bez 
veškerých sociálních identifikací, v momentu tady a teď pří-
mo před vašima očima, jsou v blízkosti na vzdálenost polibku. 
Uznávaná režisérská osobnost v jiskřivém dialogu s osobitou 
česko–slovensko–belgickou tvůrčí interpretační trojicí slibuje 
mnohá překvapení.(Tanečnice roku 2010 a autor Taneční in-
scenace roku 2006) | premiéra 
27. 09. | 20.00 | Tejnorová, Viňarský a kol. – YOU ARE HERE
29. 09. | 20.00 | Michal Záhora / NANOHACH – DEVOID – 
na  začátku byli skuteční lidé – účastníci workshopu – jejich 
dopisy blízkým,a v dopisech to, co mají nejvíce na srdci, nebo to 
nejdůležitější, co jim nestihli říci. V představení, se jednotlivé hlasy 
pisatelů propojují, prolínají a vrství. Tato polyfonie – intenzivní 
zvukové tělo – uvádí tanečníka v pohyb. Dílo vznikalo na tvůrčích 
rezidencích v rumunském Sibiu a italském Sansepolcro v kopro-
dukci evropského projektu Be SpectACTive! a reprezentuje český 
tanec na letošním TANZMESSE.

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

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

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

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

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

01. 09. | 19.00 | 4 sestry – P. Hartl – komedie o módě, dietě, 
touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři 
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   VENUŠE VE ŠVEHLOVCE
Sál Švehlovy koleje, Slavíkova 22, 130 00 Praha 3 | 
www.venusevesvehlovce.cz

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

  vstupenky na představení rezidenčních souborů v síti Go Out nebo 
na místě hodinu před představením

06. 09. | 17.30–21.30| Merkádo Latinská Amerika na Ji-
řáku 2016 – největší kulturní akce v České republice zaměřená 
na region Latinské Ameriky, jejímž cílem je tento krásný kus světa 
přiblížit české veřejnosti. Letošní ročník je zaměřen na peruánskou 
a amazonskou gastronomii a kulturu. Ve Venuši ve Švehlovce se 
můžete nově těšit na pořad přednášek, který se bude věnovat 
tématům využití amazonských bylin v medicíně a indiánským 
kulturám v Peru. Kromě přednášek se taktéž můžete těšit na tra-
diční putovní výstavu o tradiční rukodělné tvorbě mexických in-
diánských komunit.
12. 09. | 20.00 | Relikty HMYZu: F. RACEK /život a dílo/ – 
námět na krátkou hru: u břehu Azovského moře, na hromadě 
naplavených odpadků, leží nepohřbený Racek. „Mami… Mami, 
víš, já... Já jsem zjistil… Rozhodl jsem se. Uvědomil jsem si… 
Totiž… Mami, víš, já jsem asi umělec.” Veselohra pro tři pozůstalé 
a fagot. Inspirováno volnými díly A. P. Čechova a K. Čapka. Konec 
hry. Rež. A. Pospíšil, Š. Stiburek.
14. 09. | 20.00 | Chemické divadlo: Na slepičím zámku – 
freska – obraz a legenda o Suzanne Renaud, ženě, se kterou se 
osud ani dějiny nemazlily, a také o jejích blízkých. Společenský 
lesk a postavení, přepych, univerzitní i přímořské klima postupně 
zcela vyměnila za českou bídu, špínu a osamění. Žena básníka 
a grafika Bohuslava Reynka se stala nejprve dobrovolně a poté 
i souhrou dějinných okolností vězeňkyní v cizí zemi, aby tam 
i nakonec v chudobě a tichosti umřela, „zapomenutá jako kůrka 
chleba za starou skříní“. A přece – z jejích básní vyzařuje pronikavé 
vnitřní světlo! Rež. V. Bárta.
15. 09. | 20.00 | Depresivní děti touží po penězích: Marty-
rium aneb Uměním trpět – v novém opus magnum skupiny 
Depresivní děti touží po penězích vystupují: Sv. Sebastián – nejvíc 
sexy mučedník na světě, Sv. Marie Egyptská – autorka bestsellerů 
„Jak svést každého, na koho ukážu prstem“ a „Jak přežít v ex-
trémních podmínkách“, Sv. Alexius – zakladatel rodinné terapie, 
Sv. Ágnes, první pornoherečka ve filmech s BDSM tematikou, 
Sv. Praxeda – první svatá uklízečka, dramaturgie: V. Musilová 
Kyrianová. Rež. J. Čermák.

že to zvládá… A přitažlivá Claire, kterou kvůli politické kariéře 
právě opustil milenec a je jasné, že to nezvládá. Hrají: A. Šiško-
vá/Z. Mauréry, J. Krausová, J. Schneiderová/G. Míčová a V. Kotek, 
rež. D. Abrahámová.
21. 09. | 19.00 | DNA – B. Polívka – komedie s autobiografic-
kými prvky z pera Bolka Polívky se odehrává v herecké šatně. 
Zde se potkává starý, zkušený, světem protřelý herec, který již 
zažil ve své kariéře všechno, s mladou kolegyní, kterou vše te-
prve čeká. Inscenace plná gagů, klaunských a divadelních triků 
a efektů, typické improvizace i charakteristického humoru. Hrají: 
A. Polívková, B. Polívka a další, rež. B. Polívka | Divadlo Bolka 
Polívky, Brno
23. 09. | 19.00 | EVITA – T. Rice, A. L. Webber – muzikál, který 
dobyl svět. Strhující příběh. Vášnivá Argentina. Geniální hudba 
A. L. Webbera. Živý orchestr. Fascinující hity Don´t cry for me 
Argentina, You must love me a mnoho dalších. Emoce, které vás 
uchvátí. Hrají: M. Absolonová, P. Strenáčik, K. Roden/O. Sokol, 
O. Izdný a V. Vyoralová. Přebásnil: M. Prostějovský, hudební na-
studování: K. Marek, rež. O. Sokol.
24. 09. | 15.00 | EVITA
24. 09. | 20.00 | Vše o mužích
25. 09. | 19.00 | Vše o mužích
26. 09. | 19.00 | Beach Boy(s) – inscenace inspirovaná este-
tikou kalifornského retra, novým cirkusem a kulturou narcizmu, 
který byste od tohoto souboru rozhodně nečekali! Úč. P. Horníček, 
L. Macháček, M. Ramba, V. Ramba, J. Panský, K. Pálešová | Losers 
Cirque Company | host
27. 09. | 19.00 | Monika Absolonová – Narozeninový koncert 
– královna českých muzikálových jevišť vystoupí přesně po ro-
ce za doprovodu Boom! Bandu Jiřího Dvořáka. Na jedinečném 
narozeninovém koncertě zazní melodie z muzikálových předsta-
vení, kterých se zpěvačka zhostila na prknech nejen pražských 
divadel. Večer vyvrcholí skladbami ze světového muzikálu EVITA, 
do kterého se po mateřské dovolené od září opět vrací a to bez 
alternace.
28. 09. | 19.00 | Otevřené manželství – D. FO a F. Rame – 
zoufale jedovatá tragikomedie o odvrácené straně lásky. Ital-
ská komedie je věčným střetem mužského a ženského principu 
a groteskním bojištěm vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při 
komicky neohrabaném hledání lásky a souznění v partnerském 
životě ubíjí navzájem. Hrají: K. Roden, J. Krausová a P. Pěknic, 
rež. P. Hartl.
29. 09. | 19.00 | Vysavač
30. 09. | 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.
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 A bezbariérový přístup
  předprodej na měsíc říjen 2016 se koná 15. září 2016 v 16.00
  pokladna otevřena denně kromě neděle 16.00–20.00 
  Pro všechny zájemce jsme připravili malý dárek: ke vstupenkám 
zakoupeným do začátku nové divadelní sezony od nás dostanete 
slevovou poukázku na další představení v průběhu roku.

05. 09. | 20.00 | Commedia finita – V. Hradská – nesmírně 
vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni. Výpovědi její pe-
dagogické konkurentky; uklízečky, společnice a komorné jsou 
svědectvím nejen o úspěších a pádech E. Destinnové; ale přede-
vším o závisti a malosti; které jako důvěrné známé provázejí i naše 
životy. Úč. D. Černá; J. Synková; D. Kolářová; M. Málková. Výběr 
z původních nahrávek zpěvu E. Destinnové: E. Viklický; scéna: 
I. Žídek; kostýmy: I. Brádková; rež. L. Engelová 
06. 09. | 20.00 | Žena z Korinta – O. Daněk – patří k nejbrilant-
nějším textům v dějinách českého dramatu. Rozvíjí historickou 
anekdotu o Euripídovi, který jako první připsal zavraždění Mé-
deiných dětí jejich matce, do té doby se vražda tradičně přičí-
tala Korinťanům. Vtipné dialogy rozvíjejí příběh až detektivní: 
umělecká inspirace či lákavá finanční nabídka? Nebo ještě něco 
jiného? Jak aktuální téma! Moudrá a přitom divácky vděčná hra 
stylově souzní s prostorem Violy. Do Violy se v hlavní roli Lyké 
vrací charismatická H. Maciuchová; Eurípida ztělesní J. Meduna 
a jeho otrokyni Hébé J. Tesařová. Úprava a rež. T. Vondrovic; scéna 
a kostýmy I. Brádková; hudba E. Viklický
07. 09. | 20.00 | Tři gentlemani – humorná koláž věnovaná 
staré dobré Anglii, pravlasti gentlemanů. Z děl K. Čapka a Petera 
Mayla sestavily L. Engelová a J. Kudláčková; Uč. M. Eben; V. Kopta 
a J. Vlasák; hudba P. Skoumal; výprava I. Žídek, rež. L. Engelo-
vá. Toto představení věnujeme P. Skoumalovi. Na představení 
Tři gentlemani v tomto měsíci lze zakoupit max. 2 vstupenky 
na osobu
08. 09. | 20.00 | Hodně smíchu a pár slz aneb Co život dal 
a vzal Betty McDonaldové – úč. C. Mayerová a T. Kostková, 
rež. J. Pleskot 
09. 09. | 20.00 | Když teče do bot – A. P. Čechov – závěrečná 
část humorného violo – čechovovského triptychu. Inscenace v so-
bě zahrnuje humoresky Kýchnutí, Rozhovor člověka se psem, 
V hotelu, Ach, ta paměť, Román s basou, Komik a stárnoucí nai-
vka, Mstitel a všem tragickým eskapádám nasadí korunu aktovka 
Jubileum. Představení je určeno všem, kdo mají rádi vtip, jemnost, 
laskavost a nečekaná překvapení. Úč. T. Medvecká, L. Malkina, 
J. Meduna a L. Jurek. Scénář a dramaturgie: J. Kudláčková a L. En-
gelová, výprava: I Žídek, kostýmy: I. Brádková, hudební koláž: 
P. Mandel, choreografie: E. Senkevich, rež. L. Engelová 

17. 09 | 15.00–21.00| Zažít město jinak – Slavíkova ulice 
před Venuší ve Švehlovce – znáte Zažít město jinak? Letos po-
prvé i u nás! Na chodníku před Švehlovou kolejí, tj. Slavíkova 
22 připravujeme mix divadla, hudby, open air obýváku, gas-
tro zážitky a další. Plánujeme sousedskou slavnost v čase cca 
15.00–21.00. Podrobnosti budeme postupně odkrývat. Těšíme 
se na všechny!
19. 09. | 20.00 | DEPRESIVNÍ DĚTI TOUŽÍ PO PENĚZÍCH: 
KARTOGRAFIE PEKLA: DOMOV – elektro–opera na doku-
mentární námět pro 10 kazetových magnetofonů, 2 počítače 
a neškolený kontratenor „Kde domov můj? Kde domov můj? 
V pekle! V pekle!“ Umělecký gang Depresivní děti touží po pe-
nězích se pouští na pole vysokého umění operního žánru a mísí 
jej s elektronickými (pa)zvuky a dokumentárním materiálem 
získaným přímo v terénu severočeské vyloučené lokality. Tímto 
ghettem nás provedou dva jeho obyvatelé: průvodce A a prů-
vodce B. V jejich úhlech pohledu, zkušenosti i osobním příběhu 
se zrcadlí život v místě, které by pro leckoho mohlo být synony-
mem pekla, a přesto je pro mnohé domovem. Koncept, režie, 
zpěv: J. Čermák, dramaturgie: V. Musilová Kyrianová, Hudba: 
T. Graul | premiéra
22. 09. | 20.00 | Lachende Bestien: Pornogeografie – „Skan-
dální“ „komedie“ „prokletého“ rakouského dramatika a básníka 
Wernera Schwaba v české premiéře. Obnažené liduvnitřnosti 
jednoho bydliště našeho města. Pornografie, umění, květenství 
a obětování. Překlad: Barbora Schnelle a Michal Hába, úprava 
a režie: M. Hába.
27. 09 | 20.00 | LACHENDE BESTIEN: COALHOUSE RAGTI-
ME HORROR TERROR FUNNY SHOW – inspirováno novelami 
Michael Kohlhaas Heinricha von Kleista a Ragtime E. L. Doctoro-
wa, inscenací Kohlhaas Terror, Kafkovou povídkou Mimo zákon, 
loupežníkem Rumcajsem, superhrdiny americké popkultury 
a diváctvím diváků. Inscenace na pomezí klasického jevištního 
tvaru, performance a jevištní demonstrace na vznosná témata 
spravedlnosti na světě, mezí spravedlnosti, rozdílů mezi pomstou 
a spravedností, legalitou a legitimitou, teroristickou akcí a účastí 
diváctvím. Koňař Kohlhaas jede tmou všeobecné nespravedlnosti 
za ragtimu Coalhouse Walkera jr.! Premiéra nikdy nekončícího 
work–in–progres projektu na festivalu nextwave 2016. Scénář 
a režie: M. Hába a kol. | premiéra
29. 09. | 20.00 | Depresivní děti touží po penězích: Milostný 
dopis ženě, kterou nemilujeme – Pět performerů si na inter-
netové seznamce vybralo jednu ženu a všichni ji postupně oslovili. 
Komu odpověděla? Co na sebe prozradila? Komu slíbila schůzku? 
A s kým se skutečně sešla? Proč je sama? Co jsou její tajemství? 
Jaká je v posteli? A jaká vlastně je jako člověk? Pět mužů skládá 
v rámci dokumentárního představení společně obraz jediné ženy, 
sestavený z inzerátu, mailů, SMS zpráv a dojmů z prvního rande. 
Tento performativní dopis ženě, kterou nemilují, je tečkou jejich 
milostné konverzace. Rež. J. Čermák.
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21. 09. | 20.00 | Život jako smršť – před několika lety oznámili 
francouzští potápěči nález trosek letadla, v němž zahynul Antoine 
de Saint Exupéry. Tehdy znovu ožily legendy o jeho životě. Jednou 
z nich je i legenda o rozporuplném vztahu k dívce jménem Consu-
elo. To, že Consuelo de Saint Exupéry však byla jedinou manželkou 
letce a spisovatele Antoina de Saint Exupéry, ví málokdo. Ještě 
méně čtenářů autora Citadely, Kurýra na jih či Malého prince ví, 
že Consuelo napsala Paměti růže. Ty směly být publikovány až 
v roce stého výročí od Antoinova narození – v roce 2000. Fasci-
nujícími vzpomínkami na vášnivé, divoké, kruté a přesto do konce 
Antoinova života trvající manželství vás provedou T. Medvecká 
a M. Hofmann. Ze zvukového záznamu uslyšíte podmanivý hlas 
V. Preisse; překlad Š. Belisová; scénář J. Škápíková; hudba E. Vik-
lický; scéna I. Žídek; kostýmy I. Brádková; pohybová spolupráce 
P. Čadek, rež. L. Engelová
22. 09. | 20.00 | Stařec a moře – E. Hemingway – dramatická 
skica pro dva mužské hlasy – mistra a jeho učedníka – podle 
slavné novely E. Hemingwaye. Strhující zápas rybáře s mocnou 
přírodou na vratké bárce unášené mořem vyznívá jako oslava 
lidské vůle, odvahy a  nezlomnosti. Hlas moře vytváří hudba 
E. Viklického. Úč. J. Somr a M. Holý; dramaturgie J. Kudláčková; 
scéna I. Žídek; rež. L. Engelová
23. 09. | 20.00 | Smluvní vztahy – M. Barlett – jsou války, 
které se vedou na bitevních polích. A jsou války, které se vedou 
za kancelářským stolem, u kávy a s věčným úsměvem na tváři. 
Po obou zůstávají mrtví a ranění. Do situace plné černého hu-
moru, se podobně jako Emma ve Smluvních vztazích, můžeme 
jednou v zaměstnání dostat všichni. A vždy je jen na nás, jak se 
k ní postavíme. Překlad P. Horáková. Úč. D. Černá a J. Stryková, 
výprava I. Žídek; výběr hudby J. Plechatý; rež. rozhlasové hry 
L. Engelová. Brilantní text anglického autora uvádíme v rámci 
cyklu Rozhlasová hra na jevišti
24. 09. | 16.00 | Pohádka o třech námořnících – příběh, 
ve kterém se děti na chvíli stanou malými námořníky a budou 
společně plout po vlnách pohádky za bájnou mořskou pannou 
spolu s kuchařkou Marmeládou, čestným kapitánem Hromem 
a zlobivým pirátem Kudličkou. Úč. J. Vlčková, L. Jurek a P. Jurková. 
Připravila Divadelní společnost Láry fáry.
24. 09. | 20.00 | Novecento – Magické piáno – A. Baricco 
– strhující příběh geniálního klavíristy. Úč. D. Prachař a E. Vik-
lický. D. Prachař byl oceněn za hru Novecento cenou Thálie 2006 
v kategorii mimořádný mužský jevištní výkon
26. 09. | 20.00 | Bratři Krausovi ve Viole – již posedmé se 
sejdou Ivan a  Jan Krausovi ve Viole k  veřejné nahrávce čtení 
z knihy Jana Krause. „Nenávidím televizi zrovna tak jako oříšky, 
ale nejsem schopen oříšky přestat jíst“ pravil kdysi Orson Wales. 
Na večeru Fantom obrazovky v divadle Viola se bratři Krausové 
pokusí tento nesnadný oříšek rozlousknout | omezený počet 
vstupenek k prodeji.
27. 09. | 20.00 | Sváteční Shakespearova pošta – výběr ze 
Sonetů W. Shakespeara v překladu M. Hilského přednese H. Ma-
ciuchová, tajemství Shakespearových Sonetů vám poodhalí 

12. 09. | 20.00 | Adresát neznámý – K. Taylor – představení 
v rámci „ Rozhlasová hra na jevišti – dramatická hra o smrtící síle 
slova. Úč. J. Hartl a J. Dvořák, překlad D. Steinová, rež. L. Engelová
14. 09. | 20.00 | Stará dáma vaří jed – A. Paasilinna – drama-
tizace slavného humoristického románu finského autora A. Pa-
asilinny. Poněkud nečekaná, ale velice současná černá groteska 
o dámě, která už je natolik stará, že by neměla stát v cestě zlotři-
lostem svého synovce a jeho kumpánů. Přesto jednoho dne vezme 
osud do vlastních rukou a začne jednat... Autorky dramatizace 
J. Škápíková a L. Engelová; překlad M. Hejkalová; hrají L. Malkina; 
N. Konvalinková a J. Zadražil; scéna I. Žídek; kostýmy I. Brádková; 
hudební spolupráce P. Mandel a rež. L. Engelová
15. 09. | 20.00 | Jako zázrakem / Jak dělat podobiznu ptá-
ka – J. Prévert – slavný francouzský básník, scénárista filmů 
Děti ráje a Setkání Seiny s Paříží, autor textů šansonů Edith Piaf 
slaví ve světě (i ve Viole) svůj velký návrat. Buďte spolu s J. So-
mrem, D. Novotným a B. Polákovou při tom. Scénář: L. Engelová 
a L. Němečková, Scéna: I. Žídek, Kostýmy: I. Brádková, hudební 
spolupráce: J. Pazour, rež. L. Engelová | opět po roční přestávce 
na scéně Violy
16. 09. | 20.00 | Století hitů – aneb to nejlepší z české po-
pulární hudby a poezie 20. století – čím voněla doba? Jaké 
verše se špitaly dámám do ouška či hřímaly na pódiích? Jaké písně 
se hrály k poslechu i k tanci? To prozradí rozverný kabaret, v němž 
se míchá všehochuť veršů, tónů a dobových zajímavostí od Vrch-
lického po Žáčka a od Lehára po Kollera. Hrají, zpívají a kabaretně 
dovádějí: B. Kohoutová, J. Meduna aj. Meduna. Dramaturgie a rež. 
P. Hartl, scénář J. Škápíková; hudební spolupráce E. Viklický; scéna 
a kostýmy I. Brádková; pohybová spolupráce M. Pacek
17. 09. | 17.00 a 20.00 | Miloš Horanský – Neumím jinak 
než láskou – Božena Němcová – byla mučednicí lásky. Hořela 
pro ni – neuměla jinak než láskou – ale nepotkala ji. Manželka, 
matka, milenka – všechno všanc, všechno celou bytostí, nic napůl. 
A velká spisovatelka, která jako Mácha a Havlíček pozdvihla naši 
literaturu k výšinám. Je uhrančivá tvorbou i životním stylem. 
Nezkrotitelně svobodná, spanilá duchem i zjevem. A vznešená 
tragickým údělem svého nedlouhého života. Text i  inscenace 
směřují k vícežánrové koláži jejího života s Josefem Němcem, 
plného dramat, vzpoury, souznění i poezie, ponejvíce černé. Úč. 
T. Vilhelmová; A. Procházka a T. Pavelka; hudební spolupráce 
E. Viklický; režijní spolupráce V. Čermáková; scéna a kostýmy 
I. Brádková; rež. M. Horanský
19. 09. | 20.00 | Koncert na ostrově – J. Seifert – …však dob-
ře vím, že básník musí vždycky říci víc, než co je ukryto ve hřmotu 
slov. A to je poezie. Jinak by nemohl heverem verše vypáčit poupě 
z medových závěsů a nutit mráz, aby vám přeběhl po zádech, když 
svléká pravdu. Když jsem si v šedesátých letech minulého století 
přečetl poprvé Seifertův „Koncert na ostrově“, zajíkl jsem se nad 
jeho krásou. O padesát let později mě zamrazilo nad jeho hlubo-
kou pravdivostí – už jí rozumím /Luděk Munzar. Úč. L. Munzar; 
J. Hosprová /viola/ a E. Viklický /klavír/
20. 09. | 20.00 | Koncert na ostrově
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16. 09. | 19.00 | Pan Hus aneb Tenkrát v Kostnici – O. Láž-
novský – Divadlo AQUALUNG
17. 09. | 19.00 | Pytlákova schovanka 2010 aneb Šlechet-
ný milionář – R. Jaroš, J. Neuberg, M. Noháč a další – Divadlo 
AQUALUNG
18. 09. | 19.00 | Dobytí severního pólu – Cimrman, Smoljak, 
Svěrák – Divadlo Járy Cimrmana 
19. 09. | 19.00 | The conquest of the North Pole – Cimrman, 
Smoljak, Svěrák – Cimrman English Theatre
20. 09. | 19.00 | Vyšetřování ztráty třídní knihy – Cimrman, 
Smoljak – Divadlo Járy Cimrmana
21. 09. | 19.00 | Švestka – Cimrman, Smoljak, Svěrák – Divadlo 
Járy Cimrmana
22. 09. | 19.00 | Švestka | zadáno
23. 09. | 19.00 | Frida K. – G. Montero – 3D company
25. 09. | 16.00 a 19.00 | České nebe – Cimrman, Smoljak, 
Svěrák – Divadlo Járy Cimrmana
26. 09. | 19.00 | ČECHOV ŘEKL TOLSTÉMU SBOHEM – M. Ga-
vran – 3D company | premiéra 
27. 09. | 19.00 | Cimrman v říši hudby – Smoljak, Svěrák, 
Klusák – Divadlo Járy Cimrmana
28. 09. | 19.00 | Záskok – Cimrman, Smoljak, Svěrák – Divadlo 
Járy Cimrmana
29. 09. | 19.00 | Posel z Liptákova – Cimrman, Smoljak, Svěrák 
– Divadlo Járy Cimrmana | zadáno

� 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. 09. | 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 

M. Hilský; večerem provází M. Horanský. Přijďte si poslechnout 
básnické dialogy o  lásce; smrti a  pomíjivosti času. Překlad 
a dramaturgie: M. Hilský, výtvarná spolupráce: I. Brádková; rež. 
M. Horanský. Po představení zveme diváky na autogramiádu 
překladatele spolu s prodejem knih Sonetů
29. 09. | 20.00 | Přípitek aneb Cihla – představení věnova-
né 50. narozeninám Jiřího Langmajera. Zamračený Baudelaire 
a smějící se Wilde, romantický lord Byron a rokokový Watteau 
– to a dandyové? Co vlastně tyto rozdílné povahy spojuje? 
A kdo to vůbec je – ten „dandy“? Rozhodně víc, než jen móda: 
je to postoj k životu. O tom všem nevážně i vážně vypovídají 
J. Langmajer a H. Bor. Scéna a kostýmy: I. Brádková, hudba: 
E. Viklický, dramaturgická spolupráce: J.  Součková, scénář 
a režie: T. Vondrovic 
30. 09. | 20.00 | Přípitek aneb Cihla
V  divadelním baru probíhá výstava obrazů Miroslava 
Konráda.

  ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA
Štítného 5, 130 00 Praha 3 | tel./fax 222 780 396 (pokladna), 
222 781 860 (kancelář) | kancelar@zdjc.cz | www.zdjc.cz

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

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

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

  online rezervace na říjen 1. 9. zveřejnění programu s možností 
rezervace za 1000 Kč, 19. 9. od 17.00 rezervace za běžnou cenu, 7. 9. 
prodej nevyzvednutých vstupenek – telefonické rezervace od 10.00

  Po prázdninách je pokladna otevřena od 29. 9. v běžných pokladních 
hodinách.

09. 09. | 19.00 | Figaro, lazebník sevillský – W. A. Mozart, 
G. Rossini, J. Jiráň – Divadlo AQUALUNG | 1. předpremiéra
10. 09. | 19.00 | Figaro, lazebník sevillský | 2. předpremiéra 
11. 09. | 19.00 | Vražda v salónním coupé – Cimrman, Smol-
jak, Svěrák – Divadlo Járy Cimrmana
12. 09. | 19.00 | Muži ve zbrani aneb Celá Zeměplocha jest 
jevištěm! – T. Pratchett – Divadlo AQUALUNG | ABO C
13. 09. | 19.00 | Němý Bobeš – Cimrman, Smoljak, Svěrák – 
Divadlo Járy Cimrmana
14. 09. | 19.00 | Blaník – Cimrman, Smoljak, Svěrák – Divadlo 
Járy Cimrmana
15. 09. | 19.00 | Dlouhý, Široký a Krátkozraký – Cimrman, 
Smoljak, Svěrák – Divadlo Járy Cimrmana | zadáno
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  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. – 04. 09. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn) – humorné 
a zároveň poetické nastínění lidského života pomocí výtvarných 
prvků černého divadla, tance, pantomimy a hudby. V tomto 
pojetí originálního černého divadla prožijete s hlavním hrdinou 
jeden obyčejný den a jeden, možná trochu obyčejný život. Části 
humorné, až groteskní, se střídají s poetikou černého divadla, 
moderní taneční čísla alternují s klasickým baletem a vše spo-
juje herecko pantomimický projev hlavních představitelů. Den 
je plný zážitků, ale stejně jako v životě – vše má svůj konec
05. – 07. 09. | 20.00 | DEJA VU – mottem představení je citát 
Alberta Einsteina: „Obávám se dne, kdy vývoj technologie předčí 
vzájemné lidské vztahy. To potom svět bude mít generaci idiotů.“ 
Představení se vážně i nevážně zabývá současným životním sty-
lem. Ukazuje, jak moderní komunikační technologie řídí i lidské 
osudy. Vykresluje lidský život humorně, poeticky a pravdivě be-
ze slov pouze pomocí výtvarných prvků černého divadla, tance, 
pantomimy a hudby 
08. 09. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
09. – 11. 09. | 20.00 | DEJA VU
12. – 18. 09. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
19. – 27. 09. | 20.00 | DEJA VU
28. 09. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
29. 09. | 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 11.00–21.30 
(tel. 222 221 366–7, hromadné objednávky: tel. 222 221 364, 
222 221 369, e–mail: predprodej@tafantastika.cz). Předprodej 
vstupenek též v síti Ticketpro a BTI.

projekce dotvářejí atmosféru tohoto fantazijního světa, do něhož 
Vás zveme na netradiční výlet
02. 09. | 20.00 | Afrikania
03. 09. | 20.00 | The Best of Image – představení nabízí průřez 
dosavadní tvorbou a je výběrem nejlepších tanečních a iluzorních 
kreací a nejúspěšnějších komických skečů v kombinaci s originál-
ním pojetím principů černého divadla
04. 09. | 20.00 | The Best of Image
05. 09. | 20.00 | Black Box – moderní tanec je podpořen 
dokonalejší černodivadelní technikou, která umožňuje taneční-
kům a předmětům levitovat, rotovat a pohybovat se v prostoru 
způsobem odporujícím gravitačním zákonům. Jednotlivá čísla 
jsou inspirována současným prostředím, dobou i sny, přetvo-
řenými fantazií v pohyblivé obrazy. Nonverbální scénky, které 
střídají čísla „v černém“, reflektují detektivní, krimi a akční 
příběhy
06. 09. | 20.00 | Cabinet – nonverbální představení z prostředí 
unikátního Musea kuriosit a zázraků. Budete svědky demon-
strace neuvěřitelných a  geniálních vynálezů, které bezmála 
změnily svět
07. 09. | 20.00 | Cabinet
08. 09. | 20.00 | Afrikania
09. 09. | 20.00 | Afrikania
10. 09. | 20.00 | The Best of Image
11. 09. | 20.00 | The Best of Image
12. 09. | 20.00 | Black Box
13. 09. | 20.00 | Cabinet
14. 09. | 20.00 | Cabinet
15. 09. | 20.00 | Afrikania
16. 09. | 20.00 | Afrikania
17. 09. | 20.00 | The Best of Image
18. 09. | 20.00 | The Best of Image
19. 09. | 20.00 | Black Box
20. 09. | 20.00 | Cabinet
21. 09. | 20.00 | Cabinet
22. 09. | 20.00 | Afrikania
23. 09. | 20.00 | Afrikania
24. 09. | 20.00 | The Best of Image
25. 09. | 20.00 | The Best of Image
26. 09. | 20.00 | Black Box
27. 09. | 20.00 | Cabinet
28. 09. | 20.00 | Cabinet
29. 09. | 20.00 | Afrikania
30. 09. | 20.00 | Afrikania
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21. 09. | 19.00 | SRDCOVÝ KRÁL – premiéra – slavná broad-
wayská muzikálová komedie s hity, které zpíval Elvis Presley, je 
konečně v Čechách! Nesmrtelné hity krále rokenrolu doprovázejí 
adaptaci Shakespearovy romantické komedie Večer tříkrálový. 
Do Ameriky 50. let ji převedl uznávaný libretista J. DiPietro (mj. 
autor titulů Miluji tě, ale... či Memphis). Do jednoho ospalého 
města přijíždí na motocyklu záhadný cizinec, aby všechny jeho 
obyvatele nakazil rebelstvím své hudby a jejich nudné životy 
navždy převrátil vzhůru nohama… O Srdcovém králi se píše jako 
o „nejlepším rokenrolovém muzikálu od Pomády“. Režie: Š. Caban, 
hrají: J. Kříž/P. Pálek, P. Tenorová/P. Kosková, P. Vondráček/Z. Fric, 
P. Kutheil/J. Tenkrát, M. Křížová/I. Maňasová, G. Ciatti/K. Šildová 
ad. | premiéra 
22. a 23. 09. | 19.00 | Srdcový král
24. 09. | 14.30 a 19.00 | Srdcový král
25. 09. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál On-
dřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové má na svém kontě už více 
než 100 vyprodaných repríz! Příběh o přátelství, lásce, ale i o boji 
o přežití provází kromě nápadité hudby a vtipných textů také 
ojedinělá režie tandemu Skutr, která diváky překvapuje efektními 
výrazovými prostředky sahajícími až ke špičkovým akrobatic-
kým číslům. Hrají: J. Korn, J. Zonyga, J. Kříž, L. Šoralová, J. Cina, 
C. Kassai, M. Doubravová, R. Tomeš, Z. Fric, V. Marek, R. Tesařík, 
P. Opava, M. Pleskot, R. Pavlovčinová aj.
30. 09. | 19.00 | Atlantida – muzikál s hity Mira Žbirky – tvůrci 
mimořádně úspěšného muzikálu Osmý světadíl přicházejí s dalším 
výjimečným hitmuzikálem Atlantida s nejznámějšími písněmi 
Mira Žbirky. Písničky jednoho z největších hitmakerů českoslo-
venské pop music doprovázejí tajemný napínavý příběh skupiny 
mladých lidí na cestě za dobrodružstvím, která vždy bývá také 
cestou k poznání sebe sama. Muzikál nabízí vedle hitů Mira Žbir-
ky a strhujícího děje velkou, energií nabitou podívanou, kterou 
jsou inscenace režiséra a choreografa Jána Ďurovčíka pověstné. 
Atlantida také vyžaduje velmi neotřelé scénografické řešení. He-
recký tým je opět sestavený z největších muzikálových talentů, 
za nimiž diváci na muzikály Divadla Kalich tak rádi chodí. Rež. 
J. Ďurovčík, hrají: J. Kříž, T. Savka, M. Doubravová, M. Procházková, 
R. Tomeš, Z. Fric, P. Novotný, K. Steinerová, P. Pálek, M. Pleskot, 
T. Löbl, A. Bartošová, O. Smysl aj.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2016:
01. 10. Atlantida – muzikál 
06. – 09. 10. Srdcový král – muzikál
11. 10. Radůza – koncert
14. – 15. 10. Horečka sobotní noci – muzikál
20. – 22. 10. Srdcový král – muzikál 
23. 10. Mauglí – muzikál
28. – 30. 10. Johanka z Arku – muzikál 

01. – 30. 09. | 19.00 a 21.30 | Aspects of Alice – poetické čer-
nodivadelní představení na motivy „Alenky v říši divů“ s hudbou 
Petra Hapky a výtvarným ztvárněním Emmy Srncové. V inscenaci 
jsou použity klasické postupy černého divadla, laterny magiky, 
filmové projekce i ojedinělé technické triky. Přes 6 000 repríz u nás 
i ve třiceti zemích světa! 

�MUZIKÁLY

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

  pokladna divadla je otevřena denně 10.00–12.30 a 13.00–20.00, 
ve dnech, kdy se nekoná večerní představení, je otevřena pouze 
do 18.00

  rezervace na tel. 296 245 311, nebo pokladna@kalich.cz
  hromadné objednávky tel. 296 245 307, 296 245 303, 
objednavky@kalich.cz

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

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

09. 09. | 19.00 | Tajemství – muzikál Daniela Landy. Divadlo 
Kalich vyšlo vstříc četným žádostem fanoušků a vrátilo na reperto-
ár v omezeném počtu 20 představení kultovní muzikálové drama 
Tajemství. Druhý muzikál D. Landy Tajemství si v ničem nezadal 
ohlasy na jeho první titul, Krysaře. Tajemství je napínavým my-
stickým příběhem, v němž se kolem hlavních hrdinů začínají dít 
nevysvětlitelné věci a oni postupně – společně s diváky – přichá-
zejí na to, proč k těmto událostem dochází. Rež. M. Landa, hrají: 
M. Procházková, Heňo, Z. Fric, R. Tomeš, L. Šoralová, K. Steinerová, 
V. Marek, M. Pošta, M. Sobotka, M. Bednářová, R. Tesařík aj.
10. 09. | 14.30 a 19.00 | Tajemství
11. 09. | 13.30 | Tajemství
16. 09. | 19.00 | Osmý světadíl – muzikál s hity skupiny Elán. 
Hity legendární skupiny Elán poprvé na divadelním jevišti! Pís-
ně, které jsou kultovní už pro tři generace fanoušků, provázejí 
romantický příběh o lásce, touze a pominutelnosti okamžiku 
štěstí. Kromě osvědčených i nových hitů nejúspěšnější skupi-
ny československé pop music všech dob se diváci mohou těšit 
na strhující výkony těch nejlepších herců naší muzikálové scény 
a energickou show v režii a choreografii J. Ďurovčíka. Úč. T. Savka, 
T. Löbel, R. Tomeš, M. Doubravová, N. Pocisková, K. Steinerová, 
Z. Fric, J. Kříž, J. Révai, M. Pleskot, A. Stanková, Z. Krištofová – 
Kolářová, M. Štěchová aj.
17. 09. | 14.30 a 19.00 | Osmý světadíl
18. 09. | 13.30 | Osmý světadíl
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30. 09. | 19.00 | S nebožtíkem v patách – A. Coppel – americ-
ká krimi komedie o tom, jak se zbavit mrtvoly, která se za žádnou 
cenu nechce nechat pohřbít. V režii Z. Bartoše v hlavních rolích: 
I. Theimer, L. Matoušková a R. Teprt.

MALÁ SCÉNA
14. 09. | 18.00 | Slídil – A. Shaffer – napínavý psychologický pří-
běh muže proti muži. V režii Jiřího Bábka hrají: M. Hrubý a L. Stach 
15. 09. | 18.00 | Slídil
16. 09. | 18.00 | Slídil
23. 09. | 19.00 | Novecento (1900) – A. Baricco – strhující 
příběh geniálního klavíristy. V  režii P. Kheka hrají: R. Madeja 
a J. Šafr. Představení oceněné Cenou Thálie 2015 pro Radima 
Madeju za výjimečný herecký výkon v oboru činohra muži.
26. 09. | 19.00 | Novecento (1900) 
29. 09. | 19.00 | Rodokmen – K. Peterková, K. Mařík – komorně 
laděný koncert pro sváteční zážitek a pozastavení v uspěchané 
době.
30. 09. | 19.00 | Novecento (1900) 

�DIVADLA PRO DĚTI

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

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

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

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

  večerní program naleznete v rubrice „Divadla“

18. 09. | 16.00 | Rozárčina postýlka – Rozárka je pěkná lum-
pačka! Zatímco si jen tak povykuje a tropí vylomeniny, pod postýl-
kou se jí hromadí odpadky, které je líná nosit do koše. Netuší, že to 
není jen tak a že jí tam vzniká hotová říše nepořádku! Až jednoho 
dne se jí za postýlku zřítí její milovaný plyšáček Myšáček. Nedá 
se nic dělat – musí se vydat na záchrannou výpravu a postavit 
se svému čurbesu tváří v tvář! | původní autorská pohádka pro 
děti od 3 let | Velký sál

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

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

�MIMOPRAŽSKÉ DIVADLO

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

VELKÁ SCÉNA
07. 09. | 19.00 | Drobečky z perníku – N. Simon – americká 
tragikomedie inspirovaná skutečným příběhem. V hl. roli Simona 
Stašová | Agentura Harlekýn Praha
09. 09. | 19.00 | Růžové brýle – s. Bigelow, J. Goldberg – do-
jemný příběh plný lásky a porozumění. V hl. rolích H. Maciuchová 
a Z. Bydžovská | Divadlo Ungelt Praha
14. 09. | 19.00 | Jak je důležité míti Filipa – O. Wilde – 
lehkovážná komedie pro vážné publikum. v režii P. Kheka v hl. 
rolích: M. Ruml j. h., A. Petráš, H. M. Maroušková, S. Černodrinská 
a I. Nováčková .
15. 09. | 10.00 a 19.00 | Jak je důležité míti Filipa
16. 09. | 19.00 | Cena za něžnost – D. Gordon – Americká 
tragikomedie o vztahu dvou ženy – matky a dcery. V hlavních 
rolích J. Janěková a J. Čvančarová.

 STUDIO BOUŘE PRAHA
17. 09. | 19.00 | Maškaráda – M. J. Lermontov – hra o lásce 
a démonech, kteří ji provázejí. v režii P. Veselého v hl. rolích: P. Pro-
keš, H. M. Maroušková, A. Petráš a L. Matoušková.
19. 09. | 19.00 | Brouk pytlík – J. Galinová – pokračování pří-
běhů z palouku, kde bydlí Brouk Pytlík, Ferda Mravenec a jejich 
kamarádi | Docela velké divadlo Litvínov
20. 09. | 19.00 | A je to v pytli – R. Cooney, M. Cooney – an-
glická situační komedie s nevyžádanou pomocí | Východočeské 
divadlo Pardubice
21. 09. | 19.00 | Ani spolu, ani bez sebe – F. Roger–Lacan 
– současný francouzský komediální hit | zadáno pro Nadaci SPON-
TE–SUA | Divadlo Kalich Praha
23. 09. | 19.00 | Carmen – G.  Bizet, R.  Ščedrin – strhující 
baletní představení v režii Jána Ďurovčíka | Slovenské divadlo 
tanca Bratislava
24. 09. | 17.00 | Hurvínkův popletený víkend – H. Štá-
chová – příběh o  jednom zamotaném víkendovém dni, ze 
kterému jde hlava kolem nejen Hurvínkovi | Divadlo Spejbla 
a Hurvínka Praha
27. 09. | 19.00 | Muži v offsidu – K. Poláček, M. Vačkář, O. Ha-
velka – hudební komedie o tom, že kdo zradí svůj klub nemá 
štěstí v životě. nejúspěšnější komedie v historii MDMB. V režii 
O. Havelky v hl. rolích: M. Učík j. h., M. Zbrožek j. h., P. Bucháček, 
R. Havelková j. h. a V. Havelka j. h.
29. 09. | 19.00 | Chaplin – P. Khek, L. Smrčková – směšně ne-
veselý a nevesele směšný příběh krále komiků. V režii P. Kheka 
v titulní roli Matouš Ruml j. h. 
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  DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26, 182 00 Praha 8 | tel. 284 681 103 | info@divadlokh.cz | 
www.divadlokh.cz

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

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

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

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

20. 09. | 17.00 | Kašpárek vaří živou vodu, O pyšné base – 
hraje LD Jiskra | od 4 let
27. 09. | 17.00 | Pohádka o zlaté rybce – hraje LD Jiskra | 
od 4 let

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

  rezervace na tel. 732 575 666, prodej hodinu před začátkem  
nebo v Redutě po–pá 15.00–19.00

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

LADRONKAFEST 
Areál Ladronka, Praha 6

10. 09. | 10.00 | Osobní rozvoj hrou – ukázky a  soutěže 
hereckých kurzů (Studio Divadla Minaret) a  kurzů osobního 
rozvoje (Regenerační centrum Sedmikráska), tvořivá sobota pro 
děti i dospělé!

REDUTA
Národní 20, Praha 1

18. 09. | 15.00 | Tři veselá prasátka – anglická lidová pohád-
ka s písničkami Jaromíra Nohavici, napínavý souboj tří čuníků 
s hladovým vlkem, v němž kamarádství vítězí, režie: T. Q. Hung, 
scéna a kostýmy: I. Křivánková, hrají: L. Jiřík/M. Hejný, M. Ligač, 
R. Nechutová a V. Koloušková/P. Karpeles | od 3 let
19. 09. | 09.00 a 10.30 | Tři veselá prasátka
25. 09. | 15.00 | Duhový hrad – interaktivní pohádka pro pět 
smyslů (a šest barev) o společné cestě za duhovými barvami 
a za štěstím, spolu s kastelánkou můžete vstoupit do fanta-
zijního světa barev, stát se princeznami a  princi barevných 
království, užitečná pohádka, která vás inspiruje k radostné-
mu používání barev v  každodenním životě. Režijní dohled: 

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

  vstupné 100 Kč
  dětská představení připravuje Divadlo AHA!

16. 09. | 10.00 | Dášeňka čili život štěněte – K. Čapek – 
pohádka pro nejmenší děti o tom, jak se malá Dášeňka učí všem 
psím dovednostem, aby se pak jako psí slečna mohla sama vydat 
do světa | od 3 let | Malá scéna
19. 09. | 10.00 | Míša Kulička – J. Menzel, M. Pokorný | od 3 let 
| Malá scéna
20. 09. | 10.00 | O pejskovi a kočičce – J. Čapek, M. Pokorný – 
poetické a veselé vyprávění Josefa Čapka o trochu nemotorném 
pejskovi a způsobně vychované kočičce | od 3 let
21. 09. | 10.00 | Lakomá Barka – J. Werich – ve vesnici Dej-
vice žili samí lakomí lidé. Nejlakomější však byla Barka, která 
schovávala slupky od buřtů a šila z nich záclony a pro korunu 
by si nechala koleno vrtat. Barka pracovala jako posluhovačka 
na faře. Když jednou velebný pán navrhnul, že by jednoho jejich 
čuníka mohli dát učiteli, který má doma plno hladových krků, 
nechtěla o tom Barka ani slyšet. Co všechno musela kvůli své 
lakotě vytrpět? Čím vším si musela celá vesnice v zamotaném, 
veselém i poučném příběhu o špatných lidských vlastnostech 
projít? To se dozvíte ve zbrusu novém zpracování pohádkové 
klasiky pro děti i dospělé | od 5 let
22. 09. | 10.00 |(Ne)bezpečná (ko)média – V. Štěpánek | Malá 
scéna | od 9 let
24. 09. | 15.00 | Dášeňka čili život štěněte
26. 09. | 10.00 | Kubula a Kuba Kubikula – V. Vančura, M. Po-
korný – pohádka o potulném medvědáři a jeho malém mlsném 
medvídkovi, který se ukrutně bál strašidel | od 4 let
29. 09. | 10.00 | Stínadla se bouří – J. Foglar, O Lážnovský 
– druhý díl kultovní klukovské románové trilogie navazující 
na s úspěchem uváděnou první část – Záhada hlavolamu | od 6 let
30. 09. | 10.00 | Dobrodružství Toma Sawyera – M. Twain, 
V. Štěpánek – škola? Pche! To je přece ztráta času, když se venku 
zatím dají zažít velká dobrodružství | od 9 let

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

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

DIVADLO BLAMA
18. 09. | 16.00 | Emma a trollí sen
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02. 09. | 17.00 | Příhody včelích medvídků – humorné 
a napínavé příhody dvou malých včelích medvídků – čmeláčků 
Čmeldy a Brumdy a jejich přátel, čmeláčí maminky, brouka Kvap-
níka, lučního koníka ... Hrají: P. Vojtíšek, J. Kohout/K. Nohýnek, 
Z. Tomeš, M. Sajlerová 
03. 09. | 17.00 | Kocourek Modroočko – pojďte s kocourkem 
Modroočkem poznávat svět! Divadelní adaptace půvabné dětské 
knížky Josefa Koláře s písničkami Marka Ebena. Hrají: L. Jeník, 
J. Kohout/O. Švec, M. Sajlerová, Z. Tomeš
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, J. Stránská, P. Houška, K. Baranová a další…

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ
Jungmannova 36/31, Praha 1

11. 09. | 11.00 a 14.00 | Ať žijí duchové! – pohádkový muzikál 
na motivy stejnojmenného filmu s písničkami Zdeňka Svěráka 
a Jaroslava Uhlíře. Hrají: T. Alferi, I. Alferiová, K. Čondlová, P. Čulík, 
T. Karásková, A. Klepáč, V. Levinský a další.
24. 09. | 11.00 | Krkonošské pohádky – Trautenberk má své 
panství hned vedle Krakonošova a toť se ví, malý pán a velký pán, 
to nikdy nedělá dobrotu. Hrají: L. Jeník, B. Mottlová, M. Maléř, 
M. Pospíchal/M. Stránský, P. Pěknic/P. Houška
25. 09. | 11.00 | Ať žijí duchové!

DIVADLO U HASIČŮ
Římská 45, Praha 2

18. 09. | 11.00 | Princové jsou na draka 

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
02. 10. | Pat a Mat jedou na dovolenou
09. 10. | Český Honza
15. 10. | Princové jsou na draka
16. 10. | Ať žijí duchové!
22. 10. | Čtyřlístek v pohádce
23. 10. | Krkonošské pohádky
30. 10. | Ať žijí duchové!

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

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

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

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

L. Jiřík, výtvarná spolupráce: I. Křívánková, v roli Kastelánky 
R. Nechutová

Duhový hrad

02. 10. | 15.00 | Kouzelný les – fantazijní pohádka o oživlých 
stromech i  vztahu lidí a  zvířat věnovaná Františkovi z  Assisi, 
s  magickou hudbou Vladimíra Franze. Scénář: R.  Nechutová, 
hudba: V. Franz, choreografie: E. Velínská, scéna: A. Pitra, kos-
týmy: R. Weidlichová, hrají: M. Lambora, M. Majkusová, L. Jiřík 
a R. Nechutová, rež. L. Jiřík | od 4 let

ZÁJEZDY

BRANDÝS NAD LABEM– STARÁ BOLESLAV,  
MARIÁNSKÉ NÁM.
25. 09. | 16.00 | Kouzelný les – vystoupení v rámci Národní 
svatováclavské pouti
Studio Divadla Minaret – herecké kurzy pro děti a mládež 
od 8 do 15 let, které zahrnují pohybovou i hlasovou průpravu 
i přípravu závěrečné inscenace Lekce probíhají od října 2016 v ZŠ 
Červený vrch (Praha 6– Vokovice). Možnost přihlášení do kurzů 
na tel. 730 141 693. 

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

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

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

  změna programu vyhrazena!

LETNÍ SCÉNA HARFA
Českomoravská 2420/15a, Praha 9

01. 09. | 17.00 | Krysáci a ztracený Ludvík – daleko na Mora-
vě, uprostřed Valašského království, na malém smetišti nedaleko 
Vizovic žili dva krysáci – Hubert a Hodan – a sádrový trpaslík 
Ludvík… Hrají: D. Zábranská/J. Birgusová, R. Snítil/J. Kohout, 
L. Jeník/D. Voráček, R. Jíra/J. Zýka
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  PIDIVADLO – STÁLÁ SCÉNA VYŠŠÍ 
ODBORNÉ ŠKOLY HERECKÉ

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

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

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

17. 09. | 15.00 | Kocourek Modroočko
18. 09. | 15.00 | Kocourek Modroočko
24. 09. | 15.00 | Zlatovláska
25. 09. | 15.00 | Zlatovláska

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

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

  rezervace a předprodej vstupenek na tel. 257 318 666 (poklad-
na) nebo 257 321 334 (obchodní odd., po–pá 09.30–16.30), 
obchodni@svandovodivadlo.cz a na internetových stránkách

  Dětské divadelní studio, www.ddsp5.cz

18. 09. | 17.00 | Tři mušketýři – první díl divadelní parafráze 
Daniela Hrbka a Jiřího Janků, s hudbou Tomáše Kořénka v aranžích 
Petra Maláska | Studio | 80 minut

BUCHTY A LOUTKY
www.buchtyaloutky.cz

25. 09. | 15.00 | Žabák Valentýn –  na motivy německé po-
hádky Burny Bose | od 3 let | Studio | 45 minut bez přestávky
30. 09. | 17.00 | Skřítek – pohádka volně na motivy knížek 
o skřítcích | od 3 let | Studio | 50 minut bez přestávky

14. 09. | 10.00 | Hurvínkova nebesíčka – jak se přihodilo, 
že se Hurvínek s Máničkou setkali se svérázným znalcem zvířat 
doktorem Kytlem, s jeho kocourem Petrklíčem a hubatou kav-
kou Francim? To vám prozradíme v našem novém představení. 
Hurvínek, Mánička a  jejich chlupatý kamarád Žeryk se totiž 
ocitnou v podivuhodném domě, zvaném Nebesíčka, který se tu 
a tam zjevuje na Malé Straně! V domě se nachází podivná skříň 
Kostitřaska, k čemu slouží, vám ale zatím neprozradíme. Jisté 
je, že celý pohádkový příběh začíná ve chvíli, kdy se Hurvínek 
rozhodne naučit Žeryka mluvit lidskou řečí!
15. 09. | 10.00 | Hurvínkova nebesíčka
16. 09. | 10.00 | Hurvínkova nebesíčka
17. 09. | 14.00 | Hurvínkova nebesíčka
18. 09. | 14.00 | Hurvínkova nebesíčka
20. 09. | 10.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie – kam se 
to ti dva zase dostali! Stačilo jen, aby se Hurvínek trochu nastydl, 
Mánička mu předčítala z pohádkové knížky, a už to celé začalo. 
Ocitli se totiž v zemi plné žíznivých květin, kde vládla protivná 
princezna Gerbera. Ještě se ani nestačili rozkoukat, a už jim uvěz-
nila Žeryčka! Jak si s tím oba poradili, uvidíte.
21. 09. | 10.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie
22. 09. | 10.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie
29. 09. | 10.00 | Hurvínkovo přání – M. Klásek, O. Lážnov-
ský – být malým klukem Hurvínka nebaví! Musí poslouchat 
taťuldu, a když ho ještě ke všemu pokladní nepustí do kina 
na premiéru jeho nejoblíbenějšího hrdiny, protože je ještě malý, 
má toho dost. Bloumá nešťastně prázdnou pasáží, když uslyší 
písničku starého flašinetáře. Kde se tu tak najednou vzal? Jak 
se ukáže, není to jen obyčejný flašinetář, ale kouzelný dědeček, 
který může Hurvínkovi splnit přání. Hurvínek nemusí dlouho 
přemýšlet, přeje si být VELKÝ! Jestli se mu jeho přání vyplní 
a v dospělém těle bude tak šťastný, jako očekával, to vám pro-
zradí tato pohádka.
30. 09. | 10.00 | Hurvínkovo přání

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

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

16. 09. | 10.00 | AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA – pohádkový muzikál pro 
děti | premiéra 
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� VYBÍRÁME Z PREMIÉR

OD 01. 09.

  AŽ NA SEVERNÍ PÓL
Francie / Dánsko 2015, animovaný, 81 min

Patnáctiletá Saša je dcera bohatých aristokratických rodičů v Rus-
ku konce 19. století. Sní o dalekém severu a truchlí nad osudem 
svého dědečka Olukina, významného vědce a polárníka, který se 
dosud nevrátil ze své poslední expedice, na které se pokusil dobýt 
severní pól. Olukin předal své poslání výzkumníka Saše, ale její ro-
diče, kteří už jí začali sjednávat svatbu, to vůbec neschvalují. A tak 
se Saša rozhodne vzepřít svému osudu, uprchne z domova a je 
odhodlaná Olukina nalézt... i kdyby měla dojít až na severní pól.  

  Režie: Rémi Chayé

  OBR DOBR 
VB / USA 2016, rodinný / fantasy, 117 min

 

Spielbergova adaptace knihy britského spisovatele Roalda Dahla. 
Příběh mladé dívky a laskavého obra známého jako Obr Dobr, kteří 
se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé lidožrout-
ské obry, kteří pronikají do světa lidí. 

  Režie: Steven Spielberg 

OD 08. 09.

  CHRONIC
Mexiko / Francie 2015, drama, do 15 let nevhodný, 92 min

 

Pro Davida není smrt ničím děsivým a tabuizovaným. Pracuje 
jako paliativní ošetřovatel těch, kteří na ni čekají – často jako na 
vysvobození z nesmírného utrpení. Klidný, uzavřený, ale velmi 
soucitný muž usnadňuje umírajícím poslední dny života s něhou 
a pozorností, která z pohledu nezaujatého pozorovatele vyvolává 
otázky. Co Davida tolik přitahuje na blízkosti smrti? Jaké trauma 
z minulosti ho sužuje?  A není jeho vztah s klienty těsný až příliš? 

  Režie: Michel Franco 
  Hrají: Tim Roth, Bitsie Tulloch, David Dastmalchian, Nailea 
Norvind, Claire van der Boom

  ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ  
ČR 2016, drama, do 12 let nevhodný, 90 min

Zběhlý student geologie Pavel a nezaměstnaný zemědělec Kač-
mar se živí jako nelegální kopáči vltavínů. Jeden, aby nebyl závislý 
na manželce Karolíně, druhý, aby uživil rodinu. Existence na hraně 
zákona jim dává peníze, svobodu a nezávislost, ale také vyžaduje 
těžkou fyzickou dřinu, obezřetnost před policií a převrácený ži-
votní režim. Dřou, riskují, utíkají, potýkají se s nebezpečím. Při 
kopání vltavínů jde totiž i o život.

  Režie: Dan Wlodarczyk
  Hrají: Pavel Liška, Marek Adamczyk, Jenovéfa Boková, 
Gabriela Míčová, Šárka Vaculíková, Bolek Polívka
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OD 08. 09.

  SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON 
USA 2016, drama / životopisný

V lednu roku 2009 se svět stal svědkem „zázraku na řece Hudson“, 
když kapitán „Sully“ Sullenberger nouzově přistál s poškozeným 
letadlem na ledových vodách řeky Hudson a zachránil tak život 
155 pasažérů na palubě letadla. Přestože veřejnost a média 
mluvila o ojedinělém činu dokazujícím jeho letecké dovednosti, 
probíhající vyšetřování hrozilo zničit jeho pověst a kariéru.

  Režie: Clint Eastwood
  Hrají: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Holt McCalla-
ny, Jerry Ferrara, Wayne Bastrup

OD 15. 09.

  VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
ČR / Slovensko / Francie 2016, životopisný, 68 min

Autobiografický film legendárního režiséra Jana Němce volně 
vychází z autorovy publikace Nepodávej ruku číšníkovi a pozoruje 
jeho životní příběhy od šedesátých let do současnosti. Hlavní 
roli mladého režiséra si zahrál Jiří Mádl, alter ego vypravěče si 
zahrál Karel Roden.

  Režie Jan Němec
  Hrají Jiří Mádl, Karel Roden, Martin Pechlát, Tatiana Pauho-
fová, Gabriela Míčová, Markéta Janoušková, Jiří Menzel, Jiří 
Bartoška

  DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ 
VB / Francie / USA 2016, komedie, do 15 let nepřístupný, 
123 min

Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget 
Jonesová je stále bez chlapa. Trochu povyrostla, stala se z ní úspěš-
ná televizní produkční, vydělává dost peněz, líp vypadá a ještě 
líp se obléká, ale je to pořád ta samá Bridget, která přitahuje 
maléry jako magnet. Jak název třetího dílu slavné série napovídá, 
tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. 
Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť 
když naprosto netuší, s kým počala...

  Režie: Sharon Maguire
  Hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Jim 
Broadbent, Gemma Jones, Emma Thompson

OD 22. 09.

  CAFÉ SOCIETY 
USA 2016, komedie / drama, do 15 let nevhodný, 96 min

Woody Allen se filmem Café Society ponořil do světa třpytivého 
pozlátka hollywoodské smetánky i gangsterského nočního života 
New Yorku třicátých let. 

  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

  ASEAN FILM FESTIVAL
13.–17. 09.

Kino Lucerna | Vodičkova 36 | Praha 1 | kino@lucerna.cz
Kompletní info o festivalu najdete na www.kinolucerna.cz, 
facebook.com/aseanfilmfestival

  všechny filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky
  vstup volný

13—17 September 2016
Lucerna cinema | kino Lucerna
Vodičkova 36, Praha 1

Malaysia VietnamPhilippines

Indonesia Thailand

Velvyslanectví Filipín, Thajska, Indonésie, Malajsie a Vietnamu se 
rozhodla uspořádat již 5. ročník Festivalu filmů zemí ASEAN 
v Praze s ohledem na vzrůstající důležitost integračních procesů 
probíhajících v Jihovýchodní Asii, dále pak s cílem zviditelnění 
sdružení ASEAN v České republice. 
Můžete se těšit na krásné filmové večery, které se Vás pokusí 
přenést do regionu ASEANu tak, jak je to jen možné. Ochutnáte 
i národní kuchyně jednotlivých zemí, můžete vyhrát spoustu 
krásných cen, včetně letenek – kam jinam než do zemí ASEANu. 
Splňte si svoje sny a přijďte si v září do Lucerny užít nejen krásné 
filmy, ale také najít nové přátele.

PROGRAM
13. 09. | 18.00 | Pee Mak – Thajsko 2013 – komedie / horor / 
romantický, režie: Banjong Pisanthanakun, hrají: Mario Maurer, 
Davika Hoorne, Nattapong Chartpong
14. 09. | 18.00 | The Journey – Malajsie 2014 – komedie / 
rodinný, režie: Keng Guan Chiu, hrají: Sai Peng Lee, Ben Pfeiffer, 
Joanne Yew
15. 09. | 18.00 | Surat Dari Praha – Indonésie 2016 – drama, 
režie: Angga Dwimas Sasongko, hrají: Julie Estelle, Rio Dewanto, 
Tio Pakusadewo
16. 09. | 18.00 | Kid Kulafu – Filipíny 2015 –biografický / 
drama, režie: Paul Soriano, hrají: Robert Villar, Alessandra de 
Rossi, Cesar Montano
17. 09. | 18.00 | Yen´s life – Vietnam 2016 – drama, režie: Dinh 
Tuan Vu, hrají: Thuy Hang Do, Lam Tung Hoang, Kim Anh Nguyen

� PROGRAM KIN A–Z
  Uzávěrka tohoto vydání byla 10. srpna, 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
01. 09. | 13.30 | Až na severní pól
06. 09. | 10.00 | Casablanca
08. 09. | 13.30 | Za láskou vzhůru
13. 09. | 10.00 | Julieta
15. 09. | 13.30 | Učitelka
20. 09. | 10.00 | Vlk z Královských Vinohrad
22. 09. | 13.30 | Casablanca
27. 09. | 10.00 | Pára nad řekou
29. 09. | 13.30 | Božská Florence

  KINO SVĚTOZOR
02. 09. | 13.00 | Za láskou vzhůru
07. 09. | 13.00 | Učitelka
09. 09. | 13.00 | Julieta
14. 09. | 13.00 | Casablanca
16. 09. | 14.00 | Božská Florence
21. 09. | 13.00 | Cesta do fantazie
23. 09. | 13.00 | Casablanca
28. 09. | 13.00 | Božská Florence
30. 09. | 13.00 | Sully: Zázrak na řece Hudson

  BIO OKO
05. 09. | 13.00 | Líná zátoka
08. 09. | 10.00 | Casablanca
12. 09. | 13.00 | Za láskou vzhůru
15. 09. | 10.00 | Božská Florence
19. 09. | 13.00 | Julieta
22. 09. | 10.00 | Vlk z Královských Vinohrad
26. 09. | 13.00 | Učitelka
29. 09. | 10.00 | Pára nad řekou
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  DOBEŠKA
Kinokavárna v Divadle Dobeška | Jasná I. 1181/6 | Praha 4 |   
tel. 244 468 173 | rezervace@divadlodobeska.cz |   
www.divadlodobeska.cz

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

  pokladna otevřena po–čt 16.00–19.00

 07. 09. | 19.30 | Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál 
na záchranu světa – ČR

14. 09. | 19.30 | Smrtelné historky – ČR
28. 09. | 19.30 | Teorie tygra – ČR

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

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

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

01. 09. | 11.00 | Strom – Francie
01. 09. | 18.30 | Goodbye Morocco  – Francie / Maroko
02. 09. | 11.00 | Babylón v lavicích – Francie
02. 09. | 18.30 | Realita – Francie
02. 09. | 20.30 | Pan Bezchybný – Francie
03. 09. | 11.00 | Malý princ – Francie
03. 09. | 16.00 | Strom – Francie
03. 09. | 18.00 | The French Minister – Francie
03. 09. | 20.30 | Oslněni sluncem  – Francie / Itálie
06. 09. | 11.00 | Rodinka Bélierových  – Francie / Belgie 
06. 09. | 18.30 | Julieta – Španělsko
07. 09. | 11.00 | Landes – Francie
07. 09. | 14.30 | Malý princ – Francie
07. 09. | 18.30 | My tři, nebo nikdo – Francie
08. 09. | 11.00 | Vítr ve vlasech – Francie
08. 09. | 18.30 | The French Minister – Francie
09. 09. | 18.30 | Můj král – Francie
09. 09. | 21.00 | Julieta – Španělsko
10. 09. | 11.00 | Až na Severní pól – Francie
10. 09. | 16.00 | Goodbye Morocco  – Francie / Maroko
10. 09. | 18.30 | Rodinka Bélierových  – Francie / Belgie 
10. 09. | 20.30 | Líná zátoka – Francie
13. 09. | 11.00 | Láhev v moři  – Francie / Izrael
13. 09. | 18.30 | The French Minister – Francie

14. 09. | 11.00 | Renoir – Francie
14. 09. | 14.30 | Heidi, děvčátko z hor – Německo / Švýcarsko
14. 09. | 18.30 | Babylón v lavicích – Francie
15. 09. | 11.00 | The French Minister – Francie
15. 09. | 18.30 | Líná zátoka – Francie
16. 09. | 11.00 | Strom – Francie
16. 09. | 14.30 | Až na severní pól – Francie
16. 09. | 18.30 | Pan Bezchybný – Francie
16. 09. | 20.30 | Rodinka Bélierových  – Francie / Belgie 
17. 09. | 11.00 | Heidi, děvčátko z hor – Německo / Švýcarsko
17. 09. | 16.00 | Úplně poprvé – Francie
17. 09. | 18.30 | Dior a já – Francie
17. 09. | 20.30 | Julieta – Španělsko
20. 09. | 11.00 | Vítr ve vlasech – Francie
20. 09. | 18.30 | Úplně poprvé – Francie
21. 09. | 18.30 | The French Minister – Francie
22. 09. | 18.30 | Oslněni sluncem  – Francie / Itálie
23. 09. | 11.00 | Babylón v lavicích – Francie
23. 09. | 14.30 | Heidi, děvčátko z hor – Německo / Švýcarsko
23. 09. | 18.30 | Rodinka Bélierových  – Francie / Belgie 
23. 09. | 20.30 | Líná zátoka – Francie
24. 09. | 11.00 | Pohádky noci – Francie
24. 09. | 16.00 | Renoir – Francie
24. 09. | 18.30 | Julieta – Španělsko
24. 09. | 20.30 | Můj král – Francie
27. 09. | 11.00 | The French Minister – Francie
27. 09. | 18.30 | My tři, nebo nikdo – Francie
27. 09. | 20.30 | Julieta – Španělsko
28. 09. | 11.00 | Až na severní pól – Francie
28. 09. | 14.00 | U – Francie
28. 09. | 16.00 | Heidi, děvčátko z hor – Německo / Švýcarsko
28. 09. | 18.30 | Pan Bezchybný – Francie
29. 09. | 11.00 | Dior a já – Francie
30. 09. | 11.00 | Úplně poprvé – Francie
30. 09. | 14.30 | The French Minister – Francie
30. 09. | 18.30 | Líná zátoka – Francie
30. 09. | 20.45 | Oslněni sluncem  – Francie / Itálie

  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. 09. | 15.45 | Teorie tygra – ČR
01. 09. | 16.15 | Tohle je náš svět – USA
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01. 09. | 18.00 | Božská Florence – VB
01. 09. | 18.45 | Taxi 121 – ČR
01. 09. | 20.15 | Super Duper Alice Cooper – Kanada
01. 09. | 20.45 | Buchty a klobásy – USA
02. 09. | 13.30 | Než jsem tě poznala – USA
02. 09. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
02. 09. | 16.45 | Taxi 121 – ČR
02. 09. | 18.15 | Božská Florence – VB
02. 09. | 18.45 | Super Duper Alice Cooper – Kanada 
02. 09. | 20.30 | Tohle je náš svět – USA
02. 09. | 20.45 | Buchty a klobásy – USA
03. 09. | 13.30 | Božská Florence – VB
03. 09. | 14.00 | Můj kamarád drak 3D – USA – česká verze
03. 09. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
03. 09. | 16.45 | Taxi 121 – ČR
03. 09. | 18.15 | Božská Florence – VB
03. 09. | 18.45 | Super Duper Alice Cooper – Kanada 
03. 09. | 20.30 | Tohle je náš svět – USA
03. 09. | 20.45 | Buchty a klobásy – USA
04. 09. | 13.30 | Božská Florence – VB
04. 09. | 14.00 | Můj kamarád drak 3D – USA – česká verze
04. 09. | 16.00 | Teorie tygra – ČR
04. 09. | 16.45 | Taxi 121 – ČR
04. 09. | 18.15 | Božská Florence – VB
04. 09. | 18.45 | Super Duper Alice Cooper – Kanada 
04. 09. | 20.45 | Buchty a klobásy – USA
05. 09. | 13.30 | Matky na tahu – USA
05. 09. | 16.15 | Taxi 121 – ČR
05. 09. | 18.15 | Božská Florence – VB
05. 09. | 20.30 | Super Duper Alice Cooper – Kanada 
06. 09. | 16.00 | Taxi 121 – ČR
06. 09. | 16.15 | Božská Florence – VB
06. 09. | 18.00 | Jak básníci čekají na zázrak – ČR
06. 09. | 18.30 | Až na severní pól – FR – české titulky
06. 09. | 20.15 | Super Duper Alice Cooper – Kanada 
06. 09. | 20.30 | Božská Florence – VB
07. 09. | 13.30 | Lily Lane – Maď. / SRN / FR
07. 09. | 15.30 | Taxi 121 – ČR
07. 09. | 16.15 | Teorie tygra – ČR
07. 09. | 17.30 | Božská Florence – VB
07. 09. | 18.30 | Až na severní pól – FR – české titulky
07. 09. | 20.15 | Super Duper Alice Cooper – Kanada 
08. 09. | 16.15 | Božská Florence – VB
08. 09. | 16.45 | Až na severní pól – FR – české titulky
08. 09. | 18.30 | Super Duper Alice Cooper – Kanada 
08. 09. | 20.30 | Sully: Zázrak na řece Hudson – USA
09. 09. | 13.30 | Teorie tygra – ČR
09. 09. | 16.15 | Teorie tygra – ČR
09. 09. | 16.30 | Chronic – Mex. / FR
09. 09. | 18.30 | Zloději zelených koní – ČR + předfilm Strom
09. 09. | 18.45 | Filmové legendy v Lucerně s Expres FM: 

Casablanca – USA
09. 09. | 20.30 | Božská Florence – VB
09. 09. | 20.45 | Super Duper Alice Cooper – Kanada 

10. 09. | 13.30 | Božská Florence – VB
10. 09. | 14.00 | Můj kamarád drak 3D – USA – česká verze
10. 09. | 15.45 | Teorie tygra – ČR
10. 09. | 16.30 | Chronic – Mex. / FR
10. 09. | 18.00 | Božská Florence – VB
10. 09. | 18.30 | Zloději zelených koní – ČR + předfilm Strom
10. 09. | 20.30 | Sully: Zázrak na řece Hudson – USA
10. 09. | 20.45 | Super Duper Alice Cooper – Kanada 
11. 09. | 13.30 | Božská Florence – VB
11. 09. | 14.00 | Můj kamarád drak 3D – USA – česká verze
11. 09. | 16.00 | Vermeer z Národní galerie v Londýně
11. 09. | 16.45 | Chronic – Mex. / FR
11. 09. | 18.15 | Božská Florence – VB
11. 09. | 18.45 | Super Duper Alice Cooper – Kanada 
11. 09. | 20.45 | Sully: Zázrak na řece Hudson – USA
12. 09. | 13.30 | Sully: Zázrak na řece Hudson – USA
12. 09. | 16.00 | Božská Florence – VB
12. 09. | 16.30 | Zloději zelených koní – ČR + předfilm Strom
12. 09. | 19.30 | Královna otroků – projekce s živým hudeb-

ním doprovodem – Rakousko / VB 1924
12. 09. | 18.45 | Super Duper Alice Cooper – Kanada 
12. 09. | 20.45 | Sully: Zázrak na řece Hudson – USA
13. 09. | 15.45 | Božská Florence – VB
13. 09. | 16.15 | Zloději zelených koní – ČR + předfilm Strom
13. 09. | 18.00 | ASEAN: Pee Mak – Thajsko
13. 09. | 18.30 | Super Duper Alice Cooper – Kanada 
13. 09. | 20.30 | Sully: Zázrak na řece Hudson – USA
13. 09. | 20.45 | Božská Florence – VB
14. 09. | 13.30 | Zloději zelených koní – ČR + předfilm Strom
14. 09. | 15.45 | Božská Florence – VB
14. 09. | 16.15 | Zloději zelených koní – ČR + předfilm Strom
14. 09. | 18.00 | ASEAN: Cesta – Malajsie
14. 09. | 18.30 | Super Duper Alice Cooper – Kanada 
14. 09. | 20.00 | Vlk z Královských Vinohrad – ČR
14. 09. | 20.30 | Sully: Zázrak na řece Hudson – USA
15. 09. | 15.45 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
15. 09. | 16.00 | Vlk z Královských Vinohrad – ČR 
15. 09. | 17.45 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
15. 09. | 18.00 | ASEAN: Dopisy z Prahy – Indonésie
15. 09. | 20.00 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
15. 09. | 20.30 | The Beatles: Eight Days a Week – The 

Touring Years – VB / USA
16. 09. | 13.30 | Božská Florence – VB
16. 09. | 15.45 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
16. 09. | 16.45 | Vlk z Královských Vinohrad – ČR 
16. 09. | 18.00 | ASEAN: Kid Kulafu – Filipíny
16. 09. | 18.30 | The Beatles: Eight Days a Week – The 

Touring Years – VB / USA
16. 09. | 20.30 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
16. 09. | 20.45 | Božská Florence – VB
17. 09. | 11.00 | Angry Birds ve filmu 3D – česká verze
17. 09. | 13.30 | Božská Florence – VB
17. 09. | 14.30 | Teorie tygra – ČR
17. 09. | 15.45 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
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17. 09. | 16.45 | Vlk z Královských Vinohrad – ČR 
17. 09. | 18.00 | ASEAN: Yen‘s Life – Vietnam
17. 09. | 18.30 | The Beatles: Eight Days a Week – The 

Touring Years – VB / USA
17. 09. | 20.30 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
17. 09. | 20.45 | Božská Florence – VB
18. 09. | 11.00 | Angry Birds ve filmu 3D – česká verze
18. 09. | 13.30 | Božská Florence – VB
18. 09. | 13.45 | Teorie tygra – ČR
18. 09. | 15.45 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
18. 09. | 16.00 | Vlk z Královských Vinohrad – ČR 
18. 09. | 18.00 | Jonas Kaufmann: Večer s Puccinim – 

záznam koncertu
18. 09. | 17.45 | The Beatles: Eight Days a Week – The 

Touring Years – VB / USA
18. 09. | 19.45 | Božská Florence – VB
19. 09. | 13.30 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
19. 09. | 16.00 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
19. 09. | 16.15 | Vlk z Královských Vinohrad – ČR 
19. 09. | 18.00 | Božská Florence – VB
19. 09. | 18.45 | Ladies Movie Night: Dítě Bridget Jone-

sové – VB / FR / Irsko
19. 09. | 20.15 | The Beatles: Eight Days a Week – The 

Touring Years – VB / USA
20. 09. | 16.00 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
20. 09. | 16.15 | Vlk z Královských Vinohrad – ČR 
20. 09. | 18.00 | Božská Florence – VB
20. 09. | 18.45 | Ladies Movie Night. Dítě Bridget Jone-

sové – VB / FR / Irsko
20. 09. | 20.15 | The Beatles: Eight Days a Week – The 

Touring Years – VB / USA
21. 09. | 13.30 | Vlk z Královských Vinohrad – ČR 
21. 09. | 16.00 | Božská Florence – VB
21. 09. | 16.30 | Vlk z Královských Vinohrad – ČR 
21. 09. | 18.00 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
21. 09. | 19.30 | Café Elektric – projekce s živým hudebním 

doprovodem – Rakousko 1927
21. 09. | 20.15 | The Beatles: Eight Days a Week – The 

Touring Years – VB / USA
22. 09. | 16.15 | Vlk z Královských Vinohrad – ČR 
22. 09. | 18.00 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
22. 09. | 20.15 | The Beatles: Eight Days a Week – The 

Touring Years – VB / USA
22. 09. | 20.30 | Café Society – USA
23. 09. | 13.30 | Chronic – Mex. / FR 
23. 09. | 16.15 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
23. 09. | 18.30 | Café Society – USA
23. 09. | 18.45 | Vlk z Královských Vinohrad – ČR 
23. 09. | 20.15 | The Beatles: Eight Days a Week – The 

Touring Years – VB / USA
23. 09. | 20.30 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
24. 09. | 14.00 | Čapí dobrodružství 3D – USA – česká verze
24. 09. | 16.15 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
24. 09. | 18.30 | Café Society – USA

24. 09. | 18.45 | Vlk z Královských Vinohrad – ČR 
24. 09. | 20.15 | The Beatles: Eight Days a Week – The 

Touring Years – VB / USA
24. 09. | 20.30 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
25. 09. | 13.00 | Božská Florence – VB
25. 09. | 14.00 | Čapí dobrodružství 3D – USA – česká verze
25. 09. | 15.15 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
25. 09. | 16.00 | Café Society – USA
25. 09. | 17.30 | Teorie tygra – ČR
25. 09. | 18.00 | The Beatles: Eight Days a Week – The 

Touring Years – VB / USA
25. 09. | 20.00 | Teorie tygra – ČR
25. 09. | 20.15 | Café Society – USA
26. 09. | 13.30 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
26. 09. | 15.45 | Božská Florence – VB
26. 09. | 16.30 | The Beatles: Eight Days a Week – The 

Touring Years – VB / USA
26. 09. | 18.00 | Tři generace – USA
26. 09. | 18.30 | Café Society – USA
26. 09. | 20.30 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
27. 09. | 16.00 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
27. 09. | 16.30 | The Beatles: Eight Days a Week – The 

Touring Years – VB / USA
27. 09. | 18.30 | Café Society – USA
27. 09. | 19.00 | FuckUp Night Prague Vol. X – Film 

Special – vstupenky na www.fuckupnights.cz
27. 09. | 20.30 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
28. 09. | 13.15 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
28. 09. | 14.00 | Čapí dobrodružství 3D – USA – česká verze
28. 09. | 15.30 | Teorie tygra – ČR
28. 09. | 16.00 | Božská Florence – VB
28. 09. | 17.45 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
28. 09. | 18.15 | Café Society – USA
28. 09. | 20.00 | Neon Demon – FR / USA / DK
28. 09. | 20.15 | The Beatles: Eight Days a Week – The 

Touring Years – VB / USA
29. 09. | 16.00 | Krycí jméno Holec – ČR / Rakousko
29. 09. | 16.15 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
29. 09. | 18.15 | Café Society – USA
29. 09. | 19.30 | Sodoma Gomora – projekce s živým hudeb-

ním doprovodem – Rakousko 1922
29. 09. | 20.15 | Sedm statečných – USA
30. 09. | 13.30 | Švadlena – Austrálie
30. 09. | 15.45 | Teorie tygra – ČR
30. 09. | 16.00 | Dítě Bridget Jonesové – VB / FR / Irsko
30. 09. | 18.00 | Švadlena – Austrálie
30. 09. | 18.15 | Krycí jméno Holec – ČR / Rakousko
30. 09. | 20.15 | Sedm statečných – USA
30. 09. | 20.30 | Café Society – USA
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 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
Mariánské nám. 1 | Praha 1 | tel. 222 113 425 | www.mlp.cz

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

FILMOVÝ KLUB MKP  
  vstup pouze s průkazkou filmového klubu, cena 60 Kč, platnost do 
31. 12. 2016

20. 09. | 19.00 | Julieta (Španělsko 2016, Pedro  Almodóvar, 
španělsky s českými titulky, 99 min) | vstupné 80 Kč, velký sál 
21. 09. | 19.00 | Než jsem tě poznala / Me Before You (USA 
2016, Thea Sharrock, anglicky s českými titulky, 110 min). Filmová 
adaptace bestselleru britské spisovatelky Jojo Moyesové. | vstupné 
80 Kč, velký sál 
26. 09. | 19.00 | Učitelka (Slovensko – Česko, 2016, Jan Hře-
bejk, 102 min). Zdánlivě empatická a laskavě vypadající učitelka 
manipuluje rodiči svých žáků za účelem osobního obohacení. | 
vstupné 80 Kč, velký sál 
27. 09. | 19.00 | Božská Florence / Florence Foster Jenkins 
(USA/VB 2016, Stephen Frears, anglicky s  českými titulky, 
110 min). Meryl Streep v roli bohaté ženy, jejímž jediným snem 
je zpívat. Bohužel její hlas je příšerný. | vstupné 80 Kč, velký sál 

Božská Florence

NEJLEPŠÍ FILMY INGMARA BERGMANA II.  
20. 09. | 19.00 | Pramen panny / Jungfrukällan (Švédsko 
1960,  švédsky s českými titulky, 89 min). Neobyčejně krásný, 
ale současně také nemilosrdný snímek na motivy švédské ba-
lady ze 13. století. Projekci předchází lektorský úvod Vladimíra 
Hendricha | vstupné 70 Kč; malý sál 

VEČER S JANEM NĚMCEM 
22. 09. | 19.00 | Vlk z Královských Vinohrad (Česko 2016, 
Jan Němec, 75 min). Reálnými životními zážitky inspirovaný 
film sleduje režisérovi životní osudy od šedesátých let 20. století 
do současnosti. Následuje diskuse, které se zúčastní producent 
Tomáš Michálek, dramaturg a kreativní producent Jakub Felcman 
a pomocný režisér Tomáš Klein, který po Němcově úmrtí snímek 
dokončil. | vstupné 100 Kč; malý sál

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

22. 09. | 19.00 | Star Trek: Do neznáma / Star Trek Beyond 
(USA 2016, Justin Lin, český dabing, 120 min) | vstupné 130 Kč, 
velký sál

Star Trek: Do neznáma

ZPĚT V KINECH
23. 09. | 19.00 | Ikarie XB1 (Československo 1963, Jindřich 
Polák, 88 min). Dobrodružná cesta vesmírem v jednom z nej-
slavnějších českých sci-fi filmů, nově v digitálně zrestaurované 
verzi. | vstupné 80 Kč, malý sál 

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

29. 09. | 17.00 | Florencie a galerie Uffizi. Fascinující cesta 
do kolébky italské renesance, 85 min. | vstupné 90 Kč; velký sál 
29. 09. | 19.00 | Papežské baziliky – slavnostní premiéra! 
Historický Řím a fascinující místa, která utvářela dějiny, 90 min | 
vstupné 100 Kč, velký sál 

PŘIPRAVUJEME
01. 10. | 19.00 | Hamlet – slavnostní premiéra! Záznam 
divadelního představení Royal Shakespeare Company, 175 min, 
20 min přestávka | vstupné 100 Kč, veký sál 
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  PONREPO
Promítací síň Národního filmového archivu 
Praha

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

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

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

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

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

→ kavárna Ponrepo  
Nejen pro milovníky dobré kávy  

a filmu otevřena denně do 01 hod.
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→ cyklus midnight movies
→ němé filmy s živou hudbou
→ filmové kurzy pro veřejnost

490x490_NFA_Cd.indd   1 16.03.15   19:50

01. 09. | 17.30 | Hideo Onči / Léto lásky – Japonsko 1972 
01. 09. | 20.00 | Hynek Bočan / Nikdo se nebude smát 

– ČSR 1965
02. 09. | 17.30 | Károly Makk / Krásné prázdniny – Ma-

ďarsko / Rumunsko 1967 
02. 09. | 19.30 | Michael Cimino / Lovec jelenů – USA 1978 
03. 09. | 18.30 | Arzenál, aneb filmy, jak je neznáte: 

dokumentární série o filmovém dědictví v době 
digitalizace – ČR 2015

04. 09. | 15.00 | Ponrepo dětem: Marc Osborne / Malý 
princ – FR 2015 / od 6 let

04. 09. | 17.30 | John Huston / Život a doba soudce Roy 
Beana – USA 1972 

05. 09. | 17.30 | Károly Makk / Zálety krále Matyáše – 
Maďarsko 1964 

05. 09. | 20.00 | Luchino Visconti / Posedlost – IT 1942
06. 09. | 17.30 | Julio García Espinosa / Zahradní slavnost 

– Kuba 1960 + krátký film 
06. 09. | 19.30 | Michael Cimino / Nebeská brána – USA 1980
07. 09. | 17.30 | Kendži Mizoguči / Ukřižovaní milenci – 

Japonsko 1954
07. 09. | 20.00 | Petr Král – Zátěž a úleva
08. 09. | 17.30 | Thomas H. Ince / Aristokrati – USA 1916 

+ krátké filmy 
09. 09. | 17.30 | Štěpán Skalský / Útěk – ČSR 1967 
09. 09. | 21.00 | Marcello Fondato / Jestli se rozzlobíme, 

budeme zlí – IT / Španělsko 1974 
10. 09. | 17.30 | Nikita Michalkov / Svůj mezi cizími – 

SSSR 1974 + krátký film 
10. 09. | 20.00 | Luchino Visconti / Cizinec – IT / FR 1967
11. 09. | 15. 00 | Ponrepo dětem: Potkali se u Kolína 

a jiné pohádky – moderované pásmo pohádek 
s animační dílnou / od 3 let

11. 09. | 17.30 | John Huston / Čest rodiny Prizziů – USA 1985

12. 09. | 18.00 | O zapomenutém internacionalismu – 
pásmo filmů zahraničních studentů FAMU z 60. let 

13. 09. | 17.30 | Jak stvořit film? – premiéra studentských filmů
13. 09. | 20.00 | Luchino Visconti / Země se chvěje – IT 1948
14. 09. | 17.30 | Albert Capellani / Španělská msta – USA 

1916 + Thomas H. Ince / Civilizace – USA 1916
14. 09. | 20.00 | Marcel Carné / Den začíná – FR 1939
15. 09. | 19.30 | Michail Kalatozov / Červený stan – SSSR 

/ IT 1969
16. 09. | 17.30 | Luchino Visconti / Nejkrásnější – IT 1951 
16. 09. | 19.30 | Cenzura nové vlny – představení knihy 

Lukáše Skupy
17. 09. | 17.30 | Pavel Kohout / Svatba s podmínkou – 

ČSR 1965
17. 09. | 20.00 | Cannes 2016 – Semaine de la critique I. 

– oficiální výběr krátkometrážních filmů 
18. 09. | 15.00 | Ponrepo dětem: Wolfgang Petersen / 

Nekonečný příběh – SRN / USA 1984 / od 6 let
18. 09. | 17.30 | Giuseppe Ferrara / Sto dní v Palermu 

– IT 1984 
18. 09. | 20.00 | Cannes 2016 – Semaine de la critique II. 

– oficiální výběr krátkometrážních filmů
19. 09. | 17.30 | Nizozemská plátna – Hieronymus Bosch, 

Frans Hals a další malíři v belgických a nizozemských 
dokumentech 

19. 09. | 20.00 | Luchino Visconti / Vášeň – IT 1954 + 
krátký film Bohéma – 1911 

20. 09. | 18.30 | René Clément / Hoří už Paříž? – FR / USA 1966 
21. 09. | 17.30 | Andrzej Kondratiuk / Sonda – PL 1970 + 

krátký film Roman Polanski / Šibalové – PL 1961
21. 09. | 20.00 | Abbás Kiarostamí / Detail – Írán 1990
22. 09. | 17.30 | Allan Crosland / Král ulice – USA 1927
23. 09. | 17.30 | Jerzy Hoffman – Edward Skórzewski / 

Právo a pěst – PL 1964 + krátký film 
23. 09. | 20.00 | John Ford / Uprchlík – USA 1947
24. 09. | 18.30 | Cannes 2016 – Séances spéciales / Film 

de clôture – pásmo krátkých filmů
24. 09. | 20.30 | Cannes 2016 – Nadav Lapid / Deník 

svatebního fotografa – Izrael 2016 + krátký film
25. 09. | 15.00 | Ponrepo dětem – CHACHA CHICHI! – 

pásmo grotesek s pohybovou dílnou / od 5 let
25. 09. | 17.30 | John Huston / Mustangové – USA 1960
26. 09. | 17.30 | Julio Garcia Espinosa / Pedro odchází do 

Sierry – Kuba 1961 
26. 09. | 20.00 | Marcel Carné / Návštěva z temnot – FR 1943
27. 09. | 15.30 | Kinematograf – počátek dějin filmu? – 

přednáška Ivana Klimeše
27. 09. | 17.30 | Frank Lloyd / Kdybych byl králem – 

USA 1938
27. 09. | 20.00 | Luchino Visconti / Natálie – IT / FR 1957 
29. 09. | 17.30 | Andrzej Kondratiuk / Úplněk – PL 1979 
30. 09. | 17.30 | Lloyd Bacon / Wonder Bar – USA 1934 + 

krátký film
30. 09. | 20.00 | Abbás Kiarostamí / Věrná kopie – 

IT / FR 2010
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 zkoncerty
�HUDEBNÍ FESTIVALY A CYKLY

  DVOŘÁKOVA PRAHA
mezinárodní hudební festival
5. 9. – 24. 9. 2016

www.dvorakovapraha.cz
  změny v programu vyhrazeny

 04. 09. | 11.30 | Po stopách A. Dvořáka. Ivo Kahánek – 
klavír, David Mareček – klavír. Program: A. Dvořák: Slovanská 
rapsodie č. 1 D dur z op. 45 (B. 86), Slovanský tanec č. 8 g moll 
z op. 46 (B. 78), Valčík č. 1 A dur z op. 54 (B. 101), Můj domov 
(ouvertura k Tylu), op. 62 (B. 125a). Festivalová ouvertura v mís-
tech spjatých s životem a dílem A. Dvořáka | Zámek Nelahozeves 
 05. 09. | 20.00 | Světové orchestry. Sachsische Staatskapelle 
Dresden, dir. Christian Thielemann, Nikolaj Znaider – housle. 
Program: L. van Beethoven: Koncert pro housle a orchestr D dur, 
op. 61, M. Reger: Variace a fuga na Mozartovo téma, op. 132, 
R. Strauss: Enšpíglova šibalství, op. 28 | zahajovací koncert | Ru-
dolfinum, Dvořákova síň
 06. 09. | 20.00 | Komorní řada. Zurich Chamber Orchest-
ra, Daniel Hope – housle, Ivo Kahánek – klavír. Program: 
W. A. Mozart: Serenáda G dur, K. 525, E. Schulhoff: Dvojkoncert, 
A. Dvořák: Serenáda pro smyčcový orchestr E dur, op. 22, B. 52 | 
zahajovací koncert komorní řady | Rudolfinum, Dvořákova síň
 08. 09. | 20.00 | Světové orchestry. London Symphony 
Orchestra, dir. Gianandrea Noseda, Jiří Bárta – violonce-
llo. Program: A. Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, 
op. 104, B. 191, S. Rachmaninov: Symfonie č. 2 e moll, op. 27 | 
Rudolfinum, Dvořákova síň
 09. 09. | 20.00 | Komorní řada. Daniel Hope – housle, 
Paul Neubauer – viola, Josephine Knight – violoncello, 
Jan Mráček – housle, Jakub Fišer – viola, Ivan Vokáč – 
violoncello. Program: J. Brahms: Smyčcový kvintet č. 2 G dur, 
op. 111, P. I. Čajkovskij: Smyčcový sextet d moll, op. 70, „Souvenir 
de Florence“ | Anežský klášter
 10. 09. | 20.00 | Komorní řada. Daniel Hope – housle, 
Jakub Fišer – housle, Paul Neubauer – viola, Josephine 
Knight – violoncello, Ivo Kahánek – klavír. Program: A. Dvo-
řák: Klavírní kvartet č. 2 Es dur, op. 87, B. 162, A. Dvořák: Klavírní 
kvintet č. 2 A dur, op. 81, B. 155 | Anežský klášter 
 11. 09. | 20.00 | Komorní řada. Pavel Černoch – tenor, Ivo 
Kahánek – klavír. Program: A. Dvořák: Cypřiše, písňový cyklus, 
B. 11, J. Brahms: Die Mainacht, op. 43, č. 2; Wie bist du, meine 

Königin, op. 32, č. 9; Es träumte mir, op. 57, č. 3; Nachtwandler, 
op. 86, č. 3, R. Strauss: Ich trage meine Minne, op. 32, č. 1; Heim-
liche Aufforderung, op. 27, č. 3; Zueignung, op. 10, č. 1 | Anežský 
klášter
 12. 09. | 20.00 | Česká filharmonie, dir. Jiří Bělohlávek, 
Hilary Hahn – housle. Program: L. Janáček: Liška Bystrouška, 
suita z opery, W. A. Mozart: Houslový koncert č. 5 A dur, K. 219, 
„Turecký“, A. Dvořák: Symfonie č. 8 G dur, op. 88, B. 163 | Rudol-
finum, Dvořákova síň
 13. 09. | 20.00 | Recitál. Boris Berezovsky – klavír. Program: 
F. Liszt: Transcendentální etudy, S. 139 | Rudolfinum, Dvořákova 
síň
 14. 09. | 20.00 | Světové orchestry. Kremerata Baltica, 
Gidon Kremer – housle, Clara–Jumi Kang – housle. 
Program: G. Pelecis: „Lilac Garden“ (sólistka Clara-Jumi Kang), 
A. Dvořák: Notturno H dur pro smyčcový orchestr, op. 40, B. 47, 
A.  Piazzolla / L. Desyatnikov: Cuatro Estaciones Porteñas, 
A. Schnittke: Concerto grosso č. 1 | Rudolfinum, Dvořákova síň
 15. 09. | 20.00 | Dvořák Collection III. Česká filharmonie, 
dir. Jakub Hrůša. Program: A. Dvořák: Symfonické básně podle 
Kytice K. J. Erbena; Vodník, op. 107, B. 195; Polednice, op. 108, 
B. 196; Zlatý kolovrat, op. 109, B. 197; Holoubek, op. 110, B. 198, 
A. Dvořák: Píseň bohatýrská, op. 111, B. 199 | Rudolfinum, Dvo-
řákova síň
 16. 09. | 20.00 | Den D. Louis Schwizgebel – klavír, Benjamin 
Beilman – housle. Program: J. S. Bach: Partita pro sólové housle 
č. 2 d moll, BWV 1004, F. Schubert: Sonáta pro klavír č. 19 c moll, 
D. 958, A. Dvořák: Sonatina pro housle a klavír G dur, op. 100, 
B. 183, C. Franck: Sonáta pro housle a klavír A dur, M. 8 | Rudol-
finum, Dvořákova síň
 17. 09. | 11.00 | Dvořák matiné. Anima Eterna Brugge, dir. 
Jos van Immerseel. Program: A. Dvořák: Vodník, symfonická 
báseň podle K. J. Erbena, op. 107, B. 195, v provedení na dobové 
nástroje, A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95, B. 178, „Z Nového 
světa“, v provedení na dobové nástroje | Rudolfinum, Dvořákova síň
 17. 09. | 17.00 | Rodinný den. Igudesman & Joo. ‚And Now 
Mozart!‘ | Rudolfinum, Dvořákova síň
 19. 09. | 20.00 | Komorní řada. Daniel Hope – housle, Paul 
Neubauer – viola, David Finckel – violoncello, Wu Han – 
klavír. Program: G. Mahler: Klavírní kvartet a moll, R. Schumann: 
Klavírní kvartet Es dur, op. 47, J. Brahms: Klavírní kvartet č. 1 
g moll, op. 25 | závěrečný koncert komorní řady | Rudolfinum, 
Dvořákova síň
20. 09. | 20.00 | Spirituální koncert. Tallis Scholars, dir. 
Peter Phillips, Martinů Voices, sbm. Lukáš Vasilek, Kvar-
teto Martinů, Marie Fajtová – soprán, Lukáš Moťka – po-
zoun, Břetislav Kotrba – pozoun, Karel Kučera – pozoun. 
Program: J. des Prez: Qui habitat, J. Tavener: As one who has 
slept, Funeral Ikos, The Lamb, T. Tallis: If ye love me, W. Byrd: 
Ye sacred muses, Laetentur Caeli, J. Tavener: Requiem Fragments 
| katedrála sv. Víta
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 23. 09. | 20.00 | Česká filharmonie, dir. Jiří Bělohlávek, 
Pražský filharmonický sbor, sbm. Lukáš Vasilek, Svatopluk 
Sem – baryton. Program: A. Dvořák: Žalm 149, op. 79, B. 91, 
B. Martinů: Polní mše, H. 279, A. Dvořák: V přírodě, op. 91, B. 168; 
Karneval, op. 92, B. 169; Othello, op. 93, B. 174 | Rudolfinum, 
Dvořákova síň
 24. 09. | 20.00 | Světové orchestry. Orchestra dell‘Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia, dir. Antonio Pappano, Gil 
Shaham – housle. Program: G. Rossini: Předehra k opeře Po-
pelka, P. I. Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35, 
P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 5 e moll, op. 64 | závěrečný koncert | 
Rudolfinum, Dvořákova síň

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

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

  vstupenky: RE–ZONANCE 350 / 200 Kč (studenti a senioři – důchodci) 
na www.GoOut.cz a na místě, ostatní akce 250 Kč / 150 Kč (studenti 
a senioři – důchodci) na www.webticket.cz

  rezervace, objednávky, informace: tel. 604 205 937, vstupenky@berg.cz, 
www.berg.cz

  změny programu vyhrazeny

12. 09. | 19.30 | RE–ZONANCE. Program: Jan Šikl: nová skladba 
(světová premiéra), Louis Andriessen: On Jimmy Yancey (česká 
premiéra), Jan Trojan (hudba) / Nataša Novotná (choreografie): 
Rezonance na pěší vzdálenost. Ve spolupráci se 420PEOPLE | 
Jatka78
09. 10. a 10. 10. | 19.30 | CINEGOGA 2016 – SECOND SEX | 
hudba – film – architektura. Program: ženský aspekt v tvorbě 
experimentálních němých filmů (Tilly Losch, Stella Simon a Maya 
Deren), to vše ve světové premiéře s novou hudbou. Ve spolupráci 
s Židovským muzeem v Praze | Španělská synagoga
31. 10. | 19.30 | LOOMINE. Program: Martin Klusák: Stvoření – 
s autorským filmem (světová premiéra), Erkki–Sven Tüür: Action, 
Passion, Illusion (česká premiéra), Erkki–Sven Tüür: Aqua (česká 
premiéra), Arvo Pärt: These Words | Anežský klášter
29. 11., 30. 11., 02. 12. | 20.00 | CONSTELLATIONS – DESIRE. 
Orchestr BERG a Spitfire Company: premiéra scénického projektu. 
Hudba a fyzické divadlo s výraznou vizuální složkou. Hudba: Mi-
chal Nejtek, choreografie: Markéta Vacovská, režie: Petr Boháč. Ve 
spolupráci s Divadlem Ponec a Spitfire Company | Divadlo Ponec

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

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

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

  dárkové poukazy na www.collegium1704.com

Collegium 1704
pražský barokní orchestr 
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 24. a 25. 10. 2016 | 19.30 | Zahajovací koncert. Program: 
C. Monteverdi: Vespro della beata Vergine | Rudolfinum, Dvořá-
kova síň
 07. 12. 2016 | 19.30 | La Virtuosissima – mimořádný koncert. 
Program: J. D. Zelenka: Sonate a 2 oboi, fagotto e 2 bassi obligati 
| kostel sv. Šimona a Judy 
 20. a 21. 12. 2016 | 19.30 | Vánoční oratorium. Program: 
J. S. Bach: Weihnachtsoratorium | Rudolfinum, Dvořákova síň
 31. 12. 2016 | 14.00 a 18.00 | Silvestrovský koncert. Pro-
gram: J. D. Zelenka: Dixit Dominus | kostel sv. Šimona a Judy
 02. a 03. 02. 2017 | 19.30 | Královské slavnosti ve Versail-
les. Program: M. R. de Lalande: Te Deum, J.–B. Lully: Le Diver-
tissement Royal, J.–J. de Mondoville: Grand motet Dominus 
regnavit, J. P. Rameau: Grand motet In convertendo Dominus 
| Rudolfinum, Dvořákova síň 
 16. a 17. 03. 2017 | 19.30 | Miserere | Jan Martiník – bas. Pro-
gram: J. D. Zelenka: Miserere in c moll | Rudolfinum, Dvořákova síň 
 06. a 07. 04. 2017 | 19.30 | Velikonoční koncert. Program: 
J. S. Bach: Janovy pašije | Rudolfinum, Dvořákova síň 

  DEVĚTKRÁT S DEVÍTKOU
„Hudební podzim v Praze 9“
XVI. festival orchestrální a komorní tvorby 
2016

  Volný vstup!

 05. 09. | 18.00 | Vivat Kramář. Program: koncert věnovaný 
F. Kramářovi | Přírodní park Podviní, Praha 9 – Vysočany 
 07. 09. | 18.00 | Graffovo kvarteto. Program: F. Schubert, 
W. A. Mozart | Kostel sv. Václava, Praha 9 – Prosek 
 12. 09. | 18.00 | Klavírní recitál – L. Klánský. Program: svě-
tová klavírní tvorba | Obřadní síň vysočanské radnice, Sokolovská 
14/324 
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 14. 09. | 18.00 | Musica poetica. Program: anonym, G. F. 
Händel, L. Koželuh | Svatyně Krista Krále, Kolbenova, Praha 9 – 
Vysočany 
 21. 09. | 18.00 | Dětská opera Praha, Wichterle kvintet 
a hosté. Program: operní a světové melodie, Ch. Gounod | Sva-
tyně Krista Krále, Kolbenova, Praha 9 – Vysočany 

  14. FESTIVALOVÝ CYKLUS MUSICA 
FLOREA BOHEMIA 2016
Marek Štryncl – dirigent a umělecký vedoucí

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

  rezervace: vstupenky@musicaflorea.cz
  další informace na www.musicaflorea.cz

08. 09. | 20.00 | Barokní Parnas. G. F. Händel: Terpsicore (ope-
ra–balet). Musica Florea a Hartig Ensemble, dir. Marek Štryncl | 
Letní scéna Hudební fakulty AMU, Malostranské nám. 13, Praha 1
 12. 09. | 20.00 | Ludwig van Beethoven: Prométheovi 
lidé aneb Moc hudby a tance (balet). Musica Florea a Hartig 
Ensemble, dir. Marek Štryncl | Letní scéna Hudební fakulty AMU, 
Malostranské nám. 13, Praha 1
 23. 09. | 19.30 | Umění barokní improvizace. Musica Florea, 
dir. Marek Štryncl. Program: G. Gabrielli, G. A. Rigatti, G. P. Cima | 
Refektář kláštera u sv. Jiljí, Jilská 7a, Praha 1

  HUDEBNÍ SALÓN CAFÉ CRÈME  
MONIKY KNOBLOCHOVÉ

Kostel sv. Vavřince | Hellichova 18 | Praha 1
  rezervace vstupenek, informace: Tereza Dudková, manažerka, 
tel: +420/723 117 050, e–mail: salonCafeCreme@gmail.com, 
aktuality: http://pontesmusici.mypage.cz/, záložka Café crème

  vstupné: 200 / 100 Kč, předprodej v místě konání hodinu před 
začátkem koncertu

 16. 10. | 19.30 | Chvála toccaty – typická klávesová forma 
v různých podobách v díle J. S. Bacha, D. Buxtehudeho a J. J. 
Frobergera. Monika Knoblochová – cembalo.
 13. 11. | 19.30 | D. Buxtehude & J. Ph. Rameau – přísný styl 
severoněmecké školy 17. století v kontrastu s vrcholným fran-
couzským barokem. Peter Zajíček – barokní housle, Hana 
Fleková – viola da gamba, Monika Knoblochová – cembalo.
 11. 12. | 19.30 | Řeči, řeči, řeči… – jedinečné animované 
filmy Michaely Pavlátové, ověnčené mnoha cenami včetně no-
minace na Oscara, za doprovodu živé hudby. Collegium Café 
crème.

  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

 06. 09. | 20.00 | Struny babího léta. Ana Brateljevic – harfa, Věra 
Binarová – viola, Stanislav Bogunia – klavír. Program: M. Marais, 
R. Schumann, N. Paganini, J. Rodrigo ad.
 24. 10. | 19.30 | Závěrečný koncert. Koncert ve spolupráci 
s Akademií komorní hudby a nadací Villa Musica.

  PROSECKÁ ZASTAVENÍČKA 
komorní koncerty v Parku Přátelství | Praha 9

  Vstup volný.

 06. 09. | 18.00 | Ventova dechová harmonie. Program: 
N. Vent, V. V. Mašek, J. Družecký.
 13. 09. | 18.00 | Pražské hornové kvarteto. Program: B. D. 
Weber, Fr. Zvěřina, J. V. Stich–Punto.
 20. 09. | 18.00 | Musica Poetica II. Program: barokní hudba 
a poezie.
 27. 09. | 18.00 | Dětský swingový orchestr. Program: J. Ježek, 
G. Gershwin.

  SVÁTKY HUDBY V PRAZE,  
VÁCLAV HUDEČEK A JEHO HOSTÉ
25. ročník

www.vaclavhudecek–svatkyhudby.cz
  předprodej vstupenek: Ticketportal a Ticketpro

 18. 10. | 19.30 | Slavnostní zahájení, Václav Hudeček – 
housle, Ivo Kahánek – klavír, Simona Houda Šaturová – 
soprán, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dir. Tomáš 
Brauner. Program: P. I. Čajkovskij: Koncert pro klavír a orchestr 
b moll, Rondo, M. Ravel: Cikánka, W. A. Mozart: Il re pastore, 
„L´amero…“, B. Smetana: „Samostatně vládnu já“, G. Donizetti: 
„Ah tardo…“ ad. | Dvořákova síň Rudolfina
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 29. 11. | 19.30 | „Setkání s Amadeem“ a další překvape-
ní… Miroslav Sekera – klavír, Václav Hudeček a Antonín Čonka 
– housle, Petr Nouzovský – violoncello, Kristina Fialová – viola, 
Barocco sempre giovane, filmová projekce. Program: J. J. Ryba: 
Koncert pro housle a smyčce D dur, W. A. Mozart: Sonáta pro 
housle a klavír F dur, Koncert pro klavír a smyčce F dur ad. | Sál 
Pražské konzervatoře
 20. 12. | 19.30 | „Vánoční setkání“. Václav Hudeček – housle, 
Nikola Uramová a Kristýna Kůstková – soprán, Kühnův dětský sbor, 
sbm. Jiří Chvála, Praga Camerata, dir. Pavel Hůla. Program: A. Vival-
di, J. J. Ryba, W. A. Mozart, J. Teml, J. Krček | Velký sál Paláce Žofín
 17. 01. 2017 | 19.30 | „Mládí vs. empirie“. Václav Hudeček – 
housle, Jan Simon a vítěz soutěže Broumovská klávesa – klavír, 
Heroldovo kvarteto. Program: W. A. Mozart: Koncert pro klavír 
a orchestr A dur, L. van Beethoven: Sonáta pro housle a klavír F dur 
„Jarní“, A. Dvořák: Romantické kusy ad. | Sál Pražské konzervatoře
 21. 02. 2017 | 19.30 | „Klasika v 21. století“. Václav Hude-
ček – housle, Vilém Veverka – hoboj, Jitka Hosprová – viola, Eva 
Gajarová – mezzosoprán, Martin Hroch – cembalo, Musica Lucis 
Praga. Program: J. Haydn: Koncert pro housle, violu a smyčce, J. S. 
Bach: Koncert pro housle, hoboj a smyčce d moll ad. | Sál Pražské 
konzervatoře
 21. 03. 2017 | 19.30 | „Večer přátel“. Václav Hudeček – housle, 
Lobkowicz trio (Jan Mráček – housle, Ivan Vokáč – violoncello, 
Lukáš Klánský – klavír). Program: A. Dvořák: Dumky, B. Smetana: 
Trio g moll ad. | Sál Pražské konzervatoře
 11. 04. 2017 | 19.30 | „Orquestrina“ Klezmer – bolero, tan-
go a skladby mladých českých autorů. Václav Hudeček – housle, 
Radek Baborák – lesní roh, Baborák Ensemble. Program: N. Rota, 
A. Piazzolla, L. Kogan, M. Ravel, O. Brousek, J. Kučera, V. Krahulík 
| Velký sál Paláce Žofín

  SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
25. mezinárodní festival duchovního umění
4. 9. – 2. 10. 2016

www.svatovaclavske.cz
  předprodej vstupenek: Ticketportal
  * sleva pro seniory a studující, více informací o programu a vstupen-
kách na www.svatovaclavske.cz

 04. 09. | 19.30 | Anděl a ďábel. Petr Wagner, Justyna Rekść–
Raubo – viola da gamba, Ensemble Tourbillon. Program: M. Ma-
rais, A. Forqueray, M. de Sainte–Colombe, Ch. Schaffrath – vrchol-
ná díla francouzské virtuózní gambové literatury v kontrastech | 
vstupné 280 / 230* Kč | kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská 
ul., Praha 1
 06. 09. | 20.00 | Luboš Sluka: Evangelium sv. Matouše pro 
střední hlas, hoboj a smyčcový orchestr. Markéta Cukrová – 
mezzosoprán, Vilém Veverka – hoboj, Ensemble 18+ – klasicistní 

komorní orchestr. Program: L. Sluka (světová premiéra), J. S. 
Bach, J. D. Zelenka – duchovní kantáty pro mezzosoprán, hoboj 
a komorní orchestr | vstupné 280 / 230* Kč | Zrcadlová kaple 
Klementina, Praha 1
 15. 09. | 16.30 | Concerti Italiani. Barocco sempre giovane, Pa-
vel Svoboda – varhany. Program: F. Geminiani, A. Corelli, A. Vivaldi 
– chrámové koncerty a sonáty v podání barokního komorního 
souboru | odpolední koncert | vstupné 280 / 230* Kč | kostel sv. 
Františka z Assisi, Křižovnické nám., Praha 1
 17. 09. | 16.00 | Výlet – kostel sv. Kateřiny, Jindřichův 
Hradec. Amor aeternus – komorní barokní soubor, Zuzana Ka-
valík Zaimlová – soprán, Vojtěch Podroužek – hoboj. Program: 
J. S. Bach, J. D. Zelenka, A. Reichenauer, F. Plánický – duchovní 
kantáty baroka pro soprán, hoboj, smyčce a cembalo | Celoden-
ní výlet s prohlídkou s prohlídkou pamětihodností Jindřichova 
Hradce (odjezd autobusů v 8.30, metro C – stanice Roztyly, bus 
je přistaven v 8.00) | 450 / 380* Kč 
 18. 09. | 19.30 | Hold On. Irena Budweiserová – vokály, Mirek 
Linka, Jaroslav Schindler – kytary. Originální aranžmá spirituálů 
a gospelů s doprovodem elektrické a akustické kytary – benefiční 
koncert na podporu společnosti hluchoslepých LORM | vstupné 
dobrovolné | kostel sv. Václava na Smíchově, nám. 14. října, Praha 5
 22. 09. | 19.30 | Za zvuku trubky. Marek Zvolánek – trubka, 
Pavel Svoboda – varhany. Program: J. S. Bach, J. Stanley, A. Corelli, 
T. Albinoni – nejkrásnější chrámové skladby pro sólovou trubku 
a varhany | vstupné 280 / 230* Kč | kostel sv. Markéty, Břevnovský 
klášter, Praha 6
 23. 09. | 19.30 | Hudba ukrajinských klášterů. Vokální kvar-
tet Alitea. Program: Hudba kyjevských chrámů v podání ženského 
ukrajinského vokálního kvarteta | vstupné 280 / 230* Kč | kostel 
sv. Vavřince, Hellichova 18, Praha 1
 30. 09. | 19.30 | Gunther Jacob, zapomenutá celebrita 
českého baroka. Capella Regia Praha, soli, dir. Robert Hugo. 
Program: žalmy, motetta a další vokálně instrumentální tvorba 
významného pražského barokního skladatele s doprovodem 
barokního komorního orchestru | vstupné 280 / 230* Kč | kostel 
Nejsv. Salvátora, Křižovnické nám., Praha 1
 02. 10. | 20.00 | Arvo Pärt: Adam‘s Lament. Andrea Široká 
– soprán, Karel Košárek – klavír, Kühnův smíšený sbor, dir. Lenka 
Navrátilová, North Czech Capella. Program: J. Tavener: Song of 
the Angel, S. Barber: Adagio for strings, P. Glass: Tirol concerto for 
piano and orchestra – Movement II, Arvo Pärt: Adam’s lament | 
vstupné 280 / 230* Kč | Zrcadlová kaple Klementina, Praha 1

  TÓNY ARCHITEKTURY
Cyklus koncertů

www.variace.cz
  prodej vstupenek: na www.colosseumticket.cz, vstupné 250/150 Kč

 22. 09. | 19.00 | Fejetony pro trombóny. Účinkuje Skupina hlu-
bokých žesťů České filharmonie | Brožíkův sál Staroměstské radnice
 18. 10. | 19.00 | Hudební géniové bez sluchu. Účinkuje Ko-
morní soubor Variace | Refektář dominikánského kláštera u sv. Jiljí
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� KONCERT

  JIŘÍ STIVÍN A COLLEGIUM QUODLIBET
„Pocta sv. Cecílii 25“
Jubilejní koncert

Rudolfinum – Dvořákova síň | Alšovo nábř. 12 | Praha 1
  koncert pořádá agentura Stivín Quodlibet Systém spol. s r. o.,  
www.stivin.cz

  vstupenky v prodeji v Rudolfinu, v sítích Ticketpro, Ticketportal

25. 11. | 19.30 | „Pocta sv. Cecílii 25“ – Jiří Stivín a Collegi-
um Quodlibet. Jiří Stivín, kultovní postava české hudební scény, 
každoročně pořádá jedinečný koncert k poctě patronky hudby 
a muzikantů sv. Cecílie. Program: v první část zazní díla trojhvězdí 
Vivaldi–Bach–Teleman, druhou půli tvoří premiéry Stivínových 
typických „achymistických výletů a jeho hudební „komentáře“ 
k fragmentům skladeb autorů od renesance po současnost.

� KONCERTNÍ SÁLY

  OBECNÍ DŮM
nám. Republiky 5 | Praha 1 | www.obecnidum.cz

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

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

SMETANOVA SÍŇ
 14. a 15. 09. | 19.30 | Zahajovací koncert s Vadimem Repi-
nem. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Pietari In-
kinen. Program: J. Sibelius: Koncert pro housle a orchestr d moll 
op. 47, L. van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll op. 67 „Osudová“ | 
Setkání s umělci 14. 09. v 18.15 | FOK |
21. a 22. 09. | 19.30 | Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, 
dir. Pietari Inkinen, Jan–Erik Gustafsson – violoncello, 
Janne Saksala – kontrabas. Program: A. Dvořák: Violonce-
llový koncert, N. Rota: Kmotr, suita z filmové hudby, N. Rota: 
Divertimento concertante pro kontrabas a orchestr, A. Dvořák: 
Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104 | Setkání s umělci 
22. 09. v 18.15 | FOK |

28. 09. | 20.00 | Daegu Symphony Orchestra (Korea), dir. 
Julian Kovatchev, sólistka Bomsori Kim – housle. Program: 
Youngmin Jin (*1959): Emergence (světová premiéra), F. Mendel-
ssohn–Bartholdy: Houslový koncert e moll op. 64, P. I. Čajkovskij: 
Symfonie č. 4 f moll, op. 36 | vstupenky: pokladna Obecního domu, 
obvyklé předprodejní sítě | pořádá: World Culture Networks

  ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
koncertní a výstavní síň v Praze 3 | Čajkovského 12 | tel. 222 721 838 
| info@atriumzizkov.cz | www.atriumzizkov.cz

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

 13. 09. | 19.30 | Eva a Pavla Franců – „Duo Eco“ – housle, 
Ladislava Nohejlová – mezzosoprán, Jitka Rendlová – me-
zzosoprán, Blahoslav Rataj – klavír. Program: Lásky a radosti 
– A. Dvořák, W. A. Mozart, Ch. W. Gluck, G. F. Händel, J. Halvorsen, 
V. Vačkář, J. Skládaný.
 17. 09. | 15.00 | Musica Poetica. Jana Janků – mezzosop-
rán, barokní harfa, Lucie Lukášová – barokní příčná flétna. 
Program: Mariánské nokturno – Gaude virgo mater, Salve Maria 
regia, G. Ph. Telemann, J. Bopdin de Boismortier, F. Caccini, J. S. 
Bach aj.
 19. 09. | 19.30 | Monika Urbanová Růžková – housle, Pavla 
Salvová – varhany. Program: H. I. Biber, J. S. Bach, H. Wiena-
wski, J. Suk.
 20. 09. | 19.30 | Setkání se souborem Musica Bohemica, 
um. ved. Jaroslav Krček. 
 22. 09. | 19.30 | Štěpánka Heřmánková – soprán, Miroslav 
Laštovka – trubka, prof. Josef Popelka – varhany, Alfréd 
Strejček – umělecký přednes. Program: Scarlatti versus Shake-
speare – propojení Scarlattiho barokních árií Shakespearových 
monologů či sonetů nabízí jedinečný pohled na raně barokní 
umění, které oslovuje posluchače svou nadčasovostí, moudros-
tí, humorem i ukázkou nevšedního skladatelského a literárně 
– dramatického umění.
 26. 09. | 19.30 | Bona Fide Tango. Petr Grau – flétna, Jakub 
Janský – housle, Ladislav Horák – akordeon, Jaroslav Novák – 
kytara, Petr Dvorský – kontrabas. Program: A. Piazzolla, R. Melo, 
O. Herrero, A. Bardi.

  ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 2 | Praha 1

 19. 09. | 19.30 | Dechové kvinteto PKF a Jan Čenský. Vla-
dislav Borovka – hoboj, Jan Brabec – klarinet, Václav Für-
bach – fagot, Jan Musil – lesní roh, Jiří Ševčík – flétna. Jan 
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Čenský – umělecký přednes. Program: M. Ravel: Le tombeau 
de Couperin, M. 68 – Suita v úpravě pro dechové kvinteto, J. Ibert: 
Trois pièces brèves pro dechové kvinteto, C. Debussy: Petite suite 
pro dechové kvinteto (arr. Gordon Davies) | Prodej vstupenek 
v kanceláři PKF, Husova 7, tel. 224 267 644, e–mail: vstupenky@
pkf.cz nebo online na www.pkf.cz.

  HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA AMU – 
LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC 

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

KONCERTY HUDEBNÍ FAKULTY AMU
  předprodej vstupenek denně 10.30–19.00 (v den konání koncertu do 
19.30), polední pauza 12.30–13.00, Time Music (tel. 257 535 568) – 
Malostranské nám. 13, Praha 1, Via Musica – Staroměstské nám. 14, 
Praha 1, obchod CD Široký dvůr, Loretánské nám. 4, Praha 1

  info na: www.hamu.cz a www.pragueticketoffice.com

SÁL MARTINŮ
14. 09. | 18.00 | Koncert na závěr interpretačních pěvec-
kých kurzů – účinkují: Kateřina Kněžíková, Markéta Cukrová 
a absolventi pěvecké katedry, klavírní spolupráce Zdeněk Klauda.
28. 09. | 19.00 | Koncert agentury bell arte (ve spolupráci 
s HAMU) – Doc. Jana Boušková, profesorka Královské konzer-
vatoře v Bruselu, představuje své žáky. Program: M. Grandjany, 
B. Smetana, L. Spohr, W. Posse, P. Hindemith, Y. Taïra, G. Fauré, 
B. Andrés. 

GALERIE
02. 09. | 19.00 | Ročníkový koncert. Mikhail Pashayev – bicí 
nástroje, spoluúčinkují: Radek Doležal, Ladislav Bilan, Oleg So-
kolov – bicí nástroje. Program: J. S. Bach, J. Gilbert, N. J. Živkovič.
06. 09. | 18.00 | Absolventský koncert. Vít Chudý – housle, 
spoluúčinkují: Matěj Štěpánek – violoncello, Kristina Stepasjuková 
– klavír, komorní soubor Barocco sempre giovane. Program: 
L. Janáček, J. S. Bach, B. Smetana.
11. 09. | 19.30 | Ročníkový koncert. Tomáš Dabrowski – 
trubka, klavírní spolupráce odb. as. Alice Voborská, spoluúčinkují: 
Martina Vasilová, Jakub Doležal – trubka, Simona Brogelová – les-
ní roh, Martin Homolka – pozoun, Jan Adamec – tuba. Program: 
O. Böhme, B. Martinů, J. Francaix, W. Schumann, M. Penélla.
15. 09. | 19.30 | Ročníkový koncert. Anna Bartoňová – 
housle, klavírní spolupráce odb. as. Václav Mácha. Program: 
J. Brahms, J. Suk, J. Halvorsen.

  KONZERVATOŘ J. DEYLA A STŘEDNÍ 
ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Maltézské nám. 14 | Praha 1 | sál školy 

14. 09. | 19.00 | Šanson – věc veřejná. Úč. Petr Ožana, Jan 
Petránek, Filip Sychra, Jana Rychterová – kytara, zpěv, Michal 
Žára, Marta Balejová a hosté | Poř. Společnost populární hudby 
a jazzu při AHUV ve spolupráci s OSA

  OBŘADNÍ SÍŇ VYSOČANSKÉ RADNICE 
Sokolovská 14/324 | Praha 9 | historická budova radnice – 2. patro | 
tel. 283 091 111 | podatelna@praha9.cz | www.praha9.cz

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

15. 09. | 19.00 | Trio Canto corno con Vera. Tomáš Kyral – lesní 
roh, Radka Kyralová – zpěv, Věra Trojanová – klavír. Program: 
G. Rossini, G. Bizet, F. Lehár, O. Nedbal, R. Strauss.

  ŠPANĚLSKÝ SÁL PRAŽSKÉHO HRADU
Praha 1

26. 09. | 19.30 | Císařské gala na Hradě. PKF – Prague 
Philharmonia, dir. Emmanuel Villaume, sólisté: Emma-
nuel Pahud – flétna, Oto Reiprich – flétna. Program: 
A. Salieri: Sinfonia Veneziana D dur, D. Cimarosa: Koncert pro 
dvě flétny a orchestr G dur, G. 1077, W. A. Mozart: Koncert pro 
flétnu a orchestr D dur, KV 314, J. Brahms: Serenáda č. 2 A dur, 
op. 16 | Partnerem koncertu je Správa Pražského hradu | Prodej 
vstupenek v kanceláři PKF, Husova 7, tel. 224 267 644, e–mail: 
vstupenky@pkf.cz nebo on–line na www.pkf.cz.

  VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA
Praha 1 – Malá Strana

 31. 08. | 17.00 | Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. 
Jan Kučera. Program: filmová hudba: Piráti z Karibiku, Vzpomín-
ky na Afriku, Limonádový Joe, J. Brahms: Uherské tance (výběr) | 
vstup volný | FOK |
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� 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. 09. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists. Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František Bílek 
– trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F. Händel: 
Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
 02. 09. | 17.00 | Josef Kšica – varhany, Tomáš Jindra – bas. 
Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Biblické písně, G. Verdi: Requiem.
 02. 09. | 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.
 03. 09. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Vladimír Frank 
– housle. Program: G. F. Händel: Sonáta D dur, L. van Beethoven: 
Larghetto G dur, W. A. Mozart: Introdukce a fuga C dur, A. Corelli: 
La Folia pro housle a varhany.
 03. 09. | 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.
 04. 09. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Věra Likérová 
– soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. Bach: Fantasie 
G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Exsultate, jubilate.
 04. 09. | 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“.
 05. 09. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Aleš Bárta – varhany. Program: J. S. Bach: Preludium 
a fuga e moll BWV 548, A. Dvořák: Humoreska, F. Liszt: Preludium 
a fuga na téma B–A–C–H, G. Gershwin: Four Hits For Five.
 06. 09. | 17.00 | Michal Hanzal – varhany, František Bílek 
– trubka. Program: G. F. Händel: Symfonia-Návrat královny ze 
Sáby, J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, G. Ph. Tele-
mann: Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart: 
Fantasie f moll KV 594.
 07. 09. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Jana Jonášová 
– soprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: J. S. 

Bach: Jesu bleibet meine Freude, W. A. Mozart: Missa in C „Agnus 
Dei“, A. Dvořák: Biblické písně, Ch. M. Widor: Toccata.
 08. 09. | 17.00 | Prague Mozart Trio, Štefan Britvík (uměl. 
ved.) – klarinet, Miloš Bydžovský – klarinet, Petr Němeček 
– fagot, Yvona Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery 
Národního divadla). Program: W. A. Mozart: Divertimento č. 3, 
KV 229, G. F. Händel: Árie z opery Xerxes, A. Vivaldi: Gloria in D, 
L. van Beethoven: Trio C dur.
 09. 09. | 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.
 09. 09. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
 10. 09. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Věra Likérová 
– soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. Bach: Fantasie 
G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Exsultate, jubilate.
 10. 09. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Ště-
pánka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy and Bess.
 11. 09. | 17.00 | Prague Mozart Trio, Štefan Britvík (uměl. 
ved.) – klarinet, Miloš Bydžovský – klarinet, Petr Němeček 
– fagot, Yvona Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery 
Národního divadla). Program: W. A. Mozart: Divertimento č. 3, 
KV 229, G. F. Händel: Árie z opery Xerxes, A. Vivaldi: Gloria in D, 
L. van Beethoven: Trio C dur.
 11. 09. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Aleš Bárta – varhany. Program: J. S. Bach: Preludium 
a fuga e moll BWV 548, A. Dvořák: Humoreska, F. Liszt: Preludium 
a fuga na téma B–A–C–H, G. Gershwin: Four Hits For Five.
 12. 09. | 20.00 | Concert for organ and orchestra, Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F Dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
 13. 09. | 17.00 | Jan Kalfus – varhany, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie z opery 
Xerxes, W. A. Mozart: Andante F dur, A. Dvořák: Biblické písně.
 14. 09. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Petr Přibyl 
– viola. Program: J. S. Bach: Fantasie g moll BWV 542, G. Ph. 
Telemann: Koncert G dur, W. A. Mozart: Intráda a fuga C dur, 
C. Franck: Preludium, fuga a variace op. 18.
 15. 09. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists. Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
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 16. 09. | 17.00 | Josef Kšica – varhany, Tomáš Jindra – bas. 
Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Biblické písně, G. Verdi: Requiem.
 16. 09. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla), Miroslav Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach: 
Braniborský koncert č. 2, F Dur, A. Vivaldi: Alleluja, W. A. Mozart: 
Ave Verum Corpus, N. Paganini: Sonata e moll.
 17. 09. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Miroslav Kej-
mar – trubka a křídlovka. Program: A. Vivaldi: Koncert a moll, 
G. F. Händel: Gloria in Excelsis Deo, T. Albinoni: Adagio pro trubku 
a varhany, J. Pachelbel: Ciaccona.
 17. 09. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
 18. 09. | 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.
 18. 09. | 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. 
 19. 09. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass Ensem-
ble, Jan Kalfus – varhany. Program: J. S. Bach: Fantasie a fuga 
g moll BWV 542, A. Dvořák: Humoreska, W. A. Mozart: Malá noční 
hudba, G. Gershwin: Four Hits For Five.
 20. 09. | 17.00 | Michal Hanzal – varhany, František Bílek – 
trubka. Program: G. F. Händel: Sinfonia-Návrat královny ze Sáby, 
J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, G. Ph. Telemann: 
Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart: Fantasie 
f moll KV 594.
 21. 09. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Jana Jonášová 
– soprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: J. S. 
Bach: Jesu bleibet meine Freude, W. A. Mozart: Missa in C „Agnus 
Dei“, A. Dvořák: Biblické písně, Ch. M. Widor: Toccata.
 21. 09. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
 22. 09. | 17.00 | ČVUT Mixed Choir Prague, Jan Steyer, Jiří 
Voběrek – sbormistři, Marie Pochopová – varhany. Pro-
gram: G. F. Händel: Mesiáš, J. S. Bach: Preludium a Fuga e moll, 
W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, A. Dvořák: Mše D dur
 23. 09. | 17.00 | František Šťastný – varhany, cembalo, 
Vratislav Vlna – hoboj. Program: G. Ph. Telemann: Fantasie 
D dur pro sólový hoboj, J. S. Bach: Fantasie a fuga g moll, W. A. 
Mozart: Introdukce a fuga C dur, G. F. Händel: Fuga F dur.
 23. 09. | 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.
 24. 09. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Věra Likérová 
– soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. Bach: Fantasie 
G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Exsultate, jubilate.
 24. 09. | 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.
 25. 09. | 17.00 | Gaudium Cantorum Mixed Choir, Ště-
pánka Heřmánková – sbormistr, soprán, Přemysl Kšica 
– varhany. Program: J. S. Bach: Toccata a Fuga d moll BWV 
565, Ch. Gounod: Ave Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, 
A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy, Slavné světové muzikály a písně.
 25. 09. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Jan Kalfus – varhany. Program: J. S. Bach: Fantasie 
a fuga g moll BWV 542, A. Dvořák: Humoreska, W. A. Mozart: 
Malá noční hudba, G. Gershwin: Four Hits For Five.
 26. 09. | 20.00 | Concert for organ and orchestra, Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F Dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
 27. 09. | 17.00 | Jan Kalfus – varhany, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie z opery 
Xerxes, W. A. Mozart: Andante F dur, A. Dvořák: Biblické písně.
 28. 09. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Miroslav Lopu-
chovský – flétna. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga c moll, 
G. F. Händel: Sonáta F dur, G. Ph. Telemann: Fantasia G dur, M. Ma-
rais: Les Folies d´Espagne
 28. 09. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor histo-
rických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla). Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, 
A. Dvořák: Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba 
k ohňostroji.
 29. 09. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists. Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
 30. 09. | 17.00 | Josef Kšica – varhany, Tomáš Jindra – bas. 
Program: J. S. Bach:Toccata a fuga d moll, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Biblické písně, G. Verdi: Requiem.
 30. 09. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla), Miroslav Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach: 
Braniborský koncert č. 2, F dur, A. Vivaldi: Alleluja, W. A. Mozart: 
Ave Verum Corpus, N. Paganini: Sonata e moll.
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  JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Praha 1, Jeruzalémská 7

Cyklus varhanních koncertů v Jeruzalémské synagoze – 
4. ročník:
21. 09. | 18.00 | Václav Peter a Jitka Chaloupková – varha-
ny. Program: J. S. Bach (1685–1750): Preludium a fuga e moll, 
BWV 548; A. Soler (1729–1783): Koncert č. 2 a moll pro dvoje 
varhany; D. Zipoli (1688–1726): Versetta C dur; J. Pachelbel 
(1653–1706): Ciacona f moll; A. Soler (1729–1783): Koncert č. 3 
G dur pro dvoje varhany; J. Kř. Kuchař (1751–1829): Fantazie 
e moll; Preludium G dur; Z. Pololáník (1935): Avinu Malkeinu 
(světová premiéra).

  KLÁŠTER EMAUZY – KOSTEL P. MARIE  
A SV. JERONÝMA 

Vyšehradská 49 | Praha 2

21. 09. | 19.00 | Emauzský sbor a orchestr, dir. Tomáš Če-
chal; sbm. Marie Matějková. Program: J. A. Vitásek: Missa 
solemnis in C, Robert Führer: Te Deum. Benefiční koncert, výtěžek 
koncertu bude věnován na obnovu varhan klášterního kostela.

  KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
U milosrdných 17 | Praha 1

22. 09. | 19.30 | Emil Viklický – klavír, Petr Dvorský – kon-
trabas. Program: Jazzové úpravy Moravských lidových písní 
a  adaptace témat Leoše Janáčka. Promítaný obraz ze sbírek 
Národní galerie v Praze: Joža Uprka: Pro pérečko, 1888, 
přednášející: Monika Sybolová | FOK |

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

  koncerty pořádá výhradně agentura JCH Art Agency Prague s. r. o., 
e–mail: info@jchart.cz, www.jchart.cz 

  bezplatné rezervace vstupenek na tel. 724 192 233
  vstupenky v den konání koncertu v pokladně kostela sv. Františka 
11.00–20.00 nebo v obvyklých předprodejích

  vstupné: dospělí: 450 Kč, studenti: 390 Kč, abonenti: 150 Kč, rodinné 
vstupné: 950 Kč (2 dospělí, studenti/ děti – do pěti osob), skupinové 
slevy: info@jchart.cz

  varhanní koncerty s restaurovanými historickými varhanami 
z roku 1702 (druhé nejstarší v Praze) varhaník + dva sólisté z řad 
profesionálních umělců

  změna programu vyhrazena

PROGRAM 
Mozart – Bach – Dvořák – Seger a slavná Ave Maria
01. 09. – 05. 11. denně | 20.00 
12. 11., 19. 11., 26. 11. | 19.00 |
03. 12., 10. 12., 17. 12. a 27., 28., 29., 30. 12. | 19.00 | 
01. 01. – 07. 01. 2017 | 19.00 | 

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

08. 09. | 19.00 | Pražské kytarové kvarteto. Koncert kytaro-
vého kvarteta, které již více než třicet let působí na scéně české 
klasické hudby. Program: M. Tesař: Intro a Sonet pro G; J. Rodrigo: 
Zarabanda lejana y villancico, Zarabanda lejana (a la vihuela de 
Luis de Milán), Villancico (a Joan Salvat); I. Albeniz: Recuerdos de 
viaje (výběr), En la Alhambra, Puerta de Tierra (Bolero); J. Freidlin: 
Idee Fixe (premiéra); A. José: Balada; G. Gershwin: Tři preludia 
(Allegro ben ritmato e deciso, Andante con moto e poco rubato, 
Allegro ben ritmato e deciso); Š. Rak: Tanec okolo lípy | Vstupenky 
na koncert je možno zakoupit v předprodeji v Maiselově syna-
goze, v Informačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, 
Praha 1), v síti Ticket Art a na webových stránkách ŽMP. Vstupné 
230 Kč / 150 Kč.

  ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA
Vězeňská ul. 1 | Praha 1

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

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

 01.09. | 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.
 04. 09. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 05. 09. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 06. 09. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 07. 09. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
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 08. 09. | 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.
 11. 09. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 12. 09. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 13. 09. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 14. 09. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
 15. 09. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kej-
mar – trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. 
Händel, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
 19. 09. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 20. 09. | 19.00 | 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.
 21. 09. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
 22. 09. | 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.

 25. 09. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 26. 09. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 27. 09. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 28. 09. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
29. 09. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
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 zkluby
  VOŠUP A SUPŠ

Žižkovo nám. 1 | Praha 3 | tel. 222 728 255 | info@sups.cz |  
www.sups.cz

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

KONCERT NA SCHODECH
 27. 09. | 18.00 | Smyčcové kvarteto Apollon (Pavel Kude-
lásek a Radek Křižanovský – housle, Pavel Cypris – viola, Pavel 
Verner – violoncello) spolu s Ladislavem Horákem (akordeon) zve 
všechny své příznivce na koncert Památky a komunity. V 1. části 
koncertu na téma: Terezín, Synagogy a Židovská komunita zazní 
1. Smyčcový kvartet Ervína Schulhoffa. 2. téma: Národní české pa-
mátky, Návraty k českým památkám, Pražané a Vlastenci uslyšíme 
skladby: Meditace na chorál Sv. Václave od Josefa Suka, kvinteto 
„Malá Strana“ Eduarda Douši, Cypřiše (výběr) od Antonína Dvo-
řáka a Romance Astora Piazzolly.

  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. 09. | 21.00 | Tramptárium – Totems acoustic Trio+

02. 09. | 21.00 | Blues Brothers Revival Band – funk–
blues

03. 09. | 21.00 | David Murphy Band – blues
04. 09. | 21.00 | Black Bag – blues–rock
05. 09. | 21.00 | Ginners fusion – acoustic–power
06. 09. | 21.00 | A & P Blues – blues
07. 09. | 21.00 | Friday Morning – blues, soul 
08. 09. | 21.00 | The Brownies – blues
09. 09. | 21.00 | Tonny Blues Band – blues
10. 09. | 21.00 | Four Horses – blues
11. 09. | 21.00 | George Pacurar (RO/CZ) – folk
12. 09. | 21.00 | Letenský dixieland
13. 09. | 21.00 | Chanson Trio Coucou
14. 09. | 21.00 | Tajemoje – alternative–folk
15. 09. | 21.00 | Veronika Suchánková & The Band – jazz
16. 09. | 21.00 | Tonny Blues Band – blues
17. 09. | 21.00 | Blues Chafers – blues
18. 09. | 21.00 | LoukaBand – indie–folk
19. 09. | 21.00 | Jakub Kořínek & Katka Misíková & hosté 

– folk–blues
20. 09. | 21.00 | Betlémská noc: Filip Zoubek & The Blues 

Q. Unplugged – blues
21. 09. | 21.00 | Vojtaano – folk–rap
22. 09. | 21.00 | Atomic Gigolo – funk
23. 09. | 21.00 | Petr Kalandra Memory Band – folk–blues
24. 09. | 21.00 | Livebeats – blues, rock, rock’n’roll
25. 09. | 21.00 | Lavička Gypsy Band
26. 09. | 21.00 | Tři v triku / host: Pavel Rataj – folk–rock
27. 09. | 20.00 | Honza Brož a Devítka – folk
28. 09. | 20.00 | Viktorie & František – šanson
29. 09. | 21.00 | Johnny Cash & Tennessee Rollers – 

rock’n’roll, rockabilly, country
30. 09. | 21.00 | Filip Zoubek & The Blues Q. – blues

  ČÍTÁRNA UNIJAZZU 
Jindřišská 5, 110 00 Praha 1 | tel. 224 26 10 06 | unijazz@unijazz.cz | 
www.unijazz.cz

  otevřeno: po–ne | 14.00–22.00 | 
  Čítárnu podporuje hl. m. Praha a MČ Praha 1

 01. 09. | 19.00 | Zločin v šantánu – Československo, 1968, 
režie: Jiří Menzel, 83 min. Přednášku s promítáním z 16mm filmu 
uvádí Filip Novotný a Adam Křístek
 05. 09. | 19.00 | 22 filmových let – vernisáž výstavy auten-
tických filmových fotografií fotografa a filmaře Zdeňka Kováře 
 06. 09. | 19.00 | JAZZMÁNIE – Aktuality a souvislosti. Usly-
šíte: Ralph Alessi, Miles Davis, Bill Frisell, E.S.T., Petra Haden, 
Irro Rantala, Viktoria Tolstoy, Ulf Wakenius aj. Poslechový pořad 
připravil a uvádí Vladimír Kouřil.
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 07. 09. | 18.00 | Otevřený šachový turnaj Unijazz Cyklus 
 08. 09. | 19.00 | Polozapomenuté 16mm filmy v archivu 
Zdeňka Kováře. Nejkrásnější věk – Československo, 1968, 
režie: Jaroslav Papoušek, 75 min, české znění. První samostatná 
režie pozdějšího znalce Homolkovské české povahy Jaroslava 
Papouška. V ateliérech AVU si modely přivydělávají na živobytí 
bizarní postavičky, které přitom mají svůj vlastní spletitý život, 
a studenti diskutují, kdo z nich má ten nejkrásnější věk? Přednášku 
s projekcí uvádí Zdeněk Kovář.
 15. 09. | 19.00 | Topení po číslech – Drowning By Numbers 
– Velká Británie/Holandsko, 1988, režie: Peter Greenaway, 117 
min, anglicky s českými titulky. Dílo z doby, kdy ještě film byl pro 
oko, ucho i mozek. Ženy touží po hravých mužích. Muž, zbavený 
svobody, však pro ně pak ztrácí přitažlivost, nudí je, překáží. Ne-
věra, nezájem a sexuální neschopnost jsou 3 smrtelné hry, jež se 
muži nevyplácí se ženou hrát... Geniálně uhrančivý rébus–podo-
benství, v němž se rozdíl mezi mučiteli a oběťmi stírá. Přednášku 
s projekcí uvádí Petr Procházka.
 22. 09. | 19.00 | Pro milovníky japonského, čínského a ko-
rejského filmu. Kairo – Japonsko, 2001, režie: Kijoši Kurosawa, 
118 min, japonsky s českými titulky. Pro milovníky asijského filmu 
Napínavý apokalyptický příběh sleduje několik mladých lidí, kteří 
jsou svědky záhadných sebevražd a mizení lidí v okolí. Zdá se, že 
na vině je rostoucí vliv světa mrtvých. Duchové už nemají místo 
pro své bytí, a začínají pohlcovat náš svět. Existuje způsob, jak 
uniknout, jak to zastavit? Mladý Ryosuke Kawashima se o to snaží. 
Přednášku s projekcí uvádí Jan Gregor.
 27. 09. | 19.30 | Vrabčákův dokumentární večer – cyklus 
promítání a besed s mladými dokumentaristy

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

 02. 09. | 22.00 | 80‘s – 90‘s – 00‘s Video Music Party
 09. 09. | 22.00 | 80‘s – 90‘s – 00‘s Video Music Party
 10. 09. | 20.00 | Dead Letter Circus
 13. 09. | 22.00 | Intronaut, Shining, Obsidian Kingdom
 15. 09. | Prague Death Mass III 
 16. 09. | Prague Death Mass III 
 17. 09. | Prague Death Mass III 
 23. 09. | 22.00 | 80‘s –90‘s – 00‘s Video Music Party
 24. 09. | 22.00 | Futurum Club Nights Presents: Red 

Axes + Jorgos+Fatty M & Milan Kroutil + Mike.H 
& Not_Me + Disco Møreti + Yadel

 29. 09. | 20.00 | Nouzovej Vychod – křest CD + hosté
 30. 09. | 22.00 | 80‘s – 90‘s – 00‘s Video Music Party

  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. 09. | 21.00 | David Dorůžka Trio – top modern jazz
 02. 09. | 21.00 | Petr Beneš Q – straight–ahead jazz, 

originals
 03. 09. | 21.00 | Oleg Kireyev Q – (RUS/CZ) – top internati-

onal jazz 
 04. 09. | 21.00 | UMG JAZZ JAM SESSION – uvádí Jan Fečo – 

COME TO JAM!
 05. 09. | 21.00 | Rene Trossman´s Blue Monday – (USA/CZ) – 

Chicago blues man and his men
 06. 09. | 21.00 | Libor Šmoldas Hammond Organ Trio – 

„rising jazz star“ – All About Jazz – jazz & rhythm´n´blues
 07. 09. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz/blues 

pianista – ‚Zlatý Anděl‘ Music Award
 08. 09. | 21.00 | Los Quemados – dynamic mixture from 

bop to funk
 09. 09. | 21.00 | Milan Svoboda Q – legendary Czech jazz 

pianist & composer
 10. 09. | 21.00 | Vojtěch Eckert Q feat Dana Vrchovská – 

vocal jazz, ballads, latin...
 11. 09. | 21.00 | UMG JAZZ JAM SESSION – uvádí / hosted 

by Jan Fečo – COME TO JAM!
 12. 09. | 21.00 | Rene Trossman´s Blue Monday – (USA/CZ) 

– Chicago blues man and his men
 13. 09. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes – 

´Zlatý anděl´ music award
 14. 09. | 21.00 | Jamie Marshall´s „The Amplified 

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

 15. 09. | 21.00 | Miriam Byle Scat Phenomenon – (SK/CZ) 
– přední slovenská vokalistka – jazz standards

 16. 09. | 21.00 | Osian Roberts Q – (Wales/CZ) – top hard–
bop

 17. 09. | 21.00 | Chuck Wansley Band – (USA/CZ) – strhují-
cí jazzový zpěvák – straight–ahead jazz, blues & more

 18. 09. | 21.00 | UMG JAZZ JAM SESSION – uvádí Jan Fečo – 
COME TO JAM!

 19. 09. | 21.00 | Rene Trossman´s Blue Monday – (USA/CZ) 
– Chicago blues man and his men

 20. 09. | 21.00 | Libor Šmoldas Hammond Organ Trio – 
„rising jazz star“ – All About Jazz – jazz & rhythm´n´blues
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 21. 09. | 21.00 | Tomas Jochman Trio – youngest fine piano 
jazz trio

 22. 09. | 21.00 | Yumi Ito – premiere Japanese vocalist – jazz 
standards & originals – THE ONLY CONCERT IN PRAGUE!

 23. 09. | 21.00 | Robert Balzar New Trio – prominent 
Czech jazz trio – standards & originals

 24. 09. | 21.00 | Andy Schofield 6tet 
 25. 09. | 21.00 | UMG BLUES JAM SESSION – uvádí Chicago 

blues man Rene Trossman (USA) – COME TO JAM!
 26. 09. | 21.00 | Rene Trossman´s Blue Monday – (USA/CZ) 

– Chicago blues man and his men
 27. 09. | 21.00 | Roman Pokorný jazz trio feat. David 

Restivo (p./IT) – premiere Czech/Italian jazz – strai-
gh–ahead jazz, blues...

 28. 09. | 21.00 | Jamie Marshall´s „The Amplified Acoustic 
Band“ – (UK/CZ) „A real music giant. One of the music 
gems of this country“ BBC

 29. 09. | 21.00 | Filip Gondolán Gang – strhující multiin-
strumenatlista a kapela – funk jazz 

 30. 09. | 21.00 | Ondřej Štveráček Q – nekompromisní 
jazzový nářez – straight–ahead jazz

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

KONCERTY
 09. 09. | 20.00 | Her English Blood – kytara, baskytara, bicí 
a vlastní texty v rodném anglickém jazyce zpěvačky Zoe | 100 Kč
 15. 09. | 20.00 | Večery osamělých písničkářů – Michal 
Bystrov, Petr Nikl, Karel Vepřek a Adam Rut | 120 Kč
 17. 09. | 20.00 | Vepřové komety – energická funk–rock‘n‘rollová 
skupina, která občas zabrousí k reggae nebo třeba drum‘n‘bassu | 
100 Kč
 21. 09. | 20.00 | Bára Zmeková a host – zpěvačka a klaví-
ristka, která ve svých textech ukrývá svá přání a vzpomínky ke 
konkrétním místům| 120 Kč
 22. 09. | 20.00 | Neřvi mi do ucha, Karabekian – introvertní 
disko, česko–slovenské texty, melancholická slova, taneční hudba 
a míchání stylů od folku po house a navíc porce nezávislého diska 
–100 Kč
 30. 09. | 20.00 | V.T. Marvin, Až Naprší a Uschne – jedna ze 
stálic na české porevoluční punkové scéně a návrat ke kořenům 
punk‘n‘rollu | 120 Kč

OSTATNÍ
 05. 09. | 17.00 | Marcel Bárta – Světazář – hudební doprovod 
saxofonové kvinteto Artisans | vernisáž; vstup volný

 06. 09. | 18.30 | Ing. arch. Zdeněk Lukeš: Cyklus Velké 
osobnosti architektury XX. století – poněkud nevšední 
podrobnější pohled na život a dílo architektů, působících nejen 
v Praze. Jan Kotěra (1871–1923) – zakladatel české moderní 
architektury, architekt, pedagog, výtvarník, scénograf, urbanista, 
designér a teoretik | přednáška; 80 Kč
 10. 09. | 15.00 | Nezávislé divadlo: Pohádky zahradníčka 
Pepina – pohádkou provází zahradníček Pepin a vypráví příběhy, 
které zažívá na své zahrádce | dětská představení; 50 Kč
 13. 09. | 20.00 | Učitelka (ČR/SR, 2016, režie: Jan Hřebejk, 
102  min) – děj strhujícího a velmi aktuálního snímku o síle 
lidského charakteru. Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející 
učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za 
účelem osobního obohacení. Světová premiéra filmu proběhla na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech | filmový 
večer; 70 Kč
 14. 09. | 16.00 | Měsíc zdravé Šestky – Divadlo Úsměv: 
Kašpárkova škola v přírodě aneb O Hejkalovi – Kašpárek 
chodí po světě, město od města, les od lesa a všude se svým 
kouzelným kufříkem čistí přírodu, vzduch i města | dětské před-
stavení; vstup volný
 17. 09. | 15.00 | Divadlo Kapsa Andělská Hora: Jak šel Ven-
da do světa – Kašpárek chodí po světě, město od města, les od 
lesa a všude se svým kouzelným kufříkem čistí přírodu, vzduch 
i města | dětské představení; 50 Kč
 19. 09. | 19.00 | Jiří Černý: Ro(c)kování – celovečerní posle-
chová antidiskotéka | poslechový večer; 90 Kč
 20. 09. | 19.00 | Divadlo Pachmajr: Mastičkář. Hra veselé 
Magdaleny – rozverné představení z doby Karla IV. Dějištěm je 
středověké tržiště, na kterém si rozloží svůj krám Mastičkář (nebo 
také mistr Severin) a jeho prostořeký sluha Rubín | 90 Kč
 21. 09. | 16.00 | Sváťovo dividlo: O Šípkové Růžence – lout-
ková pohádka pro nejmenší | dětské představení; 50 Kč
 23. 09. | 20.00 | 11. Free Jazz Festival – Duo TomAlex (ČZ), 
Switchback (US/PL/DE) | festival; 150 Kč – jednodenní; 300 Kč – 
permanentka
 24. 09. | 15.00 | Divadlo Tondy Novotného: O princezně, 
která se ničeho nebála – loutková pohádka o svérázné prin-
cezně, spousta legrace, ale i napětí | dětské představení; 50 Kč
 24. 09. | 20.00 | 11. Free Jazz Festival – Martin Zbrožek 
& Co. (CZ/SK), DRA (DE) – svěží, inovativní trio senzačního vi-
brafonisty Christophera Delly | festival; 150 Kč – jednodenní; 
300 Kč – permanentka
 26. 09. | 20.00 | Lucie: Příběh jedný kapely (ČR, 2016, režie: 
David Sís, 89 min) – strhující příběh 30 let skupiny Lucie vypráví 
dosud nezveřejněné záběry pořízené samotnými členy kapely 
a záznamy, o kterých si všichni mysleli, že už ani neexistují. Čtyři 
životy plné hudby v jednom z největších českých dokumentárních 
projektů tohoto roku | filmový večer; 70 Kč
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 27. 09. | 20.00 | 11. Free Jazz Festival – North of North (AU) 
– elektroakustické trio kolem skladatele a hudebníka Anthonyho 
Paterase – festival; 150 Kč – jednodenní, 300 Kč – permanentka

VÝSTAVA
Marcel Bárta – Světazář | od 5. 9. do 30. 9.

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

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

 02. 09. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann
 03. 09. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann
 09. 09. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann
 10. 09. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann
 12. 09. | 20.00 | The Tallest Man On Earth / SWE
 16. 09. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann
 17. 09. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann
 18. 09. | 20.00 | Tortured Soul / US
 22. 09. | 20.00 | Slim Cessna’s Auto Club / US
 23. 09. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann
 24. 09. | 21.00 | 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann
 27. 09. | 20.00 | Kakkmaddafakka / NOR
 28. 09. | 20.00 | Beacon / US

PŘIPRAVUJEME
03. 10. | Le Butcherettes / MEX
05. 10. | Låpsley / UK
09. 10. | New Model Army / UK
11. 10. | Emancipator Ensemble / US
12. 10. | James Harries
19. 10. | Electro Deluxe / FR
21. 10. | Wild Beasts / UK
25. 10. | The Cat Empire / AU
04. 11. |White Lies / UK

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

 08. 09. | 19.30 | Bradwa – koncert bratří Jaroslava „Sitára“ 
a Milana Prodělalových, hrajících převážně původní folkové skladby
 15. 09. | 19.30 | EM Band – skupina muzikantů vycházejících 
z původní tvorby

 22. 09. | 19.30 | The Dixieland Messengers Praha – kapela 
založená na koncepci interpretace improvizované hudby z klasic-
kého neworleánského období
 29. 09. | 19.30 | Portrait – bluegrassová šmakovina přesahující 
hranice žánru směrem k folku, country a dalším hudebním stylům

 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. 09. | 20.30 | TOP Dream Company
 02. 09. | klub zadán
 03. 09. | 20.30 | The Colorblinds
 04. 09. | 16.30 | Ersi for Farma: Marek Beneš Skvělý Pes
 04. 09. | 19.30 | Ersi for Farma: Koncert Presento
 05. 09. | 20.30 | Koncert skladatele Tomáše Živora + 

křest nového alba „Imaginarium“
 06. 09. | 20.30 | Lili Marlene
 07. 09. | klub zadán
 08. 09. | 20.30 | Blaženka / host: Sabina Ludányiová
 09. 09. | 20.30 | MLADOstranská beseda uvádí: Z hecu
 10. 09. | 20.30 | Abigayl Ybarra
 11. 09. | zavřeno
 12. 09. | 20.00 | Václav Hrabě: Blues pro bláznivou holku
 13. 09. | 20.00 | 7 pádů Honzy Dědka: Vinna REED (porn-

star 2015), Zuzana Stivínová (herečka), Kristýna 
Leichtová (herečka)

 14. 09. | 20.00 | Rendez–vous s Radkou Fišarovou
 15. 09. | 20.30 | MLADOstranská beseda uvdáí: EarFood 

+ Jokers
 16. 09. | 20.00 | Benefiční Barování se Sandrou Nováko-

vou a Filipem Rajmontem
 17. 09. | 20.30 | Falešná ozvěna
 18. 09. | zavřeno
 19. 09. | 20.00 | Michal Horáček – Na cestě
 20. 09. | 20.00 | Moderní strana – Pozor, začínáme!
 21. 09. | 20.00 | Tónotéka – Benefiční koncert Anny 

Beránkové
 22. 09. | 20.30 | Corvus Quartet a Simulantenbande
 23. 09. | 20.30 | Swingová tančírna s The Mole‘s Wing 

Orchestra
 24. 09. | 20.30 | Legendy v Besedě: Miroslav Vitouš & Jiří 

Stivín
 25. 09. | zavřeno
 26. 09. | 20.30 | Žalman & Spol.
 27. 09. | 20.30 | Barbora Mochowa + Kaspar Melichar – 

dvojkřest!
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 28. 09. | 20.00 | Potlach – Pacifik + Scarabeus
 29. 09. | 20.30 | Trio Prokop – Andršt – Hrubý
 30. 09. | 20.30 | MLADOstranská beseda uvádí – 

Špuntkvaně

  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. 09. | 19.30 | ČECHOMOR – Kooperativa tour 2016 – 
velká scéna

 02. 09. | 16.00 | PNTN BEAT PCNC – scéna ponton
 03. 09. | 18.00 | Radek Honc aka DJ Groovyluvah – scéna 

ponton
 04. 09. | 18.00 | Electroswing Sunday – scéna ponton
 05. 09. | 18.00 | DJ IA – scéna ponton
 06. 09. | 18.00 | Headliner Ponton – scéna ponton
 07. 09. | 18.00 | Radek Honc aka DJ Groovyluvah – scéna 

ponton
 08. 09. | 19.30 | Xavier Baumaxa – velká scéna
 09. 09. | 18.00 | DJ Brady & Few – scéna ponton
 10. 09. | 12.00 | Vinobraní na Střeleckém ostrově – velká 

scéna
 11. 09. | 18.00 | Electroswing Sunday – scéna ponton
 12. 09. | 18.00 | DJ IA – scéna ponton
 13. 09. | 19.30 | Vladimír Mišík & Etc... & Blue Effect – 

velká scéna
 14. 09. | 18.00 | Roman Tomeš – scéna ponton
 15. 09. | 16.00 | Honba za pokladem
 15. 09. | 19.00 | Retro projekt – scéna ponton
 16. 09. | 16.00 | PNTN Beat PCNC – scéna ponton
 17. 09. | 18.00 | DJ Brady & Few – scéna ponton
 18. 09. | 10.30 | Petanque: Sbohem léto a finále ligy 

LPPS
 18. 09. | 18.00 | Electroswing Sunday – scéna ponton
 19. 09. | 18.00 | DJ IA – scéna ponton
 20. 09. | 18.00 | Headliner Ponton – scéna ponton
 22. 09. | 15.30 | Óčko – Pořádná porce zábavy – velká scéna
 23. 09. | 16.00 | PNTN Beat PCNC – scéna ponton
 24. 09. | 15.00 | Přijďte si s námi zahrát – velká scéna
 24. 09. | 18.00 | DJ Brady & Few – scéna ponton
 25. 09. | 18.00 | Electroswing Sunday – scéna ponton

  PALÁC AKROPOLIS 
Kubelíkova 27, Praha 3 – Žižkov | info@palacakropolis.cz |  
www.palacakropolis.cz

  předprodej vstupenek: pokladna (kavárna Akropolis): po–pá 
10.00–23.30; so a ne 16.00–23.30; tel. 296 330 913; Ticketpro 
a Ticketportal

 01. 09. | 19.30 | Music Infinity – Julianna Barwick /US, 
Lenka Dusilová/CZ – velký sál | 280/350 Kč

 06. 09. |20.00 | Excelent jukebox: Wolf Alice /UK, Supp-
ort Gengahr /UK – velký sál | 360 Kč

 09. 09. | 19.30 | Marinah & Chicuelo /ES – velký sál | 
350/400 Kč

 10. 09. | 20.00 | Michael Patrick Kelly – Human Club Tour 
2016 – velký sál | 920 Kč

 13. 09. | 19.30 | Michal Ambrož & Hudba Praha – křest CD 
– velký sál | 230/280 Kč

ŽIŽKOV SOBĚ
Euroconnections: Liveurope Festival

 15. 09. | 19.30 | Zahrádky Žižkov – Liveurope Festival 
představí v Praze úspěšné mladé kapely z Evropy | 
vstup je zdarma

 16. 09. | 20.00 | Udílení cen festivalu Příští vlna/Next 
Wave – velký sál | 200/160 Kč 

 18. 09. | 19.30 | Teho Teardo & Blixa Bargeld – Nerissi-
mo Tour 2016. Teho Teardo a Blixa Bargeld se vracejí 
do Prahy se zbrusu novým albem – velký sál | 770 Kč

 19. 09. | 20.00 | Fekete Seretlek a Damúza – Kar – velký 
sál | 250/175 Kč 

 21. 09. | 19.30 | Kieslowski – 5 let – velký sál | 220/300 Kč
 25. 09. | 20.00 | Spitfire Company – Vladimir Macbetin 

– velký sál | 250/175 Kč 
 26. 09. | 20.00 | Fekete Seretlek a Damúza – Kar – velký 

sál | 250/175 Kč 
27. 09. | 20.00 | Spitfire Company – Vypravěč – velký sál 

| 200/160 Kč 
28. 09. | 19.00 | Paprsky inženýra Garina – 30 years of 

indifference – velký sál | 180/220 Kč
29. 09. | 19.30 | Prague New York Efects IV. – Floex /cz + 

Tami Stromach /USA – velký sál | 250/175 Kč

VÝSTAVA
Bubliny – obrazy ing. Pavla Koťana | Foyer Paláce Akropolis 
| od 1. 9. do 2. 10.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
 07. 10. | 123 minut
 08. 10. | Music Infinity: Bartsch 
 09. 10. | Banned from Utopia: Frank Zappa‘s music 

performed by his original musicians
 12. 10. | Spitfire company: Vladimir Macbetin 
 19. 10. | Sto zvířat
 24. 10. | Sophie Hunger
 25. 10. | Midnight Session: Bugge wesseltoft‘s new 

conception of jazz 
 26. 10. | The Klezmatics
 31. 10. | Mikea Aufenfehn – Boris Bronski
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  VAGON CLUB
Národní 25 (Palác Metro), Praha 1 | tel. 733 737 301 | po 19 h | 
vagonclub@seznam.cz | www.vagon.cz

 01. 09. | 21.00 | Atp Band hrající písně The Velvet 
Underground + Pátý kolo u vozu

 01. 09. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 02. 09. | 21.00 | The Bluemoon + The Closing Day
 02. 09. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 03. 09. | 21.00 | Metallica revival Beroun
 03. 09. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
 04. 09. | Info viz www.vagon.cz
 05. 09. | 21.00 | Pop Killers + Guano a pes
 06. 09. | 21.00 | Keltské úterý : Five Leaf Clover + Isara
 07. 09. | 21.00 | Visací zámek
 07. 09. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 08. 09. | 21.00 | Krausberry velká parta
 08. 09. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 09. 09. | 21.00 | Špejbl´S Helprs AC/DC revival
 09. 09. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 10. 09. | 20.00 | Johnny Stalk + Do řady ! + A bude hůř 

+ Fancy Foxx + Paragraf 219
 10. 09. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 11. 09. | info viz www.vagon.cz
 12. 09. | info viz.www.vagon.cz
 13. 09. | 21.00 | Keltské úterý : Vintage Wine
 14. 09. | 21.00 | Thanx + V. T. Marvin + Low Riders Banda
 14. 09. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný

 15. 09. | 21.00 | Bubny Praha 
 15. 09. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 16. 09. | 21.00 | Pink Floyd revival – Distant Bells
 16. 09. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 17. 09. | 21.00 | AppleJuice + Plexis + Hakmak + Degradace
 17. 09. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 18. 09. | 21.00 | Talenti a Mistři: Sváťa Karásek & Svato-

pluk + Zima – večerem provází Petr Korál koncert se 
koná s podporou hl. m. Prahy

 19. 09. | 21.00 | Záviš kníže pornofolku
 20. 09. | 21.00 | Led Zeppelin revival + Afterglow (Honza 

Holeček, Jindra Musil, Jirka „Zelí“ Zelenka, Pavel Novák)
 21. 09. | 21.00 | Znouzectnost – nekuřácký koncert
 21. 09. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 22. 09. | 21.00 | Larika + host
 22. 09. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 23. 09. | 21.00 | Black Sabbath and Ozzy Osbourne 

revival + Iron Maiden revival
 23. 09. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 24. 09. | 21.00 | Professor (Beatles, Lennon, Deep 

Purple, Queen, AC/DC, etc...) – nekuřácký koncert
 25. 09. | 21.00 | The Deviant 
 26. 09. | 21.00 | Visací zámek revirvál – Dokyho narozeniny
 27. 09. | 21.00 | Rammstein / CZ
 27. 09. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 28. 09. | 21.00 | Crossroads Band (music of 60´s & 80´s – 

Iggy Pop, Cream, Black Sabbath, RHCP, etc...) + Jet Lag
 29. 09. | 21.00 | Queenie – Queen tribute – nekuřácký 

koncert
 29. 09. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 30. 09. | 21.00 | U2 revival Desire – nekuřácký koncert
 30. 09. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný

Kampa, Malá Strana
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  DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

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

 06. 09. | 15.00 | Houslový koncert Marie Fuxové. Program: 
W. A. Mozart, M. Ravel, H. Wieniawski, C. Saint Saëns | refektář, 
vstupné dobrovolné
 09. 09. | 17.00 | Vernisáž výstavy fotografií řepského 
rodáka Josefa Czwartynského a obrazu Alfreda Offnera 
„Sestra Charitas“, zapůjčeného ze Státního zámku Horšovský 
Týn, autogramiáda knihy Jaroslava Hájka „Šlechtična a loupežník“, 
hudební program: S. M. Evangelista – klavír, J. Zdeňková – flétna, 
J. Zlámal – violoncello | refektář, vstupné dobrovolné
 11. 09. | 14.00 | Vinobraní v klášteře s oslavou 20. výročí 
založení Domova sv. Karla Boromejského a ženské věznice 
v Řepích – Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou, Saxofonové 
kvarteto ze Zličína, taneční soubor Makotřaské Stařeny s kapelou, 
orchestr Archioni Plus, Jana Rychterová a spol., občerstvení, vína, 
stánky, program pro děti | zahrada, vstupné dobrovolné
 18. 09. | 09.00 | Slavnostní bohoslužba k výročí Domova 
a farnosti sv. Martina za účasti generálního vikáře Arcidiecéze 
pražské, Mons. Zdenka Wasserbauera, od 17.00 koncert sboru 
Wagner Ensemble z Kalifornie | kostel sv. Rodiny, vstupné dob-
rovolné
 22. 09. | 15.30 | Beseda s historikem Adamem Votrubou, 
autorem knihy Václav Babinský – život loupežníka a loupežnická 
legenda | refektář, vstupné dobrovolné
 25. 09. | 17.00 | Houslový recitál Pavla Ereta. Program. J. S. 
Bach, N. Paganini a P. Janda | kostel sv. Rodiny, vstupné dobro-
volné
 27. 09. | 18.00 | Svatováclavský koncert v podání kvarteta 
Jiřího Žigmunda | kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 29. 09. | 15.30 | Odpolední koncert s violoncellem – Vladi-
mír a Marek Sůvovi. Program: L. Boccherini, A. Dvořák, A. Piatti 
| refektář, vstupné dobrovolné

  DŮM NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN, O. P. S. 
Vocelova 602/3, Praha 2 | tel. 221 419 800 | info@dnm–praha.eu | 
www.dnm–praha.eu

  změna programu vyhrazena

Křižovatka kultury, etiky a vzájemného porozumění lidí z různých 
zemí a kultur. Centrum vzájemného porozumění a tolerance. 

PROGRAMOVÁ NABÍDKA DNM
Knihovna – obsahuje knižní publikace, časopisy, filmové a hu-
dební nosiče různých národnostních menšin žijících v ČR s téma-
tem „národnostní menšiny v historických obrazech“. Publikace 
mají různé jazykové mutace.
Galerie – pravidelné výstavy, prezentace autorů z jednotlivých 
národnostních menšin žijících v ČR. 
Filmové a hudební projekce, besedy a klubové večery s vý-
znamnými osobnostmi a představiteli politického a veřejného života. 
Kulturně vzdělávací programy pro děti i dospělé (divadelní 
představení, výchovné koncerty, přednášky, besedy a filmové projekce).

NABÍDKA SLUŽEB
Pronájem prostor ke kulturně–společenskému vyžití, sál s kapa-
citou 80 míst, galerie (k sezení 20 míst), kavárna se zázemím pro 
40 osob a několik zasedacích místnosti s kapacitou do 15 osob.

AKCE
 02. 09. | 18.00 | Vernisáž výstavy LOUTKY – SNM – Zuzana 
Štancelová
 08. 09. | 14.00–22.00 | Dny kultury národů Kazachstánu
 17. 09. | 16.00–22.00 | Vernisáž – BNM – Bulharská pravo-
slavná obec v ČR
 18. 09. | 17.30–22.00 | Klub Polski v Praze – PNM – koncert 
Moczek, Řepka

  CHODOVSKÁ TVRZ 
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO O. P. S.

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

  galerie otevřena út–ne | 13.00–19.00 | vstupné 50/30 Kč
  pokladna otevřena po | 10.00–17.00 | út–pá | 10.00–19.00 | so–ne 
| 13.00–19.00 | 

  spojení: bus 125, 136, 213, 293 – zastávka Chodovská tvrz, pak 3 
minuty chůze; metrem C – stanice Chodov, poté 10 minut chůze 
podle šipek
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KONCERTY
11. 09. | 19.30 | DOTrio – uskupení tří skvělých muzikantů za-
hraje a zazpívá písně amerických a kanadských autorů 60. a 70. 
let. Zazní Bob Dylan, Joan Baez ad. | 150/100 Kč
21. 09. | 18.00 | Šansony na tvrzi – Vzpomínka na Milana 
Jíru – setkání se vzácnými hosty: J. Petránkem, J. Rychtero-
vou, F. Sychrou a R. Linhartem (změna programu vyhrazena!) 
| 130/100 Kč

POHÁDKY
25. 09. | 15.00 | Divadélko pro děti v anglickém jazyce – pří-
běhy o zvířatech na farmě, o pirátech či cestě kolem světa pro děti 
ve věku 1–3 let a 3–10 let | vstup zdarma (kapacita sálu 75 osob)

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

 01. 09. | 14.00 | Výtvarný ateliér – každý týden út–so kresba, 
malba a další výtvarné dílny
 16. 09. | 15.00 | Cena Miloslava Švandrlíka – slavnostní 
vyhlášení výsledků literární soutěže o nejlepší humoristickou 
knihu roku 2015 | vstup zdarma

GALERIE
Výstava u příležitosti 40. výročí existence Jižního Města | 
vstup zdarma | Velká a Malá galerie, od 15. 9. do 30. 10. 

PŘIPRAVUJEME
05. 10. | 19.30 | Duo J. Koubková a O. Kabrna – koncert skvě-
lých jazzových osobností domácí scény nabídne slavné jazzové 
standardy i vlastní tvorbu | 200/140 Kč

  KULTURNÍ DŮM BARIKÁDNÍKŮ
Saratovská 20, Praha 10 | tel. 274 770 789 | kd–barikadniku@volny.cz | 
www.kulturnidumbarikadniku.com

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

04. 09. | 14.00 | Vršovanka – dechovka – taneční odpoledne
06. 09. | 18.00 | Taurus – taneční večer – novinka na Barče 
07. 09. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
11. 09. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
11. 09. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
12. 09. | 19.30 | Velký narozeninový koncert – Schovan-

ky 45 let – věnováno 25. výročí Country rádia, uvádí 
Bezi Jr., poblahopřát přijdou: bývalá Schovanka Věra 
Martinová a zakladatelé Pacifiku Tony Linhart a Helena 
Maršálková

13. 09. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
14. 09. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
18. 09. | 14.00 | Laurus – taneční odpoledne
20. 09. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
21. 09. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
23. 09. | 19.30 | Dixieland Praha – jazzový koncert

25. 09. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
26. 09. | 19.00 | Setkání osad na Barče – trampský večer – 

hrají: Zlatý orel, Veget, Náplava
27. 09. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
28. 09. | 20.00 | Country bál na Barče s výukou country 

tanců – hraje Globus
29. 09. | 18.00 | Eva a Vašek – taneční zábava
30. 09. | 19.00 | Top párty – Retrodisco – „70.–90. léta“

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
Mariánské nám. 1, Praha 1 | tel. 222 113 555

  rezervace on–line www.mlp.cz
  předprodej v pokladně MKP; tel. 222 113 425, 222 113 377
  pokladna otevřena po–pá 14.00–20.00, změna programu vyhrazena
  program – Kulturní a vzdělávací centrum MKP; tel. 257 532 908, 
257 532 013

  změna programu vyhrazena

KONCERTY

ÚSTŘEDNÍ HUDBA A ČR
  Cyklus odpoledních koncertů s orchestrem Armády ČR | vstup volný, 
místenky v předsálí od 16 00; velký sál

15. 09. | 17.00 | Promenádní koncert 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SETKÁNÍ

KOLEM SVĚTA – CYKLUS CESTOVATELSKÝCH PŘEDNÁŠEK
  moderuje RNDr. Karel Wolf
  www.kolemsveta.cz

 05. 09. | 19.00 | Vancouver – hlavní město outdooru. 
Cestovatelská promítání o životě v kanadském Vancouveru 
a především nevšedních outdoorových výpravách do jeho okolí. 
O horské turistice, kajakování na oceánu, boji o život v peřejích 
řek, skialpinismu i blízkých setkáních s medvědy budou vyprávět 
Martin Lipina a Ondřej Kubát | vstupné 80 Kč; malý sál
 23. 09. | 19.00 | 9 nejúžasnějších míst světa. Co vás může 
potkat na šestnáctiměsíční cestě kolem světa, když se přesouváte 
stopem, bydlíte u místních nebo ve stanu, část cesty s sebou máte 
dvě děti, chcete se potápět, vylézt na šestitisícovku, vidět, co jste 
ještě nikdy neviděli, a poznat svět na dřeň? Přednáší Kateřina 
Krejčová | vstupné 80 Kč; malý sál

SPOLEČNOST BRATŘÍ ČAPKŮ UVÁDÍ
 06. 09. | 17.00 | Vinohradské zátiší (Čapkova vila)   Přednáška 
představí historii a současnost dvojvily bratří Čapků, do které se 
přestěhovali v roce 1925 a kde se scházeli proslulí pátečníci – špičky 
tehdejší české inteligence – spisovatelé, básníci, novináři, lékaři, 
politici, kteří v podkroví vily každý pátek odpoledne rozebírali 
politické a literární události týdne | vstupné 40 Kč; malý sál
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CHOLESTEROL A ATEROSKLERÓZA – JAK NAD NIMI 
ZVÍTĚZIT?

  ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové

 07. 09. | 17.00 | Co se v našem těle odehrává? Jak vypadá 
„hodný“ a „zlý“ cholesterol, jak se projevuje ateroskleróza a vy-
světlíme si základní principy těchto dějů a jejich prevenci. Přednáší 
MUDr. Pavel Rutar, internista Nemocnice Na Homolce, absolvent 
Salzburského lékařského semináře Internal Medicine.| vstupné 
40 Kč; malý sál 

Z ATELIÉRŮ UMĚLCŮ 
  přednáší PhDr. Jana Jebavá

 12. 09. | 17.00 | Jan Kupecký – geniální malíř podobizen. 
Český barokní malíř a portrétista, který dokázal vystihnout 
základní charakteristiku zobrazovaného a předmětů v zátiší | 
vstupné 40 Kč; malý sál
 19. 09. | 17.00 | Jean Ingres – mistr ženských aktů. Fran-
couzský klasicistní malíř, který se inspiroval renesančními mistry 
a ideálem krásy. Svými obrazy inspiroval generaci impresionistů 
| vstupné 40 Kč; malý sál
26. 09. | 17.00 | Josef Matěj Navrátil – dekoratér a kraji-
nář. Český malíř období romantismu, autor panoramatických 
výjevů v interiéru, např. pro zámky Ploskovice a Jirny | vstupné 
40 Kč; malý sál

ČASOVÁNÍ
  hudebně – literární pořad připravuje a uvádí Hynek Žirovnický

 14. 09. | 19.00 | Tajemství podzemí Moravského krasu   
Hosté pořadu: Ladislav Lahoda (prezident společnosti pro výzkum 
historického podzemí) a Jakub Noha (pražský písničkář) | vstupné 
60 Kč; malý sál
 21. 09. | 19.00 | To neznáte Buriana – ze života krále komiků 
z méně známých úhlů. Hovoří a zpívají Václav Vomáčka z Pražské-
ho salónního orchestru a bard Jiří Q. Černohlávek | vstupné 60 Kč; 
malý sál

KULTURNÍ IDENTITA ARMÉNIE
 15. 09. | 19.00 | Autorka monografie Stereotypní obrazy 
a etnické mýty: kulturní identita Arménie ve své přednášce 
poodkryje dějiny a kulturu kavkazské Arménie. Přednáší PhDr. 
Petra Košťálová, Ph.D. | vstupné 40 Kč; malý sál

VYCHÁZKY PRAHOU – TAJUPLNÉ I VŠEDNÍ DOMY 
A ZÁKOUTÍ

  vycházka od 16.00; v 16.10 přesun (max. 40 účastníků) | vstupné 
40 Kč; malý sál

 20. 09. | 16.00 | Podolí   Vycházka pražskou čtvrtí Podolí, která 
je poprvé připomínána již roku 1222 v zakládací listině královské 
kapituly na Vyšehradě. Provádí Mgr. Martina Štrachová 
 22. 09. | 16.00 | Valdštejnská zahrada (jedna z nejvýraz-
nějších staveb českého raného baroka) a Vojanovy sady (jedny 
z nejstarších sadů v Praze). Provádí Mgr. Martina Štrachová

 22. 09. | 16.00 | Karlovo náměstí – velkolepý projekt Otce 
vlasti   Čím Karel IV. podnítil výstavbu Nového Města a jak vypa-
dal původní Dobytčí trh? Provádí Mgr. Dana Kratochvílová

K HISTORII KOSTELA V ZÁBOŘÍ NAD LABEM 
  Ars Viva

 21. 09. | 17.00 | Kostel sv. Prokopa v Záboří nad Labem 
je v českých podmínkách mimořádným zjevem a upoutá přede-
vším skvělým románským portálem, který je jedním z předních 
děl českého románského umění jedním z předních děl českého 
románského umění. Kostel byl upravován v 16. století, přičemž 
přestavba měla výrazně historizující rys. Přednáší Ing. arch. Karel 
Kibic Ph.D., Národní památkový ústav | vstupné 40 Kč; malý sál

AFGHÁNISTÁN – NOČNÍ MŮRA TOHOTO SVĚTA
 21. 09. | 19.00 | Média dnes a denně přinášejí svědectví 
o utrpení a krutostech v zemi pod Hindukúšem. Je to ale 
opravdu věrný obraz zastaralého místa, kde se letos píše teprve 
rok 1394? Přednáší válečný zpravodaj Petr Blahuš | vstupné 40 Kč; 
malý sál 

PRAHA INDUSTRIÁLNÍ ÉRY – STÁLE PŘÍTOMNÁ 
I MIZEJÍCÍ 
 22. 09. | 17.00 | Letná – pátý pražský kopec   Přednáška 
o území na pomezí Libně a Vysočan, jež bylo zastavěno teprve 
v důsledku růstu místního průmyslu ve druhé polovině 19. století. 
Přednáší Ing. arch. Radim Gabor | vstupné 40 Kč; malý sál

POSLECHOVÝ POŘAD JIŘÍHO ČERNÉHO
 26. 09. | 19.00 | Michal Prokop – stálice zpívaného soulu, 
rocku a krásné češtiny | vstupné 60 Kč; malý sál 

CYKLUS PŘEDNÁŠEK K 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. 
 27. 09. | 17.00 | Slovanská duše Karla IV. – vliv výzdoby 
znojemské rotundy na malby na Karlštejně Markrabě Karel si za 
své vlády na Moravě jistě uvědomil kořeny rodu Přemyslovců. 
Zřejmě ho zaujaly i románské malby ve znojemské rotundě, jež ho 
poté asi inspirovaly i k návrhu koncepce výzdoby hradu Karlštejna. 
Přednáší RNDr. Mgr. H. Blochová. Živá středověká hudba z doby 
Karla IV | vstupné 40; malý sál

ČESKÝ EGYPTOLOGICKÝ ÚSTAV V MKP
  nový cyklus přednášek

 27. 09. | 19.00 | Vzestup a pád doby stavitelů pyramid na 
základě českých výzkumů v Egyptě. České výzkumy v Abúsíru 
ukazují mechanismus vzestupu a kolapsu doby stavitelů pyramid 
ve zcela novém světle. Úvodní z cyklu přednášek prosloví ředitel 
ČEgÚ a ředitel koncese pro výzkum v Egyptě prof. Mgr. Miroslav 
Bárta, Dr. | vstupné 40 Kč; malý sál 

POSVÁTNÁ MÍSTA
 29. 09. | 17.00 | Tradice, podoba a příklady posvátných 
míst v Čechách (Bacín, sluneční svatyně v Plakánku, Boží kámen, 
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Burkovák, sv. Ivan Pod skálou a další. Přednáší spisovatel Václav 
Vokolek | vstupné 40 Kč; malý sál

PRAŽSKÁ VČELAŘSKÁ SETKÁVÁNÍ 
  Hradčanské včely, z. s., Pracovní společnost nástavkových včelařů, z. s. 
a Včelnice Žežulka

 29. 09. | 19.00 | Včely sociální, osamělé i kukaččí – krás-
né, užitečné, ohrožené – přednáší Mgr. Jakub Straka, Ph.D. 
(UK Praha), Opylovatelé ve městě – co jim prospívá a co naopak 
škodí? – přednáší Ing. Hana Kříženecká. | vstupné 40 Kč; malý sál

ALTERNATIVNÍ CESTY POZNÁNÍ

FENG SHUI – ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA 
  přednáší Ing. Jiří Černák

 12. 09. | 19.00 | Životní rovnováha je základním pilířem 
plného a šťastného života. Jak správně nastavit oblasti života, 
abyste životní rovnováhu mohli vybudovat? Základní principy | 
vstupné 40 Kč; malý sál
 19. 09. | 19.00 | Poznání sebe sama je klíčem k nastavení 
životní rovnováhy | vstupné 40 Kč; malý sál
 03. 10. | 19.00 | Prostor pro životní rovnováhu je místo, 
kde trávíte nejvíce času svého života – Váš domov | vstupné 
40 Kč; malý sál

ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ 
  (ve spolupráci s časopisem Meduňka)

 04. 09. | 17.00 | Hormonální jógová terapie pro ženy, muže 
a diabetiky – přednášejí Dinah Rodrigues a Ing. Yvona Švecová, 
certifikovaná lektorka hormonální jógy | vstupné 40 Kč; malý sál

  NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST ČESKÝCH 
UNITÁŘŮ

Karlova 186/8, Praha 1 | tel. 222 221 361 | www.unitaria.cz
  spojení: metro A – Staroměstská (5 minut pěšky); tram 17, 18, 
st. Karlovy lázně, Staroměstská

PRAŽSKÁ OBEC UNITÁŘŮ – NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Anenská 5, Praha 1

 04. 09. | 10.30 | Burcující maják útěchy – Petr Samojský – 
každý potřebuje někdy utěšit. A každý potřebuje někdy postrčit, ba 
někdy s prominutím – nakopnout. Máme někoho, kdo nás utěší, 
postrčí nebo přímo nakopne? Zpívá pěvecký sbor Uni–Sono. 
 11. 09. | 10.30 | Kotva anebo koule u nohy? – Vlastimil 
Krejčí – jsou věci, které nám poskytují pocit stability. Nejsme však 
pouze otroky svého lpění?  Po shromáždění následuje prezentace 
Lucie Červené o Enneagramu.

 18. 09. | 10.30 | Všechno má svůj příběh – ty i já! – Petr 
Samojský – slavnost žehnání vodám pro děti i dospělé – výroční 
slavnost našeho společenství.  Přineste vzorky vody, které jste 
přivezli z dovolené, výletu apod. Na dudy hraje James Mac Do-
nald Reid ze skotského Edinburghu. Po shromáždění následuje 
meditace s Jirkou Šulcem. 
 25. 09. | 10.30 | Hromádka hnoje a pravda Evangelia – 
Petr Samojský – stará moudrost říká, že není všechno zlato, co 
se třpytí. To samé platí o moudrosti či „moudrosti“ věků. Umění 
rozlišování, to je klíč k moudrosti opravdové. Po shromáždění 
následuje cvičení Velký strom s Honzou Kalousem. 

DALŠÍ PROGRAMY
Anenská 5, Praha 1

 20. 09. | 18.00 | Keltský a slovanský folklór – James MacDo-
nald Reid – pravé skotské dudy zazní v pořadu zpěváka a vypra-
věče, kterým je James MacDonald Reid ze Skotska. James užívá 
původní vypravěčský styl, který se naučil od pamětníků a nositelů 
tradice. Za svých mladých let James cestoval po slovanských ze-
mích, kde se učil folklórní písně a hrát na dudy různého typu, 
včetně českých.

  OBECNÍ DŮM
Významná stavba pražské secese z roku 
1912 

nám. Republiky 5, Praha 1 | 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 organizované skupiny lze dopředu objednat mimořádné 
prohlídky v češtině, němčině, angličtině, francouzštině, 
popř. i v dalších jazycích. Minimální cena mimořádné prohlídky: 
2500 Kč (do 10 osob)
Přijďte navštívit první reprezentační patro Obecního 
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
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  ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE – 
ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU 

Maiselova 15, Praha 1 | 3. patro | tel. 222 749 350 |  
education@jewishmuseum.cz | www.jewishmuseum.cz

  spojení: metro A – Staroměstská, tram 18, st. Staroměstská, tram 17, 
bus 207, st. Právnická fakulta

  Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku 
koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup 
do Oddělení pro vzdělávání a kulturu povolen. Změna programu 
vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.
jewishmuseum.cz

 05. 09. | 18.00 | Nansenova nadace – nečekaná záchrana 
ze severu. Vernisáž výstavy, která mapuje činnost norské hu-
manitární organizace Nansenhjelpen a její historii během dru-
hé světové války. Jedná se především o záchranné akce, které 
organizovala Nansenova nadace v Praze na záchranu českých, 
slovenských, rakouských a německých Židů. Mezi Židy z Česko-
slovenska, kteří díky Nansenově nadaci našli přechodné útočiště 
v Norsku a měli to štěstí, že přežili útrapy druhé světové války, byli 
např. pozdější významní norští psychiatři Leo Eitinger a Berthold 
Grünfeld, americký lékař Edgar Brichta či architekt Otto Eisler | 
vstup volný
 07. 09. | 18.00 | Židovský rychtář a další královští úředníci: 
spolupráce křesťanů s židovskou samosprávou ve středo-
věku a raném novověku. Přednáška historičky Lenky Blechové 
z Historického ústavu AV ČR se zaměří na osobu židovského rychtáře, 
králem jmenovaného úředníka pro židovské záležitosti. Kolik osob 
v této funkci existovalo v českém středověkém státě? Kdo se k vý-
konu úřadu hodil? Jaká byla náplň jeho činnosti? Jak se můžeme 
prizmatem židovského rychtáře dívat na tehdejší židovstvo? Jak lze 
pracovat se zprávami o židovské menšině z křesťanských zdrojů? Na 
tyto otázky se Lenka Blechová pokusí odpovědět v první ze svých 
čtyř přednášek v rámci nového podzimního cyklu, který na vybra-
ných tématech představí život židovských obcí na našem území ve 
středověku a raném novověku | vstup volný
 22. 09. | 18.00 | Židovské motivy v českém hraném fil-
mu. Sedmý díl z filmového cyklu Alice Aronové věnovaný tématu 
kolaborantů na jedné straně a zachránců Židů na straně druhé. 
Alice Aronová se soustředí na filmy Obchod na korze (J. Kadár, 
E. Klos) a Musíme si pomáhat (J. Hřebejk) a v širší perspektivě 
na porovnání filmů s židovskou tematikou v 60. a svobodných 
90. letech 20. století. Projekce: Obchod na korze (64 min, 1965), 
režie Ján Kadár, Elmar Klos | vstup volný

 MAISELOVA SYNAGOGA
Maiselova 10, Praha 1

 04. 09. | 19.00 | Útěk na východ – beseda s Petrem Arto-
nem. V souvislosti s probíhající výstavou Trosečníky v Šanghaji 
se v rámci pamětnického cyklu Naše 20. století uskuteční beseda 

s Petrem Artonem (*1922). Petr Arton pohovoří s moderátorem 
Adamem Hradilkem (ÚSTR) zejména o útěku z nacisty okupova-
ného Československa a následující anabázi vedoucí přes Polsko, 
Litvu, Sovětský Svaz, Japonsko, Šanghaj, Jižní Afriku, Kanadu, 
USA, Bahamy a Velkou Británii, kde se jako navigátor bombardéru 
311. (československé) peruti královského letectva zúčastnil honů 
na nacistické ponorky. Večer se koná ve spolupráci s Ústavem pro 
studium totalitních režimů | vstup volný
 06. 09. | 19.00 | Hass ist ein Mangel an Fantasie (Nenávist 
je nedostatek fantazie). Literární koláž z textů Alice Herz–So-
mmerové, Georga Kafky, Paula Arona Sandforta, Lea Strausse, 
Viktora Ullmanna a Ilsy Weberové. Tito umělci a umělkyně inter-
novaní v Terezíně vzdorovali opovrhování lidmi a nenávisti, kterou 
Graham Green trefně charakterizoval jako „nedostatek fantazie.“ 
Svým uměním se vzepřeli proti diktátu nacistické ideologie, která 
považovala Židy za neschopné jakékoli skutečné kultury. Jejich 
texty nám i dnes dodávají odvahu čelit spirále nenávisti a násilí. 
Koncepce a úvod: Michael Lahr. Přednes: Gregorij von Leïtis. Pro-
gram se koná v rámci řady Doba a svědkové – Zeit und Zeugen ve 
spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze, 
Goethe–Institutem v Praze, Pražským literárním domem a The  
Lahr von Leitis Academy & Archive. V němčině. České překlady 
textů budou k dispozici | vstup volný
 13. 09. | 19.00 | Jak filmařům chutná život? Film očima 
současných židovských režisérů. O tom, jak se osobní židovská 
zkušenost promítá do práce filmového režiséra, se svými hosty 
Irenou Pavláskovou, Michalem Herzem a Pavlem Štinglem poho-
voří scénárista, režisér, herec a producent Václav Marhoul. Večer 
se koná ve spolupráci s projektem Diskuze v Maiselovce | vstup 
volný
 21. 09. | 19.00 | Kafka – El profeta solitario de Praga (Kafka 
– osamělý prorok z Prahy). V rámci letošního IV. Bienále Kafka 
/ Borges – Praha / Buenos Aires prosloví argentinský psychoana-
lytik, spisovatel a publicista Arnoldo Liberman (*1933) osobně 
angažovanou přednášku o díle Franze Kafky a jeho recepci (nejen) 
z židovské perspektivy. Přednáška je pořádána ve spolupráci se 
Společností Franze Kafky a Velvyslanectvím Argentinské republiky 
v Praze. Ve španělštině se simultánním tlumočením do češtiny | 
vstup volný.
 27. 09. | 19.00 | T. G. Masaryk a židovství. Spoluzaklada-
tel vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze 
Miloš Pojar se už před „sametovou revolucí“ zabýval vztahem 
filosofa, sociologa a státníka Tomáše Garriguea Masaryka k ži-
dovství a Židům. Pojarova mise jako prvního polistopadového 
československého a českého velvyslance v Izraeli tento zájem 
dále prohloubila. Hlavním výsledkem jeho dlouhodobých rešerší 
je kniha T. G. Masaryk a židovství, kterou čtyři roky po jeho smrti 
z autorovy pozůstalosti vydalo nakladatelství Academia. Nad tou-
to publikací a jejími širšími souvislostmi se zamýšlejí autorův syn 
a pozdější nástupce na ambasádě v Tel Avivu, politolog Tomáš 
Pojar, historici Alexander Fried a Michal Frankl a izraelský pilot 
a podnikatel Hugo Marom, rodák z Brna. Moderuje publicista Petr 
Brod. Kniha bude na místě k prodeji | vstup volný
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 zzahraniční 
kulturní centra

  AMERICKÉ CENTRUM
Velvyslanectví USA v Praze

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

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

   vstup na programy je volný
  změna programu vyhrazena

KNIHOVNA
  návštěvní hodiny pro veřejnost: po, st, čt 13.00–16.00, út 13.00–
19.00, zavřeno ve dnech českých a amerických svátků (5. 9., 28. 9.) 

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

PROGRAMY
 07. 09. | 17.00 | Má americká krása – uvedení audioknihy Ve-
roniky Bednářové. „Má americká krása“ je unikátní soubor povídek 
a reportáží přední české novinářky, který přináší neotřelé pohledy 
na Spojené státy a jejich atmosféru. Najdete zde Hollywood, Si-
licon Valley, Arlingtonský hřbitov, prázdninové místo Antonína 
Dvořáka, ale i procházku Central Parkem, Broadwayí a příběh 
zkázy newyorských Dvojčat. Audiokniha, kterou načetla hereč-
ka Bára Hrzánová, vychází u příležitosti 15. výročí teroristických 
útoků 11. září 2001. V češtině. 
 14. 09. | 16.00 | Studium na univerzitách v USA a možnosti 
získání sportovních stipendií – bezplatný seminář věnovaný 
základním informacím o studiu a především možnostech získání 
sportovních a akademických stipendií na univerzitách v USA. Se-
minář je určen pro studenty středních škol, ale také pro studenty, 
kteří již na vysoké škole studují a mají možnost transferovat na 
univerzitu do USA. Registrace nutná na stipendia@stipendia.cz. 
V češtině. 
 15. 09. | 15.00 | Příběhy našich sousedů – přehlídka vítěz-
ných týmů. Od ledna do června mapovali žáci základních škol na 

deseti místech po celé ČR osudy svých sousedů – představitelů 
nejstarší generace, kteří vzpomínali na své životní osudy ve 
20. století. 15. září 2016 od 15.00 vystoupí v Americkém centru 
v Praze deset vítězných žákovských týmů, které se v rámci pro-
jektu pořádaného organizací Post Bellum v konkurenci téměř 500 
zapojených dětí nejlépe zhostily úkolu natočit a zpracovat příběh 
ze svého okolí. Děti vystoupí se svými prezentacemi a představí 
příběhy pamětníků války a holocaustu, osudy politických vězňů 
či obětí kolektivizace nebo vzpomínky na dobu normalizace | 
v češtině 
 15. 09. | 17.30 | „Nutné kroky ke zlepšení rovnoprávnosti 
žen v České republice“ – může česká žena konkurovat mužům 
na trhu práce? Víte, o kolik méně berou ženy v České republice 
a kolik jich má rozhodovací pozici? Jak se to dá zlepšit? O těchto 
a jiných otázkách budou diskutovat absolventky International 
Visitor Leadership Program/ IVLP novinářka Tereza Engelová a po-
slankyně Helena Langšádlová. Za Otevřenou společnost o. p. s. se 
panelu zúčastní Klára Cozlová Čmolíková a Tomáš Pavlas. Diskuzi 
bude moderovat absolventka IVLP novinářka Pavlína Kvapilová. 
Program připravil Český klub absolventů IVLP | v češtině
 20. 09. | 17.00 | Coffee with American English – chcete si 
procvičit angličtinu? Přijďte se zapojit do konverzačního kroužku 
Amerického centra – tentokrát se budeme věnovat postavení žen 
ve společnosti | registrace nutná do 15. září 2016, více informací 
na stránkách Amerického centra – www.americkecentrum.cz | 
v angličtině
 26. 09. | 17.30 | Shattering the ’Glass Ceiling’: The Le-
gacy of Women’s Roles in 20th – Century Glass Design 
– přednáška Amy Hughes, která představí roli žen v poválečném 
československém sklářském designu. Ve své přednášce vykreslí 
způsoby, jak současné umělkyně přemýšlí o designu skla, zda jej 
vnímají čistě funkčně či jako dekoraci, a jak se do jejich díla zrcadlí 
současné politické, sociální a ekologické problémy, kterým dnes 
čelí společnost.
27. 09. | 17.30 | Jacob Adams: Diskuse o viole s předním 
americkým houslistou a violistou o koncertování v Carnegie Hall 
a o nových metodách výuky hudby na Yale University, University of 
California – Santa Barbara a University of Alabama | v angličtině
29. 09. | celý den | Postavení romských žen v minulosti, 
současnosti a budoucnosti – konference organizovaná or-
ganizací Slovo 21 ve spolupráci se skupinou Manushe. V češtině 
a v angličtině, překlad bude k dispozici. Více informací na strán-
kách Amerického centra. 

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

06., 13., 20. 09. | 18.00 | Filmový klub na téma „úspěšné 
ženy” – v angličtině, s anglickými titulky (pokud jsou k dispozici)
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  ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT
Šporkova 14 | Praha 1 | tel. 257 090 681 |iicpraga@esteri.it |  
www.iicpraga.esteri.it | www.facebook.com/
italiancultureinstituteprague

  změna programu vyhrazena

VÝSTAVY
Giovanni Tomaselli: „Octoechos – Circostanze visive“   Vý-
stava obrazů a plastik italského umělce Giovanniho Tomaselliho. 
Barokní kaple Italského kulturního institutu | Otevřeno po–čt 
10.00–13.00, 14.00–17.00, pá 10.00–14.00 | od 1. 9. do 11. 9.
Italské ozvěny   Obrazy s italskou tématikou vystavují Miroslav 
Houšť, Jiří Šuhájek, Jan Brabenec a Vladimír Mencl. Výstava 
se koná v prostorách Italského kulturního institutu pod záštitou 
velvyslance Itálie J. E. Alda Amatiho a senátora Petra Bratského. 
Otevřeno po–čt 10.00–13.00, 14.00–17.00, pá 10.00–14.00 | 
od 16. 9. do 1. 10. 

DIVADLO
 16. 09. | 19.00 | „Primo“ – monodrama o hrůzách holocaustu 
inspirované knihou Prima Leviho „Je-li toto člověk“ a osobními 
prožitky jejího autora. Režie: Giovanni Calò. Hraje: Jacob Olesen. 
V italštině s českými titulky. Pořádají Italský kulturní institut, 
Švandovo divadlo a Městská část Praha 5 | Více na www.svan-
dovodivadlo.cz 

HUDBA
 05. – 24. 09. Mezinárodní hudební festival Dvořákova 
Praha. V rámci festivalu se uskuteční dva koncerty s italskými 
umělci:
 08. 09. | 20.00 | London Symphony Orchestra, dir. Gia-
nandrea Noseda (Itálie), Jiří Bárta – violoncello. Program: 
A. Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, S. Rachma-
ninov: Symfonie č. 2 e moll | Dvořákova síň Rudolfina
 24. 09. | 20.00 | Orchestra dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia, dir. Antonio Pappano, Gil Shaham – housle. 
Program: G. Rossini: Předehra k opeře Popelka, P. I. Čajkovskij: 
Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35 a Symfonie č. 5 e moll, 
op. 64 | Dvořákova síň Rudolfina 
Více na www.dvorakovapraha.cz
 21. 09. | 19.00 | Fandango. Projekt pro dvě cembala, kastaněty 
a tanec. Účinkují: Petra Žďárská a Giedré Lukšaité – Mrázková 
– cembalo, Ludovica Mosca – kastaněty a tanec. Program: 
G. Frescobaldi, P. Bruna, D. Scarlatti, J. Gemrot, A. Soler, J. A. Ště-
pán. Fandango je název tradičního španělského tance z počátku 
18. století. Koncert se koná ve spolupráci s Italským kulturním 
institutem a Velvyslanectvím Španělska v Praze. Více na: www.
zdarska.com, www.ludovicamosca.com. Prodej vstupenek 
(350 Kč) v Italském kulturním institutu. 

28. 09. | 19.00 | Koncert – „Královna harfy, Jana Bouško-
vá, představuje své žáky z Bruselské královské konzervatoře“. 
Mezi účinkujícími se představí italská harfenistka Martina An-
tognozzi. Ve spolupráci s Italským kulturním institutem. Více na:  
www.bellarte.cz a www.janabouskova.com. Vstupenky jsou 
v  prodeji v  síti Ticketon | Sál Martinů HAMU, Malostranské 
nám. 13, Praha 1

 MAĎARSKÝ INSTITUT V PRAZE
Prágai Magyar Intézet

Rytířská 25–27 | Praha 1 | tel. 224 222 424–5 | 224 210 977 |  
info@hunginst.cz | www.hunginst.cz

  otevřeno po–čt 10–18 h; knihovna, denní tisk, kulturní týdeníky, 
časopisy

VÝSTAVA
Endre Kecső – Labyrint   Výstava nadějného absolventa ma-
ďarské AVU. Sklepní galerie MI | do 23. 9.

HUDBA
 08. 09. | 19.00 | Vystoupení Attitude quartet na festivalu 
Mladá Praha 2015. Sára Deák – housle, Tamás Szabó – housle, 
Gergő Fajd – viola, Barnabás Baranyai – violoncello | Hlavní sál 
Valdštejnského paláce, Praha 1 

JAZYK
26. 09. | 15.00–19.00 | Evropský den jazyků. U příležitosti 
Evropského dne jazyků pořádají kulturní instituty zajímavý pro-
gram a Speak–datin | Pasáž Lucerna, Praha 1

  RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE 
Jungmannovo nám. 18 | Praha 1 | tel. 257 090 589 | info@rkfpraha.cz | 
www.rkfpraha.cz 

  Knihovna RKF: po–pá 10–13 a 14–16 h; vstup volný

FILM
 12. 09. | 20.45 | Chyťte Haidera (A 2015, 90 min) – německy, 
anglicky, francouzsky; české a anglické titulky | kino Světozor, 
Vodičkova 41, Praha 1
 12. 09. | 19.30 | Der Kinograf: Filmy Saši Kolowrata, Krá-
lovna otroků (AT/GB 1924, 103 min) – němý film s anglickými 
mezititulky a českými titulky s živým hudebním doprovodem | 
kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1
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 21. 09. | 19.30 | Der Kinograf: Filmy Saši Kolowrata, Café 
Elektric (AT 1927, 90 min) – němý film s anglickými mezititulky 
a českými titulky s živým hudebním doprovodem | kino Lucerna, 
Vodičkova 36, Praha 1
 29. 09. | 19.30 | Der Kinograf: Filmy Saši Kolowrata, So-
doma a Gomora (AT 1922, 90 min) – němý film s anglickými 
mezititulky a českými titulky s živým hudebním doprovodem | 
kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1
 22. 09. – 18. 10. | Krycí jméno Holec (AT/CZ 2016, 96 min) – 
česky a německy; české titulky | různá kina v České republice 

VÝSTAVY
 09. 09. | 11.00 | Zuzana & Eugen Brikciusovi: Marie von Eb-
ner–Eschenbach slovem i obrazem | vstup volný, do 19. 09., 
denně 0.00–24.00 | zahájení výstavy u plakátů na rohu náměstí 
Republiky a ulice Na Poříčí, Praha 1
Favoriten – výstava fotografií Jana Krčmáře | vstup volný, 
po–pá 10.00–17.00 | RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 | 
do 29. 09. 

DISKUSNÍ PANEL
 15. 09. | 18.00 | Tvář první republiky – pouze česky | vstup 
volný | RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1
autorské čtení
 18. 09. | 15.45 | Anna Kim: Fingerpflanzen – dvojjazyčně, 
vstup volný | Královská obora Stromovka u Šlechtovy restaurace, 
Praha 7

PŘEDNÁŠKA
 26. 09. | 18.00 | Friedrich Bernhard Polleroß: Fischer von 
Erlach ve Vídni a v Praze – tlumočeno, vstup 100 Kč | Clam–
Gallasův palác, Husova 158/20, Praha 1

  SKANDINÁVSKÝ DŮM
Dejvická 3 | Praha 6 | tel. 777 926 331 | info@skandinavskydum.cz | 
www.skandinavskydum.cz

  Knihovna Skandinávského domu otevřena: po 15.00–20.00, 
čt 13.00–17.00

FESTIVAL VÝPRAVY SEVEŘANŮ
06.–15. 09. 2016

  všechny filmy jsou uváděny v českém znění nebo v původním znění 
s titulky

  rezervace vstupenek na: www.evald.cz, www.mlp.cz, www.goout.cz 
(kino Ponrepo)

Filmově–literární festival Výpravy Seveřanů, který pořá-
dá Skandinávský dům ve spolupráci s Českým centrem Praha, 
Městskou knihovnou v Praze, kiny Evald a Ponrepo, představí 

nejslavnější výpravy a putování severských národů. Diváci a po-
sluchači mohou v rámci dvoutýdenní přehlídky navštívit promítání 
čtveřice filmů, přednášku i čtení z cestopisů. 
S Thorem Heyerdahlem vyrazí návštěvníci v moderní filmové 
adaptaci Kon–Tiki na balsovém voru přes Tichý oceán, zapo-
slouchají se do strhujících deníků Fridtjofa Nansena z cesty na 
lodi Fram na severní točnu, s Roaldem Amundsenem v podání 
Seana Conneryho budou v slavném snímku Červený stan za-
chraňovat trosečníky vzduchoplavecké polární expedice Umberta 
Nobileho. O životě norského dobyvatele jižního pólu se dozvědí 
v dokumentárním snímku Ledové srdce obsahujícím u nás prak-
ticky neznámý archivní materiál. Přehlídku adaptací skutečných 
příběhů doplní historické psychologické drama Nula stupňů 
Kelvina o životu nebezpečném přezimování v nehostinných 
grónských pustinách se Stellanem Skarsgårdem v jedné z hlav-
ních rolí. O grónských cestách badatele, antropologa a spisovatele 
Knuda Rasmussena pak bude přednášet diplomat a překladatel 
Zdeněk Lyčka.

PROGRAM FESTIVALU
 06. 09. | 19.00 | Film: Kon–Tiki (kino Evald) | vstupné 110 Kč
 07. 09. | 19.00 | Film: Ledové srdce (kino Evald) | vstupné 

110 Kč
 08. 09. | 18.00 | Přednáška Z. Lyčky o K. Rasmussenovi 

(České centrum Praha)
 13. 09. | 19.00 | Film: Nula stupňů Kelvina (kino Evald) | 

vstupné 110 Kč
 14. 09. | 18.00 | Na severní točnu – čtení z deníků F. Nan-

sena (Městská knihovna v Praze, klubovna) | vstupné 
40 Kč

 15. 09. | 19.30 | Film: Červený stan (kino Ponrepo) | 
vstupné 80 Kč

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

 26. 09. | 15.00–19.00 | Evropský den jazyků – každoroční 
ochutnávka evropských jazyků Speak–dating, organizovaná spolu 
s dalšími akcemi v rámci Evropského dne jazyků clusterem EUNIC 
a Zastoupením Evropské komise v ČR | http://cms.goethe.de/ins/
cz/prj/ets/cs | pasáž Lucerna 
 26. 09. – 09. 10. Architecture Week – Organické město 
– 10. ročník Architecture Week uvede ve výstavních prostorách 
Mánes přehlídku architektury s  tématikou Organické město. 
Belgický architekt Luc Schuiten představí svou vizi ideální měst-
ské stavby v propojení s přírodou | www.architectureweek.cz;  
http://luc.schuiten.be
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  Galerie České spořitelny
palác Rytířská 29, Praha 1

/ Gallery of Česká spořitelna
Rytířská street 29, Prague 1

otevřeno denně 10.00 – 18.00
/ open daily fr om 

10.00 a.m. to 6.00 p.m.

vstup zdarma / admission fr ee
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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 pra-
coval 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 interne-
tových 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 je bezplatná.

�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 (kromě 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 do stálé expozice: základní 300 Kč, snížené 150 Kč
  vstupné na výstavu Celník Rousseau: základní 240 Kč, snížené 140 Kč

EXPOZICE
Umění Asie

VÝSTAVY
Pod povrchem prázdnota: Intervence v expozici Umění 
Asie | do 4. 9.
Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj | od 15. 9. do 15. 1. 
2017

  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

VÝSTAVY – GRAFICKÝ KABINET
Josef Karel Hoser | do 12. 9.
Marcantonio Raimondi | od 13. 9. do 4. 12. 
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  ŠTERNBERSKÝ PALÁC
Sbírka starého umění

Hradčanské nám. 15, Praha 1 | tel. 233 090 570
  vstupné: základní 300 Kč, snížené 150 Kč
  vstupné na výstavu Cranach ze všech stran: základní 150 Kč, snížené 
80 Kč

EXPOZICE
Evropské umění od antiky do závěru baroka

VÝSTAVY
Návrat Rembrandta: 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: do 31. 8. denně 10.00–19.00, od 1. 9. denně 09.00–19.00
 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, 224 301 122
 A bezbariérový vstup
  vstupné: stálé expozice – základní 300 Kč, snížené 150 Kč; Slovanská 
epopej – základní 180 Kč, snížené 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
220. výročí Národní galerie v Praze / Aj Wej–wej: Zvěro-
kruh | do 31. 8.
Introducing Nicole Morris & Miroslava Večeřová | do 18. 9.
Moving Image Department – V. kapitola: Rozvrácená 
ekonomika času | do 18. 9.

Poetry Passage#3: Tichá věčnost | do 18. 9.
Sen a skutečnost: 30 let sbírky architektury Národní ga-
lerie v Praze | do 25. 9.
Ateliér Sekal | do 31. 12.
Grafický kabinet: Georg Grosz a český trn | od 6. 9. do 27. 11.

�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
04. 09. | 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.
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  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

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
18. 09. | 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–
historických a restaurátorských průzkumů, s vlastnickou historií, 
společenským a kulturním životem paláce v minulosti a zároveň 
se záměry galerie na další využití.

VÝSTAVY
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. | do 4. 9.
Radek Brousil / Černá a bílá ve fotografii   Výstava je první 
větší soubornou přehlídkou Radka Brousila (*1980), absolventa 
ateliéru fotografie na pražské Uměleckoprůmyslové škole a dr-
žitele ceny Oskára Čepana. Brousilovy práce vycházejí z média 
klasické fotografie, ale zároveň jsou polemikou nad technologií 
zpracování fotografického obrazu, která se týká problematiky 
zaznamenávání tmavé pleti. Toto téma Brousil rozvíjí v „sudkov-
sky“ laděném fotografickém souboru plastik černošských portrétů 
význačného cestovatele a sochaře F. V. Foita. Nejnovější fotografie 
poprvé představené v Galerii hlavního města Prahy přesahují do 
média objektu a dotýkají se nejen kolonialismu v sochařském 
umění, ale tematizují rovněž barokní plastiky Ferdinanda Max-
miliána Brokoffa představující postavy Maurů na tzv. Královské 
cestě, která vede poblíž Colloredo–Mansfeldského paláce přes 
Karlův most a Nerudovu ulici. | od 21. 9. do 5. 2. 2017

DOPROVODNÝ PROGRAM
21. 09. | 17.30 | Komentovaná prohlídka s autorem Radkem 
Brousilem a kurátorkou Sandrou Baborovskou

  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.
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DOPROVODNÝ PROGRAM
08. 09. | 18.00 | Kurátorská prohlídka s Josefem Mouchou

  DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
Staroměstské nám. 13, Praha 1 | tel. 222 327 851

  otevřeno: út–ne 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
Jaroslav Horejc (1886–1983) / Mistr českého art deca   Jaro-
slav Horejc věnoval tvůrčí energii dvěma sférám: sochařství a uži-
tému umění. Sám spatřoval těžiště svého snažení v sochařství, byl 
však uznáván především pro svůj přínos v oblasti užitého umění. 
Po celou dobu Horejcova dlouhého života zůstává jeho sochařská 
tvorba v Čechách vnímána jako solitérní umělecký projev „vysunu-
tý“ stranou hlavních vývojových souvislostí moderního českého 
sochařství. Stigma izolacionalismu prolomil až fenomén art deco, 
do jehož kontextu byla Horejcova tvorba v průběhu osmdesátých 
a devadesátých let minulého století dodatečně vřazena. Art deco 
umožnilo uchopit jeho tvorbu jako celek. Výstava v Domě U Ka-
menného zvonu se zaměří jako první svého druhu na komplexní 
prezentaci Horejcovy volné i užité tvorby. Její základní idea vy-
chází z chronologického retrospektivního pojetí, zároveň však 
akceptuje odlišné tematické a formální okruhy. Výstavu dopro-
vodí rozsáhlá publikace, jejíž zásadní součástí je soupis zahrnující 
všechny dosažitelné Horejcovy práce (do května 2016). | od 28. 9. 
do 8. 1. 2017

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Mariánské nám. 1, Praha 1 | 2. patro | tel. 222 310 489

  otevřeno: út–st, pá–ne 10.00–18.00; čt 10.00–20.00
  vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, 
školní (skupina nejméně deseti žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč

VÝSTAVA
Neklidná figura / Exprese v českém sochařství (1880–1914)   
V období od 80. let 19. století až do 1. světové války dosáhlo české 
figurální sochařství vysoké umělecké úrovně, zcela srovnatelné 
s moderní evropskou tvorbou. Výstava sleduje toto historické dění 
v charakteristických ukázkách z díla jeho předních představitelů. 
Dynamický umělecký vývoj otevřel J. V. Myslbek a rozvinul se díky 
příslušníkům mladších generací – Františku Bílkovi, Stanislavu 
Suchardovi, Josefu Mařatkovi, Quidu Kociánovi, Bohumilu Kafkovi, 
Ladislavu Šalounovi, Janu Štursovi a mnoha dalším. Jejich tvorba 
je konfrontována s charakteristickými díly světových sochařů, kteří 
zasáhli do českého vývoje svými pražskými výstavami (Auguste 
Rodin, Constantin Meunier, Antoine Bourdelle). Tyto ukázky jako 
výpůjčky ze světových muzeí významně obohacují profil výstavy, 
a činí tak z tohoto výstavního projektu v českém kontextu mimo-
řádnou událost. Výstava hodlá obnovit zájem našeho publika 
o kvalitní část české kulturní tradice a poukázat na příklady, jež 
mohou být podnětné i pro současnost. | do 25. 9.

DOPROVODNÝ PROGRAM
15. 09. | 18.00 | Komentovaná prohlídka s prof. Petrem 
Wittlichem a Sandrou Baborovskou

  VÝSTAVA POŘÁDANÁ MIMO PROSTORY 
GHMP

  VELETRŽNÍ PALÁC – VELKÁ DVORANA
Dukelských hrdinů 47, Praha 7

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: út–ne 10.00–18.00
  vstupné na výstavu: základní 180 Kč, snížené 90 Kč

VÝSTAVA
Alfons Mucha / Slovanská epopej   Alfons Mucha (1860–1939) 
je světově nejproslulejší český moderní umělec, který získal me-
zinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své 
originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale 
spatřoval v jiném díle, jež považoval za mnohem závažnější – 
v souboru dvaceti velkoformátových obrazů Slovanská epopej, 
na němž pracoval v letech 1912–1926. Monumentální cyklus 
Slovanská epopej je nyní představen české veřejnosti v celé své 
velkoleposti. | do 31. 12. 

DOPROVODNÝ PROGRAM
03. 09. | 15.00 | Lektorská prohlídka
11. 09. | 15.00 | Lektorská prohlídka
17. 09. | 15.00 | Lektorská prohlídka

  DOPROVODNÉ AKCE – VEŘEJNÁ 
PLASTIKA

PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SOCH A SOUSOŠÍ
Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v za-
jímavých kontextech. | edukační centrum v Colloredo–Mansfeld-
ském paláci; rezervace: edukace@ghmp.cz; cena 50 Kč
 15. 09. | 17.30 | Dům matky a Dům syna / pomník Jana 
Palacha 
 22. 09. | 17.30 | Neklidná figura ve sbírkách veřejné plas-
tiky GHMP

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
26. 09. | 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

112  galerie, výstavy



�GALERIE OD A DO Z

  AD GALERIE
Uhelný trh 11, Praha 1 | mob. 732 160 647 | jkdudycha@gmail.com | 
www.adgalerie.cz; internetový prodej: www.ceskeumeni.com

  otevřeno: po–pá 10.30–19.00, so 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, Praha 1 | Dům v Kisně | mob. 777 748 433 | 
nadiarovderova@seznam.cz | www.artinbox.cz

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

  aktuálně sledujte naše stránky na Facebooku: Artinbox – galerie 
fotografie

  přijímáme do komisního prodeje díla klasiků české fotografie

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 | 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

        

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.
Pavel Baňka: Reflexe   Výstava fotografií autora Pavla Baňky 
k příležitosti vydání jeho monografie. | od 7. 9. do 9. 10.

  ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
Čajkovského 12a, Praha 3 | tel. 222 721 838 |  
info@atriumzizkov.cz | www.atriumzizkov.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: po–pá 13.00–18.00 a v přestávkách odpoledních 
a večerních koncertů

  informace o koncertech viz rubrika Koncerty

VÝSTAVA
9. Žižkovský výtvarný salon    9. ročník úspěšné výstavy děl 
profesionálních i amatérských umělců z Prahy 3. | od 8. 9. do 
13. 10.

  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.

Pavel Baňka, Akt s kovovým obloukem (pocta Vratislavu Karlu Novákovi), 1985
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VÝSTAVY
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.
Stanislav Libenský Award 2016   Mezinárodní sklářská sou-
těžní výstava Stanislav Libenský Award každoročně představuje 
v Praze nejlepší práce absolventů vysokých uměleckých škol, 
kteří ve své závěrečné práci použili sklo. Návštěvníci mohou 
prostřednictvím prací nastupující sklářské generace vidět, jak 
se fenomén uměleckého sklářství vyvíjí na mezinárodní úrovni. 
| od 15. 9. do 14. 11.

  CLAM–GALLASŮV PALÁC
Husova 20, Praha 1

  otevřeno: út–ne 10.00–8.00
  vstupné: základní 70 Kč, snížené 30 Kč

VÝSTAVA
Jeroným Pražský – Cesta za světlem   Sdružení Serpens a Ar-

chiv hlavního města 
Prahy ve spolupráci 
s  Deutsch–Tschechis-
che Vereinigung e.  V. 
Konstanz pořádají vý-
stavu k 600. výročí smrti 
pražského rodáka, Mis-
tra Jeronýma Pražské-
ho. Výstava připomene 
životní osudy Jeronýma, 
Kostnický koncil a mís-
ta, spjatá s  pobytem 
Jana Husa a Jeronýma 
Pražského v Kostnici. | 
od 14. 9. do 9. 10.

DOPROVODNÝ PROGRAM
03. 10. | Panelová diskuse českých a německých odborníků 
o životě a působení Jeronýma Pražského, významného ná-
boženského myslitele, filozofa, mistra čtyř evropských univerzit 
a zřejmě i diplomata, jehož život je pro nás jen málo známou 
kapitolou v naší historii.

  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 fotogra-
fiích

VÝSTAVY
Martin Patřičný: Jak se dělá kniha | do 8. 9.
Svět očima Marty Jedličkové   Výstava fotografií | od 13. 9. 
do 6. 10.

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. 
07. 09. | 17.00–19.00 | Ozdoby z přírodnin
14. 09. | 17.00–19.00 | Mozaika z papíru
21. 09. | 17.00–19.00 | Zapichovátko – polystyrén 

a ubrousková technika

DÁMSKÝ KLUB
07. 09. | 19.00–21.00 | Relaxační kreslení
14. 09. | 19.00–21.00 | Svícen – drátování na sklenici

  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
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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 Neuber-
ta   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. Fo-
tografie zachy-
cují katedrálu 
sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha na 
Pražském hra-
dě, hrad Karl-
štejn, katedrá-
lu Notre Dame 
a  Sainte–Cha-
pelle v  Paříži, 

papežský palác v Avignonu, Dóm v Cáchách, busty z  triforia, 
Vyšebrodský oltář, Liber viaticus Jana ze Středy, svatováclav-
skou 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. | do 23. 9. 

  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

VÝSTAVY
Karel IV.   Císař a král Karel IV. oprávněně zaujímá rozsáhlou 
kapitolu v dějinách umění nejen jako objekt, ale především 
jako subjekt. Byl totiž nepochybným duchovním spolutvůrcem 
všech významných kulturních počinů své doby. Jak Karlova éra 
inspiruje současné umělce grafiky je možno posoudit na výstavě 
uspořádané v Galerii Hollar k uctění sedmistého výročí narození 
Karla IV. | do 11. 9.
Petr Nikl / Petr Korbelář   Grafické práce patří k nosným prv-
kům tvorby Petra Nikla. Umělec nejčastěji pracuje s hlubotis-
kovou mezzotintou nebo litografií, které mu umožňují vytvářet 
charakteristicky jemné a kultivované organické tvary, fantaskní 
a nadreálná zvířata i rostliny, jež právě prošly nebo přímo před 
divákovýma očima procházejí určitou magickou metamorfó-
zou. Petr Nikl je držitelem Ceny Jindřicha Chalupeckého (1995), 
členem legendární skupiny Tvrdohlavých, jeho autorské knihy 
i knižní ilustrace si opakovaně vysloužily ocenění udělované Mi-
nisterstvem kultury za nejkrásnější knihu roku. | vernisáž 14. 9. 
v 17.00; od 15. 9. do 9. 10.

  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? / Spaces of Desire: Is 
Architecture Sexy? Otisky genderové role a sexuálních vztahů 
a stereotypů do historické i současné architektury. | do 25. 9.

DOPROVODNÝ PROGRAM
07. a 13. 09. | Komentovaná prohlídka 
13. 09. | Divadlo 
15. 09. | Debata 
19. 09. | Přednáška 
Více informací aktuálně na www.gjf.cz
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VÝSTAVA
Architektura a víno ve střední Evropě   Opavská repríza výsta-
vy konaná v rámci Landscape festivalu Opava 2016, pořádaného 
GJF | od 7. 9. do 25. 9.

AKCE
20. 09. | 16.30–24.00 | V. Betlémská kulturní noc   V rámci 
Open Air Areny Betlémské náměstí | 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 2, Praha 1 | naproti hotelu Intercontinental | tel. 224 
812 656; mob. 775 726 067 | info@glf.cz | www.glf.cz

  otevřeno: denně 10.00–18.00

VÝSTAVY
Vít Pavlík: Crossart   Dvě polohy tvorby jihočeského malíře 
Víta Pavlíka (*1976). Na Jihočeské univerzitě vystudoval obor 
učitelství pro umělecké školy. Je ředitelem Základní umělecké 
školy ve Volarech a předsedou Asociace jihočeských výtvarníků. 
Na umělecké scéně působí od roku 1999, svá díla prezentuje na 
výstavách v České republice, Německu, Rakousku, Francii, ale 
i USA. Inspiraci pro svou tvorbu nachází v rázovité krajině Šumavy. 
Ve svých obrazech se oprostil od věcného zobrazování skutečnosti, 
přesto lze v abstrahovaných tvarech a dynamických tazích štětcem 
vnímat v jeho tvorbě neoblomnou sílu přírody. Kromě kresby 
a malby se věnuje také projekční fotografii. | od 29. 8. do 12. 9.
Jiří Šuhájek: Obrazy, sklo   Vystudoval Střední umělecko-prů-
myslovou školu sklářskou, ateliér malby v Kamenickém Šenově, 
Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze (ateliér skla u prof. 
Libenského) a Royal College of Art v Londýně. Pracoval jako de-
signer sklárny MOSER, designér Ústavu oděvní a bytové kultury 
a také jako umělecký ředitel sklárny B. A. G., Barovier and Tosot 
ve Vsetíně. Působil také jako pedagog na Střední umělecko-prů-
myslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí. Ak. mal. Jiří Šuhájek 
je výjimečný sklářský výtvarník a patří mezi nejvýznamnější sou-
časné sklářské výtvarníky nejen své generace. Osobitou součástí 
volné tvorby jsou malby a kresby – rozměrná plátna tvořená 
kombinovanými technikami a svižné, často vtipné jednotahové 
kresby. | od 15. 9. do 2. 10.

  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; dne 27. 8. 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 ·

VÝSTAVY
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 16. 9.
Ladislav Kuklík: Pohled do života zvířat – kresby | od 19. 9. 
do 14. 10.

  GALERIE MALOSTRANSKÁ BESEDA
Malostranské nám. 21, Praha 1 | www.malostranska–beseda.cz

  otevřeno: út–ne 10.00–20.00

VÝSTAVA
V přípravě je nová výstava, která bude otevřena 6. září. Informace 
aktuálně na www.malostranska-beseda.cz

  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
Jiří Kalousek: Malá revize – Lehká reminiscence 1945–
1985   Výběr více, či méně opomenutých ilustrací, koláží, a kreseb 
Jiřího Kalouska z doby „minulé“. | do 11. 9.

Michal Šarše: Tak 
trochu v  pohybu | 
od 13. 9. do 16. 10.

Michal Šarše – Malý a velký 
Buddha, mramor, v. 46 cm, 
2010

116  galerie, výstavy

http://www.malostranska-beseda.cz


  GALERIE MIRO – KOSTEL SV. ROCHA
Strahovské nádvoří 1/132, Praha1 | tel. 233 354 066; fax 233 354 075 
| info@galeriemiro.cz | www.galeriemiro.cz; www.trebbia.eu

  otevřeno: denně 10.00–17.00

VÝSTAVY
Richard Stipl & Josef Zlamal: Plastika & kresba | do 28. 8.
Od klasické moderny po současnost   Více na www.galerie-
miro.cz | od 12. 9. do 20. 11.

  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
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. Na-
jdeme 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 autorů. 
Dnes můžeme vše vnímat s nadhledem a časovým odstupem, 
a tuto živelnou a intenzivní dobu šedesátých let chápat jako 
období stojící u zrodu nové kapitoly českého moderního umění. 
| do 11. 9.
Petr Holeček: V noci jsem snil, že jsem motýl   Sochař Petr 
Holeček (*1976) si ve své tvorbě dovede zachovat nezaměnitel-
ný výtvarný rukopis pramenící z pevného propojení umělcova 
nitra a tvorby. Často vychází z toho, co bylo vývojem překonáno, 
a zároveň bývá už o pár kroků napřed, jeho dílo je realistické 
i abstraktní, racionální stejně jako intuitivní. Na jednom pólu 
výtvarně definuje geometrii pojmů a na pólu druhém v něm 
tryská gejzír imaginativních představ. Výstava představí dílo, 
které převážně vznikalo v irském Dublinu, kde pracoval jako 
asistent významného sochaře Patricka O´Reillyho. Autor Petr 
Holeček expozici doplní i pracemi z posledních let z pražského 
ateliéru. | od 22. 9. do 16. 10.

  GALERIE NORA
Gorazdova 3, Praha 2 | tel. 224 917 922 | galerie-nora@volny.cz | 
www.ramovani-nora.cz

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

VÝSTAVA
Alena Schulz: Šité obrazy   „Narodila jsem se v Praze v roce 
1954. Moje babička malovala, tatínek byl akademický sochař 
a tak pro mě výběr povolání nebyl těžký. Po studiích na střed-
ní uměleckoprůmyslové škole jsem začala s prvními drobnými 
ilustracemi, z počátku jen do dětských časopisů Mateřídouška 
a Ohníček. Pak přišla svatba, dvě děti a v roce 1985 emigrace do 
Rakouska. Ve Vídni jsem s pomocí nových přátel začala vystavovat 
své práce a ilustrováním dětských knih živit rodinu. Po deseti 
letech mě osud zavedl do zapomenuté a polorozpadlé vesnice 
Maříž na česko-rakouské hranici. Koupila jsem si jednu ze zřícenin 
s velkou zahradou, statek jsem opravila a zahrada jen vzkvétá. 
V nedalekých Slavonicích jsem otevřela kavárnu „La petite mort“, 
která se na několik let stala proslulou. S přáteli z Rakouska jsme 
uspořádali dva ročníky festivalu nezávislého umění a hudby stej-
ného jména. Dnes už kavárnu nemám, ale o to častěji vystavuji 
a radostně ilustruji dál. Mé obrázky můžete najít v knihách na-
kladatelství Albatros, Axióma atd. Když nejsem v ateliéru, najdete 
mě na zahradě.“ Alena Schulz | od 5. 9. do 29. 9.

  GALERIE PRE
Na Hroudě 1492/4, Praha 10 | Pražská energetika, a. s. – budova B | 
galeriepre@gejzir.eu; info@gejzir.eu | www.gejzir.eu;  
www.facebook.com/agenturagejzir

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: po–pá 12.00–18.00
  vstup zdarma

VÝSTAVA
Anna Karan: Energie světla   Výstava obrazů malířky a ar-
chitektky Anny Karan. Narodila se v Bělorusku, kde studovala 
výtvarné umění na univerzitě v Minsku. Od roku 2006 žije v Praze. 
Pro její tvorbu je typické používání různých výtvarných technik 
a materiálů. V obrazech najdete avantgardu i klasickou malbu 
krajinky. V grafikách je zachycené světlo a jeho vliv na prostředí. 
Nejoblíbenějším tématem autorky je však příroda. Ta je podle 
Anny dokonalá, nemá chyby, umí překvapit a očarovat scenérií, 
jaká se nedá uměle vytvořit. Vnímá aktuální změny v dnešních 
trendech a vnáší je do svých děl změnou geometrických tvarů na 
přirozené plastické tvary. Momentálně ji fascinuje vrstvení a lesk. 
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V tvorbě Anny je jednoduchost a abstrakce. Fascinují ji divoké 
barvy, využívá jich v celém spektru, klade před diváka stejné tvary, 
linie, symboly a barvy v různých polohách zobrazení, čímž se 
znásobují emoce a ze stejné věci jsou jiné pocity, vjemy i zážitek. 
Filozofií její tvorby je snaha zachytit přirozenost. | vernisáž 7. 9. 
v 18.00; od 8. 9. do 30. 9.

  GALERIE SCARABEUS
Jana Zajíce 7, Praha 7 – Letná, | 200 m od stanice tram Sparta |  
tel. 233 383 745; mob. 603 552 758 | www.galeriescarabeus.cz

  otevřeno: denně 11.00–18.00
  součástí výstav je stálá expozice Muzea kávy Alchymista

VÝSTAVY
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. | do 28. 8.
Michal Blažek: Sochařství bez přesahu   Volná tvorba a re-
staurování v Angkoru. Česká restaurátorská škola 2007-2013. 
Kateřina Blažková – fotografie | od 2. 9. do 25. 9.

  GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24, Praha 1 | tel. 222 210 268 | galerie.smecky@ppas.cz 
| www.galeriesmecky.cz

  otevřeno: út–so 11.00–18.00
  vstupné: senioři, děti, studenti, ZTP a držitelé Zákaznické karty 
Pražské plynárenské zdarma, ostatní 50 Kč

VÝSTAVA
Vladimír Hanuš: Zítra bude oblakem   Akademii výtvarných 
umění Hanuš absolvoval u vynikajících českých malířů Karla 

Malicha, který 
ovlivnil jeho 
další směřová-
ní a Františka 
Hodonského. 
Záhy po studi-
ích se vrátil do 
svého rodného 
kraje v pod-
hůří Orlických 
hor, kde se 
kontinuálně 

odvíjí jeho tvorba. Hanušova malba potlačuje kresbu, barva atakuje 
naše smysly, buduje prostor, plní funkci světla. Diváka na první 
pohled zaujme koloristický účinek obrazů a barevná souhra skvrn 

a akumulovaných vrstev rafinovaně odstupňovaných tónů, díky 
nimž barvy z plátna vystupují, vyzařují a pulzují. Tvary nejsou 
přesně geometricky vymezené a jejich plochy mají nepravidelné, 
mnohdy až transparentní okraje. Jemně promalované barevné 
vrstvy se překrývají a prostupují. Ve své většině jde o podivuhod-
né zachycení krajiny, velmi odlišné od české krajinářské tradice, 
a přitom z ní vychází a rozvíjí ji. Výstava v Galerii Smečky, na 
kterou Vás zve Pražská plynárenská, nebude sledovat genezi Ha-
nušovy tvorby, bude postavena na souvztažnosti jednotlivých 
děl, k porozumění napomůžou jejich názvy, často působící jako 
jejich paralelní básnické vyjádření. K výstavě vyjde autorská kniha 
spojující v sobě Hanuše básníka a malíře. | od 7. 9. do 8. 10.

  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
Moře cest, členská výstava Spolku výtvarných umělců 
Mánes   V atmosféře končícího léta S. V. U. Mánes představuje 
díla svých členů z cest blízkých i vzdálených. Moře cest je téma, 
které má široký výklad a je divácky zajímavé, jak si jednotliví 
autoři s tímto inspirativním tématem poradili. | od 9. 9. do 26. 10.

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

  otevřeno: denně 11.00–19.00

         
VÝSTAVY
Karel Cudlín: Fotografie   Výstava fotografií z volné tvorby 
autora. | do 28. 8.
Petr Nikl: Pijavice   Výstava obrazů z aktuální tvorby autora | 
od 6. 9. do 16. 10.

Pe
tr 

Ni
kl,

 Kr
aji

na
, č

íns
ká

 tu
š n

a r
ýž

ov
ém

 pa
píř

e, 
20

16

118  galerie, výstavy

http://www.galeriesmecky.cz


  GALERIE VIA ART
Resslova 6, Praha 2 | tel. 604 450 549 | galerie.viaart@volny.cz | 
www.galerieviaart.com

  otevřeno: út–čt 13.00–18.00, pá 13.00–17.00

VÝSTAVA
Patrik Hal: Nepravděpodobný rozměr | od 20. 9. do 19. 10.

  GALERIE VILLA PELLÉ
Praha 6, Pelléova 10, tel. 224 326 180, e–mail: info@villapelle.cz, 
www.villapelle.cz

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

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

VÝSTAVA
Kamila Ženatá: Neviditelnost   Po deseti letech multimedi-
álních projektů Kamila Ženatá představuje také svoji malířskou 
tvorbu. Série velkoformátových abstraktních obrazů je inspiro-
vána filosofií taoismu, přírodními procesy a kvantovou fyzikou. 
Kurátorka: Helena Gaudeková | do 29. 9. 

DOPROVODNÝ PROGRAM
22. 09. | 18.00 | Komentovaná prohlídka s autorkou

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
Tomáš Lampar / Josefa Štěpánková: Bytosti   Solitérní tvůrce 
Tomáš Lampar má schopnost vnímat mimosmyslové jevy a děje, 
které zaznamenává v sériích unikátních kreseb a maleb. DNA Lam-
parovy tvůrčí hypersensitivity lze nalézt u jeho prababičky Josefy 
Štěpánkové, která prostřednictvím medijních kreseb komunikova-
la se zásvětím. Kurátorka: Terezie Zemánková | od 4. 10. do 6. 11.

VÝSTAVY – MALÁ GALERIE
Valdemar Sokol: Deskové obrazy   Malíř, který si za léta tvorby 
vyvinul vlastní techniku: na reliéfních podkladech pracuje nejprve 
technikou jemné perokresby a teprve v poslední fázi používá la-
zurní barvy. Tím vlastně dochází k syntéze malířského, grafického 
a do určité míry i sochařského projevu. | od 1. 9. do 14. 9. 

Na jih od mraků – krásy provincie Yúnnán   Výstava soudobé 
čínské fotografie. | od 21. 9. do 23. 9.
Marie Luisa Hlobilová   Hudební a pražské inspirace | od 26. 9. 
do 9. 10.

  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

VÝSTAVY
Punťova chaloupka v lužním lese   Autoři: Hendrych, Hodon-
ský, Chaloupek | do 31. 8.
Jitka Nesnídalová: Intimní nasvícení | od 7. 9. do 2. 10.

  GALERIE ZAHRADNÍK
V Jámě 8, Praha 1 | mob. 728 895 906 | zahradnikart@seznam.cz | 
www.zahradnik.pro

  Galerie Zahradník byla založena v roce 2013 a slouží jako otevřený 
prostor, pro setkávání a sdružování tvůrčích a kreativních lidí. 

  galerie pořádá k výstavě doprovodné akce; podrobné informace na 
stránkách www.zahradnik.pro

  galerii najdete takto: vejdete do průchodu, přejdete dvůr, pak na 
schodiště a po schodech dvě patra dolů do podzemí

  otevřeno: út–ne 12.00–19.00
  vstupné: základní 100 Kč, snížené 50 Kč
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VÝSTAVA
Burning Man – The Rise of a New American Underground – 
Romualdas Požerskis, Monika Požerskyté   Výstava fotografií 
Burning Man od mimořádných litevských fotografů Romualda 
Požerskisy a Moniky Požerskyté. Každoroční festival Burning Man, 
probíhající v Nevadské poušti, je uznávaný jako největší a nejvíce 
unikátní fenomén alternativního světového umění. Festival se koná 
během posledního srpnového týdne, kde se vystavuje více než 2 500 
různých tvůrčích projektů: fantastické umělecké sochy, instalace, 
performance a další umělecké projekty. Je to tak mnohostranný, 
jedinečný a neustále se vyvíjející. Tato událost je jediným místem 
na světě, kde neexistují žádné hranice mezi uměním a životem. 
Žijete v uměleckém díle, kde Vaše existence je uměleckým dílem. 
Rozhodně to stojí za to alespoň jednou za život navštívit Burning 
Man. | vernisáž 14. 9. v 18.00; od 15. 9. do 16. 10.

  GALLERY OF ART PRAGUE
Staroměstské nám. 15, Praha 1 | tel. 222 313 849 | info@goap.cz | 
www.galleryofartprague.cz

  stálá expozice
  otevřeno: denně 10.00–20.00
  Gallery shop

VÝSTAVY
Salvador Dalí – grafiky, plastiky
Alfons Mucha
Andy Warhol – I´m OK

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

  otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 11.00–17.00
  vstupné (zahrnuje také prohlídku synagogy): dospělí 80 Kč, děti 6–15 
let, senioři a studenti 50 Kč, děti do 6 let zdarma; pro vstup je také 
platná společná zlevněná vstupenka ze Staronové synagogy a vstu-
penka ze Židovského muzea v Praze (je možné ji využít i druhý den)

  více informací viz rubrika Památky

STÁLÉ VÝSTAVY
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek   Výstava 
představuje dosud neznámou poválečnou historii Židovské obce 
v Praze a za pomoci unikátních fotografií, dokumentů a dokumen-
tárních filmů zachycuje klíčové okamžiky její existence od konce 
druhé světové války až do současnosti. Výstava je realizována 
Židovskou obcí Praha, za finanční podpory Magistrátu hl. města 
Prahy a Nadace Židovské obce v Praze.
Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989   Vý-
stava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, které 
jsou ve správě Židovské obce v Praze, od restaurování historických 
náhrobků a rekonstrukcí hrobnických domů a márnic až po kom-
pletní rekonstrukce synagog. Výstava vznikla za finanční podpory 
Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva kultury České republiky, 
Nadace Židovské obce v Praze a Wittmann Tours.
10 hvězd. Revitalizace židovských památek v České re-
publice   Výstava pojednává o projektu realizovaném Federací 
židovských obcí. Jedná se o rekonstrukce synagog a rabínských 
domů. Dosud bylo zrekonstruováno 10 objektů. Výstava vznikla za 
finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. 

VÝSTAVA
Perla vzešlá z asanace. 110 let Jeruzalémské synagogy   Výstava 
prezentuje v archivních dokumentech a fotografiích historii Jeruza-
lémské 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: po–pá 10.00–21.00, so+ne 14.00–20.00
  vstupné: dospělí 70 Kč; studenti a senioři od 60 let 40 Kč; rodinné 
vstupné 140 Kč; studenti uměleckých škol a školní skupiny nad 10 osob 
s doprovodem 30 Kč; ZTP, ZTP/P, děti do 12 let a novináři zdarma
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Leica Gallery Prague je fotografická galerie s více než dese-
tiletou historií. Sídlí v centru Prahy, výstavní prostory doplňuje 
kavárna a  knihkupectví. Galerie také pořádá večerní besedy 
s významnými osobnostmi fotografie, fotografické workshopy, 
lektorské programy pro studenty a zabývá se prodejem umě-
leckých 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 zachy-
cení přelomové etapy novodobých českých a slovenských dějin 
– ukončení tzv. dočasného pobytu sovětských vojsk na území 
Československa. Jejím cílem nebylo vytvořit podrobnou a přes-
nou kroniku samotného odchodu, ale zaměřila se na postihnutí 
atmosféry v sovětských kasárnách, kde se pro ni vizuálně koncen-
trovala předzvěst rozpadu sovětského impéria. Ubohost a apatie 
řadových vojáků uprostřed omšelých agitačních komunistických 
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.
Bílá místa slovenské fotografie: Kreativní komunikace 
profesorky Miloty Havránkové a jejích studentů 1972 
–2016   Výstava mapuje práce studentů, kteří prošli fotografický-
mi ateliéry vedenými prof. Milotou Havránkovou od roku 1972 až 
po současnost, a to na Střední škole uměleckého průmyslu v Bra-
tislavě, v Ateliéru výtvarné fotografie VŠVU v Bratislavě a v Ate-
liéru fotomédií na Akademii umění v Banské Bystrici. Koncepce 
výstavního projektu je zaměřena na mapování klíčových posunů 
v jednotlivých obdobích a na uměleckých školách, především na 
vývoj média fotografie v kontextu aktuálních změn ve vizuálním 
umění. Na výstavě budou představena díla fotografů: Richard 
Bolčo, Tomáš Agat Błoński, Jana Hojstričová, Peter Homola, Do-
minika Horáková, Marko Horban, Júlia Laufová, Silvia Saparová, 
Anton Sládek, Magda Stanová, Olja Triaška Stefanović, Ján Strieš, 
Mária Šimková, Jana Šturdíková a Miro Švolík. | od 9. 9. do 20. 11.
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: každou středu 10.00–17.00 (poslední vstup v 16.30)
  vstupné: dospělí 70 Kč, děti 6–15 let; studenti a senioři 40 Kč; děti do 
5 let, držitelé ZTP, studenti a zaměstnanci PřF UK zdarma; komento-
vaná prohlídka 50 Kč/osobu
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EXPOZICE
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze   Na-
vštivte nejvýznamnější univerzitní mapovou sbírku ve střední 
Evropě. Obsahuje 130 000 map, 2 000 atlasů, 90 globů a 10 000 
dalších dokumentů. Kuchařova galerie kartografie představuje 
hlavní evropské kartografické směry. Návštěvníci uvidí glóby 
z  dílny Jana Felkla, Hollarovy veduty, kopie nejstarších map 
Česka, mapy od S. Münstera, J. A. Komenského, P. J. Šafaříka, 
J. B. Homanna, H. Hondia, A. Ortelia, G. M. Seuttera, P. Mortiera,  
G. Delisle, G. z Tilbury. Digitální prezentace nabízí průřez poklady 
mapové sbírky, ukázky nejstarších digitalizovaných glóbů a video 
o soutěži v georeferencování starých map.

PROHLÍDKY MAPOVÉ SBÍRKY
  Skupiny nad 5 osob je nutné předem ohlásit na tel. 221 951 590, 
e–mail: hyndrakm@natur.cuni.cz nebo mapcol@natur.cuni.cz 
(preferováno).

  Exkurze jednotlivců i skupin bez odborného výkladu   Návštěvníkům 
jsou k dispozici odborné texty v českém a anglickém jazyce o historii 
sbírky a vystavených exponátech.

  Skupinové prohlídky s českým či anglickým výkladem odborného 
průvodce   Přednostně pro předem objednané školní skupiny i laickou 
veřejnost (minimálně 10 osob). Výklad odborného průvodce je uzpů-
soben potřebám a věku studentů. | cena: 50 Kč/osobu (platí se vždy 
v hotovosti před začátkem exkurze v MS); skupiny 10–15 návštěvníků 
(při vyšším počtu zájemců je nutno skupinu rozdělit); doba prohlídky 
je 45–60 minut (po domluvě lze zkrátit či prodloužit).

  NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR, KLEMENTINUM
Klementinum 190, Praha 1 | tel. 221 663 111 | www.nkp.cz;  
www.facebook.com/narodni.knihovna

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

VÝSTAVY
Tvořivé ruce   Výstava kreseb, maleb, keramiky, drátování, pa-
ličkování, smaltů, fotografií, prací z kůže, papíru, korku či textilu 
– patchworku, batiky, loutek… Autorkami vystavených prací 
jsou členky Klubu tvořivých knihovníků, který vznikl jako nová 
sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) v roce 
2010 a sdružuje převážně knihovnice s výtvarným zaměřením. 
| od 10. 8. do 10. 9.
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Knihy se těžko vystavují: Zdenek Seydl   Cyklus Knihy se těžko 
vystavují je přehlídkou knižního designu. Kurátor Martin Tvrdý ve spo-
lupráci s Archivem výtvarného umění a Elpidou o.p.s. upozorňuje na 
práci předního českého výtvarníka a knižního grafika Zdenka Seydla. 
Výstava nabízí jeho ojedinělý rukopis a průřez jeho tvorbou, kterou 
mnoho českých čtenářů zná například z dětských knih, a představuje 
také novou knihu Zdenek Seydl a knihy. | od 14. 9. do 29. 10.

  SLOVANSKÁ KNIHOVNA ZVE
14. 09. | 09.30 | Tradice českých / československých bádání 
o dějinách a kultuře východní Evropy   Na počest doc. PhDr. 
Václava Vebera, CSc. (31. srpna 1931 – 24. května 2016). Mezi-
národní vědeckou konferenci pořádá Výzkumné centrum dějin 
východní Evropy Historického ústavu AV ČR a Slovanská knihovna 
| zasedací sál NK (vchod A, 2. patro)
22. 09. | 18.00 | Pod znakom katalogov i materialov k… 
V. N. Tukalevskij i russkaja kniga za rubežom. 1918–1936 gg.   
(Praha – Sankt–Petěrburg, 2016) Prezentaci publikace Marie 
Magidové pořádá Slovanská knihovna, Informačně–kulturní 
centrum „Ruskaja emigracija“ (Sankt–Petěrburg), vydavatelství 
„Symposium“ (Sankt–Petěrburg). Prezentace proběhne v ruštině, 
tlumočení není zajištěno. | zasedací sál NK (vchod A, 2. patro)

  NIKON PHOTO GALLERY
Újezd 19, Praha 1 | tel. 257 317 277 | info@nikonphotogallery.cz | 
www.nikonphotogallery.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–19.00; vstup zdarma

VÝSTAVY
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.
Miro Myška: Černobílý svět   Výstava černobílých dokumen-
tárních cyklů fotografií předního českého fotografa a pedagoga, 
které vznikaly během jeho cestování po Gruzii, Ukrajině, Rusku 
či Balkáně. | od 8. 9. do 9. 10.

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

  otevřeno: út–ne 11.00–18.00

VÝSTAVY
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 ošklivosti. 
Nabízí nejen pokoru, 
ale i raketový rozlet 
kybernetického stro-
je. Tak jako zahradník 
nabízí paletu roz-
kvetlých růží, dočká-
me se u Karla Práška 
kvetoucích obrazů i 
odkvetlého 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 pražských umělců. | do 4. 9.
Zdenka M. Nováková: Tóny a barvy   Zdenka Marie Nováková 
je malířka a architektka. Svou malířskou tvorbu představila na 
desítkách výstav samostatných i společných. Její obrazy jsou za-
stoupeny v Národní galerii v Praze, v Galerii hlavního města Pra-
hy a v dalších 
p re s t i ž n í c h 
sbírkách u nás 
i v zahraničí. 
Přes dvacet 
let působila 
jako pedagog 
na pražské 
A k a d e m i i 
v ý t v a r n ýc h 
umění, nyní 
je docentkou 
na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Je členkou Jednoty umělců 
výtvarných, Unie výtvarných umělců. Za uměleckou tvorbu získala 
Cenu Masarykovy akademie umění, Evropskou medaili Franze Ka-
fky, získala též řadu ocenění v mezinárodních soutěžích v kategorii 
malba. Výstava Tóny a barvy v Nové síni v Praze je zaměřena na 
hudební inspirace v obrazech Zdenky Marie Novákové. „Kdo zná 
obrazy Zdenky Marie Novákové, při poslechu skladby Moře Clauda 
Debussyho mu vždy vyvstanou její nezapomenutelná modrá plát-
na...“ (Helena Fenclová, 2015) | od 7. 9. do 18. 9.
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AUKCE
20. – 24. 09. | Prague Auctions   Předaukční výstava výtvar-
ného umění | otevřeno denně 10.00–19.00
25. 09. | Aukce vystavených výtvarných děl   Prostor galerie 
Nová síň | výtvarné umění od 13.30; fotografie od 16.30

  OBECNÍ DŮM
nám. Republiky 5, Praha 1 | tel. 222 002 101 | info@obecnidum.cz | 
www.obecnidum.cz

  výstavy otevřeny: denně 10.00–19.00
  další program viz rubrika Kulturní domy

DLOUHODOBÁ VÝSTAVA
Blanka Matragi   K 30. výročí tvorby Blanky Matragi. Světově 
proslulá módní návrhářka Blanka Matragi navazuje na úspěšnou 
výstavu z roku 2006 a představuje svou tvorbu – zejména šaty, 
oděvní doplňky, ale také sklo, porcelán, sochy, lustry, šperky, 
grafiky aj. | do 31. 12. 2017

  vstupné: plné 260 Kč, snížené 155 Kč (studenti do 26 let a senioři 
nad 60 let, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P), rodinné 550 Kč (1–2 dospělí 
+ 1–3 děti do 18 let), skupinové (min. 10 žáků ZŠ, SŠ, VŠ) 85 Kč/
osobu; držitelé Opencard 235 Kč. AMG, pedagogický doprovod, děti 
do 10 let v doprovodu rodičů 1 Kč, zdarma: držitelé AMG (Asociace 
muzeí a galerií).

VÝSTAVA
Jiří Anderle: Panoptikum – obrazy, grafiky, kresby   Re-
trospektivní výstava známého malíře a grafika. Jiří Anderle je 
umělec nadaný darem pronikat do historického myšlenkového 
a výrazového bohatství lidstva. Rozsáhlé a různorodé dílo, které 
Anderle vytvořil za více než čtyřicet let, zahrnuje grafické listy, 
obrazy a plastiky. | od 15. 9. do 15. 1. 2017

  vstupné: plné 170 Kč, snížené 85 Kč (žáci od 7 let, studenti do 26 
let, senioři nad 60 let, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P), rodinné 350 Kč 
(1–2 dospělí + 1–3 děti do 15 let, za dítě do 18 let příplatek 30 Kč); 
skupinové (min. 10 žáků ZŠ, SŠ, VŠ) 60 Kč/osobu; 10% sleva z plného 
vstupného pro držitele Opencard; zdarma: pedagogický doprovod, 
členové AMG (Asociace muzeí a galerií), ZTP/P (průvodce), děti do 
6 let.

PŘIPRAVUJEME
09. 12. | Spirituál kvintet – Vánoční koncert   Speciální host 
– Musica Bohemica. | Vstupenky již nyní v prodeji v historické 
pokladně Obecního domu nalevo nebo online na www.obecni-
dum.cz; cena: 490 Kč.

  ŠKOLSKÁ 28 – KOMUNIKAČNÍ PROSTOR
Školská 28, Praha 1 | tel. 296 325 066; mob. 731 150 179 | 
skolska28@skolska28.cz | www.skolska28.cz

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

VÝSTAVA
Kulturní povstání    Expozice i s probíhajícím programem je 
„kulturní základnou“ zřízenou ve Školské 28, jež má být všeo-
becným podnětem lidem a umělcům ke kulturnímu povstání. 
Přizváni jsou tvůrci, myslitelé, jednotlivci, společenství. Všichni 
zváni! Koordinace: Mojmír Pukl s laskavou přízní Jedinečného 
svatopěstitelského družstva. | od 7. 9. do 25. 9.

  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 
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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.

PŘIPRAVUJEME
Pojď, milý můj...   Výstava představí poezii textu Písně písní, 
jak je zachycena v ilustracích ke knižním vydáním a rukopisům ve 
fondech ŽMP a PNP. | od 6. 10. 2016 do 12. 3. 2017

�MIMOPRAŽSKÁ GALERIE

 MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU  
BENEŠOV U PRAHY

Malé náměstí 1, Benešov | tel. 317 729 113 |  
recepce@muzeum–umeni–benesov.cz |  
www.muzeum–umeni–benesov.cz

  otevřeno: út–pá 10.00–13.00 a 14.00–17.00, so+ne 10.00–12.00 
a 13.00–16.00, není–li uvedeno jinak

  otevírací hodiny studovny mediatéky: út–pá 10.00–13.00 
a 14.00–17.00 s výjimkou dnů instalace, o prázdninách otevírací 
dny omezeny

  Institut informačního designu: www.institut–informacniho–de-
signu.cz

  výuka umělecké školy: po–čt s výjimkou prázdnin

MALÉ STÁLÉ EXPOZICE
Česká a slovenská fotografie 19. a 20. století
Kresba a grafika osobností českého umění 20. století
Miloslav Chlupáč a současná česká plastika
Šetlíkův okruh
Design 20. století
Český grafický design
Laboratoř barev a tvarů – laboratoř ergonomie
Vizuální gramotnost
Tradice piaristické vzdělanosti a kultury
František Ferdinand Rakouský d’Este / Posázavský pacifik 
a předměstská dráha Praha – Benešov

VÝSTAVY
Jaroslav Kadlec: Design a architektura   Jaroslav Kadlec se 
věnoval interiérové tvorbě, výstavnictví a nábytku, také návrhům 
staveb i zahradní architektury. Je např. autorem skleněné fontány 
do interiéru výstavního pavilónu Expo 1958. Výstava představí 
výběr z Kadlecovy tvorby, která je výraznou součástí české archi-
tektury a designu druhé poloviny 20. století. Patří k ní i série jeho 
postmoderních židlí z 80. let minulého století.  | od 6. 9. do 17. 11. 

Vladimír Vondrejs: Nábytek s vnitřním napětím   Vladimír 
Vondrejs se již několik desetiletí věnuje umělecké tvorbě. Kromě 
jiného je rovněž autorem tensegritového nábytku z tyčí a provazů, 
který má překvapivé přednosti, ale není zatím u nás využíván. 
Výstava představí drobné modely nábytku určených pro ložnice, 
pracovny, zahrady ale i zahradní, plážové a tábornické stavby. 
Objekty budou doplněny volnou malířskou tvorbou autora. | 
od 4. 9. do 8. 10.

 MĚSTSKÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ
Malé nám. 5, Benešov

  otevřeno: po–pá 8.00–18.00

VÝSTAVA
Cesta životem Karla Šebka   Výstava připomene životní cestu, 
fotografický a literární odkaz Karla Šebka (1951 – 2015). Na ver-
nisáži bude představená rovněž jeho sbírka básní Plaché múzy. 
| od 7. 9. do 14. 10

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Komponované programy pro skupiny školní a předškolní mládeže 
zaměřené na aktuální výstavy, stálé expozice, architekturu Bene-
šova, osobnosti Benešovska | odborný výklad jen po předchozí 
domluvě na tel. 724 034 713; vstup volný

  PIARISTICKÁ KOLEJ
Masarykovo nám. 1, Benešov

  otevřeno: po–pá 8.00–16.00

VÝSTAVA
Architekt Otakar Novotný (1880–1959)   Naučná expozice 
představuje dílo slavného benešovského rodáka, českého archi-
tekta, designéra a pedagoga, jednu ze zakladatelských osobností 
moderní české architektury. | 1. poschodí vpravo

  EXPERIMENTA, BENEŠOVSKÉ PODZEMÍ
Masarykovo nám. 100, Benešov

  otevřeno: út–ne 10.00–12.00 a 12.30–17.00
  vstupné: 50 Kč, rodinné 150 Kč

Experimentální prostor nacházející se pod benešovskou radnici - 
exponáty vybízí k hraní, poznávání, experimentování.
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Vinobraní
na Pražském hradě

11. ročník
Správa Pražského hradu Vás zve na

Královská zahrada
víkend 17. a 18. 9. 2016 

od 11 do 18 hodin 
• moravský burčák z Archlebova, cimbálové muziky
• prodejní degustace tichých vín v Míčovně
• prodej oceněných produktů značek KLASA 

a Regionální potravina
• bohatý doprovodný program

• tradiční otevření produkčních zahrad, 10–16 hodin
• program pro děti s Příběhem Pražského hradu

• 50% sleva z plné vstupenky na výstavy v rámci projektu 
„700 let Karla IV. na Pražském hradě“

www.hrad.cz
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 zpražský hrad
  PRAŽSKÝ HRAD

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

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

INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRAŽSKÉHO HRADU 
II. nádvoří tel. 224 372 423, 224 372 419, III. nádvoří tel. 224 
372 434, 224 372 435, info@hrad.cz, otevřeno denně 9.00–17.00.

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY 
tel. 224 373 584, , info@hrad.cz, v češtině 50 Kč, cizojazyčně 
100 Kč – 1 osoba/každá započatá hodina výkladu.

NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ
Hradní areál: celoročně otevřen 6.00–22.00
Objekty se vstupenkou: Starý královský palác, expozice Příběh 
Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou, 
Obrazárna Pražského hradu, Prašná věž 9.00–17.00. Katedrála 
sv. Víta 9.00–17.00 (v neděli po ukončení bohoslužeb od 12.00, 
poslední vstup vždy v 16.40 h). Velká jižní věž 10.00–18.00. Ex-
pozice Svatovítského pokladu 10.00–18.00. 
Zahrady Pražského hradu a Jelení příkop jsou v letní sezoně 
otevřeny od dubna do října 10.00–18.00. Zahrada Na Baště je 
otevřena celoročně, denně 6.00–22.00.

CENÍK VSTUPNÉHO DO HISTORICKÝCH OBJEKTŮ 
PRAŽSKÉHO HRADU

  ceny jsou uvedeny v pořadí: plné vstupné/sleva*/rodinné vstupné

Pražský hrad – okruh A: Starý královský palác, expozice Příběh 
Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Prašná věž, katedrála sv. Víta, 
Zlatá ulička – 350/175/700 Kč
Pražský hrad – okruh B: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, 
katedrála sv. Víta, Zlatá ulička – 250/125/500 Kč
Pražský hrad – okruh C: Expozice Svatovítského pokladu, 
Obrazárna Pražského hradu – 350/175/700 Kč
Obrazárna Pražského hradu: 100/50/200 Kč
Expozice Příběh Pražského hradu: 140/70/280 Kč
Expozice Svatovítského pokladu: 300/150/600 Kč
Prašná věž: 70/40/140 Kč
Velká jižní věž katedrály sv. Víta: 150 Kč (jednotné vstupné)

* SLEVY VSTUPNÉHO
– mládež od 6 do 16 let
– studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let
– rodinné vstupné (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)
– senioři starší 65 let

VSTUPNÉ PRO TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Pražský hrad – okruh A + Obrazárna – žáci základních škol 
s pedagogickým doprovodem po předložení jmenného seznamu 
potvrzeného školou (vstupné pro skupinu v max. počtu 30 žáků 
+ 2 osoby doprovodu) – 150 Kč

VOLNÝ VSTUP
– děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem
– děti do 6 let
– držitelé průkazu ZTP
– držitelé průkazu ZTP–P včetně jedné osoby doprovodu
– licencovaní průvodci s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky 
do návštěvnických objektů
Vstupenky jsou platné 2 dny. Zakoupené vstupenky nelze 
vracet. Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu 
nebo dokladu o denním studiu. Vstupné na výstavy, přednášky, 
koncerty a podobné akce je stanovováno samostatně.
Fotografování interiérů – licence: fotografovat je možno 
pouze bez použití blesku a stativu. Fotografovat nelze v expozici 
Příběh Pražského hradu, expozici Svatovítského pokladu a v Ob-
razárně Pražského hradu a Mihulce. Cena 50 Kč.

VÝSTAVY

  OSLAVY 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA 
IV. NA PRAŽSKÉM HRADĚ
15. května – 28. září 2016

Pražský hrad oslaví 700. výročí narození českého krále a císaře 
Karla IV. šesti výpravnými výstavními projekty dalšími akcemi, 
jejichž dějištěm bude Císařská konírna, Jízdárna Pražského hradu, 
Tereziánské křídlo Starého královského paláce, Rožmberský palác 
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 vnějšího 
triforia katedrály sv. Víta, a to v podobě jejich zjednodušené pro-
storové rekonstrukce v Jízdárně Pražského hradu. Vnitřní a vnější 
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triforium jsou veřejnosti běžně nepřístupné sochařsky bohatě 
zdobené ochozy v horních „sférách“ hlavní lodi katedrály sv. Víta. 
Druhou část výpravné expozice přestavené zde v symbolické 
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 v Tereziánském 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:
07. 09., 14. 09., 21. 09. | vždy 17.00–18.00 | 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. Ke Karlovu okruhu byla vydána 
doprovodná publikace.

  ZÁBAVNÝ VÍKEND PRO DĚTI I CELÉ RODINY
17. a 18. 09. | 10.00–16.00 | „Na dvoře královském“ – 
26. dětský víkend pořádaný v rámci stálé expozice Příběh Praž-
ského hradu. Již tradiční akce umožňuje celým rodinám zábavnou 
formou poznat lépe hradní areál a dozvědět se zajímavosti z čes-
kých dějin. Tentokrát bude hlavním tématem představení života 
na dvoře českého krále Karla IV. Na nádvořích a v zahradách bude 
připraveno šest úkolů spojených s tímto hlavním tématem. Start 
a cíl najdete na severním palácovém dvorku (před vchodem do 
Příběhu Pražského hradu), začínáme po oba dva dny v 10.00, 

poslední účastníky vyšleme na trasu v 16.00. Před Starým králov-
ským palácem můžete také navštívit různá rukodělná a zábavná 
zastavení: ukázky tradičních řemesel, výtvarnou dílničku či velmi 
oblíbené zkoušení historické zbroje | vstup je volný

  VINOBRANÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ
Královská zahrada Pražského hradu 

 17. a 18. 09. | Vinobraní na Pražském hradě – 11. ročník. 
Návštěvníci se mohou těšit na čerstvou hroznovou šťávu vylisova-
nou na replice historického ručního lisu, pravý moravský burčák, 
degustaci vín v Míčovně, prodejní ochutnávku kvalitních českých 
potravin značek Klasa a Regionální potravina či mimořádné ote-
vření tzv. produkčních zahrad. Právě zde se pěstují tisíce orchidejí, 
anturií, gerber a dalších květin pro výzdobu Pražského hradu při 
protokolárních akcích. Vinobraní nabídne také stylový kulturní 
program – návštěvníkům budou po oba víkendové dny hrát, 
zpívat a tančit folklórní soubory z kyjovského regionu.

  O PRODUKČNÍCH ZAHRADÁCH
Produkční zahrady, které jsou kvůli bezprostřednímu sousedství 
obydlí prezidenta republiky přístupné pouze dva dny v roce, se 
rozkládají na ploše cca 4 hektarů. Polovinu zahrad tvoří okrasná 
část (s nedávno restaurovaným Masarykovým včelínem či požární 
nádrží z doby Rudolfa II.), polovinu pak vlastní produkční část, kde 
jsou skleníky o rozloze 2100 m2, záhony či kompostárna. 

OSTATNÍ VÝSTAVY

  EMPÍROVÝ SKLENÍK V KRÁLOVSKÉ 
ZAHRADĚ

  otevřeno denně 10.00–18.00

„Královské slavnosti“   Výstava seznámí širokou i odbornou 
veřejnost s   reakcí současných českých výtvarných umělců na 
letošní 700. výročí  narození Karla IV. Patnáct předních českých 
výtvarníků představí svá nejnovější díla jako reflexi na letošní 
oslavy | od 7. 9. do 2. 10. 2016

  SEVERNÍ ARKÁDY STARÉHO 
KRÁLOVSKÉHO PALÁCE

Ten druhý život   Putovní výstava, která chce přiblížit prostřed-
nictvím vlastních fotografií vojáků činnost a život novodobých 
válečných veteránů a Armády ČR na zahraničních misích a od-
povědět tak na častou otázku, proč se vlastně Česká republika 
a její armáda těchto misí účastní. Lidé tak poznají nepříliš známé 
stránky působení české armády a také  (a někdy i výsledky) jejího 
nasazení na misích. K vidění budou snímky z Kosova, Afghánis-
tánu, Iráku a Mali, neboť právě tam Armáda ČR aktuálně působí. 
Součástí výstavy bude i slavnostní dražba vybraných fotogra-
fií, jejíž výtěžek bude určen na podporu činnosti komunitního 
centra pro válečné veterány a jejich rodinné příslušníky. Výstava 
z vojenských misí je pořádána pod záštitou ministra obrany České 
republiky Martina Stropnického. K vidění bude v sedmi městech 
naší republiky: v Brně, Olomouci, Dukovanech, Ostravě, Lednici, 
Třeboni a v Praze od 31. května do 29. září | od 7. 9. do 29. 9. 2016 
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  KRÁLOVSKÝ LETOHRÁDEK
Rony Plesl   Výstava poprvé uceleně představí tvorbu předního 
českého výtvarníka Ronyho Plesla. Návštěvníci si budou moci 
prohlédnout jeho nejnovější skleněné plastiky a seznámit se tak 
s dokonalým řemeslným zpracováním a možnostmi současného 
„českého skla“. Vedle toho budou mít jedinečnou šanci shléd-
nout retrospektivu limitovaných designových objektů, svítidel 
a designů pro průmysl. Tento soubor překvapí svým rozsahem 
a různorodostí | od 9. 9. do 31. 10. 2016

STÁLÉ EXPOZICE

  KAPLE SV. KŘÍŽE NA PRAŽSKÉM HRADĚ
II. nádvoří

  otevřeno denně 10.00–18.00

Svatovítský poklad   Výběr toho nejlepšího z chrámového po-
kladu shromažďovaného při kostele a katedrále sv. Víta od 11. sto-
letí. Stálá výstava 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. Z mladších předmětů 
v Pokladu k nejpozoruhodnějším patří zlatá monstrance z roku 
1766, jejíž zlaté tělo zdobí více než 700 drahokamů. Zajímavý je 
také interiér samotné kaple sv. Kříže, která byla pro účely stálé 
expozice Svatovítského pokladu stavebně renovována a kom-
pletně restaurována.

  STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC – GOTICKÉ 
PODLAŽÍ

  otevřeno denně 9.00–17.00

Příběh Pražského hradu   Dějiny Pražského hradu od prehisto-
rie až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktiv-
ní programy s vizualizacemi stavebního vývoje hradního areálu. 
Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných 
exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá trasa, 
chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, 
zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je umístěna 
v hlavních sálech gotického podlaží Starého královského paláce. 
Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata spojená s Praž-
ským hradem: Příběh českých patronů, Příběh církve a katedrály, 
Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, Příběh korunovací i Příběh 
stolování. | Info: www.hrad.cz nebo tel. 224 373 109.
Přednášky:
Nejnovější poznatky z historie Pražského hradu můžete 
získat v rámci XXXVII. části programu přednáškového cyklu, re-
zervace a podrobnosti na www.pribeh-hradu.cz
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 pro-
storách původních renesančních koníren prohlédnou vybraná 
díla dvorských umělců, starých mistrů německé a nizozemské 
renesance, italské renesance a manýrismu i umělců středoevrop-
ského 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 ote-
vřela v prosinci 2008 u příležitosti 90. výročí vzniku Hradní stráže.

  ZLATÁ ULIČKA
  expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových 
okruhů, od 17.00 do 21.00 není vstup zpoplatněn, ale expozice jsou 
uzavřeny

Stálá expozice ve Zlaté uličce   Zlatá ulička je zřejmě nejroman-
tičtějším místem Pražského hradu. Kromě opravených barevných 
drobných domků nabízí novou stálou expozici, která přibližuje 
život v Uličce ve všech obdobích její 500leté existence.

KONCERTY

  KATEDRÁLA SV. VÍTA
27. 09. | 18.00 | Svatováclavský koncert Hudby Hradní 
stráže a Policie ČR. Účinkují: Hudba Hradní stráže a Policie ČR, 
Collegium hortensis, Bronislava Tomanová – soprán, Miroslava 
Časarová – alt, Václav Cikánek – tenor, František Zahradníček 
– bas, dir. plk. Jan Zástěra. Program: Jan Zástěra: Korunovace 
českých králů, oratorium pro sólisty, mužský sbor a orchestr na 
slova Korunovačního řádu českých králů podle Karla IV.
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“. 
03. 09. | 10.15 | Hudba Hradní stráže a Policie ČR
10. 09. | 10.15 | Hudba Hradní stráže a Policie ČR
Upozorňujeme návštěvníky, že přístup do Jižních zahrad Pražské-
ho hradu je přes III. nádvoří Býčím schodištěm nebo bránou Na 
Opyši. Vstup z Hradčanského náměstí je uzavřen.
Změna programu vyhrazena. Bližší informace na www.hrad.cz
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 zpamátky
� VÝZNAMNÉ PAMÁTKY

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

  otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 10.00–16.00

Historická mikve (rituální lázeň) se nachází v areálu Pinkasovy 
synagogy. Při archeologickém průzkumu v roce 1968 byly v pod-
zemí objeveny klenuté prostory se zbytky několika starých studní 
a mikve využívající trvalého vodního zdroje v této oblasti. Podle 
dochovaného zdiva a nalezené keramiky pochází rituální lázeň 
nejspíše z počátku 16. století a patří k nejstarším dokladům 
židovského osídlení v oblasti Pinkasovy synagogy. 
Historická mikve je přístupná veřejnosti jen s odborným prů-
vodcem (v českém a anglickém jazyce).

  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
Malování srdcem   Obrazy Martina Dostála malované pravou 
nohou | do 31. 8.
Daniela Kuruc: Obrazy   Výstava prací vítězky 10. ročníku kultur-
ního projektu E-moc-e | od 1. 9. do 30. 9.

POŘADY
07. 09. |17.00 | Znovuzrození Jindřišské věže   Procházka 
historií JV s ing. Janem Stěničkou. | vstupné: 130 Kč; 10. patro
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19. 09. |19.00 | Autorské čtení   Pravidelné autorské čtení 
tvůrců povídek nejen z kulturních magazínů Totem.cz, Pismak.
cz a Literra.cz, otevřeno čtení prózy z řad veřejnosti. Ve druhé 
polovině večera proběhne poutavá beseda a promítání foto-
grafií s cestovatelem Petrem Ticháčkem o jeho expedici 
na Filipíny. | více na e–mail: ctenivevezi@gmail.com; vstupné: 
50 Kč; 10. patro

  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
VYŠEHRAD

V Pevnosti 159/5b, Praha 2 – Vyšehrad | tel. 241 410 348, 241 
410 247 |info@praha–vysehrad.cz |www.praha–vysehrad.cz
Národní kulturní památka, místo opředené bájemi a pověstmi, sídlo 
prvního českého krále z konce 11. století, symbol české národní 
státnosti

 A historický areál NKP Vyšehrad je bezbariérový
  spojení: metro C – Vyšehrad; tram 6, 18, 24, st. Albertov; tram 3, 7, 
17, 21, st. Výtoň

  průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace 
v areálu podle směrovek a orientačních map

  VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV SE SLAVÍNEM
  otevřeno: denně 8.00–18.00
 A bezbariérový vstup do baziliky sv. Petra a Pavla

Místo, kde je pochováno více než 600 osobností české kul-
tury a vzdělanosti, např. A. Dvořák, K. Čapek, B. Němcová, K. H. 
Mácha, J. Neruda, A. Mucha, M. Aleš, E. Destinnová, J. Heyrovský, 
B. Smetana, Z. Štěpánek ad.

  INFORMAČNÍ CENTRUM ŠPIČKA
 A bezbariérový vstup

informace, prodej suvenýrů, propagace, občerstvení; torzo gotické 
brány Špičky z doby Karla IV.; nachází se v ulici V Pevnosti mezi 
Táborskou a Leopoldovou branou

  STÁLÉ EXPOZICE
  všechny stálé expozice otevřeny denně 9.30–18.00

CIHELNÁ BRÁNA, KASEMATY A SÁL GORLICE
  vstupné – výstava a vstup do kasemat s průvodcem: 60 Kč, snížené 
30 Kč, rodinné 120 Kč, děti do 6 let zdarma
 A bezbariérový vstup, doporučuje se doprovod – nerovný povrch

Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění a Praž-
ské brány – vchod z Cihelné (Pražské nebo Nové) brány. 
Kasematy a sál Gorlice, kde se nachází šest originálních 
barokních soch z Karlova mostu – vstup z Cihelné brány.

GOTICKÝ SKLEP
  vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 100 Kč, děti do 6 let 
zdarma
 A bezbariérový přístup od Starého purkrabství

Historické podoby Vyšehradu   Stálá expozice ve zrekonstru-
ovaném kasematovém prostoru. 

  PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  sraz v Informačním centru Špička
  cena za prohlídku: základní 50 Kč, snížené 30 Kč

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

  KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VYŠEHRADU 
NA OBJEDNÁVKU

Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které 
se pojí k Vyšehradu   Během 90 minut navštívíte jeho nejzají-
mavější místa. | více na www.praha–vysehrad.cz; objednávky na 
tel. 241 410 348, e–mail: info@praha–vysehrad.cz, nebo přímo 
v Infocentru Špička

  INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY 
O VYŠEHRADĚ

Navštivte Vyšehrad se svojí školní třídou a prozkoumejte 
jeho tajemná místa

  objednávky na e–mail: strnadova@praha–vysehrad.cz
Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ
Libuše – pro 2. – 4. třídu ZŠ
Výprava – pro 8. a 9. třídu ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ či gymnázií
Turnaj krále Karla – pro 1. – 2. třídu ZŠ 
Budíme češtinu – pro 1. – 4. třídu ZŠ

  GALERIE VYŠEHRAD (NAD LIBUŠINOU 
LÁZNÍ)

  otevřeno: denně 9.30–18.00
  vstup není bezbariérový – schodiště
  vstupné: jednotné 20 Kč

VÝSTAVY
Dalibor David: Dnes zůstanu doma | do 4. 9.
Jakub Sýkora: Radiátor ve křoví | od 9. 9. do 23. 10.

  LETNÍ SCÉNA
15. 09. | 19.00 | Maok   Znovu po roce se Maok vrací na Letní 
scénu Vyšehradu, aby pod širým nebem rozezněl své nástroje 
i hlas. V nádherné atmosféře podvečerního koncertu zazní i pís-
ničky z Maokova posledního alba Inerei a navíc několik nových 
letošní múzou inspirovaných songů. | předprodej na www.zebra-
andcloud.com/live/maok–na–vysehrad; vstupné: v předprodeji 
250 Kč, před koncertem na místě 390 Kč
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  STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL
15. 09. | 10.00 | Péče o knihovní a archivní fondy   Seminář 
připravený ve spolupráci s Ústavem chemické technologie restau-
rování památek VŠCHT PRAHA je určen knihovníkům, archivářům, 
památkářům, studentům, ale i všem příznivcům starých tisků. | 
registrace na registrace@omniumos.cz; více na www.omniumos.cz; 
vstup zdarma
17. a 18. 09. | Vegefest   Šestý ročník vegetariánského festivalu 
pro šest smyslů. Oslava jídla a pestrých vegetariánských chutí, 
ochutnávky živé kuchyně, přednášky o udržitelném životním 
stylu, inspirace a netradiční program pro děti i dospělé. | předpro-
dej na www.vstupenkov.cz; více na www.vegetarianskyfestival.
cz; vstupné: 150 Kč na oba dny, 100 Kč na jeden den, sobota 
11.00–19.00, neděle 10.00–18.00
Programy pro děti viz rubrika Volnočasové aktivity

  NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
Karlovo nám. 1/23, Vodičkova 1/3, Praha 2 – Nové Město |  
tel. 224 947 190 | www.nrpraha.cz; www.facebook.com/NRpraha

  věž Novoměstské radnice
  otevřeno: denně mimo po 10.00–18.00, není–li uvedeno jinak
  vstupné na věž: základní 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč; během 
EHD sleva

  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 o historii Nového Města, jeho radnice a přilehlého Kar-
lova náměstí tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. 
Prahy. | 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   Autor maluje převážně krajinu Česko-
moravské vysočiny. Menší část jeho tvorby je figurální, inspirova-
ná lidmi z hospody a přáteli z undergroundu. | Galerie v přízemí; 
vstupné: základní 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč; do 11. 9.
Sculpture Line na Novoměstské radnici   Druhý ročník sochař-
ského festivalu 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 8.00–24.00; do 30. 9.

Vzdorovali zlu – dva příběhy českého 20. století   Multi-
mediální výstava představuje příběhy nevšedních mužů, kteří 
se nepoddali lži, otevřeně vystupovali proti veřejné manipulaci 
a odmítli se přizpůsobit totalitním praktikám: P. Josefa Toufara 
a Jana Zahradníčka. | Galerie ve věži; vstupné viz věž; do 30. 9.
Rudolf Riedlbauch: Obrazy   Retrospektivní výstava | Galerie 
v přízemí; vstupné: základní 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč; 
od 15. 9. do 14. 10.
Hry a hlavolamy   Vyzkoušejte si stovky společenských desko-
vých her a mechanických hlavolamů na tradiční interaktivní výsta-
vě. Doprovodné programy pro děti i dospělé. | přízemí a 1. patro; 
info o vstupném na www.hryahlavolamy.cz; od 21. 9. do 24. 9.
Skleněné poklady / Glass treasures   Výstava dražených děl v rámci 
benefiční aukce skla – díla sklářských výtvarníků Martina Janeckého, 
Zdeňka Lhotského, Ondřeje Strnadela, Roba Sterna (USA), Janusze Po-
zniaka (USA) a dalších. Část výtěžku půjde na podporu dětí z Dětského 
domova Sázava. Aukce proběhne 13. 10. v 19.00 | Mázhaus; vstupné: 
na výstavu zdarma, na aukci 50 Kč; od 29. 9. do 13. 10. 

KONCERTY
 06. 09. | 20.00 | Novofest 2016 – Struny babího léta   kon-
cert v podání Any Brateljevic (harfa) a Věry Binarové (viola). Pro-
gram: M. Marais, N. Paganini. J. Rodrigo aj. | vstupné: 300/150 Kč; 
rezervace na e–mail: info@info@novofest.cz; Velký sál
 08. 09. | 19.30 | Komorní pocta velkým osobnostem – 2016 
/ Ivan Moravec   Zahajovací koncert hudebního projektu kon-
cipovaného jako vzpomínka na prof. Ivana Moravce. Úč. Slávka 
Vernerová Pěchočová (klavír). | Velký sál; vstupné dobrovolné; 
nutná rezervace na e–mail: pekovas@post.cz

AKCE
 02. – 04. 09. | Představení divadla Minor – Bruncvík a lev   
Středověký příběh hrdinství a lásky ze 14. století je známý ze 
Starých pověstí českých Aloise Jiráska. | pro děti od 7 let, doba 
trvání 55 minut; vstupné: děti 100 Kč, dospělí 150 Kč, během EHD 
jednotné vstupné 100 Kč; Velký sál; 2. a 3. 9. v 18.00, 4. 9. v 15.00
 03. – 11. 09. | 10.00–20.00 | EHD – Dny evropského dědictví 
2016   EHD rok co rok v září otevírají široké veřejnosti brány nej-
zajímavějších památek, budov a objektů i prostor, které jsou jinak 
zčásti nebo zcela nepřístupné a poskytují zajímavé slevy. NR nabízí 
slevu na výstup na věž, prohlídku několika výstav a další zajímavý 
program. | info na www.nrpraha.cz; všechny prostory NR
 10. 09. | 10.00–18.00 | Festival delikátních chutí   Festival 
vybraných chutí, kde si každý najde tu svou. Čekají vás koření, 
vína, klobásky, sýry, sladkosti, čokoláda, pivní speciály, nakládané 
pochoutky a další dobroty. | vstup zdarma; všechny prostory NR
 12. 09. | 10.30 a 15.30 | Komentovaná prohlídka Novo-
městské radnice   Prohlídka s poutavým výkladem odkryje ná-
vštěvníkům kus historie národní kulturní památky, která vznikla 
brzy po založení Nového Města Karlem IV. | závazné přihlášky 
a info na www.nrpraha.cz; vstupné 100 Kč/osobu (+ jedno dítě 
do 15 let zdarma); doba trvání: 60 minut; sraz na nádvoří
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 17. 09. | 15.00 | Dnes provází Minor   Herci divadla Minor 
provedou návštěvníky Novoměstské radnice tak trochu jiným 
způsobem. | vstupné: děti 80 Kč, dospělí 120 Kč; sraz na nádvoří
 19. 09. | 18.00 | Noční Pražské věže   2. ročník orientačního 
podzimního běhu. Neobvyklé pohledy na Prahu, otázky z historie 
a spousta schodů v rámci hry pro malé i velké. | startovné: 250 Kč, 
děti do 15 let 150 Kč; přihlášky od 20. 8. na www.prazske–veze.cz; 
registrace na nádvoří NR od 17.00
 26. 09. | 10.30 a 15.30 | Komentovaná prohlídka Novo-
městské radnice   Viz výše
 28. 09. – 28. 10. | Měsíc věží a rozhleden ČR 2016   5. ročník 
projektu k prodloužení turistické sezóny. | info na www.nrpraha.cz; 
vstupné viz věž, dne 28. 9. děti do 12 let se soutěžním 4pohledem 
zdarma; út–ne 10.00–18.00 
The Chamber – Poklad a tajemství Karla IV.   Nová dob-
rodružná úniková hra, která hráče přenese do 14. století. V au-
tentické 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 
nejvýznamnějšího panovníka. | informace a rezervace na www.
thechamber.cz; vstupné: 1.200–1.600 Kč za skupinu až 8 osob; 
dlouhodobá akce; otevřeno 10.00–24.00

  PRAŽSKÉ VĚŽE
Malostranská mostecká věž, Petřínská rozhledna, Praš-
ná brána, Staroměstská mostecká věž, Svatomikulášská 
městská zvonice, Zrcadlové bludiště na Petříně viz rubrika 
Muzea – Muzeum hlavního města Prahy.

  STAROMĚSTSKÁ RADNICE
Staroměstské nám. 1/3, Praha 1 – Staré Město | tel. 236 002 629 | 
staromestskaradnice@prague.eu |  
www.staromestskaradnicepraha.cz; www.prague.eu;  
facebook.com/staromestskaradnice

  památka ve správě hlavního města Prahy; provozuje Pražská infor-
mační služba – Prague City Tourism

  otevřeno: sály: po 11.00–18.00, út–ne 9.00–18.00; věž: po 
11.00–22.00, út–ne 9.00–22.00 (pokud není budova vyhrazena pro 
akce primátora hl. m. Prahy)

  vstupné: Velký okruh (kaple, historické sály, podzemí) – dospělí 
100 Kč, děti 6–15 let, studenti a senioři 70 Kč, děti 4–6 let, ZTP, 
novináři a senioři nad 75 let 20 Kč, kombinované vstupné (velký 
okruh + věž) 180 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + max. 4 děti do 15 
let) 210 Kč, školní skupiny (max. 30 žáků + 2 osoby doprovodu) – MŠ 
310 Kč, ZŠ 520 Kč, SŠ a VŠ 1 050 Kč. Zkrácený okruh (pouze kaple 
s apoštoly) – základní vstupné 30 Kč, děti 4–6 let, ZTP, novináři a 
senioři nad 75 let 20 Kč. Skupiny CK (min. 10 osob + 1 doprovod) – 
velký okruh 70 Kč/os., zkrácený okruh (pouze kaple a historické sály) 
50 Kč/os., zkrácený okruh (pouze podzemí) 50 Kč/os.

  radniční věž – dospělí 130 Kč (mVstupenka 110 Kč), děti 6–15 let, 
studenti a senioři 80 Kč, děti 4–6 let, ZTP, novináři a senioři nad 75 
let 30 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + max. 4 děti do 15 let) 280 Kč, 
školní skupiny (max. 30 žáků + 2 osoby doprovodu) – MŠ 310 Kč, 
ZŠ 520 Kč, SŠ a VŠ 1 200 Kč, skupiny CK (min. 20 osob + 1 doprovod) 
90 Kč/os.

Staroměstská radnice   Nejstarší pražská radnice byla svědkem 
řady významných událostí v dějinách Prahy i celého státu. Byla 
založena roku 1338 na základě privilegia uděleného staroměst-
ským měšťanům českým králem Janem Lucemburským. Nevznikla 
novostavbou, určenou ke správním účelům, ale postupným vy-
kupováním měšťanských domů, které byly záhy pro účely rad-
nice mnohokrát přestavovány. Dodnes se zachovalo křídlo jižní, 
tvořené souborem pěti středověkých domů. Východní křídlo bylo 
zcela zničeno 8. května 1945, poslední den druhé světové války.

Prohlídkový okruh Staroměstské radnice   Prohlídka 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.
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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
03. 09. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
10. 09. | 20.00 | Prohlídka ve španělštině
24. 09. | 20.00 | Prohlídka v angličtině

STÁLÁ VÝSTAVA
Staletími Staroměstské radnice   Pražská informační služba 
– Prague City Tourism připravila expozici věnovanou Staroměst-
ské radnici v Praze. Výstava přibližuje návštěvníkům stavební 

vývoj i rozličné 
osudy nejstarší 
pražské radni-
ce, připomíná 
nejvýznamnější 
památky radnič-
ního komplexu 
i  zásadní osob-
nosti a události 
jeho dějin. Tex-
tové informace 
ilustruje bez-
mála 100 histo-
rických fotografií 

a vyobrazení. Výstava je instalována v tubusu věže Staroměstské 
radnice a je prezentována na téměř 40 výstavních panelech.

AKCE
16. – 18. 09. | Radnice dokořán 2016   PIS–PCT ve spolupráci 
s MHMP, MČ Praha 1, firmou Hainz a PVK  Vás zve na 2. ročník oslav 
výročí založení Staroměstské radnice. Přijďte a prohlédněte si histo-
rický komplex jako nikdy předtím! Poprvé v historii si budete moci 
prohlédnout všech 14 domů někdejšího radničního areálu 
– Staroměstskou radnici projdete od věže po Kafkovo náměstí, ze 
sklepa až na půdu. Zavítáte do reprezentačních sálů radnice i jejího 
podzemí a věže, zcela výjimečně si prohlédnete i svatební síně a bu-
dete moci sestoupit do kanalizace pod radnicí. Netradiční součástí 
prohlídky bude i dům U Minuty nebo běžně nepřístupné rad-
niční domy na Malém náměstí a jejich podzemí. Nejbystřejším 
návštěvníkům se otevře mimořádně i mechanismus orloje!
Prohlídky doplní hudební vystoupení (varhanní či středově-
ká hudba, fanfáry z oken radnice), divadlo (středověký soud, 
radniční krčma a temná věznice), smilebox (foto na počkání), 
známé osobnosti, ukázka svatebního obřadu, prezentace 
svatebního salónu a zajímavé informace ze zákulisí pořádání 
svateb. Nebude chybět ani kvíz o ceny. Program bude patřit i 
dětem. Zažijí volbu cechmistrů, v domě U Minuty si vyrobí sgrafito 
a získají výuční list s vlastnoruční pečetí. Budou sbírat pražské 
groše, které pak smění za zboží z nabídky na výročním trhu.
Akce se koná pod záštitou primátorky Prahy Adriany Krnáčové 
a starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého. | vstup ZDARMA; více na 
www.staromestskaradnicepraha.cz

  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!
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Jedna z nejvýznamnějších barokních zahrad v Evropě 
vybudovaná v letech 1715–1720 dle návrhu architekta 
Františka Maxmiliána Kaňky s bohatou sochařskou a plastic-
kou výzdobou Matyáše Bernarda Brauna a freskami Václava 
Vavřince Reinera.
Ateliér Mikoláše Alše, ptačí voliéra s exotickým ptactvem, 
fontány s rybami, prodejní galerie, upomínkové předměty.
Dle hodnocení průvodců je z místa vyhlídky nejkrásnější pohled 
na panorama Hradčan a Malé Strany.

VÝSTAVY
Obrazy z cest   Na společné výstavě si můžete prohlédnout díla 
paní Ivy Staňkové–Fryčové, Líby Staňkové a Jana Marčíka | do 31. 8.
Zlata Brabcová: Zimní Island – fotografie / Antonín Janke: 
Kytary s příběhem – asambláže | od 5. 9. do 28. 9.

� CÍRKEVNÍ PAMÁTKY

  LORETA
Mariánské poutní místo
Provincie kapucínů v ČR

Loretánské nám. 7/100, Praha 1 – Hradčany | tel. 220 516 740 | 
loreta@loreta.cz | www.loreta.cz; facebook.com/loretapraha

  spojení: tram 22, st. Pohořelec
  otevřeno: denně 9.00–17.00
  vstupné: základní 150 Kč, senioři (70+) 130 Kč, studenti 110 Kč, 
rodinné 310 Kč, děti 6–15 let 80 Kč

  audioprůvodce: 150 Kč – česky, anglicky, německy, francouzsky, 
rusky, španělsky, italsky

  poplatek za fotografování 100 Kč

Pražskou Loretu založila Kateřina Benigna hraběnka 
z Lobkowicz v roce 1626. Komplex budov byl stavěn postupně 
několik desítek let. Staviteli vrcholně barokního průčelí byli ve 
20. letech 18. století Kryštof a Kilián Ignác Dienzenhoferové, 
na výzdobě interiérů se podíleli význační tvůrci barokní Prahy: 
P. Brandl, M. V. Jäckel, R. Prachner a řada dalších.

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

KLENOTNICE
Představuje ucelenou historickou sbírku votivních darů 
P. Marie Loretánské. Monstrance, kalichy a další vystavené 
předměty představují ojedinělá zlatnická díla, převážně ze 
17. a 18. století. Nejpozoruhodnější je Diamantová monstran-
ce zvaná Pražské slunce. Je z pozlaceného stříbra, ozdobená 
6 222 diamanty.

STÁLÁ EXPOZICE
Trvale zpřístupněn je 3D model krypty s barokními freskami 
podle Rembrandta a dalších holandských a vlámských malí-
řů. Umělecká díla spojená s historií Lorety a kapucínského řádu. 
Významná část výstavy Skrytá tvář Loretánského pokladu 
se stala součástí stálé expozice – Loretánský poklad tak zůstává 
trvale vystaven v celé své bohatosti.

LORETÁNSKÁ ZVONOHRA SLAVÍ VÝROČÍ
V roce 2015 uplynulo 320 let od okamžiku, kdy Pražané poprvé 
uslyšeli tóny pražské zvonohry. K této příležitosti byla otevřena 
nová multimediální část expozice, přibližující návštěvní-
kům historii nástroje. Přijďte se podívat zblízka, jak zvonohra 
funguje!
Pravidelné sváteční koncerty zvonohry jsou opět obnoveny, 
program najdete na webu Lorety.

VÝSTAVA
Loreta Dientzenhoferů. Příběh loretánského průčelí   Těšit 
se můžete na tři architektonické modely jednotlivých stavebních 
fází Lorety, dobové grafiky s pohledy na Loretu, haptický model, 
originály soch z balustrády – torza andílků, rukopisy slavných ar-
chitektů a sochařů i prezentaci zajímavých momentů z probíhající 
rekonstrukce hlavního průčelí. 

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.

PŘÍBĚH LORETÁNSKÉHO PRŮČELÍ

Loreta
 Dientzenhoferů

výstava od 15. června 2016
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AKTUÁLNÍ AKCE
 07. 09. | 19.00 | Večery u kapucínů   63. benefiční koncert 
v klášterním refektáři naproti Loretě. Během večera vystoupí 
harfové duo ArpaDua – Ivana Pokorná a Barbora Váchalová. 
Výtěžek benefice podpoří Nedoklubko – nestátní neziskovou 
organizaci podporující předčasně narozené děti a jejich rodiny 
v České republice.

  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

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

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

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

AKCE – PANYCHIDA
04. 09. | 14.35 | Pietní akt na Kobyliské střelnici v Praze 8, 
místě popravy biskupa Gorazda a dalších, kteří ukrývali parašutis-
ty v době heydrichiády. Zpívá pěvecký sbor prav. chrámu sv. Cyrila 
a Metoděje. Panychidu slouží představitelé pravoslavné církve.

  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

  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

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

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

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

VÝSTAVA
Herci a město   Výstava fotografií Aleny Hrbkové představuje 
herce Městských divadel pražských na jejich oblíbených místech 
v Praze. | do 2. 10.

  DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
10. 09. | 09.00–18.00 | Bohatý doprovodný program

STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD – 110 LET
Představení populárně naučné fotografické publikace 
o staré čistírně (vydavatel Továrna o.p.s., správa industriálních 
nemovitostí), slavnostní „kolaudace“ paní radní Plamínkovou, 
rozhlasový program s autory; začátek v 10.00
Prohlídky čistírny, parní strojovna v provozu

DOPROVODNÝ PROGRAM
Filmový dokument o staré čistírně z roku 1943
Jištěné výstupy na ventilační komín s možností spuštění 
vnitřkem komína do podzemí staré čistírny

VÝSTAVY
Tovární komíny s vodojemy – současnost a budoucnost   
Výstava se věnuje fenoménu továrních komínů s vodojemy. 
Z původních více než 60 těchto komínů na našem území se jich 
dochovalo pouhých dvacet. Většina z nich již ztratila svou původní 
funkci a na nás je, jak s tímto cenným industriálním bohatstvím 
dále naložíme. Výstava tyto komíny představí a u těch nefunkčních 
nastíní možnosti, jak lze s tímto cenným industriálním bohat-
stvím dále nakládat. Výstava je součástí projektu Dokumentace, 
pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů 
jako ohrožené skupiny industriálních památek na území České 
republiky v programu NAKI Ministerstva kultury, který autoři řešili 
v období 2013-2015. Autoři: Ing. Martin Vonka, Ph.D., Fakulta 
stavební ČVUT v Praze a Ing. Robert Kořínek, Ph.D., Výzkumný 
ústav vodohospodářský T. G. Masaryka)
Obnova soužití s řekou   Výstava o minulosti, současnosti 
a budoucnosti Trojské kotliny (MHMP – IPR).
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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; školní výpravy à 50 Kč

  vstupné na výstavy: základní 100 Kč; snížené 70 Kč; rodinné 170 Kč; děti do 
6 let zdarma ; školní výpravy à 30 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost: český jazyk 500 Kč; cizí jazyk 1000 Kč

VÝSTAVY
Archa Noemova   Zoologická expozice „Archa Noemova“ uvádí 
návštěvníka Národního muzea do fascinujícího světa živočichů, 
kteří obývají nebo obývali naši planetu.
Retro   Výstava návštěvníkům představí hračky, techniku, vybavení 
domácnosti, ale především módu z dob minulých | do 30. 04. 2017

Výstava Retro

AKCE
 05. 09. | 18.00–20.00 | RETROtančírna v rytmu swingu   
Přeneste se s námi do 30. let minulého století do světa ele-
gantních dam a barových šviháků a zatančete si s námi v rytmu 
swingu. | vstupné 100 Kč

 10. 09. | 12.00, 13.30, 15.00 | Rekordmani a rarity zvířecí-
ho světa – komentovaná prohlídka expozice Archa Noemova určená 
především dětem. | vstupné 30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea
 10. 09. | 16.30 | Rekordmani a rarity zvířecího světa – 
komentovaná prohlídka expozice Archa Noemova pro dospělé | 
vstupné 30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea
 17. 09. | 11.00–17.00 | RETROden se studiem Kamarád    
Během zábavného odpoledne se budete moci tváří v tvář setkat 
nejen s postavičkami známými z televizní obrazovky, ale také 
s jejich tvůrci. Děti i dospělé čekají výtvarné dílny a zábavný kvíz 
o hodnotné ceny. | vstupné v ceně běžné vstupenky do muzea
 22. 09. | 18.00 | Vít Lukáš: Čile po Chile aneb od moře po 
Andy – přednáška | vstupné 50 Kč

  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

AKCE
 03. 09. | 13.00–18.00 | Dožínky   Těšit se můžete na trubače, 
dožínkové scénky, lidové tance, hudbu a ochutnávky dožínkových 
koláčů. | vstupné v ceně běžné vstupenky do muzea, venkovní 
program je zdarma
 10. 09. | 10.00–17.00 | Kurz lidové podmalby na skle    
Sobotní kurz se koná od 10 do 17 hodin s lektorem Jiřím Honissem 
v dílně muzea. Na kurz je nutné se předem objednat na e-mailové 
adrese: kristyna_hlavata@nm.cz| cena kurzu je 400 Kč
 10. 09. | 14.00–17.00 | Kurz pro děti: Malování na zrcátka 
– vhodné pro děti od 9 let. Na kurz je nutné se předem objednat na 
e-mailové adrese: kristyna_hlavata@nm.cz | cena kurzu je 150 Kč
 10. 09. | 17.00–20.00 | Folklorní regiony Čech, Moravy 
a Slezska: Beskydy a Podbeskydí

  cena je v rámci běžného vstupného do muzea
17.00 | Přednáška PhDr. Václava Michaličky z Muzea No-
vojičínska 
19.00 | Vystoupení folklorního souboru Soláň z Rožnova 
pod Rahoštěm
 11. 09. | 12.30–21.00 | Slavnost Rumunů   Můžete se těšit 
na vystoupení rumunských folklorních souborů a dalších umělců. 
| vstup volný
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 17. 09. | 11.00–19.00 | 10. Narozeninový festival Buchty 
a loutky dětem   Pohádková Kinského zahrada. Děti se mohou 
těšit na výtvarné a loutkové dílny, bazárek hraček a speciální 
dobroty. | vstup volný
 24. 09. | 19.00–22.00 | Moravské okénko s ukázkou tanců 
a krojů   Budou představeny regiony Strážnicko, Kyjovsko, Uhersko-
hradišťsko, Uherskobrodsko, Horňácko a Podluží. Celý večer bude 
doprovázet cimbálového muzika Slováckého krúžku | vstup volný

  NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ
U Památníku 1900 | Praha 3 | tel. 222 781 676 | oncd@nm.cz | www.nm.cz

 A bezbariérový vstup
  spojení: od Ohrady (tram; bus) parkem 1 400 m; od Muzea AČR; 
z Tachovského nám. (bus 207; 133)

  otevřeno: st–ne 10.00–18.00; vyhlídka otevřena st–ne 10.30–16.00 
(poslední vstup v 15.30)

  vstupné expozice a výstava: základní 80 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 
140 Kč, školní výpravy à 20 Kč; vyhlídka na střeše: základní 80 Kč, 
snížené 50 Kč, rodinné 130 Kč, školní výpravy à 30 Kč; celý objekt: 
základní 120 Kč; snížené 80 Kč; rodinné 200 Kč; školní výpravy à 40 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost: v češtině 200 Kč; cizojazyčný 500 Kč

EXPOZICE
Křižovatky české a československé státnosti   Expozice 
zachycuje významné zlomy v našich dějinách 20. století, kdy 
se výrazným způsobem měnila státnost a ideové pojetí státu. 
Laboratoř moci   Expozice připomíná nejen samotnou osobu 
Klementa Gottwalda, deformaci Památníku na jeho mauzoleum, 
ale i komunistickou propagandu a období režimu 50. let.

VÝSTAVY
Druhý život husitství   Jen nemálo míst v České republice mělo 
takový vliv na utváření historického vědomí jako Národní památ-
ník na Vítkově. | do 26. 03. 2017
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
Složité hledání rovnováhy: Jazzová sekce, moderní umění 
a hudba v Československu   Výstava poukazuje na vliv, kterým 
Jazzová sekce přispívala k oslabování socialistického režimu v Čes-
koslovensku| od 23. 09. do 08. 01. 2017

AKCE
 03. 09. | 13.00–17.00 | Aspoň na víkend se staň olympi-
onikem   Děti se mohou těšit na sběr kruhů, sportovní aktivity 
a výtvarné dílny. | vstupné v ceně běžné vstupenky do muzea
 03. 09. | 14.00, 16.00 | Komentované prohlídky výstavou 
Olympijský plakát | v ceně běžné vstupenky do muzea

  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

Výstava Říše středu

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 
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AKCE

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“
15. 09. | 17.30 | Ofirika, přátelský kmen v odlehlé buši 
Jižního Súdánu – Rostislav Staněk, přednáška | vstupné 30 Kč
17. 09. | 11.00–18.00 | Náprstkovo víkendové knihkupectví   
Těšit se můžete na stánky s knihami, výtvarné workshopy i per-
formance na nádvoří. | vstup volný
20. 09. | 17.30 | První Čech na hoře Fudži – Jan Šejbl, před-
náška  | vstupné 30 Kč
29. 09. | 17.30 | Kanibalismus na Nové Guineji: mýty a fakta 
– Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D., přednáška  | vstupné 30 Kč

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO RODINY S DĚTMI
10. 09. | 14.00–17.00 | Australské malby   Ve výtvarné dílně 
se děti seznámí s jednotlivými druhy australských maleb a do-
zví se, jakými technikami domorodci malovali. | objednávky na 
barbora_janu@nm.cz, tel. 224 497 511 | vstupné 80 Kč (v ceně 
je zahrnuto vstupné do muzea)
24. 09. | 15.00 | Čínští draci – létající bytosti   Děti si postaví 
malého tradičního čínského draka a seznámí se s dalšími typy 
draků a užívaných motivů. | objednávky na tel. 224 497 503 nebo 
klara_kuthanova@nm.cz | vstupné 80 Kč (v ceně je zahrnuto 
vstupné do muzea)

  ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 2 | Praha 1 | tel. 224 497 707 | c_muzeum_hudby@nm.cz | 
www.nm.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo út 10.00–18.00
  vstupné: základní 120 Kč; snížené 80 Kč; rodinné 200 Kč; děti do 6 let 
zdarma; školní výpravy à 40 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost: český jazyk 300 Kč; cizí jazyk 600 Kč

STÁLÁ EXPOZICE
Člověk – nástroj – hudba    Vystaveno je 400 historických hu-
debních nástrojů mimořádné hodnoty. Mimo jiné kladívkový kla-
vír, na který hrál Wolfgang Amadeus Mozart při své první návštěvě 
Prahy v lednu 1787, housle Niccolo Amatiho (z doby kolem roku 
1650), skleněná harmonika, niněra s řezbou „Zvěstování“ a další.

VÝSTAVA
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.

AKCE
 21. 09. | 19.00 | Nechoď sám do tmy. Vzpomínka na Filipa 
Topola   Přijďte si jeho osobnost připomenout do Českého muzea 
hudby, kde se uskuteční komponovaný večer za účasti jeho bratra, 
spisovatele Jáchyma Topola. | vstupné 60 Kč

 MUZEUM BEDŘICHA SMETANY
Novotného lávka 1 | Praha 1 | tel. 222 220 082 |  
b_smetana_muzeum@nm.cz | www.nm.cz

  otevřeno: denně mimo út 10.00–17.00
  vstupné: základní 50 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 90 Kč; školní výpravy à 10 Kč
  komentovaná prohlídka pro veřejnost (pro 1–30 osob; na tel. objed-
návku předem): 200 Kč (v češtině); 500 Kč (v cizím jazyce)

EXPOZICE
V expozici o životě a díle Bedřicha Smetany jsou k vidění ukázky 
autografů jeho skladeb, korespondence, deníků a dalších doku-
mentů, dobové fotografie, osobní památky a trofeje i jeho klavír.  

VÝSTAVA
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

AKCE
 05. 09. | 17.00 | Pěvecký koncert k výročí Mozartovy opery 
Zaide   Vystoupí studenti Pražské konzervatoře a HAMU  
 17. 09. | 14.00 | Prozkoumejte Letohrádek Amerika   Pro 
všechny zvídavé děti, které chtějí poznat Národní muzeum i jinak 
než jen prostřednictvím expozic a výstav. | vstupné 30 Kč (dospělý 
doprovod zdarma)
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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 dokumen-
tuje nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích 
v období posledních 150 let na původních i nových modelech, 
kopiích dobových plánů, skic a fotografií a řadou autentických 
stavebních prvků. Jedním ze symbolů expozice je model kopule 

nad Panteonem Národního muzea od Josefa Schulze, zajímavým 
exponátem je neuskutečněný soutěžní návrh Josefa Gočára na 
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 věnoval 
roku 1839 kancléři Metternichovi a která je zapůjčena ze zámku 
Kynžvart.  Vystavena je také nejstarší česká fotografie, řez stonku 
rostliny z roku 1840. Vývoj fotografie je prezentován v souvislosti 
s jeho dopadem na společenskou situaci.
Hornictví   Prezentace vývoje hornictví je zaměřena především na 
představení báňské techniky a dobývacích technologií. 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 
našel také obor se staletou tradicí – zvonařství, za pozornost stojí 
výrobky umělecké litiny z 18. a 19. století.
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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 sbírek 
Českého průmyslového muzea, které byly Vojtěchem Náprstkem 
prezentovány již v 60. letech 19. století v domě U Halánků. Např. 
se jedná o nejstarší šicí stroj dovezený do Čech, americký Wheleer-
-Wilson. Mezi novějšími předměty nalezneme zdařilé designové 
výrobky firmy ETA, např. žehličku ETA 211 z 60. let 20. století, mezi 
ty nejnovější patří výrobky úspěšné české firmy Tescoma.  
Televizní studio   Zásluhou spolupráce s Českou televizí je v NTM 
prezentována televizní technika a vybavení, které v letech 1997 
až 2011 sloužily ve studiovém komplexu SK8 objektu zpravodaj-
ství na Kavčích horách pro každodenní vysílání. Právě odtud se 

vysílaly v poslední době sportovní pořady. V expozici je možné se 
zúčastnil speciálních workshopů, během kterých si účastníci zkusí 
práci moderátora, kameramana, režiséra, střihače nebo technika 
záznamu a natočí krátkou zpravodajskou relaci.
Tiskařství   Expozice v prostoru evokujícím starou tiskárnu do-
kládá vývoj výroby tiskového písma, hlavních tiskařských technik 
a knihařství a připomíná české osobnosti, které významně přispěly 
k rozvoji tiskařství - vynálezce litografie Aloise Senefeldra, vyná-
lezce heliogravury Karla Klíče, vynálezce světlotisku Jakuba Husní-
ka a Kašpara Hermanna, který se podílel na vynálezu ofsetového 
tisku.  Nejstarším exponátem expozice je dřevěný knihtiskařský 
lis z přelomu 17. a 18. století z pražského Klementina, krásným 
exponátem je rotačka MAN z roku 1876, svojí důmyslností zaujme 
řádkový sázecí stroj Linotype z roku 1920.
Uhelný a rudný důl   Na expozici Hornictví navazuje Uhelný 
a rudný důl, maketa z 50. let 20. století, která tvoří unikátní sou-
bor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných dioramat. 
Nové pojetí expozice umožňuje návštěvníkům pocítit reálné 
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 světel-
ných 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 žárov-
kových světelných zdrojů, doplněných některými okrajovými a slepými 
cestami vývoje. | do 31. 12.
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.
Italský závodník Tazio Nuvolari   Výstava je věnována velké osob-
nosti meziválečného automobilového sportu, italskému motocyklo-
vému  a automobilovému závodníkovi Tazio  Nuvolarimu, který je po-
važovaný za jednoho z nejlepších závodníků všech dob. Představeny 
jsou zde dobové fotografie, filmové záběry, závodní trofeje i ukázány 
motorů. | do 23. 09. 
Český kinematograf   Výstava má za cíl představit široké veřejnosti 
u příležitosti 120 let od první filmové projekce v českých zemích unikátní 
kinematografické sbírky NTM. Přibližuje atmosféru konce Rakouska-
-Uherska a následné tzv. první republiky, kdy nadšení pro techniku 
a nové vynálezy bylo prostoupeno všemi oblastmi lidské činnosti. 
Svým ztvárněním výstava návštěvníka vtáhne do období počátku filmu 
v době konce 19. stol. a první třetiny 20. století, přičemž mu poskytne 
informaci o vývoji kinematografických technologií i postupů, před-
staví mu charakter dobové filmové tvorby a seznámí ho se zrozením 
fenoménu kina. Výstava vznikla ve spolupráci s Národním filmovým 
archivem, který poskytl především ukázky dobových filmů a vybrané 
archiválie ze svých sbírek. | od 28. 09. do 06. 03. 2019
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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 stavebního rozmachu 
během vlády tohoto mimořádného panovníka. Prostor výstavy se stane 
staveništěm, ve kterém budou ukázány dobové stavební profese a tech-
niky. Z velkých stavebních strojů budou prezentovány funkční replika 
středověkého dřevěného jeřábu na lidský pohon a plně funkční replika 
gotického beranidla používaného pro zatloukání dřevěných pilotů při 
zakládání staveb nebo stavbě mostů. Výstavu doprovodí řada programů 
pro školy i veřejnost. | do 05. 02. 2017

AKCE
16.–18. 09. | Recyklační víkend v NTM   Návštěvníci, kteří 
přinesou starý elektrospotřebič a odevzdají ho na stánku u vstupu 
do budovy NTM, budou odměněni drobným dárkem a mohou 
uplatnit slevu 90 Kč z plného vstupného do muzea.

EDUKAČNÍ PROGRAMY V NTM
V NTM probíhá množství doprovodných programů, víkendových ak-
cí, přednášek či komentovaných prohlídek výstav. Nejširší edukační 
nabídka je určena školám. Workshopy Enter jsou koncipované pro 
základní školy a interaktivní zážitkovou formou přibližují fyzikální či 
chemické principy a procesy. Programy Kids‘lab abrakadabra hravým 
způsobem seznamují nejmladší žáky s oborem chemie. Projekt s ná-
zvem V technice je budoucnost využívá možnosti moderní techniky, 
díky které přibližuje expozice Národního technického muzea žákům 
základních škol. Pro střední školy jsou připraveny specializované od-
borné workshopy a soutěže. Lektoři přiblíží muzeum také nejmenším 
dětem z mateřských škol. Komentované prohlídky a programy můžete 
nově objednat k velkým výstavním projektům. V NTM také úspěšně 
funguje Technický kroužek. Více informací a 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

  ve středu 28. 9. je otevřeno 9.00–18.00
  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

AKCE
03. 09. | Dny evropského dědictví (EHD) – vstup do hlavní 
budovy muzea na Florenci, do Podskalské celnice na Výtoni a do 
Zámeckého areálu Ctěnice je zdarma.

VÝSTAVY
Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů    
Výstava realizovaná ve dvou výstavních sálech připomíná fe-
nomén pražských biografů od jejich úplných počátků na konci 
19. století až do nedávné minulosti, kdy desítky mnohdy svéráz-
ných či unikátních kinosálů  přestaly fungovat. Díky historickým 
plánům metropole 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 
biografů v běhu času proměňovalo, jak vypadaly jednotlivé kino-
sály, ulice a budovy (případně pasáže), v nichž se nacházela mo-
derní velkoryse pojatá premiérová kina, i o podobě skromnějších 
biografů na předměstích. Druhý výstavní sál je pojatý jako funkční 
biograf, z jehož dřevěných dobových sedadel mohou návštěvníci-
-diváci sledovat nestarší velmi krátké filmové záběry zachycující 
pražské reálie před rokem 1900, stejně tak filmy experimentálně 
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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
Komentované prohlídky pro školy 

  objednávejte se pomocí rezervačního systému na www.muzeum-
prahy.cz

Komentované vycházky s autory výstavy Mgr. Tomášem 
Dvořákem a Janem Rouskem 

  začátky v 16.30; sraz před hlavní budovou muzea; cena 80 Kč; více na 
www.muzeumprahy.cz

29. 09. | 16.30 | Václavské náměstí – tradičně patřilo a patří 
k centru zábavy Pražanů. Obzvlášť dříve se chodilo na ty nejlepší 
snímky právě na Václavák. Mohli jsme tam nalézt premiérové 
biografy, spojené s prvními projekcemi slavných filmů, ale 
i menší sály s různou dramaturgií (Koruna, Pasáž, Praha, Avion, 
Jalta, Blaník, Urania, Beseda, Hvězda, Lucerna, Světozor, Alfa, 
Hollywood, Illusion, Juliš). Všechny tyto podniky byly zasazeny 
do architektonicky a historicky zajímavých staveb. Procházka 
neopomene i první projekce kočovných kinematografistů na 
Václavském náměstí.
Břevnov ve stínu kláštera / Hradčanům na dohled   Výstava 
o Břevnově je další, již v pořadí sedmá, z cyklu o pražských his-
torických předměstích. Tradičně, prostřednictvím trojrozměrných 
sbírkových předmětů, obrazů, dobových pohlednic, fotografií, 
tisků a dalších materiálů prezentovat nejvýznamnější místa a 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. 
Komentované prohlídky
 06. 09. | 16.00 | Břevnovský klášter | sraz před fortnou
 20. 09. | 17.00 | Tejnka – tématická vycházka zavede účastníky 
na území dnešního Břevnova, do bývalé vesnice Tejnky, kterou 
vedla známá poutní cesta do Hájku u Unhoště. Projdeme se podél 
dnes již zaniklých usedlostí Závěrky, Liborky, nahlédme do dnešní 
památkové zóny Tejnka a vycházku zakončíme u vyhlášené re-
staurace Na Marjánce. | sraz: tram. zastávka Malovanka, v parku 
u 1. poutní kaple cesty do Hájku
Přednášky s promítáním 
13. 09. | 17.00 | Břevnov ve „velkých dějinách“ – Břevnov 
ležel při významné trase, která spojovala Prahu se západní částí 
českých zemí a Bavorskem. V dobách míru tu byli vítáni panovníci, 
v dobách válečných konfliktů se naopak obyvatelé ocitali více 
v ohrožení. Území Břevnova a okolí se tak častěji dotkly tzv. velké 
dějinné události, o nichž se dočteme v učebnicích dějepisu. Ale ani 
tyto dobře známé události nejsou vždy vykládány jednoznačně. 
Přednáška bude věnována dvěma místům, které jsou součástí 
„velkých dějin“, Břevnovskému klášteru a Bílé Hoře. | přednáškový 
sál v hlavní budově muzea

Křehká krása pražské kameniny   Výstava představuje unikátní 
soubor pražské kameniny ze sbírek Muzea hl. m. Prahy, která kdysi 
bývala pýchou každé měšťanské rodiny, protože 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
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 dokončené 
mosty, trasy koněspřežné tramvaje nebo místa dnes zcela změně-
ná, například petřínskou stráň ještě bez lanové dráhy. | do 31. 10. 

PROGRAMY PRO ŠKOLY
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému na webových 
stránkách muzea www.muzeumprahy.cz

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY
  programy vede: pernicova@muzeumprahy.cz

Domovní znamení; Vyber si řemeslo; Moje královská cesta
Královský sňatek Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského; 
Multikulturní Praha za doby Karla IV.; Kalendář

PRAŽSKÉ VĚŽE   
  programy vede: gausova@muzeumprahy.cz

Interaktivní komentované prohlídky Pražských věží pro 
II. stupeň ZŠ a SŠ. Součástí programu jsou pracovní listy. 

PROCHÁZKY PRAHOU PRO DĚTI
  programy vede: gausova@muzeumprahy.cz 

Pražský hrad, ten mám rád; Karlův most, příběhů dost; 
Staroměstské náměstí, známe nejen z pověstí; V královské 
zahradě, tulipánů habaděj; Královská cesta

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ 
SKUPINY

  program vede:lohnicka@muzeumprahy.cz

27. 09., 29.–30. 09. | Škola mladých archeologů   Poznáte 
metody archeologického výzkumu, vyzkoušíte si dokumentaci 
nálezů, laboratorní ošetření i datování nálezů.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  programy vede: najemnik@muzeumprahy.cz

Praha v pravěku; Středověká Praha; Langweilův model; 
Praha v raném novověku; Barokní Praha
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PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému na webových 
stránkách muzea www.muzeumprahy.cz

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU 
15. 09. | 16.30 | Cyklus Praha neznámá – Pražské histo-
rické radnice 
22. 09. | 16.30 | Cyklus Výtvarné umění v dějinách času V. 
– Scénografie 50.–70. let
29. 09. | 16.30 | Cyklus Praha zmizelá – Automobilové 
a motocyklové závody

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

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00 
  ve středu 28. 9. je otevřeno 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. 

 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 9.00 –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

  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

  ve středu 28. 9. je otevřeno 10.00–18.00
  vstupné: základní 100 Kč; snížené 50 Kč; rodinné 200 Kč

AKCE
17. 09. | 10.00–16.00 | Jablkobraní   Zámecká zahrada nabízí 
letošní úrodu tradičních českých jablečných odrůd z místní štěp-
nice, ochutnávku jablek a čerstvě lisovaného moštu. Restaurace 
přináší pečené i nepečené jablečné speciality. 

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, výtvar-
né i animační kvalitě formátu krátkého žánrového útvaru a stal se 
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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, výtvarníky. | do 30. 10.

DOPROVODNÉ PROGRAMY
17. 09. | 14.00 | Koulelo se jablíčko   Pohádková hra se zá-
meckým zahradníkem navazuje na příběhy z českých pohádek, 
v nichž hraje hlavní roli jablko.

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. 

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  objednávejte se předem na oudova@muzeumprahy.cz nebo na tel. 
601 555 080 

Řemesla v pořádku   Komentovaná prohlídka expozice seznámí 
návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování v so-
ciokulturním i uměleckohistorickém kontextu od středověku po 
současnost. Vhodné pro II. st. ZŠ a SŠ.
Tovaryšova cesta na zkušenou   Program je koncipován jako cesta 
vyučeného tovaryše jdoucího do světa na zkušenou. Na základě van-
drovnické knížky, kterou děti obdrží po interaktivní prohlídce, se samy 
vydávají na vandr po expozici. Vhodné pro 3.–6. třídy ZŠ.
Toulky říší večerníčků   Do jaké třídy chodí Mach s Šebestovou? 
V jakých českých horách můžeme potkat bájného vládce Krako-
noše a proč Bob a Bobek bydlí v klobouku? Lektorský program je 
pojat jako interaktivní a hravá procházka známými večerníčko-
vými příběhy. Vhodné pro: MŠ, I. st. ZŠ

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
13. 09. | 14.00 | Zdenka Procházková a Lída Baarová   Beseda 
tvůrců filmu o prvorepublikové filmové hvězdě, herečce Lídě Baa-
rové, který po svém uvedení do kin v lednu 2016 vzbudil nebývalý 
zájem obecenstva i kritiků a je promítán s úspěchem i v zahraničí. 

  PRAŽSKÉ VĚŽE
www.muzeumprahy.cz

  věže a bludiště otevřeny v září denně 10.00–22.00

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY A TVOŘIVÉ DÍLNY
Klíče k Pražským věžím – hledejte společně s námi klíče k Pražským 
věžím, projděte se s dětmi po unikátních historických objektech, získejte 
volný vstup do muzea a krásnou odměnu k tomu! Více informací na 
http://muzeumprahy.cz/klice-k-prazskym-vezim/

  PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA
Petřínské sady | Praha 1 | Malá Strana

  Z důvodů udržovacích prací na Petřínské rozhledně bude v termínu od 
05. 09. do 31. 10. 2016 upravena návštěvní doba, a to denně 12.00–20.00. 
Kavárna v přízemí rozhledny bude otevřena denně 10.00–20.00.

STÁLÁ EXPOZICE
Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování

  ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA PETŘÍNĚ
Petřínské sady | Praha 1 

STÁLÁ EXPOZICE
Dioráma „Boj studentů se Švédy na Karlově mostě roku 
1648“   Autory monumentální malby z roku 1891 o rozměrech 
8 × 10 m jsou bratři Adolf a Karel Liebscherové.

  STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most | Praha 1 – Staré Město

STÁLÁ EXPOZICE
Mysterium věže   Akcent oslav výročí narození Karla IV. byl v Muzeu 
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. století. Po stránce architek-
tonické i umělecké patří k nejkvalitnějším projevům vrcholně gotického 
stavitelství v rámci stavební činnosti Karla IV., a to nejen v měřítku Pra-
hy, ale i (střední) Evropy. Věž je unikátní množstvím autentických detailů 
(např. kamenických značek), uměleckou výzdobou i svojí urbanistickou 
podobou. Expozice popisuje jak nezpochybnitelná fakta, tak různé 
hypotézy, které nejdou ověřit, ale jsou divácky zajímavé. Ve sklepení 
je malá prezentace předmětů vylovených z Vltavy, včetně posledních 
nálezů z unikátního plošného průzkumu dna řeky.

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

SVATOMIKULÁŠSKÁ MĚSTSKÁ ZVONICE
Malostranské nám. 556/29 | Praha 1 – Malá Strana

STÁLÁ EXPOZICE
Custos Turris / Strážce města   1. etapa nové stálé expozice na 
Svatomikulášské městské zvonici – Starší byt věžníka s černou kuchyní

 MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most | Praha 1 – Malá Strana
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�MUZEA A – Z

  FRANZ KAFKA MUSEUM
Cihelná 2b | Praha 1 – Malá Strana | tel. 257 535 373 |  
kafkashop@kafkamuseum.cz | www.kafkamuseum.cz 

  otevřeno: denně 10.00–18.00
  vstupné: dospělí 200 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 120 Kč, 
české školy 30 Kč/os.

  prohlídky s průvodcem po předchozí objednávce
  Obchod, který je součástí areálu Hergetovy cihelny, nabízí Kafkovu 
tvorbu, biografické knihy o Franzi Kafkovi, upomínkové předměty 
jako např. pohlednice, záložky, plakáty, kalendáře a diáře, zápisníky, 
fotografie, tašky, trička, hrnečky a další.

EXPOZICE
Dlouhodobá expozice „Město K. Franz Kafka a Praha“ nabízí 
pohled do světa slavného pražského rodáka Franze Kafky (1883–
1924), jedné z nejvýznamnějších postav světové literatury 20. sto-
letí. Výstava vznikla a byla otevřena roku 1999 v Barceloně. V letech 
2002–2003 proběhla její 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.
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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.

  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 ve 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. 08.–31. 10. | Svět Tomáše Bati – nová interaktivní část 
expozice 
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  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

 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 
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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.

 MUZEUM ČESKÉHO GRANÁTU
Karlova 186/8 | Praha 1 – Staré Město | tel. 604 203 438 | www.mcgp.cz

  otevřeno: po–ne 10.00–21.00
  spojení: tram 17, 18 – Karlovy lázně nebo Staroměstská; metro A – 
Staroměstská

  vstupné: dospělí 250 Kč; děti do 15 let 125 Kč; senioři, ZTP, studenti 
(ISIC) 185 Kč; rodina 2 dospělí + 2 děti do 15 let 560 Kč; děti do 6 let zdarma

Muzeum českého granátu je jedinečnou expozicí unikát-
ních šperků a předmětů zdobených výhradně českými gra-
náty. Kolekce představuje ucelený průřez šperkařstvím od raných 
dob, kdy se český granát začal při výrobě šperků používat, až do 
počátku dvacátého století. Muzeum nabízí také setkání s histo-
rií těžby granátů v českých zemích. Seznámíte se s lokalitami 
a technologiemi těžby českých granátů, způsoby jejich broušení 
a dalšího zpracování. K vidění je například starý brus z poloviny 
18. století. Dozvíte se také něco o energetických účincích českých 
granátů a jejich léčebné síle.

Granáty patří bezesporu mezi nejstarší známé nerosty a zároveň 
mezi drahé kameny v nejstarších dobách užívané k ozdobným 
a rituálním účelům. Zmínku o nich najdeme již v Peri lithon, díle 
řeckého filosofa Theofrasta z Efesu (372–287 př. n. l.). O granátech 
se dále zmiňuje známý římský polyhistor Gaius Plinius Secundus 
(23–79 n. l.) ve své 37svazkové encyklopedii Naturalis historia, 
kde je označoval jako „carbunculus“ (nejspíše se tehdy jednalo 
o almandiny). Známy byly rovněž ve starověkém Řecku a Římě, 
v Kartágu a dalších kulturních zemích severní Afriky.

Historie českého granátu je v podstatě stejně stará jako historie 
granátu obecného, avšak s tím rozdílem, že český granát byl 
nazýván pouze carbunculem. Osobní lékař Rudolfa II. Anselmus 
Boëtius de Boodt ve spise Gemmarum et lapidum historia (1609) 
popisuje práci sběračů a brusičů drahokamů a pojednává také 
o léčebných silách českých granátů. Boetius také přesně určuje 
naleziště v Českém středohoří a na Jizerské louce.
Podle některých názorů nedosahují české granáty velikosti těch 
orientálních, avšak jejich předností je překrásná rudá barva. 
Dokonale vzdorují ohni a nalezené jsou bez sebemenšího kazu. 

 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.
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Miloslav Moucha, Jindřich Zeithamml, Václav Boštík, Jiří 
Kolář   Výstava zpracovává téma exilových uměleckých osob-
ností. Zachycuje období 80 let v Paříži, kde M. Moucha působil 
jako profesor malby na École des Beaux-Arts. J. Kolář založil svou 
Revue K – platformu pro prezentaci českého umění ve Francii, ve 
které V. Boštík otiskl stěžejní díla svého vrcholného období. Pouze 
J. Zeithamml navázal přátelský vztah s Miloslavem Mouchou již 
v Düsseldorfu a s ostatními později v Mouchově ateliéru v Paříži. 
Ač zdánlivě rozdílní svou tvorbou, přesto je pojí společná zkuše-
nost a přátelské vazby, které jim pomohly prosadit se i mimo svou 
domovinu. | od 20. 09. do 15. 01. 2017
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 
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 při-
pomene a zároveň bude poctou vloni zesnulé Miluši Roubíčko-
vé. 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 19. 09. 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  cena: 60 Kč plné vstupné / 40 Kč zlevněné vstupné

06. 09. | 18.30 | Kurátorská prohlídka výstavy 7+1 mistři 
českého skla. Kurátor Milan Hlaveš Vás během prohlídky výsta-
vy českého skla seznámí s díly osmi českých sklářských umělců 
(Roubíček, Roubíčková, Libenský, Brychtová, Kopecký, Lišková, 
Harcuba, Cigler). | rezervace nutná 
24. 09. | 15.00 | Komentovaná prohlídka aktuálních výstav 
| rezervace doporučena

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

24. 09. | 16.00 | Rodinná dílna pro děti 

KONCERT
  vstupné 300 Kč

06. 09. | 19.00 | Koncert v rámci cyklu Procházky uměním 
– Jitka Hosprová, Eva Garajová a Zemlinsky Quartet 

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 
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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 atmosféru 
interiérů prvorepublikových kaváren.

VÝSTAVA
Kořenky našich prababiček   Sbírkové předměty dokumentují 
vývoj kameninových a porcelánových dóz na potraviny.

  GALERIE SCARABEUS
Informace o výstavách viz rubriku Galerie, výstavy.

 MUZEUM KOMUNISMU
Legacy s. r. o.

Na Příkopě 10 | Praha 1 | tel. 224 212 966 |  
muzeum@muzeumkomunismu.cz | www.muzeumkomunismu.cz

  otevřeno: denně 9.00–21.00
  prohlídky s průvodcem na objednávku

Muzeum představuje sugestivní pohled na éru komunismu se 
zaměřením na Československo (obecně) a na Prahu (specificky) 
v mnoha sférách a z různých pohledů: každodenní život, politika, 
historie, sport, ekonomika, vzdělání, umění (konkrétně socialistický 
realismus), mediální propaganda, Lidové milice, armáda, policie 
(včetně tajných služeb StB), cenzura, soudní a jiné donucovací in-
stituce (včetně éry stalinismu – procesy a politické pracovní tábory) 
atd. Věnuje se zejména době totalitního režimu od únorového puče 
v roce 1948 do listopadu r. 1989 tzv. „sametové revoluce“.

Muzeum komunismu – výslechová místnost

Muzeum se rozkládá zhruba na 450 m2, a to v paláci Savarin, 
který se nachází v centru Prahy, v ulici Na Příkopě 10 (2 minuty 
od Václavského náměstí). Výstavní prostory umožňují ukázku a in-
terpretaci předmětů a historických dokumentů. Výstavu doprovází 

vyprávění pečlivě zpracované ze směrodatných dat a faktů sou-
visejících s komunismem jako fenoménem 20. století. V žádném 
případě organizátoři výstavy nechtějí a nebudou propagovat či se 
jinak zabývat současnými politickými otázkami v ČR. 
Toto je první muzeum v Praze (od dob „sametové revoluce“), které 
se specificky zabývá systémem, jenž vznikal ve sférách bývalé-
ho Sovětského svazu (SSSR). K bohatosti výstavy patří pečlivě 
vybírané originální materiály a zajímavě umělecky zpracované 
instalace, které obsahují autentické artefakty. To vše je k vidění ve 
třech hlavních výstavních sálech a v přilehlé promítací místnosti. 
Předností výstavy je především její obsah | dnes již nevšední před-
měty a materiály, které pocházejí z vlastního obsáhlého archivu 
muzea. Dále jej tvoří materiály získané z veřejných i osobních 
sbírek a archivů.

 MUZEUM KOUZLO STARÝCH ČASŮ
Historické oděvy a doplňky z let 1850–1920

Valdštejnská 150/4 | Praha 1 – Malá Strana | tel. 723 960 308  | 
kouzlostarychcasu@gmail.com |  www.kouzlostarychcasu.cz

  otevřeno: st–ne 10.00–17.00
  vstupné: dospělí 150 Kč, senioři, studenti a děti 100 Kč, rodinné 
400 Kč, skupinové (6–10 osob) 100 Kč

EXPOZICE
Muzeum je určeno příznivcům starých časů, kdy na nic nebyl 
spěch, dámy byly obletovány a pánové se mohli cítit jako jejich 
ochránci. Specializuje 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 
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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.

 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.

06. 09. | 18.30 | Za novým světem alchymistů
09. 09. | 19.00 | Tajuplné průchody Starého Města
10. 09. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na 

Vyšehrad
10. 09. | 16.00 | Parníkem s vodníkem
14. 09. | 18.30 | Se strašidlem za strašidly Malou 

Stranou na Hrad
16. 09. | 18.30 | Se strašidlem za strašidly Novým 

Městem na Vyšehrad
17. 09. | 10.30 | S hastrmanem za vodníky
17. 09. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stra-

nou na Hradčany
22. 09. | 18.30 | Za strašidly s překvapením
23. 09. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Starým 

Městem a Josefovem
24. 09. | 18.00 | Karlův most ze tří stran
24. 09. | 22.00 | Hodina duchů v uličce duchů
28. 09. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na 

Vyšehrad
28. 09. | 15.00 | Po stopách svatého Václava  a sv. Anežky
28. 09. | 19.00 | Tajuplné průchody Starého Města
30. 09. | 21.00 | Strašidla s hvězdičkou aneb Erotika 

v pražských pověstech
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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

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
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 18. 09.
Dva břehy domova – výstava fotografií studenta K. J. Rašky z USA | 
předsálí společenského sálu – přístup po dohodě; do 31. 12. 

AKCE
29. 09. | 17.00 | Návraty ke kořenům vzdělanosti ve spolupráci 
s agenturou AMOS. Chymická svatba – Johann Valentin Andre-
ae. Účinkují: F. Kreuzmann, A. Strejček. | vstupné dobrovolné
Dny evropského kulturního dědictví – prohlídky zdarma
03. 09. | 13.00 a 15.00
06. 09. | 15.00
08. 09. | 15.00
10. 09. | 13.00 a 15.00

  PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA 
J. A. KOMENSKÉHO

Jeruzalémská 12 | Praha 1 | pedknihovna@npmk.cz | www.epk.cz

  otevřeno od 15. 09. po–pá 9.00–18.00

  NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM
Kostelní 44 | Praha 7 | tel. 220 308 200 | nzm.praha@nzm.cz |  
www.nzm.cz | FB Národní zemědělské muzeum Praha

 A bezbariérový vstup
  spojení: tram č. 1, 8, 12, 25, 26 st. Letenské náměstí a pak ulicí Nad 
Štolou nebo Oveneckou k budovám NZM a NTM

  otevřeno: denně mimo po 9.00–17.00
  vstupné: základní 110 Kč; snížené 70 Kč; rodinné 220 Kč; skupinové 
slevy – min. 8 osob (30 + 70 Kč). Více viz www.nzm.cz/praha

AKCE 
09. 09. | 10.00–19.00 | Malá slavnost lesů a dřeva   V NZM se 
úspěšně zabydlela unikátní zážitková výstava „recykLES“. Kromě 

vlastních prožitků si 
návštěvníci výstavy 
odnáší také ruční papír, 
vyrobený předchozí-
mi – jde o symbolické 
předání práce lesníků 
mnoha generací, kteří 
se starají o české lesní 
porosty. Výstava se 
rozrůstá do venkovních 
prostor muzea v podo-
bě žánrové jednodenní 

akce – proto vznikla Malá slavnost lesa a dřeva. Pestrý program se 
koná za každého počasí a je určen nejen školním skupinám, rodinám 
s dětmi, ale také všem, kteří mají rádi přírodu, les a dřevo. Jistě se sluší 
dodat, že snížené vstupné 50 Kč na akci platí v tento den do všech 
prostor NZM v Praze.
24. 09. | 10.00–16.00 | Farmářské slavnosti   Farmářské 
slavnosti pro rodiny s dětmi, Jak zdravě (nejen) jíst – program 
pro děti, ochutnávky potravin se značkou KLASA, hravý program 
pro děti s Vandou a Standou, prohlídka expozic NZM. Vstup na 
Farmářské slavnosti a do expozic NZM je při akci zdarma.

EXPOZICE
recykLES – příběhy lesních světů – nová unikátní zážitková 
expozice s lesní tématikou navazující na úspěšnou expozici LES 
– příběhy stromů 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

www.lespi.cz

MALÁ SLAVNOST 
LESA A DŘEVA

LESNÍ A DŘEVNÍ  ZÁBAVA

 NA LETNÉ

v pátek 9. září 2016 od 10.00
Národní zemědělské muzeum Praha

www.nzm.cz

mamapapa
umění & vzdělávání
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Rybářství – moderní a interaktivní expozice věnovaná historii i součas-
nosti českého rybářství a rybníkářství, práci rybářů a chovu ryb. | 1. patro
O pivu – z chmelnice až na náš stůl – expozice mapující bohatou 
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 plo-
diny 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. 09.

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 
bytu. Pracovna je návštěvníkům přístupná v rámci literárních čtení 
či diskuzí nebo na objednávku na tel. 273 132 553.
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  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 konzu-
mací 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 španělsky; 
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 problematiku poskytuje ojedi-
nělou 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. Jedinečné 
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 ochlazování mladiny po uvaření. Pivovar 
již přes 150 let nabízí výhradně speciální tmavé pivo, které se vyrábí 
z tradičních surovin – vody, ječného sladu a chmele za použití kvasnic. 

  POPMUSEUM
Muzeum a archiv populární hudby

Bělohorská 150 | Praha 6 | mob. 776 141 531–2, 605 369 286 |  
info@popmuseum.cz | www.popmuseum.cz

  spojení: tram 22 nebo 25 st. U Kaštanu
  otevřeno od středy 07. 09.: st a čt 16.00–20.00; so 14.00–18.00 nebo 

kdykoli na tel. objednávku
  vstupné: pasivní prohlídka (pastva pro oči) 40 Kč; aktivní prohlídka (všemi 

smysly) 100 Kč/h

EXPOZICE
Elektrické hudební nástroje, hra na nástroje a s přístroji, 
karaoke, databáze, audio a video ukázky z dějin českoslo-
venské populární hudby, časopisy, knihy.

VÝSTAVY
Rhythm & Soul Michala Prokopa   Tvůrčí dráha zpěváka a mu-
zikanta, který oslavil 13. srpna významné jubileum. | do 01. 10.

  HUDEBNÍ KLUB VAGON
Praha 1, Národní 25

  otevřeno od 19.00

Hlučné sklepy   Odlehčená virtuální procházka českými, morav-
skými a slezskými hudebními kluby 90. let. | do listopadu 2016

  POŠTOVNÍ MUZEUM
Nové mlýny 2 | Praha 1 | tel. 222 312 006 | www.postovnimuzeum.cz 

  otevřeno: denně mimo po a svátků 9.00–17.00
  vstupné: základní a doprovodné akce PM 50 Kč; snížené 10 Kč
  knihovna a badatelna: otevřena denně mimo po 9.00–16.00
  muzejní prodejna: otevřena út-ne 9.00–17.00

STÁLÁ EXPOZICE
Poštovní známky České republiky a Československa včetně 
obálek prvního dne (FDC), filatelistických unikátů a padělků, 
nejstarší známky evropských i mimoevropských zemí, známky 
OSN, specializované sbírky známkové tvorby – Hradčany, ruská 
zemstva, klasické rakouské poštovní známky do roku 1918, staroně-
mecké státy do roku 1871, předznámkové dopisy, otisky razítek, první 
novinové známky světa.

VÝSTAVY
Orbis naturalis pictus – přírodní motivy v tvorbě J. a L. Knot-
kových   Výstava uvede návštěvníka do světa ilustrované přírody skrze 
díla manželů Jaromíra a Libuše Knotkových. 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. 
Miloš Ondráček – Umění na známce   Výstava připomínající 
životní jubileum našeho předního rytce Miloše Ondráčka nabízí 
jeho nejlepší známkové transpozice emise Umění. Jde o význam-
ná díla světových mistrů ze sbírek českých galerií od Cranacha, 
El  Greca, Dürera až po van Gogha nebo Gauguina. | od 22. 09. 
do 26. 02. 2017; k výstavě je vydána 1 příležitostná dopisnice 
24. 09. | 9.00–15.00 | Poštovní příležitostná přepážka
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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.
06. 09. | 17.00 | Kubistický interiér a jeho objednatelé – 
přednáška Daniely Karasové 
27. 09. | 17.00 | Komentovaná prohlídka s Michalem Stříbrným

VÝSTAVA

Milerád budu fotografovati moderně moderní archi-
tekturu – stavby Josefa Gočára, Jaroslava Fragnera, Richarda 
F. Podzemného a dalších na fotografiích Josefa Sudka.
13. 09. | 17.00 | Josef Sudek a meziválečná fotografie 
architektury – přednáška Mariany Kubištové

  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.
20. 09. | 17.00 | Komentovaná prohlídka s Janem Mlčochem

  UNIVERZITA KARLOVA
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 MUZEUM UNIVERZITY KARLOVY
Karolinum | Ovocný trh 3 | Praha 1 | http://muzeum.cuni.cz/

  expozice otevřena od 10. 09. denně 10.00–18.00; vstupné dobrovolné
  výstava otevřena od 09. 09. do 02. 10. denně 10.00–19.00; 
vstupné: plné 120 Kč, snížené 70 Kč

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 Univerzity Karlovy od jejího založení v roce 1348 
až po současnost, včetně významných osobností, které jsou s ní 
spojeny. Výstava také nabízí řadu unikátních exponátů, z nichž některé 
jsou pro veřejnost zpřístupněny zcela poprvé – např. kapitulní exemplář 
zakládací listiny pražské univerzity vydané Karlem IV., pečetidlo univer-
zitní 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 vi-
dění je také originál žezla rektora Univerzity Karlovy z roku 1883, 
soubor autentických zbraní použitých pražskými vysokoškolskými 
studenty v revolučním roce 1848 nebo diplom a medaile nositele 
Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského z roku 1959.

VÝSTAVA
World Press Photo patří me-
zi nejvýznamnější a nejprestiž-
nější světové výstavy novinář-

ské fotografie. V roce 2016 ji bude již po 26. hostit i Česká republika. 
Výstava je sestavena z vítězných fotografií stejnojmenné soutěže, která 
je určena pro nejlepší profesionální fotografy z celého světa a shrnuje 
nejdůležitější události roku 2015. Kromě válečných konfliktů ukazuje 
také přírodu, sportovní výkony či velmi oblíbenou kategorii portrétů. 
K vidění je na 200 fotografií. | Křížová chodba, Karolinum UK, 
Ovocný trh 3, Praha 1; více info na www.wpppraha.cz

FIS World Championships – foto © Christian Walgram
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  VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA
tel. 973 204 900 | museum@army.cz | www.vhu.cz

VHÚ Praha je vědeckovýzkumné, muzejní a knihovní za-
řízení Ministerstva obrany ČR. Nedílnou součástí VHÚ Praha 
jsou muzea a výstavní prostory. Jde o Armádní muzeum Žižkov, 
Letecké muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum Lešany 
a další externí výstavní prostory.

  ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV
U Památníku 2 | Praha 3 | tel. 973 204 924

  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstup zdarma

EXPOZICE
Muzeum je umístěno v historických budovách Památníku národního 
osvobození. Expozice zachycuje období 1. světové války, meziváleč-
ného 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. Ex-
pozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii českosloven-
ského a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání 
jsou zde vystaveny také vybrané typy světově významných letadel 
a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti draků letou-
nů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a další 
památky, které se vztahují k historii československého a českého 
letectví. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým 
muzeím v Evropě. Řada letounů patří ke světovým unikátům. 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
24. 09. | Land Rover Day – setkání vozů značky Land Rover do 
roku výroby 1985 a Range Rover Classic

  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 9.00–17.00
  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.
Příbramit   Výstava věnovaná objevu nového minerálu nazva-
ného příbramit. | 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 9.00–17.00
  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. 
Výstava malíře Michala Matzenauera   Pro obrazy tohoto ma-
líře, spojeného s undergroundem, je typická znaková, kaligrafická 
a kresebná symbolika. | od 01. 09. do 30. 09.

 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 9.00–17.00
  vstupné: základní 20 Kč; snížené 10 Kč

VÝSTAVA
Stíny minulosti na fotografiích   Výstava historických foto-
grafií zachycujících proměny Nového Knína je zpřístupněna při 
příležitosti výročí 830 let města. | do 11. 09.

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

  otevřeno: so–ne 9.00–17.00
  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. 

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

  otevřeno: út–ne 9.00–17.00
  vstupné: základní 60; snížené 30 Kč; rodinné 140 Kč

VÝSTAVA
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
24. 09. | Pochod za Jakubem Krčínem   Tradiční turistický 
pochod poutníků po trase Vysoký Chlumec – Obděnice dlouhé 
zhruba 13 km, zakončený pietní vzpomínkou u údajného hrobu 
slavného rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. 
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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 út–ne 9.00–16.00
  rodinné a sdružené vstupné na obě památky
  zvýhodněné vstupné pro školní skupiny
  vstup pro děti do 6 let zdarma¨

Regionální muzeum v prostorách nově zrekonstruovaného stra-
konického hradu nabízí: 
 – motocykly a zbraně světoznámé značky ČZ
 – historii výroby fezů
 – jedinečnou kapitulní síň s ambitem
 – vyhlídkovou věž Rumpál

VÝSTAVY
Karel Bečvář, Jan Samec, Jiří Kožíšek: Obrazy – plastiky   
Unikátní výstava strakonických rodáků, kteří dnes působí ve světě. 
| do 30. 10. 

  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
03. 09. | 13.00–17.00 | Konopická – tradiční veselice žen, 
které sklidily textilní plodiny – len a konopí. Akce probíhá formou 
venkovního divadla mezi diváky.
17. 09. | 09.00–16.00 | Den mlynářů – seznamte se s téměř 
zapomenutým řemeslem. Ochutnávky čerstvě pečeného chleba.

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

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

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

 
STÁLÉ EXPOZICE
Život a dílo Karla Čapka 
Ferdinand Peroutka 
Olga Scheinpflugová 
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AKCE
10.09. a 11. 09. | 18.00 | M. Camoletti: Na správné adrese    
– ochotnické představení na zahradní scéně. V případě trvalého 
deště se představení ruší.
17. 09. | 15.00 | Svátek barevného listí – vernisáž výstavy 
Stará Huť v proměnách času

  PAMÁTNÍK TEREZÍN
Principova alej 304 | Terezín | 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. 

Xénia Hoffmeisterová – Stíny – výtvarná výstava; setkání s au-
torkou výstavy se uskuteční 08. 09. ve 14.00 | výstavní prostory 
IV. dvora Malé pevnosti – cela č. 41; do 31. 10.
Svědectví o proměnách města – Terezín ve stavebních 
plánech a dokumentech židovské samosprávy 1941–1945 
– dokumentární výstava | předsálí kina Muzea ghetta; do 31. 10.

Ruth Schreiber – Dopisy mých prarodičů (pokračování) – 
výtvarná výstava | výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti – cela 
č. 42; 09. 09. – 31. 10.

AKCE
25. 09. | 11.00 | Tryzna Kever Avot   Vzpomínková akce k uctění 
židovských obětí nacistické genocidy v českých zemích. | krema-
torium na Židovském hřbitově a pietní místo u Ohře; pořadatel: 
Federace Židovských obcí v ČR a Pražská židovská obec

  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 organizátorky kulturního života. | vstup do Ateliéru 
na časové vstupenky, rezervace na tel. 233 029 060, nebo na  
pokladna@muzeum-roztoky.cz, max. počet osob ve skupině je 7.

VÝSTAVY
Oko bere, Vole padni aneb unikáty kartářského řemesla  

– s bohatým doprovodným pro-
gramem | Galerie/Kabinet; do 
20. 11.
22. 09. | Dílna výroby hracích 
karet | vstupné 70 Kč; kapacita 
15 osob; nutná rezervace
10. 09. | Karetní škola – pro 
děti Černý Petr, Prší, Pexeso, pro 
dospělé Mariáš | vstupné 100 Kč; 
kapacita 30 osob; občerstvení 
zajištěno; nutná rezervace

Malá velká auta – Rudolf Kocourek představuje část své životní 
sbírky modelů 1/43: Ferrari, Ford Mustang, Jaguar, Harley David-
son | Velká výstavní síň; do 15. 01. 2017
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23. Letní keramická plastika – mezinárodní přehlídka sochař-
ské tvorby | Areál zámku, do 30. 10.

AKCE
17. 09. | 10.00–16.00 | Malování v přírodě pro studenty 
a dospělé – malířský plenér vedený Adélou Karger | cena: 700 Kč/
osoba (v ceně malé občerstvení); max. počet osob 10, rezervace 
na tel: 774 054 842, adelakarger@email.cz, www.malbakresba.cz
17. 09. | 17.00 | Podzimní svátky hudby – koncert Filharmo-
nického komorního orchestru | nádvoří zámku

  ŠKODA MUZEUM
Tř. Václava Klementa 294 | Mladá Boleslav | tel. 326 832 038 |  
muzeum@skoda–auto.cz | http://museum.skoda–auto.cz 

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

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

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

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

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

VÝSTAVY
Škoda: hvězda stříbrného plátna   Počátky kinematografie 
v českém prostředí spadají do stejného časového období jako 
vývoj domácích automobilů i motocyklů. První filmy na světě 
vznikly právě v roce 1895, kdy byla založena společnost Laurin 
& Klement, předchůdce Škoda. Automobily i motocykly z Mladé 
Boleslavi zazářily v celé řadě populárních českých a českosloven-
ských filmů, v některých si dokonce zahrály hlavní roli. Výstava ve 
Škoda Muzeu připomíná tyto motorové hvězdy stříbrného plátna 
a televizních obrazovek pohledem do zákulisí natáčení, řadou 
unikátních fotografií, filmových plakátů, legendárními „hláškami“ 
i projekcí oblíbených scén. | od 16. 09. do 22. 01. 2017 
Cesta k úspěchu: Škoda Octavia slaví 20 let   Před 20 lety 
debutovala jedna z nejúspěšnějších modelových řad značky Škoda 

– Škoda Octavia. Během následujících dvaceti let Škoda Octavia 
výrazně přispěla k dalšímu rozvoji boleslavské automobilky a stala 
se s počtem 5 milionů vyrobených vozů, nejprodávanějším mo-
delem automobilky. | od 28. 09. do 09. 02. 2017 
Průkopník nové éry: 70 let legendárního vozu Škoda 
„Tudor“ | do 04. 09.
David Černý: Český betlém 

AKCE
03. 09. | Škoda Classic Tour – v rámci akce Škoda Muzeum, muzejní 
obchod i Café Václav otevřeno již od 7.30
13. 09. | Koncert houslisty Josefa Špačka a harfenistky Jany 
Bouškové   Spojení dvou královských nástrojů a dvou předních 
reprezentantů české klasické scény, kteří jsou nejen předními osob-
nostmi našeho prvního orchestru – České filharmonie, ale současně 
mimořádně úspěšně rozvíjejí své sólové kariéry doma i v zahraničí, 
to je duo Boušková – Špaček. | předprodej zahájen; vstupné 250 Kč
15. 09. | 16.30 | Přednáška Phdr. Pekařové   Další ze série před-
nášek přední české psycholožky PhDr. Lidmily Pekařové se věnuje 
tématu „Jak vychovat cit, aneb citová výchova od narození až do 
puberty“. Téma je určeno nejen rodičům, ale i všem ostatním, kteří 
přijdou do kontaktu s dětmi. Celá přednáška, ač na vážné téma, 
je pojata velmi poutavě a zábavně. | Sál L&K Forum; vstupné 200 
Kč pro jednotlivce nebo 300 Kč pro pár; rezervace a podrobnosti 
na www.kreatina.cz nebo na tel. 777 237 048
27. 09. | 16.00–17.30 | Dětské odpoledne   Zveme vás do Škoda 
Muzea na zářijové zábavně naučné odpoledne pro děti, které bude 
tentokrát věnováno nové tematické výstavě „Hvězdy stříbrného 
plátna“. Vhodné pro školní i předškolní děti, rodiče vítáni. | vstup-
né 50 Kč; rezervace předem na tel. 326 832 038
20. 09. | 17.30 | Škoda 105/120 aneb poslední s motorem vzadu   
Úvodní přednáška podzimního cyklu Neobyčejných příběhů z historie 
automobilky. Škoda 742, typová řada osobních čtyřdveřových seda-
nů, vyráběná automobilkou v letech 1976 až 1990. Během 15 let 
sériové výroby bylo představeno mnoho provedení, lišících se od sebe 
zejména výbavou a sílou motoru. Ještě dvanáct let po ukončení výro-
by byly podle statistik registrovaných vozů nejpočetněji zastoupeným 
typem osobního automobilu na českých silnicích. Detailní informace 
k těmto vozům poskytne známý autor článků a knih věnovaných 
automobilům Jan Tuček. | Sál L&K Forum; vstupné zdarma
20. 09. | Koncert Will Johns Trio (VB)   První koncert z abonentního 
cyklu Kytaroví mistři. Will Johns je vynikajícím rockovým sólovým 
kytaristou a zpěvákem. Je rodákem z Londýna a v jeho kytarovém 
růstu ho povzbuzovali slavní členové jeho hudební rodiny – Eric 
Clapton, George Harrison a Mick Fleetwood. Willovo české a slo-
venské turné se uskuteční v rámci celoevropského promotion jeho 
třetího alba „Something Old, Something New“, které vychází letos. 
| cena abonentky 600 Kč; vstupné na jednotlivé koncerty 250 Kč; 
abonentky budou v prodeji na pokladně Škoda Muzea do 8. září, 
poté bude zahájen prodej vstupenek na jednotlivé koncerty.
Před začátkem každé akce se můžete občerstvit v Café/
Restaurantu Václav.
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 zvzdělávání
  AVVY ATELIÉR VÝTVARNÉ VÝUKY
Art Education Center

FZŠ Táborská 45, Praha 4, tel. 724 037 031 | www.avvyatelier.cz | 
info@avvyatelier.cz 

PŘEDÁVÁME, CO V PŘÍRUČKÁCH NENAJDETE.
Výtvarné kurzy a dílny pro děti, mládež, dospělé, seniory. 
Příprava na střední a vysoké umělecké školy.
Individuální vedení podle zvoleného oboru a pokročilosti.
Výuka je vedena zkušenými lektory, absolventy vysokých umě-
leckých škol.

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU!

SEMESTRÁLNÍ VÝUKA
po, út, st | 17.00–20.30 | únor – červen, září – leden
Základy kresby / malby – zátiší, kompozice, prostor, perspektiva
Portrét / kresba / malba – práce podle předlohy a živého modelu
Figurální kresba / malba – akt – práce podle modelu až po 
životní velikost
Olejomalba, Akryl, Akvarel – specifika malířských technik 
Základy grafických technik – suchá jehla, linoryt
Sochařství, Modelování – prostorové objekty, busta, figura
Dětský atelier „Malý velký umělec“ 8–12 let (také rodiče s dětmi) 
Dvoudenní interaktivní dílny s renomovanými umělci: 
út, st | 17.00–20.00 | Individuální kurzy

VÍKENDOVÉ, POBYTOVÉ A PRÁZDNINOVÉ KURZY
Pražské motivy: „Praha jako malovaná“ – akvarelem, akry-
lem, olejem (jednodenní víkendové)
Krajinomalba v plenéru: Vysočina, Jižní Čechy (víkendy – pá – ne)
Malování u moře: Řecké ostrovy, Chorvatsko / červen, září 
(2. 9. – 11. 9. 2016)

VÝTVARNÉ DÍLNY
Kouzlo akvarelu: Žánrová zátiší (víkendy so–ne)
Klasické řemeslné techniky: Sgrafito, Freska, Mozaika, Orna-
ment (víkendy so–ne)

BLIŽŠÍ INFORMACE, PŘIHLÁŠKY, AKTUÁLNÍ TERMÍNY 
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH: www.avvyatelier.cz

 WORKSHOPY ŠVANDOVA DIVADLA
Štefanikova 57, Praha 5 | tel. 257 318 666 (pokladna) |  
vrbova@svandovodivadlo.cz | www.svandovodivadlo.cz/o-divadle/
workshopy

Během našich workshopů poznáte divadlo blíž, než je pro diváky 
běžné, jelikož probíhají přímo v budově divadla a vy máte mož-
nost setkat se s herci, nahlédnout do zákulisí a při vlastní práci 
získat bohaté divadelní zážitky a zkušenosti.
20. 09. a 27. 09. | Hlasový workshop „On air“. Hlasová, 
dechová a artikulační cvičení, interpretace různých textů, vše 
spojené s návštěvou profesionálního nahrávacího studia a výroba 
vlastního CD.
21. 09. | Herecký workshop „Na scénu“. Členka hereckého 
souboru Švandova divadla, vás seznámí s průpravnými cvičeními 
a hereckými etudami, které vám tvůrčím způsobem přiblíží pocity 
herce v divadelní postavě.

  ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE – 
ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU

Maiselova 15, Praha 1 | 3. patro | tel. 222 749 350 |  
education@jewishmuseum.cz | www.jewishmuseum.cz

  spojení: metro A, tram 18 – st. Staroměstská, tram 17, bus 207, 
st. Právnická fakulta

  další informace o vzdělávacích aktivitách a projektech najdete na 
www.jewishmuseum.cz

NEDĚLNÍ PROGRAM PRO DĚTI A JEJICH RODIČE 
11. 09. | 14.00 | Lvíček Arje slaví Roš ha-šana (Nový židov-
ský rok)   Přijďte popřát lvíčku Arjemu sladký nový rok. Arje vám 
přiblíží, jak se svátek slaví, naučí vás troubit na šofar a také vystrojí 
tradiční hostinu. Na závěr si společně vyrobíme novoroční přání.
Prohlídka: Klausová synagoga
Jednotné vstupné 50 Kč
Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz
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 zvolnočasové 
aktivity

  PLANETÁRIUM PRAHA
Královská obora 233, Praha 7 | tel. 220 999 001–3 |  
planetarium@planetarium.cz | www.planetarium.cz

  změna programu vyhrazena
  otevírací doba: denně kromě pátků a 8. 9.; 1. 9. v 10.30–20.00, 3. 9. 
v 10.30–20.00, 4. 9 v 10.30–18.00, 5. 9.–30. 9.: po 8.30–18.00; 
út–čt 8.30–20.00; so 10.30–20.00; ne 10.30–18.00, 28. 09. 
v 10.30–20.00

SVÁTEK 28. 09. 
Pořady pod hvězdnou oblohou

28. 09. | 11.00 | O rozpůlené hvězdě (od 4 let) 
28. 09. | 15.30 | Vizionáři a snílci
28. 09. | 17.30 | Noční obloha 8k
28. 09. | 19.00 | Venuše kapitána Cooka

PROGRAMY POD HVĚZDNOU KLENBOU 1. 9 – 4. 9.
Projekční systém SkySkanDefiniti 8K

 čtvrtek a neděle | 11.00 | Skřítek a nové planetárium – 
od 5 let

 sobota | 11.00 | O rozpůlené hvězdě – od 4 let
 čtvrtek | 15.30 | O zvědavé kometě
 sobota | 15.30 | Vesmír kolem nás
 neděle | 15.30 | Křišťálové sestry
 čtvrtek | 17.30 | Alchymie a astrologie na dvoře Rudolfa II.
 sobota | 17.30 | Hubble – oko do vesmíru
 čtvrtek a sobota | 19.00 | Noční obloha 8k
 neděle | 17.30 | Noční obloha 8k

PROGRAMY POD HVĚZDNOU KLENBOU 5. 9 – 30. 9.
Projekční systém SkySkanDefiniti 8K

28.09. | 11.00 | O rozpůlené hvězdě – od 4 let
 sobota a neděle | 11.00 | O rozpůlené hvězdě – od 4 let
 sobota a neděle | 15.30 | Vizionáři a snílci
sobota a pondělí | 17.30 | Noční obloha 8k
čtvrtek | 19.00 | Noční obloha 8k
úterý | 17.30 | Mapy cizích světů
sobota | 19.00 | Mapy cizích světů
středa | 19.00 | Venuše kapitána Cooka
úterý | 19.00 | Hubble – oko do vesmíru
čtvrtek a neděle | 17.30 | Všechna zatmění slunce

FOYER PLANETÁRIA
Stálá expozice – vyzkoušet si můžete celou řadu interaktivních 
exponátů (např. model černé díry, planetární váhu, telurium, 
změnu vzhledu měsíčního povrchu v závislosti na měsíčních 
fázích, optiku oka, atd.).
Prodej astronomických a kosmonautických publikací pro 
návštěvníky Planetária

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

  otevírací doba: po–pá 14.00–18.00 a 20.00–22.00; so a ne 
11.00–18.00 a 20.00–22.00, 28. 09. 11.00–18.00 a 20.00–22.00

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

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

28. 09. | 14.30 | Na výlet do vesmíru – 7–10 let
sobota a neděle | 14.30 | Na výlet do vesmíru – 7–10 let

POŘADY PRO DOSPĚLÉ 
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

28. 09. | 16.00 | Čas hvězd a mandragor
sobota a neděle | 16.00 | Čas hvězd a mandragor

  HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE 
Pod Hvězdárnou 768, Praha 8 | tel. 283 910 644 |  
dabliceobs@planetarium.cz | www.planetarium.cz/dabliceobs

  1. – 20. 9. Z technických důvodů mimo provoz
  otevírací doba: 21. – 30. 9.: po 13.30–15.30 a 18.00–21.00; 
st (kromě 28. 9.) 20.00–22.00; čt 13.30–15.30 a 20.00–22.00; 
ne 14.00–16.00

30. 09. | 20.00–22.00 | Noc vědců

PŘEDNÁŠKY 
  astronomické, přírodovědné a cestopisné

29. 09. | 18.30 | Podzimní obloha – Ing. Václav Přibáň

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ 
  za jasného počasí | 11.00–12.00 | pozorování Slunce

25. 09. | 10.15 | Měsíc u krejčího

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

Měsíc: od 07. do 16. 09., nejlépe kolem první čtvrti 09. 09.
Planety: v první polovině měsíce Mars a Saturn nad jihozápadem
Zajímavé objekty – např. dvojhvězda Albireo ze souhvězdí La-
butě, kulová hvězdokupa v souhvězdí Herkula, otevřená hvězdo-
kupa v souhvězdí Štítu, prstencová mlhovina v souhvězdí Lyry.
Slunce na denní obloze – sluneční skvrny, protuberance.

ČAS
22. 09. v 16.20 středoevropského letního času vstupuje Slunce 
do znamení Vah. Nastává podzimní rovnodennost – začíná 
astronomický podzim.
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  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

ZPŘÍSTUPNĚNÍ KAPLE SV. KLÁRY V RÁMCI DNŮ 
EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
03. 09. | 13.00–20.00 | Kaple sv. Kláry je přístupná veřejnosti 
během školního roku každou neděli | 11.00 | během mše svaté. 
Nahlédnout do interiéru kaple přes mříž může návštěvník od 
1. května do 31. října. 

ŘÍŠE TROPICKÉHO KAPRADÍ
09. 09. – 09. 10. | září 9.00–20.00 | říjen 9.00–17.00 | 
Uvidíte například podivuhodné kapradiny poskytující domov 
mravencům nebo rostliny pocházející z oblasti jižního Pacifiku, 
které budou v České republice k vidění poprvé. Výstava bude 
doplněna o výukový program pro II. stupeň ZŠ o kapraďorostech 
| Fata Morgana

VINOBRANÍ SV. KLÁRY
10.09 – 11. 09. | 11.00–19.00 | 

  vstupné na vinobraní: dospělí – 200 Kč, děti 0–5 let – zdarma, děti 
6–15 let – 70 Kč, studenti do 26 let – 70 Kč (po předložení platného 
student. průkazu, ISIC karty či indexu), senioři do 70 let + ZTP – 
70 Kč, senioři nad 70 let – 20 Kč, ZTP/P – zdarma, pes – 85 Kč

  vstupné – dospělí za 200 Kč obsahuje:
– vstup venkovní expozice (vinobraní)
– vstup Fata Morgana
– v sobotu vstup na vinobraní v Trojském zámku
– sklenička na víno

  pro zájemce bude možnost navštívit expozici výroby vína s průvod-
cem. Pozor! Rezervace na prohlídku expozice výroby vína nutná, a to 
na – amalie.balastikova@botanicka.cz. prohlídky se budou konat ve | 
14.00 a 16.00 | Cena bude upřesněna.

10. 09. 
| 11.00–13.45 | K2 Duo
| 14.00–16.45 | EV band
| 17.00–19.00 | Zelenáči

(vstupenka do BZ ze soboty platí i na vinobraní v Trojském zámku!)

11. 09.
| 11.00–14.45 | Eda Wild jr. a band
| 15.00–16.45 | Hot jazz Praha a Jitka Vrbová
| 17.00–19.00 | Rangers band

Změna programu vyhrazena.

DÝŇOVÝ PODZIM
24. 09.–23. 10. | září 9.00–20.00 | říjen 9.00–17.00 | 
Za dýněmi a ostatními tykvemi nemusíte cestovat do Austrálie, 
USA, Afriky nebo Karibiku. Stovky dýní, cuket a patisonů různých 
barev i tvarů uvidíte na tradiční výstavě. | Ornamentální zahrada

PROCHÁZKA ZAHRADOU S ODBORNÍKEM
15. 09. | 16.00 | Podzimní trvalky s Petrem Hanzelkou | 
sraz u pokladny Jih 
22. 09. | 16.00 | Vodní světy s Martinem Dvořákem | sraz 
na pokladně skleníku Fata Morgana 

MALOVÁNÍ S LUCIÍ CROCRO
18. 09. | 14.00–17.00 | Ornamentální zahrada
Přihlásit se mohou začátečníci i pokročilí. Na každý kurz je potře-
ba se předem objednat: crocrolucie@seznam.cz, mob. 773 247 
227Cena za tříhodinový kurz je 390 Kč pro dospělé a 90 Kč pro 
děti do 15 let. Materiál je k dispozici na místě.

HUDEBNÍ TOULKY 
Ornamentální zahrada
 04. 09. | 17.00 | Prague Brass Quintet (J. I. Linek, J. Horowitz, 
G. Gershwin)
 11. 09. | 17.00 | Musica incognita (J. Vent, Mozart – Salieri) 
 18. 09. | 17.00 | Pražské dechové kvinteto (L. Sluka, G. Bizet, 
A. Rejcha)

FOTOFATA
17. 09. | Navštěvujte oblíbený fotografický kurz, pod vedením 
fotografa Topiho Piguly. | rezervace na kurzy je nutná, provést ji 
můžete na http://fotofata.cz
Fotosoutěž „Zahrada vašima očima“ (uzávěrka soutěže 30. 9.)

  ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
U Trojského zámku 3/120, Praha 7 – Troja | tel. 296 112 230 |  
pr@zoopraha.cz | www.zoopraha.cz

  otevřeno denně 9.00–18.00 
  vstupné: dospělí 200 Kč; děti 3–15 let; studenti, senioři, držitelé ZTP 
150 Kč; rodina (2 dospělí, 2 děti) 600 Kč

  spojení: bus 112 ze stanice metra C – Nádraží Holešovice; bus 236 ze 
stanice Zámky; přívoz z Prahy 6 – Podbaby
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KOMENTOVANÁ KRMENÍ A SETKÁNÍ 
v září každý víkend a svátek na více jak 20 místech v zoo.

LETNÍ VEČERNÍ PROHLÍDKY
Vydejte se v doprovodu zkušeného průvodce objevovat tajemství 
nočního života v Zoo Praha. Večerní prohlídky se již tradičně konají 
každý srpnový pátek i sobotu. Vzhledem k omezené kapacitě je 
nutné se na prohlídku předem objednat na čísle 296 112 230 
nebo na e–mailové adrese pr@zoopraha.cz.

HUDEBNÍ PROCHÁZKY
  každou neděli od května do září v Gočárových domech

 04. 09. | 13.00 | Trio luventa (J. Ibert, F. X. Dušek, W. A. Mozart)
 11. 09. | 13.00 | Parnas kvartet (J. Haydn, J. S. Bach)
 18. 09. | 13.00 | Musica notturna (J. Vent, V. Sedlák)

AKCE
01. 09. | Prvňáčci jdou do zoo – vstup za 1 korunu pro žáky 
prvních tříd
03. 09. | Inteligence zvířat – porovnejte svůj důvtip se zvířaty 
při řešení hlavolamů
04. 09. | Svátek supů a kondorů – oslavte s námi mezinárodní 
den supů a kondorů
10. 09. | Kam létají vlaštovky – proč a kam táhnou ptáci, 
jak se při tahu orientují, ukázky kroužkování a mnoho dalšího

11. 09. | Eberhard 20 let v zoo – oblíbený želví samec slaví 
20. výročí pobytu v Zoo Praha
17. 09. | Připravte se na zimu – jak na ptačí krmítko a jeho 
stavbu, čím krmit a nekrmit ptáky před zimou
24. 09. | Inteligence zvířat – porovnejte svůj důvtip se zvířaty 
při řešení hlavolamů
28. 09. | Výroční slavnost 2016 – oslava 85. výročí založení 
Zoo Praha

VÝSTAVY
Orbis naturalis pictus | Gočárovy domy
5. výročí projektu Návrat divokých koní | Jurta

  CHVALSKÝ ZÁMEK
Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice | tel. 281 
860 130 | infocentrum@chvalskyzamek.cz | www.chvalskyzamek.cz

  otevřeno denně 9.00–17.00

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
03. 09. | 15.00 | slavnostní zahájení
03. 09. – 20. 11. | 9.00–17.00 | 
Ze Studia Kamarád do krajiny pana Pipa a další výběr 
z tvorby Stanislava Holého   Pamatujete si na Studio Kamarád, 
na Jů, Hele a Mufa, na svět fantazijních krajin plných barev, na 
nezaměnitelný humor kreseb S. Holého? Vzpomínáte na krajiny 
pana Pipa? Rádi byste umožnili svým dětem hrát si v pohádkovém 
světě her, poznat i část dětství svých rodičů a pochopit, jak i v době 
internetu je báječné hrát si? Pak neváhejte navštívit interaktivní 
výstavu, která je doplněna mnoha doprovodnými akcemi. Děti 
se pobaví, rodiče budou mít unikátní možnost zavzpomínat na 
své dětství a poznat i méně známou tvorbu Stanislava Holého, 
zejména jeho litografie a sítotisky. Na své si přijde každý, těší-
me se na vás. Přijďte se podívat na slavnostní zahájení čeká vás 
doprovodný program včetně možnosti besedy s Jiřím Lábusem 
a manželkou Stanislava Holého paní Marií Holou.

DALŠÍ DOPROVODNÉ AKCE
 17. 09. | 18.00–21.00 | Tajemná noc na zámku – pohádková 
stezka za účasti královské družiny
 18. 09. | 10.00–17.00 | Svatoludmilská pout na Chvalské 
tvrzi s bohatým programem
 02. 09. – 06. 10. Výstava žákovských prací SŠ oděvního 
a grafického designu Lysá nad Labem   Výstava žákovských 
prací vám přinese nevšední zážitky a překvapení z kreativity 
žákovských prací. Zveme na slavnostní vernisáž, 2. 9. v 17.00, 
v jejímž rámci proběhne i módní přehlídka na nádvoří zámku.

MANDRAGE
ČECHOMOR  NO NAME
JIŘÍ SUCHÝ ATMO MUSIC
FUNNY FELLOWS SEBASTIAN
ŠLAPETO LAURA A JEJÍ TYGŘI
MÁRIO BIHÁRI JAROSLAV UHLÍŘ
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AKCE PRO VŠECHNY
17. 09. | 18.00–21.00 | Tajemná noc na zámku – pohádková 
stezka večerním zámkem s královskou družinou Pohádková stez-
ka večerním a nočním zámkem osvětleným svíčkami pro děti, 
tentokrát i s prohlídkou zbrusu nové výstavy Ze Studia Kamarád 
do Krajiny pana Pipa. Budete soutěžit s celou královskou druži-
nou – princeznami Šípkovou Růženkou, Popelkou, Zlatovláskou, 
Koloběžkou I., královnou, rytířem, Meluzínkou, skřítkem Matýs-
kem, hodnou čarodějnicí, zámeckou kuchařkou, sluhou, šaškem 
i zahradníkem. Akce je vhodná pro děti od 2 do 11 let, není třeba 
rezervací. Vstupné: děti 2–15 let, senioři, studenti, ZTP/P – 80 Kč, 
dospělí 120 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti) 290 Kč.
18. 09. | 10.00–18.00 | Svatoludmilská pouť na Chvalské 
tvrzi s bohatým programem   Čekají vás kolotoče, atrakce, 
stánky s občerstvením a bohatý doprovodný program. Můžete 
se těšit na ukázky výcviku psů a králíků v areálu tvrze, od 13.30 
proběhne divadélko: vyprávění starého vlka aneb Pravda o Kar-
kulce od divadelní společnosti Koňmo na nádvoří zámku a zároveň 
můžete navštívit výstavu Ze Studia Kamarád do krajiny pana Pipa 
a výběr z další tvorby Stanislava Holého. Vrcholem bude od 19.00 
koncert Michala Prokopa a tria na nádvoří zámku, délka koncertu 
90 min. Vstupenky na koncert se prodávají na recepci, informace 
tel. 281 860 130. Vstup na pouť a divadélko na nádvoří zdarma. 
Vstup na výstavy na zámku a koncert zpoplatněn. 
18. 09. | 19.00 | Koncert na nádvoří zámku: Michal Prokop 
& Trio   Víte o tom, že Michal Prokop oslaví své 70. narozeniny 
i koncertem na nádvoří Chvalského zámku? To nejlepší z jeho 
tvorby zahraje trio ve složení Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan 
Hrubý. Koncert, který nesmí uniknout nikomu, kdo fandí kvalitní 
a příjemné české hudbě. Vstupenka v předprodeji 290 Kč, v den 
koncertu 350 Kč. 

  CONSEQ PARK VELKÁ CHUCHLE
Radotínská 69/34, Praha 5 | tel. 247 447 034 | www.velka–chuchle.cz

  vstupné: dospělí 120 Kč; děti do 18 let, studenti do 26 let, držitelé 
karty Pražská plynárenská 60 Kč; děti do 15 let zdarma

04. 09. | 13.00 | Dostihový festival 2016 – 38. Velká cena Pra-
hy CK Martin tour, 38. Conseq velká cena českého turfu | koná se 
pod záštitou primátorky hl. m. Prahy Mgr. Adriany Krnáčové, MBA.
11. 09. | 13.00 | Dostihový den Elektrizace železnic Praha 
– 10. Zlatý pohár elektrizace železnic Praha, a. s., 95. Svatovác-
lavská cena
18. 09. | 13.00 | Zářijový handicap
24. 09. | 12.00 | LOKO TRANS Evropský pohár žokejů 2016 

  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
VYŠEHRAD

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

 A bezbariérový vstup
  otevřeno denně 9.30–18.00 
  spojení: metro C – Vyšehrad; tram 7, 18, 24, 6 st. Albertov; tram 3, 
7, 17, 21 st. Výtoň

  průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace 
v areálu podle směrovek a orientačních map

  STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL
tel. 222 513 842, e–mail; tazlerova@praha–vysehrad.cz;  
kolenova@praha–vysehrad.cz; www.praha–vysehrad.cz;  
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi

  předprodej a rezervace vstupenek v pokladně ve Starém purkrabství 
po–pá 9.30–17.00 nebo do začátku představení; tel. 222 513 842; 
e–mail: pokladna@praha–vysehrad.cz

03. –11. 09. | VyšeHrátky – VyšeHrátky již 13 let prodlužují 
dětem prázdniny o týden a zábavnou formou je seznamují s vý-
znamnými tématy českých dějin a kultury. Hlavní program fes-
tivalu – divadelní bojovku „Po stopách Karla IV.“ – doplní desítky 
pohádek, odpolední koncerty či oblíbené předčítání pohádek 
slavnými tatínky, a to vše už pro děti od 10 měsíců. Na festivalu 
si na své přijdou také rodiče i nerodiče, kteří se i letos můžou těšit 
na speciální večerní bojovku pro dospěláky, koncert kapely Fanfán 
Tulipán či promítání již kultovní pohádky Ať žijí duchové v letním 
kině VyšeHrátky. Podrobný program na www.vysehratky.cz
15. 09. | 10.00 | Seminář – Péče o knihovní a archivní 
fondy. Seminář připravený ve spolupráci s Ústavem chemické 
technologie restaurování památek VŠCHT PRAHA je určen knihov-
níkům, archivářům, památkářům, studentům, ale i všem přízniv-
cům starých tisků | registrace od 9.30 | vstup zdarma registrace na 
registrace@omniumos.cz více informací na www.omniumos.cz
17. 09. | 11.00–19.00 | Vegefest
18. 09. | 10.00–18.00 | Vegefest
Šestý ročník vegetariánského festivalu pro šest smyslů. Oslava 
jídla a pestrých vegetariánských chutí, ochutnávky živé kuchyně, 
přednášky o udržitelném životním stylu, inspirace a netradiční 
program pro děti i dospělé vstupné 150 Kč na oba dny, 100 Kč na 
jeden den v předprodeji na www.vstupenkov.cz nebo na místě, 
více o programu na www.vegetarianskyfestival.cz
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25. 09. | 15.00 | Výtvarná dílna se svatými Svatojakubská 
mušle z dalekých cest. Patron poutníků svatý Jakub, jeden 
ze dvanácti apoštolů, bývá nejčastěji zobrazován s mušlí. Na po-
čest svatého Jakuba se chodí nejznámější poutní cesta do španěl-
ského Santiaga de Compostela. Společně s dětmi zavzpomínáme 
na letní cestování a budeme vyrábět obrázky z toho, co jsme si 
na dalekých cestách nasbírali – z mušlí, kamínků, písku a dalších 
pokladů. Výtvarná dílna vhodná pro děti od 4 let. Omezená ka-
pacita, vstupenky rezervujte na pokladna@praha–vysehrad.cz

  LETNÍ SCÉNA
15. 09. | 19.00 | Koncert Maok – znovu po roce se Maok vrací 
na Letní scénu Vyšehradu, aby pod širým nebem rozezněl své 
nástroje i hlas. V nádherné atmosféře podvečerního koncertu 
zazní i písničky z Maokova posledního alba Inerei a navíc několik 
nových letošní můzou inspirovaných songů | Předprodej vstupe-
nek na www.zebraandcloud.com/live/maok–na–vysehrade cena 
vstupenky v předprodeji 250 Kč, před koncetrem na místě 390 Kč

  ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE – 
ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU

Maiselova 15, Praha 1 | 3. patro | tel. 222 749 350 |  
education@jewishmuseum.cz | www.jewishmuseum.cz

  spojení: metro A, tram 18 – st. Staroměstská, tram 17, bus 207,  
st. Právnická fakulta

  Další informace o vzdělávacích aktivitách a projektech najdete na 
  www.jewishmuseum.cz

NEDĚLNÍ PROGRAM PRO DĚTI A JEJICH RODIČE 
11. 09. | 14.00 | Lvíček Arje slaví Roš ha–šana (Nový židov-
ský rok) Přijďte popřát lvíčku Arjemu sladký nový rok. Arje vám 
přiblíží, jak se svátek slaví, naučí vás troubit na šofar a také vystrojí 
tradiční hostinu. Na závěr si společně vyrobíme novoroční přání.
Prohlídka: Klausová synagoga
Jednotné vstupné 50 Kč
Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz

Galerie Roberta Guttmanna
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 z Správné odpovědi a výherci 
SOUTĚŽE ZA MĚSÍC SRPEN 2016
Celkem došlo 169 odpovědí

Soutěžní otázka:
Jak se jmenuje postava, kterou ztvárňuje Zuzana Kajnarová?

a) Soňa b) Marina c) Jelena

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

SOUTĚŽ O 2 X 2 VSTUPENKY  
DO DIVADLA ROKOKO

Strýček Váňa 
28. 9. 2016 od 19 hodin
„Život člověka utahá!“ – tragikomedie A. P. Čechova o velkých 
touhách a nenaplněných snech.
Hrají: V. Fridrich, A. Procházka, Z. Kajnarová, N. Horáková, 
Z.  Dolanský, R. Fidlerová, Z. Vencl, V. Janků ad.
„Ve Strýčku Váňovi zaznívá celá řada věčných témat, ať už je to 
krize středního věku, ztráta důvěry a víry ve své bližní, narušování 
rodinných vazeb kvůli materiálním zájmům či věčný rozpor mezi 

Soutěž o 2x2 vstupenky do KINA 35
otázka: Od kterého roku je kino členem sítě Europa 
Cinemas?
odpověď: c) 2015
soutěžilo: 64 čtenářů; 61 správně; 3 špatně
výherci: Marie Hrdinová, Praha; Patrick Šarin, Praha 

Křížovka
… například taneční sál …
soutěžilo: 105 čtenářů; 75 správně; 30 špatně
výherci: Pavel Kolomazník, Praha; Miloš Přibyl, Praha; 
Jaroslav Vacek, Slapy

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

ideálem a  realitou. Hlavní devízou nové inscenace v  Rokoku je 
to, že všechny nadčasové čechovovské otázky divákům nabízí 
nezploštěny, v plné šíři, skrze živé lidské charaktery. Pokud fandíte 
dobrému hereckému divadlu nabitému emocemi, Strýček Váňa 
v je tu právě pro vás.“ Saša Hrbotický, aktuálně.cz
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Tajenku křížovky nám zašlete nejpozději do 10. září 2016 z www.kampocesku.cz/souteze nebo na adresu 
redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Tři výherci dostanou mapy vydavatelství Kartografie Praha a. s.,  

které si mohou vyzvednout v redakci. Výhry není možno zasílat poštou.
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Slevu je možné uplatnit pouze po předložení kuponu z tištěné verze Pražského přehledu kulturních pořadů. 

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. 09. 2016.

Sleva 10 %  z plné ceny vstupenky do 
Archeoparku Pavlov. Slevu lze uplatnit 
v rámci otevírací doby do 27. 11. 2016. 

 Archeopark Pavlov
 23. dubna 264, Pavlov 
tel.: 519 322 126
archeopark@rmm.cz
www.archeoparkpavlov.cz
Platnost slevy  
do 27. 11. 2016.

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. 09. 2016.

Sleva 25 % z plné ceny vstupenky na zářijová 
představení Sežeňte Mozarta! (15. a 25. 09.) Je-
dinečná adaptace Mozartovy Kouzelné flétny 
s hvězdným obsazením. Hrají: J. Korn, J. Synková, 
O. Navrátil, P. Vršek, K. Kikinčuková a řada dalších.

Studio Ypsilon
Spálená 16, Praha 1
www.ypsilonka.cz 
Platnost slevy  
do vyprodání sálu.

Koncert vážné hudby v chrámu 
sv. Mikuláše

Archeopark Pavlov

Archeopark Prášily

Studio Ypsilon
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1 + 1 vstupenka zdarma na prohlídkový 
okruh dle vlastního výběru z naší nabídky 
na www.zamek-klasterec.cz.

Kupon lze uplatnit vždy 
15 minut před začátkem 
vybrané prohlídky v pokladně 
zámku Klášterec nad Ohří.
Platnost slevy do 31. 12. 2016.

Zámek Klášterec nad Ohří 
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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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Sleva 40 %  z plné ceny vstupného na zářijová 
představení z repertoáru souboru Švandova 
divadla s výjimkou inscenací Kdo je tady 
ředitel?, CRY BABY CRY, Pankrác ‘45 a novinek. 

Švandovo divadlo na Smíchově 
Štefánikova 6/57, Praha 5 
www.svandovodivadlo.cz
Platnost slevy do 30. 9. 2016.

Švandovo divadlo na Smíchově 

- 4
0 

%
je

dn
ot

liv
é 

sl
ev

y 
ne

lz
e 

sč
íta

t 

www.kampocesku.cz  slevové kupony  177



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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180  objednávka předplatného



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



©
 D

an
a 

Ra
un

er
ov

á

Naplánujte si výlet do
Plzně s celou rodinou!

Velká rodinná
turistická
vstupenka

Dva dny plné zábavy! Pro celou
rodinu 4 TOP atrakce jen za 999 Kč!

1/ Zoo Plzeň – nejvíce druhů chovaných zvířat v Česku
2/ DinoPark – desítky dinosaurů v životní velikosti
3/ Techmania Science Center a jediné 3D Planetárium v Česku 
4/ Muzeum loutek – plzeňští rodáci Spejbl,  Hurvínek a další loutky
známé i neznámé…

od 1. 7. do 30. 9. 2016

www.visitplzen.eu
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