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Milí čtenáři, 

nebudu se zde tentokrát přidávat 
ke všeobecné zvláštní náladě ve 
společnosti. Ráda bych vám 

opravdu srdečně popřála klidný a příjemný závěr 
roku bez obvyklých hektických honiček, nákupů 
a úklidů, které z nás, podle mě, jen vysávají ener-
gii. Pokud to ale někomu přináší naplnění a radost, 
budiž mu přáno. Kdo se chce a může věnovat trochu 
jinému prožívání předvánočního a vánočního času, 
tomu doporučím několik možností.
Nejprve určitě zajděte do nově zrekonstruované 
stálé expozice a klášterních zahrad Anežského 
kláštera. Obnova se včetně nového moderního 
grafického designu velmi povedla, však to bylo 
potřeba jako sůl. Otevřeno je celoročně, zahrady 
se zavírají jen v době nepříznivého počasí.
V klášteře ještě zůstaneme. Pozvu vás na origi-
nální koncert souboru Cappella Mariana, který 
uvede vícehlasé skladby z 15. století, dosud téměř 
nehrané. Více najdete v rubrice Koncerty.
S dětmi můžete vyrazit třeba do zimní zoo, jak na 
Mikuláše i na Štědrý den je připraven příjemný 
program. Jinou zajímavou možností je návštěva 
Chvalského zámku, kde budou mít dokonce i živý 
betlém. Mnoho dalších akcí najdete uvnitř vydání.
Užijte si sváteční dny co nejlépe.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  BOHUSLAV BALBÍN – MUŽ KONTRASTŮ 
(395 let)

Jezuita zachráncem českých knih? Stoupenec habsburské 
rekatolizace obhájcem českého jazyka? Latinsky píšící český 
historik? Tak to byl v kostce Bohuslav Balbín.

Historik, pedagog a vlastenec byl obětí „mediálního“ obrazu 
jezuitů a rekatolizace vytvořeného v době národního obrození. 
Narodil se 3. prosince 1621 a jako loajální jezuita a katolík se 
zasloužil o zachování i rozvoj českého jazyka a povědomí o čes-
ké historii jako nikdo jiný. Jeho nejvýznamnější historické dílo 

Výtah z českých dějin vyšlo až po přezkoumání jezuitskou cen-
zurou v Římě a císařskou cenzurou ve Vídni. V době klatovského 
„vyhnanství“ (1672–1673) vznikla jeho Rozprava na obranu 
jazyka slovanského, zvláště pak českého, která byla ve své době 
zakázána. Cenzorům činil mnoho vrásek také s tématy českých 
dějin, významem českých panovníků (zvláště Karla IV.), pojmy 
vlastenectví a obrana českého jazyka. Vždy hájil právo na vlastní 
jazyk, odsuzoval odrodilou šlechtu a nesouhlasil s odstraňováním 
češtiny z úřadů. Kromě knih historických vydával od roku 1679 
postupně další díla jako součást souboru Rozmanitosti z historie 
Království českého (např. o českých svatých, českém místopisu, 
českých farách, soudech a úřadech, ale také o českém ptactvu). 
Soubor však již nedokončil, i když pracoval do posledních chvil 
navzdory slepotě a ochrnutí. Zemřel 29. listopadu 1688.

-babok-
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 MISTR FANTAZIE (90 let)

V prosinci tomu bude 90 let, co se narodil prozaik a autor 
knih pro děti Miloš Macourek. Tento veleúspěšný filmový 
scenárista byl, mimo jiné, také duchovním otcem žáků III. B 
Macha a Šebestové ze stejnojmenného animovaného seriálu.

Miloš Macourek se narodil 2. 12. 1926 v Kroměříži v rodině 
právníka. Než se stal slavným spisovatelem a scenáristou, vystří-
dal různé profese. Byl prodavačem květin, sazečem v tiskárně, 

skladníkem, kuli-
sákem, redakto-
rem nakladatel-
ství, a dokonce 
i lektorem katedry 
literatury a umění. 
Až v roce 1959 za-
čala jeho autorská 
spolupráce s Diva-
dlem Na zábradlí. 
K filmové scenáris-
tice se dostal díky 
režisérovi Oldřichu 
Lipskému, který 
ho přizval ke scé-
náři komedie Muž 
z prvního století, 

a objevil v něm mimořádný tvůrčí talent. Tak odstartovala čty-
řicetiletá kariéra filmového scenáristy a autora crazy komedií. 
S režiséry Lipským a Vorlíčkem vytvořil nezapomenutelné fil-
my, které baví několik generací diváků. Mezi nejoblíbenější 
patří: Kdo chce 
zabít Jessii, Zabil 
jsem Einsteina, 
pánové, Pane, 
vy jste vdova, 
Dívka na koš-
těti, Jak utopit 
doktora Mráčka, 
Čtyři  vraždy 
stačí, drahoušku 
nebo Což takhle 
dát si špenát?. 
Nesmí chybět 
ani seriály Ara-
bela a Létající Čestmír. Podle jeho scénářů vzniklo více než 
sto animovaných filmů s asi nejslavnějšími školáky Machem 
a Šebestovou výtvarníka Adolfa Borna. Miloš Macourek zemřel 
po dlouhé nemoci 30. září 2002 v Praze.

Marcela Kohoutová

4  bohuslav balbín, miloš macourek
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  „DEBIL, BLBEČEK, DEBIL, BLBEČEK...“ 
(85 let)

Pronáší na podzim 1967 v Malostranské besedě einsteinov-
sky vlasatá hlava autora Ladislava Smoljaka v roli ředitele ve 
hře Vyšetřování ztráty třídní knihy. Stačilo padesát let, a re-
plika nejenže zdomácněla v hovorové mluvě národa českého, 
moravského a slezského, ale dokonce se stala nejoblíbenější. 

Režisér, herec, scenárista a stěžejní člen Divadla Járy Cimrmana 
se narodil 9. prosince 1931 v Praze. Neúspěšný uchazeč o studium 
divadelní režie na DAMU vystudoval pedagogickou fakultu se 
specializací matematika-fyzika. Po krátké kariéře učitele působil 

mimo jiné i v redakci Mladého světa, kde spoluzaložil anketu 
Český slavík. Pracoval jako scenárista na Barrandově a spolu se 
Zdeňkem Svěrákem a Jiřím Šebánkem stál u zrodu Divadla Járy 
Cimrmana. Výsledkem osudového tvůrčího partnerství se Svě-
rákem jsou kromě divadelních her a seminářů úspěšné filmové 
scénáře, herecké role i režie. Smoljak sám jako fiktivní všeuměl 
Cimrman tak trochu spojoval múzy s praktickou zručností. Jeho 
oblíbeným koníčkem totiž byly všemožné stavební aktivity v po-
době vlastníma rukama zbudovaných bytů, chalupy atp., které 
zároveň souvisely s jeho pestrým osobním životem a vztahem 
k ženám (třikrát ženat, čtyři děti). Oficiálního ocenění hlášky v an-
ketě Českého rozhlasu se na prahu 50. divadelní sezony bohužel 
nedočkal. S diváky se naposled setkal 10 dní před svou smrtí 
(6. června 2010) v roli Komenského ve hře České nebe. 

-babok-
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  KAM NA VÝLET S MILUŠÍ ŠPLECHTOVOU 

Mostecká rodačka a absolventka Pražské konzervatoře 
(1979) Miluše Šplechtová působila v Činoherním studiu 
v Ústí nad Labem, pražském Realistickém divadle i Národním 
divadle. V současné době má stálé angažmá v Divadle Na 
Jezerce Jana Hrušínského, svého manžela. Ještě za studií za-
čala spolupracovat s rozhlasem, ztvárnila několik filmových 
rolí, objevila se v televizních seriálech a pracovala v dabingu. 
Především ale odehrála celou řady úspěšných divadelních 
rolí. Pro mne se ale stala nezapomenutelnou v představení 
Sluha dvou pánů v roli Beatrice Rasponi. Narodila se den po 
mně, ve znamení Štíra, a proto si troufám také tvrdit, že pro 
ni není žádná překážka v životě dost velká. Tady je pozvání 
paní Miluše Šplechtové...

Období adventu vnímám jako čas příprav na nejkrásnější svátky 
v roce. Měl by to být čas nejen shonu, ale hlavně čas zastavení 
a setkávání. Ráda bych tedy ty, kteří se chtějí zastavit a prožít 
pokojný večer, pozvala k nám do Divadla Na Jezerce. Myslím, 

že všichni, kteří navštíví naše webové stránky, si jistě z nabídky 
představení vyberou. Návštěvu divadla mohou spojit s příjemnou 
procházkou, divadlo leží uprostřed parku Na Jezerce. Před před-
stavením nebo po jeho skončení mohou posedět v restauraci, při 
sklence vína a dobré večeři. Věřím, že všichni, kteří se rozhodnou 
u nás v divadle strávit adventní večer, nebudou zklamaní. V kaž-
dém případě bych chtěla všem vašim čtenářům popřát příjemné 
a šťastné Vánoce.
Děkuji za milé pozvání pro naše čtenáře. Přeji Vám vše dobré 
a řadu dalších skvělých rolí v Divadle Na Jezerce.

Luděk Sládek 

Z představení „Poslední aristokratka“

www.kampocesku.cz ladislav smoljak, kam na výlet s...  5



fot
o ©

 W
iki

m
ed

ia 
Co

m
m

on
s 

8. 12. 1731 (285 let)
Narodil se František Xaver Dušek, český hudební sklada-
tel a jeden z nejvýznamnějších harfeníků a klavíristů. Velmi 
vysoce byla ceněna jeho interpretace Johanna Sebastiana 
Bacha i Carla Philippa Emanuela Bacha. Je známý též jako 
hostitel W. A. Mozarta v Praze. Zemřel 12. 2. 1799. 

10. 12. 1901 (115 let) 
U příležitosti výročí smrti vynálezce Alfreda Nobela, byla 
poprvé udělena Nobelova cena. Ta je na základě jeho po-
slední vůle určena tomu, „kdo se v uplynulém roce nejvíce 
zasloužil o prospěch lidstva“. Uděluje se v oborech fyzi-
ka, chemie, fyziologie nebo lékařství, literatura a za mír. 

11. 12. 1946 (70 let) 
Byl založen Mezinárodní dětský fond neodkladné 
pomoci (UNICEF), který je součástí Organizace spojených 
národů. Po celém světě se zabývá ochranou a zlepšováním 
životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného 
rozvoje. Má celosvětové zastoupení ve 158 zemích světa.

14. 12. 1911 (105 let)  
Norský polárník a cestovatel Roald Amundsen a jeho 
muži stanuli jako první lidé na jižním pólu. Ve stejnou 
dobu se pokoušela jižní pól dobýt také expedice 
Angličana Roberta Scotta, která dorazila do cíle o měsíc 
později než Amundsen. Na zpáteční cestě všichni její 
členové zahynuli. 

14. 12. 1546 (470 let)
Narodil se Tycho Brahe, dánský astronom, astrolog 
a alchymista, pracující v Praze ve službách císaře Rudolfa II. 
Byl považován za nejlepšího pozorovatele hvězdné oblohy, 
byl překonán až šedesát let po vynalezení dalekohledu. 
Zemřel 24. 10. 1601. Příčiny jeho smrti nejsou dosud 
přesně známy.

 z KALENDÁRIUM

1566
(450 let)

Ján Jesenský 
* 27. 12. 1566
† 21. 6. 1621

slovenský lékař, 
filozof a politik

1851
(165 let)

Karel Havlíček 
Borovský 

16. 12. 1851
byl deportován do 

Brixenu

1856
(160 let)

Josef Fanta
* 7. 12. 1856
† 20. 6. 1954

český architekt, 
návrhář nábytku 

a malíř

  VELKÁ MORAVA (1115 let)

Píše se první rok 10. století. Na knížecím trůnu po smrti otce 
Svatopluka I. (894) sedí jeho syn Mojmír II. z rodu Mojmírov-
ců. Ale až takhle jednoduchá cesta Mojmíra na trůn nebyla. 

Po smrti Svatopluka I. za-
brala Východofranská říše 
Panonii a česká knížata jí 
vypověděla poslušnost, 
když v Řezně přijala krále 
Arnulfa. Na Moravě se v té 
době rozhořela jiná válka, 
válka o trůn mezi bratry 
Mojmírem II. a Svatoplu-
kem II., podporovaným 
východofranskými Bavory. 
Mojmír zvítězil, roku 900 
obnovil moravské arcibis-
kupství a vyslal do Řezna 
poselstvo s cílem vyjednat 
mír s Východofranskou říší. 
Podařilo se a už příštího 

roku nastal klid zbraní potvrzený přísahami. O rok později (902) 
už jako spojenci odrazili Moravané a Bavoři útok Maďarů.

Alois Rula

  A PŘECE PŘIŠLI (1155 let) 

Snad roku 861, ale zcela jistě po roce 860, vypravil dnes již pra-
voslavnou církví v Českých zemích a na Slovensku svatořečený 
Rostislav posly k papeži Mikuláši I. Rastislav, Rastic, Rasticlao, 
Rastislaus, též Radislav či Ladislav, jak se komu líbí, z dynastie 
Mojmírovců, byl druhým velkomoravským knížetem.  

Poselstvo mělo dojednat 
s  papežem vyslání „učite-
le“, jenž by zajistil šíření 
křesťanství na Velké Mo-
ravě. Pravda je, šlo o krok 
vedoucí k samostatné cír-
kevní organizaci na Moravě 
s arcibiskupem v čele. Papež 
si však nehodlal popudit cí-
saře Ludvíka Němce, proto 
jeho odpověď byla nejspíš 
zamítavá. Rastislav tedy 

vyslal stejné poselstvo k byzantskému císaři Michalovi III., který 
mu vyhověl. Na Moravu vyslal misii vedenou asi nejvýznamnějším 
byzantským učencem Konstantinem a jeho bratrem Metodějem. 
Přestože Byzance nemohla zajistit založení arcibiskupství na Mo-
ravě, usilovná práce obou bratrů dala této snaze pevné základy.

Luděk Sládek

Svatopluk I. na Arnulfově dvoře, 
Dalimilova kronika
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15. 12. 1931 (85 let)
Narodil se Evald Schorm, český divadelní a filmový 
režisér. Patřil do tzv. nové vlny a je všeobecně považován 
za výraznou a mimořádnou tvůrčí osobnost českého filmu 
i divadla. Převážná část z jeho pěti hraných snímků z 60. let 
skončila v trezoru a nesměla se promítat. Zemřel 14. 12. 
1988. 

23. 12. 1466 (550 let)  
Na českého krále Jiřího z Poděbrad byla uvalena pape-
žem Pavlem II. klatba. Současně byl prohlášen za kací-
ře a sesazen z trůnu. Papež proti němu vyhlásil křížovou 
výpravu. Této příležitosti využil uherský král Matyáš Korvín, 
bývalý Jiříkův zeť, a postavil se do čela křižáků.

25. 12. 1261 (755 let)
V kostele svatého Víta na Pražském hradě byl Přemysl 
Otakar II. spolu se svou manželkou Kunhutou 
Haličskou korunován českým králem. Vláda Přemysla 
Otakara II. je obdobím velkolepého rozmachu přemys-
lovského panství – za jeho vlády jsou k českým zemím 
připojena mnohá území. 

27. 12. 1571 (445 let)
Narodil se Johannes Kepler, německý astronom, mate-
matik a fyzik. Několik let působil i v Praze na dvoře císaře 
Rudolfa II. Zde zformuloval dva ze svých tří Keplerových 
zákonů. Ve svých pracích se zabýval i mechanikou, krysta-
lografií a astrologií. Zemřel 15. listopadu 1630.

27. 12. 1846 (170 let)
Narodil se Zikmund Winter, český spisovatel, učitel 
a historik. Jeho historické povídky i romány představují 
měšťany, často mimořádné postavy intelektuálů, umělců, 
ale i duševně rozvrácených lidí. Odehrávají se v pohusitské, 
rudolfínské nebo v pobělohorské době. Zemřel 12. 6. 1912.

1871
(145 let)

Jan Kotěra
* 18. 12. 1871
† 17. 4. 1923

český architekt 
a návrhář

1901
(115 let)

Jaroslav Marvan 
* 11. 12. 1901
† 21. 5. 1974

český divadelní 
a filmový herec

1926
(90 let)

Arnošt Lustig 
* 21. 12. 1926
† 26. 2. 2011

český židovský 
spisovatel 

a publicista

 MENŠÍ MĚSTO PRAŽSKÉ

Na místě původních osad z 9. století nechal Přemysl Otakar II. 
v roce 1257 vystavět Nové Město pražské (Nova civitas sub 
castro Pragensi). Pozdější Menší Město pražské bylo nazvá-
no Malou Stranou až v 18. století. Osídleno bylo převážně 
německými obyvateli.

První osídlení místa se datuje do neolitu a v 8. a 9. století 
bylo okolí dnešního Malostranského náměstí tržištěm, obe-
hnané valem a příkopem. Křížily se tu důležité kupecké stezky, 
na které navazovaly dva vltavské brody v místech dnešního 
Mánesova a Karlova mostu. V průběhu 12. století tu byly po-
staveny opevněný biskupský dvůr, komenda johanitů a první 
kamenný most, tzv. Juditin. Do města se vstupovalo čtyřmi 
branami, které byly součástí hradeb s hranolovými věžemi. 

Za Lucemburků byl postaven kostel sv. Tomáše, Karel IV. ne-
chal město rozšířit jižním směrem, postavit tzv. Hladovou 
zeď a  roku 1357 zahájil stavbu nového kamenného mostu. 
Město postihlo několik požárů. První v roce 1503, kdy vyhořelé 
domy byly posléze nahrazeny renesančními paláci a domy 
měšťanskými. Další požár z roku 1541 zničil více než polovinu 
domů, zasáhl Pražský hrad a obnova trvala desetiletí. Čtvrť 
byla i několikrát vydrancována cizími vojsky, přesto se pokra-
čovalo ve výstavbě, nyní již v barokním stylu. Samostatnost 
obce byla zrušena roku 1784. Po roce 1918 se stala městská 
část sídlem vládních úřadů. Za památkovou rezervaci byla 
vyhlášena v roce 1950.

Alice Braborcová

Pohled na Malou Stranu s kostelem sv. Mikuláše a Pražským hradem

www.kampocesku.cz kalendárium, menší město pražské  7
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  SPLNILA JSEM SI SVŮJ SEN

Mezzosopranistka Edita Randová zpívala v předních kon-
certních sálech doma i v zahraničí. V roce 2009 obdržela 
Evropskou cenu Gustava Mahlera za mimořádný přínos 
v oblasti hudby.  Kromě Bizetovy opery Carmen zpívá árie 
od Smetany, Dvořáka, Wagnera, Leoncavalla a také z mu-
zikálů jako Cats a West Side Story. 

Zájem o zpívání se u Vás poprvé projevil už v dětství nebo 
až později? 
Od dětství mě zajímala vážná hudba, rodiče mě často brali do 
opery a od 6 let jsem chodila do tehdejší „lidušky“ na sólový 
a sborový zpěv. Už jako dítě jsem vykřikovala, že jednou budu 
operní zpěvačkou.

Kdy jste se rozhodla, že se chcete věnovat opernímu zpěvu? 
Definitivně jsem se rozhodla až po maturitě, kdy jsem měla jít 
studovat na VŠE a já to odmítla s tím, že raději budu zpívat. Na-
stoupila jsem do kanceláře a po práci jsem chodila na hodiny 
operního zpěvu, klavíru a hudební nauky. Vše jsem studovala 
soukromě.

Začátek Vaší profesionální kariéry prý nebyl vůbec snadný. 
To je pravda. První zlom nastal, když jsem z kanceláře přešla do 
sboru Hudebního divadla v Karlíně. Byl to pro mě úspěch, když 
jsem se poprvé objevila v uměleckých kruzích, i když to byla zatím 
jen práce v divadelním sboru.

Po Karlínském divadle už přišla Státní opera. Jaké máte 
na toto období vzpomínky a proč jste nakonec odešla?
V té době už v mé kariéře nastal větší pokrok, neboť jsem zača-
la dostávat sólové příležitosti, i když atmosféra tam nebyla tak 
přátelská jako v Karlíně. Bylo hodně těžké se prosazovat mezi 
zajetými sólistkami. Nakonec jsem kvůli sporům s tehdejším 
vedením raději odešla a rozhodla se pro samostatnou kariéru.

Po odchodu ze Státní opery jste se dokázala prosadit ve 
světě? Jak se Vám to povedlo?
Nebylo to vůbec jednoduché. Deset let jsem si budovala kontakty 
se zahraničím, až jsem nakonec dostala první příležitosti v Itálii. 
Díky velkému úspěchu se mi začaly otevírat i další země.

Kde všude jste už během své kariéry zpívala?
Těch zemí je opravdu hodně. Nedávno se mi stalo, že když jsem 
psala svůj životopis tak jsem sama už zapomněla na některé 
z nich. Skoro celá Evropa, Mexiko, USA, Čína, Austrálie, Brazílie, 
Kanada. No snad je to v kostce všechno.

Na co se v nejbližší době chystáte? 
Letos budu v ČR zpívat ještě na jednom charitativním koncertě. 
Teď jsem měla koncert v Praze v rámci hudebního festivalu Tóny 
nad městy a do konce roku mě ještě čekají dva koncerty v Itálii. 
Příští rok mě pak čeká Beethovenova Devátá v San Remu, v březnu 
odlétám na festival do Španělska a v dubnu role Maddaleny v Ri-
golettu v Magnitogorské opeře v Rusku. V jednání jsou koncerty 
ve Francii, potvrzené jsou již koncerty v USA.

Máte ještě nějaký svůj profesní nesplněný sen? 
Zpíváním se mi splnil můj největší sen, takže už žádný nemám. 
Možná jen, kdyby se mi podařilo vystoupit se symphonic me-
talovou skupinou White Light v O2 aréně. V poslední době totiž 
ještě kromě klasické hudby také zpívám tzv. symphonic metal.

Děkuji za rozhovor.
Marcela Kohoutová

Koncert v Praze (2012) s italským dirigentem Angelem Cavallarem

8  rozhovor
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  LOUTKY OŽÍVAJÍ DÁL V ŘÍŠI LOUTEK

Divadlo Říše loutek sídlí v pražské Žatecké ulici nedaleko 
stanice metra Staroměstská, je stálicí naší loutkoherecké 
scény. Aby ne, zvláště když uvážíme, že 26. září 2020 uply-

ne již 100 let od zaha-
jovacího představení 
tehdejší společnosti 
Divadélka V Říši loutek 
v Bubenči. Možná ale 
nevíte, že zaklada-
telem a také prvním 
principálem souboru 
byl akademický sochař 
Vojtěch Sucharda.

Pestrý repertoár pohádek od těch pro nejmenší jako „O pejskovi 
a kočičce“ přes inscenaci pro starší děti „Čaroděj ze země Oz“ po 
představení „Johan doktor Faust“ pro diváky klidně do sta let, 
má za následek, že sem malí a tím pádem i velcí diváci dobro-

volně rádi vracejí. 
Osobně se nejvíc 
těším na letošní 
vánoční premiéru 
pohádky „Já bych 
rád k  Betlému“. 
Autorem textu 
i režisérem v jedné 
osobě je člen diva-

dla František Kadlec. Pokud vám připadá jméno autora povědomé, 
potom si dovolím prozradit, že je to tentýž František Kadlec, který 
dlouhá léta působil ve Správě Pražského hradu. Býval ale také 
pedagogem a jako takový se rozhodl v této své jevištní prvotině 

oslovit nejmenší diváky. Třeba proto, že prožívají atmosféru Vá-
noc již po řadu staletí, prostě nejvíc. Tvůrčí partnerkou mu byla 

divadelní kolegyně a výtvarnice Rozárka Valenová, která stejně 
jako František pochází z východních Čech, navíc z oblasti s hlu-
bokou betlemářskou tradicí. Tento fakt se také výrazně projevil 
na výtvarném řešení loutek. Hudbu napsal někdejší člen souboru 
Josef Vondráček.

Vánoční příběh o narození Ježíška hraný marionetami je určen 
dětem od tří let. Představení je prolnuto nejkrásnějšími a nej-
známějšími vánočními koledami, které si mohou děti během 
představení také společně zazpívat. Hra sama je pak, cituji: „Pře-
vyprávěním biblického vánočního příběhu o narození Ježíška 
formou srozumitelnou těm nejmenším divákům. Vedle pastýřů, 
Tří králů a dokonce i loupežníků putujících do Betléma s dárky pro 
malého Ježíška, se děti setkají i s nezbedným Raráškem, který se 
všemožně snaží poutníkům všechno pokazit. Naštěstí je tu ale 
Anděl, který nakonec uvede vše na pravou míru.“
premiéra: 17. prosince 2016
autor: František Kadlec
trvání: 60 minut
loutky a výprava: Rozárka Valenová
hudba: Jiří Vondráček
režie: František Kadlec
Laicky řečeno, hra oslovuje diváky vším charakteristickým, co 
k tradicím českých lidových Vánoc patří. Snad i proto, je jevištní 
dekorace jakoby upečena z perníku, který k této tradici také ne-
odmyslitelně patří. Osobně věřím, že čím jsme starší, tím jsme 
sentimentálnější a stále více se obracíme do minulosti. Co nám 

O pejskovi a kočičce

Čaroděj ze země Oz

Já bych rád k Betlému
Kašpárek a Ježibaba

www.kampocesku.cz redakce zve  9
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může zabránit zajít si na loutkové představení, třeba pro děti 
a třeba bez vlastních dětí, bohužel již dospělých a připomenout 
si čas bezstarostného mládí. 
Do dubna 2017 divadlo hraje svá představení o sobotách a ne-
dělích od 14.00 nebo 16.00. Více informací o repertoáru, a nejen 
o něm, najdete na www.riseloutek.cz či na Facebooku. Vstupen-
ky je možné zakoupit v pokladně divadla před představením od 
13.00 do 16.00, nebo si je rezervovat na www stránkách, případ-
ně telefonicky na čísle 222 324 565. Novinkou je prodej vstupenek 
on-line a možnost platby kartou. 

Luděk Sládek 

  CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ 

Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství je hra Axele 
Hellsteniuse, na kterou se můžete od 5. 12. přijít podívat do 
Divadla Palace. Předlohou divadelního textu je dramatizace 
třetího dílu norské kultovní trilogie o chovanci psychiatrické 
kliniky Ellingovi (Axel Hellstenius), která byla inspirována 
románem Pokrevní bratři (Ingvar Ambjørnsen), u nás známá 
jako Chvála bláznovství.

Chvála bláznovství – příběh dvou přátel Ellinga a Kjella Bjarna, 
kteří spolu sdíleli pokoj v ústavu pro duševně choré, staví oba 
před novou a především velkou výzvu, začít společný život mimo 
stěny léčebny.
„Kdo říká, že není magor, neříká pravdu“
Divák se stává svědkem jejich střetávání se s každodenní realitou, 
která je pro oba přátele komplikovaná a přináší řadu humorných 
situací. Zároveň však, pod odlehčeným tónem, dobře rozumí osa-
mocenosti obou hrdinů, stejně jako jejich strachu z lidí či touze 
po lásce a přátelství. Posuďte sami, jak se Elling a Kjell stojící na 
prahu nového „opravdového“ života, zhostí své nové životní role.  

hrají: Martin Hofmann, Filip Blažek, Michal Slaný, Lenka 
Zahradnická, Šárka Opršálová
překlad: Jaroslava Vrbová
scénografie: Diana Strauszová

režie: Jakub Nvota
generálka: 30. 11. 2016 | 11.00 
premiéra: 1. 12. 2016 | 19.00 

Pokud se nemýlím, Chvála bláznovství, měla svou premiéru v Di-
vadle Kalich v květnu 2005. V hlavních rolích tehdy vystoupili 
Vladimír a Michal Dlouhý a hra se setkala s pozitivním ohlasem. 
Věřím, že se totéž podaří zopakovat i Martinu Hofmannovi a Filipu 
Blažkovi v Divadle Palace.

Luděk Sládek
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 zknižní tipy
  AŽ SEM…
Josef Havel, Ludmila Havlová 

Tématem nové knihy s názvem „Až sem …“, z pera Ludmily a Jo-
sefa Havlových, je historie pohřbívání v Ústí nad Orlicí. Publikace 
představuje nejen pět míst pohřbívání v Ústí nad Orlicí, ale také 
ta již dávno zapomenutá. Seznámí čtenáře s počátky pohřbívání 
na území města, s jeho vývojem a konkrétními milníky na cestě 

k  dnešnímu pohřebnictví. 
V  jednotlivých kapitolách 
knihy poznáte také osudy 
hrobníka, zahradníka i někte-
rých významných osobností 
města Ústí nad Orlicí, jejich 
rodinných hrobů a  hrobek. 
V knize nechybí také přehled-
ný popis území současného 
hřbitova Na Hýbli a bohatá 
obrazová dokumentace. 
Zkušenému týmu autorů, 
manželům Havlovým, se 

podařilo přehledně zdokumentovat téma historie pohřbívání, jež 
není obvyklé téma v české literatuře. Věříme, že si toto neobvyklé 
téma najde své čtenáře nejen mezi historiky a badateli. Je to téma, 
které se týká nás všech, jelikož „není pochyb o tom, že každý, kdo 
přichází na tento svět, musí z něho také zákonitě odejít“, jak uvádí 
úvod knihy. Knižní vydání rukopisu finančně zajistilo město Ústí 
nad Orlicí ve spolupráci s vydavatelstvím Grantis Ústí nad Orlicí. 
cena: 155 Kč
www.ustinadorlici.cz/cs/turista/informacni-centrum

  EGYPTSKÉ POHÁDKY A BAJKY
Marcela Kohoutová

Egyptské pohádky a bajky, to je název nejnovější knížky spiso-
vatelky a novinářky Marcely Kohoutové, která je již v oblasti li-

teratury pro děti zkušenou au-
torkou. Po knížkách Interview 
se strašidly a Příhody veverky 
Madlenky a jejích přátel vychá-
zí poprvé v nakladatelství AOS 
Publishing kniha plná kouzel-
ných příběhů lidové slovesnosti 
starověkého Egypta. Nechybí 
zde však ani pohádky arabské 
a bajky o světě zvířat – nosi-
telů vlastností lidských – tedy 
moudrých i pošetilých. Marcela 

Kohoutová nějaký čas v Egyptě žila. Bylo by nasnadě předpoklá-
dat, že pouze přeložila některou egyptskou knížku pohádek. Ale 

bylo to jinak. V úvodu děkuje svému egyptskému manželovi za 
pomoc, bez které by nemohla kniha vyjít.
cena: 199 Kč
www.aospublishing.cz

  CIBULKŮV KALENDÁŘ PRO PAMĚTNÍKY 
2017
Aleš Cibulka 

Už podeváté vychází známý Cibulkův kalendář pro pamětníky. 
Můžete se těšit na Adinu Mandlovou, Lídu Baarovou, Natašu Go-
llovou či Danu Medřickou nebo také na Oldřicha Nového, Karla 

Högera a Svatopluka 
Beneše. Nejedná se 
o obyčejný stolní ka-
lendář, ale o čtivou li-
teraturu faktu. Každý 
den máte dokonalý 
přehled o slavných 
filmových hvězdách 

30. a 40. let minulého století, o premiérách nejslavnějších pamět-
nických filmů a každý týden vás čeká unikátní fotografie doplněná 
poutavým textem. Máte tak šanci dozvědět se informace, které 
dosud nebyly nikdy zveřejněny.
cena: 79 Kč
www.albatrosmedia.cz 

  ZMIZELÁ PRAHA-VLTAVA A JEJÍ BŘEHY 
2. DÍL
Kateřina Bečková

Řeka Vltava je pro vzhled, charakter a život Prahy živlem zcela 
zásadním. Ačkoliv ji dnes chápeme spíše jako prvek přinášející 
do obrazu města vjemy estetické, v historii byly její funkce dale-

ko praktičtější. Sloužila jako zdroj 
energie, dopravní cesta či výrobna 
ledu a tomu odpovídalo i její vy-
užití. Kniha, rozdělená do dvou 
svazků, se zaměřuje na popis za-
niklých a proměněných objektů 
- mlýnů, jezů, náplavek, ostrovů, 
mostů, vodáren a vodárenských 
věží – a na stavby spjaté s kanali-
zací a splavněním řeky – nábřeží, 
novodobé mosty a jejich výzdobu, 

přístavy, plavební komory a zajímavosti navigace. Pojednáno je 
také využití řeky pro zábavu a oddech Pražanů v podobě plová-
ren, výletních plaveb, sportovních přístavů a rybaření. Druhý díl 
mapuje Petrskou čtvrť, Karlín s Rohanským ostrovem, Maniny 
s tématem přeložení koryta řeky, Karlínský, Libeňský a Holešovický 
přístav a plavební průplav mezi Trojou a Bubenčí.
cena: 360 Kč
www.paseka.cz

Josef Havel
Ludmila Havlová

Až sem...
Z historie pohřbívání v Ústí nad Orlicí
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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 PROSINCI 2016

2. 12. / pá
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. Na Starém Městě 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické 
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. Opakování cyklu 
z června roku 2016. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00 
u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 
100/70 Kč. Milada Racková

3. 12. / so
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU. V letošním roce 
si připomínáme výročí narození Karla IV., které 
bývá někdy situováno právě do tohoto kdysi 
nádherného gotického paláce na Staroměstském 
náměstí. Prohlédneme si sklepení domu, kapli 
v přízemí a gotické prvky zachované v dalších 
přístupných prostorách objektu, který jinak slouží 
jako výstavní prostor GHMP. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme vy-
užít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 
před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské 
náměstí 13). Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno jednotné vstupné do domu 40 Kč/za 
osobu. PhDr. Jarmila Škochová 

PROHLÍDKA KOSTELA SV. TOMÁŠE NA MALÉ 
STRANĚ. Komentovaná prohlídka římskokatolic-
kého chrámu při augustiniánském klášteře, jehož 
současná podoba je dílem vrcholného baro-
ka s přispěním významných barokních umělců. 
Začátek akce v 11:00 před vchodem do kostela 
z Josefské ulice (nejbližší zastávka tram. č. 12, 
20, 22 „Malostranské náměstí“). Cena 100/70 Kč 
(%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 
40 Kč/za osobu. JUDr. Stanislav Antonín Marchal 
CSc.

12  pozvánka Pražské informační služby – Prague City Tourism



ZA PRAŽSKÝMI STRAŠIDLY. Pojďte se trochu 
bát a trochu smát při procházce za strašidly, 
která se prý objevovala v centru Prahy. A že jich 
nebylo málo na cestě od Karlova mostu až ke 
kostelu sv. Jakuba! Kromě strašidel si budeme 
povídat také o tom, z čeho vlastně je postavený 
Karlův most, že nám přečkal bez úhony mnohé 
povodně. Dále jak Terezka prošustrovala jmění, 
proč mistr Hanuš zastavil pražský orloj, co se 
stalo s nafrněnými sestrami, a jak skončil zloděj, 
který chtěl okrást Pannu Marii v kostele. Vhodné 
pro rodiny s dětmi! POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 
u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré 
Město, Praha 1. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana 
Kratochvílová 

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 po-
čet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 
před věží objektu (vstup vedle Staroměstského 
orloje). Jednotná cena 180 Kč. Josefina Jelínková

4. 12. / ne
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vy-
braných prostor Národního divadla nás za-
vede k jeho základním kamenům, do hlediště 
i hlavního foyer. Ve 14:30 prohlídka v an-
gličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce 
ve 13:00, 14:00 a v 15:00 ve slavnostním vesti-
bulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč. (průvodci PCT)

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 13:30 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. 
Alexandra Škrlandová

ZIMNÍ PROCHÁZKA PO OLŠANSKÝCH 
HŘBITOVECH II. Navštivte s námi největší praž-
ské pohřebiště a spatřete místa odpočinku vý-
znamných osobností českého národního života. 
Ve druhé části poznávání Olšanských hřbitovů 
navštívíme jeho pátou část, která byla zříze-
na v roce 1861 a vysvěcena 6. července 1862. 
Připomeneme si jména nám známá i jména 
už trochu opomenutá. Navštívíme hroby Žofie 
Podlipné, Filipa Topola, K. J. Erbena, Josefa 
Fügnera, Miroslava Tyrše, Josefa Mánesa a dal-
ších osobností. POZOR! – omezený počet účast-
níků na 35 osob. Doporučujeme využít předpro-
deje vycházek. Začátek akce ve 13:30 před hlavní 
bránou na hřbitov v ulici Vinohradská (nejbližší 
spoj zastávka tram. č. 5, 10, 11, 13, 16 „Olšanské 
hřbitovy“). Cena 100/70 Kč (%). Pavla Lešovská 

5. 12. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. Na Starém Městě 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické 
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. Opakování cyklu 
z června roku 2016. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00 
u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 
100/70 Kč. Milada Racková

7. 12. / st
ZA PRAŽSKÝMI KAVÁRNAMI PRVNÍ 
POLOVINY 20. STOLETÍ – PŘEDNÁŠKA. Na 
fotografiích i prostřednictvím ukázek z pamětí 
návštěvníků si představíme svět slavných kavá-
ren, z nichž převážná část dnes už bohužel ne-
existuje. Bude nás zajímat samozřejmě Unionka, 
Vídeňská kavárna, Arco, Tůmovka a mnohé 
další. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo 
nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková

8. 12. / čt
HEINRICH MANN A PRAHA. Vycházka před-
staví osobnost významného německého spisova-
tele, který do Prahy jezdil přednášet, navštěvovat 
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své české i německé přátele, PEN club. V Praze 
se zapojil do protifašistického odboje. Ukážeme 
si místa, kde žila jeho bývalá žena i jediná dcera. 
Povíme si o získání jeho československého pasu 
i o dalším životě dcery s rodinou. Začátek akce 
v 15:15 v ulici Jindřicha Plachty č. 30, Praha – 
Smíchov. V rámci vycházky přejezd tramvají na 
Národní třídu. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Lenka 
Mandová

9. 12. / pá
ŠEBKŮV PALÁC. Prohlídka novorenesančního 
paláce, který nechal v sedmdesátých letech 19. 
století postavit podnikatel Jan Schebek na návrh 
významného architekta Ullmanna. Majitel nako-
nec palác prodal a to Rakousko-Uherské bance. 
Tradice setrvala do nynějších dnů. Nyní patří 
palác Národohospodářskému ústavu AV ČR. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 17:00 před budovou paláce 
(Politických vězňů 7, Nové Město, Praha 1). Cena 
100/70 Kč. Milada Racková 

10. 12. / so
DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD. 
Románské kamenné domy byly skutečným uni-
kátem ve středověké Praze a jejich pozůstatky 
byly odhaleny až při asanaci Starého Města na 
přelomu 19. a 20 století. Jsou skryty v suterénech 
domů a nejsou běžně přístupné. Navštívíme ně-
které z nich – dům pánů z Kunštátu a Poděbrad 
a podzemí pod Staroměstskou radnicí. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce v 10:00 před domem pánů 
z Kunštátu a Poděbrad v Řetězové ul. čp. 222/3, 
Praha 1, Staré Město. Cena 100/70 Kč + na mís-
tě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 
50 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na 
prohlídku vybraných prostor Stavovského diva-
dla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své 
opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé 
zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme 
divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí 
poddaní. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou 

Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). 
Cena 140/100 Kč. Milada Racková

RUDOLFINUM. Prohlídka vybraných prostor 
objektu. Impozantní budova při vltavském bře-
hu dnes láká návštěvníky především k posle-
chu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se 
podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, 
s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích 
Československé republiky. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 13:00 před bočním vchodem do Rudolfina 
z Alšova nábřeží. Cena 100/70 Kč. Marcela 
Smrčinová

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

11. 12. / ne
ZA SVATÝM NORBERTEM DO STRAHOVSKÉHO 
KLÁŠTERA. Akce pro děti z cyklu „Děti, obje-
vujte památky Prahy!!“. Více informací na konci 
programu nebo na www.prazskevychazky.cz

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

PRAŽSKÉ MOSTY II. Vycházka navazuje na 
listopadovou procházku Pražské mosty I. a za-
hájíme ji u Jiráskova mostu. Pokračovat budeme 
mostem Legií a prohlédneme si i blízké ost-
rovy. A samozřejmě se budeme věnovat i vý-
znamným osobnostem, které v této lokalitě žily. 
Začátek akce ve 14:00 u sochy Aloise Jiráska 
na Jiráskově náměstí (nejbližší zastávka tram. 
č. 5, 17 „Jiráskovo náměstí“). Cena 100/70 Kč (%). 
Šárka Semanová
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www.praguecitytourism.cz

Váš partner v Praze

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

Staroměstská radnice
Můstek
Václavské náměstí
Letiště Praha

– a mnoho dalšího na www.prague.eu 



12. 12. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. Na Starém Městě 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické 
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. Opakování cyklu 
z června roku 2016. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00 
u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 
100/70 Kč. Milada Racková

13. 12. / út
ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ. 
Alfons Mucha (1860–1939), světově proslulý čes-
ký moderní umělec, získal mezinárodní slávu 
v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své 
originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl 
vlastního života ale spatřoval v jiném díle, které 
považoval za mnohem závažnější, v soubo-
ru dvaceti monumentálních obrazů Slovanské 
epopeje. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprode-
je vycházek. Začátek akce v 16:00 u pokladen 
v objektu Veletržního paláce (nejbližší zastávka 
tram. č. 6, 17 „Veletržní palác“). Cena 100/70 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno jednotné sní-
žené vstupné na výstavu 90 Kč. Mgr. Dana 
Kratochvílová

14. 12. / st
VÁNOCE VE STARÉ PRAZE – PŘEDNÁŠKA. 
Vánoce patří k nejkrásnějším obdobím kalen-
dářního roku a každý z nás si již z dětství od-
náší „své“ vánoční zvyky či obyčeje. Pojďme si 
připomenout, jak se slavily Vánoce za Karla IV., 
od kdy se vystavují jesličky, kdy k nám přišel 
vánoční stromeček a kde byly v Praze největší 
vánoční trhy. POZOR! – omezená kapacita sálu 
na 20 osob. Doporučujeme využít předprode-
je vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, 
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 
100/70 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

15. 12. / čt
ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ. Alfons 
Mucha (1860–1939), světově proslulý český mo-
derní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži 
na přelomu 19. a 20. století díky své originální 
secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního ži-
vota ale spatřoval v jiném díle, které považo-

val za mnohem závažnější, v souboru dvaceti 
monumentálních obrazů Slovanské epopeje. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce v 16:00 u pokladen v objektu 
Veletržního paláce (nejbližší zastávka tram. č. 6, 
17 „Veletržní palác“). Cena 100/70 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné 
na výstavu 90 Kč. Marie Hátleová

17. 12. / so
CLAM-GALLASŮV PALÁC. Prohlídka jednoho 
z nejkrásnějších pražských barokních paláců, 
který byl vybudován pro neapolského místo-
krále Jana Václava Gallase, a od r. 1747 se 
stal hlavní rezidencí celého rodu Clam-Gallasů. 
Během prohlídky vstoupíme nejen na nádvoří, 
ale vystoupáme i do vyšších pater a prohléd-
neme si reprezentační sály. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 
14:00 před vchodem do paláce (z ulice Husova 
20/158, Praha 1, Staré Město). Cena 100/70 Kč. 
Milada Racková

BUBENEČ: OD PELLÉOVY VILY K MÍSTO-
DRŽITELSKÉMU LETOHRÁDKU. Projdeme se 
jednou z prvních vilových čtvrtí v Praze, uvidíme 
stavby Jana Kotěry, Dušana Jurkoviče, Maxe 
Spielmanna, Josefa Zascheho a dalších zná-
mých architektů. U Místodržitelského letohrád-
ku si připomeneme slávu Stromovky. Řekneme 
si také něco o bohaté a rozvětvené rodině 
Petschků. Začátek akce ve 14:00 u Pelléovy vily, 
Pelléova ulice č. 10, Praha 6. Cena 100/70 Kč 
(%). Mgr. Stanislava Micková

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
180 Kč. Filip Mašek

18. 12. / ne
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka 
klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. 
Markéty, románské krypty a budovy prelatu-
ry. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
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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 

VYŠEHRADSKÁ PŘEDVÁNOČNÍ VYCHÁZKA. 
Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky 
vyšehradského areálu! Připomeneme si také nej-
známější legendy i záhadu Čertova sloupu, na 
vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české 
velikány! Začátek akce ve 14:00 u Táborské brá-
ny (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). 
Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

VÁNOČNÍ KONCERT NA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICI. Přijměte vánoční dárek od Prague 
City Tourism a zpříjemněte si sváteční čas po-
slechem tradičních i méně známých vánoč-
ních skladeb v kouzelné atmosféře Jiříkovy sí-
ně Staroměstské radnice v Praze! Repertoár 
v podání profesionálního smyčcového kvarteta 
Unique Quartet navodí tu pravou sváteční ná-
ladu. Účastníkům koncertu bude před zaháje-
ním vystoupení umožněn volný vstup do všech 
reprezentačních sálů historické radnice (sály 
budou otevřeny vždy 30 minut před začátkem 
koncertu). POZOR! – omezený počet účastníků 
na 70 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 17:00 a v 19:00 ve 
druhém patře Staroměstské radnice. Jednotná 
cena 150 Kč. 

20. 12. / út
JAK SE STAVĚL KARLŮV MOST. Komentovaná 
prohlídka Muzea Karlova mostu, po které bu-
de následovat romantická plavba pražskými 
Benátkami kolem pilířů mostu do Čertovky. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 25 
osob. Vstupenky pouze v předprodeji vy-
cházek! Začátek akce v 16:00 u sochy Karla 
IV. na Křižovnickém náměstí, Staré Město, 
Praha 1. Jednotná cena 240 Kč. Mgr. Dana 
Kratochvílová

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

vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
180 Kč. Eva Zoubková

27. 12. / út
ZE ZADNÍ TŘEBANĚ NA KARLŠTEJN. Vánoční 
vycházka nás povede zvlněnou krajinou Českého 
krasu ze Zadní Třebaně do obce Karlštejn. 
Otevřou se nám malebné pohledy na krajinu, 
kudy projížděly královské průvody i nepřátelská 
vojska, a hrad Karlštejn se před námi vynoří 
ze zcela nečekaného úhlu pohledu. V podhradí 
pak navštívíme Muzeum betlémů, v jehož ex-
pozici najdeme nejen betlémy pečené, tepané 
ale i mechanické. Pěší trasa cca 4 km. Začátek 
akce v 11:00 na železniční stanici „Zadní Třebaň“ 
po příjezdu vlaku ( jede ze stanice „Prahy-Hl. 
nádraží“ v 10:17). Cena 100/70 Kč (%) + vstupné 
do Muzea betlémů 50/30 Kč. Pavla Lešovská

28. 12. / st
NORDIC WALKING: VRCH SV. KŘÍŽE 
A ŽIDOVSKÉ PECE. Profesionální instruktor této 
tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou 
vycházkou vysvětlí a předvede základ správné-
ho provozování „Nordic Walking“. Upozorní na 
časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro 
všechny věkové kategorie. Na vycházce budeme 
následně poznávat zajímavě členité a udržo-
vané parky pražské čtvrti Žižkov. Zavítáme na 
vrch sv. Kříže, odkud se nám naskytne netuše-
ný výhled na centrum Prahy, Petřín i Hradčany. 
Následně navštívíme také méně známý park 
Židovské pece, jehož pojmenování vychází snad 
z předpokladu, že se sem uchylovali Židé, vyhá-
nění roku 1744 z Prahy. Zapůjčení holí na místě 
po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 
30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku za-
koupenou v předprodeji! Začátek akce ve 14:30 
před hotelem Olšanka na Olšanském náměstí 
(naproti zastávce tram. č. 5, 9, 26 „Olšanské 
náměstí“). Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

29. 12. / čt
Z POHOŘELCE NA NOVÝ SVĚT. Pojďte se 
s námi projít po turisticky málo rušných místech 
na Pohořelci i Hradčanech. Zabloudíme do okolí 
Lorety a na Novém Světě objevíme malebná zá-
koutí sváteční Prahy s jejími křivolakými uličkami. 
Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram č. 22 
„Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 100/70 Kč 
(%). Marie Hátleová 
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30. 12. / pá
HRADČANY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ. Poznejte 
s námi tuto městskou čtvrť, jejíž součástí je ne-
přeberné množství historicky cenných památek. 
Povídat si budeme o mnohých šlechtických pa-
lácích, které se zde nacházejí, o maloměstském 
rázu Nového světa a neopomeneme ani na 
církevní řády, které zde sídlí. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 
14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském 
náměstí. Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

31. 12. / so
SILVESTROVSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO PRO 
DĚTI. Akce pro děti. Více informací naleznete 
na konci programu!

SILVESTROVSKÁ PROHLÍDKA ZLATÉ 
KAPLIČKY. Pojďte s námi strávit silvestrovské 
dopoledne v Národním divadle! Celková pro-
hlídka vybraných prostor Národního divadla 
nás zavede k jeho základním kamenům, do 
hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek prohlídky 
v 10:00 ve slavnostním vestibulu historické bu-
dovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. 
(průvodce PCT)

STRAŠIDLA NA HRADČANECH A MALÉ 
STRANĚ. Tradiční silvestrovská vycházka s po-
vídáním o tajemných bytostech, které se po-
dle pověstí zabydlely v hradčanských a malo-
stranských ulicích. Vhodné pro rodiny s dětmi! 
Začátek akce v 16:00 na zastávce tram. č. 22 
„Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 100/70 Kč 
(%). (průvodci PCT)

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY  
PRO DĚTI V PROSINCI 2016

3. 12. / so
ZA PRAŽSKÝMI STRAŠIDLY. Pojďte se trochu 
bát a trochu smát při procházce za strašidly, 
která se prý objevovala v centru Prahy. A že jich 
nebylo málo na cestě od Karlova mostu až ke 
kostelu sv. Jakuba! Kromě strašidel si budeme 
povídat také o tom, z čeho vlastně je postavený 
Karlův most, že nám přečkal bez úhony mnohé 
povodně. Dále jak Terezka prošustrovala jmění, 

proč mistr Hanuš zastavil pražský orloj, co se 
stalo s nafrněnými sestrami, a jak skončil zloděj, 
který chtěl okrást Pannu Marii v kostele. Vhodné 
pro rodiny s dětmi! POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 
u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Staré 
Město, Praha 1. Cena 100/70 Kč (%). Mgr. Dana 
Kratochvílová 

11. 12. / ne
ZA SVATÝM NORBERTEM DO STRAHOVSKÉHO 
KLÁŠTERA. Vycházka z cyklu „Děti, objevujte 
památky Prahy!!“. Vydejte se s námi do histo-
rických sálů Strahovského kláštera a poznejte 
zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta. 
Děti se seznámí s životem tohoto světce a po-
znají jeho atributy. Bude jim představen život 
v klášteře, včetně kapitulní síně a křížové chod-
by. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovo-
du dospělé osoby). POZOR! – omezený počet 
účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 
u sochy lva na nádvoří Strahovského kláštera. 
Cena 100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno 
jednotné snížené vstupné do objektu 20 Kč/za 
osobu. (průvodci PCT)

31. 12. / so
SILVESTROVSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO PRO 
DĚTI. 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 oso-
by). POZOR! – omezený počet účastníků na 40 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce v 10:30 ve slavnostním vesti-
bulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 Kč. (průvodce PCT) 

31. 12. / so
STRAŠIDLA NA HRADČANECH A MALÉ 
STRANĚ. Tradiční silvestrovská vycházka s poví-
dáním o tajemných bytostech, které se podle po-
věstí zabydlely v hradčanských a malostranských 
ulicích. Vhodné pro rodiny s dětmi! Začátek akce 
v 16:00 u pomníku hvězdářů na Pohořelci (za-
stávka tram. č. 22 „Pohořelec“ ve směru z cent-
ra). Cena 100/70 Kč (%). (průvodce PCT)
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Vycházky se konají s maximálním počtem 
50 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak 
nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost ma-
jí klienti se vstupenkou zakoupenou v před-
prodeji. Vstupné do objektu si hradí účast-
níci sami. Snížené vstupné je poskytováno 
dětem do 15 let, studentům do 26 let, seni-
orům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, 
účastníkům probíhajících kurzů PIS – PCT 
a průvodcům PIS – PCT. Zaplacené vstupné  
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě 
zrušení akce pořadatelem (Pražská informační 
služba – Prague City Tourism) je třeba uplatnit 
nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla 
vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spo-
jení jsou platná v době uzávěrky programu. 
Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit 
na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.

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

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

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

VYPRODANÉ AKCE jsou avizovány  
na www.prazskevychazky.cz

Další informace naleznete  
na www.prazskevychazky.cz

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

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU:  
facebook.com/praguecitytourism

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na měsíc prosinec bude zahájen 
v pátek 25. listopadu 2016 v 9:03 v eshopu 
a v turistických informačních centrech PIS – PCT 
(viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc leden 
bude zahájen v pondělí 19. prosince 2016.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH 
INFORMAČNÍCH CENTER PIS – PCT
(předprodejní místa Pražské vlastivědy)

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
MŮSTEK
(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – 
Staré Město)
denně 9:00–19:00
24. 12. 10:00–14:00
25.–26. 12. 11:00–17:00
31. 12. 9:00–14:00
1. 1. 2017 12:00–18:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
STAROMĚSTSKÁ RADNICE
(Staroměstské náměstí 1,  
Praha 1 – Staré Město)
denně 9:00–19:00
24. 12. 10:00–14:00
25.–26. 12. 11:00–17:00
31. 12. 9:00–14:00
1. 1. 2017 12:00–18:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
(horní část Václavského náměstí, na rohu se 
Štěpánskou ulicí)
denně 10:00–18:00
24. 12. 10:00–14:00
25.–26. 12. zavřeno
31. 12. 2016 – 1. 1. 2017 zavřeno

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 – Ruzyně)
denně 8:00–20:00
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24. 12. 9:00–14:00
25. 12. 11:00–17:00
31. 12. 9:00–14:00
1. 1. 2017 11:00–17:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 – Ruzyně)
denně 8:00–20:00
24. 12. 9:00–14:00
25. 12. 11:00–17:00

NOVINKY

ZAHÁJENÍ PŘEDPRODEJE VYCHÁZEK 
NA MĚSÍC LEDEN
Předprodej vycházek Pražské vlastivědy na mě-
síc leden 2017 bude z důvodů vánočních svátků 
zahájen dříve, a to sice v pondělí 19. prosince 
2016 v 9:02 v eshopu a na turistických informač-
ních centrech Prague City Tourism. 

KOLEDY Z VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE
Vánoční čas připomenou i trubači Prague City 
Tourism na Staroměstské radnici. Každou ad-
ventní neděli po přehlídce apoštolů od 15:00 do 
21:00 hodin zazní z ochozu věže blok českých 
i zahraničních vánočních koled, které v období 
svátků nahradí tradiční radniční fanfáru.

PEKLEM I NEBEM NA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICI – AKCE PRO DĚTI
S čerty nejsou žerty. A v pekle obzvlášť! To zažijí 
děti na vlastní kůži 5. prosince 2016. Prague City 
Tourism zve ty nejmenší na mimořádnou čertov-
skou akci na Staroměstské radnici. Děti sestoupí 
do nejhlubšího pražského pekla, kde si na ně 
posvítí sv. Lucie i samotný Lucifer se svými sluhy. 
Kdo hřešil nejvíce, prozradí pekelné váhy. Temné 
peklo záhy vystřídá cesta do nebe a setkání se 
sv. Mikulášem, který zajistí, že nikdo neodejde 
s prázdnou. Kromě krásných zážitků z vyprávění 
o adventním čase si děti odnesou sladké pře-
kvapení i vlastnoručně vyrobenou vzpomínku na 
slavnostně vyzdobenou Staroměstskou radnici.
Prohlídky v čase 15:30 a 16:30 jsou určeny dě-
tem ve věku 5-7 let a prohlídky v 17:30 a 18:30 
dětem ve věku 8-10 let. Dítě (či skupinu dětí) 
smí doprovázet pouze jeden dospělý rodinný 

31. 12. 9:00–14:00
1. 1. 2017 11:00–17:00

RECEPCE PCT – JEN VŠEDNÍ DNY
(Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5)
po–čt 8:00–17:00, pá 8:00–16:00
23. 12. 8:00–14:00
26. 12. zavřeno

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

příslušník. Rezervace na telefonu 236 002 629, 
vstupné 100 Kč / za osobu se hradí na místě. 
Začátek před vstupem do infocentra SR.

KURZ PRŮVODCE PRAHOU A CESTOVNÍHO 
RUCHU
Studijní oddělení Prague City Tourism připravilo 
pro zájemce o průvodcovské kurzy rekvalifikační 
kurzy průvodců Prahou i cestovního ruchu.
Kurzy budou otevřeny od 12. ledna 2017. 
Přihlašování je možné do 22. 12. 2016. Více in-
formací najdete na www.praguecitytourism.cz; 
studijni@prague.eu nebo na tel.:  221 714 125
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 změstské části
 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – OBBOR 
VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A KOMUNIKACE

        
 01. 12. 2016 – 31. 1. 2017 | Žižkovský betlém – v Informač-
ním centru Praha 3 bude k vidění unikátní Žižkovský betlém, 
který se již tradičně rozrostl o další charizmatické postavičky, 
prostranství nebo prvorepublikové figurky. Na nových figurkách 
pracovali opět studenti SUPŠ, pod vedením vyučujícího, Richarda 
Peška.
 06. 12. | 18.00 | Dobrovolník roku 2016 – v letošním roce pro-
běhne ocenění vybraných kandidátů v rámci slavnostního večera 
konaném v  koncertní a výstavní síni Atrium na Žižkově. Večer se 
můžete těšit na doprovodný kulturní program a pohoštění.
 14. 12. | 10.00–17.00 | Je pro vás ve spolupráci s Českým 
Červeným křížem připraveno měření krevního tlaku, cukru 
a také tuku přímo v prostorách Informačního centra Praha 3. 
Veškeré měření je pro zájemce bezplatné.
 16. 12. | 20.00 | Starostka městské části Praha 3 Vladislava 
Hujová si Vás dovoluje pozvat na Adventní koncert souboru 
Schola Gregoriana Pragensis | kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, 
nám. Jiřího z Poděbrad
 17. 12. | 11.00 | Adventní rybí polévka – na náměstí Jiřího 
z Poděbrad bude podávat starostka městské části Praha 3 Vladi-
slava Hujová společně s ostatními radními

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – ODBOR 
KULTURY

  KC VOZOVNA
Za Žižkovskou vozovnou 2687|18 130 00 Praha 3

 02. 12. | 10.00 | Rodičovský klub Vozovna – setkání maminek 
s psycholožkou Martou Helingerovou v kavárně Vozovna. Pro děti 
zajištěno hlídání: pohyb, čtení, malování | Pořádá Za Trojku, vstup 
30 Kč.
 02. 12. | 19.00 | Cirkus Žebřík: Leonardo da Vinci aneb 
Život, dílo a smrt v jedné hodině – představení o touze létat, 
o vzletech mysli a o polévce, která stydne nám všem. Obrazy ze 
života Leonarda da Vinci. Pro všechny od 9 do 99 let | Pořádá Za 
Trojku, vstup 80 Kč, studenti a senioři 40 Kč.

 03. 12. | 15.00 | Divadlo Krab: Tučňákův výlet – co se malý 
tučňák Tučík naučí, když se na utržené kře dostane do teplých 
krajin?. Pro děti od 3 let | Pořádá Za Trojku, vstup 60 Kč | dítě, 
doprovod zdarma.
 04. 12. | 16.00–19.00 | Mikulášská ve Vozovně – animovaný 
film, hry, překvapení. Mikuláš, čert a anděl. Nadílka pro všechny 
hodné děti | Pořádá Za Trojku, vstup 120 Kč| dítě, doprovod zdar-
ma. Rezervace nutná nejpozději do 1. 12. 2016 do 17.00 hod na 
info@zatrojku.cz
 06. 12. | 16.00–18.00 | Výtvarná Mikulášská dílna se Sofií 
Švejdovou – děti budou vyrábět Mikuláše, čerta a anděla z papí-
ru, aby si je pak mohly doma vyvěsit třeba na okno. Pro děti od 3 
do 12 let | Pořádá Za Trojku, vstup 40 Kč | dítě, doprovod zdarma.
 07. 12. | 10.30 | LouDkové divadélko: Pohádka kouzelný 
les a Loupežnická pohádka. Pro děti od 4 do 10 let | Pořádá 
odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma.
 07. 12. | 16.00 | Fresh Senior: Praha Václava Havla – poví-
dání o místech spojených s životem Václava Havla, přednáší Karel 
Světlík | Pořádá odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma.
 07. 12. | 19.00 | Vánoční koncert Zuzany Stirské a Fine 
Gospel Time | Pořádá odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma.
 08. 12. | 10.00 | Zpívání s harmonikou – hudební dopoledne 
pro seniory pod vedením Jarky Kopecké | Pořádá Za Trojku ve 
spolupráci s klubem Remedium, vstup zdarma.
 08. 12. | 17.00 | Anička a letadýlko: Příběh dědka Všude-
fouse – sváteční mystérium inspirované postavou otce Duchaně. 
Štětinatý dědek Všudefous je na Vánoce sám. Nemá nikoho. Bo-
ženka má Pepíka, ale Pepík zlobí a chodí čůrat na sníh. Pro děti 
od 3 do 10 let | Pořádá Za Trojku, vstup 60 Kč | dítě, doprovod 
zdarma.
 09. 12. | 16.00–18.00 | Remedium: Tančíme v kruhu. Ad-
ventní setkání | Pořádá odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma.
 10. 12. | 10.00–12.00 | Kreativní dílna s korálky – zdobíme 
vánoční stromeček ve Vozovně vol. 1. Budeme vyrábět korálkové 
vánoční ozdoby na stromeček. Každé dítě si odnese jednu ozdo-
bu domů a jednu pověsí na společný stromeček ve Vozovně. Pro 
všechny od 4 do 99 let | Pořádá Za Trojku, vstup 40 Kč.
 10. 12. | 16.00 | Anička a letadýlko: Frutti di mare – přijďte 
se ohřát ze zimy k teplému moři, kde vás čeká ovoce mořských 
pohádek, lahodně za úplňku připravené, nejjemnějším pískem 
posypané. Pro děti od 3 do 10 let | Pořádá Za Trojku, vstup 60 Kč 
| dítě, doprovod zdarma.
 12. 12. | 15.00 | Jak úspěšně (ne)stárnout – cyklus besed 
s dámami 50+, které dovedou stárnout se šarmem. Hostem Olgy 
Struskové bude herečka a politička Táňa Fischerová | Pořádá 
Za Trojku, vstup 60 Kč, studenti a senioři 30 Kč.
 13. 12. | 17.00 | Toymachine: Sněhová královna – pohádka 
laponské babičky Ovečky, sepsaná H. CH. Andersenem, Vypráví 
o dvou dětech, které nebyly bratr a sestra, ale měly se stejně tak 
moc rádi. Pro děti každého věku | Pořádá Za Trojku, vstup 60 Kč | 
dítě, doprovod zdarma.
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 14. 12. | 10.30. | LouDkové divadélko: Pohádka o perní-
kové chaloupce. Pro děti od 3 do 8 let | Pořádá odbor kultury 
MČ Praha 3, vstup zdarma.
14. 12. | 16.00 | Fresh Senior – předvánoční zastavení se sbo-
rem Houftet. Přijďte si zazpívat vánoční koledy spolu se sborem 
a zahřát se horkým punčem | Pořádá odbor kultury MČ Praha 3, 
vstup zdarma.
14. 12. | 19.00 | Vánoce s harfovou princeznou – Roxana 
Stirská a její hudební host | Pořádá odbor kultury MČ Praha 3, 
vstup zdarma.
15. 12. | 17.00 | Vánoční výtvarná dílna se Sofií Švejdo-
vou – zdobíme vánoční stromeček ve Vozovně vol. 2. Vyrábíme 
originální vánoční ozdoby z různého materiálu, kombinovaná 
technika. Každé dítě si odnese jednu ozdobu domů a jednu pověsí 
na společný stromeček ve Vozovně. Pro všechny od 4 do 99 let | 
Pořádá Za Trojku, vstup 40 Kč.
16. 12. | 10.00 | Rodičovský klub Vozovna – setkání mami-
nek s psycholožkou Martou Helingerovou v kavárně Vozovna. 
Pro děti zajištěno hlídání: pohyb, čtení, malování | Pořádá Za 
Trojku, vstup 30 Kč.
16. 12. | 15.00–18.00 | Vánoční výtvarná dílna se Sofií 
Švejdovou – zdobíme vánoční stromeček ve Vozovně vol. 3. 
Vyrábíme originální vánoční ozdoby z různého materiálu, kom-
binovaná technika. Každé dítě si odnese jednu ozdobu domů 

a jednu pověsí na společný stromeček ve Vozovně. Pro všechny 
od 4 do 99 let | Pořádá Za Trojku, vstup 40 Kč.
17. 12. | 16.00 | Toymachine: Betlém – loutková hudební po-
hádka, příběh starý více než dvě tisíciletí. Pro děti od 3 let a jejich 
rodiče | Pořádá Za Trojku, vstup 60 Kč | dítě, doprovod zdarma.
19. 12. | 15.00–17.00 | Vánoční výtvarná dílna se Sofií 
Švejdovou – zdobíme vánoční stromeček ve Vozovně vol. 4. 
Vyrábíme originální vánoční ozdoby z různého materiálu, kom-
binovaná technika. Každé dítě si odnese jednu ozdobu domů 
a jednu pověsí na společný stromeček ve Vozovně. Pro všechny 
od 4 do 99 let | Pořádá Za Trojku, vstup 40 Kč.
20. 12. | 17.00 | Česká a světová adventní a vánoční hudba 
– vystoupí členové orchestru Státní opery Praha | Pořádá Odbor 
kultury MČ Praha 3, vstup zdarma.
21. 12. | 16.00–19.00 | Den vánočních otevřených dveří 
ve Vozovně – přijďte si s námi dát vánoční punč u nazdobe-
ného vánočního stromečku! Pro děti pohádka Cirkus Žebřík: Jak 
Kašpárek zachránil Vánoce. Od 17.00 pro dospělé příjemná živá 
hudba v kavárně. Pro děti od 3 let a jejich rodiče | Pořádá Za Trojku, 
vstup na divadelní představení 60 Kč | dítě, doprovod zdarma
22. 12. | 19.00 | Jan Jakub Ryba: Česká mše Vánoční: „Hej, 
mistře“ – Smíšený sbor Josefa Vycpálka | pořádá Odbor 
kultury MČ Praha 3, vstup zdarma

Adventní 50% výprodej stávajících kolekcí sklárny Rückl v Nižboru.
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  ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 16 – 
ZBRASLAV

Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha – Zbraslav | tel. 257 111 888 | 
www.mc–zbraslav.cz

UŽIJTE SI ADVENT S NÁMI NA ZBRASLAVI
 03. 12. | 9.00–13.00 | Adventní Zbraslavské jarmarky – 
na Zbraslavském náměstí vánočně laděný trh s pestrým výbě-
rem zboží s vánoční tématikou a kulturním programem. Více 
na www.zbraslavskejarmarky.cz
 03. 12. | 15.00 | Čertův švagr – marionetová pohádka na 
motivy B. Němcové. Mikulášská návštěva | Divadlo J. Kašky
 04. 12. | 19.30 | Sen noci svatojánské – Shakespearova ko-
medie v režii O. Vlčka, hraje soubor ZKS | Divadlo J. Kašky
 08. 12. | 19.30 | Alice – mírně erotická, intrikánská, skoro 
detektivní komedie | Divadlo J. Kašky 
 09. 12. | 20.00 | Vánoční koncert Big band Biskupská – 
koncert diriguje Milan Tolkner, sólisté: Kateřina Tošnarová, Slava 
Korsak, Ester Kubátová, moderuje: Adam Benda | Černé divadlo 
J. Srnce, U Lékárny 597. 
 10. 12. | 15.00 | Kašpárek na cestách – tři Kašpárkova dob-
rodružství v marionetové pohádce | Divadlo J. Kašky
 17. 12. | 14.00–18.00 | Zbraslavské Vánoce – tradiční před-
vánoční setkání s kulturním programem, vánočními Zbraslavský-
mi jarmarky, pohádkou, koncertem, vystoupeními, zpěvy koled 
a ohňostrojem | Městský dům, Divadlo Jana Kašky a prostranství 
před nimi
 24. 12. | 24.00 | J. J. Ryba: Česká mše vánoční – zpívá Mod-
řanský chrámový sbor | Kostel sv. Jakuba Staršího

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Výstava betlémů ze sbírky pana Františka Kadlečka a dět-
ských zimních obrázků z výtvarné soutěže místní knihovny | 
Výstavní síň Městského domu Zbraslav ve výpůjční době knihovny 
a při akcích | od 7. 12. do 6. 1. 2017

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 – DOLNÍ 
CHABRY

  CHABERSKÝ DVŮR – KULTURNÍ 
CENTRUM A KNIHOVNA

Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha – Dolní Chabry |  
tel. 604 976 653; 283 852 858 | chaberskydvur@dchabry.cz | 
knihovna@dchabry.cz | www.dchabry.eu

  otevírací doba knihovny a předprodej vstupenek: po zavřeno; 
út–čt 10.00–12.00 a 13.00–18.00; pá 8.00–12.00 a 13.00–16.00; 
so 10.00–12.00 a 13.00–18.00; ne zavřeno

VÝSTAVA
Doba ledová   Ojedinělá výstava pořádaná ve spolupráci s Ná-
rodním muzeem. Budete mít jedinečnou příležitost prohlédnout 
si originál klu mamuta. Keramické nádoby, lovné zbraně a další 
výtvory pravěkých lidí najdete v neandrtálském obydlí. Vý-
stavu doprovodí působivé malby Kateřiny Langrové – ilus-
trátorky knihy Lovci mamutů z roku 2007 | vstupné 30 Kč 
| do 22. 2. 2017 

PROGRAM
07. 12. | 19.00 | Petra Vlková kvartet – Předvánoční jazzové 
zastavení – písně zahrajeme české i anglické, jazzovou klasiku 
i cover verze popových skladeb. Vladimír Strnad – piano, Jaroslav 
Šindler – kytara a Ondřej Štajnochr – kontrabas. Adventní koncert 
a cukroví | vstupné 90/70 Kč
17. 12. | 15.00 | Andělé ze zapomenuté skříňky – diva-
delní pohádka pro děti. Vánoční příběh o tom, jak adventní 
andělé vykonávají své povinnosti. V dnešním světě to však 
nemají jednoduché, současnost i tradice jim zamotají hlavy. 
Andělská pošta má plné ruce práce, aby nakonec dala všechno 
do pořádku. Pod vánoční stromeček andělská televize nadělí 
nemocné holčičce rozmanité příběhy a andělé ji dokonce upe-
čou andělský koláč! Budeme si zpívat koledy, kouzelná skříňka 
nám odhalí mnohá tajemství a prozradí, co jsou pravé Vánoce 
| vstupné 50 Kč | velký sál
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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

 03. 12. | 14.00 | Putování za Mikulášem – můžete se těšit 
na výtvarnou dílničku a divadelní pohádku. Na dílničce si vyrobíte 
vánoční ozdobu, kterou společným průvodem přineseme k vánoč-
nímu stromku – Divadlo U22. Zde na nás čeká rozsvícení vánočního 
stromku, zazpívání písniček a divadelní pohádka v Divadle U22 – 
Čertoviny. Je možné se každé části akce účastnit samostatně. 
 03. 12. | 16.30 | Čertoviny – autorská pohádka divadla Neklid 
na motivy čertovských příhod Boženy Němcové s autorskými pís-
ničkami. Někdy se říká že „kam Pánbůh nemůže, nastrčí čerta“. 
Pohádka, která nahlíží na čertoviny s humorem, láskou a porozu-
měním, s velkým pochopením pro záporné, ale i kladné stránky 
jejich povahy. Pro děti od tří let. Vstupné 100 Kč (rodinné vstupné 
3 a více, sleva 20%).
 04. 12. | 19.00 | Adventní koncert Petry Janů. Vstupné 
590 Kč, balkon 490 Kč.

 07. 12. | 19.30 | Zdeněk Izer a autokolektiv – celovečerní 
zábavný program, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedi-
nečným a nezaměnitelným humorem Z. Izera. Jako vždy přijdou 
na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů 
a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků 
a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené videoprojekcemi, nej-
různějšími zábavnými kostýmy a převleky a světelnými efekty. 
Vstupné 290 Kč (balkon 250 Kč).
17. 12. | 10.30 | Hlídali jsme Ježíška – o tom, co se přihodilo 
v městě Betlémě, tentokrát vyprávějí zvířátka, která u toho sku-
tečně byla. A to dokonce i ve chvílích, kdy se Josef s Marií nekou-
kali… Narození malého spasitele byla veliká sláva, ze všech koutů 
se do Betléma hrnuly zástupy, které se chtěly poklonit, přinést 
dárky a hlavně to pořádně oslavit! Oslík s Volkem mají důležitý 
úkol: zůstat u jesliček a Ježíška svým dechem zahřívat, kdyby 
mu začala být zima. Co se ale stalo, zatímco ho naši hrdinové 
hlídali, zatím žádný příběh nevyprávěl! Tradiční vánoční příběh 
netradičním pohledem – očima Oslíka a Volka. Prohlídka slavné 
betlémské maštale pro nejmenší děti od tří let. Vstupné 100 Kč 
(rodinné vstupné 3 a více, sleva 20%).
 20. 12. | 19.30 | Chvála bláznovství – premiéra – hra na 
motivy románu Ingvara Ambjornsena Pokrevní bratři. Kdo ří-
ká, že není magor, neříká pravdu! Příběh dvou mužů, kteří jsou 
připraveni na skvělá dobrodružství a chtějí žít. Norská komedie 
plná nehledaného, překvapivého humoru a přívětivé víry v sílu 
přátelství, lásky a všech přirozených lidských citů, které dávají 
životu smysl a cestu. Vstupné 400 Kč.
 21. 12. | 18.00 | Richard Pachman a Dita Kořínková – Cha-
ritativní adventní koncert – Richard Pachman je hudební 
skladatel, malíř, zpěvák, spisovatel, textař, moderátor, inženýr 
ekonomie. V 90. letech byl jedním z prvních představitelů rela-
xační a meditativní hudby. Od počátku kariéry používají média 
v souvislosti s ním přezdívku Český Vangelis. Je autorem hudby 
scénické, filmové, relaxační, duchovní a muzikálové. Po roční pau-
ze (2000–2001) zapříčiněné vážným úrazem se aktivně věnuje 
rovněž psaní knih a olejomalbě. Vstupné dobrovolné pro dětský 
domov ve Stránčicích.

  UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM
Nové nám. 1251 | Praha 22

  otevřeno: po a st 8.30–12 a 13–17 h, út a čt 8.30–12 a 13–16 h, pá 
8.30–14 h

 04. 12. | 19.00 | Pěvecký sbor Akordum – koncert s klavírním 
duem. Zazpíváme tři písně pro ženský sbor od B. Smetany a pásmo 
lidových písní.

VÝSTAVA
Vánoční výstava | od 10. 12., vstupné dobrovolné
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 zpředprodeje 
vstupenek

  TICKET ART
Váš partner ve světě kultury a zábavy

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

DOPORUČUJEME
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!   Kultovní filmová legenda ožije na jevišti 
Kongresového centra Praha a přinese spoustu scénických kouzel, 
magických triků a hlavně všechny hity ze slavné předlohy Zdeňka 
Svěráka a Jaroslava Uhlíře. „Hajný je lesa pán“, „Dumky, žalky“, 
„Šupy dupy dup“ anebo „Pramen zdraví z Posázaví“ znovu zazní 
v romantickém příběhu, kde vládnou duchové a láska – od dubna 
2016 Kongresové centrum Praha.
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.
ROCKY   Strhující příběh podle legendárního filmu Sylvestra Sta-
llona o životní šanci a osudové lásce. Ve vzrušující muzikálové 
podívané s unikátní dekorací živě zazní slavné hity jako „Eye of the 
Tiger“ a „Fight from the Heart“. Show plnou adrenalinu produkuje 
tým úspěšné české verze Mamma Mia! ve spolupráci se Stage 
Entertainment. Rocky je strhující příběh outsidera, který dostal 
šanci a zvítězil sám nad sebou – od března 2017 Kongresové 
centrum Praha.

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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DÁRKOVÉ POUKAZY

KRÁSNÝ DÁREK

Poukazy jsou na libovolnou částku a platí 1 rok od data vydání.

PRO VAŠE BLÍZKÉ - DARUJTE ZÁŽITEK

Divadlo je scénou 
hl. m. Prahy

a je podporováno 
Městskou částí Praha 5.

ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ
scéna hl. m. Prahy, Štefánikova 57, 150 00 Praha 5

tel.: 234 651 111 (ústředna), 257 318 666 (pokladna)
www.svandovodivadlo.cz

adaptace legendy tragikomedieúspěšná komedie

Naše tipy:

gangsterská komedie

ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ

scéna hl. m. Prahy, Štefánikova 57, 150 00 Praha 5

ředitel: Mgr. Daniel Hrbek, Ph.D.

telefon: 257 318 666 (pokladna), e-mail: obchodni@svandovodivadlo.cz

www.svandovodivadlo.cz           svandovodivadlo

Příjemný zážitek přeje



 zdivadla
�DIVADELNÍ PREMIÉRY

  Jean Robert–Charrier: PRO TEBE COKOLIV
Divadlo Kalich, 01. 12.

Na českou divadelní scénu vstupuje výborná francouzská ko-
medie, která s úspěchem baví celou Paříž. Mateřská láska nemá 
žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, že se 
chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě 
jí podpoříte, protože pro ní byste udělali cokoliv! I kdyby to mělo 
znamenat, že se z kožešin převlečete do oblečení z biobavlny, 
sundáte paroží ze zdí a nově zařídíte celý byt, namísto steaku 
připravíte zeleninové hody a na výběrovou komisi zahrajete di-
vadlo, že jste „alter-globalizační nadšenci“, i když nemáte ponětí, 
co to je. A kdyby to bylo málo, z matky – zkorumpované právničky 
– udělejte obhájkyni lidských a zvířecích práv, otce – operního 
pěvce – vydávejte za sirotka v důchodu a bratra za afrického bo-
jovníka za svobodu. Završte to adoptováním hluchého, slepého, 
pajdajícího králíka a to by bylo, abyste je nepřesvědčili…!

  Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Ladislav 
Hampl, Pavla Vojáčková, Simona Lewandowská, Kristián Kašpar

  Režie: Petr Kracik 

  Axel Hellstenius: CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ 
Divadlo Palace, 01. 12.

Chvála bláznovství je příběh dvou přátel Ellinga a Kjella, jež spolu 
sdílí pokoj v ústavu pro duševně choré, a kteří stojí před velkou 
výzvou začít společný život mimo stěny léčebny „Kdo říká, že není 
magor, neříká pravdu“. 

  Hrají: Martin Hofmann, Filip Blažek, Michal Slaný, Lenka 
Zahradnická, Šárka Opršálková

  Režie: Jakub Nvota

 William Shakespeare: SEN NOCI 
SVATOJÁNSKÉ 

Divadlo Na Fidlovačce, 02. 12.

Sen noci svatojánské patří nesporně mezi nejkrásnější a diváky 
nejoblíbenější Shakespearovy komedie. Tento kouzelný příběh, 
odehrávající se o májových svátcích by se nejspíš nikdy nestal, 
nebýt jedné čarovné noci, která všechny bytosti pojí, rozděluje 
a znovu svádí dohromady. Dva páry poblázněných milenců, král 
Théseus a krásná Hippolyta, král s královnou elfů, všudypřítomný 
Puk nebo skupinka řemeslníků, kteří musí přes noc secvičit „krutě 
krvavou komedii k pláči“ o osudové lásce. Ti všichni se stávají 
součástí magické letní noci, během níž je vše dovoleno a stát 
se může cokoliv… 

  Hrají: Iva Pazderková, Jiří Racek, Lukáš Adam, Aneta 
Krejčíková, Jakub Albrecht, Vincent Navrátil, Dalimil Klapka, 
Jakub Slach a další

  Režie: Kateřina Dušková

  Beryl Korot, Steve Reich: THREE TALES
Nová scéna, Scéna Národního divadla, 03. 12.

Originálním audiovizuálním jazykem, spojujícím komorní instru-
mentaci a pět lidských hlasů s autentickými dokumentárními 
materiály, Reich „vypráví“ příběhy o  katastrofě vzducholodi 
Hindenburg, o nechvalně proslulých jaderných testech na ticho-
mořském atolu Bikini a konečně o klonování ovce Dolly. 

  Hrají: Hana Jonášová, Yukiko Kinjo, Václav Sibera, Jiří Hruška, 
Václav Čížek

  Hudební nastudování a dirigent: Marko Ivanović, hudba: 
Steve Reich

  Bertolt Brecht: HOVORY NA ÚTĚKU
Divadlo v Dlouhé, 03. a 05. 12.

Začíná to skoro jako anekdota. Potkají se dva… kteří odešli ze 
země, kde se nedalo žít, a hledají místo, kde by se žít dalo. Hovory 
dvou mužů (Miroslav Hanuš a Miloš Kopečný) tvoří intelektuální 
rovinu inscenace, v ostrém protikladu k ní stojí krajně brutální 
rovina hudební – songy Tiger Lillies v podání herců Divadla 
v Dlouhé za doprovodu profesionálních hudebníků. Čas čekání 
(na pas? na odsunutí jinam? na změnu poměrů doma?) vyplňují 
dva muži rozhovorem na pokračování, baví se o tématech, která 
je pálí, která visí ve vzduchu. Jejich rozhovor skončí stejně ne-
plánovaně, jako začal. Prostě proto, že se připozdilo nebo musejí 
opustit svoje dočasné útočiště. K žádnému podstatnému závěru 
svou debatou ani nedojdou, ale přesto je důležité, že leccos bylo 
vysloveno. 

  Hrají: Miroslav Hanuš, Miloš Kopečný Kabaretní umělci Eva 
Hacurová, Veronika Lazorčáková, Magdalena Zimová, Martin 
Matejka, Jan Meduna Orchestr Milan Potoček, Jan Buble, 
Slávek Brabec, Tomáš Makovský

  Režie: Jan Borna a Miroslav Hanuš

 Martin McDonagh: KATI
Činoherní klub, 06. 12.

Dnes byl zrušen trest smrti. Co my sakra teď budeme dělat?! Ač-
koliv příběh Hangmen (Kati) je fikcí, hra vychází z reálných faktů. 
Britský parlament schválil v roce 1965 zrušení trestu smrti za vraž-
du. Za velezradu, špionáž, násilné pirátství a žhářství v královských 
loděnicích se ale stále mohlo popravovat. Absolutní zákaz trestu 
smrti Británie přijala až v roce 1998. Harry Wade neexistoval, 
postava je ale pojmenovaná podle popravčích Stephena Wadea 
a Harryho Allena. Allen vedl 41 poprav, včetně poslední popravy 
v Británii v roce 1964. Tak jako McDonaghův Harry nosil motýlka. 
Albert Pierrepoint opravdu žil a za 33 let popravil 400 lidí. Přesto 
nevěřil, že má trest smrti odstrašující funkci. Pierrepoint a několik 
dalších katů napsalo memoáry. Jak Allen, tak Pierrepoint vedli 
vlastní hospodu.

  Hrají: Martin Finger, Dana Černá, Štěpánka Fingerhutová, 
Ondřej a Malý, Jaroslav Dulava, Vladimír Kratina, Václav 
Šanda, Alois Švehlík, Dalibor Gondík, Tomáš Jeřábek, Otmar 
Brancuzský, O. Sokol

  Režie: Ondřej Sokol
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  Režie: Jiří Hajdyla, scénografie a loutky: Vojtěch Hanyš, 
hudba: Ivo Sedláček

  Ladislav Fuks: SPALOVAČ MRTVOL
Stavovské divadlo, Scéna Národního divadla, 15. a 16. 12.

Příběh o někdejším vojákovi z první světové války, teď zaměst-
nanci krematoria a vzorném manželovi a otci Karlu Kopfrkinglovi 
je nejen hororem ze spalovny lidí, ale také groteskním obrazem 
rozkladu lidské osobnosti. Panoptikální soubor figurek, které au-
tor vidí jako pouťovou atrakci, se v různých situacích vrací, aby 
zpochybnil naše konvenční vidění světa. Je to hodně k smíchu… 
A je to hodně k pláči, co se s člověkem bez názoru a bez páteře 
může stát, když z něj zájem o pohodlíčko a bezpečí a pocit vlastní 
důležitosti a nenahraditelnosti udělá aktivní nástroj záhuby. Může 
to být varovný obraz světa před druhou světovou válkou, dnes to 
ale může být i varování mnohem obecnějšího rázu.

  Hrají: Martin Pechlát, Pavla Beretová, Lucie Polišenská, Radúz 
Mácha, Vladimír Javorský, Klára Sedláčková Oltová

  Režie. Jan Mikulášek

  Henrik Ibsen: NORA
Divadlo pod Palmovkou, 16. 12.

Manželství Nory a Thorvalda Helmerových se zdá být vzorově 
šťastné. On dělá kariéru a ona je tou nejroztomilejší oddanou 
manželkou, jakou si ctižádostivý muž může přát. Leč v nedávné 
minulosti se Nora v zájmu svého manžela dopustila drobného 
podvodu. A teď je v pasti vyděrače…. Slavná Ibsenova hra, která 
byla ve své době naprosto skandální, je dnes kupodivu stále aktu-
ální. Závěrečné rozhodnutí ženy Nory působilo tehdy nemravně 
emancipovaně a autorův ironický nadhled se v současnosti týká 
nejen tohoto rozhodnutí, ale už i samotné panenky Nory. Hrají: 
Jan Teplý, Tereza Dočkalová, Jan Hušek, Kateřina Holánová, Radek 
Valenta, Hana Seidlová

  Režie Jan Nebeský

  František Kadlec: JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU
Divadlo Říše loutek, 17. 12.

Vánoční příběh o narození Ježíška doprovázený lidovými koleda-
mi. Hudbu pro toto představení napsal Josef Vondráček. Autorkou 
scény a loutek je Rozárka Valenová.

  Vlasta Žehrová: BARRANDOVSKÝ SWING
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, uvádí Mertopol Art Production, 
22. 12.

Divadelní zrcadlení zlaté éry Barrandova a swingové hudby. Man-
dlová–Baarová–Nasková–Havel–Dvorský–Slavínský–Cámara 
a mnoho dalších…Film–swing–láska–sex–ctižádost–okultní 
vědy–alkohol–kokain–móda–zrada–triumf a fiasko. To vše spo-
juje tyto legendy. V představení zazní živě též 18 swingových písní.

  Hrají: Kateřina Steinerová, Vlasta Žehrová, Zbyněk Fric 
a Ondra Kavan, na klavír doprovází Jiří Toufar

  Režie: Lukáš Pečenka

 William Shakespeare: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY 
Divadlo Mana, 08. 12.

V Padově žije bohatý kupec Baptista Minola, který má dvě krásné 
dcery Blanku a Kateřinu. Blanka má více nápadníků, ale o Kateřinu 
nikdo nestojí, než se ve městě objeví veronský šlechtic Petruccio. 
Rozhodne, že si chce Kateřinu vzít za ženu a učinit z ní pokornou 
choť, ač se to ostatním jeví jako neuskutečnitelné. Jelikož už je 
starší dcera Kateřina provdaná, může si Blanka vybrat ženicha, 
a tak se provdá za Lucenzia. Petruccio dělá Kateřině ze života 
peklo, aby si uvědomila, že překračuje konvence… Vsadí celý 
jejich majetek na to, aby ostatním dokázal, že se mu to povedlo… 
Klasická Shakespearova komedie o věčném střetu mezi ženou 
a mužem. Nikdy nekončící konflikt partnerských vztahů, který 
jako konstanta zůstává po staletí stále stejný. 

  Hrají: Jaroslav Sypal, Martina Balážová, Dagmar Jegerová, 
Rostislav Trtík, Patrik Šimůnek, Vladimír Bastl, scénografie 
Břetislav Král, kostýmy Jana Kubálková. 

  Režie: Rita Jasinská, produkce Artway Theatre, hudba Vojtěch 
Kosek

  Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer: 
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA 
VE 120 MINUTÁCH 

Městské divadlo Mladá Boleslav, 09. 12.

V bláznivé revue různých hudebních žánrů je divákům předsta-
veno souborné dílo největšího dramatika všech dob Williama 
Shakespeara. Tři herci, kterým je text určen mají za úkol během 
dvou hodin zahrát Macbetha, Julii, Hamleta, Ofélii a další plejá-
du postav, jako kdyby je popoháněl Shakespearův citát: „Jsme 
podřízení času. Čas velí: VPŘED!“

  Hrají: Alena Bazalová, Aleš Petráš, Karolina Frydecká
  Režie: Tereza Karpianus

  V. K. Klicpera, M. Šotek: JELEN V BORŮVČÍ
Divadlo Na Rejdišti, 09. 12.

Dvě neuvěřitelné myslivecké miniatury: „ Zlý jelen“ V. K. Klicpery 
a „Borůvčí“ M. Šotka.

  Hrají: Studenti 5. ročníku hudebně dramatického oddělení.
  Režie: Kateřina Iváková

  Hans Christian Andersen, Natálie Preslová: 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Pidivadlo, 10. 12.

Čeho se bojíte nejvíc na světě? Tmy v dětském pokojíčku za dlou-
hých zimních nocí, strašidelných příběhů, které vyprávějí starší 
sourozenci nebo tajemné sněhové královny, která krade děti, aby 
si z nich mohla udělat ledové sochy na výzdobu svého paláce? 
Poetický příběh na motivy klasické pohádky Hanse Christiana 
Andersena nám dokáže, že víra a láska dokáží překonat všechny 
překážky světa, a že strach má někdy opravdu, opravdu velké oči. 

  Hrají: Vera Hejková, Sára Šimunovičová, Nikki Böjtösová, 
Anna Břenková a Václav Hoskovec
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Bolšoj balet živě si získal srdce diváků po celém světě a hned 
po známých operních přenosech z Metropolitní opery je globálně 
druhý nejnavštěvovanější mezi přenosy do kin. Hlavní ingredi-
encí úspěchu projektu je nepřekonatelná interpretační bravura 
tanečnic Bolšoje (Olga Smirnova, Jevgenie Obrazcová, Maria 
Alexandrová, nebo ukrajinská rodačka Světlana Zacharová). 
V mužské části souboru okouzlují diváky hvězdy jako Michail 
Lobukin, Ruslan Skvorcov, ale i historicky první americký tanečník 
v souboru, který přešel do Bolšoje z ABT David Hallberg.

PROGRAM PŘENOSŮ BOLŠOJ BALETU SEZÓNY 2015/16 
18. 12. 2016 | Louskáček 
22. 01. 2017 | Spící krasavice
05. 02. 2017 | Labutí jezero
19. 03. 2017 | Večer současných choreografií
09. 04. 2017 | Hrdina naší doby

� 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 09.00–18.00, 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 di-
vadlo Karlín (Křižíkova 10, Praha 8) – otevřeno po–pá 09.00–13.30, 
14.00–19.00, so–ne 2 hodiny před představením; večerní pokladny 
v divadlech jsou otevřeny 45 minut před začátkem představení

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

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

01. 12. | 15.30 a 19.00 | Louskáček a Myšák Plyšák – P. I. Čaj-
kovskij – balet – choreografie a režie P. Zuska
02. 12. | 19.00 | Macbeth – G. Verdi – opera – rež. M. Čičvák
03. 12. | 14.00 a 18.00 | Louskáček a Myšák Plyšák
04. 12. | 11.00 | Adventní koncert
04. 12. | 19.00 | Pýcha a předsudek – J. Austenová – čino-
hra – úč. M. Borová, J. Stryková, P. Děrgel, F. Rajmont, K. Win-
terová, L. Juřičková, P. Batěk, D. Prachař, J. Suchý z Tábora, 
D. Barešová, I. Janžurová, J. Dudziaková, J. Preissová, E. Salz-
mannová, M. Štípková, M. Řezníček, L. Valenová, A. Peřinová, 
rež. D. Špinar

  Alan Ayckbourn: SPOJOVACÍ DVEŘE
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, uvádí Divadlo A. Dvořáka 
Příbram, 27. 12.

Z dílny jednoho z nejslavnějších současných anglických drama-
tiků jsme pro vás tentokrát vybrali situační komedii s detektivní 
zápletkou, která přináší originální příběh i postavy: Londýnská 
prostitutka Poopay se zcela nevinně připlete do společnosti pod-
vodníků a také do případu vraždy. Díky němu se prostřednictvím 
podivuhodného stroje času dostává do minulosti. Ona a další dvě 
ženy pak svádějí závod s časem a snaží se změnit běh událostí 
tak, aby zabránily vlastnímu násilnému konci. Nesmírně zábavná 
kombinace osvědčených komediálních motivů s prvky thrilleru 
vám možná připomene slavné filmové komedie Oldřicha Lipského.

  Hrají: Vladimír Senič, Eliška Dohnalová, Helena Karochová, 
Filip Müller, Kateřina Janečková, Martin Kraus

  Režie: Jan Pecha

  Daniel Glattauer: DOBRÝ PROTI SEVERÁKU
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, uvádí 3D company, 30. 12.

Romantická tragikomedie je adaptací populárního rakouského 
románu v emailech. Leo a Emmi se na síti potkají náhodou a za-
čnou si posílat dlouhé maily. Jakou má jejich virtuální vztah šanci 
ve skutečném světě?

  Hrají: Anna Fixová a Dan Bambas
  Režie: Martin Vokoun

� PŘENOSY BALETU

  BOLŠOJ BALET 
Kino Lucerna, Vodičkova 31, Praha 1 
www.prenosydokin.cz

18. 12. | 15.45 | Louskáček – záznam – Louskáček je rozkoš-
né vánoční představení pro celou rodinu, pohádka o holčičce 
Marušce a jejím kouzelném vánočním dárku – louskáčku na oře-
chy, který se v její fantazii promění v krásného prince. Balet 
na motivy pohádky E. T. A. Hoffmanna je symbolem vánoční 
atmosféry po celém světě. Hudba: P. I. Čajkovskij, choreografie: 
J. Grigorovič
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  NÁRODNÍ DIVADLO NA SCÉNĚ 
HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN

Křižíkova 10, 186 00, Praha 8 | tel. 221 868 666 
  po dobu generální rekonstrukce budovy Státní opery budou soubory 
Opery a Baletu hrát část svého repertoáru na scéně Hudebního 
divadla Karlín, Křižíkova 10, Praha 8.

  v pokladně HDK je možné 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

06. 12. | 19.00 | Die Fledermaus (Netopýr) – J. Strauss ml. 
– opera – rež. M. Otava
19. 12. | 19.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. Z. Troška
22. 12. | 18.00 | Jeníček a Mařenka – E. Humperdinck – opera 
– rež. M. Forman
23. 12. | 17.00 | Jeníček a Mařenka
25. 12. | 14.00 a 18.00 | Jeníček a Mařenka
27. 12. | 19.00 | La traviata – opera – rež. A. Bernard
28. 12. | 19.00 | La traviata
29. 12. | 19.00 | Romeo a Julie – S. Prokofjev – balet – rež. 
P. Zuska
30. 12. | 19.00 | Romeo a Julie
31. 12. | 15.00 | Die Fledermaus (Netopýr)

  STAVOVSKÉ DIVADLO
Scéna Národního divadla

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

 A bezbariérový přístup
  pokladna Stavovského divadla (Železná 24, Praha 1); další 
pokladny: Hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1); 
Hudební divadlo Karlín (Křižíkova 10, Praha 8) – otevřeno po–pá 
09.00–13.30, 14.00–19.00, so–ne 2 hodiny před představením; 
večerní pokladna ve Stavovském divadle je otevřena 45 minut před 
začátkem představení

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

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

01. 12. | 19.00 | Mikve – H. Galron – činohra – úč. I. Janžurová, 
V. Hybnerová, J. Boušková, E. Salzmannová, M. Borová, A. Ta-
lacková, T. Medvecká a P. Beretová/M. Poulová, rež. M. Dočekal
02. 12. | 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
03. 12. | 11.00 | Opera nás baví – Slavné literární předlohy 
v opeře I.
03. 12. | 19.00 | Jako břitva (Němcová) – L. Lagronová – 
činohra – úč. M. Borová, T. Medvecká, J. Hartl, J. Štěpnička, 
A. Švehlík, I. Ozorovič, M. Pechlát. J. Boušková, J. Preissová, 

06. 12. | 19.00 | Z mrtvého domu – L. Janáček – opera – rež. 
D. Špinar
07. 12. | 19.00 | Louskáček a Myšák Plyšák
08. 12. | 15.30 a 19.00 | Louskáček a Myšák Plyšák
09. 12. | 19.00 | Z mrtvého domu
10. 12. | 14.00 a 18.00 | Louskáček a Myšák Plyšák
11. 12. | 11.00 | Adventní koncert
11. 12. | 19.00 | Strakonický dudák – J. K. Tyl – činohra – úč. 
I. Orozovič, K. Dobrý/F. Kaňkovský, T. Medvecká, M. Borová, O. Pa-
velka, A. Pyško, K. Holánová, R. Mácha, J. Tesařová, L. Juřičková, 
E. Salzmannová ad., rež. J. A. Pitínský
12. 12. | 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. Jenkins, 
M. Stehlík, M. Kern, E. Vrbková, M. Preissová, P. Šmíd, rež. D. Špinar
13. 12. | 19.00 | Manon Lescaut – V. Nezval – činohra – úč. 
P. Štorková, R. Mácha, V. Beneš, V. Polívka/P. Děrgel, L. Zbranková, 
P. Šmíd/M. Řezníček, rež. D. Špinar
14. 12. | 19.00 | Aida – G. Verdi – opera – rež. P. Selem
15. 12. | 19.00 | La Bohème (Bohéma) – G. Puccini – opera 
– rež. O. Havelka
16. 12. | 19.00 | Louskáček a Myšák Plyšák
17. 12. | 14.00 a 18.00 | Louskáček a Myšák Plyšák
18. 12. | 11.00 | Adventní koncert
18. 12. | 15.00 a 19.00 | Manon Lescaut
19. 12. | 19.00 | Pýcha a předsudek
20. 12. | 19.00 | Jakobín – A. Dvořák – opera – rež. J. Heřman
21. 12. | 19.00 | Slavík / Jolanta – I. Stravinskij, P. I. Čajkovskij 
– opera – rež. D. Beneš
22. 12. | 19.00 | Louskáček a Myšák Plyšák
23. 12. | 17.00 | Prodaná nevěsta – B. Smetana – opera – 
rež. M. Švecová
25. 12. | 17.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. J. Heřman
26. 12. | 14.00 a 18.00 | Louskáček a Myšák Plyšák
27. 12. | 19.00 | Sluha dvou pánů – C. Goldoni – činohra – úč. 
M. Donutil, O. Vlček, D. Sitek, K. Hrušínská ad., rež. I. Rajmont | 
derniéra
28. 12. | 19.00 | Louskáček a Myšák Plyšák
29. 12. | 19.00 | Příhody lišky Bystroušky – L. Janáček – 
opera – rež. O. Havelka
30. 12. | 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, R. Havelková, F. Kaňkovský, M. Borová, 
D. Matásek, M. Preissová, F. Rajmont – rež. O. Havelka
31. 12. | 15.00 | Louskáček a Myšák Plyšák
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15. 12. | 19.00 | SPALOVAČ MRTVOL – L. Fuks – činohra – 
úč. M. Pechlát, P. Beretová, L. Polišenská, R. Mácha, V. Javorský, 
K. Sedláčková Oltová, rež. J. Mikulášek | 1. premiéra
16. 12. | 19.00 | SPALOVAČ MRTVOL | 2. premiéra
17. 12. | 11.00, 15.00 a 18.00 | Vánoční koncert – Kühnův 
dětský sbor
18. 12. | 17.00 | Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) – 
W. A. Mozart – opera – rež. V. Morávek
19. 12. | 19.00 | Spalovač mrtvol
20. 12. | 15.30 a 19.00 | Malá mořská víla – balet – rež. 
SKUTR – M. Kukučka a L. Trpišovský
21. 12. | 19.00 | Sluha dvou pánů
22. 12. | 19.00 | Chorea Bohemica
23. 12. | 15.00 a 19.00 | Chorea Bohemica
25. 12. | 17.00 | Modrý pták
26. 12. | 19.00 | Le nozze di Figaro (Figarova svatba) – 
W. A. Mozart – opera – rež. J. Průdek
27. 12. | 19.00 | Jedenácté přikázání – F. F. Šamberk – činohra 
– úč. S. Rašilov, M. Preissová, J. Bidlas, D. Matásek, M. Pechlát, 
Z. Maryška, J. Boušková, P. Štorková, D. Prachař a P. Beretová, 
rež. D. Drábek
28. 12. | 19.00 | Audience u královny

L. Žáčková, J. Janěková ml., G. Mikulková, K. Suchá, J. Konva-
linka, rež. Š. Pácl 
04. 12. | 14.00 | 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
05. 12. | 19.00 | Audience u královny
06. 12. | 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
07. 12. | 19.00 | Othello, benátský mouřenín – W. Shake-
speare – činohra – úč. K. Dobrý, D. Prachař, M. Borová, I. Ozorovič, 
rež. D. Špinar
09. 12. | 19.00 | Sluha dvou pánů – C. Goldoni – činohra – úč. 
M. Donutil, O. Vlček, D. Sitek, K. Hrušínská ad., rež. I. Rajmont
10. 12. | 19.00 | Les – A. N. Ostrovskij – činohra – úč. I. Janžu-
rová, I. Orozovič, I. Bareš, V. Javorský, rež. M. Dočekal | derniéra
11. 12. | 14.00 | Audience u královny
12. 12. | 19.00 | Tři sestry
13. 12. | 19.00 | Jako břitva (Němcová)
14. 12. | 20.00 | Popelka (La Cenerentola) – G. Rossini – 
opera – rež. E. Eszenyi
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21. 12. | 20.00 | The Tap Tap: Nefňuka (aneb podivuhodná 
dobrodružství Kristla Špána na souši a na moři)
22. 12. | 16.00 a 18.00 | Česká mše vánoční – Dětská opera 
Praha
28. 12. | 19.00 | The Tap Tap: Nefňuka (aneb podivuhodná 
dobrodružství Kristla Špána na souši a na moři)

LATERNA MAGIKA
09. 12. | 20.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna – nový 
projekt Laterny magiky má svůj inspirační zdroj ve slavných ro-
mánech Julese Verna, především pak v Tajuplném ostrově. Připo-
mínáme v něm vědecké objevy 19. století a tehdejší zeměpisné, 
geologické, fyzikální a astronomické poznatky. Děj inscenace je 
však situován do prvních desetiletí 20. století, do éry pionýrů 
filmového průmyslu. V nové inscenaci se spojuje pohled na ně-
kolik etap technologického vývoje a stupně vědeckého poznání. 
Rež. D. Drábek
10. 12. | 20.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna
11. 12. | 17.00 | Vidím nevidím – M. Procházková – rodinné 
představení Laterny magiky připravila filmová režisérka Maria 
Procházková na motivy dětské knihy Ivy Procházkové Pět minut 
před večeří
12. 12. | 10.00 | Vidím nevidím
15. 12. | 20.00 | Human Locomotion
25. 12. | 14.00 a 18.00 | Malý princ – na motivy pohádkového 
románu Antoina de Saint-Exupéryho, rež. V. Morávek 
26. 12. | 14.00 a 18.00 | Malý princ
27. 12. | 16.00 | Malý princ
29. 12. | 20.00 | Kouzelný cirkus – nejdéle uváděná inscenace 
Laterny magiky, která dosáhla více než 6000 repríz, sleduje puto-
vání dvou klaunů za nedosažitelným obrazem krásy
30. 12. | 20.00 | Kouzelný cirkus
31. 12. | 17.00 | Kouzelný cirkus

�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

29. 12. | 19.00 | Mikve
30. 12. | 19.00 | Don Giovanni – W. A. Mozart – opera – rež. 
SKUTR – M. Kukučka a L. Trpišovský
31. 12. | 20.00 | Silvestr s Mozartem – Die Zauberflöte 
(Kouzelná flétna)

  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)  
a Stavovského divadla (Železná 24), jsou otevřeny denně  
od 10.00–18.00; Hudební divadlo Karlín (Křižíkova 10, Praha 8)  
– otevřeno po–pá 09.00–13.30, 14.00–19.00, so–ne  
2 hodiny před představením.

01. 12. | 20.00 | Spolu/Sami – A. Hillingová – činohra – úč. 
D.  Matásek, A.  Štréblová, F.  Rajmont, I.  Ozorovič, T. Vilišová, 
M. Pechlát, rež. D, Špinar
02. 12. | 20.00 | Zemětřesení v Londýně – M. Bartlett – čino-
hra – úč T. Vilišová, P. Beretová, M. Sieczkowski, J. Bidlas, A. Pyško, 
J. Janěková ml, V. Beneš, M. Borová, F. Kaňkovský, F. Rajmont 
a další, rež. D. Špinar
03. 12. | 20.00 | THREE TALES – B. Korot, S. Reich – opera | 
premiéra
05. 12. | 20.00 | Effi Briest – Deutsches Schauspielhaus 
Hamburg
06. 12. | 20.00 | Experiment myší ráj – J. Havelka – činohra 
– úč. L. Juřičková, T. Medvecká, P. Kosková, D. Toniková, V. Be-
neš, L. Valentová, J. Bidlas, D. Prachař, O. Bauer, M. Bednář, rež. 
J. Havelka 
07. 12. | 20.00 | Láska a informace – C. Churchillová – čino-
hra – úč. P. Beretová, M. Polišenská, F. Kaňkovský, D. Matásek, 
E. Salzmannová, T. Vilišová, S. Rašilov, P. Smolárik, P. Vančura
08. 12. | 20.00 | Dotkni se vesmíru a pokračuj – R. Levínský 
– činohra – úč. D. Matásek, M. Preissová, S. Rašilov, J. Janěko-
vá ml., J. Bidlas, P. Štorková, O. Pavelka, I. Orozovič, A. Švěhlík, 
J. Štěpnička, rež. J. Frič
12. 12. | 20.00 | Three Tales
13. 12. | 20.00 | Vertigo – balet
14. 12. | 11.00 a 20.00 | Vertigo – balet
16. 12. | 20.00 | Experiment myší ráj
17. 12. | 20.00 | Dotkni se vesmíru a pokračuj
18. 12. | 17.00 | Perníková chaloupka – Studio Damúza
18. 12. | 20.00 | Three Tales
19. 12. | 20.00 | Orango & Antiformalistický jarmark – 
D. D. Šostakovič – opera – rež. S. Daubnerová
20. 12. | 20.00 | Nová krev – Sestava – činohra
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chybět. Úč. S. Stašová, M. Dlouhý, A. Daňková, V. Fridrich/P. Van-
čura, rež. V. Strnisko | 2 h 30 min
21. 12. | 19.00 | Shirley Valentine – W. Rusell – bravurní 
komedie o hledání sebe sama je určena nejen ženám středního 
věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. Inscenace vznikla 
ve spolupráci s FDA. Úč. S. Stašová, rež. Z. Kaloč | 2 h 50 min
22. 12. | 19.00 | Shirley Valentine + prohlídka zákulisí
26. 12. | 16.00 | České Vánoce
27. 12. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách
28. 12. | 19.00 | Pan Kaplan má třídu rád + prohlídka zá-
kulisí – L. Rosten – oblíbená kniha o záludnostech vyučování 
cizí řeči v originálním jevištním provedení plném písní, tance 
a půvabného humoru. Úč. O. Vízner, rež. M. Hanuš | 2 h 50 min
29. 12. | 19.00 | Drž mě pevně, miluj mě zlehka – R. Ful-
ghum, M. Hanuš – divadelní adaptace nejnovějšího románu 
oblíbeného amerického autora Roberta Fulghuma plná tance, 
písní a moudré nostalgie. Úč. J. Hána, J. Klem, T. Novotný, Z. Vencl 
ad., rež. M. Hanuš | 2 h 20 min
30. 12. | 19.00 | Listopad + prohlídka zákulisí – D. Mamet 
– jak být znovu zvolen americkým prezidentem, když populari-
ta klesá k nule? Nekorektní politická fraška. Úč. M. Dlouhý, rež. 
P. Svojtka | 2 h
31. 12. | 15.00 a 19.00 | Vím, že víš, že vím…

MALÁ SCÉNA ABC
07. 12. | 11.00 | Tanec smrti | pro seniory
17. 12. | 10.00 | Herecký kurz pro neherce I.

  DIVADLO POD PALMOVKOU
Příspěvková organizace Magistrátu 
hlavního města Prahy

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

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

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

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

01. 12. | 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 

02. 12. | 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 nejodvážněj-
ších snech. Úč. H. Doulová, V. Gajerová, D. Batulková, R. Fidlerová, 
J. Smutná, K. Macháčková a L. Termerová, rež. O. Zajíc | 2 h 50 min
03. 12. | 15.00 | Psaní Ježíškovi – F. hrabě Pocci – vánoční 
příběh o tom, jak děti najdou radost a dospělí se dočkají klidu 
na duši. Hrají: M. Ludvíková, P. Liška j. h., J. Polášek j. h., V. John 
j. h., K. Polívková j. h., M. Nalezená j. h., B. Milotová j. h./E. Le-
hotská j. h., M. Kumhala, Sbor Roman Švanda a další, rež. J. Sedal 
| Vánoční festival
03. 12. | 19.00 | České Vánoce – J. Janků – netradiční vánoční 
komedie o tom, jak se Češi zachovali, když k nim dorazila zpráva 
o narození Spasitele. Hrají: H. Bor, V. Fridrich, D. Batulková/E. Ná-
daždyová, Z. Velen, V. Janků, K. Lojdová/V. Svojtková a další, rež. 
P. Svojtka | 1 h 20 min | Vánoční festival
05. 12. | 19.00 | V+W Revue – J. Janků, P. Svojtka – 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
07. 12. | 19.00 | August August, august – P. Kohout – zápas 
krásného snu s neúprosnou realitou ve světě, kde krásky tančí 
na visutém laně, klauni dostávají kopance a v manéži se ozývá řev 
lvů. Úč. Z. Kalina, J. Schwarz, V. Fridrich, D. Choděrová, S. Jachnic-
ká, V. Svojtková, M. Kačmarčík, J. Hofman ad., rež. O. Zajíc
10. 12. | 17.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst 
v mapách + prohlídka zákulisí – A. a B. Peasovi/M. Hanuš 
– hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partner-
ským krizím. Úč. L. Jurek, Z. Kalina, P. Klimeš, H. Doulová, Z. Velen, 
J. Smutná, rež. M. Hanuš | 3 h
12. 12. | 19.00 | Dobře rozehraná partie + prohlídka záku-
lisí – S. Vögel – současná komedie o tom, jak žít sám a nezpust-
nout. Úč. J. Vlasák, L. Jurek, P. Štěpánek, J. Smutná a K. Veckerová, 
rež. L. Engelová | 2 h 40 min
13. 12. | 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/P. Tenorová, 
V. Dvořák ad. Rež. O. Zajíc | 2 h 20 min
14. 12. | 19.00 | V+W Revue
16. 12. | 19.00 | August August, august | pro předplatitele 
a členy KD za 90 Kč
17. 12. | 14.00 a 18.00 | České Vánoce
19. 12. | 19.00 | Evžen Oněgin – A. S. Puškin – slavný mi-
lostný příběh nenaplněné lásky, hledání smyslu a životního cíle. 
Úč. J. Hána, P. Tenorová, H. Hornáčková, A. Bílík, J. Smutná, rež. 
P. Khek | 2 h 20 min
20. 12. | 19.00 | Vím, že víš, že vím… – R. Sonego, R. Giorda-
no – hra, ve které se snoubí všechno, co v dobré komedii nesmí 
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Don Juan

09. 12. | 19.00 | Můj romantický příběh – D. C. Jackson – 
současná komedie o hledání lásky. Úč. J. Konečný, L. Wittmann, 
I. Wojtylová, J. Vlas, P. Horváthová a R. Valenta, rež. T. Svoboda 
09. 12. | 19.30 | Mickey Mouse je mrtvý – T. Dianiška a kol. – 
divadelní trip o zlých snech. Anna utekla z domova. Filip miluje 
fyziku a perník. Nikola je divná. A sny jsou bez hranic – něco jako 
EU. Kdo se chce stát na piko vteřinu středem vesmíru? Kdo se 
bojí myší? Zapomeňte na pohádky, Mickey Mouse je totiž mrtvý. 
Surrealistická noční můra napsaná v horečce a místo spánku. Wau! 
I feel good tu ru tu ru tu ru tu. So good, so good... Úč. T. Dianiška, 
B. Kubátová, T. Dočkalová, J. Albrecht, rež. F. X. Kalba | Studio Palm 
Off | předplatné skupina A
10. 12. | 16.00 | Spolupracovníci – J. Hodge – černá groteska 
o jedné velmi nebezpečné spolupráci. Divadelní hra Johna Hodge, 
mj. scénáristy kultovních filmů Trainspotting, Mělký hrob a Pláž, 
je ironickou komedií o odpovědnosti za své činy i o nejrůznějších 
nástrahách, které čekají na člověka v každé době. Hrají: M. Hruška, 
O. Volejník, J. Konečný, I. Jiřík, L. Wittmann, T. Dianiška, Z. Kupka, 
J. Hušek, I. Wojtylová, P. Skřípal, T. Dočkalová a další, rež. M. Lang 
| předplatné skupina D | derniéra
12. 12. | 19.00 | Fuk!
13. 12. | 11.30 | Můj romantický příběh | zadáno
13. 12. | 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 Palm Off
14. 12. | 11.00 | Nora – H.  Ibsen – slavná Ibsenova hra. 
Manželství Nory a Thorvalda Helmerových se zdá být vzorově 
šťastné. On dělá kariéru a ona je tou nejroztomilejší oddanou 
manželkou, jakou si ctižádostivý muž může přát. Leč v nedávné 
minulosti se Nora v zájmu svého manžela dopustila drobného 
podvodu. A teď je v pasti vyděrače….Úč. J. Teplý, T. Dočkalová, 
J. Hušek, K. Holánová, R. Valenta, H. Seidlová, rež. J. Nebeský | 
1. veřejná generálka

pod Palmovkou v roli Jardy, politika, který doufá, že se brzy stane 
ministrem zahraničních věcí, znovu objeví J. Langmajer. Jeho 
hereckými partnery, kteří doplňují čtveřici nerozlučných kama-
rádů, budou M. Hruška, O. Volejník a Z. Kupka, rež. P. Zelenka | 
předplatné skupina C
02. 12. | 19.30 | Dva ubohý Rumuni, co mluvěj polsky 
– D. Masłowska – originální, ve všem všudy současná, tvrdě 
nekompromisní i vtipná hra o prázdnotě některých dnešních 
životů zalévaných oceány chvilkových náhražek, o nepříjemných 
národnostních tématech a také o tom, že za jistých okolností 
nejsou věci takové, jakými se být zdají | Studio Palm Off | před-
platné skupina E
03. 12. | 20.00 | A pak přišla Mirna / Und dann kam Mirna – 
S. Berg – Maxim Gorki Theater, Berlin | Pražský divadelní festival 
německého jazyka | host 
04. 12. | 20.00 | A pak přišla Mirna / Und dann kam Mirna 
| Pražský divadelní festival německého jazyka | host
05. 12. | 19.00 | Edith a Marlene – É. Pataki – hra je příbě-
hem dvou slavných šansoniérek Edith Piaf (H. Seidlová) a Mar-
lene Dietrich (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
06. 12. | 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, 
R. Přibil, K. Vlček, I. Jiřík, P. Skřípal, I. Kubečka, J. Havel, S. Šárský 
a V. Vostarek, rež. P. Kracik
06. 12. | 19.30 | Přísně tajné: Hrubá nemravnost – T. Dia-
niška – B. Holiček | Studio Palm Off | host
07. 12. | 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
08. 12. | 19.00 | Don Juan – Molière – trpká komedie o muži, 
kterému ležel svět u nohou, a přesto jej vyzval na souboj. Komedie 
s tragickými tóny a ďábelským koncem o člověku, který odmítá 
respektovat jakákoliv pravidla a normy. Molièrova variace faus-
tovského mýtu, ve které je člověk sám sobě svůdcem, je silným 
příběhem o lidském vzestupu a pádu, do kterého nakonec zasáhne 
vyšší moc. Hrají: O. Veselý, R. Valenta, B. Valentová, O. Volejník, 
J. Konečný, I. Jiřík, J. Kačer a další, rež. M. Lang
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30. 12. | 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
31. 12. | 17.00 | Večer tříkrálový

  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

03. 12. | 13.15 | Vánoční přání – vánoční pohádka Divadla 
rozmanitostí Most. Už od podzimu mají rodiče plno práce s pří-
pravou letošních Vánoc. Na nic se nesmí zapomenout a hlavně 
je potřeba si pospíšit, protože obchody už jsou plné lidí. V tom 
předvánočním shonu si dospělí ani nestihli všimnout, že pro ně 
děti chystají velké štědrovečerní překvapení, s jehož přípravou jim 
pomáhá také Dobrý duch Vánoc. Hrají: J. Raková, P. Rak, K. Čon-
dlová, P. Zikmund, T. Karásková, P. Čulík, E. Preisler, P. Kociánová, 
rež. J. Ondra | 50 min bez přestávky | od 3 let | Vánoční festival
03. 12. | 17.00 | České Vánoce Josefa Lady – vánoční pohádka 
plná koled, ve které se vypravíme do idylické středočeské zimní 
krajiny Josefa Lady a světa jeho populárních vánočních obrázků. 
Hrají: E. Burešová, W. Ritterová, K. Sitková, F. Čachotský, J. Hajdyla, 
P. Neškudla, J. Šponar, rež. B. Mazúch | Vánoční festival
05. 12. | 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
06. 12. | 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
08. 12. | 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
09. 12. | 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 | 2 h 30 min

Nora

15. 12. | 19.00 | Nora | 2. veřejná generálka
16. 12. | 19.00 | NORA | premiéra
17. 12. | 19.00 | Nora | 1. repríza
19. 12. | 19.30 | Mlčení bobříků – T. Dianiška – totalitní horor 
o nástrahách skautingu. Úč. T. Dianiška, T. Dočkalová, B. Kubátová, 
rež. J. Frič | Studio Palm Off
20. 12. | 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. Hrají: I. Wojtylová, R. Valenta, 
T. Dočkalová, J. Teplý, I. Jiřík, Z. Slavíková, O. Veselý, O. Volejník, 
T. Dianiška, S. Šárský, J. Kučera aj. Kačer, rež. I. Krejčí | předplatné 
skupina B
21. 12. | 10.00 | Večer tříkrálový
22. 12. | 10.00 | Don Juan | zadáno
26. 12. | 17.00 | Don Juan
27. 12. | 19.00 | Othello – W. Shakespeare – mějte se na pozoru 
před žárlivostí, můj pane. Slavné Shakespearovo drama promlou-
vá napříč staletími o síle lživé pomluvy, žárlivosti, chorobných 
ambicích, které dovedou zkazit nebo dokonce zničit lidské životy 
a také o lásce, která musí čelit ďábelskému zlu, rež. M. Lang
28. 12. | 19.00 | Nora 
29. 12. | 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 provi-
nilce… Světově proslulý román poprvé na českém jevišti. Hrají: 
J. Teplý, O. Volejník, O. Veselý, S. Šárský, Z. Slavíková, T. Dočkalová, 
I. Jiřík, Z. Kupka a další, rež. M. Lang
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  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

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

07. 12. | 19.00 | Dějiny kontra Spejbl – H. Štáchová, A. Kne-
ifel – prostřednictvím Spejbla a Hurvínka, díky jejich humoru 
a typickému vidění světa, se seznámíme se skvělými objevy, 
které vznikly se záměrem ulehčit lidem život, nakonec však byly 
proti nim zneužity. Otec Spejbl chce přesvědčit skeptického syna 
o smyslu a vyšším poslání dějinných událostí. Snaží se poukázat 
na lepší stránku lidstva – má však mocného „protivníka“ – dě-
jiny. Tato aktualizovaná hra patří k těm nejlepším představením 
pro dospělé diváky, které za dobu existence D S+H vznikly. Rež. 
H. Štáchová, hudba J. Škorpík.

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

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

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

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

  vstupenky zrušených představení je možno vrátit v místě zakoupení

01. 12. | 11.00 | Hovory na útěku – B. Brecht – začíná to 
skoro jako anekdota. Potkají se dva… kteří odešli ze země, kde 
se nedalo žít, a hledají místo, kde by se žít dalo. Hovory dvou 
mužů (Miroslav Hanuš a Miloš Kopečný) tvoří intelektuální rovinu 
inscenace, v ostrém protikladu k ní stojí krajně brutální rovina 
hudební – songy Tiger Lillies v podání herců Divadla v Dlouhé 
za doprovodu profesionálních hudebníků. Čas čekání (na pas? 
na odsunutí jinam? na změnu poměrů doma?) vyplňují dva muži 
rozhovorem na pokračování, baví se o tématech, která je pálí, 
která visí ve vzduchu. Jejich rozhovor skončí stejně neplánovaně, 
jako začal. Prostě proto, že se připozdilo nebo musejí opustit svoje 
dočasné útočiště. K žádnému podstatnému závěru svou debatou 
ani nedojdou, ale přesto je důležité, že leccos bylo vysloveno. 

10. 12. | 17.00 | 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
12. 12. | 19.00 | Kancl + prohlídka zákulisí – R. Gervais, 
S. Merchant – první divadelní uvedení kultovního seriálu BBC, 
který je originálním a vtipným pohledem do zákulisí jedné zdán-
livě obyčejné kanceláře. Úč. V. Fridrich, J. Hána, Z. Kalina ad., rež. 
P. Svojtka | 2 h 20 min
13. 12. | 19.00 | Happy End – 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. Paco-
láková, H. Doulová, J. Hána, Z. Velen, rež. A. Goldflam | 2 h 20 min
14. 12. | 19.00 | Věštkyně, vraždy a jasnovidci – K. Čapek, 
A.  Goldflam – česká premiéra svérázné adaptace Čapkových 
povídek. Úč. J. Vlasák, V. Fridrich/J. Hána, D. Batulková ad. Rež. 
A. Goldflam | 2 h
15. 12. | 19.00 | Noc bláznů + prohlídka zákulisí – L. No-
wra – divácky vděčná komedie o tom, kdo je vlastně blázen. 
Úč. P. Juřica, M. Vykus, H. Hornáčková, V. Gajerová, T. Novotný, 
D. Šoltýsová, N. Horáková, rež. P. Khek | 2 h 20 min
16. 12. | 19.00 | Top Dogs + prohlídka zákulisí – U. Wid-
mer – moderní groteska o rekvalifikaci manažerů propuštěných 
z vysokých funkcí. Úč. H. Hornáčková, D. Batulková, L. Zbranková, 
Z. Vencl, J. Hána, L. Jurek, R. Kalvoda, M. Vykus, Z. Dolanský, rež. 
P. Svojtka
17. 12. | 17.00 | Burundanga – J. Galcerán – veselohra o lesku 
a bídě současného terorismu. Velmi nevážně pojednává o jedné 
z největších hrozeb naší doby, o teroristech, které omylem odhalí 
dvě studentky prostřednictvím „drogy pravdy“, burundangy, o ne-
podařeném únosu a možném zániku separatistické organizace 
ETA, ale také o lásce a důvěře. Úč. E. Pacoláková, H. Hornáčková, 
T. Novotný, R. Kalvoda, J. Klem, rež. O. Zajíc | 2 h 15 min
19. 12. | 19.00 | Strýček Váňa + setkání s tvůrci po před-
stavení
20. 12. | 19.00 | Kdo se bojí Virginie Woolfové?
21. 12. | 19.00 | Hodina před svatbou
22. 12. | 19.00 | Oddací list – E. Kishon – řada komických situací 
s jemnou nadsázkou a chytrou ironií provokuje k zamyšlení: vzali 
bychom si svého partnera i po dvaceti letech společného soužití? 
Úč. J. Vlasák a T. Medvecká, rež. O. Zajíc | 2 h 05 min
26. 12. | 19.00 | Kancl + prohlídka zákulisí
28. 12. | 19.00 | Top Dogs
29. 12. | 19.00 | Hráči – N. V. Gogol – tragikomedie z atrak-
tivního prostředí falešných hráčů. „V kartách neexistuje předstí-
rání, karban nešetří nikoho, karty jsou velmi demokratické.“ Úč. 
M. Dlouhý, V. Fridrich, A. Procházka ad., rež. P. Svojtka | 2 h 15 min
30. 12. | 19.00 | Burundanga
31. 12. | 15.00 a 19.00 | Noc bláznů
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výkon), M. Němec, M. Táborský a M. Hanuš, rež. H. Burešová | 
2 h 50 min
13. 12. | 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
14. 12. | 19.00 | 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 | 150. repríza
15. 12. | 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
16. 12. | 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
17. 12. | 11.00 a 14.00 | Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují 
pohádky | host Anima candida
17. 12. | 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
18. 12. | 17.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční 
povídka
19. 12. | 19.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční 
povídka
20. 12. | 19.00 | Viktor aneb Dítka u moci – R. Vitrac – hra 
surrealistického básníka a dramatika R. Vitraca (1899–1952) je 
nelítostně krutou a současně nesmírně zábavnou satirou měš-
ťáckého pokrytectví a přizpůsobivosti | první uvedení v sezoně 
| 2 h 30 min
21. 12. | 19.00 | Mnoho povyku pro nic – W. Shakespeare – 
„Ženit se, či neženit? To je, oč tu běží.“ Úč. M. Hanuš, J. Vondráček, 
T. Turek, M. Němec, J. Meduna, J. Wohanka, Č. Koliáš, F. Cíl, M. Ve-
liký, V. Zavřel, K. Sedláčková Oltová, H. Dvořáková/E. Hacurová, 
M. Turková, M. Pachlová/D. Pfauserová ad., rež. H. Burešová | 
2 h 45 min | 50. repríza
22. 12. | 19.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční 
povídka
27. 12. | 19.00 | Hovory na útěku

Hrají: M. Hanuš, M. Kopečný, E. Hacurová, V. Lazorčáková, M. Zi-
mová, M. Matejka, J. Meduna, M. Potoček, J. Buble, S. Brabec, 
T. Makovský, rež. J. Borna a M. Hanuš | generálka pro školy

Hovory na útěku

02. 12. | 11.00 | Hovory na útěku | veřejná generálka
03. 12. | 19.00 | HOVORY NA ÚTĚKU | 1. premiéra | zadáno
04. 12. | 19.00 | Iluze – I. Vyrypajev – dva manželské páry, 
čtyři dlouhé životy prostoupené láskou, padesát dva let a jen 
jedna krátká chvíle, během níž člověk může zpochybnit všechno 
to, v co dosud věřil. Co byla skutečnost? A co pouhá iluze? Hrají: 
K. Sedláčková Oltová, M. Turková, T. Turek, M. Veliký, rež. A. Bu-
rianová | Krátká Dlouhá
05. 12. | 19.00 | HOVORY NA ÚTĚKU | 2. premiéra | zadáno
06. 12. | 19.00 | Frank V. | host Městské divadlo Brno
07. 12. | 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
08. 12. | 19.00 | Heda Gablerová – H.  Ibsen – z temnoty 
temně hříchy září. Hrají J. Vondráček, L. Trmíková, J. Pokorná, 
K. Sedláčková Oltová, M. Hanuš, R. Milouš | 1 h 45 min bez pauzy
09. 12. | 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
10. 12. | 17.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční po-
vídka – L. Aškenazy, J. Borna – divadelní revue pro nás, kteří 
jsme byli mladí v 60. letech, pro naše děti (i vnuky). Úč. P. Tesař, 
J. Vondráček, P. Varga, Č. Koliáš, M. Veliký, M. Matejka, M. Zimová, 
I. Lokajová, M. Potoček, T. Rejholec j. h., P. Lipták j. h. a K. Jirčíková, 
rež. J. Borna | 1 h 45 min 
11. 12. | 11.00 | Český Honza | host Divadelní spolek LokVar
11. 12. | 19.00 | Iluze
12. 12. | 19.00 | Polední úděl – P. Claudel – drama jedné ženy 
a tří mužů. Příběh trýznivé lásky a nikdy nenaplnitelné touhy. 
Úč. H. Dvořáková (Cena Alfréda Radoka a Cena Thálie za herecký 
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se překážek a dokonce ani smrti. Frank Wildhorn, autor hudby, 
podal svůj životní výkon. Jeho hudba má lehkost, je melodická 
a pestrá. Tentokrát pracuje i s žánry jako je gospel, swing, dokonce 
zazní i country. Hrají: Dasha/M. Procházková, V. Noid Bárta/M. Pí-
sařík, D. Kraus/L. Kumpricht, B. Josef/K. Střihavka, F. Antonio-
/J. Fečo/M. Klíma, D. M. Elischerová/N. Grossová/N. Němcová, 
M. Pleštilová/I. Svobodová, I. Andrlová, V. Beneš/M. Zahálka, 
M. Mejzlík, O. Král, rež. A. Procházka 
08. 12. | 19.00 | Bonnie & Clyde
08. 12. | 15.00 a 19.00 | Bonnie & Clyde
08. 12. | 19.00 | Vánoční 4TET s Filharmonií Brno – koncert

  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 
14.00–19.30, so–ne hodinu před představením, vstupenky lze 
objednat na obchodnicentrum@ypsilonka.cz. 

  divadelní klub je otevřen: po–pá 10.00–23.00, so–ne hodinu před 
představením

VELKÁ SCÉNA
02. 12. | 19.30 | Muž na větvi aneb Slavnost na horách 
či Prvobytně pospolné místo v Čechách – J. Schmid a kol. 
– Ypsilonka naruby. Hodně hudby a život jako kabaret, ovšem 
pěstovaný vícegeneračně. Herecké výkony úžasné a překvapení, 
jak ti nejmladší výborně a po svém přebírají ypsilonskou šta-
fetu. Návod, jak se jinak dívat na minulost, a tím lépe chápat 
přítomnost. Muž na větvi je opravdový zážitek. Úč. O. Navrátil, 
J. Synková, P. Vacek, M. Čížek, P. Vršek, R. Rychlá, J. Jiráň, D. Šváb, 
P. Labudová, P. Nový, R. Mrázik, M. Janouš, L. Šebek Loubalová, 
J. Vacková, M. Bohadlo, M. Pechancová, D. Renč a J. Schmid, rež. 
J. Schmid | 2 h 15 min
04. 12. | 19.30 | Vánoční večery
05. 12. | 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
06. 12. | 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 

28. 12. | 19.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční 
povídka
29. 12. | 19.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční 
povídka
30. 12. | 19.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara 
ve 120 minutách
31. 12. | 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 | předposlední repríza, na Silvestra 
derniéra | 2 h 20 min | derniéra

  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

02. 12. | 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
03. 12. | 15.00 | The Addams Family
04. 12. | 15.00 | The Addams Family
07. 12. | 19.00 | Dracula 2016 – 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
08. 12. | 19.00 | Dracula 2016
09. 12. | 19.00 | Dracula 2016
10. 12. | 15.00 a 19.00 | Dracula 2016
11. 12. | 15.00 | Dracula 2016
11. 12. | 20.00 | Bílé Vánoce Lucie Bílé – koncert
08. 12. | 19.00 | Bonnie & Clyde – F. Wildhorn, I. Menchell, 
D. Black – Bonnie and Clyde je muzikálová gangsterka, plná 
napětí, romantiky a nadhledu. Je to příběh o touze žít naplno, 
o snaze uniknout z vězení všednosti, o odvaze nepoddat se osudu 
a hlavně o lásce, která si neklade podmínky, nekalkuluje, nebojí 
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14. 12. | 19.30 | Večer o dvou půlkách | Ztracená existence 
| host
15. 12. | 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
16. 12. | 19.30 | Vánoční večery
18. 12. | 15.00 a 19.30 | Vánoční večery
19. 12. | 19.30 | Swing se vrací neboli o štěstí
20. 12. | 19.30 | Vánoční večery
22. 12. | 19.30 | Vánoční večery

MALÁ SCÉNA
06. 12. | 09.00 | #jsi_user – B. Holiček a kol. – duševně nemoc-
ný člověk, neschopný běžného života mezi lidmi, kterému internet 
nahrazoval sociální kontakt. Úč. P. Vršek, D. Šváb, P. Hojer, M. Čížek 
a M. Čížková, rež. B. Holiček| 55 min | zadáno
20. 12. | 10.00 | Drama v kostce, Pokus 2 – Mystérium sku-
tečnosti – J. Havelka a kol. – divadlo je vždy něco mezi barem 
a estetickým tvarem. Jenomže hranice divadla a baru přestaly být 
zřetelné. Všecko, co je na jevišti, hraje.“ Realita jeviště. Divadlo 
hlediště. Mystérium skutečnosti. Úč. P. Vršek, J. Vacková, D. Šváb, 
A. Polák a M. Bohadlo, rež. J. Havelka | 1 h 30 min | zadáno
21. 12. | 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

ZÁJEZDY
01. 12. | 19.00 | Proměna aneb Řehoř už toho má dost 
| Turnov
05. 12. | 19.00 | #jsi_user | Náchod
09. 12. | 19.00 | Pánská šatna | Jihlava

  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 09.30–16.30), 
obchodni@svandovodivadlo.cz a na internetových stránkách.

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

to inscenace aktuální, do dnešní doby jak dělaná. Úč. R. Janál, 
P. Vršek, M. Šrůmová nebo J. Šrejma Kačírková, J. Korn, J. Synková, 
P. Labudová, O. Navrátil, J. Jiráň, P. Nový, L. Šebek Loubalová, K. Ki-
kinčuková, M. Janouš, R. Rychlá, M. Čížek, M. Kořínek a D. Renč, 
rež. J. Schmid | 2 h 30 min | zadáno
07. 12. | 19.00 | Swing se vrací neboli o štěstí – swing je mu-
zika, v níž se žije štěstí. Swing chytne za srdce a hýbá tělem. Hrají, 
zpívají a tančí: M. Bohadlo, M. Čížek, M. Janouš, M. Kořínek, J. Ji-
ráň, K. Kikinčuková, P. Labudová, M. Častvaj Plánková, J. Vacková, 
D. Renč, R. Rychlá, B. Skočdopolová, J. Štědroň, D. Šváb, J. Večeřa, 
J. Noha a hosté (J. Zelenková nebo J. Vrbová nebo J. Korn), rež. 
J. Schmid | 2 h 30 min | zadáno
08. 12. | 19.30 | Prodaná nevěsta aneb Pojď domů, ona 
brečí – B. Smetana, J. Schmid, M. Kořínek – česká klasika vysta-
věná na základě drobného Jeníkova podvodu. Tak se nám proplete 
Smetana i s Dvořákem, aby se ukázal rub i líc naší povahy. Úč. 
M. Eben, J. Kretschmerová, J. Lábus, J. Synková, P. Vršek, P. Vacek, 
J. Jiráň, M. Kořínek, R. Mrázik, D. Šváb, R. Rychlá ad., rež. J. Schmid 
| 1 h 50 min | zadáno
11. 12. | 19.30 | Babička se vrací aneb Dichtung und Wa-
hrheit (vysněná, nebo skutečná) – B. Němcová, A. Goldflam 
– Babička B. Němcové, vysněná a taky trochu skutečná. Neboli 
Babiččin příběh ve třech variantách, jak ho viděla B. Němcová, 
jak se s největší pravděpodobností skutečně udál a jak ho vidí-
me dnes. Úč. J. Synková, J. Lábus, L. Malkina, P. Nový, J. Jiráň, 
J. Vacková, B. Skočdopolová, L. Šebek Loubalová, J. Šteflíčková. 
R. Sittová, P. Vršek, M. Janouš, M. Čížek, M. Bohadlo a D. Renč, 
rež. A. Goldflam | 2 h 20 min
12. 12. | 19.30 | Vánoční večery

Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu

13. 12. | 19.30 | Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu – 
J. Schmid – trochu zběsilá komedie o absurdnostech dnešního 
života. 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, který se proplete, a 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. Navrátil, R. Rychlá, M. Bohadlo, J. Vacková, 
P. Labudová, M. Janouš, L. Malkina a D. Renč, rež. J. Schmid | 
2 h 30 min
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05. 12. | 19.00 | Krysař – V. Dyk – je jiný, je tajemný, je tady. 
A nic před ním nelze skrýt. Hra na motivy příliš živé legendy a jed-
né z nejznámějších próz české literatury. V titulní roli: K. Cibulková. 
Dále hrají: R. Derzsi, J. Erftemeijer, M. Pospíchal, A. Štréblová, 
M.  Hruška, B.  Pavlíková, M.  Krátká, E.  Josefíková, P.  Buchta, 
D. Punčochář, L. Veselý, rež. D. Gombár | anglické titulky | Velký sál 
06. 12. | 19.00 | Popeláři – R. Sikora, D. Gombár, R. Holý – 
muzikál v rytmu funky. Prostě jízda, na kterou se nezapomíná, 
s melodiemi, které nejdou z hlavy. V hlavních rolích: M. Hruška, 
R. Jašków, T. Pavelka, P. Děrgel, T. Červinek, K. Cibulková, rež. 
D. Gombár | anglické titulky | Velký sál | 155 minut 
07. 12. | 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
09. 12. | 19.00 | Proměna – F. Kafka – Kafkova Proměna jako 
černá komedie o mužské vzpouře. Proměnu zažije i interiér diva-
dla: diváci zasednou na jevišti a hrát se bude v hledišti. V hlavních 
rolích: M. Pospíchal, P. Vaněk, K. Frejová, M. Krátká, T. Pavelka, 
P. Děrgel, rež. D. Gombár | Velký sál | 100 minut
12. 12. | 19.00 | Závislosti navzdory – D. Gombár a kolektiv 
– střízlivý za vás nikdo nebude! Tragikomedie o boji s alkoho-
lem na všech frontách. Hrají: R. Jašków, D. Punčochář, M. Hruška, 
E. Josefíková a další, rež. D. Gombár | anglické titulky | Velký sál 
| 90 minut
13. 12. | 19.00 | Krysař | Velký sál 
13. 12. | 19.00 | Je to tu – C. Churchill – hra o posledních věcech 
člověka, o křehké intimitě té fáze lidského života, která nás při-
pravuje na věčnost. Je jasné, že všichni tam musíme. Tak neříkej 
hop, dokud… Je to tu! – Hrají: A. Buršová, R. Jašków, T. Červinek, 
T. Petřík. Rež. V. Čermáková | Studio | 50 minut
14. 12. | 19.00 | Hamlet – W. Shakespeare – Hamlet v režii 
D. Špinara je moderní rodinné drama skandinávského ražení. 
V hlavních rolích: P. Děrgel, rež. D. Špinar | anglické titulky | Velký 
sál | 140 minut
15. 12. | 19.00 | Protest/Rest – V. Havel, M. Hejduk – hru 
V. Havla uvádíme spolu s „úplně poslední Vaňkovkou“ debutují-
cího autora, M. Hejduka. V hlavních rolích: R. Jašków a T. Pavelka, 
rež. D. Hrbek | Studio | 110 minut
16. 12. | 19.00 | Idioti – L. von Trier – černá komedie dánské-
ho skandalisty. Skupinka lidí se rozhodne předstírat mentální 
postižení na protest proti všemu měšťáckému. V hlavních rolích: 
K. Cibulková, L. Veselý, E. Stárková, E. Josefíková a další, rež. A. Pe-
trželková | titulky pro neslyšící | velký sál | 140 minut | derniéra
17. 12. | 18.00 | Betonová zahrada – I. McEwan – šokující 
příběh o temnotách dospívání. Hrají: M. Pospíchal, M. Štípková, 
A. Buršová, T. Červinek, rež. D. Gombár | anglické titulky | Velký 
sál | 90 minut
19. 12. | 19.00 | Misantrop – Molière – veršovaná hořká ko-
medie o lásce, pohrdání a přizpůsobivosti v razantní a překvapivě 

  200–430 Kč/slevy 20–40 % pro studenty, držitele karet ISIC, seniory 
a ZTP, Divadlo Na zábradlí: 300–350 Kč, Divadlo Spektákl: 170 Kč, 
Radim Vizváry: 250 Kč, Scénické rozhovory: 170 Kč, Buchty a loutky: 
170 Kč, Just Impro!: 200 Kč, koncert: 480–490 Kč, dětská představení: 
90 Kč, Workshop: 540 Kč.

  anglické titulky (English subtitles) promítané nad jevištěm ve Velkém 
sále u představení: Betonová zahrada, CRY BABY CRY, Hamlet, Kdo je 
tady ředitel?, Krysař, Kurz negativního myšlení, Misantrop, Popeláři, 
Posedlost (DNz), Řemeslníci, Závislosti navzdory. Titulky pro neslyšící 
u představení: Idioti 16. 12.

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

02. 12. | 19.00 | CRY BABY CRY – S. Krátká – komedie o tom, 
jak pět žen hledá návod na štěstí. Hrají: K. Cibulková, K. Frejo-
vá, B. Pavlíková, B. Popková, R. Derzsi/E. Vrbková, J. Šmíd/M.
Dlouhý, rež. M. Krátká | anglické titulky | Velký sál | 80 minut 
bez přestávky 
02. 12. | 19.00 | Baal – B.  Brecht – svérázná roadmovie 
o cestě do pekel. Baal prochází všude a všemi. A nelze se mu 
vyhnout. Napadne to každého, ale jen Baal to skutečně učiní. 
Hrají: D. Punčochář, E. Josefíková, J. Erftemeijer, M. Pospíchal, 
M. Krátká, M. Hruška a další, rež. M. Němec | Studio | 90 minut
03. 12. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? – L. von Trier – komedie 
o řediteli, kterého nikdy nikdo neviděl. V hlavních rolích: M. Dlou-
hý, K. Halbich, R. Jašków, A. Pyško/D. Sitek, rež. D. Hrbek | anglické 
titulky | velký sál | 160 minut
03. 12. | 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

Krysař – R. Derzsi, K. Cibulková, foto I. Dvořák
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12. 12. | 19.00 | Chaplinovy děti – Kolektiv autorů – grotesky 
z velkoměsta – komediální improvizace | Studio | 50 minut
16. 12. | 19.00 | Maryšo! Evo! Dom! – A. a V. Mrštíkové, G. Pre-
issová – pohled dnešní mladé generace na tradiční příběh dívek, 
které daly přednost zakázané lásce před voláním svých rodičů | 
Studio | 60 minut

JUST! IMPRO 
www.justimpro.cz

09. 12. | 19.00 | Just! Impro Show – přijďte se pobavit příbě-
hy, skeči a písněmi, které vzniknou bez přípravy na vámi zadaná 
témata | Studio | 90 minut
30. 12. | 19.00 | Just! Impro Show

HB DANCE TANEČNÍ ŠKOLA
17. 12. | 09.00 a 11.00 | hb Dance Musical – v představení se 
společně s námi postupně protancujete světoznámými muzikály, 
kterými vás provedou tanečníci taneční školy hb Dance | velký 
sál | 80 minut

HERECKÉ STUDIO ŠD
17. 12. | 19.00 | Mlčky (s) davem – autorská inscenace o nej-
různějších pokusech přežít a přežitých pokusech | Studio | 70 
minut

SCÉNICKÉ ROZHOVORY
19. 12. | 19.00 | Matěj Ruppert – prosincovým hostem bude 
vynikající zpěvák, příležitostný filmový herec a člen hudebního 
uskupení Monkey Business Matěj Ruppert, který v roce 2013 za-
zářil v televizní soutěži StarDance | Studio | 90 minut

KONCERTY
21. 12. | 19.00 | Bratři Ebenové: Předvánoční koncert
29. 12. | 19.00 | Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 
– Nejlepší kusy z repertoiru – výběr těch nejoblíbenějších 
a nejbrilantnějších kousků z repertoiru Ondřeje Havelky a jeho 
znamenitého orchestru Melody Makers! Kupředu středopravá 
do nového roku! | velký sál

FOYER
18. 12. | 14.00–19.00 | Adventní odpoledne ve Švandově 
divadle – svařené víno, vánoční perníčky, cukroví, vánoční nála-
da, originální dárky od mnoha prodejců, koledy, vůně františků 
a purpury, to vše vás čeká v prostředí foyer Švandova divadla 
čtvrtou adventní neděli 18. prosince v čase 14.00–19.00 hod. 
Přijďte nasát atmosféru Vánoc do  Švandova divadla! | foyer 
divadla

současné interpretaci. V hlavních rolích: E. Josefíková a F. Čapka, 
rež. L. Brutovský | anglické titulky | Velký sál | 150 minut
27. 12. | 19.00 | Kurz negativního myšlení – B. Breien – 
sarkastická černá komedie s M. Dlouhým v hlavní roli. Sex, dro-
gy, rock´n´roll a invalidní vozíky. V hlavních rolích: M. Dlouhý, 
K. Frejová, K. Halbich, E. Josefíková, M. Hruška, rež. D. Hrbek | 
anglické titulky | Velký sál | 100 minut bez přestávky
28. 12. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? | velký sál
29. 12. | 19.00 | Pankrác ’45 | Studio
30. 12. | 19.00 | Řemeslníci – L. Knutzon – dánská komedie 
vskutku ze života, v níž je největším nepřítelem člověka tvor s vr-
tačkou, pivem a spoustou výmluv! V hlavních rolích: K. Cibulková, 
K. Halbich, R. Jašków, F. Čapka, A. Buršová, re. D. Hrbek | anglické 
titulky | Velký sál | 135 minut

HOSTUJÍCÍ SOUBORY:

MIME PRAGUE
01. 12. | 19.00 | Radim Vizváry: Sólo – best of z pantomimické 
tvorby Radima Vizváry | Studio | 80 minut

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ
www.nazabradli.cz

04. 12. | 19.00 | Posedlost – J. Mikulášek, D. Viceníková a ko-
lektiv – na dvoupodlažní scéně Marka Cpina nahlédneme do sou-
kromí několika postav, které se vášnivě potkávají či míjejí. Hrají: 
D. Kaplanová, J. Plodková, A. Kubátová a další, rež. J. Mikulášek 
| anglické titulky | Velký sál | 90 minut
11. 12. | 19.00 | Anamnéza – V. Bodó, J. Róbert – současná 
maďarská hra zasazená do prostředí nemocnice jako metafora 
o životě, smrti a morálce dnešní společnosti. Hrají: N. Drabiščá-
ková, D.Kaplanová, M. König, J.Vyorálek a další, rež. R. Ballek | 
Velký sál | 90 minut
22. 12. | 19.00 | Krásné psací stroje! – M.O. Štědroň – autorské 
hudebně-divadelní představení na téma slavných osobností české 
literatury. Hrají: A. Kubátová, N. Drabiščáková, M. König, P. Jeništa, 
J.Vyorálek a další, rež. M. Orson Štědroň | Velký sál | 170 minut

TANTEHORSE
www.tantehorse.cz

05. 12. | 19.00 | Radim Vizváry: The Creep – snově absurd-
ní představení zkoumá pohled člověka, který se snaží oprostit 
od vlastního bytí skrze utrpení a vybere si jednu z nejtěžších 
možných cest, smrtelnou Nemoc | Studio | 60 minut

DIVADLO SPEKTÁKL
www.facebook.com/spektakl

06. 12. | 19.00 | Faust – J. W. Goethe – slast bez námahy, úspěch 
bez pádu, život na dluh. Faust zbaven velkoleposti a patosu | 
Studio
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15. 12. | 20.00 | GundR
17. 12. | 17.00 | Zajatci vesmíru – Wariot Ideal – fantastický 
příběh o velké dobrodružné pouti člověka ke hvězdám, o tajem-
stvích Vesmíru a nekonečnosti prostoru i lidské představivosti | 
vhodné pro děti od 6 let | 50 minut | v češtině 
18. 12. | 16.00–21.00 | Čtení z Havla – Motus, Matěj Chytil, 
Ondřej Buddeus – v divadle Alfred ve dvoře bude už potřetí pro-
bíhat událost „Čtení z Havla“, akce, která se původně spontánně 
seběhla v roce 2011 venku pod sochou Sv. Václava na Václav-
ském náměstí. Žádná demonstrace, nýbrž čtení. Na místě budou 
k dispozici Havlovy spisy a další jeho knihy, z nichž si můžete 
pasáž vybrat. Pokud si ovšem přinesete vlastní knížku, bude to 
lepší. Můžeme jich půjčit jen omezené množství | 300 minut | 
v češtině, angličtině

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

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

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

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

  předprodej na měsíc leden začíná 06. 12.

01. 12. | 19.30 | Paní Warrenová – G. B. Shaw – podle hry 
B.  Shawa Živnost paní Warrenové (Mrs. Warren’s Profession) 
v překladu B. Hodka upravil L. Smoček. Úč: I. Chýlková, Z. Stavná, 
T. Jeřábek, J. Hájek, P. Křiváček, V. Kotek
02. 12. | 16.30 | 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 | zadáno
03. 12. | 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.
06. 12. | 19.30 | KATI – M. McDonagh – hra se odehrává v Anglii 
v době, kdy byl zrušen trest smrti. A kati měli problém. Hrají: 
M. Finger, D. Černá, Š. Fingerhutová, O. Malý, J. Dulava, V. Kratina, 
O. Brancuzský, V. Šanda, T. Jeřábek, D. Gondík, A. Švehlík, O. Sokol 
a další. Překlad a rež. O. Sokol | premiéra

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

  Divadlo, umělecký inkubátor i komunitní prostor pro nezávislé pub-
likum. Od roku 2001 platforma scénického umění za hranicí žánrů. 
Divadlo, které hledá uměleckou vizi pro občanskou společnost. Alfred 
ve dvoře – oáza neklidu už 15 let!

  pokladna divadla a divadelní bar jsou otevřeny hodinu před 
představením

  rezervace a předprodej vstupenek: www.alfredvedvore.cz

01. 12. | 18.00 | Co dělám? #6 – série rozhovorů v komorním 
prostřední malého sálu divadla, které připravuje a moderuje Petr 
Tyc. Po hostech, jejichž povolání byla například režisér, architekt, 
novinář, kostýmní designérka, aktivistka v oblasti mateřství, 
strážník, řezník a kuchař, hudební publicista či vrcholový manažer, 
přijmou nyní pozvání hosté, jejichž životní povolání a strategie 
se teprve dozvíme. | 90 minut | v češtině
02. 12. | 20.00 | Výš – tYhle – Florent Golfier (FR) a Lukáš 
Karásek (CZ) přebývající ve světě, kde jejich život určují jediné 
dvě síly: gravitace a touha dostat se výš. Jedním gestem opírají 
štafle o jejich stín a plni elánu vykračují pevným krokem do vzdu-
choprázdna. | jazykově bezbariérové | 45 minut
03. 12. | 20.00 | Výš – tYhle
07. 12. | 20.00 | Eleusis – Handa Gote Research & Development 
– post–internetová opera o nemožnosti velkého příběhu ve svě-
tě, kde je vše zároveň lež i pravda. Cyklický čas mýtu zlomený 
do instantního času našeho světa. Mystérium cesty podsvětím 
za znovuzrozením, které ovšem možná nepřijde. Lolcats. Blue 
Screen Of Death. Jsem v pytli, pusťte mě ven! | 60 minut | v češ-
tině, angličtině a italštině
08. 12. | 20.00 | Eleusis
09. 12. | 20.00 | Eleusis
10. 12. | 20.00 | Eleusis
14. 12. | 20.00 | GundR – Wariot Ideal – příběh o nepřekonatel-
né síle bratrství, vášni k horolezectví, vytrvalosti, pokoře, životních 
rozhodnutích, tíze vlastního svědomí a hlavách v oblacích. 
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15. 12. | 19.30 | Bůh masakru – Y. Reza – slogan: Nemůžeme 
ovládnout, co nás ovládá. Yasmina Reza není nikdy doslovná, 
nepíše pouhé „dobře udělané hry“ se zaručenou pointou. Úč. 
I. Chýlková, M. Pleštilová, J. Dulava a V. Kratina, rež. O. Sokol
16. 12. | 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
17. 12. | 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
19. 12. | 19.30 | Léda (Manželskonemanželská povídka)
20. 12. | 19.30 | Kati
21. 12. | 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
22. 12. | 19.30 | Před západem slunce – G. Hauptmann – 
láska navazuje vztah k  lidem. Nenávist též. Kdo hledá cestu 
k lidem, může si vybrat. „Minulost se neprodyšně uzavírá. Du-
chovní hodnoty už nestojí v popředí. Hrozí, že zcela zaniknou.“ 
(G. Hauptmann, leden 1933). Úč. P. Nárožný, O. Vetchý, J. Dulava, 
Z. Stavná, L. Skopalová, D. Černá, M. Pavlata, P. Kikinčuk ad., rež. 
L. Smoček

  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 prosinec začíná v pokladně DD v sobotu 19. listopadu 
v 09.00, on–line předprodej ve 

  čtvrtek 17. listopadu ve 20.00
  v den představení je od 18.30 otevřen divadelní bar.

01. 12. | 19.30 | Interview – T. Holman – „Svěřím ti nejtemnější 
tajemství, jedině když ty mi řekneš to svý.“ Hrají: V. Khek Kubařo-
vá, J. Plesl, rež. M. Myšička | 1. předpremiéra
02. 12. | 19.30 | Interview | 2. předpremiéra
03. 12. | 19.30 | INTERVIEW | 1. premiéra
05. 12. | 19.30 | INTERVIEW | 2. premiéra
06. 12. | 19.30 | Dabing Street – P. Zelenka – ve dvou vě-
cech jsou Češi skutečně dobří: v pití alkoholu a dabingu. Hrají: 

Kati

07. 12. | 19.30 | Léda (Manželskonemanželská povídka)
08. 12. | 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 | natáčení ČT
09. 12. | 19.30 | Bratři Karamazovi | natáčení ČT
10. 12. | 19.30 | Urna na prázdném jevišti – M. Čičvák – 
„Moje poslední komedie“ – Martin Čičvák režíruje svou autor-
skou inscenaci Urna na prázdném jevišti, v níž čtyři herečky 
– v našem případě Lenka Skopalová, Veronika Žilková, Ivana 
Uhlířová a  Sára Venclovská – rozptylují popel svého nená-
viděného i milovaného režiséra. Černá až bulvární komedie 
žvaněním svých protagonistek nenápadně stále více přesahuje 
divadelní prostředí a dokáže mluvit o ženském osudu i osudu 
antické hrdinky Evropy, po níž je, bůhví proč, a asi ne náhodou 
pojmenován náš kontinent. Hrají: L.  Skopalová, V.  Žilková, 
I. Uhlířová, S. Venclovská, rež. M. Čičvák
11. 12. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: JEDEN DEN – Kabaret 
Ivan Blatný. Bohnická divadelní společnost. Všemi milovaný a pře-
ce všemi zatracený. Hrají: M. Bonne, M. Hanousková, P. Korpas, 
Š. Kučerová, J. Ortmann, M. Pražáková, M. Řeháček, P. Schrank, 
J. Vrba a I. Hessová, K. Štefanová j.h. Režie a dramaturgie: I. He-
ssová, V. Kodetová / Kostýmní spolupráce: A. Králová | premiéra
12. 12. | 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
13. 12. | 19.30 | Kati
14. 12. | 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
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  DIVADLO ARCHA
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1 | pokladna tel. 221 716 333 
| ticket@archatheatre.cz | www.archatheatre.cz

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

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

02. 12. | 20.00 | Už jsme doma a Jihočeská filharmonie 
– podobná setkání se nekonají často. Klasik české hudební alter-
nativy kapela Už jsme doma zaduní v doprovodu symfonického or-
chestru Jihočeské filharmonie. Na jediném koncertě v Praze zazní 
stěžejní skladby Už jsme doma v nových aranžích a pod taktovkou 
amerického dirigenta J. Kohla | vstupné 390 Kč | 150 minut.
03. 12. | 20.00 | Stimul festival: Reinhold Friedl / Franck 
Vigroux, Ken Ganfield – unikátní propojení dvou hudebních 
světů nabídne v  rámci festivalu Stimul R.  Friedl – německý 
pianista, skladatel a  lídr předního seskupení soudobé hudby 
Zeitkratzer, které se před lety představilo i českému publiku, 
společně s radikálním francouzským elektronikem F. Vigrouxem 
v rámci projektu Tobel. Odkaz soudobé vážné hudby se zde mísí 
s progresivní elektronickou scénou v magickém improvizovaném 
tvaru, jenž však mnohdy zní jako prokomponovaná skladba na po-
mezí ambientu, noise a elektroakustiky. Support – americký hráč 
na modulární syntezátor K. Ganfield | předprodej 200 Kč, v den 
koncertu 250 Kč | 90 minut
08. 12. | 20.00 | VOSTO5/Divadlo Archa – Kolonizace – 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 oby-
čejná lidská pýcha? Kolonizace nových planet je nevyhnutelnou 
budoucností. Má být ale vesmír kolonizován člověkem? Nejno-
vější site–specific Divadla VOSTO5 inspirovaný Archou, evolucí 
a československými sci–fi komiksy. Rež. J. Havelka | vstupné 
250/150 Kč | 80 minut
09. 12. | 20.00 | VOSTO5/Divadlo Archa – Kolonizace – nový 
počátek
10. 12. | 20.00 | VOSTO5/Divadlo Archa – Kolonizace – nový 
počátek
11. 12. | 20.00 | EKG – O Lásce a Naději – literární kabaret 
I. Malijevského aj. Rudiše bude v neděli 11. prosince a v pon-
dělí 12. prosince věnován Lásce a Naději. Protagonisté pozvali 
do pražského Divadla Archa Hlinomazův Apetit, Ježížka, česko-ně-
meckého režiséra a spisovatele J. Manna a básníka a spisovatele 
M. Šindelku. Hrát bude čudesný kabaret a lék na bolest: Kursk.
sk! | vstupné 190/110 Kč | 120 minut s přestávkou
12. 12. | 20.00 | EKG – O Lásce a Naději

M. Myšička, V. Neužil, H. Čermák, J. Holcová, K. Melíšková, L. Je-
línková, rež. P. Zelenka.
07. 12. | 19.30 | Kafka ’24 – K. F. Tománek – hra inspirovaná 
posledním rokem života Franze Kafky. Hrají: D. Novotný, L. Kro-
botová, V. Neužil, B. Poláková/M. Issová, P. Šimčík, H. Čermák, 
M. Bendová, rež. J. Mikulášek | anglické titulky
08. 12. | 19.30 | Brian – M. Krobot – hra o jedné expedici. Hrají: 
J. Plesl, D. Novotný, H. Čermák, M. Myšička/M. Krobot, P. Šimčík, 
V. Neužil, J. Konvalinka, R. Fiala a L. Krobotová, rež. M. Krobot.
09. 12. | 19.30 | Kafka ’24
11. 12. | 19.30 | Interview
12. 12. | 19.30 | Zimní pohádka – W. Shakespeare – psycho-
thriller se šťastným koncem. Hrají: D. Novotný, M. Myšička, L. Kro-
botová, M. Krobot, P. Šimčík, J. Plesl, P. Vršek, V. Khek Kubařová, 
V. Polívka, S. Babčáková, Z. Žádníková, rež. O. Spišák.
13. 12. | 19.30 | Interview
14. 12. | 19.30 | Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská 
– L. Balák – představení divadla Komediograf. Hrají: T. Matonoha 
a T. Měcháček, rež. L. Balák | host
15. 12. | 19.30 | Zásek – D. Doubt – hra o lidech, kterým se 
zastavil výtah. Hrají: K. Melíšková, V. Khek Kubařová, M. Myšička, 
H. Čermák, M. Kroupa, rež. I. Trojan | zadáno
16. 12. | 19.30 | 39 stupňů – J. Buchan, A. Hitchcock – kome-
die na motivy klasického špionážního filmu Alfreda Hitchcocka 
z roku 1935. Adaptace Patrick Barlow. Hrají: J. Plesl, S. Babčáková, 
V. Neužil a D. Novotný, rež. D. Ondříček.
17. 12. | 19.30 | Protest – V. Havel – představení Divadla Na ta-
hu. Hrají: K. Beseda a R. Bár, rež. A. Krob | host
18. 12. | 19.30 | Kakadu – K. F. Tománek, J. Havelka – hra ze 
života. Hrají: S. Babčáková, S. G. Janáčková, V. Khek Kubařová, 
J. Holcová, B. Poláková, D. Novotný, J. Plesl, rež. J. Havelka
19. 12. | 19.30 | Interview
20. 12. | 19.30 | Dabing Street
21. 12. | 19.30 | Zásek

ANTI.KVARIÁT DEJVICKÉHO DIVADLA
  vstup přes Dejvickou divadelní kavárnu

04. 12. | 15.00 | Kvak a Žbluňk jsou kamarádi – loutková 
pohádka podle slavné knížky Arnolda Lobela. Hrají: M. Zimová 
a M. Matejka. Po představení přijde za dětmi Mikuláš s tradičním 
doprovodem.
12. 12. | 20.00 | Večer s Jáchymem Topolem – setkání se 
spisovatelem a dramaturgem Knihovny Václava Havla.
18. 12. | 15.00 | Jak topič čerta napálil – komedie na motivy 
pohádky Luboše Vydry ze sborníku undergroundových pohádek 
Čertovo kopyto v podání divadelního souboru Ujeto. Po předsta-
vení bude pro děti a jejich rodiče připravena čertovská výtvarná 
dílna.
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09. 12. | 19.30 | Audience – V. Havel – Audience je historickou 
exkurzí do doby „dávno minulé“, do doby, která už neexistuje 
a tudíž se stává něčím jako science–fiction. Nebo ne?
12. 12. | 19.30 | Sekáč dědeček – T. Pratchett – rodinná se-
šlost za hranicemi života. Adaptace inspirovaná Pratchettovým 
románem Těžké melodično.

Vánoční koleda

13. 12. | 19.30 | Vánoční koleda – místy až hororový příběh, 
který navrací Vánocům jejich původní smysl, je oslavou velkory-
sosti, soucitu a dobré vůle | od 8 let
15. 12. | 19.30 | Komu zvoní Hana – Divadelní talk show 
s hosty, jejichž osudem se staly Vinohrady.
16. 12. | 19.30 | 1984 – G. Orwell – vstupte do světa, kde vládne 
Velký Bratr, a doufejte, že v něm nezmizíte. 
20. 12. | 19.30 | Racek – A. P. Čechov – komedie o umění 
a  umělcích – spisovatelích a  herečkách, kterou napsal lékař 
a znalec lidských charakterů A. P. Čechov.

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

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

01. 12. | 19.30 | Mlýny – kultovní představení a nejúspěšnější 
drama divadla Sklep všech dob
02. 12. | 20.00 | Škampovo kvarteto – koncert. Program: 
A. Dvořák: Smyčcový kvartet op., B. Smetana: Smyčcový kvartet 
č. 1 (Z mého života). Škampovo kvarteto hraje ve složení Helena 
Jiříkovská – housle, Adéla Štajnochrová – housle, Martin Stupka 
– viola, Lukáš Polák – violoncello
04. 12. | 14.00 | Mikulášská dílna s Mirkou Čejkovou – 
14.00–15.30 – vánoční ozdoby z hoblin, 16.00–18.00 – udělejte 
si svého anděla či čerta z keramiky. Na dílnu je nutná rezervace 
na tel. čísle: 737 403 479. Vhodné i pro rodiče s dětmi.

15. 12. | 20.00 | Divadlo Vizita – Snubní komůrka – ne-
spoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Še’ze, Zdeňka 
Konopáska a Viktora Zborníka | vstupné 230/150 Kč | 120 minut 
s přestávkou
16. 12. | 18.00 | Věra Říčařová a František Vítek – Piš-
kanderdulá, Josefe! – představení, které je legendou světo-
vého loutkového divadla. Dětská hra, která se stala divadelní 
avantgardou. Tradice, která je již třicet let zároveň neustálým 
experimentem. „Kdyby John Cage byl loutkář, dělal by takové 
divadlo“, prohlásil jeden divák po  představení v  New Yorku | 
vstupné 230/150 Kč | 120 minut s přestávkou
17. 12. | 18.00 | Věra Říčařová a František Vítek – Piškan-
derdulá, Josefe!
18. 12. | 20.00 | Min Tanaka a Rin Ishihara – Destination 
of the Stone – po delším čase se vrací do Archy slavný japonský 
tanečník M. Tanaka, který vystupí v duetu s R. Ishihara. M. Tanaka 
je jako představitel světové taneční avantgardy častým hostem 
významných uměleckých institucí. V nedávné době vytvořil spolu 
s jazzovým pianistou C. Taylorem sérii představení pro novou bu-
dovu Whitney Musea v New Yorku. Pražské publikum má unikátní 
příležitost kontinuálně sledovat jeho tvorbu. Spolu s hudebníkem 
J. Caleem vytvořil představení pro slavnostní otevření Divadla 
Archa, kde Tanaka od té doby pravidelně vystupuje. Pro příští rok 
chystá pro Archu choreografii s českými tanečníky a performery | 
vstupné 350 Kč / student,senior 190 Kč | 70 minut.
19. 12. | 20.00 | Min Tanaka a Rin Ishihara – Destination 
of the Stone

VEŘEJNÉ NATÁČENÍ SHOW JANA KRAUSE: 
06. a 13. 12. vždy od 19.30. 

  Produkce a dramaturgie: In Film Praha. 
  Vstupenky v předprodeji v pokladně Divadla Archa a on–line. 
  Změna programu vyhrazena

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

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

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

  přidejte se do Klubu přátel a čerpejte slevu 20% na vstupenky 
a další výhody (více o Klubu přátel na www.divadlod21.cz/text/
podportenas).

  program pro děti viz rubrika „Divadla pro děti“.

07. 12. | 19.30 | Nora – Domeček pro panenky – H. Ibsen – 
příběh z dob, kdy muži měli majetkovou a morální moc nad 
svými ženami.
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16. 12. | 16.00–21.00 | Vánoční trhy ve Studiu Dobeška 
17. 12. | 10.00–14.00 | Vánoční trhy ve Studiu Dobeška 

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN:
06. 01. | Tříkrálové odpoledne
23. 01. | Besídka 2017
24. 01. | Besídka 2017
25. 01. | Výběr z Besídek
26. 01. | Schmitzer
30. 01. | Vosto5

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

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

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

01. 12. | 18.00 | Knoflíček – J. Ondra – neobyčejný příběh 
obyčejného kluka z vesnice. Hrají: K. Podzimková, M. Dudek, 
S. Chmelová, J. Panzner. Pořádá MČ Praha 9 | Divadlo D21 | za-
vřené představení pro IZS
03. 12. | 19.30 | Monology vagíny – E. Elsner – dojemná 
a  rozpustilá exkurze do  poslední neprobádané oblasti. Hrají: 
D. Bláhová, M. Sajlerová a J. Asterová v alternaci s A. Polívkovou.
06. 12. | 14.00 | Kouzlo Vánoc – adventní program pro seniory 
– nechte si pohladit srdce i duši. Pořádá MČ Praha 9. Úč. Šporkovo 
trio, I. a D. Krausovi, F. Sychra, J. Krupičková
06. 12. | 19.30 | Hajzlbáby aneb tady se ptám já – O. Kova-
řík – bláznivá komedie s kriminální zápletkou se zpěvy a tanci.. 
Rež. L. Pivoňka
07. 12. | 14.00 | Kouzlo Vánoc – adventní program pro seniory 
– pořádá MČ Praha 9
08. 12. | 16.30 | Vánoční besídka Základní a mateřské školy 
Balabenka
09. 12. | 19.30 | Předvánoční vítr s GLADLY S.W. – vyjímečný 
vánoční koncert kladenské country skupiny
11. 12. | 18.00 |„…V srdci navěky“ – emotivní šansonový 
večer písní J. Bulise v podání R. Dvořáka a G. Řezníčka.
13. 12. | 19.30 | Penzion Ponorka – P. Chesnot – hrají: L. Vacu-
lík, J. Révai, R. Štolpa, A. Traganová. L. Lavičková a další
14. 12. | 19.00 | Vánoční posezení u cimbálu – pořádá Slo-
vácký krúžek v Praze
15. 12. | 18.00 | Vánoční vystoupení žáků ZUŠ Praha 9
16. 12. | 19.30 | Černá hodinka vánoční – adventní zastavení 
s vánoční hudbou, povídkami, verši a cukrovím. Úč. Šporkovo 
trio a hosté – V. Vartová, K. Novotný, J. Krupička, J. Krupičková, 
F. Sychra, I. Krausová a D. Kraus | Malá scéna

04. 12. | 15.00 | Pohádková rezervace – Past na Ptáčka 
– Pohádková rezervace pana Ptáčka je útočištěm českých pohád-
kových bytostí, které čelí záplavě spajdrmenů, šregů a pokymonů
05. 12. | 16.30 | Mikulášská pumelice s pohádkou Zla-
tovlásky – tradiční mikulášský program tentokrát s divadlem 
Lokvar a nadílkou pro děti. Erben versus Dobšinský – Zlatovlásky. 
Neposlechnout příkaz krále se nevyplácí, ale můžete porozumět 
řeči zvířat. Někdy je lepší nevyzradit tajemství, protože tím 
můžete ublížit někomu, koho máte rádi. Dvě loutkové pohádky 
o Zlatovlásce pro celou rodinu.
06. 12. | 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.
07. 12. | 19.30 | Výběr z Besídek – sklizeň nejlepších plodů 
z posledních let. Sestavu aktuální Besídky doplňují Tomáš Hanák, 
Václav Marhoul, Robert Nebřenský a další.

Milostný trojúhelník

08. 12. | 19.30 | Milostný trojúhelník – herecko-psychologický 
balanc – Martin Zbrožek, Pavel Liška a Josef Polášek. Trojice herců 
vstupuje na jeviště vždy bez předem daného scénáře. 
09. 12. | 18.00 | Alena Schulz, Markéta Křeček – vernisáž 
– šité obrazy a kresby
11. 12. | 15.00 | O pejskovi a kočičce – jak spolu hospodařili 
pejsek s kočičkou a ještě o všelijakých jiných věcech. Inspirováno 
knihou Josefa Čapka | od 3 let | uvádí Divadlo „KAPSÁŘ“
11. 12. | 17.00 | J. J. Ryba – Česká mše vánoční – Česká mše 
vánoční skladatele Jana Jakuba Ryby je i dvě stě let po svém vzni-
ku symbolem českých Vánoc a lidovým holdem k oslavě narození 
Ježíše Krista. Vánoční koncert tentokrát v podání členů operního 
sboru státní opery Praha.
13. 12. | 20.00 | Radůza s kapelou – zpěvačka, multiinstru-
mentalistka a autorka hudby i textů, začínala s převážně blueso-
vě zabarveným repertoárem na ulici, kde ji v roce 1993 objevila 
zpěvačka Zuzana Navarová. 
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06. 12. | 19.30 | Plovárna – představení volně inspirované Van-
čurovým Rozmarným létem. Hrají: A. Jarchovský, V. Jelínek, K. Vlč-
ková | Bratři v tricku | délka představení 60 min bez přestávky | 
vstupné 200, 180, 160 Kč, studentská sleva 20% | Nebuď konzerva
07. 12. | 19.30 | Zloději zelených koní – propletenec přátelství, 
zrady, lásky a zklamání nás zavede do specifické a unikátní společ-
nosti nelegálních prospektorů, kteří se pohybují za hranicí zákona. 
Hrají: P. Liška, M. Adamczyk, J. Boková a další, rež. D. Wlodarczyk 
| délka představení 90 min | vstupné 80 Kč | kino
09. 12. | 19.30 | Růžové brýle – S. Bigelow aj. Goldberg – dra-
matický příběh, odehrávající se v roce 1938 v Chicagu, nepostrá-
dá irský ani židovský humor. Hrají: Z. Bydžovská, H. Maciuchová 
a S. Rojková, rež. L. Bělohradská | Divadlo Ungelt | délka před-
stavení 105 min | vstupné 420, 400, 380 Kč 
10. 12. | 15.00 | Mrazík – N. R. Erdman, J. Galin, J. Galin – po-
hádka na motivy slavného filmu, rež. J. Galin | Docela velké diva-
dlo Litvínov | délka představení 60 min | vstupné 100, 80, 60 Kč
11. 12. | 19.30 | Mesiáš – P. Barlow – absolutní vánoční klasika 
plná montypythonovského humoru. Hrají: D. Prachař, I. Chmela, 
M. Prachařová, rež. T. Zielinski | Divadlo Verze | délka představení 
120 min | vstupné 350, 320, 280 Kč
12. 12. | 18.00 | Koncert pěveckých sborů – vystoupení 
pěveckých sborů ZUŠ Ratibořická | délka představení 60 min | 
vstup volný, je nutné vyzvednout si předem vstupenku v pokladně 
divadla
13. 12. | 19.30 | Pavel Dobeš – koncert folkového písničkáře | 
vstupné 200 Kč, studentská sleva 20%
14. 12. | 16.00 a 18.00 | Vánoční show 2016 – oblíbené 
vánoční představení, kde si děti zazpívají i zasoutěží | Agentura 
Amfora | délka představení 80 min | vstupné 100 Kč
15. 12. | 18.00 | Fit Studio D – vánoční akademie | délka před-
stavení 90 min | vstupné 100 Kč
16. 12. | 19.30 | Vánoční koncert Nadi Válové | délka před-
stavení 90 min bez přestávky | vstupné 200 Kč
18. 12. | 17.00 | Zpívání pod vánočním stromem – vánoční 
atmosféra provoněná svařeným vínem. Přijďte si pro Betlémské 
světlo do Divadla v přírodě | vstup volný
19. 12. | 19.30 | Rošáda – J. Nvota – situační komedie o tom co 
dělat, když se manžel začne chovat bláznivě. Hlavně si nenechávat 
pomáhat od příbuzných…. Hrají: M. Trnavský, B. Munzarová, 
R. Novák, M. Procházková, rež. J. Nvota | Divadelní spolek Frída 
| délka představení 160 min bez přestávky | vstupné 350, 320, 
280 Kč
21. 12. | 18.00 | Harfa Jany Bouškové a její hosté – jako 
hosta uvede Jana Boušková nejlepšího hráče na lesní roh Radka 
Baboráka | délka představení 120 min bez přestávky | vstupné 
260, 230, 200 Kč

18. 12. | 19.30 | Vánoce s Pacifikem – již tradiční sváteční 
koncert naší folkové stálice
20. 12. | 19.30 | Klíč (kvartet) – adventní koncert – písně 
legendární skupiny Klíč v podání čtyř jejích předních protagonistů. 
Folkově–renesanční skupina Klíč (kvartet) chce (tentokrát advent-
ně laděným koncertem) potěšit všechny přátele „renesančně“ 
inspirované hudby. 
21. 12. | 19.30 | Jazz Collegium Boba Zajíčka – koncert 
skupiny vedené už 40 let nestorem české jazzové scény, trum-
petistou a hudebním publicistou Lubošem Bobem Zajíčkem | 
Jazz klub Gong
22. 12. | 16.00 | Vánoce školy Métis 
31. 12. | 14.00 a 17.00 | Zdeněk Izer a autokolektiv – Sil-
vestr 2016 – zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci 
setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. 
Oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé 
řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. 
Divadlo Gong vám přeje pohodové prožití svátků vánoč-
ních, zdraví, štěstí a mnoho pěkných kulturních zážitků 
v roce 2017.

  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

  pokladna Chvalského zámku otevřena 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

01. 12. | 19.30 | Vztahy na úrovni – M. McKeever – povedená 
rychlá a bláznivá fraška v hvězdném obsazení. Hrají: L. Vaculík, 
M. Bočanová, V. Žehrová, M. Zounar a další | DS Háta | délka před-
stavení 120 min | vstupné 350, 320, 280 Kč
03. 12. | 18.00 | Poručík z Inishmoru – M. McDonagh – ďá-
belská groteska, černá jako kočka, co vám v noci přejde přes 
cestu. Rež. L. Horký. Hrají členové souboru Hrobeso | Ty–já–tr / 
Praha | vstupné 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč | Čechův divadelní 
podzim 2016
04. 12. | 15.00 | Coppélia – tradiční taneční vystoupení žáků 
baletní školy | Baletní škola BcA Jána Němce | délka představení 
60 min | vstupné 100, 80, 60 Kč 
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Drábka ve hře Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná 
jednou může být pravda! Úč. O. Kaiser, J. Lábus, rež. D. Drábek
09. 12. | 19.00 | Srdcový král – muzikál
10. 12. | 14.30 a 19.00 | Srdcový král 
11. 12. | 13.30 | Srdcový král 
11. 12. | 20.00 | Začínáme končit – komedie uznávaného fran-
couzského autora a komika nabízí unikátní hereckou příležitost 
B. Hrzánové, která ztvární jednu ženskou hrdinku, a přesto se 
jedná o dvojroli: hraje totiž nejen atraktivní ženu svého věku, ale 
také stejnou ženu tak, jak ji vidí její manžel, který je přesvědčený, 
že jeho manželka v poslední době příliš rychle stárne… Fran-
couzská komedie výstižně vypráví o vztazích mezi muži a ženami, 
o plynutí času, strachu ze stárnutí a ošklivosti, o (ne)schopnosti 
být spolu. Rež. L. Engelová, úč. B. Hrzánová, R. Holub, R. Zima, 
R. Fidlerová / J. Tesařová / J. Jiskrová. 
12. 12. | 19.00 | Božská Sarah – silnou a působivou hrou 
Božská Sarah si herecká legenda I. Janžurová plní dlouholetý 
profesní sen. V příběhu posledního léta světově proslulé herečky 
a vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardtové ji herecky doprovází 
K. Hádek či I. Orozovič. Budete se bavit, budete se spolu se Sarah 
cítit spalováni sluncem v její rezidenci na ostrově u bretaňské-
ho pobřeží, cestovat s ní jejím vlastním vlakem pětkrát křížem 
krážem Severní i Jižní Amerikou a sledovat statečnou cestu ženy 
ověnčené světovou slávou, ale i ženy sčítající nezdary a rány, kte-
ré takový velký osud přináší. Rež. A. Nellis, hrají: I. Janžurová, 
K. Hádek/I. Orozovič.
13. 12. | 19.00 | Zabiják Joe – Tarantinovská komedie, která vás 
bude překvapovat od začátku do konce. Kultovní lovestory z pera 
jednoho z nejvýznamnějších současných amerických dramatiků. 
Tracyho Lettse Zabiják Joe je černá komedie o jedné velmi své-
rázné rodince a ještě svéráznějším způsobu, jak zatočit s dluhy. 
Jedná se o velmi dobře napsanou hru, jež osciluje mezi komedií, 
sociálním dramatem, antickou tragédií a groteskní parodií. To 
samo o sobě dělá z tohoto textu nezaměnitelný originál, který 
na jednu stranu dokáže rozesmát a pobavit a na stranu druhou 
také leccos vypovědět o době a společnosti, ve které žijeme. Úč. 
I. Chmela, I. Jirešová, M. Taclík, I. Lupták, A. Fialová, rež. P. Svojtka.
14. 12. | 19.00 | Už nikdy sám!
15. 12. | 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. Úč. J. Paulová a D. Su-
chařípa, rež. L. Engelová.
16. 12. | 19.00 | Horečka sobotní noci – muzikál
17. 12. | 14.30 a 19.00 | Horečka sobotní noci
18. 12. | 13.30 | Horečka sobotní noci – derniéra
18. 12. | 20.00 | Pro tebe cokoliv

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

  pokladna divadla je otevřena po–pá 09.30–12.30 a 13.00–19.30, 
so–ne 12.00–15.00 a 15.30–20.00. pokud se v sobotu, neděli či 
o svátcích nekoná večerní představení, je otevřeno pouze do 18.00 
rezervace na tel. 296 245 311, nebo pokladna@kalich.cz

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

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

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

  bližší informace o muzikálech najdete v rubrice „Muzikály“.

01. 12. | 19.00 | PRO TEBE COKOLIV – první české uvedení 
výborné francouzské komedie, která baví celou Paříž. Mateřská 
láska nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera 
usmyslí, že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co udě-
láte? Samozřejmě jí podpoříte! I kdyby to mělo znamenat, že se 
z kožešin převlečete do oblečení z biobavlny, sundáte paroží ze 
zdí a nově zařídíte celý byt, namísto steaku připravíte zeleninové 
hody a na výběrovou komisi zahrajete divadlo, že jste „alter–glo-
balizační nadšenci“, i když nemáte ponětí, co to je. Režie: P. Kracik, 
hrají: J. Paulová, P. Zedníček, D. Suchařípa, L. Hampl, P. Vojáčková, 
S. Lewandowská, K. Kašpar | premiéra
02. 12. | 19.00 | Tajemství – muzikál Daniela Landy
03. 12. | 14.30 a 19.00 | Tajemství
04. 12. | 13.30 | Tajemství
04. 12. | 20.00 | Už nikdy sám! – ve své komedii Už nikdy sám! 
se německý režisér a dramatik Marc Becker zabývá fenoménem 
dnešní doby, a to osamělostí lidí ve velkoměstech. Vystavěl v ní 
poněkud bizarní situaci dnešních singles, kteří se snaží uniknout 
pocitu osamělosti a najít si někoho, s kým budou sdílet svůj život. 
Přirozeným způsobem jim to nejde, musí toho docílit promyšle-
ným plánem, dokonce za hranicí zákona. A stane se ještě něco 
daleko zvláštnějšího – po městě se najednou
05. 12. | 19.00 | Nahniličko aneb Poněkud dojatý – J. Kraus – 
pořádně nabroušená komedie J. Krause je kritikou řazena na špici 
současných českých původních her. Rej bizarních situací se v této 
komedii roztočí ve chvíli, kdy se svérázná česká rodina stane svěd-
kem a posléze i účastníkem velkého byznysu s poněkud nebezpeč-
ným artiklem. Kraus nám nabízí velmi neotřelý a nesmlouvavý 
pohled na naši porevoluční realitu. Úč. J. Kraus, E. Holubová, 
I. Chýlková, B. Klepl, J. Hrubý/L. Synek a M. Issová, rež. J. Ornest
06. 12. | 19.00 | Petr Bende & band a hosté – vánoční koncert
07. 12. | 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 

52  divadla



20.–21. | Robin Hood – muzikál
22. 01. | Mauglí – rodinný muzikál
22. 01. | Drahouškové
23. 01. | Nahniličko aneb Poněkud dojatý 
24. 01. | Na mělčině
26. 01. | Pro tebe cokoliv
27.–29. 01. | Johanka z Arku – muzikál
30. 01. | Moje hra
31. 01. | Už nikdy sám! 

  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 tel. 776 447 744, rezervace@divadlokampa.cz, 
info – info@divadlokampa.cz, web www.divadlokampa.cz,  
FB – www.facebook.com/divadlokampa

01. 12. | 19.00 | Vlny – monodrama herečky Nataši Burger 
o mnoha polohách ženy | vstupné 200 Kč
02. 12. | 18.00 | Jonathan Livingston Racek – komorní po-
etický příběh pro šest rukou a dva hlasy – letící křídla a šeptající 
moře v podání slyšících a neslyšících žen. Úprava a režie Jaroslav 
Dušek | Divadlo Cylindr | vstupné 200 Kč
04. 12. | 19.30 | Paralelní vesmíry – česká premiéra cenami 
ověnčené, svěží, vtipné i dojemné, ale hlavně chytře napsané 
romance z pera jednoho z nejnadanějších mladých britských 
autorů | Divadlo NaHraně | vstupné 200, 100 Kč 
05. 12. | 19.30 | Poprask v jesličkách – jak to bylo s Ježíškem? 
Nosil dárky? Měl rád prasata? Poslouchal doma? Překvapivé od-
halení utajované kapitoly dětství této celebrity v apokryfním 
(Pseudo–) Tomášově evangeliu! Předvánoční nevážná hříčka 
o tom, jak těžké je být jiný. Pro všechny zúčastněné strany | Di-
valo Ujeto | vstupné 150 Kč 
06. 12. | 19.00 | 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
07. 12. | 19.30 | Ty dvě, které obědvají – autorské představení 
Nataši Burger a Vlaďky Kuželkové | vstupné 200 Kč
08. 12. | 19.30 | Duše K – tentokrát s Milanem Jeglíkem – pou-
tavé vyprávění Jaroslava Duška a jeho hostů s besedou s diváky 
| vstupné 250 Kč

19. 12. | 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 kte-
ré se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen. Úč. J. Paulová 
a P. Zedníček, rež. R. Štolpa.
20. 12. | 19.00 | Sbohem, zůstávám! – I. Mergaultová – vel-
ký francouzský komediální hit se chlubí naprosto výjimečným 
hereckým 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. Úč. I. Janžuro-
vá, J. Paulová, P. Zedníček a J. Dulava/A. Procházka/M. Pleskot, 
rež. A. Procházka.
21. 12. | 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. Úč. J. Bartoška, Z. Bydžovská, 
J. Janěková ml., N. Divíšková, V. Peterková, A. Koutná, A. Kačerová, 
M. Kubačák, rež. J. Kačer.
22. 12. | 19.00 | Drahouškové – D. Laurentová – 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 rodiny v jednadvacátém století, tedy otázkou, jež je 
i u nás aktuální a stále palčivější. Úč. J. Paulová, P. Zedníček, D. Su-
chařípa, A. Svobodová a J. Kohout, rež. P. Novotný.
27.–30. 12. | 19.00 | Pomáda – slavný světový muzikál 
31. 12. | 17.00 | Pomáda

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2017:
03. 01. | Začínáme končit 
06.–07. 01. | Srdcový král – muzikál
08. 01. | Božská Sarah
08. 01. | Žena za pultem 2: Pult osobnosti 
09. 01. | Žena za pultem 2: Pult osobnosti
10. 01. | Zabiják Joe
12. 01. | Don Quijote
13.–15. 01. | Srdcový král – muzikál
15. 01. | Božská Sarah
17. 01. | Bez předsudků 
18. 01. | Sbohem, zůstávám!
19. 01. | Ani spolu, ani bez sebe
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trvat asi 3 hodiny a bude mít přestávku. Velcí komediografové 
našeho věku Norbert a Robert se vracejí, aby vám odvyprávěli 
další z velkolepých příběhů | Divadlo NaHraně | vstupné 200 Kč 
| derniéra

  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: každé úterý 16.00–18.00, dále se pokladna otvírá 1 ho-
dinu před začátkem každého představení a je otevřena 2 hodiny

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

  změna programu vyhrazena. 

05. 12. | 19.30 | Arnošt Lustig – Devětkrát mazal tov!! – 
vzpomínkový literárně-hudební večer k nedožitým 90. narozeni-
nám A. Lustiga. Úč. J. Somr, T. Fišerová, D. Kaplanová, K. Kolcová 
– Tlustá, A. Shonert, E. Lustigová, K. Hvížďala a další | vstupné 
je zdarma, vstupenky je potřeba rezervovat.
12. 12. | 19.30 | Lásko, lásenko, lásečko – Mirek Kovářík a Ra-
dek Bláha představí básníky, jimž víno života zraje ve verších: Mar-
tina Gregoru, strakonického lékaře, Josefa Menšíka, zahradního 
architekta z Dobříše a Stanislava Olivu, pardubického chemika | 
vstupné 100 Kč
14. 12. | 19.30 | Žena přes palubu – A. Totíková – intimní 
rozhovor tří žen. Připomene nám střípky z našeho života a my 
na krátkou chvíli zpomalíme a odpovíme si s nimi na různé otázky. 
Co je mou životní výzvou? Jaká mám tajemství, o nichž nikdo 
jiný nic netuší? A co se ukrývá v mé kabelce…? | hraje Divadlo 
Komorní svět | pronájem otevřený veřejnosti
16. 12. | 18.00 | Setkání před Betlémem – rodinné před-
stavení Divadla Víti Marčíka inspirované biblickým příběhem.
19. 12. | 19.30 | Když se zhasne – Doležalová, R. Vencl – man-
želství Trevora a Niny z vyšší newyorské společnosti je hotovým 
peklem na zemi, se kterým ale nelze jen tak skoncovat… | hraje 
Divadlo Komorní svět | pronájem otevřený veřejnosti
21. 12. | 19.30 | Hynek Tomm – Vánoční srdcové záležitosti 
– koncert zpěváka s romantickým tenorem vás potěší reperto-
árem od kantilény přes šanson a pop rock až po klasiku. Jako 
hosté vystoupí operní pěvkyně Edita Randová, herečka Miriam 
Kantorková, country zpěvačka Kristína Nídlová a vítěz finále su-
perstar Zbyněk Drda | pronájem otevřený veřejnosti

10. 12. | 19.30 | Přicházíme v míru – povídání nejen s au-
tisty nejen o autismu – setkání se světem autismu a autistů 
– poznejte osobně některé z nich, poznejte jejich talenty i ne-
dokonalosti. Večerem a besedou s hosty a diváky provází Michal 
Roškaňuk a Jaroslav Dušek | vstupné 180 Kč
11. 12. | 20.00 | NEKROteatro – Kachní dvorek – hra alter-
nativního divadelního seskupení Nekroteatro je volně inspirovaná 
pohádkou od H.CH.Andersena. Vhodné též pro děti od 11 let | 
vstupné 180 Kč
12. 12. | 19.30 | Du–Chanson – večer autorských šansonů. 
Zhudebněné básně V. Hraběte, V. Nezvala, A. Poliče, N. Burger. 
Za kytarou muž, u klavíru žena. Dva nástroje, dva hlasy a jedno 
souznění | Divadlo Cylindr | vstupné 180 Kč

Budu všude kolem tebe

13. 12. | 19.30 | Budu všude kolem tebe – skutečné příběhy 
o bolesti a naději vyprávějí ženy-matky, které ztratily své děti | 
Divadlo Cylindr | vstupné 200 Kč
14. 12. | 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 | nevhodné 
pro děti do 15 let | Divadlo NaHraně | vstupné 200, 100 Kč
15. 12. | 19.30 | Štěkání – žena, muž a pes. Hra, jejíž pravidla 
určuje ten, kdo má navrch. Kola hry se roztáčí. Začíná nelítostný 
soudní proces. Jak daleko jsou oba schopni zajít? | Divadlo Cylindr 
| vstupné 200 Kč
17. 12. | 19.30 | Malá Vizita – totální improvizační představení 
Jaroslava Duška a Pjéra la Šéz‘e pod světelným dohledem Viktora 
Zborníka | vstupné 250 Kč
18. 12. | 19.30 | Na cestě – příběh matky a dcery. Ty se jednoho 
květnového dne vydají za babičkou. Nejde o drama, spíše lásky-
plný úsměvný pohled na jejich společné bytí | Divadlo Cylindr | 
vstupné 200, 150 Kč
19. 12. | 19.30 | Poprask v jesličkách
20. 12. | 19.30 | Upír ve sklepě – kdo není upír, jako by nee-
xistoval. Komedie o žízni po krvi, lásce k alkoholu a šmejdech | 
Divadlo Blama | vstupné 200 Kč
23. 12. | 18.30 | Největší příběh všech dob – s největším 
bonusem všech dob aneb Možná přijde i oslík! Představení bude 
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  DIVADLO MANA 
Husův sbor Vršovice, Moskevská 34/967, 101 00 Praha 10–Vršovice | 
www.vrsovickedivadlo.cz 

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

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

  představení pro děti v rubrice Divadla pro děti

02. 12. | 08.45 a 10.15 | Loutkando Grando anebo kouzelné 
hraní s barokní hudbou | předstvanení pro školy | vstupné 
100 Kč | Velký sál 
03. 12. | 10.00 | Loutkando Grando anebo kouzelné hraní 
s barokní hudbou
05. 12. | 18.00 | Norská pohádka + Mikuláš v Maně | hrají 
Buchty a loutky | vstupné 100 Kč | Velký sál
05. 12. | 19.30 | ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY – W. Shakespeare – 
v  Padově žije bohatý kupec Baptista Minola, který má dvě 
krásné dcery Blanku a Kateřinu. Blanka má více nápadníků, 
ale o Kateřinu nikdo nestojí, než se ve městě objeví veronský 
šlechtic Petruccio. Rozhodne, že si chce Kateřinu vzít za ženu 
a učinit z ní pokornou choť, ač se to ostatním jeví jako neusku-
tečnitelné. Jelikož už je starší dcera Kateřina provdaná, může si 
Blanka vybrat ženicha, a tak se provdá za Lucenzia. Petruccio 
dělá Kateřině ze života peklo, aby si uvědomila, že překračuje 
konvence… Vsadí celý jejich majetek na to, aby ostatním do-
kázal, že se mu to povedlo… Klasická Shakespearova komedie 
o věčném střetu mezi ženou a mužem. Nikdy nekončící konflikt 
partnerských vztahů, který jako konstanta zůstává po staletí 
stále stejný. Hrají J. Sypal, M. Balážová, D. Jegerová, R. Trtík, 
P. Šimůnek, V. Bastl, scénografie B. Král, kostýmy J. Kubálková, 
produkce Artway Theatre, hudba Vojtěch Kosek, rež. R. Jasinská 
| vstupné 250/100 Kč | Velký sál | premiéra
10. 12. | 12.00–21.00 | SVATÍ BLÁZNI – tradiční festival 
amatérských divadel (nejen) evangelické mládeže | vstupné 
150 Kč | Velký sál
Program:
12.00 | Uvedení festivalu
12.10 | Duchovní slovo – farář Maroš Klačko
12.20 | T.E.S.C.O.: Ze života hmyzu
13.15 | Oldstars: Osiřelý západ
14.20 | Storytelling: Vyprávění
15.15 | Dana Moreé: Ztracená

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

  telefonické a emailové rezervace vyřizujeme průběžně, zpravidla 
po–pá 09.00–17.00 a v hrací den 08.00–16.00 

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

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

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

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

  celý program včetně anotací naleznete v rubrice Divadla pro děti

03. 12. | 11.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! 
04. 12. | 11.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek!
07. 12. | 10.00 a 16.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek! | (pro školy)¹
10. 12. | 14.00 | Magická esa 
11. 12. | 11.00 a 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek!
13. 12. | 10.00 a 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek! | (pro školy)¹
14. 12. | 09.30 a 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek! | (pro školy)¹
16. 12. | 09.30 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)¹
17. 12. | 11.00 a 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek!
18. 12. | 11.00 a 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek!
20. 12. | 10.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)¹
21. 12. | 09.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)¹
31. 12. | 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! 
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těžko zařadit, rozsah je široký od folku, šansonu, přes latinu, čar-
dáše až po čirý „bigbeat“… Přijďte si poslechnout nezaměnitelný 
souzvuk „balkánské pohřební kapely“ houslí, akordeonu, trubky 
a čisté vokály Báry, Mária a Nicholase…. Koncert se nekoná v di-
vadle, ale ve velkém sále Husova sboru (o patro výše ve stejné 
budově) | vstupné 250 Kč | Velký sál
17. 12. | 17.00 | Imaginárium Hanse Christiana Andersena 
– imerzivní (zážitkový) divadelní projekt sdružující komunitu lidí 
(divadelních profesionálů a amatérů, dětí nebo hudebníků) okolo 
Vršovického divadla MANA a Talent drama studia. Představení vy-
užívá specifické atmosféry prostorů divadla a husitského kostela 
a vypráví o síle imaginace, jež nám dává překonat tíživou přítom-
nost. Divák se stává poutníkem ve světě fantazie H. Ch. Andersena. 
Hrají: J. Potměšil (vypravěč), DJ NI–MO (DJ/princ), V. Svozílková 
(zpěvačka/princezna), Jakub Fišer (barman Adele/komoří), Milan 
Deutsch (principál/král), M. Kovář (Andersen), A. Bubnová (Iduška), 
I. Rohožka (herec/krejčí), B. Bochňák (herec/krejčí), D. Frýdl (kněz) 
a děti z Dětského talentu, rež. J. Ondra, E. Merjavá. Projekt podpořila 
Městská část Praha 10 | vstupné 150 Kč | Velký sál | předpremiéra
18. 12. | 11.00 | Vánoční hra evangelického sboru ve Vršovi-
cích – tradiční ztvárnění narození Ježíše v podání dětí a mládeže 
z farního sboru CČE ve Vršovicích. Rež. M. Opočenský | vstup volný 
| Velký sál
18. 12. | 18.00 | Ondřej Škoch a Nitky – Ondřej Škoch – vy-
nikající kytarista, zpěvák, hudební skladatel a producent a mj. 
také člen kapely Chinaski vystoupí společně se svým projektem 
zhudebněných básní Suzanne Renaud (v překladu Alice Ško-
chové) a Bohuslava Reynka. Po roční odmlce v rámci velkého 
Vánočního koncertu opět na prknech Vršovického divadla Mana 
v domovských Vršovicích. Hudba: O. Škoch, obsazení: O. Škoch 
– kytary, zpěv; Š. Škoch – dechové nástroje, percuse; D. Král – 
klávesy; P. Tichý – kontrabas; J. Linhart – bicí | vstupné 120/60 Kč 
| Velký sál |
20. 12. | 20.00 | Kurz osudové přitažlivosti – A. Kraus a ko-
lektiv – autorská komedie se pohybuje na pomezí žánrů činohry 
a show. Uvidíte a uslyšíte pár neuvěřitelných příběhů, ale přede-
vším se setkáte s až nepříjemně povědomými situacemi. Nechcete 
utrácet peníze za další obyčejné přednášky o vztazích? Unavuje 
vás už neustálé seznamování, které nikam nevede? Chcete koneč-
ně přijít na to, jak to mezi ženami a muži je, a najít svou osudo-
vou lásku? Pak je náš Kurz pro vás to pravé. Hrají: M. Adamczyk, 
A. Petřeková a J, Vejražka, rež. A. Kraus | vstupné 300 Kč | Velký sál
20. – 21. 12. | 08.30 a 10.30 | Zkrocení zlé ženy | představení 
pro školy | vstupné 100 Kč | Velký sál 
21. 12. | 19.30 | Jazzmana – Jazzové Vánoce Armina Reicha 
– tradiční vánoční koncert jazzové kapely pod vedením Armina 
Reicha. Vánoční zpěvy, písně a skladby v slušném a slušivém ja-
zzovém hávu navodí tu správnou vánoční atmosféru | vstupné 
80 Kč | Velký sál
24. 12. | 23.00 | Půlnoční Václava Neckáře – „Stojím 
v prázdném kostele, hvězdy nade mnou…“ – přijďte si po-
slechnout Půlnoční Václava Neckáře – poprvé naživo na půlnoční 

16.45 | Ochotní Suchdolníci 
18.45 | Teritoriální tyjátr
20.00 | Koncert: Oben Ohne Orchestra a M. Fendrychová 
– klávesy, zpěv
11. 12. | 14.45–19.30 | Adventní odpoledne Talent Drama 
studia – adventní divadelní odpoledne s charitativním vánočním 
bazárkem Talent Drama studia při Vršovickém divadle MANA | 
vstupné 100/50 Kč | Velký sál
Program:
14.45 | Zahájení a úvodní slovo k adventu faráře Husova 
sboru Davida Frýdla
15.00 | NE–Zápas v NE–improvizaci – představení, kde bojuje 
dívčí skupina Spice Girls proti klučičí Spartě, je založené na sérii 
improvizačních úkolů
16.30 | Konkurz star Reality show – představí se deset mla-
dých adeptů, ucházejících se o hlavní roli v divadelní hře
18.00 | Mana má talent! – představení mládeže o vnitřní od-
vaze lidí za nelehkého období protektorátu, kde mladá majitelka 
provozuje české divadlo i přes zákaz oficiálních struktur.
19.30 | Alfréd a Jozefína – autorské představení herců skupiny 
D-talent. Čeho všeho může být svědkem stará lavička v parku? 
Jde o groteskní příběh o zoufalé potřebě a marném hledání lásky. 
Jenže vše končí řetězcem ubližování, které nejde zastavit
12. 12. | 18.00 | Sportovec roku 2016 Prahy 10 – vyhlášení 
tradiční ankety o nejlepšího sportovce na území Prahy 10. Pořádá 
Oddělení sportu Městské části Praha 10 | Velký sál
13. 12. | 19.30 | Šarbilach – židovská kultura a tradice na Praze 
10 – koncert židovského orchestru Šarbilach. Šarbilach zname-
ná v překladu z hebrejštiny střípek pro štěstí. Základ souboru 
tvoří přes 20 hudebníků, především studentů uměleckých škol 
a konzervatoří, ale i starších muzikantů. V orchestru působili jako 
dirigenti Varhan Orchestrovič Bauer, Václav Kalenda, Lukáš Kovařík 
a Pavel Tojan. V současné době funguje orchestr pod taktovkou 
Jiřího Vondrovice. Program v rámci projektu Židovská kultura 
a tradice na Praze 10 byl podpořen podpořeného Městskou částí 
Praha 10 | vstupné dobrovolné | Velký sál
14. 12. | 10.00 | Pipi Dlouhá Punčocha | představení pro školy 
| vstupné 80 Kč | Velký sál 
14. 12. | 18.00 | Vánoční koncert Uměleckého studia Vršo-
vice – v pásmu hudby vystoupí žáci soukromé Základní umělecké 
školy ve Vršovicích: Uměleckého studia Vršovice pod vedením paní 
Lenky Šmídové a dalších pedagogů | Velký sál
16. 12. | 19.30 | Bára Hrzánová a Condurango – Condurango 
je projektem Báry Hrzánové a vzniklo v polovině osmdesátých 
let minulého století na pražské divadelní fakultě jako folkové 
sdružení mladých herců. V Condurangu hrají a zpívají fenomenální 
akordeonista, zpěvák a skladatel Mário Bihári, vynikající hudeb-
ník, trumpetista a zpěvák Nicholas Roy Arthofer a bezchybná 
rytmická sekce „z francouzského lycea“ Tonda Holub (housle, basa, 
ukulele) a Matyáš Mejzr (bicí). Svoji tvorbou se dá Condurango 
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a výš… Napsal: Kamil Střihavka. Hrají: Z. Hadrbolcová, K. Leich-
tová, J. Dolanský, J. Zadražil | vstupné 333 Kč | host
31. 12. | 14.00 | Už zase miluju! – herečky a zpěvačky Dolinová 
a Pogodová v komedii o dvou Múzách a jejich objevu, nadaném 
skladateli. Hrají: M. Dolinová, S. Pogodová, V. Tobrman | vstupné 
330 Kč | host

Už zase miluju!

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

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

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

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

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

01. 12. | 10.30 | Sen noci svatojánské – W. Shakespeare | 
veřejná generálka
01. 12. | 19.30 | Eva tropí hlouposti – F. Vavřincová
02. 12. | 19.30 | SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ | premiéra
03. 12. | 15.00 | SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ | 2. premiéra
06. 12. | 19.30 | Famílie – J. DiPietro
08. 12. | 19.30 | Famílie 
09. 12. | 19.30 | Až naprší a uschne / Hay Fever – N. Coward
13. 12. | 19.30 | Eva tropí hlouposti
14. 12. | 10.30 | Babička – B. Němcová
14. 12. | 19.30 | Jeptišky – D. Goggin – muzikál
16. 12. | 19.30 | Eva tropí hlouposti
17. 12. | 15.00 | Pokoj lidem dobré vůle
18. 12. | 15.00 | Pokoj lidem dobré vůle
19. 12. | 10.30 a 19.30 | Pokoj lidem dobré vůle

bohoslužbě. Václav Neckář uvede své nejznámější vánoční písně 
na jedinečném minirecitálu v husitském kostele ve Vršovicích 
v rámci půlnoční bohoslužby. Zpívá Václav Neckář. Účinkuje chrá-
mový sbor Pražští pěvci pod vedením Stanislava Mistra. V rámci 
půlnoční bohoslužby bude uvedena Rybova Česká mše vánoční, 
sbor a orchestr řídí Stanislav Mistr, na varhany hraje Kamil Vavrek. 
Akci podpořila Městská část Praha 10 | Velký sál kostela

  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“. Dětské 
představení naleznete v rubrice „Divadla pro děti“

14. 12. | 19.00 | Sextet – komedie Sextet nabízí divákům 
humorný pohled do prostředí oddělení plastické chirurgie – 
nejste spokojeni s tím, jak vás pánbůh stvořil? Změňte to! Ne 
vždy je však s takovou změnou srozuměno i vaše okolí. Ale co, 
člověk si zvykne na leccos – hlavně, když se to bere s humo-
rem. Hrají: Z. Slavíková, V. Beneš, K. Urbanová, M. Merunka | 
vstupné 340 Kč

Sextet

20. 12. | 19.00 | Příběh Coco Chanel – odhazovala milence 
stejnou rychlostí jako korzety. Milovala anglického lorda, ruské-
ho šlechtice, francouzského básníka i nacistického důstojníka. 
Vydělávala miliony a neměla je komu odkázat. Dodnes je znač-
kou luxusu. Hrají: J. Čenský, M. Dolinová, F. Sychra, L. Švormová 
| vstupné 320 Kč
28. 12. | 19.00 | Tolik hlav – naše hra je o snech, touhách, ale 
i o vášni pro věc samotnou a je srozumitelná i pro dnešní mladou 
generaci stejně, jako je i vzpomínkou pro generaci padesátníků 
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T. Kopsová/D. Pfauserová, P. Vacek, F. Slováček jr., J. Hrušínský, 
L. Hruška, V. Chalupa, Z. Hruška, M. Kern. Rež. M. Balcar.
07. 12. | 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
08. 12. | 19.00 | Poslední aristokratka | zadáno
09. 12. | 19.00 | Paní plukovníková – B. Ahlfors – komedie, 
která vám dodá chuť do života. Úč. J. Bohdalová, L. Švormo-
vá/J. Tvrzníková, J. Satoranský, V. Jeníková, V. Zawadská, Z. Ma-
ryška/R. Novák a Z. Hruška, rež. V. Strnisko.
10. 12. | 19.00 | Generálka
11. 12. | 16.00 a 19.00 | Poslední aristokratka
12. 12. | 19.00 | Manželské vraždění
13. 12. | 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 | zadáno
14. 12. | 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.
15. 12. | 19.00 | Poslední aristokratka | zadáno
16. 12. | 19.00 | Dědicové – A. Krief – I při pohřbu může být 
v rodině pěkně veselo. Úč. M. Etzler, M. Hudečková, K. Hrušínská, 
T. Němcová, M. Sitta, A. Daňková/D. Pfauserová, rež. J. Herz
18. 12. | 19.00 | Charleyova teta – J. B. Thomas – kome-
die, která vás zbaví blbé nálady. Úč. P. Vacek, M. Kern, V. Liš-
ka, T.  Němcová, K.  Hrušínská, M.  Šplechtová/V.  Zawadská, 
M. Sitta, Z. Maryška/L. Hruška, A. Schmidtmajerová/A. Daň-
ková/H. M. Maroušková/D. Pfauserová, J. Hrušínský/Z. Hruška, 
rež. J. Hrušínský
19. 12. | 19.00 | Paní plukovníková
20. 12. | 19.00 | Generálka
21. 12. | 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.
22. 12. | 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.
28. 12. | 19.00 | Poslední aristokratka
30. 12. | 19.00 | Charleyova teta
31. 12. | 14.00 a 17.00 | Charleyova teta

20. 12. | 19.30 | Pokoj lidem dobré vůle
25. 12. | 19.30 | Famílie
26. 12. | 15.00 | Sen noci svatojánské
27. 12. | 19.30 | Až naprší a uschne / Hay Fever
28. 12. | 19.30 | Jeptišky
29. 12. | 19.30 | Nerušit, prosím – R. Cooney
30. 12. | 19.30 | Dohazovačka – T. Wilder
31. 12. | 14.00 a 17.30 | Magor – L. Shue – silvestrovské 
představení

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
05. 12. | 19.30 | Umění vraždy – J. DiPietro
08. 12. | 19.30 | Nejlepší kamarádky – P. Weiss
09. 12. | 19.30 | Plný kapsy šutrů – M. Jonesová 
10. 12. | 15.00 | Můj báječný rozvod – G. Aronová
12. 12. | 19.30 | Tři holky jako květ – E. Murphyová
17. 12. | 19.30 | Tři holky jako květ
22. 12. | 19.30 | Můj báječný rozvod
28. 12. | 19.30 | Tři holky jako květ

  DIVADLO NA JEZERCE
Divadelní společnost Jana Hrušínského

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

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

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

  generální partner Mountfield, a.s.

02. 12. | 19.00 | Manželské vraždění – E. E. Schmitt – jedna 
z nejúspěšnějších francouzských her současnosti. Je to souboj, 
ve kterém jde v pravém slova smyslu o život. Chcete-li se dobře 
bavit a zároveň cítit lehké mrazení v zádech, nenechte si ujít tuto 
Hřebejkovu inscenaci. Úč. J. Dušek a N. Burger, rež. J. Hřebejk.
04. 12. | 16.00 a 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. Pfauserová, K. Hrušínská, M. Sitta, J. Sedláčková, P. Pelzer, 
M. Kern, rež. A. Goldflam
05. 12. | 19.00 | Poslední aristokratka
06. 12. | 19.00 | Tři v tom – J. Vostrý – tři slečny tají, že je-
jich láska nezůstala bez následků. Úč. K. Hrušínská, T. Němcová, 
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  DIVADLO NA REJDIŠTI
Dvořákovo nábřeží 2, 110 00 Praha 1 

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

  Změna programu vyhrazena!

09. 12. | 19.00 | JELEN V BORŮVČÍ – Dvě neuvěřitelné mysli-
vecké miniatury: „ Zlý jelen“ V. K. Klicpery a „Borůvčí“ M.Šotka. 
Hrají studenti 5.ročníku hudebně dramatického oddělení. Rež. 
K. Iváková | premiéra
12. 12. | 19.00 | Jelen v borůvčí
14. 12. | 19.00 | Kazimír a Karolína – Ö.von Horváth – Tragi-
komedie o neradostných koncích a ještě smutnějších začátcích 
Rež. L. Pečenka. Hrají studenti 6. ročníku hudebně dramatického 
oddělení
15. 12. | 19.00 | Závišův kříž – Nový muzikál z české historie 
o lásce rytíře Záviše z Falkenštejna a královny Kunhuty vznikl 
na půdě Pražské konzervatoře. Účinkují studenti oddělení po-
pulární hudby. Rež. G. Skála
19. 12. | 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 6. ročníku hudebně dramatického oddělení. Rež. 
K. Iváková.

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

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

09. 12. | 19.00 | Moliére: Směšné preciózky aneb Nehy-
noucí klasik naruby – málo známá jednoaktová fraška dává 
vzniknout opulentní, barvami i stíny hýřící podívané. Burleskní, 
lehce kabaretní až groteskní představení si utahuje z manýristic-
kých snah o autentické baroko, stejně jako i z provedení „klasika“ 
ve vznešeném a seriosním hávu. Hra se s chutí vysmívá tehdejším 
celebritám, všem fiflenám a floutků, nadutosti, povýšenosti, tu-
posti a preciozitě – tedy prázdné duchaplnosti.
14. 12. | 19.00 | René de Obaldia: Mopslíkem z lásky – tři 
groteskní příběhy prodchnuté milostným vzplanutím, biga-
mií, nevěrou i sebeláskou korunuje šťastný zločin! Hořkosladké 
a černohumorné hříčky neztrácí komediálnost a humor, a čím 

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

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

02. 12. | 20.00 | Rent – koncertní verze – 20. výročí – J. Larson 
– Rent se vrací – alespoň na jednu noc! Americký přelomový 
muzikál, který přepsal dějiny tohoto žánru. V roce 2016 slaví Rent 
20. let od svého prvního uvedení na Broadwayi a po celém světě 
probíhají v průběhu roku oslavy k připomenutí tohoto výjimečné-
ho díla. V České republice zazní v období s Rentem přímo spjatým, 
tedy v předvánočním čase a den po oslavě celosvětového boje 
proti HIV/AIDS. Účinkují: T. Vaněk, R. Tomeš, M. Tomešová, M. Hor-
ká, T. Novotný a další. Kapela: P. Ožana, O. Michalík, D. Csenge, 
R. Peterský | uvádí Art4Rent
06. 12. | 19.30 | Testosteron – A. Saramonowicz – „Chlapi, 
provozoval někdo z vás sex jen proto, aby si zlepšil společenské 
nebo profesní postavení?“ Svižná a zábavná situační komedie 
polského autora sleduje snahu sedmi zcela odlišných mužů po-
chopit, v čem tkví jejich živočišná podstata… Hrají: J. Novotný, 
J. Zadražil, J. Racek, J. Nosek, P. Jeništa, J. Hofman, V. Štěpánek. 
Rež. V Štěpánek | uvádí Divadlo Company.cz 
07. 12. | 19.30 | Obec překladatelů
08. 12. | 19.00 | Boží komedie – sedí tam nahoře Bůh nebo 
Bohyně? Jak se vlastně žije na nebesích? Jsou tam i mejdany? 
A co je nového v ráji? Chtějí se tam Adam s Evou vrátit?... Hudební 
komedie spojená se šokovou terapií. Choreografie M. Rebcová. 
Rež. P. Hroneček | uvádí Divadelní spolek No a co?! 
13. 12. | 19.30 | M. K. SHOW – talkshow Martina Krause 
– charitativní talkshow, která má nejen pobavit diváky, ale také 
přispívat lidem v těžké životní situaci, nadacím či sdružením | 
uvádí M. K. SHOW.
14. 12. | 19.30 | Testosteron
17. 12. | 19.00 | Vyšetřování ztráty třídní knihy – J. Cimr-
man, J. Smoljak | uvádí Holé neštěstí
19. 12. | 19.30 | Zločiny.ženy.doc – V. Fajer – syrová a surová 
dokumentární hra – přepis skutečných rozhovorů ruské novi-
nářky se dvěma vězeňkyněmi, odsouzenými za vraždu muže, 
či spoluúčast na ní. Čím blíž se novinářka snaží k těmto ženám 
dostat, tím víc se musí sama ukázat. Také ona řeší svou vášeň, své 
ponížení, svou nenávist… Dialog s “vražednicemi” se tak stává 
vlastně svéráznou terapií jedné intelektuálky. Hrají: K. Leichtová, 
J. Hofman, P. Balner, E. Vrbková. Rež. O. Mataj | uvádí Divadlo 
Company.cz. 
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10. 12. | 19.30 | Nevillův ostrov – T. Firth – členové středního 
managementu společnosti Salfordská Minerální Voda se během 
teambuildingového víkendu ztratí a ocitnou na opuštěném ost-
růvku uprostřed řeky. Uč.J. Revai, P. Děrgel, F. Čapka, K. Halbich. 
Rež. A. Minajev | host
11. 12. | 15.00 | Líbánky aneb Láska ať jde k čertu – N. Co-
ward – dvojice bývalých manželů se po letech setkává v drahém 
francouzském hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými no-
vými a mladšími partnery. Úč. J. Langmajer, I. Jirešová/K. Issová, 
M. Válková/J. Čvančarová/K. Frejová a J. Teplý ml./M. Slaný, rež. 
P. Hruška
11. 12. | 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. Suchaří-
pa, M. Válková/K. Brožová/K. Špráchalová, K. Hrachovcová Herčí-
ková/N. Boudová, E. Čížkovská a M. Hruška/Z. Vencl, rež. P. Hruška
12. 12. | 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
13. 12. | 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. Pindeová, 
M. Sejnová, P. Stach, J. Krafka, rež. P. Hruška
14. 12. | 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. 12. | 19.00 | Světáci – Z. Podskalský – adaptace známé 
filmové komedie. Hrají: V. Limr/ F. Tomsa, M. Zounar, O. Želenská, 
I. Andrlová, M. Bočanová/A. Gondíková
16. 12. | 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
17. 12. | 14.00 | Únos!? – F. Verer – bláznivá komedie úspěšného 
francouzského dramatika o tom, že být drsným gangsterem není 
jen tak. Úč. Z. Kajnarová – Říčařová, L. Hampl, K. Halbich 
17. 12. | 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
19. 12. | 19.00 | Celebrity s.r.o. – A. Procházka – divadelní 
komedie o natáčení nekonečného seriálu, kde úspěch určuje 
reklama a procento sledovanosti. Hrají: M. Písařík/L. Pavlá-
sek, A. Gondíková/K. Macháčková, V. Kratina/O. Vizner, V. Li-
mr/F. Tomsa

černější, tím lépe. Nebohé postavy jsou vrženy do absurdních 
situací, aby následně byly nuceny jednat ještě absurdněji neřkuli 
ztřeštěněji.
21. 12. | 19.00 | Slavomir Mrožek: Kouzelná noc – absurd-
ní jednoaktová hra polského dramatika. Snad se nám podařilo 
vydolovat z  této humorné hříčky i  dosud neobjevené: stesk 
po životě, kdy svět našich hrdinů měl svoji vůni, a člověk sám 
svoje sny, ideály. 

  DIVADLO PALACE
Václavské nám. 43, Pasáž Jalta, 110 00 Praha 1 | tel. 224 228 814 | 
pokladna@divadlopalace.cz | www.divadlopalace.cz, 
www.facebook.com/divadlopalace

  pokladna otevřena po–pá 10.00–19.00, so, ne a svátky 12.00–19.00 
  hromadné objednávky na tel. 603 888 264;michaela@divadlopalace.cz
  vstupenky zakoupíte také v síti Ticket Art včetně všech poboček CK 
Čedok; ceny vstupenek 220–490 Kč

01. 12. | 19.00 | CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ – A. Hellstenius – 
Chvála bláznovství je příběh dvou přátel Ellinga a Kjella, jež 
spolu sdílí pokoj v ústavu pro duševně choré, a kteří stojí před 
velkou výzvou začít společný život mimo stěny léčebny „Kdo říká 
že není magor, neříká pravdu“. Hrají: M. Hofmann, F. Blažek, 
M. Slaný, L. Zahradnická, Š. Opršálková . Rež. J. Nvota | host 
| premiéra
03. 12. | 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
04. 12. | 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
05. 12. | 19.00 | Chvála bláznovství 
06. 12. | 19.00 | Rodina je základ státu – R. Cooney – Ko-
medie kde jde o život Úč. M. Etzler, V. Hybnerová, P. Motloch, 
S. Laurinová, R. Trsťan, M. Kopečný, M. Hudečková/M. Procház-
ková, R. Jelínek, J. Slach, Z. Piškula/M. Sabadin, rež. P. Hruška 
26. 11. | 19.00 | Terapie – Ch. Durang – Terapie aneb Láska je 
fata morgána – komedie o tom, že každý je tak trochu blázen. 
Uč. V. Hybnerová, M. Etzler, M. Pechlát, V. Záveský, S. Černodrin-
ská/K. Leichteová. Režie. Vanda Hybnerová 
09. 12. | 19.00 | V Paříži bych tě nečekala, tatínku – J. Bar-
bier
10. 12. | 14.00 | 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
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  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 prosinec začal 24. 10.
  pokladna tel. 222 518 716, otevřena po–pá 10.00–12.00 
a 13.00–18.00

01. 12. | 19.30 | Caveman – R. Becker – úč. J. Holík/J. Slach, 
rež. P. Hartl, hudba D. Kraus
02. 12. | 19.00 | Dokonalá svatba – úč. F. Tomsa/A. Vacula-
/M. Zelenka, M. Bittnerová/O. Lounová, J. Hervert/K. Heřmánek 
ml., L.Sarah Fischerová, J. Trojanová, V. Křížová/S. Vrbická, D. Vej-
ražka, rež. L. Olšovský
03. 12. | 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
05. 12. | 19.00 | Příbuzné si nevybíráme – úč. S. Skopal, V. Vy-
dra, J. Čenský, M. Zahálka, L. Zahradnická, E. Janoušková, S. Post-
lerová, E. Režnarová, L. Skopalová, J. Boušková, rež. J. Novák
08. 12. | 19.00 | 70. Mirek Řihošek – Rangers – Plavci
09. 12. | 19.30 | Caveman
10. 12. | 11.00 | Tobogan Český rozhlas – veřejná nahrávka 
Českého rozhlasu (přímý přenos), veselé i vážné povídání a písničky
10. 12. | 18.00 | Večer se souborem Gaudeamus
11. 12. | 17.00 | Vánoce s Limborou
12. 12. | 19.00 | Hexenšús – úč. L. Langmajer, D. Morávková, 
H. Čížková, P. Juřička/I. Kubečka, J. A. Duchoslav/I. Kubečka, R. Zi-
ma, G. Hermanová/M. Bittnerová, rež. P. Kracik
13. 12. | 19.00 | Jožka Šmukař + cimbálová muzika
14. 12. | 19.00 | Bosé nohy v parku – úč. A. Linhartová, R. Má-
cha, V. Freimanová, R. Hrušínský, rež. K. Iváková
15. 12. | 19.00 | Když kočky nejsou doma – úč. L. Vaculík, R. Štol-
pa, H. Sršňová, J. Galinová, L. Lavičková, D. Révaiová, rež. J. Galin
16. 12. | 19.00 | Rukojmí bez rizika – úč. V. Vydra, J. Šťast-
ný/S. Skopal, J. Boušková/J. Malá, M. Zahálka/M. Davídek, L. Za-
hradnická/B. Šťastná, F. Skopal/M. Zahálka ml., J. Novák
17. 12. | 11.00 | Tobogan Český rozhlas
17. 12. | 17.00 | Rosénka – folklorní večer 
18. 12. | 19.00 | Vánoční koncert – Láďa Kerndl
19. 12. | 16.00 | Poslední zhasni! – Vladimír Hron a hosté 
– natáčení TV Relax
21. 12. | 19.30 | Caveman
29. 12. | 19.30 | Caveman
31. 12. | 17.00 | Liga proti nevěře – úč. I. Šmoldas, M. Kuklová, 
V. Nová/T. Šefrnová, rež. B. Arichtev

20. 12. | 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. Hrají: D. Šinkorová/T. Kost-
ková, R. Vojtek, P. Vondráček, K. Šildová a L. Olšovský, rež. 
A. Procházka

21. 12. | 19.00 | 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
16. 12. | 17.00 | Caveman 
27. 12. | 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
29. 12. | 19.00 | Africká královna – C. S. Forester – humorný 
a dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit 
zamilovaného muže…. Hrají: L. Rybová, H. Čermák, rež. V. Čer-
máková.
30. 12. | 19.00 | P.R.S.A. – E. Szybal – hra polského autora 
Eueniusze Szybala. “ „P.R.S.A.  jsou hořkou rodinnou komedií 
a dámskou jízdou nejen pro ženy“. Hrají: I. Svobodová, K. Leich-
tová, E. Lecchiová, J. Bernášková, I. Wojtylová, J. Nosek/R. Trsťan, 
rež. V. Štěpánek | host
31. 12. | 13.30 a 16.30 | Vztahy na úrovni – je velmi svižná 
moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává 
ani milostný život mužů sedících na vlivných křeslech v Evropské 
obchodní komisi. Hrají: L. Vaculík, K. H. Hrachovcová, m. Zounar. 
F. Tomsa, rež. A. Procházka 
31. 12. | 20.00 | Jo, není to jednoduché – J.-C. Islert – ko-
medie o tom, jak může dopadnout doučování matematiky pod 
peřinou. Hrají: J. Langmajer, A. Gondíková, M. Timková, K. Krej-
čová a D. Punčochář, rež. P. Hruška
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09. 12. | 17.00 | Kouzelný hrneček – na motivy pohádky H.Ch.
Andersena „Pasáček vepřů“ Úč. Gymnázium Master Class Moskva 
ve spolupráci s divadlem Krásný sarafán Praha | pronájem
13. 12. | 19.00 | Polib tetičku, aneb nikdo není bez chyby 
| zadáno 
14. 12. | 15.30 | Vánoční sešlost
15. 12. | 16.00 | Jak se hladí duše – František Novotný – 
vánoční setkání se zajímavým hostem. Zveme Vás na další volné 
pokračování pořadu Františka Novotného, který nám jako vždy, 
představí velice zajímavého hosta | vstupné 180 Kč | 130 Kč pro 
přátele Klubu Ž90 
19. 12. | 16.00 | Ta naše písničká česká – setkání u příleži-
tosti 75. výročí mučednické smrti Karla Hašlera. Úč. I. Veberová, 
soprán, sólistka Státní opery DJKT v Plzni a nositelka Ceny Thálie, 
L. Havlák, tenor, sólista Státní opery a Národního divadla v Praze, 
I. Havláková, klavírní doprovod, pedagog AMU | vstupné 180 Kč | 
130 Kč pro přátele Klubu Ž90 

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

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

KAŠPAR
02. 12. | 18.00 | Běsi – F. M. Dostojevskij – slavný román řeší 
základní otázky lidské společnosti. Vyhrocené situace, silné příbě-
hy a spousta energie, která vás rozhodně nenechá v klidu. Hrají: 
M. Hofmann, J. Nerudová/J. Čvančarová, P. Lněnička, E. Mesfin 
Boušková, M. Němec, M. Steinmasslová, J. Potměšil, M. Zoubková, 
J. Špalek a další. Rež. A. Minajev
03. 12. | 16.30 | Zrada – H. Pinter – hra klasika anglického 
dramatu o tajemství z dávné minulosti. Když se sejdou tři lidé, 
jeden vždy přebývá. Jak to vlastně tenkrát bylo?! Hrají J. Neru-
dová, J. Potměšil, A. Jastraban. Rež. F. Nuckolls
03. 12. | 20.30 | Něžná je noc – scénický fragment románu 
Zločin a trest a povídky Něžná F. M. Dostojevského. Hrají M. Ho-
fmann, E. Josefíková. Rež. P. Hartl
04. 12. | 13.00 | Mikulášovy patálie – R. Goscinny, J. J. Sem-
pé – děti, vezměte svoje rodiče do divadla! Příběhy ze života 
malého Mikuláše a jeho povedených kamarádů. Úč. M. Ruml, 
P. Lněnička, L. Jůza, A. Petráš, Z. Charvát, M. Němec/M. Hofmann, 
M. Steinmasslová, P. Lagner. Rež. F. Nuckolls
05. 12. | 19.30 | Klec – V. Fanta – (retro)komedie o mnoha 
podobách lásky, kde nikdo není tím, kým být se zdá, ale když ho 
miluješ, není co řešit!!! Albert nebo Albína, Jadwiga nebo Jakub, 
Stanley nebo Simonetta,Fahrenheit nebo Celsius… a není to 
vlastně jedno?!? Ať žije svoboda a rovnoprávnost! Hrají A. Jastra-
ban, M. Bukovčan, A. Petráš, M. Tichý, M. Steinmasslová, P. Lagner, 
Š. Vaculíková, K. Pokorný, V. W. Kraus. Rež. F. Nuckolls

  DIVADLO U VALŠŮ
13. divadelní sezóna

Dům PORTUS, Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1 | pokladna 
a rezervace tel. 222 333 999 | dana.pekova@zivot90.cz | 
www.divadlouvalsu.cz, www.zivot90.cz

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

  pokladna otevřena v pracovních dnech 08.00–15.30 a hodinu před 
začátkem představení.

  předprodej na prosinec začíná 15. 11. 2016
  ceny vstupenek: 30–200 Kč (podle typu představení)
  pro skupiny 10 a více osob máme připraveny zajímavé slevy
  více informací najdete na www.divadlouvalsu.cz; pronájem 
a hromadné objednávky dana.pekova@zivot90.cz, tel. 222 333 555, 
512; mob. 731 108 534

01. 12. | 16.00 | Legendy opery – Ivan Kusnjer – u příle-
žitosti významného životního jubilea. Barytonista Ivan Kusnjer 
je absolventem AMU v Praze. Po angažmá v Ostravě a v Brně je 
od roku 1985 sólistou opery Národního divadla. Díky vynikající 
pěvecké technice je jeho repertoár velmi široký. Vedle italských 
oper jsou to také díla českých autorů i soudobá tvorba. Je také 
skvělým interpretem písní, oratorií a kantát. Ivan Kusnjer je také 
vícenásobným nositelem ceny Thálie. S jeho pěveckým uměním se 
rovněž mohli seznámit posluchači v řadě zemí více kontinentů. Své 
zkušenosti předává nastupující pěvecké generaci jako pedagog 
a vedoucí Katedry zpěvu a operní režie pražské AMU | vstupné 
150 Kč | 100 Kč pro přátele Klubu Ž90
06. 12. | 16.00 | Drahá Mathilda – I. Horovitz – tragikomický 
příběh osudové lásky. Mimořádně úspěšná hra (USA – Broadway, 
Německo, Francie), která přes svůj vážný námět je plná lidského 
humoru a porozumění. Israel Horovitz patří k nejúspěšnějším 
a  nejproduktivnějším americkým autorům. V  současné době 
jsou jeho hry uváděny v různých zemích Evropy, ale především 
ve Francii, kde je jedním z nejhranějších amerických autorů. Hrají: 
D. Kolářová, I. Svobodová, L. Veselý, rež. O. Kosek, scéna: M. Hess, 
kostýmy: I. Brádková, překlad: A. Jerie | vstupné 200 Kč | 150 Kč 
pro přátele Klubu Ž90
07. 12. | 19.00 | Polib tetičku, aneb nikdo není bez chyby – 
S. Williams – situační komedie. Děj nás zavede do Londýna, kde ne-
smělý Leonard žije po rozvodu s pubertální dcerou a svým veselým 
otcem, kterého se snaží dostat do domova důchodců, ale nikde ho 
pro jeho svéráznou povahu nechtějí. Leonard, aby si přivydělal, píše 
tajně knihu pod ženským pseudonymem, ale všechno se nečekaně 
zamotá, když se půvabná nakladatelka rozhodne knihu vydat… 
Obsazení: Leonard/J. Čenský, Harriet/M. Pleštilová, Gus/P. Nový 
nebo K. Vlček, Didi/Hana Marie Maroušková nebo E. Jansová, scéna 
M. Hess, kostýmy J. Jelínek, překlad R. Menclová, rež. J Novák | 
vstupné 200 Kč | 150 Kč pro přátele Klubu Ž90 
08. 12. | 17.00 | Drahá Mathilda
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20. 12. | 16.30 | Kašparova sláva vánoční – For Bambini
20. 12. | 19.30 | Kašparova sláva vánoční
21. 12. | 16.30 | Kašparova sláva vánoční – For Bambini
21. 12. | 19.30 | Kašparova sláva vánoční
22. 12. | 16.30 | Kašparova sláva vánoční – For Bambini
22. 12. | 19.30 | Kašparova sláva vánoční
30. 12. | 20.00 | Silvestr od první vteřiny

KAŠPAR – BYTOVÉ DIVADLO
01. 11. | 19.30 | Helverova noc – I. Villqist – komorní drama, 
sevřené jako dětská pěst, když se bojí. Jedna kuchyně, dvojice 
lidí a za okny se chystá pogrom. Hrají M. Zoubková, P. Lněnička. 
Rež. J. Špalek
06. 10. | 18.00 | Audience – V. Havel – jednoaktovka – v kan-
celáři jednoho pivovaru sládek a Vaněk společně zjistí, že je to 
všechno na hovno. To jsou paradoxy, co?! Úč. J. Potměšil a J. Špalek
08. 12. | 19.30 | Sirotci – D. Kelly – kam až může zajít oddanost 
rodině? A je dobré do světa, kde se děje tolik násilí, přivádět další 
děti? Znepokojivá hra klade otázky, odpovědi jsou jen na divá-
cích… Úč. M. Zoubková, M. Němec, J. Plouhar, rež. F. Nuckolls
12. 12. | 19.30 | To nemá chybu – D. Ives – muž a žena, jeden byt, 
jeden pokoj, jedna velká postel a jedna narozeninová oslava… a vše 
začíná tak krásně. Hrají B. Lukešová, A. Jastraban. Režie J. Špalek

DIVADLO PETRA BEZRUČE
01. 12. | 19.30 | Petrolejové lampy – paralyzující thriller o choro-
bách venerických, varovná lekce sexuální výchovy, rizika nevázané-
ho milostného života… kde jsou ti páni? Na hřbitově zakopáni…

TIA PRODUCTION
04. 12. | 17.00 | 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 a una-
vení – ale vlastně velmi, velmi šťastní... Večer plný humoru a dob-
ré nálady zaručený!

ŠÁRKA VACULÍKOVÁ
06. 12. | 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 

ÚSTAV ÚŽASU
10. 12. | 10.30 | Usnula jsem, ale nespím – rodinná černá 
komedie o cestě do říše mrtvých, kam se podle mexické legendy 
živý člověk dostane tak, že usne na hrobě. Obyvateli onoho hrobu 
pak musí navěky sloužit. Pro děti od pěti let.
11. 12. | 10.30 | Usnula jsem, ale nespím

07. 12. | 19.30 | Opilí – I. Vyrypajev – současná ruská hra o ge-
neraci, která se opila možnostmi natolik, že zapomněla na to, že 
po každé opilosti přichází vystřízlivění. Hrají: T. Rumlová, A. Jastra-
ban, 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
08. 12. | 19.30 | Osiřelý západ – M. McDonagh – dva bratři, 
jeden sporák, sbírka porcelánových figurek, oblíbené chipsy 
a uříznuté psí uši… Vítejte v Irsku v městečku Leenane!!! Hrají 
P. Lněnička, M. Ruml, L. Jůza, T. Rumlová. Rež. J. Špalek
09. 12. | 18.00 | Plešatá zpěvačka – E. Ionesco – komedie 
z pera klasika absurdního dramatu. Vše je jiné, než se zdá… Hrají 
M. Hofmann, J. Nerudová, P. Lněnička, M. Zoubková, P. Lagner, 
L. Jůz, rež. J. Špalek
09. 12. | 21.00 | Chanson? Šanson – večer šansonů se sklenkou 
vína. Piaf, Visockij, Bécaud, Hegerová, Marlene Ditrich, E. F. Burian, 
Brel… Hrají E. Elsnerová, J. Nerudová, M. Prášilová, M. Stein-
masslová, E. Mesfin Boušková, hudební doprovod J. Kohoutek 
a Z. Dočekal.
10. 12. | 15.00 | Růže pro Algernon – D. Keyes – tragikomický 
příběh dementního muže, který chce být chytrý. Nejúspěšnější 
inscenace spolku Kašpar – odehráli jsme už přes 700 repríz. Úč. 
J. Potměšil, B. Lukešová ad., rež. J. Špalek
10. 12. | 19.30 | Mrzák Inishmaanský – M. McDonagh – ko-
medie o tom, co se stane, když do nejzapadlejšího zapadákova 
v Irsku přijedou filmaři až z Ameriky. Hrají: M. Ruml, J. Nerudová, 
E. Elsnerová, M. Hofmann, A. Petráš, M. Prášilová/M. Coufalová 
a další. Rež. J. Špalek
12. 12. | 19.30 | Višňový sad – A. P. Čechov – Tragikomedie 
o konci jedné éry a počátku nové – jiné nebo jen další...?! Jak živé, 
jak současné... Čechov úplně poprvé na repertoáru divadelního 
spolku Kašpar! Úč. M. Steinmasslová, Š. Vaculíková, M. Zoubková, 
J. Potměšil, L. Jůza, P. Lněnička, J. Špalek a další
14. 12. | 19.30 | Terminus – M. O´Rowe – tři monology ze 
současného Dublinu. Drsné příběhy, zpočátku realistické, poz-
ději jimi začínají prostupovat démoni a andělé... Úč. T. Rumlová, 
B. Lukešová a L. Hampl, rež. M. Němec
15. 12. | 18.00 | Kašparova sláva vánoční – znovu vybalíme 
kytary, bubny a píšťaly a svoláme na zkoušku sbor i orchestr… 
z půdy staháme kulisy, kostýmy i papundeklová zvířátka do bet-
lému a vyprášíme hromadu peřin a polštářů – to aby se při 
koulování neprášilo. Promažeme kolečka u saní a  jedem…. 
Děti z Bullerbynu, Kubula a Kuba Kubikula, Erbenův Štědrý den 
a Rakovnická vánoční hra. 
16. 12. | 18.00 | Kašparova sláva vánoční
17. 12. | 15.00 | Kašparova sláva vánoční – For Bambini
17. 12. | 19.30 | Kašparova sláva vánoční
18. 12. | 15.00 | Kašparova sláva vánoční – For Bambini
18. 12. | 19.30 | Kašparova sláva vánoční
19. 12. | 18.00 | Kašparova sláva vánoční
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přímořského majáku, brilantní dialogy, strhující tempo a origi-
nální zápletka dávají téhle současné komedii obrovský potenciál. 
Hrají: J. Langmajer, A. Gondíková, rež. P. Hruška

  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

03. 12. | 19.00 | Martha & Tena Elefteriadu – Srdce na dlani 
– vánoční koncert s hosty – letošní koncert bude obsahovat písně, 
jež jste mohli slyšet na trojalbu jejich Zlaté kolekce. Doprovodí je 
opět vynikající skupina „Professor“ pod vedením Richarda Mar-
kuzziho. Hosté: Vladimír Strnad (klavír) skupina ARIONAS; skupina 
mladých „Ten men“ pod vedením Marka Rajnocha.
04. 12. | 19.00 | Čtyři dohody – J. Dušek – Čtyři dohody za-
ložené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, 
který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek svobody, 
opravdového štěstí a lásky. Úč. J. Dušek, A. Vitouš a P. La Š´éz
05. 12. | 19.00 | Čtyři dohody
18. 12. | 18.00 | Vánoční koncert Sestry Havelkovy | cena 
vstupenky 250 Kč
19. 12. | 19.00 | LÉČIVÉ DIVADLO GABRIELY FILIPPI – ANA-
STASIA – vytvořeno podle stejnojmenné knihy Vladimíra Me-
greho. Jedná se o příběh ženy, která žije uprostřed divoké přírody 
a má schopnost uzdravovat duši a tělo člověka. Tento příběh Vás 
navrátí ke smyslu a radosti ze života. Úč. G. Filippi a M. Kubec; 
host: I. Adamcová – mystička a duchovní učitelka | premiéra
19. 12. | 19.00 | Řecký večer
22. 12. | 19.00 | Řecký večer

  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 150 do 250 Kč; divadlo poskytuje 50% slevu 
pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P, studenty a důchodce 

STŘÍDMÍ KLUSÁCI V KULISÁCH VIŠNÍ
11. 12. | 16.00 | Koncert

VESELÉ SKOKY
13. 12. | 19.30 | Chabrus line – žádáte o grant? Chcete získat 
sponzora? Vyberte si světový muzikál a uspořádejte konkurz. 
Ale tak, aby byl perfektní a efektní, jinak nic nebude. Tanečníci 
svlékají své duše, tanečnice svá trička, jen aby získali roli ve svě-
tovém muzikálu. Nezvykle otevřená sonda do duší tanečníků 
s ortézou | 2. derniéra

  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

06. 12. | 19.00 | Chvilková slabost – D. Churchill – bravurní 
jímavá komedie skvělého britského dramatika, který je u nás 
známý především jako autor komediálního hitu Natěrač Chvil-
ková slabost je hra na důvěrně známé téma –manželství. Bývalí 
manželé se setkávají na chalupě, aby si zde rozdělili věci po roz-
vodu. Každý už žije s jiným partnerem a zdá se, že budoucnost je 
neměnná. Situace se ale nečekaně komplikuje, především díky 
jejich osmnáctileté, rebelské dceři Lucy a vše dopadne jinak, 
než by divák předpokládal. Zdánlivě ukončená životní kapitola 
může mít pokračování ... Vtipné a břitké dialogy této výborné 
komedie umožňují oběma hlavním postavám rozehrát opravdový 
herecký koncert. Hrají P. Špalková, D. Matásek, S. Černodrinská, 
rež. P. Hruška
12. 12. | 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
20. 12. | 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
27. 12. | 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 
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komiksu perzekuován několikerým způsobem společností, která 
jej jako autora „inspirovala“. Směšné až k pláči! Česká premiéra! 
Úč. I. Machalová, M. Málková, D. Šoltýsová, J. Böhm, P. Halíček, 
L. Král, výprava Ľ. Bábek Melcerová, hudba Z. Dočekal, rež. J. Bá-
bek. Nedoporučujeme pro diváky do 15 let! | 1 h 30 min | vstupné 
250, 150 Kč 
20. 12. | 19.00 | Dlouhá vánoční cesta domů
21. 12. | 19.00 | Panika – M. Myllyaho – Panika je inteligentní, 
hořká finská hra, oscilující mezi psychoanalytickým dramatem 
a komediálním sitkomem. „Může dnes muž být ještě mužem? Co 
od mužů očekává společnost? Je muž schopný vyznat se ve svých 
citech? Může být muž zároveň citlivý a úspěšný?“ Brilantní mužská 
komedie o neurózách dnešních třicátníků! Česká premiéra! Úč. 
L. Král, Z. Velen a V. Vašák, výprava Ľ. Bábek Melcerová, hudba 
Z. Dočekal, rež. J. Bábek | 2 h | vstupné 250, 150 Kč
23. 12. | 19.00 | Dlouhá vánoční cesta domů

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

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

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

  změna programu vyhrazena! 

DIVADLO GONG
Sokolovská 191, Praha 9 (metro Českomoravská)

03. 12. | 19.30 | Monology vagíny – dojemná a rozpustilá ex-
kurze do poslední neprobádané oblasti je oslavou ženské sexuality 
ve vší své složitosti a tajemnosti. Hrají: D. Bláhová, M. Sajlerová, 
J. Asterová/A. Polívková
13. 12. | 19.30 | Penzion Ponorka – francouzská komedie 
o záletech s Lukášem Vaculíkem a Janem Révaiem nás zavede 
na jih Francie, kde tráví léto filmový režisér se svou milenkou. 
Hrají: L. Vaculík, J. Révai, R. Štolpa, A. Traganová, L. Lavičková, 
J. Galinová, H. Sršňová, A. Boháčová, L. Masár, P. Erlitz, J. Bouše, 
P. Kozák
31. 12. | 14.00 a 17.00 | Zdeněk Izer a autokolektiv – po-
pulární komik Zdeněk Izer v zábavné show, která nenechá vaše 
bránice ani na chvíli v klidu! Hrají: Z. Izer

DIVADLO SEMAFOR
Dejvická 27, Praha 6

18. 12. | 19.00 | Pohoda Vánoc – pásmo písniček, povídek, 
scének a vyprávění navazující na tradiční předvánoční představení 
Miloslava Šimka. Hrají: L. Sobota, J. Krampol, M. Voborníková, 
P. Jablonský, V. Sodoma, J. Mařasová, J. Svobodová, M. Retková, 
A. Sobotová

01. 12. | 19.00 | Chaos – M. Myllyaho – Chaos je drsná ko-
medie 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 spo-
lečností. Svou sílu a odolnost čerpají ze svého pevného přátelství 
a vzájemného pochopení a dokonce i v těch nejkrutějších a nej-
mrazivějších situacích najdou místo pro humor a vtip. Uvádíme 
v české premiéře! Úč. I. Machalová, D. Šoltýsová a K. Hlaváčková, 
výprava Ľ. Bábek, Melcerová, hudba Z. Dočekal, rež. J. Bábek | 2 h 
| vstupné 250, 150 Kč
02. 12. | 19.00 | Dlouhá vánoční cesta domů – P. Vogel – 
… plná krásné hudby, vtipu, dojetí a nádherných ukijo-e, ob-
razů prchavého světa. Cesta od volnomyšlenkářského kazatele 
k babičce s dárky od popelnic a dědečkovi, který má rád whisky 
a pere se s tatínkem. Dlouhá vánoční cesta pětičlenné rodiny 
k lásce, porozumění a toleranci, cesta za tužbami a sny o štěstí. 
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!... Česká premiéra! 
Hrají: Z. Velen, I. Machalová, D. Šoltýsová, K. Hlaváčková, L. Král 
a Z. Dočekal, výprava Ľ. Bábek Melcerová, hudba Z. Dočekal, rež. 
J. Bábek. Nedoporučujeme pro diváky do 15 let! | 1 h 20 min | 
vstupné 250, 150 Kč
07. 12. | 19.00 | Ptáci – C. McPherson – tajemné a napína-
vé 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 ne-
známého 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. Vovsíková a J. Someš, výprava: 
A. Oldak-Pátá, hudba Z. Dočekal, rež. M. Vokoun | 2 h 20 min 
| vstupné 250, 150 Kč
11. 12. | 16.00 a 19.00 | Dlouhá vánoční cesta domů
12. 12. | 19.00 | Irská kletba – M. Casella – humorný a zároveň 
dojemný příběh Irů, kterým se rozplývá vidina amerického snu 
pro fatální „prokletí“ týkající se toho, kde jsou muži nejzranitel-
nější. Komedie o malém velkém problému se dočkala velkého 
ohlasu v New Yorku, Bostonu, na Floridě, v Londýně, Dublinu 
a Edinburghu a my věříme, že podobné reakce vyvolá také u nás. 
Na některé věci jsou přece chlapi stejně citliví na celém světě… 
Jedna z nejlepších her roku! Opravdu originální, opravdu extra-
vagantní a opravdu dojemné! Budete fascinováni! (Talk Enter-
tainment) Česká premiéra! Úč. Š. Benoni, Z. Velen, R. Valenta, 
J. Teplý a L. Král. Výprava Ľ. Bábek Melcerová, hudba Z. Dočekal, 
rež. J. Bábek | nedoporučujeme pro diváky do 15 let! | 1 h 35 min 
| vstupné 250, 150 Kč
18. 12. | 16.00 a 19.00 | Dlouhá vánoční cesta domů
19. 12. | 19.00 | Busted Jesus Comix – D. Johnston – chcete 
patřit do společenství „Blyštivých šálků“? Tak to musíte hrát v tak-
tu společenské pseudomorálky s tím, že jaký part je zadán vám, 
není podstatné. Hra současného amerického autora je napsána 
podle skutečné události, kdy byl devatenáctiletý autor obscénního 
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16. 12. | 19.00 | Adventní koncert – adventní koncert stu-
dentů VOŠH a jejich hostů. Výtěžek ze vstupného bude věnován 
projektu 1000 Statečných, který plně financuje optimalizující 
studie v oboru dětské onkologie a hematologie.
20. 12. | 19.00 | Miluj bližního svého

  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. 12. | 19.00 | CELEBRITY – O. Sokol – celovečerní stand–up 
comedy Ondřeje Sokola! Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje 
Sokola a téměř všech umělců v České republice
02. 12. | 19.00 | Děvčátko – Vánoční příběh – magický příběh 
na motivy H. Ch. Andersena o děvčátku Lucii, které se na Štěd-
rý den touží dostat za štěstím na druhý břeh zamrzající Temže. 
Vánoční muzikál se živým orchestrem vás škrtnutím zápalky pře-
nese do kouzelného světa přání. Hrají: J. Stryková, M. Vančurová, 
I. Chýlková, M. Absolonová, Z. Mauréry, M. Placrová, K. Hádek, 
M. Slaný, A. Šišková, R. Štabrňák, P. Strenáčik a další, hudba a tex-
ty písní: K. Marek, scénář a režie: Š. Caban.
03. 12. | 14.00 a 18.00 | Děvčátko – Vánoční příběh
04. 12. | 11.00 a 15.00 | Děvčátko – Vánoční příběh
04. 12. | 20.00 | 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.
05. 12. | 20.00 | Javory a Javory beat – Vánoční koncert – 
společný adventní koncert dvou podob Javorů. Vánoční koncert 
začne směsí adventních javorovských písní v podání Hany a Petra 
Ulrychových za doprovodu brilantních houslí a cimbálu Katky 
a Dalibora Štruncových. Chybět nebudou ani osvědčené hity au-
torské dvojice. V podání Javory beatu se dočkáme i nejznámějších 
písní z bigbeatového období sourozenců. Vše vrcholí unikátním 
nástrojovým souzněním ve společné hře obou formací, do které 
jsou zasazeny i čerstvé písňové novinky a blok nejhezčích vánoč-
ních písní z alba Šumaři.
06. 12. | 19.00 | Vše o mužích – M. Gavran – aneb jak muži 
sami sebe vidí, za co se nestydí a stydí. Aneb jak to dopadá, když 

30. 12. | 19.00 | Návštěvní den u Miloslava Šimka – pásmo 
písniček, povídek, scének a vyprávění. Zábavný pořad ve stylu 
legendárních „Návštěvních dnů“ Šimka a  Grossmanna. Hrají: 
L. Sobota, J. Krampol, M. Voborníková, P. Jablonský, V. Sodoma, 
M. Retková, J. Svobodová, A. Sobotová, J. Mařasová

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN:
27. 01. | Monology vagíny
31. 01. | Liga proti nevěře

  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 ad.

01. 12. | 20.00 | Tros Sketos – neseriózní večírek seriózních 
výtvarníků – Jaroslava Róny, Aleše Najbrta a Františka Skály | 
vstupné 300/350 Kč | Velký sál
11. 12. | 19.30 | Bohuslav Martinů: Ženitba & Dvakrát Ale-
xandr – dvě komické opery v komorním nastudování studentů 
kateder zpěvu a operní režie a dirigování Hudební a  taneční 
fakulty AMU v Praze | vstupné 140, 70* 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“

01. 12. | 19.00 | Čítárna 
04. 12. | 19.00 | Setkání s poezií 
06. 12. | 19.00 | Jak důležité je mít Filipa
07. 12. | 19.00 | Disco Pigs
14. 12. | 19.00 | Disco Pigs
15. 12. | 19.00 | Jak důležité je mít Filipa
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14. 12. | 19.00 | Šíleně smutná princezna – F. Vlček, B. Zeman 
– divadelní adaptace legendárního hudebního filmu, který si 
zamilovali diváci již několika generací. Hrají: B. Kohoutová, J. Ci-
na, J. Kraus, B. Klepl, D. Kolářová, A. Šišková, R. Štabrňák a další. 
Původní scénář: F. Vlček, B. Zeman, hudba: J. Hammer, texty písní: 
I. Fischer, divadelní adaptace: Š. Caban, hudební nastudování: 
K. Marek, rež. Š. Caban
15. 12. | 15.00 | Šíleně smutná princezna | odpolední matiné
15. 12. | 19.00 | Šíleně smutná princezna
16. 12. | 19.00 | Šíleně smutná princezna
17. 12. | 19.00 | Divadlo pod lupou – interaktivní prohlídka di-
vadla – nahlédněte s námi za oponu a odhalte kouzlo a tajemství 
skrytých divadelních zákoutí. Provedeme vás celým divadlem, vy-
světlíme, jak vzniká inscenace, kdo je kdo v divadle a mnohé další! 
17. 12. | 14.00 a 18.00 | Šíleně smutná princezna
18. 12. | 11.00 a 15.00 | Šíleně smutná princezna
19. 12. | 19.00 | Děvčátko – Vánoční příběh
20. 12. | 19.00 | Děvčátko – Vánoční příběh
21. 12. | 19.00 | Vánoční koleda
22. 12. | 19.00 | Vysavač
23. 12. | 18.00 | Monika Absolonová – Vánoční koncert
26. 12. | 14.00 a 18.00 | Vánoční koleda
27. 12. | 14.00 | Vánoční koleda | odpolední matiné
27. 12. | 18.00 | Vánoční koleda
28. 12. | 15.00 | Hvězda – P. Hartl – původní česká ONE WO-
MAN SHOW věnovaná Evě Holubové. Komedie o fiktivní seriálové 
herečce se odehrává během nejčernějšího týdne jejího života. Hra 
s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem 
líčí osobní problémy neznámé herečky, která po pětatřiceti letech 
u oblastního divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu. Hraje: 
E. Holubová, rež. P. Hartl | odpolední matiné
28. 12. | 20.00 | Sex pro pokročilé – M. Riml – jak získat 
návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující 
víkend v hotelu a příručka „Sex pro pokročilé“? Škádlení, veselé 
akty zoufalství a objevování pravdy více než erotogenních zón 
nadchlo diváky této kanadské komedie po celém světě. Sex pro 
pokročilé nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro zá-
chranu vztahu může znamenat mnohem víc. Hrají: J. Krausová 
a K. Roden, rež. D. Abrahámová
29. 12. | 14.00 | The Loser(s) – J. Cemerek – novocirkusové 
představení na motiv básně Osudový stín (Anna Marie Mlezivová). 
Vítězové soutěže Česko Slovensko má talent – akrobatické duo 
DaeMen – oslovili další performery z řad tanečníků a akrobatů aby 
vznikl nový divadelně akrobatický projekt. Hrají: J. Vrána, J. Tel-
cová, M. Ramba, P. Horníček, J. Panský, L. Macháček, V. Ramba, 
O. Havlík – En.dru | Losers Cirque Company | host
29. 12. | 19.00 | Hvězda
30. 12. | 15.00 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima – P. Hartl 
– situační komedie o lásce a sexu na nábytku IKEA. I mladí a krásní 

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.
07. 12. | 15.00 | Poprask na laguně – C. Goldoni – tempe-
rament, rvačky, pračky, hádky, rozchody a usmiřování – to vše 
ve slavné klasické komedii ze slunné Itálie. Muži a ženy šílí! Podaří 
se snaživému soudnímu úředníkovi urovnat věčné spory mezi 
rozhádanými mileneckými páry? Commedia al dente, piccan-
te, furiosa! Hrají: E. Holubová, J. Krausová, B. Klepl, K. Hádek, 
J. Stryková, M. Šoposká, K. Fuitová Nováková, M. Maděrič, V. Jílek, 
M. Slaný, A. Fixová, R. Štabrňák, J. Meduna, J. Ployhar, P. Pěknic, 
rež. M. Schejbal | odpolední matiné
07. 12. | 20.00 | Vše o mužích
08. 12. | 19.00 | Vánoční koleda – výpravný příběh na motivy 
proslulé povídky Ch. Dickense představuje neopakovatelný zážitek 
na pomezí divadla, koncertu a muzikálu. Nechte se unést atmo-
sférou a mystikou vánočního Londýna první poloviny 19. století. 
Stanete se svědky přeměny, vykoupení a nápravy mrzoutského 
nelidy a lakoty Scrooga v jedinečném podání K. Rodena. Hrají: 
K. Roden, I. Chýlková/H. Seidlová, V. Noid Bárta/F. Černý, Z. Mauré-
ry, M. Vyskvorkina, R. Štabrňák, P. Meissel a další. Hudba a texty 
k písním: K. Marek, scénář a rež. O. Sokol.
09. 12. | 19.00 | Vánoční koleda
10. 12. | 14.00 a 18.00 | Vánoční koleda
11. 12. | 11.00 a 15.00 | Vánoční koleda
11. 12. |  20.00 | Lenka Filipová – Vánoční koncert – speci-
ální host: Lenny. V rámci vánočního koncertu se smyčci nabídne 
česká zpěvačka, šansoniérka, kytaristka a hudební skladatelka 
v jedné osobě svoje nejznámější hity. Chybět nebudou ani tradiční 
vánoční písně. L. Filipová je na české a slovenské kulturní scéně 
značkou hudební kvality a úspěchu. Její koncerty jsou plné emocí, 
virtuózních muzikantských výkonů a komunikace s publikem. 
Právem patří mezi nejžádanější interprety současnosti 
12. 12. | 19.00 | Monika Absolonová – Vánoční koncert – 
exkluzivní vánoční koncert u příležitosti vydání nového vánočního 
alba Moniky Absolonové. Poprvé naživo zazní písně z desky plné 
světových vánočních melodií ve zbrusu nových aranžích K. Marka. 
Důvěrně známé a oblíbené vánoční skladby ve skvělé interpretaci 
držitelky Ceny Thálie M. Absolonové doplní hity z jejího repertoá-
ru. Hudební doprovod zajistí Boom! Band J. Dvořáka.
13. 12. | 15.00 | SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné dobro-
družství – H. Miró – představení s písničkami na motivy kul-
tovního maďarského animovaného seriálu, určené pro diváky 
od sedmi do sto sedmi let. Proslulá rodinka prožila společně už 
mnoho příhod, ale ještě nikdy se nevydala Ládínkovou nafukovací 
kosmickou lodí na výpravu do vesmíru. To se jí nečekaně přihodí 
až v tomto zbrusu novém příběhu. Hrají: E. Holubová, B. Klepl, 
J. Stryková, V. Jílek/J. Meduna, J. Ployhar, R. Madeja, M. Váňo-
vá/E. Hanušová, rež. M. Hanuš | odpolední matiné
13. 12. | 19.00 | SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné dobro-
družství
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jednoho bydliště – našeho města. Pornografie, umění, květen-
ství a obětování. Překlad: Barbora Schnelle a Michal Hába, úprava 
a rež. M. Hába
13. 12. | 20.00 | Anička a letadýlko: Jana je panna – Když 
je holčička malá, touží být princeznou. Když je větší, touží být 
románovou hrdinkou. Co teprve když se sejdou dvě loutkářky 
Jany, které milují Janu Eyrovou. Na prknech plzeňské Alfy vzniká 
příběh třeskuté vášně prokládaný fernetem, hádkami a bojem 
o plachého technika Pepiho. Rež. A. Duchaňová
15. 12. | 20.00 | Depresivní děti touží po penězích: Sen 
o říši krásy/ work in progress – Nahlédnutí do závěrečného 
procesu zkoušení nové inscenace Depresivních dětí touží po pe-
nězích podle textu českého dekadenta Jiřího Karáska ze Lvovic 
Sen o říši krásy. Rež. J. Čermák
17. 12. | 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
19. 12. | 20.00 | Improliga: Zápas v divadelní improvizaci 
– Improvizační zápas dvou týmů na divácká témata. Základem je 
čistá improvizace. Hráči nemají předem nic připraveného. Formu 
jednotlivých improvizací určuje rozhodčí. Improliga je malinko 
o sportu, ale především o divadle. Dva týmy se navzájem utká-
vají v improvizacích na divácká témata. Cílem není navzájem se 
vyřadit, ale společně vytvářet kvalitní improvizaci, mít radost 
ze hry, moci si kdykoliv zahrát/zaimprovizovat s různými týmy 
z různých měst. Více na www.improliga.cz

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

 A bezbariérový přístup
  předprodej na měsíc lede 2017 se koná 15. prosince 2016 v 16.00 
  pokladna otevřena denně kromě neděle 16.00–20.00 

01. 12. | 20.00 | Příběhy ze Starého zákona II. – příběh 
Josefův, Mojžíšův, Šalamounův a další, které znáte, s humorem 
sobě vlastním vyprávějí – Josef Somr a Barbora Munzarová. Text: 
Ivan Olbracht. Scénář: Jiří Tušl a Lída Engelová. Hudbu vybrala 
a na violoncello hraje A. Rattayová, výprava: I. Žídek a V. Prudičová 
– Sittová. Rež. L. Engelová
02. 12. | 20.00 | Kylián: Narozen v cizině – povídky a filmové 
miniatury aneb každý z nás je věčným emigrantem. Je to už skoro 
čtyřicet let, kdy Jiří Kylián poprvé vystoupil se svým „Nizozemským 

lidé mají své problémy. Tři milenecké dvojice a rozmazlená čivava 
svedou na rozkládací skandinávské pohovce boj o štěstí. Hrají: 
F. Blažek, J. Stryková/J. Schneiderová, K. Hádek/M. Slaný, M. Šo-
poská a R. Štabrňák, rež. P. Hartl | odpolední matiné
30. 12. | 20.00 | Sex pro pokročilé
31. 12. | 13.30 a 16.30 | Sex pro pokročilé | Silvestr
31. 12. | 20.30 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima | Silvestr

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

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

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

09. 12. | 9.30–18.30| Fórum potravinové suverenity II – 
prezentace, diskuse, workshopy. Fórum představí výstupy z dvou 
letošních mezinárodních akcí: Evropského Fóra potravinové suve-
renity a Evropského setkání KPZek a nabídne diskuse a workshopy 
o přístupu k půdě, družstevnictví, propojování a lobbyingu směrem 
k udržitelnému zemědělství a potravinářství v rukou nás všech. 
10. 12. | 20.00 | Depresivní děti touží po penězích: Sur-
vive! – zážitkový večer o přežití … Venuše ve Švehlovce se 
na jeden večer promění v postapokalyptický trenažer, kde si 
budete moct vyzkoušet svoje schopnosti. Myslíme i na slabší 
jedince, kteří nepřežijí, protože do nebe se může dostat každý. 
A kdo přežije, možná dostane i zlatého bludišťáka. Vhodné pro 
fanoušky: Šílený Max, Mars útočí, Sedmá pečeť, Walking dead, 
Konec srpna v hotelu Ozón, Stalker, Zjevení Janovo a Pevnost 
Boyard., Rež. J. Čermák
11. 12. | 20.00 | Lachende Bestien: Ferdinande! – Aneb: 
Žehrání současného umělce intelektuála nad neexistencí jasné-
ho nepřítele…. Aneb: Generace Havel Postpravda Demokracie 
Kapitalismus Komunismus Masa Elita….Aneb: Ferdinand Va-
něk dnes….Aneb: Stojí to všechno za hovno. Scénář je persifláží 
z Havlových textů, především tzv. „Vaňkovek“. Základním zdro-
jem jsou stereotypy a mytizace – nejen Havlovy osobnosti,ale 
i konceptu generací XYZ. Diváci se mohou těšit na nerovný zápas 
ironického jedince a přesvědčeného chóru a výraznou hudební 
složku v podání Jindřicha Čížka, scénář je v gesci dramaturgyně 
Simony Petrů a režiséra Michala Háby. Rež. M. Hába
12. 12. | 20.00 | Lachende Bestien: Pornogeografie – „skan-
dální“ „komedie“ „prokletého“ rakouského dramatika a básníka 
Wernera Schwaba v české premiéře. Obnažené liduvnitřnosti 

68  divadla



a kostýmy I. Brádková; pohybová spolupráce M. Pacek. Hrají, zpí-
vají a kabaretně dovádějí: B. Kohoutová, J. Meduna a J. Meduna.
12. 12. | 20.00 | Okouzleni slovem – předvánoční setkání nad 
novou básnickou sbírkou Františka Novotného a CD Okouzlení 
slovem, které představí autor, šansonierka Eva Kriz – Lifková 
s klavírním doprovodem Milana Dvořáka a jako zvláštní host pan 
Luděk Munzar. Poetické večerní zastavení v adventním čase mezi 
řádky veršů a vět, na které v průběhu roku tak často nemáme čas
13. 12. | 20.00 | Jako zázrakem / Jak dělat podobiznu ptáka 
– J. Prévert – slavný francouzský básník, scénárista filmů Děti 
ráje a Setkání Seiny s Paříží, autor textů šansonů Edith Piaf slaví 
ve světě (i ve Viole) svůj velký návrat. Úč. J. Somr, D. Novotný 
a B. Poláková nebo M. Málková. Scénář: L. Engelová a L. Němeč-
ková, scéna: I. Žídek, kostýmy: I. Brádková, hudební spolupráce: 
J. Pazour, rež. L. Engelová.
14. 12. | 20.00 | Miloš Horanský – Neumím jinak než lás-
kou – Božena Němcová – byla mučednicí lásky. Hořela pro 
ni – neuměla jinak než láskou – ale nepotkala ji. Manželka, mat-
ka, milenka – všechno všanc, všechno celou bytostí, nic napůl. 
A velká spisovatelka, která 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 | zadáno
15. 12. | 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. Engelová. 
Toto představení věnujeme P. Skoumalovi. Na představení Tři gen-
tlemani v tomto měsíci lze zakoupit max. 2 vstupenky na osobu.
16. 12. | 17.00 a 20.00 | Staročeské vánoční hry – jako každý 
rok uvádí tradičně divadlo Viola Rakovnickou hru a Valašskou ko-
lední obchůzku. Církevní a světské hry českého baroka v úpravě, 
choreografii a režii E. Kröschlové s hudební spoluprací P. Jurkoviče. 
Hrají, zpívají a tančí studenti 5. ročníku katedry činohry DAMU: 
E. Hacurová, E. Jansová, A. Ernest, I. Krotovich, J. Kučera, V. Ro-
leček, M. Řezníček, M. Vejdělek. I  letošní ročník Staročeských 
vánočních her je věnován památce Pavla Jurkoviče
17. 12. | 16.00 a 20.00 | Staročeské vánoční hry
18. 12. | 16.00 a 20.00 | Staročeské vánoční hry
19. 12. | 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., 

Tanečním Divadlem“ v rámci Pražského jara v tehdejším Smetano-
vě divadle. A nyní se tedy vrací na jeviště zpět do Prahy! Tentokrát 
se ale ve Viole představuje nikoliv jako mezinárodně uznávaný 
choreograf, ale především coby autor povídkových textů. Jiří 
Lábus oživí Kyliánova slova doplněná filmovými miniaturami, 
které jsou natočeny výhradně pro tento večer a zvláštní literárně 
pohybovou kompozici, která se nebere příliš vážně. Texty a filmové 
skeče: J. Kylián. Úč. J. Lábus – vypravěč, scéna: I. Brádková, rež. 
T. Vondrovic. Představení uvádíme ve světové premiéře | vstupné 
380 Kč (cena pro seniory, studenty a ZTP 350 Kč).
04. 12. | 20.00 | Mikulášská besídka | zadáno
05. 12. | 20.00 | Koncert na ostrově – J. Seifert – 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 hlubokou pravdivostí – už 
jí rozumím /Luděk Munzar/. Úč. L. Munzar; J. Hosprová /viola/ 
a E. Viklický /klavír/.
06. 12. | 20.00 | Sváteční Shakespearova pošta – výběr ze 
Sonetů W. Shakespeara v překladu M. Hilského přednese H. Maci-
uchová, tajemství Shakespearových Sonetů vám poodhalí M. Hil-
ský; večerem provází M. Horanský. Přijďte si poslechnout básnické 
dialogy o lásce; smrti a pomíjivosti času. Překlad a dramaturgie: 
M. Hilský, výtvarná spolupráce: I. Brádková; rež. M. Horanský. 
Po představení proběhne prodej knih spolu s autogramiádou 
pana Hilského. 
07. 12. | 20.00 | Malý princ – A. de Saint-Exupéry – úč. D. Ko-
lářová a T. Pavelka, rež. L. Engelová.
08. 12. | 20.00 | Život jako smršť – fascinujícími vzpomínka-
mi 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. Viklický; scéna I. Ží-
dek; kostýmy I. Brádková; pohybová spolupráce P. Čadek, rež. 
L. Engelová | zadáno
09. 12. | 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. 
10. 12. | 15.00 | Čert to nikdy nemá lehké – hraná pohád-
ka o tom, jak to vlastně bylo s Čertem a Káčou. Hrají: J. Čenský, 
O. Brousek a Z. Mixová
10. 12. | 20.00 | Století hitů – aneb to nejlepší z české 
populární hudby a poezie 20. století – čím voněla doba? 
Jaké verše se špitaly dámám do ouška či hřímaly na pódiích? Jaké 
písně se hrály k poslechu i k tanci? To prozradí rozverný kabaret, 
v němž se míchá všehochuť veršů, tónů a dobových zajímavostí 
od Vrchlického po Žáčka a od Lehára po Kollera. Dramaturgie a rež. 
P. Hartl, scénář J. Škápíková; hudební spolupráce E. Viklický; scéna 
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  online rezervace na leden od 1. 12. zveřejnění programu s možností 
rezervace za 1000 Kč;15. 12. od 17.00 rezervace za běžnou cenu, 
22. 12. prodej nevyzvednutých vstupenek – telefonické rezervace 
od 10.00. 

01. 12. | 19.00 | Dlouhý, Široký a Krátkozraký – Cimrman, 
Smoljak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
02. 12. | 19.00 | Čtyři vraždy stačí, drahoušku! – N. Brixy 
– Divadlo AQUALUNG
03. 12. | 19.00 | Frida K. – G. Montero | 3D company
04. 12. | 19.00 | Afrika – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana | ABO C
05. 12. | 16.00 | Fresh senior
06. 12. | 19.00 | Němý Bobeš – Cimrman, Smoljak, Svěrák – 
Divadlo Járy Cimrmana
07. 12. | 19.00 | Dlouhý, Široký a Krátkozraký – Cimrman, 
Smoljak, Svěrák | zadáno
08. 12. | 19.00 | České nebe – Cimrman, Smoljak, Svěrák | 
Divadlo Járy Cimrmana | zadáno
09. 12. | 19.00 | Muži ve zbrani aneb Celá Zeměplocha jest 
jevištěm! – T. Pratchett | Divadlo AQUALUNG
10. 12. | 19.00 | Čechov vs. Tolstoj aneb Manželská zkouška 
– M. Gavran | 3D company
11. 12. | 16.00 a 19.00 | Vražda v salónním coupé – Cimr-
man, Smoljak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
12. 12. | 19.00 | Smích zakázán – M. Gavran | 3D company
13. 12. | 19.00 | Blaník – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana
14. 12. | 19.00 | Švestka – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana
15. 12. | 19.00 | Dobytí severního pólu – Cimrman, Smoljak, 
Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana | zadáno
16. 12. | 19.00 | Ideální pár – A. Burzyńska | TEĎ! Divadlo

Noc tribádek

Engelová, výprava: I Žídek, kostýmy: I. Brádková, hudební koláž: 
P. Mandel, choreografie: E. Senkevich, rež. L. Engelová
20. 12. | 20.00 | Přípitek aneb Cihla – představení věnované 
50. narozeninám Jiřího Langmajera. Kabaretní kurs pravidel 
noblesního života pro začátečníky i pokročilé. Jiří Langmajer 
a Hanuš Bor vyprávějí a zpívají o tom, že život nemusí být ob-
nošená, ale naopak skvěle padnoucí vesta! A nakonec, kdo by se 
nechtěl na chvíli povznést nad obyčejné starosti všedního dne? 
Scéna a kostýmy: I. Brádková, hudba: E. Viklický, dramaturgická 
spolupráce: J. Součková, scénář a režie: T. Vondrovic | zadáno
21. 12. | 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.
22. 12. | 20.00 | Žena z Korinta – O. Daněk – Slavný apokryf 
o  tajemné návštěvnici v  pracovně řeckého dramatika Kdo je 
vlastně ta žena a proč jí tak záleží na tom, aby nová Eurípidova 
hra měla jinou zápletku? Vtipné dialogy, příběh skoro až detektiv-
ní… Vyhraje umělecká inspirace nebo lákavá finanční nabídka? 
V hlavní roli Lyké 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.
27. 12. | 20.00 | Hodně smíchu a pár slz aneb Co život dal 
a vzal Betty MacDonaldové – úč. C. Mayerová a T. Kostková
28. 12. | 20.00 | Smluvní vztahy – M. Barlett – Mike Bartlett 
je považován za nejlepšího anglického dramatika současnosti. 
Dvě skvělé herečky nás zavedou do kanceláří světa velkého byz-
nysu. Stejně jako úsměv v jejich tvářích se ale může i jejich příběh 
odehrát v kancelářích podniků, které důvěrně známe. Kdo už 
někdy absolvoval nějaké výběrové řízení, Smluvním vztahům jistě 
porozumí a bude se dobře bavit. Mike Bartlett nezapře anglický 
černý humor. Zdá se, že ten český si s ním opravdu nezadá. Hrají: 
J. Stryková a D. Černá, rež. L. Engelová. Brilantní text anglického 
autora uvádíme v rámci cyklu Rozhlasová hra na jevišti.

VÝSTAVA
V  divadelním baru probíhá výstava obrazů paní Věry 
Krumphanzlové. 

  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 prosinec od 1. 11. zveřejnění programu s mož-
ností rezervace za 1000 Kč; 18. 11. od 17.00 rezervace za běžnou 
cenu, 28. 11. prodej nevyzvednutých vstupenek – telefonické 
rezervace od 10.00. 
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pantomimický projev hlavních představitelů. Den je plný zážitků, 
ale stejně jako v životě – vše má svůj konec.
10. – 11. 12. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
12. – 18. 12. | 20.00 | DEJA VU
19. 12. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
21. – 23. 12. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
25. 12. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
26. – 27. 12. | 20.00 | DEJA VU
29. – 30. 12. | 20.00 | DEJA VU
31. 12. | 18.00 | DEJA VU

  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.

  Program dětských představení naleznete v rubrice „Divadla pro děti“

01. 12. | 20.00 | Afrikania – představení vypráví o setkání man-
želského páru na jejich exotické dovolené a poštovního doručo-
vatele, který se nečekaně ocitne v pozici recepčního opuštěného 
hotelu. Příběh se prolíná s působivými obrazy krajiny Afrikanie, 
plné rozmanitých zvířecích druhů, jimž vdechnou život nejnovější 
černodivadelní technika, netradiční kostýmy i profesionální taneč-
ní výkony. Přírodou inspirovaná scénografie a diváka obklopující 
projekce dotvářejí atmosféru tohoto fantazijního světa, do něhož 
Vás zveme na netradiční výlet.
02. 12. | 20.00 | Cabinet – nonverbální představení z prostředí 
unikátního Musea kuriosit a zázraků. Budete svědky demonstrace 
neuvěřitelných a geniálních vynálezů, které bezmála změnily svět.
03. 12. | 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.
06. 12. | 20.00 | Afrikania 
07. 12. | 20.00 | Galaxia – odvěká touha lidí odhalit záhady 
a souvislosti skryté mezi hvězdami byla inspirací pro autory nej-
novějšího představení Galaxia. Krása vesmíru, jeho nekonečnost, 
velikost, temnost a zároveň barevnost, hvězdné nebe – na pohled 
zdánlivě stejné, ale ve skutečnosti plné rodících se a zanikajících 
hvězd, galaxií, mlhovin, černých děr a velkých třesků. Autoři 
vyměnili strohou vědu za divadelní poetiku, výpočetní systémy 

17. 12. | 19.00 | Noc tribádek – P. O. Enquist | 3D company 
| ABO B
18. 12. | 19.00 | Vyšetřování ztráty třídní knihy – Cimrman, 
Smoljak | Divadlo Járy Cimrmana
19. 12. | 19.00 | Figaro, lazebník sevillský – W. A. Mozart, 
G. Rossini, J. Jiráň | Divadlo AQUALUNG 
20. 12. | 19.00 | Záskok – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana
21. 12. | 19.00 | Záskok
22. 12. | 19.00 | BARRANDOVSKÝ SWING – V. Žehrová – Mer-
topol Art Production | premiéra
27. 12. | 19.00 | SPOJOVACÍ DVEŘE – A. Ayckbourn – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram | pražská premiéra | ABO A
28. 12. | 19.00 | The conquest of the North Pole – Cimrman, 
Smoljak, Svěrák – Cimrman English Theatre
30. 12. | 19.00 | DOBRÝ PROTI SEVERÁKU – D. Glattauer – 3D 
company | premiéra

� ČERNÁ DIVADLA

  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. 12. | 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. 
05. – 08. 12. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn) – humorné 
a zároveň poetické nastínění lidského života pomocí výtvarných 
prvků černého divadla, tance, pantomimy a hudby. V tomto pojetí 
originálního černého divadla prožijete s hlavním hrdinou jeden 
obyčejný den a jeden, možná trochu obyčejný život. Části humor-
né, až groteskní, se střídají s poetikou černého divadla, moderní 
taneční čísla alternují s klasickým baletem a vše spojuje herecko 
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�MUZIKÁLY

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

  pokladna divadla je otevřena po–pá 09.30–12.30 a 13.00–19.30, 
so–ne 12.00–15.00 a 15.30–20.00

  pokud se v sobotu, neděli či o svátcích nekoná večerní představení, 
je otevřeno pouze do 18.00 rezervace na tel. 296 245 311, nebo 
pokladna@kalich.cz

  vstupenky zakoupíte v pobočkách CK ČEDOK a CK FIRO TOUR; vybraná 
místa v prodeji také v sítích TicketArt, 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

02. 12. | 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. Režie: 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.
03. 12. | 14.30 a 19.00 | Tajemství
04. 12. | 13.30 | Tajemství
06. 12. | 19.00 | Petr Bende & band a hosté – vánoční kon-
cert. Vánoční „Akustik“ tour, hosté: Shadow Quartet a Jaroslav 
Samson Lenk.
09. 12. | 19.00 | Srdcový král – slavná broadwayská muzikálová 
komedie s hity, které zpíval Elvis Presley, je konečně v Čechách! 
Nesmrtelné hity krále rokenrolu doprovázejí adaptaci Shakespea-
rovy 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 moto-
cyklu záhadný cizinec, aby všechny jeho obyvatele nakazil rebel-
stvím své hudby a jejich nudné životy navždy převrátil vzhůru no-
hama… O Srdcovém králi se píše jako o „nejlepším rokenrolovém 
muzikálu od Pomády“. Úč. 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., rež. Š. Caban.
10. 12. | 14.30 a 19.00 | Srdcový král
11. 12. | 13.30 | Srdcový král
16. 12. | 19.00 | Horečka sobotní noci – exklusivně jen 
do června 2015. Na konci 70. let proměnil svět v jeden velký ta-
neční parket, o dvacet let později se stal divadelní senzací. Taková 
je stručná historie muzikálového fenoménu s názvem Horečka 

za tanec, hudbu a pohyb a předkládají mystérium vesmíru na po-
zadí úsměvného komediálního příběhu.
08. 12. | 20.00 | Black Box – moderní tanec je podpořen do-
konalejší černodivadelní technikou, která umožňuje tanečníkům 
a předmětům levitovat, rotovat a pohybovat se v prostoru způ-
sobem odporujícím gravitačním zákonům. Jednotlivá čísla jsou 
inspirována současným prostředím, dobou i sny, přetvořenými 
fantazií v pohyblivé obrazy. Nonverbální scénky, které střídají čísla 
„v černém“, reflektují detektivní, krimi a akční příběhy.
09. 12. | 20.00 | Cabinet
10. 12. | 20.00 | The Best of Image
13. 12. | 20.00 | Afrikania
14. 12. | 20.00 | Galaxia
15. 12. | 20.00 | Black Box
16. 12. | 20.00 | Cabinet
17. 12. | 20.00 | The Best of Image
20. 12. | 20.00 | Afrikania
21. 12. | 20.00 | Galaxia
22. 12. | 20.00 | Black Box
23. 12. | 20.00 | Cabinet
25. 12. | 20.00 | The Best of Image
26. 12. | 20.00 | Afrikania
27. 12. | 20.00 | Afrikania
28. 12. | 20.00 | Galaxia
29. 12. | 20.00 | Black Box
30. 12. | 20.00 | Cabinet
31. 12. | 18.00 | The Best of Image

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

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

01. – 23. 12. | 19.00 a 21.30 | Aspects of Alice – poetické čer-
nodivadelní představení na motivy „Alenky v říši divů“ s hudbou 
Petra Hapky a výtvarným ztvárněním Emmy Srncové. V inscenaci 
jsou použity klasické postupy černého divadla, laterny magiky, 
filmové projekce i ojedinělé technické triky. Přes 10 000 repríz 
u nás i ve třiceti zemích světa! 
25. – 30. 12. | 19.00 a 21.30 | Aspects of Alice
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03. 12. | 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.
04. 12. | 19.00 | Roztančené divadlo, aneb Když herci tančí 
– populární taneční soutěž na prknech MDMB
05. 12. | 19.00 | Král Lear
06. 12. | 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.
07. 12. | 18.00 | S nebožtíkem v patách | zadáno pro firmu 
Promus
09. 12. | 19.00 | SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA 
VE 120 MINUTÁCH – J. Borgeson,A. Long, D. Singer, – aneb 37 
her 154 sonetů zahraných za pouhých 120 minut. Rež. T. Kar-
pianus. Hrají: A. Bazalová, A. Petráš a K. Frydecká | slavnostní 
premiéra
10. 12. | 19.00 | Vím, že víš, že vím – R. Sonego, R. Giordano 
| zadáno pro Okresní hospodářskou komoru
11. 12. | 18.00 | Vánoční koncert Jaroslava Uhlíře | zadáno 
pro Komerční banku
12. 12. | 10.00 | Pygmalion – B. Shaw – anglická konverzační 
komedie o holce z ulice, která se „přes noc“ stane dámou. V re-
žii P. Mikesky v hl. rolích: C. Mayerová j. h., R. Teprt, M. Hrubý 
a L. Matoušková.
12. 12. | 19.00 | Kabaret – J. Kander, F. Ebb, J. Masteroff – jeden 
z nejslavnějších amerických muzikálů, jaký kdy byl napsán. V režii 
M. Tyce v hl. rolích A. Bazalová, P. Prokeš a P. Mikeska.
13. 12. | 18.00 | Kocour Modroočko – J. Kolář, J. Untermiller 
– pohádka s písničkami Marka Ebena | Divadlo Krapet Praha
14. 12. | 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.
15. 12. | 10.00 | Maškaráda
15. 12. | 18.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara 
ve 120 minutách
16. 12. | 10.00 | Balada pro banditu – M. Uhde, M. Štědroň 
– zbojnický muzikál o lásce a zradě. V režii P. Veselého v hl. rolích 
P. Mikeska a N. Horáková j. h.
16. 12. | 19.00 | Maškaráda
17. 12. | 15.00 | Vánočí koncert Jiřiček a Ptáčat
18. 12. | 15.00 a 18.00 | Vánočí koncert sboru Paprsek
19. 12. | 08.45, 10.30 a 18.00 | Sůl nad zlato – B. Šimková 
– česká klasická pohádka na motivy Boženy Němcové | Divadlo 
DAP Praha
20. 12. | 19.00 | S nebožtíkem v patách
21. 12. | 19.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara 
ve 120 minutách

sobotní noci. Legendární americký muzikál se slavnými písněmi 
skupiny Bee Gees se v Praze stal událostí muzikálové sezóny. 
Divadlo Kalich uvádí cenami ověnčenou Horečku sobotní noci 
ve verzi, která na konci 90. let dobyla londýnský West End a ná-
sledně newyorskou Broadway. Těšte se na moderní taneční show, 
spoustu pulsující muziky, uchvacující podívanou s prvotřídními 
choreografiemi a precizními pěveckými, tanečními i hereckými 
výkony největších mladých talentů. Úč. J. Kříž/P. Pálek, M. Tomešo-
vá/A. Bartošová, R. Tomeš/J. Tenkrát, M. Procházková/M. Křížová 
aj., rež. J. Ďurovčík.
17. 12. | 14.30 a 19.00 | Horečka sobotní noci
18. 12. | 13.30 | Horečka sobotní noci – derniéra
27. – 30. 12. | 19.00 | Pomáda – slavný světový muzikál. Nech-
te se strhnout nestárnoucí love story, která vám rozbuší srdce, 
a nezapomenutelnými hity, které vám rozproudí krev v žilách! 
Klidně podlehněte nakažlivé chuti do života, hoďte starosti za hla-
vu a vraťte se zpátky do časů, kdy se vše podstatné odehrávalo 
na tanečním parketu. Pomáda je zkrátka klasika, jaká nezklame. 
Těšit se můžete na efektní taneční show plnou skvělé muziky, 
energie, romantiky, humoru a strhujících výkonů české muzi-
kálové špičky. Režie a choreografie: Ján Ďurovčík, hrají: J. Kříž, 
R. Tomeš, P. Pálek, N. Pocisková, K. Steinerová, V. Gidová, T. Savka, 
P. Novotný, M. Doubravová, M. Procházková, T. Löbl, D. Gránský, 
M. Blahynková, N. Horáková, J. Bernáth, M. Pleskot aj.
31. 12. | 17.00 | Pomáda

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2017:
06. – 07. 01. | Srdcový král – muzikál
13. – 15. 01. | Srdcový král – muzikál
20. – 21. | Robin Hood – muzikál
22. 01. | Mauglí – rodinný muzikál
27. – 29. 01. | Johanka z Arku – muzikál

�MIMOPRAŽSKÉ DIVADLO

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

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

VELKÁ SCÉNA:
01. 12. | 19.00 | Král Lear – W. Shakespeare – jedno z vrchol-
ných děl anglického klasika, které začíná jako pohádka a končí 
apokalyptickým obrazem světa, který by nás mohl potkat. V režii 
P. Kheka v hlavních rolích: P. Bucháček, L. Matoušková, H. M. Ma-
roušková a S. Černodrinská.
02. 12. | 15.30–18.30 | Mikuláš v divadle – srdečně zveme 
rodiče i děti na tajuplné putování po cizích krajích, na jehož konci 
bude čekat Mikuláš i s nadílkou
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13. 12. | 19.30 | Vánoční koleda – místy až hororový příběh, 
který navrací Vánocům jejich původní smysl, je oslavou velkory-
sosti, soucitu a dobré vůle | od 8 let
18. 12. | 15.00 a 18.00 | Vánoční koleda – místy až hororový 
příběh, který navrací Vánocům jejich původní smysl, je oslavou 
velkorysosti, soucitu a dobré vůle | od 8 let

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

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

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

  vstupné 100 Kč
  dětská představení připravuje Divadlo AHA!

01. 12. | 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
02. 12. | 10.00 | Vánoční koleda – Ch. Dickens, V. Pokorný – 
pohádka o čarovné moci Vánoc, která i nerudného a lakomého 
Hamouna dokáže proměnit v laskavého člověka. Magický příběh, 
plný kouzel, vánočních snů,zázračných překvapení a splněných 
přání…| od 5 let
03. 12. | 15.00 | 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
06. 12. | 10.00 | Kvak a  Žbluňk od  jara až do Vánoc – 
A. Lobel – zelený žabák Kvak a hnědý ropušák Žbluňk jsou velcí 
kamarádi a oba se společně pouští do nových dobrodružství. 
Během roku zažijí spoustu příhod, legrace a navrch vyřeší pár 
opravdových problémů. Na konci roku se konečně sejdou u vá-
nočního stromečku, dají si dárečky a zazpívají vánoční koledy, 
jako to dělají lidé. Nejenom vánoční pohádka pro nejmenší 
dětské diváky | od 3 let
07. 12. | 10.00 | Kvak a Žbluňk od jara až do Vánoc
09. 12. | 09.00 | Ne)bezpečná (ko)média – V. Štěpánek | Malá 
scéna | od 9 let
09. 12. | 10.30 | Vánoční koleda
10. 12. | 15.00 | Kvak a Žbluňk od jara až do Vánoc

22. 12. | 19.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara 
ve 120 minutách
27. 12. | 19.00 | Kabaret
28. 12. | 17.00 | Pygmalion
29. 12. | 19.00 | Muži v offsidu – K. Poláček, M. Vačkář, O. Ha-
velka – úspěšná hudební komedie o tom, že kdo zradí svůj klub, 
nemá štěstí v životě. V režii O. Havelky v hl. rolích: M. Učík j. h., 
M. Zbrožek j. h., P. Bucháček, R. Havelková j. h. a V. Havelka j. h.
30. 12. | 19.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara 
ve 120 minutách
31. 12. | 19.00 | S nebožtíkem v patách

MALÁ SCÉNA:
06. 12. | 19.00 | Novecento (1900) – A. Baricco – strhující 
příběh geniálního klavíristy. V  režii P. Kheka hrají: R. Madeja 
a J. Šafr. Představení oceněné Cenou Thálie 2015 pro Radima 
Madeju za výjimečný herecký výkon v oboru činohra muži.
13. 12. | 19.00 | Vánoční koncert Renaty Drősslerové – 
převánoční hudební setkání s osobitou šansoniérkou, které se 
říká „česká Marlene Dietrich“
14. 12. | 19.00 | Slídil – A. Shaffer – napínavý psychologický pří-
běh muže proti muži. V režii Jiřího Bábka hrají: M. Hrubý a L. Stach
20. 12. | 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

  otevírací doba pokladny je 30 minut před začátkem představení 
a rezervace jsou platné do začátku představení (ovbykle 16.00)

  přidejte se do Klubu přátel a čerpejte slevu 20% na vstupenky (více 
o Klubu přátel na www.divadlod21.cz/text/podportenas).

  večerní program naleznete v rubrice „Divadla“

04. 12. | 16.00 | O Kváskovi – dobře nakynutá, pěkně propečená 
i vypečená, cesta z těsta s poctivým Honzou Kváskem!| od 2 let
05. 12. | 17.00 | Mikuláš v D21 – oslavte svátek svatého Mi-
kuláše s pohádkou Malá mořská víla, čímž radosti v D21 zdaleka 
nekončí. U nás se totiž, děti, čerta bát nemusíte! Náš čert má v já-
dru dobrou duši, anděl je pohříchu krásný a Mikuláš nenosí uhlí, 
protože si pamatuje, že i on byl kdysi malý kluk. A bude nadílka.
11. 12. | 15.00 a 18.00 | Vánoční koleda – místy až hororový 
příběh, který navrací Vánocům jejich původní smysl, je oslavou 
velkorysosti, soucitu a dobré vůle | od 8 let
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DIVADLO C YLINDR
03. 12. | 15.00 | Vánoční pohádka o kapru Karlovi – jak se 
tráví Vánoce u indiánů, u Laponců nebo v Polynésii? Cesta Kapra 
Karla to všem divákům prozradí | od 4 let | vstupné 120 Kč
03. 12. | 18.00 | Škola Malého stromu – dramatizace stejno-
jmenné knížky o malém indiánovi z kmene Čerokí jménem Malý 
strom | od 6 let | vstupné 150 Kč
04. 12. | 16.00 | Dobrodružné putování Ducha Ducháčka 
– nová pohádka pro děti o malém divadelním duchovi, který se 
tak trochu omylem vydá na cestu kolem světa a zažije spous-
tu dobrodružství. Nechte se unést na vlnách Vltavy a Labe až 
do Hamburku, z Hamburku přes oceán do Orientu a Himálají, 
odtud na lyže do rakouských Alp a přes Šumavu zpět na Kampu 
| od 4 let | vstupné 100 Kč
09. 12. | 18.00 | Dědeček Oge – magický příběh o šamanském 
zasvěcení a dobrodružném putování malého chlapce Ogeho si-
biřskou tajgou a tělem hada | od 7 let a dospělé diváky | vstupné 
150 Kč
10. 12. | 14.00 | Vánoční pohádka o kapru Karlovi
10. 12. | 16.00 | Vánoční pohádka o kapru Karlovi
16. 12. | 18.00 | Země je placatá, jinak tě zabiju! – crazy 
komedie s písničkami o jedné výzkumné námořní výpravě, která 
se odváží až na samý okraj naší planety | od 10 let a dospělé diváky 
| vstupné 180, 150 Kč
17. 12. | 14.00 a 16.00 | Vánoční pohádka o kapru Karlovi
18. 12. | 14.00 a 16.00 | Vánoční pohádka o kapru Karlovi

DIVADLO UJETO
11. 12. | 16.00 | Jak topič čerta napálil – hudebně-divadel-
ní představení dle stejnojmenné pohádky Luboše Vydry vydané 
ve sborníku Čertovo kopyto | vstupné 350, 100 Kč

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

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

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

  prodej rezervovaných vstupenek končí 30 minut před začátkem 
představení. 

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

01. 12. | 09.00 a 10.30 | Andělíček Toníček – co všechno se 
může stát malému andělíčkovi Toníčkovi, když ho svatý Petr po-
šle zvěstovat narození Ježíška? Musí cestou dávat pozor na dráty 

12. 12. | 10.00 | Záhada hlavolamu – J. Foglar, O. Lážnovský – 
kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený 
na divadelní prkna | od 6 let
13. 12. | 10.00 | Vánoční koleda
14. 12. | 10.00 | Kvak a Žbluňk od jara až do Vánoc
15. 12. | 10.00 a 14.15 | Vánoční koleda
16. 12. | 10.00 | Kvak a Žbluňk od jara až do Vánoc
17. 12. | 15.00 | Vánoční koleda
19. 12. | 09.00 a 10.30 | Vánoční koleda
15. 12. | 10.00 | Vánoční koleda
21. 12. | 09.00 a 10.30 | Kvak a Žbluňk od jara až do Vánoc
22. 12. | 10.00 | Kvak a Žbluňk od jara až do Vánoc
28. 12. | 15.00 | Lakomá Barka
31. 12. | 11.00 | Kvak a Žbluňk od jara až do Vánoc

  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

  vstupné: děti do 4 let zdarma (bez nároku na vlastní sedadlo), děti 
od 4 let, dospělí, senioři 150 Kč; místa jsou 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.

03. 12. | 15.00 | Živý kaleidoskop – černo–divadelní pohyblivé 
obrazy tančících zvířat plné barev a kouzel střídají dva kamarádi 
mimové, kteří společně nebo sobě navzájem vymýšlejí různé 
kulišárny. Představení je vhodné pro děti od 3 let, ale pobaví 
se i dospělí. Pro děti hrálo divadlo Image s úspěchem v mnoha 
zemích světa a nyní se těší na malé české diváky.
26. 12. | 15.00 | Živý kaleidoskop

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

03. 12. | 11.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! – kouzla a Vánoce patří neodmyslitelně k sobě. 
A v našem případě vás čekají opravdu nezapomenutelné kouzel-
nické Vánoce s Pavlem Kožíškem! Vánoční speciál je plný úžasných 
kouzel a legrace nejen pro děti… Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíko-
vá/M. Dvořáková | vstupné: 159 Kč
04. 12. | 11.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek!
07. 12. | 10.00 a 16.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek! | (pro školy)¹
10. 12. | 14.00 | Magická esa – strhující show pro celou rodinu. 
Při velkých „copperfieldovských“ iluzích se vedle mistra světa ze 
Světového poháru bavičů, iluzionisty Pavla Kožíška představí 
v neočekávaných rolích přední české modelky. Těšit se můžete 
na čtyřmetrovou skluzavku času, nebezpečné prostoupení ob-
řím ventilátorem, vystřelení kouzelnice z děla a na řadu dalších 
velkolepých iluzí plných perfektní zábavy! Úč. P. Kožíšek, H. Maš-
líková/A. Prešnajderová, M. Dvořáková, P. Jablonský/P. Martinák, 
R. Nedvěd/A. Březina, taneční skupiny Magic Girls, Electric Men 
a další hosté | vstupné: 349 Kč
11. 12. | 11.00 a 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek!
13. 12. | 10.00 a 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek! | (pro školy)¹
14. 12. | 09.30 a 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek! | (pro školy)¹
16. 12. | 09.30 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)¹
17. 12. | 11.00 a 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek!
18. 12. | 11.00 a 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem 
Ježíšek ale Kožíšek!
20. 12. | 10.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)¹
21. 12. | 09.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! | (pro školy)¹
31. 12. | 14.00 | Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek 
ale Kožíšek! 

vysokého napětí, letadla, a hlavně na čerta | hraje Divadlo Buchty 
a loutky | od 5 let
02. 12. | 09.00 a 10.30 | Od adventu do Tří králů – lidové tra-
dice a zvyky zimního a vánočního období ve staročeském duchu. 
Představí se adventní maškary, v koledách zazní staré kolednické 
nástroje. Pořad M. Renzové | od 6 let
03. 12. | 10.00, 14.00 a 16.00 | Zvířátka a loupežníci – před-
stavení je spojeno s Mikulášem | hraje LD Jiskra
04. 12. | 10.00, 14.00 a 16.00 | Vodníkova Hanička – před-
stavení je spojeno s Mikulášem | hraje LD Jiskra
08. 12. | 09.00, 10.30 a  14.00 | Vánoce za  časů našich 
prababiček aneb Jak se v Čechách Strašívalo – divadelní 
představení dětem připomene, jak to vypadalo za dob našich 
prababiček, kdy místo nahlížení do výkladních skříní nahlíželi 
lidé do studánek, aby tam spatřili svou budoucnost, kdy místo 
televizních obrazovek pozorovali dění v přírodě, aby se dozvěděli, 
jaká bude v příštím roce úroda, kdy děti netrpělivě, ale i se stra-
chem vyhlížely z oken adventní strašidla | hraje Studio Dell´arte 
České Budějovice | od 4 let 
09. 12. | 09.00 a 10.30 | Vánoce za časů našich prababiček 
aneb Jak se v Čechách Strašívalo
10. 12. | 10.00 | Vánoce za časů našich prababiček aneb 
Jak se v Čechách Strašívalo
11. 12. | 10.00 | Broučci | hraje LD Jiskra | od 4 let 
 15. 12. | 09.00, 10.30 a 14.00 | Setkání před Betlémem – 
představení Divadla Víti Marčíka inspirované biblickým příběhem 
| od 4 let
16. 12. | 09.00 a 10.30 | Setkání před Betlémem 
17. 12. | 10.00 | Setkání před Betlémem
18. 12. | 10.00 | Broučci

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

  telefonické a emailové rezervace vyřizujeme průběžně, zpravidla 
po–pá 09.00–17.00 a v hrací den 08.00–16.00 

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

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

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

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

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

17. 12. | 15.00 | Na výletě v iSvětě – humorné a zároveň 
poetické nastínění lidského života pomocí výtvarných prvků 
černého divadla, tance, pantomimy a hudby. Představení je 
částečně interaktivní, diváci tedy mají možnost účastnit se ho 
| vstupné 80 kč

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

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

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

REDUTA
Národní 20, Praha 1

Putování do Betléma

04. 12. | 15.00 | Putování do Betléma – během adventu 
uvádíme příběh o narození Ježíška, v němž ožívá lidový betlém 
se známými koledami. Scéna a kostýmy: I. Křivánková, hrají: 
R. Valenta/M. Lambora, R. Jíra/R. Nechutová, L. Jiřík, L. Kanda 
a M. Majkusová/K. Krejčová, rež. L. Jiřík | od 3 let
11. 12. | 15.00 | Putování do Betléma | 300. repríza
12. 12. | 09.00 a 10.30 | Putování do Betléma
13. 12. | 09.00 a 10.30 | Putování do Betléma
14. 12. | 09.00 a 10.30 | Putování do Betléma

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

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

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

02. 12. | 08.45 a 10.15 | Loutkando Grando anebo kouzelné 
hraní s barokní hudbou – Loutkando Grando se opět vrací 
do Prahy ve velkém stylu. Vynikající představení plné hudby, 
nápadité choreografie, loutek a zpěvu. Přijďte s dětmi prožít ba-
roko JINAK! Nové přidané scény, nové zážitky! Dětské loutkové 
představení s barokní hudbou nejen pro malé diváky v podání 
Divadla pod Šťastnou Hvězdou a Ensemble Inégal se opět vrací 
na scénu Vršovického divadla MANA. V režii čerkézského režisé-
ra Evgeny Ibragimova se ruku v ruce s krásnou barokní hudbou 
otevírá inspirující svět plný fantazie, kouzel a humoru. Účinkuje 
Divadlo pod Šťastnou Hvězdou a Ensemble Inégal, režie – Evgeny 
Ibragimov | vstupné 100 Kč | Velký sál
03. 12. | 10.00 | Loutkando Grando anebo kouzelné hraní 
s barokní hudbou
05. 12. | 18.00 | Norská pohádka + Mikuláš v Maně – ne-
štěstí, ani štěstí není trvalé. Pohádka o princi zakletém v medvěda 
a dlouhé cestě k jeho vysvobození. Na motivy norské lidové po-
hádky „Na východ od slunce na západ od měsíce“, kterou v polo-
vině 19. století zaznamenali Peter Christen Asbjørnsen a Jørgen 
Moe. Hrají Buchty a loutky. Po skončení pohádky a krátké pře-
stávce přijde do Divadla MANA Mikuláš a jeho družina. Začátek 
Mikulášské v 19.00 | vstupné 100 Kč | Velký sál
14. 12. | 10.00 | Pipi Dlouhá Punčocha – nejpopulárnější 
dětská kniha autorky Astrid Lindgrenové Pipi Dlouhá Punčocha 
na jevišti! Pipi se nastěhuje do Vily Vilekuly a brzo se skamarádí 
s Tomym a Anikou. Zavede je do svého světa fantazie a dokon-
ce i do cirkusu. Hraje Divadlo Applause. Překlad E. A. Saudek, 
šerm Jiří Kadeřábek, rež. Rita Jasinská | předstvanení pro školy 
| vstupné 80 Kč | Velký sál 
20. – 21. 12. | 08.30 a 10.30 | Zkrocení zlé ženy | předstvanení 
pro školy | vstupné 100 Kč | Velký sál 
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Krkonošské pohádky

18. 12. | 11.00 | 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
24. 12. | 11.00 | Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc – zelený 
žabák Kvak a hnědý ropušák Žbluňk jsou velcí kamarádi a oba 
se společně pouští do řady dobrodružství. Hrají: K. Nohýnek, 
J. Stich, V. Hadraba
27. 12. | 15.00 | Princové jsou na draka
30. 12. | 11.00 | Ať žijí duchové!
30. 12. | 15.00 | Ať žijí duchové!

DIVADLO IMAGE
Národní 25, Praha 1

04. 12. | 15.00 | Český Honza + mikulášská nadílka – veselá 
pohádka s písničkami. Příběh o chudém chlapci, který svou chyt-
rostí a statečností ke štěstí přijde. Hrají: M. Vejdělek, D. Býmová, 
B. Mottlová, P. Pěknic, Š. Prýmková
10. 12. | 15.00 | Zimní příhody včelích medvídků – další na-
pínavé příhody dvou malých včelích medvídků – čmeláčků Čmeldy 
a Brumdy a jejich přátel. Hrají: P. Vojtíšek, J. Kohout/K. Nohýnek, 
Z. Tomeš, M. Sajlerov
28. 12. | 15.00 | Pat a Mat jedou na dovolenou – legendární 
kutilové Pat a Mat poprvé na divadelním jevišti! Vydají se na ces-
ty, aby projeli světa kraj a nakonec stejně zjistili, že doma je to 
nejlepší... Hrají: M. Dufek, Z. Tomeš/M. Sochor
29. 12. | 15.00 | 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

DIVADLO HYBERNIA
Náměstí republiky 4, Praha 1

10. 12. | 10.30 | Jaroslav Uhlíř: Hodina zpívání s kapelou – 
dětský písničkový pořad. Přijďte si poslechnout a společně zazpí-
vat legendární hity dvojice Svěrák-Uhlíř. Hrají: J. Uhlíř, F. Bittner, 
F. Spálený, M. Nop

18. 12. | 15.00 | Putování do Betléma
19. 12. | 09.00 a 10.30 | Putování do Betléma
20. 12. | 09.00 a 10.30 | Putování do Betléma

DIVADLO U HASIČŮ 
Římská 45, Praha 2 

05. 12. | 09.30 | Putování do Betléma
06. 12. | 09.30 | Putování do Betléma

ZÁJEZD:
Kulturní centrum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1

08. 12. | 08.15 a 10.00 | Putování do Betléma
17. 12. | 10.00 | Putování do Betléma
Studio Divadla Minaret – herecké kurzy pro děti a mládež od 8 
do 15 let se konají ve středu v ZŠ Červený vrch. Bližší informace 
na tel. 730 141 693. 

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

  on–line objednávky www.divadlopohadek.cz
  telefonické objednávky: 222 984 272, 603 805 271 (po–pá 09.00–19.00)
  vstupenky též v prodeji v sítích Ticketpro, TicketArt a Ticketportal
  představení pro dospělé naleznete v rubrice divadla pod hlavičkou 
Kulturní portál.cz

  změna programu vyhrazena!

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ
Jungmannova 36/31, Praha 1

03. 12. | 11.00 | Princové jsou na draka – dělání, dělání, 
všechny smutky zahání… Pohádkový muzikál s  písničkami 
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Hrají: L. Jeník, B. Mottlová, 
J. Jedlinský, J. Stránská, P. Houška, D. Býmová a další … 
04. 12. | 11.00 | Když je v pekle neděle + mikulášská na-
dílka – pohádka o dvou malých čertech, kteří se stejně jako 
děti moc rádi koukají na televizi. Po představení mikulášská 
nadílka. Hrají: J. Galinová, P. Erlitz, L. Lavičková, J. Bouše, P. Ko-
zák, L. Masár 
11. 12. | 11.00 | Ať žijí duchové! – pohádkový muzikál na moti-
vy stejnojmenného filmu s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava 
Uhlíře. Hrají: I. Čurdová, T. Alferi, K. Čondlová, P. Čulík, A. Klepáč, 
Š. Tuček a další…
11. 12. | 14.00 | Ať žijí duchové!
17. 12. | 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, J. Vojta, 
P. Pěknic, K. Nohýnek, Š. Prýmková
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ukradené věci jí sebere a zlodějku zažene. Když tatínek vidí, že 
pejsek je nejen statečný, ale i hodný, přijme ho do své medvědí 
domácnosti | 60 minut | od 3 let
10. 12. | 16.00 | Johan doktor Faust – podle tradic českých 
lidových loutkářů upravil Vojtěch Kawon – Doktor Faust není 
spokojený se svým údělem. Anděl mu nabízí vzdělanost a po-
smrtnou blaženost, ďábel bohatství a moc. Faust se rozhodne 
pro nabídku pekla. Chce ale toho nejlepšího služebníka, který se 
mu nabízí v Mezistáflovi. Za jeho služby bude platit svým tělem 
i duší. Faust užívá radovánek, s Mezistáflovou pomocí udivuje 
dvůr knížete Portukála čarodějnými kousky. Ale nakonec se mu 
vše omrzí a začíná se obracet k Bohu s žádostí o odpuštění. Když 
Mezistáfl vidí, že by Faust mohl vyklouznout z jeho osidel, na-
straží na něj lest a Faust se do nastražené léčky chytí. Tím ovšem 
vypršela doba sjednaných služeb pekla, a čerti si mají v noci přijít 
pro Faustovu duši. Faust si najímá dva sedláky, aby ho ochránili 
před mocí pekla, ale je to marné. Faust propadl peklu | 80 minut 
| pro starší děti a dospělé
11. 12. | 14.00 a 16.00 | Nám, nám narodil se

Já bych rád k Betlému

17. 12. | 14.00 a 16.00 | JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU – F. Ka-
dlec – vánoční příběh o narození Ježíška doprovázený lidovými 
koledami | 60 minut | od 3 let | premiéra
18. 12. | 14.00 a 16.00 | Já bych rád k Betlému | od 16 hodin 
hrajeme i pro neslyšící diváky
24. 12. | 10.00 | O pejskovi a kočičce – J. Čapek, K. Makonj 
– Pejsek a kočička spolu bydlí v domečku a snaží se všechno 
dělat tak, jak to dělají lidé. Někdy se jim to daří docela dobře, 
ale většinou to všelijak popletou. V našem představení pejsek 
a kočička myjí podlahu, a protože se pořádně zašpiní, tak se také 
vyperou a usuší. Potom se pustí do pečení dortu. Snesou všechny 
dobroty, které mají doma, a myslí si, že takový dort bude ten 
úplně nejlepší. Ale dort jim sežere hladový pes a má z toho jen 
velké bolení břicha. Po přestávce se pejsek a kočička probudí 
do zimní nálady. Najdou dopisní schránku plnou dopisů od dětí, 
a tak jim, jako slušně vychovaní tvorové, píší odpověď. Psaní 
nesou na poštu, ale mezitím jejich domeček zapadá sněhem. 
Pejsek domeček vyčenichá podle syrečku, který zůstal uvnitř 
| 60 minut | od 3 let
25. 12. | 15.00 | Já bych rád k Betlému

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
Mariánské náměstí 1, Praha 1

18. 12. | 15.00 | Vánoce s Dádou Patrasovou – zbrusu no-
vý vánoční pořad Dády Patrasové se spoustou soutěží, písniček 
a povídání. Hrají: D. Patrasová, L. Krupanská, D. Kubečka, K. Pe-
trboková

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN:
07. 01. | O pejskovi a kočičce
08. 01. | Čtyřlístek v pohádce, Příhody včelích medvídků
14. 01. | Český Honza
15. 01. | Ať žijí duchové!, Křemílek a Vochomůrka
21. 01. | Princové jsou na draka
22. 01. | Krkonošské pohádky, Pat a Mat jedou na dovo-
lenou
28. 01. | Brouk Pytlík, Krysáci a ztracený Ludvík
29. 01. | Ať žijí duchové!

  DIVADLO ŘÍŠE LOUTEK 
Žatecká 98/1, 110 00 Praha 1 | tel. 222 324 565 | www.riseloutek.cz

  prodej vstupenek hodinu před začátkem představení
  rezervace na www.riseloutek.cz nebo tel. 222 324 565
  prodej v pokladně divadla v so–ne 13.00–16.00
  jednotné vstupné 70 Kč
  změna programu vyhrazena

03. 12. | 14.00 a 16.00 | Nám, nám narodil se – V. Kawon – 
námětem je příběh narození Ježíše Krista, který si připomínáme 
o Vánocích. Josef s Marií marně hledají nocleh v Betlémě, a tak 
se nakonec Ježíšek narodí ve chlévě. Andělé tu novinu oznámí 
pastýřům, obyvatelům Betléma i třem králům, všichni pospíchají 
k jesličkám pozdravit narozené děťátko. O Ježíška se zajímá i král 
Herodes, ten v něm ovšem vidí nežádoucího protivníka a chce 
ho zahubit. Pošle vojáky, kteří povraždí všechny malé chlapce 
v Betlémě. Ježíšek je ale zachráněn, protože celá jeho rodina 
včas uprchne do Egypta. Dobře dopadne i střetnutí s bandou 
loupežníků, ti po setkání s božským dítětem zanechají svého 
nekalého řemesla a jejich zajatec, postižený chlapec Janík, je 
zázračně uzdraven. Krále Heroda za jeho zlé skutky odnese čert 
do pekla a celé představení končí scénou, kterou známe z vánoč-
ních betlémů | 90 minut | pro děti i dospělé
04. 12. | 14.00 a 16.00 | Medvídek Ťupínek – J. Wilkowski 
– Medvídek Ťupínek žije sám se svým tatínkem a moc touží po ka-
marádovi. Tím se mu stane opuštěný pejsek, ale tatínek synkovi 
takové kamarádění nedovolí, protože sám má ze psů strach. Kdysi 
mu totiž ublížili. Jednou se do medvědí domácnosti vkrade liška 
zlodějka a odnese všechno, na co přijde. Za liškou se pustí pejsek, 
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22. 12. | 10.00 | Štědrý den u Spejblů
27. 12. | 14.00 | Jak pan Spejbl prášil – H. Štáchová, M. Kir-
schner – nebýt barona Prášila a  Hurvínkova vynálezu, který 
usnadnil cestování, nebyl by se pan Spejbl ocitl na dvoře samot-
ného sultána ve slovutné Konstantinopoli, nesetkal by se tam 
s Al–bábou Kateřinou a určitě by nemusel s ní i Máničkou na léta-
jícím koberci prchat před jistou smrtí. Přistání na sýrovém ostrově 
jim pak umožnilo potkat věčně hladového Hurvínka. Všichni se 
pak společně vydali v prastaré lodi na širé moře. Idyla na vlnách 
však netrvala dlouho…Po dobrodružstvích se ocitli dokonce až 
na Měsíci! A jak to s panem Spejblem, Hurvínkem, Máničkou 
a  bábinkou vlastně dopadlo? Prášil pan Spejbl, nebo mluvil 
o svých dobrodružstvích pravdu?! A proč mu nikdo nevěřil??!! 
Na to všechno vám dá odpověď naše představení.
28. 12. | 14.00 a 16.30 | Jak pan Spejbl prášil
29. 12. | 14.00 a 16.30 | Jak pan Spejbl prášil
30. 12. | 14.00 | Jak pan Spejbl prášil

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

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

01. 12. | 09.30 | Dva sněhuláci o Vánocích
02. 12. | 09.30 | Dva sněhuláci o Vánocích
05. 12. | 09.30 | Sněhová královna
06. 12. | 09.30 | Putování do Betléma
07. 12. | 09.30 | Když je v pekle neděle
19. 12. | 08.40 a 10.20 | Pronájem
20. 12. | 08.40 a 10.20 | Pronájem

  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

03. 12. | 14.00 | Mravenec a Slon
03. 12. | 16.00 | Mikulášská nadílka

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

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

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

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

01. 12. | 10.00 | Hurvínkův Mikuláš – když se řekne „Mikuláš“, 
každý si představí tajemného muže s bílým plnovousem, vysokou 
čepicí a berlou v ruce, kterého doprovází Anděl s Čertem. Hodné 
děti jsou obdarovávány dobrotami, zatímco ty neposlušné čeká 
punčocha plná uhlí. Také Hurvínek s Máničkou čekali na příchod 
Mikuláše netrpělivě. Co se však stalo, když roztržitý pan Spejbl 
na nadílku zapomněl? To se děti dozvědí v této pohádce!
02. 12. | 10.00 | Hurvínkův Mikuláš 
03. 12. | 10.30, 14.00 a 16.30 | Hurvínkův Mikuláš 
04. 12. | 10.30, 14.00 a 16.30 | Hurvínkův Mikuláš 
05. 12. | 10.00 | Hurvínkův Mikuláš 
06. 12. | 10.00 | Hurvínkův Mikuláš 
07. 12. | 10.00 | Hurvínkův Mikuláš 
08. 12. | 17.00 | Štědrý den u Spejblů – Jak asi může dopad-
nout Štědrý večer, když jeho přípravu mají na starosti pan Spejbl 
s Hurvínkem, to si jistě umíte představit! Ještě že nad našimi 
hrdiny bdí dva strážní andělé, kteří mají o svátcích každoroční 
pohotovost. A tak si vánoční pohoda nakonec najde cestu nejen 
ke Spejblům, ale i k dětským divákům
09. 12. | 10.00 | Štědrý den u Spejblů
10. 12. | 10.30, 14.00 a 16.30 | Štědrý den u Spejblů
11. 12. | 10.30, 14.00 a 16.30 | Štědrý den u Spejblů
12. 12. | 10.00 | Štědrý den u Spejblů
13. 12. | 10.00 | Štědrý den u Spejblů
14. 12. | 10.00 a 17.00 | Štědrý den u Spejblů
15. 12. | 10.00 a 17.00 | Štědrý den u Spejblů
16. 12. | 10.00 | Štědrý den u Spejblů
17. 12. | 10.30, 14.00 a 16.30 | Štědrý den u Spejblů 
18. 12. | 10.30, 14.00 a 16.30 | Štědrý den u Spejblů
19. 12. | 10.00 | Štědrý den u Spejblů
20. 12. | 10.00 | Štědrý den u Spejblů
21. 12. | 10.00 | Štědrý den u Spejblů
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  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

BUCHTY A LOUTKY
www.buchtyaloutky.cz

08. 12. | 17.00 | Andělíček Toníček – vánoční pohádka pro 
děti od 3 let | Studio | 55 minut
10. 12. | 15.00 a 17.00 | Andělíček Toníček
18. 12. | 15.00 a 17.00 | Andělíček Toníček
21. 12. | 17.00 | Andělíček Toníček
22. 12. | 17.00 | Andělíček Toníček

LOUTKY V NEMOCNICI
11. 12. | 16.00 | Bleděmodrý Petr – Bleděmodrý Petr je příběh 
o pejskovi, kterému se dějí samá příkoří | Studio | 60 minut

04. 12. | 14.00 a 16.00 | Mravenec a Slon
10. 12. | 16.00 | SNĚHOVÁ KRÁLOVNA – H. Ch. Andersen, 
N. Preslová – čeho se bojíte nejvíc na světě? Tmy v dětském po-
kojíčku za dlouhých zimních nocí, strašidelných příběhů, které 
vyprávějí starší sourozenci nebo tajemné sněhové královny, která 
krade děti, aby si z nich mohla udělat ledové sochy na výzdobu 
svého paláce? Poetický příběh na motivy klasické pohádky Hanse 
Christiana Andersena nám dokáže, že víra a láska dokáží překonat 
všechny překážky světa, a že strach má někdy opravdu, opravdu 
velké oči. Hrají: Vera Hejková, Sára Šimunovičová, Nikki Böjtösová, 
Anna Břenková a Václav Hoskovec, scénografie a loutky: V. Hanyš, 
hudba: I. Sedláček, rež. J. Hajdyla | premiéra
11. 12. | 14.00 a 16.00 | Sněhová královna
17. 12. | 14.00 a 16.00 | Sněhová královna
18. 12. | 14.00 a 16.00 | Sněhová královna

  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
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 zfilm
  OD 1. 12.

  ANDĚL PÁNĚ 2
Česká republika 2016, pohádka, 90 min

Volné pokračováním úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem 
a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. Anděl Petronel stále pracuje 
u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. 
Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí 
utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen 
Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petro-
nela s Uriášem o jablko Poznání ale skončí neslavně. V potyčce se 
vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl a jeho kamarád čert musí 
šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky. V předvečer 
svátku svatého Mikuláše se zamotají do podivuhodného reje. 
Setkávají se s malou Anežkou a její krásnou maminkou Magda-
lenou, partou nepoctivých koledníků, vydřiduchem Košťálem 
i sympatickým Párkařem. Než se jim podaří jablko najít a vrátit 
tam, kam patří, bude třeba zažít velké dobrodružství a projít ně-
kolika nebezpečnými situacemi. A po řadě lidských i „božských“ 
zkoušek, naši hrdinové nakonec zjistí, že cesta k poznání vede 
především přes sebe sama, přes objevení síly přátelství, lásky 
a schopnosti odpuštění.

  Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes, Anna Čtvrtníč-
ková, Jiří Bartoška, Bolek Polívka, Vojtěch Dyk, Pavel Liška, 
Stanislav Majer, Marek Taclík, Marian Labuda, Jiřina Bohda-
lová, Josef Abrhám, Aňa Geislerová, Veronika Žilková, Martin 
Huba, Petr Čtvrtníček, Gabriela Osvaldová, Klára Issová, 
Michal Horáček, Lucie Bílá a mnoho dalších andělů….

  Režie: Jiří Strach

  SANTA JE ÚCHYL
USA 2016, komedie
Pokračování divácky úspěšné, vánočně nekorektní komedie. Billy 
Bob Thornton je zpět v jedné ze svých nejlepších filmových rolí.  
Odpudivě neodolatelný  kasař Willie je stále alkoholik, pořád 
děvkař a už zase na dně. Znovu tedy obléká santovský oblek 
a neochotně spojí síly s bývalým parťákem Markusem, aby na 
Vánoce vykradli centrálu určitě zkorumpované chicagské charity.

  Hrají: Christina Hendricks, Billy Bob Thornton, Kathy Bates, 
Ryan Hansen, Tony Cox

  Režie: Mark Waters

  OD 8. 12.

 MILUJ MĚ, JESTLI TO DOKÁŽEŠ
Česká republika 2016, dokument, 63 min
Dokument Dagmar Smržové otevírá tabuizované téma sexuální 
asistence pro hendikepované a nabízí citlivý pohled do intimního 
života lidí s postižením.  Všichni chceme milovat a být milováni. 
Zdraví nebo nemocní, silní nebo slabí. Stejně tak Adam a dva 
Tomášové, hendikepovaní mladíci, jejichž touha po ženské náruči 
zůstává nenaplněna. Pak se ale rozhodnou to změnit a vydají 
se na dobrodružnou cestu za vlastním uspokojením. Budeme 
je litovat nebo jim fandit? Bude nás to pobuřovat, nebo pro ně 
najdeme pochopení.? Sex a intimní život lidí, kteří nejsou mladí, 
krásní, svižní a fyzicky schopní, bývá mnohdy považován za něco 
nemístného, nebo vlastně neexistujícího. Přesto tady je. Režisér-
ka Dagmar Smržová otevírá toto tabuizované téma na příběhu 
trojice mladíků, kteří se rozhodnou, že se nevzdají své touhy po 
lásce. Svým filmem demonstruje úskalí, která jim kladou jejich 
postižení, a dotýká se tak v České republice zatím málo známého 
tématu sexuální asistence. 

  Režie: Dagmar Smržová

  OD 15. 12.

  ROGUE ONE: A STAR WARS STORY 
USA 2016, akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi
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Příběh Rogue One je zasazen těsně před události v Epizodě IV - Nová 
naděje. Hlavními hrdiny bude skupiny povstalců, kterým se povede 
dostat k plánům k nejmocnější zbrani Impéria, Hvězdě smrti.

  Hrají: Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie 
Yen, Jiang Wen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed 
a Forest Whitaker.

  Režie: Gareth Edwards

  OD 22. 12.

  ZPÍVEJ
USA 2016, animovaný, komedie, muzikál, 110 min
Koala Buster Moon je ředitelem divadla, kterému hrozí krach. 
Přesto ho neopouští optimismus a své divadlo miluje nade vše. 
Pro jeho záchranu je tento uhlazený mizera ochotný udělat cokoli. 
Nyní má poslední šanci. Své divadlo může spasit tím, že uspořádá 
největší pěveckou soutěž na světě. Z konkurzů vzejde pětice soutě-
žících – myšák, plachá sloní slečna, přetížená matka 25 prasátek, 
rebelující gorilák a dikobrazí rockerka. Všichni přichází do soutěže 
s nadějí, že vyhrají a že změní své životy.

  Režie: Gareth Jennings

 MANŽEL NA HODINU
Česká republika 2016, komedie
Milanův vztah k doktorce Elišce (Eva Holubová) se slibně vyvíjí, 
a když se jí už Milan konečně odhodlá požádat o ruku, vypadá 
to, že svatbě nic nestojí cestě. Teda kromě jedné malé „drobnosti“ 
– Milan je stále ženatý se Slovenkou Jankou (Zdena Studénko-
vá), matkou Kryštofa, se kterou se před lety jaksi zapomněl roz-
vést! Kromě Milanových lapálií je tu ještě další problém – návrat 
čtveřice k hraní vodního póla se moc nedaří. Zůstali jen tři... a to je 
sakra málo... Aby zachránili partu a vytáhli kamaráda Jakuba z de-
presí, rozhodne se Kryštof přivést do bazénu akvabely, se kterými 
chce natrénovat vystoupení. Honza z Kryštofova plánu zpočátku 
příliš nadšený není, ale posléze s vidinou záchrany kamaráda 
(a možnosti být v přítomnosti krásných akvabel) se všichni pustí 
do přípravy vystoupení s názvem „Hodinový manžel“...

  Hrají: Bolek Polívka, David Novotný, David Matásek
  Režie: Tomáš Svoboda

  OD 29. 12.

  ASSASSIN’S CREED
USA 2016, akční, dobrodružný
Callum Lynch (Michael Fassbender) díky revoluční technologii 
odhaluje ve své DNA genetické vzpomínky svého prapředka 
Aguilara žijícího v 15. století. Brzy ale zjišťuje, že i on sám patří k 
tajné organizaci Asasínů, která se zavázala chránit svobodnou vůli 
lidstva. Callum se pokusí získat neuvěřitelné schopnosti a znalosti 
svého předchůdce, aby se mohl postavit společenství dnešních 
Templářů stejně jako předchůdce v minulosti.

  Hrají: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, 
Brendan Gleeson, Khalid Abdalla, Michael K. Williams

  Režie: Justin Kurzel

� PROGRAM KIN A–Z
  uzávěrka tohoto vydání byla 10. listopadu, uvádíme progra-
my aktuální k tomuto datu, změna programu vyhrazena

  uvádíme pouze programy, které nám provozovatelé dodají 
ke zveřejnění

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

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

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

  KINO AERO
01. 12. | 13.30 | Bratříček Karel
06. 12. | 10.00 | Toni Erdmann
08. 12. | 13.30 | Červená želva
15. 12. | 13.30 | Naše poslední tango
20. 12. | 10.00 | Příchozí
22. 12. | 13.30 | Muž jménem Ove
27. 12. | 10.00 | Začít znovu
29. 12. | 13.30 | Anthropoid

  KINO SVĚTOZOR
02. 12. | 13.00 | Toni Erdmann
07. 12. | 13.00 | Muž jménem Ove
09. 12. | 13.00 | Červená želva
14. 12. | 13.00 | Egon Schiele
16. 12. | 13.00 | Je to jen konec světa
21. 12. | 13.00 | Americká idyla
23. 12. | 13.00 | Začít znovu
28. 12. | 13.00 | Červená želva
30. 12. | 13.00 | Noční zvířata

  BIO OKO
01. 12. | 10.00 | Muž jménem Ove
05. 12. | 13.00 | Dívka ve vlaku
08. 12. | 10.00 | Snowden
12. 12. | 13.00 | Normální autistický film
15. 12. | 10.00 | Bratříček Karel
19. 12. | 13.00 | Toni Erdmann
22. 12. | 10.00 | Červená želva
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26. 12. | 13.00 | Je to jen konec světa
29. 12. | 10.00 | Egon Schiele

  DOBEŠKA
Kinokavárna v Divadle Dobeška | Jasná I. 1181/6, 147 00 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 ; přijímáme platební karty
 03. 12. | 15.00 | Kniha Džunglí – USA
 14. 12. | 19.30 | Julieta – Španělsko
 21. 12. | 19.30 | Muž jménem Ove – Švédsko

  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 50% 
(není–li uvedeno jinak)

 01. 12. | 16.30 | Anděl Páně 2 – ČR
 01. 12. | 18.30 | Festival italského filmu: Šíleně šťastná 

– Itálie, slavnostní zahájení, vstupenky v prodeji
 01. 12. | 19.15 | Toni Erdmann – SRN/Rak.
 01. 12. | 21.00 | Festival italského filmu: Zastavárna – 

Itálie
 02. 12. | 13.30 | Egon Schiele – Rak/Lux
 02. 12. | 16.00 | Planetárium – Fra/Bel
 02. 12. | 16.30 | Anděl Páně 2 – ČR
 02. 12. | 18.15 | Egon Schiele – Rak/Lux
 02. 12. | 18.30 | Festival italského filmu: Naprostí cizinci 

– Itálie
 02. 12. | 20.30 | Noční zvířata – USA
 02. 12. | 20.45 | Festival italského filmu: Tyhle dny – 

Itálie
 03. 12. | 13.15 | Anděl Páně 2 – ČR
 03. 12. | 13.30 | Planetárium – Fra/Bel
03. 12. | 15.15 | 107. narozeniny kina Lucerna – vstupenky 

k vyzvednutí v pokladně zdarma
03. 12. | 15.45 | Festival italského filmu: Sladké sny – 

Itálie

03. 12. | 18.15 | Egon Schiele – Rak/Lux
03. 12. | 18.30 | Festival italského filmu: Zpovědi – Itálie
03. 12. | 20.30 | Noční zvířata – USA
03. 12. | 20.45 | Festival italského filmu: Neoddělitelné 

– Itálie
04. 12. | 13.45 | Dívka ve vlaku – USA
04. 12. | 14.00 | Anděl Páně 2 – ČR
04. 12. | 16.00 | Leonardo Live – Světové malířství na 

plátnech kin – sleva 50 Kč
04. 12. | 16.15 | Festival italského filmu: Naprostí cizinci 

– Itálie
04. 12. | 18.15 | Egon Schiele – Rak/Lux
04. 12. | 18.30 | Festival italského filmu: Kvítek – Itálie
04. 12. | 20.30 | Noční zvířata – USA
04. 12. | 20.45 | Festival italského filmu: Pírko – Itálie
05. 12. | 13.30 | Dívka ve vlaku – USA
05. 12. | 16.15 | Anděl Páně 2 – ČR
05. 12. | 16.30 | MF OUTDOOROVÝCH FILMŮ – Rings of the 

World +The Grey League
05. 12. | 18.15 | Festival italského filmu: Sladké sny – 

Itálie
05. 12. | 18.30 | MF OUTDOOROVÝCH FILMŮ – Cesta vzhůru 

+ Snaps of a Skatepark
05. 12. | 20.30 | Egon Schiele – Rak/Lux
05. 12. | 20.45 | Festival italského filmu: Neoddělitelné 

– Itálie
06. 12. | 16.30 | MF OUTDOOROVÝCH FILMŮ – The McNa-

mara Surf Trip + Zimní krásy Malé Fatry a další
06. 12. | 18.30 | MF OUTDOOROVÝCH FILMŮ – Alaska + 

Seven Summits + Srdcaři + Komodo
06. 12. | 19.30 | Zakončovací koncert Italia Arte Fest
06. 12. | 13.30 | Egon Schiele – Rak/Lux
07. 12. | 13.30 | Sieranevada – Rum/Fra/BaH 
07. 12. | 16.15 | Anděl Páně 2 – ČR
07. 12. | 16.30 | MF OUTDOOROVÝCH FILMŮ – The Great 

Game + A Grand Pursuit + Sprint to the Past
07. 12. | 18.30 | MF OUTDOOROVÝCH FILMŮ – Suri + 

Tamara + Srdcaři + The race before the Race
07. 12. | 18.45 | FILMASIA – Doba temna – Jižní Korea
07. 12. | 20.30 | Egon Schiele – Rak/Lux
08. 12. | 10.30 | Mama Kino: Anděl Páně 2 – ČR
08. 12. | 16.00 | Anděl Páně 2 – ČR
08. 12. | 16.30 | MF OUTDOOROVÝCH FILMŮ – K2 and 

Invisible Footmen + The Trail to Kazbegi a další
08. 12. | 18.00 | FILMASIA – Assassin – Tchaj–wan/Čína/

Hongkong
08. 12. | 18.30 | MF OUTDOOROVÝCH FILMŮ – J. Kráčalík: 

Špicberky, země věčného ledu
08. 12. | 20.00 | FILMASIA – 1942 – Čína
08. 12. | 20.30 | Noční zvířata – USA
09. 12. | 13.30 | Americká idyla – USA
09. 12. | 16.30 | MF OUTDOOROVÝCH FILMŮ – The Elements 

+ Kangchenjunga a další
09. 12. | 17.00 | Anděl Páně 2 – ČR
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09. 12. | 18.30 | MF OUTDOOROVÝCH FILMŮ – Klára 
Kolouchová: KK nejen o K2

09. 12. | 19.00 | FILMASIA – ZOMBIE NIGHT: Kvílení – Jižní 
Korea

09. 12. | 20.30 | Noční zvířata – USA
09. 12. | 22.00 | FILMASIA – ZOMBIE NIGHT: Vlak do 

Pusanu – Jižní Korea
09. 12. | 00.15 | FILMASIA – ZOMBIE NIGHT: Stanice Soul 

– Jižní Korea
10. 12. | 14.00 | Anděl Páně 2 – ČR
10. 12. | 16.00 | FILMASIA – Červená želva – Japonsko/

Francie
10. 12. | 17.45 | MF OUTDOOROVÝCH FILMŮ – slavnostní 

zakončení
10. 12. | 18.00 | FILMASIA – Komorná – Jižní Korea
10. 12. | 20.30 | FILMASIA – Láska v Minami – Japonsko/

Hongkong
10. 12. | 20.45 | MF OUTDOOROVÝCH FILMŮ – The Elements
11. 12. | 13.00 | Egon Schiele – Rak/Lux
11. 12. | 14.00 | Anděl Páně 2 – ČR
11. 12. | 15.15 | Dívka ve vlaku – USA
11. 12. | 17.30 | Noční zvířata – USA
11. 12. | 19.00 | Vánoční koncert Radima Schwaba – 

vstupenky na www.radimschwab.cz
11. 12. | 19.45 | Snowden – USA/SRN/Fra
12. 12. | 13.30 | Pohádky pro Emu – ČR
12. 12. | 16.00 | Egon Schiele – Rak/Lux
12. 12. | 16.15 | Anděl Páně 2 – ČR
12. 12. | 18.00 | Noční zvířata – USA
12. 12. | 19.00 | FuckUp Night Prague vol. XIII – vstupen-

ky na fuckupnights.cz
12. 12. | 20.30 | Snowden – USA/SRN/Fra
13. 12. | 16.00 | Egon Schiele – Rak/Lux
13. 12. | 16.30 | Anděl Páně 2 – ČR
13. 12. | 18.15 | Noční zvířata – USA
13. 12. | 18.45 | Ladies Movie Night: Manžel na hodinu 

– ČR
13. 12. | 20.30 | Snowden – USA/SRN/Fra
14. 12. | 13.30 | Planetárium – Fra/Bel
14. 12. | 15.45 | Egon Schiele – Rak/Lux
14. 12. | 16.30 | Anděl Páně 2 – ČR
14. 12. | 18.00 | Dívka ve vlaku – USA
14. 12. | 18.30 | Arnošt Lustig 90: Démanty noci – ČR
14. 12. | 20.15 | Snowden – USA/SRN/Fra
14. 12. | 20.30 | Noční zvířata – USA
15. 12. | 16.00 | BEST FILM FEST (dále jen BFF, vstupné 

69 Kč): Za láskou vzhůru – Francie 
15. 12. | 16.15 | BFF: The Beatles: Eight Days a Week – 

The Touring Years – GB/USA 
15. 12. | 18.00 | BFF: Dítě Bridget Jonesové – GB/Fra/Irl
15. 12. | 18.30 | Arnošt Lustig 90: Transport z ráje – ČR
15. 12. | 20.30 | BFF: Anthropoid – GB/ČR/FRA
15. 12. | 21.00 | BFF: Tři generace – USA
16. 12. | 13.30 | BFF: Než jsem tě poznala – USA

16. 12. | 16.15 | BFF: Bezva ženská na krku – ČR
16. 12. | 16.45 | BFF: Učitelka – SR/ČR
16. 12. | 18.30 | Arnošt Lustig 90: Bojovník – USA
16. 12. | 18.45 | BFF: Julieta – Španělsko
16. 12. | 20.30 | BFF: Sully: Zázrak na řece Hudson – USA
16. 12. | 20.45 | BFF: Café Society – USA
17. 12. | 13.30 | BFF: Božská Florence – GB
17. 12. | 13.45 | BFF: Lichožrouti – ČR
17. 12. | 15.30 | BFF: Sirotčinec sl. Peregrinové pro 

podivné děti – USA – české titulky
17. 12. | 15.45 | BFF: Komici s. r. o. The Tour – ČR
17. 12. | 17.45 | BFF: Toni Erdmann – SRN/Rak.
17. 12. | 18.30 | Arnošt Lustig 90: Dita Saxová – ČR
17. 12. | 20.45 | BFF: Dívka ve vlaku – USA
17. 12. | 21.15 | BFF: Buchty a klobásy – USA
18. 12. | 13.30 | BFF: Lichožrouti – ČR
18. 12. | 13.45 | BFF: Bezva ženská na krku – ČR
18. 12. | 15.30 | BFF: Sieranevada – Rum/Fra/BaH
18. 12. | 15.45 | Bolšoj Balet: Louskáček – sleva 50 Kč
18. 12. | 18.30 | BFF: American Honey – GB/USA
18. 12. | 19.30 | Vánoční koncert Pražského filmového 

orchestru
19. 12. | 13.30 | BFF: Bezva ženská na krku – ČR
19. 12. | 15.30 | BFF: Café Society – USA
19. 12. | 16.00 | BFF: Dítě Bridget Jonesové – GB/Fra/Irl
19. 12. | 17.30 | BFF: Učitelka – SR/ČR
19. 12. | 18.30 | Adele: Live at the Royal Albert Hall – 

záznam koncertu
19. 12. | 19.30 | BFF: Komorná – Jžní Korea
20. 12. | 16.00 | BFF: Teorie tygra – ČR
20. 12. | 16.30 | BFF: Než jsem tě poznala – USA
20. 12. | 18.45 | BFF: Noc BezMoci – Mak/Slov./ČR
20. 12. | 20.30 | BFF: Anthropoid – GB/ČR/FRA
20. 12. | 20.45 | BFF: Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny – 

USA/Austr.
21. 12. | 10.30 | Mama Kino: Noční zvířata – USA
21. 12. | 13.30 | BFF: Noc BezMoci – Mak/Slov./ČR 
21. 12. | 15.15 | BFF: The Beatles: Eight Days a Week – 

The Touring Years – GB/USA
21. 12. | 16.15 | BFF: Vlk z Královských Vinohrad – ČR
21. 12. | 17.15 | BFF: Učitelka – SR/ČR
21. 12. | 17.45 | BFF: Dívka ve vlaku – USA
21. 12. | 20.00 | BFF: Toni Erdmann – SRN/Rak.
22. 12. | 13.30 | Anděl Páně 2 – ČR
22. 12. | 15.30 | Zpívej – 3D – USA – česká verze
22. 12. | 16.45 | Anděl Páně 2 – ČR
22. 12. | 17.30 | Noční zvířata – USA
22. 12. | 18.45 | Manžel na hodinu – ČR
22. 12. | 19.45 | Toni Erdmann – SRN/Rak.
25. 12. | 16.30 | Anděl Páně 2 – ČR
25. 12. | 17.00 | Masaryk – ČR/SR
26. 12. | 14.00 | Zpívej – 3D – USA – česká verze
26. 12. | 15.00 | Anděl Páně 2 – ČR
26. 12. | 16.00 | Manžel na hodinu – ČR
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26. 12. | 17.00 | Masaryk – ČR/SR
26. 12. | 18.00 | Noční zvířata – USA
26. 12. | 19.15 | Toni Erdmann – SRN/Rak.
26. 12. | 20.15 | Rogue One: A Star Wars Story – USA – 

české titulky
27. 12. | 14.30 | Zpívej – 3D – USA – česká verze
27. 12. | 15.00 | Anděl Páně 2 – ČR
27. 12. | 16.30 | Manžel na hodinu – ČR
27. 12. | 18.80 | Masaryk – ČR/SR
27. 12. | 18.30 | Noční zvířata – USA
27. 12. | 20.15 | La La Land, USA – předpremiéra
27. 12. | 20.45 | Rogue One: A Star Wars Story – USA – 

české titulky
28. 12. | 14.30 | Zpívej – 3D – USA – česká verze
28. 12. | 15.00 | Anděl Páně 2 – ČR
28. 12. | 16.30 | Manžel na hodinu – ČR
28. 12. | 18.00 | Masaryk – ČR/SR
28. 12. | 18.30 | Noční zvířata – USA
28. 12. | 20.30 | LEMMY FOREVER
28. 12. | 20.45 | Rogue One: A Star Wars Story – USA – 

české titulky
29. 12. | 14.30 | Zpívej – 3D – USA – česká verze
29. 12. | 15.00 | Anděl Páně 2 – ČR
29. 12. | 16.30 | Manžel na hodinu – ČR
29. 12. | 18.00 | Masaryk – ČR/SR
29. 12. | 18.30 | Noční zvířata – USA
29. 12. | 20.15 | La La Land, USA – předpremiéra
29. 12. | 20.45 | Rogue One: A Star Wars Story – USA – 

české titulky
30. 12. | 13.00 | Manžel na hodinu – ČR
30. 12. | 14.30 | Zpívej – 3D – USA – česká verze
30. 12. | 15.00 | Anděl Páně 2 – ČR
30. 12. | 16.30 | Manžel na hodinu – ČR 
30. 12. | 18.00 | Masaryk – ČR/SR
30. 12. | 18.30 | Noční zvířata – USA
30. 12. | 20.30 | La La Land, USA – předpremiéra
30. 12. | 20.45 | Rogue One: A Star Wars Story – USA – 

české titulky
31. 12. | 14.00 | La La Land, USA – předpremiéra
31. 12. | 14.30 | Masaryk – ČR/SR
31. 12. | 16.30 | La La Land, USA – předpremiéra
31. 12. | 17.00 | Silvestrovský koncert Berlínské filhar-

monie – sleva 50 Kč

 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

 06. 12. | 16.00 | Bezva ženská na krku (ČR 2016, Tomáš 
Hoffman, 97 min) – nová česká komedie s Ondřejem Vetchým 
od tvůrců filmu Ženy v pokušení | vstupné 80 Kč | velký sál
 06. 12. | 19.00 | 24 týdnů / 24 Wochen (Německo 2016, Anne 
Zohra Berrached, 103 min) – neobvykle silný snímek o bolestném 
morálním dilematu | vstupné 90 Kč | velký sál 
 13. 12. | 16.00 | Hologram pro krále / A Hologram for the 
King (USA, Německo – VB– Francie 2016, Tom Tykwer, anglicky 
s českými titulky, 98 min) | vstupné 90 Kč | velký sál 
 13. 12. | 19.00 | Příchozí / Arrival (USA 2016, Denis Villene-
uve, anglicky s českými titulky, 117 min) Nejnovější film autora 
úspěšného Sicaria | vstupné 90 Kč | velký sál

SVĚTOVÉ UMĚNÍ A DIVADLO 
  ve spolupráci s Pannonia Entertainment

 01. 12. | 19.00 | KRÁL LEAR – záznam divadelního představení 
Royal Shakespeare Company, anglicky s českými titulky, 175 min 
+ 20 min přestávka | vstupné 100 Kč | velký sál | premiéra
 08. 12. | 19.00 | Bosch: zahrada pozemských rozkoší – 
dokumentární film s  úvodem spisovatele Bohumila Vurma. 
V originálním znění s titulky, 90 min | vstupné 90 Kč | velký sál

VITTORIO STORARO A DIGITÁLNÍ KINEMATOGRAFIE 
  ve spolupráci s Nadačním fondem Eleutheria

02. 12. | 15.00 | Přednáška Vittoria Storara s projekcí filmu 
Café Society – simultánně tlumočeno z italštiny do češtiny – 
English Friendly | vstup volný | velký sál

PROJEKCE A DIALOGY – FILMOVÉ PROJEKCE FAMU
  po promítání beseda s tvůrci či kritiky, moderuje Mgr. Vladimír 
Hendrich, Ph.D.

 05. 12. | 19.00 | Exulant Karel Kryl: Bratříček Karel (ČR – 
Polsko 2016, 79 min) – osudy Karla Kryla převážně polskýma 
očima a nový pohled na osudy vizionáře i kritika dvou česko-
slovenských historických milníků 1968 a 1989. Diskuse o filmu 
a o vztazích Karla Kryla k Polsku, NSR, NDR a k exilu vůbec se 
zúčastní režisérka snímku Krystyna Krauze, emeritní předseda 
Klubu Karla Kryla Martin Štumpf, stávající předseda Vojtěch Klimt, 
hudebník a spisovatel Jaroslav Jeroným Neduha, ochránce lid-
ských práv a básník John Bok, filmový režisér Miloš Zábranský 
a písničkář Pavel Kohn, jenž zazpívá několik Krylových písní. 
Moderuje Vladimír Hendrich | vstupné 80 Kč | velký sál 
 12. 12. | 20.00 | Zdaleka / Desde Allá (Venezuela – Mexiko 
2015, 90 min) Co začíná jako pouliční prostituce, změní se záhy 
v bouřlivý vztah, v němž se oba aktéři – zavedený padesátník 
a problémový mladík – snaží překonat prvotní distanci a jizvy 
z vlastní minulosti. Autorský debut Lorenza Vigase získal Zlatého 
lva na MFF v Benátkách 2015 | vstupné 80 Kč | velký sál 
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KNIHOVNY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ II. – FILMY, KTERÉ 
V TELEVIZI NEUVIDÍTE 

  projekce snímků s lektorským úvodem a besedou

 14. 12. | 19.00 | Šuplíková knihovna Madly Vaculíkové (ČR 
2016, 45 min) – o knihovničce ukryté v šuplíku jídelního stolu, 
kterou Státní bezpečnost u Vaculíků nikdy neobjevila a jako schrá-
na starého času přežila dodnes. Besedu s Madlou Vaculíkovou, 
archivářem Petrem Kotykem a režisérem Bedřichem Ludvíkem 
moderuje Vladimír Hendrich | vstupné 50 Kč | malý sál 

FILM A SPIRITUALITA
  ve spolupráci s Akademickou farností Praha, projekce s úvodem 
a moderovanou diskuzí

 07. 12. | 19.00 | Je to jen konec světa / Juste la fin du 
monde (Kanada – Francie 2016, francouzsky s českými titulky, 
97 min.) Uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík, SJ a Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. 
| vstupné 90 Kč | malý sál 

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

 15. 12. | 19.00 | ROGUE ONE: STAR WARS STORY (USA 2016, 
Gareth Edwards, český dabing) – první z nové série samostatných 
filmů Lucasfilmu – premiéra | vstupné 150 Kč | velký sál 

CARTE BLANCHE MIDDLE EAST
 16. 12. | 19.00 | In the Last Days of the City (Egypt, Ně-
mecko, VB, SAE 2016, Tamer El Said, 118 min) – v originálním 
znění s českými a anglickými titulky – English friendly. Film uvádí 
Goethe–Institut v rámci projektu Carte Blanche Middle East | 
vstupné 60 Kč | velký sál 

  PONREPO
Promítací síň Národního filmového archivu 
Praha

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

  pokladna otevřena po–so 16.00–20.15, 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 30 Kč

  vstupné s jednodenním členstvím 80 Kč, studenti, senioři, osoby se 
zdravotním postižením 70 Kč, děti do 15 let 60 Kč

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

→ kavárna Ponrepo  
Nejen pro milovníky dobré kávy  

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

490x490_NFA_Cd.indd   1 16.03.15   19:50
 02. 12. | 17.30 | Český film – ztráty, nálezy a objevy – Ju-

raj Herz / Kulhavý ďábel – ČSR 1968 + středometráž-
ní film, Juraj Herz / Sběrné surovosti – ČSR 1965

 02. 12. | 20.00 | Edgar Allan meets Roger – Roger 
Corman / Havran – USA 1963 

 03. 12. | 17.30 | Zuzana Piussi / Český Alláh – ČR 2016 – 
za účasti režisérky

 03. 12. | 20.00 | Maunu Kurkvaara / Rudovláska – Finsko 
1969

04. 12. | 15.00 | Ponrepo dětem – Mikulášská v Ponrepu 
– moderované pásmo pohádek s nadílkou – od 5 let

 04. 12. | 17.30 | Rozhovory Hitchcock – Truffaut – Kent 
Jones / Hitchcock – Truffaut – Francie – USA 2015

 04. 12. | 20.00 | Jim Jarmusch / Mimo zákon – USA 1986
 05. 12. | 17.30 | András Kovács – chladné dny, András 

Kovács / Úhor – Maďarsko 1972
 05. 12. | 20.00 | Distruktur: Melissa Dulliusová a Gustavo 

Jahn – Gustavo Jahn / Éternau – Brazílie 2006, 
Melissa Dulliusová – Gustavo Jahn / Muito 
Romântico – SRN – Brazílie 2016

 06. 12. | 15.30 | Jak vidět film? – Nový Hollywood – 
přednáška

 06. 12. | 17.30 | Český film – ztráty, nálezy a objevy – 
Jiří Menzel / Zločin v šantánu – ČSR 1968 

 06. 12. | 20.00 | Jacques Rozier / Adieu Philippine – 
Francie 1961/62 + krátký film, Jacques Rozier / 
Modré džínsy – Francie 1958 

 07. 12. | 17.30 | Rozhovory Hitchcock – Truffaut – Kent 
Jones / Hitchcock – Truffaut – Francie – USA 2015

 07. 12. | 20.00 | Andy Warhol / Hedy – USA 1966
 08. 12. | 17.30 | Maunu Kurkvaara aj. / 4x4 – Švédsko – 

Finsko – Dánsko – Norsko 1965
 09. 12. | 17.30 | Star! – HH – Victor Fleming / Bílá sestra 

– USA 1933
 09. 12. | 20.00 | Norman Jewison / …a spravedlnost pro 

všechny – USA 1979
 10. 12. | 15.00 | Ponrepo dětem – Byl jednou pan 

Ponrepo – moderované pásmo pohádek s prvky 
klauniády, tvůrčí dílna

 10. 12. | 17.30 | East/West – Alla Surikova / Muž z bul-
váru Kapucínů – SSSR 1987 + krátký film, Projko 
Projkov / Zpívající kovbojové – Bulharsko 1984

 10. 12. | 20.00 | Evald Schorm – svědomí a odvaha, 
Evald Schorm / Návrat ztraceného syna – ČSR 
1966

 11. 12. | 15.00 | Ponrepo dětem – Steven Spielberg / 
E. T. – Mimozemšťan – USA 1982

 11. 12. | 17.30 | Alexandr Rou / Mrazík – SSSR 1964
 12. 12. | 17.30 | Arne Mattsson / Tančila jedno léto – 

Švédsko 1951
 12. 12. | 20.00 | András Kovács – chladné dny – András 

Kovács / Někde v Maďarsku – Maďarsko 1987
 13. 12. | 17.30 | Rozhovory Hitchcock – Truffaut – Kent 

Jones / Hitchcock – Truffaut – Francie – USA 2015
 13. 12. | 20.00 | Otakar Vávra / Kladivo na čaroděj-

nice – ČSR 1969 + prezentace knihy – k tvarozpytu 
montážních struktur
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 14. 12. | 17.30 | Život kopií – Oscar Apfel / Manekýnka 
z Broadwaye – USA 1925 – živý hudební doprovod: 
Karel Loula

 14. 12. | 20.00 | Evald Schorm – svědomí a odvaha – 
Evald Schorm / Den sedmý, osmá noc – ČSR 1969

 15. 12. | 17.30 | C. a k. imperial nostalgicum – Rakousko-
-Uhersko 1916 – pásmo historických dokumentů

 16. 12. | 17.30 | H. Bruce Humberstone / Zasněžená 
romance – USA 1941

 16. 12. | 21.00 | Midnight Movies – Walter Hill / Rudé 
horko – USA 1988 – vstupné 100 Kč

 20. 12. | 15.30 | Jak vidět film? – Rebelové bez svatozáře 
– Easy Rider & Co. – přednáška 

 27. 12. | 17.30 | Star! – HH – Clarence Brown / Noční let 
– USA 1933

27. 12. | 20.00 | Marcel Carné / Brány noci – Francie 1946

 28. 12. | 17.30 | Marcel Carné / Země, odkud přicházím 
– Francie 1956

 28. 12. | 19.30 | Maren Adeová / Toni Erdmann – Německo 
– Rakousko 2016 

 29. 12. | 17.30 | András Kovács – chladné dny – András 
Kovács / Milenci na odpoledne – Maďarsko 1983

 30. 12. | 17.30 | Star! – JJ – Vittorio De Sica / Hlavní 
nádraží – Itálie 1953

 30. 12. | 20.00 | Norman Jewison / Pod vlivem úplňku – 
USA 1987

 31. 12. | 17.30 | East/West – Dean Reed / Zpívej, kovboji 
– NDR 1981 + krátký film, Władysław Nehrebecki / 
Šerifovi pomocníci – Polsko 1972

 31. 12. | 21.00 | Jan Gogola ml. / Národ sobě aneb České 
moře v 18 přílivech – ČR 2003
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ČESKÉ
DOTEKY HUDBY

www.ceskedotekyhudby.cz  |  www.czechculture.cz

Prodej vstupenek: Obecní dům, otevřeno denně 10.00 – 20.00 hod. Tel.: (+420) 222 002 101

Kancelář MHF České doteky hudby, Novoměstská radnice – Karlovo náměstí 1/23, 120 00 Praha 2, otevřeno Po-Pá, 10.00 – 17.00 hod.,

Tel.: (+420) 739 433 171, (+420) 224 947 131, E-mail: festival@ceskedotekyhudby.cz / V sítích Ticketpro, Online na www.ceskedotekyhudby.cz, www.czechculture.cz

16. 12. 2016 – 6. 1. 2017

18. ročník

Gabriela Demeterová  |  Jarek Nohavica
Pavel Šporcl  |  Jitka Hosprová

Gabriela Vermelho  |  Claudi Arimany
Slovenská �lharmonie  |  Christoph Hartmann



 zkoncerty
�HUDEBNÍ FESTIVALY A CYKLY

  BAROKNÍ PODVEČERY
16. cyklus koncertů staré hudby
Nebeský hrad

on–line rezervace a prodej: www.baroknipodvecery.cz
  pokladna: Maďarské kulturní středisko, Rytířská 27, Praha 1 (metro 
A, B – Můstek), pokladna otevřena každou STŘEDU 10.00–18.30, tel. 
224 229 462, 731 448 346, e–mail: vstupenky@collegiummarianum.cz

  další předprodejní místa: www.colosseumticket.cz
  vstupenky: slevy: senioři (63 let a více) a studenti sleva 10% z ceny 
vstupenky po předložení příslušného dokladu. Držitelé průkazu ZTP 
(1 osoba) a ZTP–P (1 osoba s doprovodem) sleva 50 % z ceny vstupenky

 01. 12. | 19.30 | adventní koncert | Německá moteta. Odkaz 
německé tradice v motetech J. S. Bacha. Cappella Mariana, Voj-
těch Semerád – umělecký vedoucí, Sebastian Knebel – varhany. 
Program: J. S. Bach, M. Pretorius, M. Franck, H. Schütz, S. Scheidt, 
J. Ch. Bach, J. Schein | vstupenky: 500 / 400 Kč | Klementinum, 
Zrcadlová kaple, Praha 1
 29. 12. | 19.30 | vánoční koncert | Ó, sladká útěcho. Vánoční 
kantáty J. S. Bacha a Magnificat G. Ph. Telemanna. Hana 
Blažíková – soprán, Markéta Cukrová – alt, Václav Čížek – tenor, 
Martin Schicketanz – baryton, Collegium Marianum, Jana Seme-
rádová – umělecká vedoucí. Program: J. S. Bach: Kantáta Süßer 
Trost, mein Jesus kömmt, BWV 151, G. Ph. Telemann: Magnificat 
in G, TWV9:18 (Německé Magnificat, výběr), J. S. Bach: Kantáta 
Ehre sei Gott in der Höhe, BWV 197 | vstupenky: 500 / 400 / 300 Kč 
| kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1

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

  vstupenky: 300 / 200 Kč (studenti a senioři – důchodci) na www.Go-
Out.cz a v Divadle Ponec, informace: tel. 604 205 937, www.berg.cz

29. 11., 30. 11., 02. 12. | 20.00 | CONSTELLATIONS I – Before 
I Say Yes. Orchestr BERG a Spitfire Company – premiéra scénického 
projektu. Hudba a fyzické divadlo s výraznou vizuální složkou. Hudba: 
Michal Nejtek, choreografie: Markéta Vacovská, režie: Petr Boháč. 
Ve spolupráci s Divadlem Ponec a Spitfire Company | Divadlo Ponec

  DIMENZE_BERG_2017 | 17. SEZÓNA 
ORCHESTRU BERG
Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel

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

DARUJTE SOBĚ NEBO BLÍZKÝM ZÁŽITKY NA CELÝ ROK! 
  předplatné pro dva: 8 koncertů za cenu 6 pro oba (3 600 Kč); 
jednotlivec: 8 koncertů za cenu 7 (2 100 Kč). V prodeji je limitovaný 
počet zlevněných abonentních vstupenek pro studenty a seniory 
(1 800 Kč/ 1 050 Kč)

  bonusy a výhody: rezervovaná místa (ostatní mají nečíslované sezení) 
– když nebudete moci na koncert přijít, vrátíme Vám 50% z ceny 
vstupného (až 2x za sezónu) – poukázky na vstupenky pro přátele

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

  změny vyhrazeny

 06. 03. 2017 | ZVUKOVÉ KRAJINY | … zahajovací koncert. Jan 
Komárek – light design. Program: Hans Abrahamsen: Winternacht 
(česká premiéra), Georg Friedrich Haas: … und … (česká pre-
miéra), Bent Sørensen: Sirenengesang (česká premiéra) | České 
muzeum hudby
 04. 04. 2017 | GROOVE | … klub, DJ, elektronika. DJ Switch 
(UK). Program: Roman Zabelov: nová skladba (světová premiéra), 
Gabriel Prokofiev: Koncert pro DJ a orchestr (česká premiéra) | 
Klub Roxy
 02. 05. 2017 | SEDM | … duchovní světy. Jan Fišer – housle, 
Milan Osadský – bajan, Jakub Tylman – violoncello, Jan Komárek 
– light design. Program: Robert Hejnar: nová skladba (světová 
premiéra), Arvo Pärt: Sequentia (česká premiéra), Sofia Gubai-
dulina: Sedm slov | kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně 
 12. 06. 2017 | INDEX | … site specific. Agata Zubel – zpěv, 
Antonín Šilar – scéna. Program: Agata Zubel: Aphorisms on Milosz 
(česká premiéra), Fausto Romitelli: Index of Metals | Pragovka – 
Strojírna (v jednání)
11. 09. 2017 | SÚRJA NAMASKÁR |… pro publikum a orchestr. 
Soňa Červená – Cvičitelka. Program: Tomáš Reindl: Yoga pro 
Cvičitelku, orchestr a publikum (světová premiéra), Per Nørgård: 
Voyage into the Golden Screen (česká premiéra), Oscar Bianchi: 
Anahata concerto (česká premiéra) | KZ Domovina
 09. 10. 2017 | PARTENDO | … transcendentální rozhovory. 
Program: Jan Ryant Dřizal: nová skladba (světová premiéra), Oscar 
Bianchi: Partendo (česká premiéra), Wolfgang Mitterer: Little 
Smile (česká premiéra) | kino 64 U Hradeb
listopad | Program: Matouš Hejl: Kaleidoscope (světová 
premiéra), další program a místo v jednání
 05. 12. 2017 | KRUH | … prostorový koncert. Program: Ondřej 
Štochl: Communicatio (světová premiéra). Tan Dun: Circle pro 
4 tria, dirigenta a publikum (česká premiéra) | kostel U Salvátora
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  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)
  ceny jednotlivých vstupenek: 250–1350 Kč
  snížené vstupné: 200–1080 Kč (děti do 15 let, studenti, senioři 
od 60 let, ZTP a ZTP/P)

Collegium 1704
pražský barokní orchestr 

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

 07. 12. | 19.30 | La Virtuosissima – mimořádný koncert 
| Rafaella Milanesi – soprán. Program: J. D. Zelenka: Sonate 
a 2 oboi, fagotto e 2 bassi obligati | kostel sv. Šimona a Judy 
 20. a 21. 12. | 19.30 | Vánoční oratorium. Program: J. S. Bach: 
Weihnachtsoratorium | Rudolfinum, Dvořákova síň
 31. 12. | 14.00 a 18.00 | Silvestrovský koncert. Program: 
J. D. Zelenka: Litanieae Xaverianae – novodobá světová premiéra 
| 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 | Lars Ulrik 
Mortensen – dirigent. Program: J. S. Bach: Janovy pašije | 
Rudolfinum, Dvořákova síň 

 MHF ČESKÉ DOTEKY HUDBY, PRAHA
18. ročník

Informace o prodeji vstupenek na www.ceskedotekyhudby.cz nebo 
tel. +420 739 433 171, +420 224 947 131

 16. 12. | 19.00 | Slavnostní zahajovací koncert festivalu. 
Filharmonie Bohuslava Martinů, dir. Jakub Klecker, Gab-
riela Demeterová – housle, Marek Vašut – průvodní slovo. 
Program: Z. Fibich (1850–1900): V podvečer. Selanka pro orchestr 
op. 39, A. Dvořák (1841–1904): Koncert a moll pro housle a orchestr 
op. 53 B 108, L. van Beethoven (1770–1827): Symfonie č. 5 c moll 
„Osudová“ op. 67 | Pražský hrad – Španělský sál

 17. 12. | 19.00 | Hudba středoevropského regionu. Slav-
nostní koncert k příležitosti ukončení předsednictví Slovenské 
republiky v Radě EU. Koncert se koná pod záštitou slovenského 
velvyslance v Praze J. E. Petera Weisse. Spolupořadatel: Velvysla-
nectví Slovenské republiky v Praze. Slovenská filharmonie, dir. 
Leoš Svárovský, Aleš Bárta – varhany. Program: I. Zeljenka 
(1932–2007): Overtura festiva, V. Riedlbauch (*1947): Sonáta pro 
dechy a bicí „Rožmberská“, A. Dvořák (1841–1904): Slavnostní 
pochod op. 54B 88, C. Saint–Saëns (1835–1921): Symfonie č. 3 
c moll „Varhanní“ op. 78 | Obecní dům – Smetanova síň
 18. 12. | 17.00 | Předvánoční koncert pro děti a rodiče. 
Lidová muzika z Chrástu, Vojtěch Kouba – umělecký ve-
doucí, průvodní slovo. Lidová muzika z Chrástu představí ve 
svém pásmu vánoční písně renesance a baroka i lidové koledy 
19. a 20. století. Zazní také několik písní Lužických Srbů | Kle-
mentinum – Zrcadlová kaple
 25. 12. | 19.00 | Musica Salutaris, Vojtěch Spurný – diri-
gent, umělecký vedoucí, Marie Fajtová – soprán, Markéta 
Cukrová – alt, Jaroslav Březina – tenor. Program: A. Scarlatti 
(1660–1725): Giuditta (Judita), oratorium pro sóla, smyčce, te-
orbu, a basso continuo. Text Antonio Ottoboni | Národní galerie 
v Praze – Klášter sv. Anežky České
 26. 12. | 19.00 | Vivat Mozart – Vzpomínka na Mozarta. 
Koncert ke 225. výročí úmrtí W. A. Mozarta. Virtuosi Pragenses, 
dir. Petr Louženský, Jekatěrina Monisova (Rusko) – sop-
rán, Kateřina Javůrková – lesní roh. Program: W. A. Mozart 
(1756–1791): Malá noční hudba K 525, „Et incarnatus est“, árie 
ze Mše c moll K 427, Koncert č. 4 Es dur pro lesní roh a orchestr 
K 495, „Porgi, amor, qualche ristoro“, kavatina hraběnky z opery 
Figarova svatba K 492 „Crudele! Ah no! Mio bene!... Non mi dir, 
bell´idol mio“, recitativ a árie Donny Anny z opery Don Giovanni 
K 527, Symfonie č. 29 A dur K 201 | Obecní dům – Smetanova síň
 27. 12. | 19.00 | Severočeská Filharmonie Teplice, dir. Gud-
ni A. Emilsson (Německo), Jaromír Klepáč – klavír, Claudi 
Arimany (Španělsko) – flétna, Josep–Francesc Palou (Špa-
nělsko) – flétna. Program: W. A. Mozart (1756–1791): Symfonie 
č. 38 D dur „Pražská“ K 504, F. Doppler (1821–1883): Koncert 
d moll pro dvě flétny a orchestr, L. van Beethoven (1770–1827): 
Koncert č. 4 G dur pro klavír a orchestr op. 58, A. Dvořák (1841–
1904): Česká suita op. 39 B 93 | Obecní dům – Smetanova síň
 28. 12. | 19.00 | Jarek Nohavica zpívá Mozarta. Jarek Noha-
vica – zpěv, kytara, Karolína Janů – soprán, Martin Ptáček 
– tenor, Antiquarius Quartet Praga (Václav Návrat – housle, 
Simona Tydlitátová – housle, Ivo Anýž – viola, Petr Hejný – violon-
cello). Program: W. A. Mozart (1756–1791): Bastien a Bastienka 
K 46b, český text přebásnil Jarek Nohavica, režie Luděk Golat, J. 
Nohavica (*1953)/ V. Návrat (*1962): Výběr písní Jarka Nohavici 
pro zpěv, kytaru a smyčcové kvarteto | kostel sv. Šimona a Judy
 29. 12. | 19.00 | Virtuosi Pragenses, Julie Svěcená – hous-
le, Markéta Vokáčová – housle, Jitka Navrátilová – cem-
balo, Andjela Bratić (Srbsko) – flétna, Claudi Arimany 
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(Španělsko) – flétna, Christoph Hartmann (Německo) – 
hoboj. Program: A. Marcello (1684–1750): Koncert d moll pro 
hoboj, smyčce a continuo op. 1 SF935, A. Vivaldi (1678–1741): 
Koncert a moll pro 2 housle, smyčce a continuo op. 3. č. 8 RV 522, 
J. S. Bach (1685–1750): Braniborský koncert č. 4 G dur pro housle, 
2 flétny a smyčce BWV 1049, J. S. Bach (1685–1750): Branibor-
ský koncert č. 5 D dur pro flétnu, housle, smyčce a koncertantní 
cembalo BWV 1050, J. J. Quantz (1697–1773): Koncert g moll 
pro flétnu, hoboj, smyčce a continuo QV 6:8a | Klementinum – 
Zrcadlová kaple
 02. 01. 2017 | 19.00 | Tango Argentino. Escualo kvintet 
(Jakub Jedlinský – akordeon/bandoneon, Pavel Kudelá-
sek – housle, Petr Beneš – elektrická kytara, Ivan Vokáč 
– klavír, Jan Prokop – kontrabas), Gabriela Vermelho – 
zpěv. Program: E. Villoldo (1861−1919): El Choclo, A. Piazzolla 
(1921−1992): Concierto para quinteto , F. Canaro (1888−1964): 
Corazón de oro, A. Piazzolla: Resurrección del Ángel; Muerte del 
Ángel, C. Castaña (*1942): Garganta con arena, O. Pedro Puglie-
se (1905−1995): Recuerdo, A. Piazzolla: Chin–chin, L. Schifrin 
(*1932): Atardecer, A. Piazzolla: Poema valseado; Yo soi Maria; Li-
bertango; Oblivion; Che tango che, G. M. Rodriguez (1897–1948): 
La cumparsita, A. Piazzolla: Escualo | Novoměstská radnice
 04. 01. 2017 | 19.00 | Pavel Šporcl & Gipsy Way Ensem-
ble – „Alla Zingarese“. Pavel Šporcl – housle, Gipsy Way 
Ensemble: Tommi Vontszemü – cimbál, Zoltán Sándor 
– viola, kytara, Ján Rigó – kontrabas, Civitas Ensemble 
(USA): Yuan Qing Yu – housle, J. Lawrie Bloom – klari-
net, Kenneth Olsen – violoncello, Winston Choi – klavír. 
Program: J. Brahms (1833–1897): Uherský tanec č. 5 g moll, 
M. Ravel (1875–1937): Tzigane, koncertní rapsodie, P. de Sara-
sate (1844–1908): Cigánské melodie op. 20, J. Brahms: Rondo 
alla Zingarese z Klavírního kvartetu č. 1 g moll op. 25, L. Sommer 
(*1984): Cikánská odyssea (světová premiéra), P. Šporcl (*1973): 
Gypsy Fire, Maďarské čardáše, B. Babai (1914–1997): Capricco 
Tzigane, J. Hubay (1858–1937): Hullámzó Balaton | Kostel sv. Ši-
mona a Judy
 05. 01. 2017 | 19.00 | Polské kvartetní nokturno. Silesian 
String Quartet (Polsko): Szymon Krzeszowiec – housle, 
Arkadiusz Kubica – housle, Łukasz Syrnicki – viola, Piotr 
Janosik – violoncello. Program: H. M. Górecki (1933–2010): 
Smyčcový kvartet č. 1 op. 62 „Už se stmívá“, K. Penderecki (*1933): 
Smyčcový kvartet č. 3 „Listy nenapsaného deníku“, G. Ligeti (1923–
2006): Smyčcový kvartet č. 1 „Métamorphoses nocturnes“, B. Bartók 
(1881–1945): Smyčcový kvartet č. 3 | Novoměstská radnice
 06. 01. 2017 | 19.00 | Ruské hudební klenoty. Slavnost-
ní závěrečný koncert festivalu. Moravská filharmonie 
Olomouc, dir. Miguel Ortega (Španělsko), Jitka Hospro-
vá – viola, Pavel Šporcl – housle. Program: P. I. Čajkovskij 
(1840–1893): Šípková Růženka, orchestrální svita z baletu Spící 
krasavice op. 66a, A. Schnittke (1934–1998): Koncert pro violu 
a orchestr, P. I. Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr D dur 
op. 35 | Obecní dům – Smetanova síň 

  DNY BOHUSLAVA MARTINŮ 
22. ročník 
20. 11. – 22. 12. 2016

Více info na www.martinu.cz/cz/instituce/dny–bohuslava–martinu/
  zvýhodněné vstupné pro rezidenty Prahy 1 – vstupenka á 100 Kč

           
 05. 12. | 19.30 | Zahajovací koncert 22. ročníku festivalu. 
DPS Puellae, DPS Radost Praha – sbormistři a dirigenti V. Souček 
a J. Pirner, Přípravný sbor Písnička, sbm. a dirigentka J. Jamboro-
vá, J. Nešverová – klavír, J. Fousek – tympány, Sedláčkovo kvarte-
to, T. Růžičková – soprán, K. Kaňková – alt, J. Morávek – baryton, 
J. Meduna – recitace. Program: Mácha, Bláha, Hradecký, Raichl, 
Eben, Hanuš, Martinů | Lichtenštejnský palác, Sál Martinů
 10. 12. | 19.30 | Orchestrální koncert Jihočeské filharmo-
nie. Jihočeská filharmonie, dir. J. Talich, D. Wiesner – kla-
vír, L. Duchoňová (Slovensko) – mezzosoprán. Program: 
Korte, Bláha, Dvořák, Martinů | Lichtenštejnský palác, Sál Martinů
 11. 12. | 19.30 | Operní představení Studia TON – Dvakrát 
Martinů – Ženitba, Alexandr bis. Studio TON: pedagogové, 
studenti a absolventi oboru dirigování, operní režie a zpěv | Pa-
lác Akropolis
 13. 12. | 19.30 | Komorní koncert s premiérou – Duo du 
Rêve. J. Jarkovská, B. Stehlík, K. Moťková – hoboj, J. Černohou-
zová – klarinet, V. Kestřánková – klarinet, basklarinet; Š. Rím-
ský, L. Havlíčková – fagot, B. Černá, D. Roubíčková – lesní roh, 
M. Chmelař, J. Triebenekl – trombon, O. Sokolov – bicí nástroje, 
dirigent P. Louženský. Program: Martinů, Hanuš, Bláha Teml – 
Rychlík | Lichtenštejnský palác, Sál Martinů
 14. 12. | 19.00 | Orchestrální koncert Symfonického or-
chestru Pražské konzervatoře. Symfonický orchestr Pražské 
konzervatoře, dirigentka M. Němcová, M. Hrachovinová – reci-
tace, V. Šustíková – režijní spolupráce, V. Fuchsová – violoncello, 
M. Hasoňová – housle. Program: Smetana, Trojan, Fibich, Martinů 
| Pražská konzervatoř, Koncertní sál
 17. 12. | 10.00 | Matiné komorní hudby. Kalliopé Trio Pra-
gue – laureát Soutěže Nadace Bohuslava Martinů 2014. Program: 
Smetana, Mácha, Martinů | Lichtenštejnský palác, Sál Martinů
 18. 12. | 19.30 | Komorní koncert. B. Matoušek – housle, 
K. Košárek – klavír, S. Červená – recitace, Kvarteto Mar-
tinů a hosté (T. Fialová – klavír, P. Pomkla – flétna, I. Venyš 
– klarinet, M. Pašajev – zvonkohra, M. Mazourová – xylofon, 
P. Nejtek – kontrabas), dir. J. Petrdlík. Program: Martinů, Chau-
sson, Saint-Saëns | Lichtenštejnský palác, Sál Martinů

www.kampocesku.cz  koncerty  93



  HUDEBNÍ SALÓN CAFÉ CRÈME  
MONIKY KNOBLOCHOVÉ

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

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

 11. 12. | 19.30 | Řeči, řeči, řeči… – jedinečné animované 
filmy Michaely Pavlátové, ověnčené mnoha cenami včetně nomi-
nace na Oscara, za doprovodu živé hudby. Collegium Café crème.

  PRAŽSKÉ HUDEBNÍ VEČERY
sezóna 2016–2017
Lubomír Brabec se svými hosty 
25. ročník

www.LubomirBrabec.cz
  předprodej vstupenek: www.ticketpro.cz nebo hodinu před začátkem 
koncertu

 15. 12. | 19.30 | Alžběta Poláčková – soprán /sólistka 
Národního divadla/, Žofie Vokálková – flétna, Lubomír 
Brabec – kytara | Koncertní sál kostela sv. Šimona a Judy, Dušní 
ul., Praha 1

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

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

 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. Vivaldi, 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 – kla-
vír, 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 Hudeček 
– 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“ Kletzmer – bolero, tango 
a skladby mladých českých autorů. Václav Hudeček – housle, 
Radek Baborák – lesní roh, Baborák Ensemble. Program: 
N. Rota, A. Piazzola, L. Kogan, M. Ravel, O. Brousek, J. Kučera, 
V. Krahulík | Velký sál Paláce Žofín

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

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

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

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

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

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

  koncerty začínají vždy v 19.30 a jsou s přestávkou

Cyklus Stylové večery (4. ročník): 
Počínaje lednem 2017 proběhne 7 koncertů komorního orchestru 
„Harmonia Praga“. Cyklus je nazván Stylové večery a provede 
vás hudbou různého zaměření pod taktovkou dirigenta Štefana 
Britvíka. Průvodní slovo bude mít Miroslav Vilímec, umělecký 
vedoucí a sólista komorního orchestru „Harmonia Praga“, který 
posluchače v průběhu jednotlivých večerů seznámí se skladateli 
a jejich díly.
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 19. 01. 2017 | 19.30 | Novoročně s Felixem Slováčkem jr. 
– Filmové melodie a Leonard Bernstein
 16. 02. 2017 | 19.30 | Z pokladů 18. století – Bratři Bendové, 
vyslanci české hudby
 16. 05. 2017 | 19.30 | V jarním ladění – Jaro Vivaldiho i Piazzolly
 29. 06. 2017 | 19.30 | Návštěvy hudebních hvězd – Mozart, 
Čajkovskij a Paganini v Praze
 26. 10. 2017 | 19.30 | Roztančená Harmonia Praga – Tance 
v dílech velkých skladatelů
 16. 11. 2017 | 19.30 | Slavné Bachovy dvojkoncerty – Setkání 
houslí s virtuozním hobojem
 14. 12. 2017 | 19.30 | Vstříc Vánocům – Barokní díla Händela 
a Corelliho

  VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERTY
www.auditeorganum.cz, www.facebook.com/aomvf
Informace tel. 604 208 490, e–mail: info@auditeorganum.cz

  předprodej vstupenek: Ticketportal, Praha 1, Politických vězňů 15, 
www.ticketportal.cz, Via Musica, Praha 1, Staroměstské nám. 14, 
www.pragueticketoffice.com, a jednu hodinu před začátkem 
koncertu v místě konání 

BAZILIKA SV. JAKUBA
Malá Štupartská 6 | Praha 1 – Staré Město

 26. 12. | 16.00 | Svatojakubské vánoce. Smíšený pěvecký 
sbor Orfej, sbm. Jan Svejkovský, Irena Chřibková – varha-
ny. Program: A. V. Michna z Otradovic, C. Franck, C. Saint-Saëns, 
A. Guilmant, koledy evropských národů a české pastorely. 
 01. 01. 2017 | 16.00 | Novoroční koncert. Slavnostní hudba 
pro trubku, varhany a tympány. Jan Verner – trubka, kříd-
lovka, zobcová flétna, Josef Fousek – tympány, triangl, zvonky, 
Irena Chřibková – varhany. Program: M. A. Charpentier, J. S. Bach, 
G. F. Händel, G. Ph. Telemann, F. X. Brixi, A. V. Michna z Otradovic, 
D. Buxtehude, C. Balbastre, L. Vierne.

  ZIMOHRANÍ
11. ročník hudebního festivalu
Praha 11. října – 18. prosince 2016

  pořádá: Music Art Prague
  hlavní partner projektu: DataLine Technology
  prodej vstupenek a informace: www.zimohrani.cz
  předprodej vstupenek také v distribučních sítích: Ticketportal 
a Ticketpro

  nabídka platí do vyprodání vstupenek 
  změna programu vyhrazena

 04. 12. | 20.00 | Adventní koncert Báry Basikové. Hosté: 
Dětská lidová muzika Notičky a další překvapení. | kostel 
u Salvátora (kostel je vytápěn), Salvátorská ulice 1, Praha 1
 09. 12. | 20.00 | Nesmrtelný Ježek 110 let s námi. Koncert 
k  výročí narození Jaroslava Ježka. Orchestr Ježkovy stopy 
& hosté. Program: písničky Jaroslava Ježka, Jiřího Traxlera, Kami-
la Běhounka a dalších, prostě český swing 30. a 40. let 20. století 
v originální interpretaci | Barokní refektář kláštera dominikánů, 
Jilská 7, Praha 1 – Staré Město
 14. 12. | 20.00 | Kamil Střihavka & Leaders. Předvánoční 
akustický koncert | Divadlo Hybernia, nám. Republiky 3/4, Praha 1
 18. 12. | 18.00 | Tradiční adventní koncert. Komorní sbor 
a orchestr Praga Camerata, um. ved a dir. Pavel Hůla. Pro-
gram: J. Pachelbel: Kánon D dur, W. A. Mozart: 2 chrámové sonáty, 
J. J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej, Mistře“, vánoční koledy | kostel 
U Salvátora (kostel je vytápěn), Salvátorská ulice 1, Praha 1

� KONCERTY

  ADVENTNÍ KONCERT – ČESKÉ  
A EVROPSKÉ KOLEDY

Barokní refektář Emauzského kláštera | Vyšehradská 20 | Praha 2
  sál je vytápěn

 08. 12. | 18.30 | Musica di festiva (P. Kloub – kytara, O. Vít–
Krumpholzová – soprán, Š. Trávníčková – housle, E. Schwanová 
– flétna). Program: F. Schubert, J. S. Bach, G. F. Händel a evropské 
a moravské koledy | pořádá: Fidelio, s. r. o., www.fideliokoncerty.cz, 
tel. 777 918 077

  VÁNOČNÍ KONCERT – ČESKÁ MŠE 
VÁNOČNÍ

Kostel sv. Salvátora | Salvátorská 1 | Praha 1
  sál je vytápěn, WC

 25. 12. | 18.00 | Bohemian Symphony Orchestra Prague, 
pěvecký sbor Bohemian Prague Choir a operní sólisté. Pro-
gram: J. J. Ryba: Česká mše vánoční a vánoční koledy | pořádá: 
Fidelio, s. r. o., www.fideliokoncerty.cz, tel. 777 918 077
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  SILVESTROVSKÝ KONCERT – SLAVNÉ 
HUDEBNÍ BONBÓNKY

Muzeum české hudby | Karmelitská 2 | Praha 1 – Malá Strana
  sál je vytápěn

 31. 12. | 17.30 | Dechové trio z Bohemian Symphony Or-
chestra Prague: Andrej Sochor – fagot, Henri Morstyn – 
I. hoboj, Nikol Morstynová – II. hoboj. Program: W. A. Mozart, 
G. F. Händel, J. Kř. Vaňhal, J. S. Bach, A. Vivaldi aj. | pořádá: Fidelio, 
s. r. o., www.fideliokoncerty.cz, tel. 777 918 077

  VIVAT GLENN MILLER! – TRADIČNÍ 
NOVOROČNÍ KONCERT

Novogotická modlitebna Čs. církve evangelické | Korunní 60 | 
Praha 2 

  sál je vytápěn

 01. 01. 2017 | 16.00 | Swing Band Pražského salónního 
orchestru (16 umělců). Program: G. Miller, D. Ellington, G. Gershwin, 
L. Amstrong, J. Garland aj. | pořádá: Fidelio, s. r. o., www.fidelio-
koncerty.cz, tel. 777 918 077

� PŘÍMÝ PŘENOS KONCERTU

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

  vstupné 300 Kč, pro studenty a seniory 250 Kč

 31. 12. | 17.15 | Silvestrovský gala koncert Berlínské filhar-
monie – živě – každoroční silvestrovský gala koncert Berlínské 
filharmonie je velkou událostí. Letos oslavíme hudební konec roku 
s Berlínskou filharmonií a Sirem Simonem Rattlem a hvězdou 
Daniilem Trifonovem (piano) v jedinečném galakoncertu. „Zá-
zrak, směs nevázanosti a báječná jemnost“, The Guardian popsal 
Daniila Trifonova. „Má všechno a ještě více“, Martha Argerich. Úč. 
Berlínská filharmonie, dir. Sir Simon Rattle, Daniil Trifo-
nov – klavír. Program: Dmitrij Kabalevskij: Overture to Colas 
Breugnon (cca 5 min), Sergej Rachmaninov: Klavírní koncert č. 3 
d moll (cca 39 min), William Walton: Orchestra pieces from Façade 
(cca 20 min), Antonín Dvořák: Slovanské tance (cca 20 min)

� KONCERTNÍ SÁLY

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

  KONCERTY ČESKÉ FILHARMONIE
  v přehledu je uveden pouze výběr z koncertů ČF v daném měsíci
  předprodej a prodej vstupenek: www.ceskafilharmonie.cz
  informace a rezervace: info@ceskafilharmonie.cz
  pokladna ČF: po–pá 10.00–18.00, o víkendech a svátcích 2 hodiny 
před začátkem koncertu

DVOŘÁKOVA SÍŇ
 04. 12. | 10.30 | Filharmonici na pokračování. Pražský 
barokní soubor. Koncert pro rodiče s dětmi.
 07., 08., 09. 12. | 19.30 | Česká filharmonie, dir. D. Ro-
bertson, V. Hartmann – Claverie Martenotovy vlny, P.-L. 
Aimard – klavír. Program: O. Messiaen: Symfonie Turangalîla.
 12. 12. | 19.30 | Simona Šaturová – soprán, Milan Al–
Ashhab – housle, L´armonia terrena, dir. Zdeněk Klauda. 
Cyklus I. Program: J. Mysliveček: Árie Asterie „Sento nell alma 
mia“ z opery Il Gran Tamerlano, W. A. Mozart: Rondo C dur pro 
housle a orchestr KV 373, Árie pro soprán „Chi sa, chi sa qual sia“ 
KV 582, Adagio E dur pro housle a orchestr KV 261, J. Mysliveček: 
Předehra k oratoriu La Passione di Nostro Gesù Cristo, Árie Selene 
„Dov´e, ah dov´e son io“ z opery Il Medonte, W. A. Mozart: Přede-
hra k opeře Idomeneo KV 366, Árie Elettry „Idol mio“ z téže opery, 
J. Mysliveček: Předehra k opeře Il Gran Tamerlano, W. A. Mozart: 
Koncertní árie „Misera! Dove son?“ KV 369, J. Mysliveček: Árie 
Mandante „Va tra le selve ircane“ z opery Artaserse | poř. Český 
spolek pro komorní hudbu
 14. 12. | 19.30 | Czech Brass, Marek Zvolánek – umělecký 
vedoucí. Cyklus II. Program: M.–A. Charpentier: Te Deum, P. J. 
Vejvanovský: Sonata vespertina, J. S. Bach: Badinerie a Air z Or-
chestrální suity č. 2 h moll BWV 1047, Allegro assai z Braniborské-
ho koncertu č. 2 BWV 1047, W. A. Mozart: Tuba mirum z Requiem 
KV 626, Árie královny noci z opery Kouzelná flétna KV 620, J. Filas: 
Krásné je žít, P. I. Čajkovskij: Předehra k baletu Louskáček, G. Bizet: 
Carmen Suite, M. Hloucal: Memory on Aranjuez, J. Valta: Bossa 
Nova, Mexico | poř. Český spolek pro komorní hudbu
 18. 12. | 15.00 | Mimořádný adventní koncert. Česká 
filharmonie, dir. M. López–Gómez, J. Mráček – housle. 
Program: N. Rimskij-Korsakov: Noc před Vánocemi, suita z opery, 
W. A. Mozart: Houslový koncert č. 3 G dur KV 216, P. I. Čajkovskij: 
Louskáček, výběr z baletu.

Klavírista Daniil Trifonov
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SUKOVA SÍŇ
 07. 12. | 19.30 | Kristina Fialová – viola, Igor Ardašev – 
klavír. Cyklus Hudební podvečery. Program: B. Martinů: Sonáta 
pro violu a klavír H 355, I. Stravinskij: Elegie pro sólovou violu, 
S. Prokofjev: Prchavé vidiny op. 22 (výběr), L. Janáček: V mlhách, 
P. Hindemith: Sonáta pro violu a klavír op. 11 č. 4 | poř. Český 
spolek pro komorní hudbu
 11. 12. | 17.30 | Adventní koncert VI. Duo di Basso. 

  KONCERTY DALŠÍCH POŘADATELŮ

DVOŘÁKOVA SÍŇ
10. 12. | 19.30 | Španělsko pro čtyři ruce. Nexus Piano Duo, 
Mireia Fornells – klavír, Joan Miquel Hernández – klavír. 
Program: E. Granados: En la aldea, Dva vojenské tance, Inter-
mezzo ze suity Goyescas, I. A. Navarra: Španělská suita (výběr), 
X. Montsalvatge: Tři divertimenta, Barcelona Blues, M. de Falla: 
Dva španělské tance z opery Krátký život, Ohňový tanec z baletu 
Čarodějná láska | FOK
19. 12. | 19.30 | veřejná generální zkouška v 9.30 | České 
stopy ve světě. Koncert v rámci festivalu Dny Bohuslava Martinů 
2016. Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dir. Tomáš 
Netopil, Pražský filharmonický sbor, sbm. Lukáš Vasilek, 
Kühnův dětský sbor, sbm. Jiří Chvála, Nicolas Hodges – 
klavír, Kateřina Kněžíková – soprán, Michaela Kapustová 
– alt, Jaroslav Březina – tenor, Adam Plachetka – baryton. 
Program: J. Novák: Filharmonické tance, M. Srnka: Koncert pro klavír 
a orchestr, B. Martinů: Kytice, cyklus skladeb na lidové texty | před-
prodej vstupenek: online socr.rozhlas.cz , colosseumticket.eu, prodejní 
místa sítě Colosseum Ticket, Zákaznický servis ČF – Rudolfinum, 
Alšovo nábř. 12, Praha 1, tel. 227 059 227, Reprezentační prodejna 
ČRo, Vinohradská 12, Praha 2, tel. 221 551 350, po–pá 9–18 h

 22. 12. | 19.30 | Vánoční koncert: Hornové pastorale. PKF 
– Prague Philharmonia, dir. Emmanuel Villaume, Stefan 
Dohr — lesní roh, Jan Musil — lesní roh. Program: W. A. 
Mozart: Divertimento pro dechové nástroje č. 3 Es dur, KV 166, 
A. Webern: Koncert pro devět nástrojů, op. 24, R. Strauss: Koncert 
pro lesní roh a orchestr č. 2 Es dur, TrV 283, J. Haydn: Koncert pro 
dva lesní rohy a orchestr Es dur, Hob. VIId: 2, J. Brahms: Variace na 
Haydnovo téma, op. 56 | prodej vstupenek on–line na www.pkf.cz, 
rezervace: vstupenky@pkf.cz / tel. 224 267 644, v pokladně PKF 
– Prague Philharmonia, Husova 7, Praha 1, út a čt 9.30–13.00, st 
9.30–12.00 a 13.00–17.00, v sítích Colosseum Ticket a Ticketpro 
a na místě hodinu před konáním koncertu

  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
 07. a 08. 12. | 19.30 | José Cura pro UNICEF. Symfonický or-
chestr hl. m. Prahy FOK, dir. José Cura. Program: A. Piazzolla: 
Tangazo, variace na Buenos Aires, A. Ginastera: Tance z Estancie 
(česká premiéra), M. Ravel: Bolero, C. Guastavino: Dívky, č. 1 ze 
Tří argentinských romancí, S. Revueltas: Noc Mayů, hudba k filmu 
(česká premiéra) | Setkání s umělci 07. 12. v 18.15 | FOK
 21. a 22. | 19.30 | Vánoční koncert. Symfonický orchestr 
hl. m. Prahy FOK, dir. Marko Ivanović, Pražský filharmo-
nický sbor, sbm. Lukáš Vasilek, Kühnův smíšený sbor, 
sbm. Jiří Chvála, Roman Janál – baryton, Tomáš Jamník 
– violoncello. Program: J. S. Bach: Jauchzet Frohlocket, sbor 
z Vánočního oratoria, B. Martinů: Koncert pro violoncello a or-
chestr č. 2, A. Honegger: Vánoční kantáta pro baryton, smíšený 
sbor, dětský sbor a orchestr | FOK
 01. 01. 2017 | 19.30 | Novoroční koncert. Symfonický orche-
str hl. m. Prahy FOK, dir. Olga Machoňová Pavlů. Program: 
A. Dvořák: Slovanské tance op. 46 a op. 72 | FOK

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

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

 01. 12. | 19.30 | Š. Heřmánková – soprán a sbormistr, 
M. Laštovka – trubka, D. Wichterlová – hoboj, D. Matzne-
rová – varhany a komorní smíšený sbor „Gaudium Canto-
rum“. Program: adventní hudba Českých barokních kancionálů.
 04. 12. | 16.00 a 18.30 | Štědrej večer nastal. České Váno-
ce s Malou českou muzikou J. Pospíšila. Zvonečky a zvonky 
s sebou!!!
 05. 12. | 19.30 | Maurice Ensemble. Michaela Kapustová – 
mezzosoprán, Sona Vimrová – kytara, Bledar Zajmi – violoncello. 
Program: G. Caccini, G. Fauré, G. Bizet, M. Llobet, M. de Falla, 
A. Piazzolla, B. Martinů, Š. Rak.
 07. 12. | 19.30 | Pražské kytarové kvarteto. M. Velemínský, 
V. Kučera, M. Freml, P. Vacík. Program: Ch. Avison, J. Rodrigo, 
M. Ravel, A. V. Michna z Otradovic, M. Tesař, J. Pelikán, Š. Rak.
 09. 12. | 19.30 | Eric Lemarquis (F) – klavírní recitál. Pro-
gram: F. Schubert, L. van Beethoven, W. A. Mozart, C. Debussy, 
F. Chopin.
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 10. 12. | 15.00 | Ivan Ženatý – housle, Stanislav Bogunia 
– klavír. Program: J. Brahms, B. Smetana, C. Debussy, M. Ravel: 
La Tzigane.
 12. 12. | 19.30 | Vánoce s Karmínou. Program: koledy z Čech, 
Moravy a staré Evropy.
 13. 12. | 19.30 | Vánoční setkání se souborem Musica Bo-
hemica, řídí Jaroslav Krček. Závěrečný koncert abonentního 
cyklu.
 16. 12. | 17.00 a 19.30 | Štědrej večer nastal. České Váno-
ce s Malou českou muzikou J. Pospíšila. Zvonečky a zvonky 
s sebou!!!
 18. 12. | 17.00 a 19.30 | Česká mše vánoční J. J. Ryby. Smí-
šený komorní sbor Pražští pěvci a sólisté, komorní orchestr, řídí 
Stanislav Mistr.
 19. 12. | 19.30 | Edel Sanders – soprán, Vartan Agopian – 
klavír a hosté. Program: vánoční klasika a oblíbené písně z filmů 
a oper.
 20. 12. | 19.30 | Michal Hromek Consort. Jakub Klár – flétna, 
whistle, Michal Hromek – kytara, Daniel Mikolášek – bicí, zpěv, 
zobcová flétna a hosté: Hana Horká, Petra Kohoutová – zpěv, 
Matěj Kroupa – viola, housle. Program: hudba adventu a Vánoc, 
tradiční irské melodie a písně na texty českých básníků.
 21. 12. | 19.00 | Soubor historických nástrojů Rožmberská 
kapela. Program: Puer natus est, hudba středověkých Vánoc 
a koledy pro společné zazpívání.
 22. 12. | 18.00 | Vánoce se souborem Linha Singers. Pro-
gram: kantorská vánoční muzika: T. Kolovrátek, T. N. Koutník, J. I. 
Linek, K. V. Holan Rovenský, J. J. Ryba, J. Schreier a další.

  ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 388/2 | Praha 1

19. 12. | 19.30 | Belfiato Quintet a Lukáš Klánský. Oto Reip-
rich – flétna, Jan Souček – hoboj, Kateřina Javůrková – lesní roh, 
Jiří Javůrek – klarinet, Ondřej Šindelář – fagot & Lukáš Klánský 
– klavír. Program: W. A. Mozart: Kvintet pro klavír, hoboj, klari-
net, lesní roh a fagot Es dur, KV 452, T. Blumer: Dechový kvintet, 
op. 52, P. Haas: Dechový kvintet, op. 10, T. Blumer: Sextet pro 
klavír a dechy, op. 45 | prodej vstupenek on–line na www.pkf.cz, 
rezervace: vstupenky@pkf.cz / tel. 224 267 644, v pokladně PKF 
– Prague Philharmonia, Husova 7, Praha 1, út a čt 9.30–13.00, st 
9.30–12.00 a 13.00–17.00, v sítích Colosseum Ticket a Ticketpro 
a na místě hodinu před konáním koncertu
 21. 12. | 19.00 | Předvánoční koncert. Úč. Komorní smíšený 
pěvecký sbor ROSA, dir. Radek Šalša, Ondřej Valenta – 
klavír. Program: T. N. Koutník, F. X. Brixi, A. Vivaldi, K. Stecker, 
G. Young, V. Kozel.

  HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA AMU – 
LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC 

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

  KONCERTY HAMU
  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
 07. 12. | 19.30 | Slavnostní koncert k 80. narozeninám 
prof. Jana Hory. Úč. Petr Čech, Linda Čechová Sítková, Pavel 
Černý, Jan Kalfus, Josef Popelka. Program: J. S. Bach, C. Franck, 
A. Kalejs a další.
 09. 12. | 19.30 | Orchestrální cyklus „Ti nejlepší – 3. kon-
cert. Akademičtí komorní sólisté dir. Stanislav Vavřínek, sólisté 
Jiří Soukup – trubka, Matouš Pěruška – housle. Program: L. Fišer, 
B. Martinů, V. Trojan, D. Šostakovič | Koncert v rámci festivalu „Dny 
Bohuslava Martinů 2016“
 11. 12. | 19.30 | Absolventský koncert. Jan Marek – housle, 
spoluúčinkuje Parnas Enseble, klavírní spolupráce Kristina Ste-
pasjuková. Program: A. Vivaldi, J. Brahms, C. Saint-Saëns.

GALERIE
 12. 12. | 19.30 | „Žestě v Galerii“. Úč. posluchači HAMU a jejich 
hosté, klavírní spolupráce v jednání. Program: M. Haydn, J. Haydn, 
A. Rosetti, R. Schumann, A. Arutjunjan, E. Ewazen.
 17. 12. | 19.30 | Ročníkový koncert. Lucie Langerová – kla-
vír, klavírní spolupráce Tomáš Vrána. Program: L. van Beethoven, 
B. Smetana, J. S. Bach, F. Mendelssohn–Bartholdy.

  KONCERTY DALŠÍCH POŘADATELŮ

SÁL MARTINŮ
 10. 12. | 10.30 | Ensemble Inégal, Adam Viktora – umělec-
ký vedoucí, varhany. Cyklus Dopolední koncerty. Program: A. V. 
Michna z Otradovic: Loutna česká (1653). Souborné provedení 
nejnovější verze. | poř. Český spolek pro komorní hudbu

  KONCERTNÍ SÁL  
PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

Dvořákovo nábř. 2 | Praha 1 | www.prgcons.cz
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 02. 12. | 19.00 | Dolce melos. Koncert k výročí Karla IV. 
Účinkují: Barokní orchestr Pražské konzervatoře s diri-
gentem Jakubem Kydlíčkem, sbor Collegium 419 a hosté. 
Program: J. D. Zelenka: Sub olea pacis et palma virtutis (výběr), 
P. Trojan: Karlovo evangelium (premiéra) | vstup zdarma
 20. 12. | 19.00 | Vánoční koncert komorních souborů a pě-
veckého sboru Pražské konzervatoře | vstup zdarma

  KONZERVATOŘ J. DEYLA A STŘEDNÍ 
ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Maltézské nám. 14 | Praha 1 | sál školy 

 14. 12. | 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

08. 12. | 19.00 | „Vánoční galakoncert“ – Musica dolce vita. 
Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna, 
Zbyňka Šolcová – harfa. Program: nejkrásnější skladby světových 
a českých autorů při příležitosti 10. jubilejní koncertní sezóny tria. 

 MIMOŘÁDNÉ KONCERTY

KOSTEL SV. VÁCLAVA
Praha 9 – Prosek

 03. 12. | „Vánoční odysea“ – video mapping – multimediální 
autorský umělecký projekt Zdeňky Čechové
| 18.00 a 20.00 | Audiovizuální projekce na budovu kostela 
sv. Václava
| 19.00 | Miroslav Vobořil – autorský koncert

KOSTEL SVATYNĚ KRISTA KRÁLE
římskokatolická farnost ve Vysočanech | Kolbenova 658 | Praha 9

 21. 12. | 18.00 | Cantoria Praha /ženský pěvecký sbor/ 
a  sólisté, klavírní doprovod Evgenia Vorobyeva, sbm. 
Mgr. Jaroslava Halamová. Program: A. Vivaldi, G. F. Händel, 
M. Bartholdy, vánoční písně, koledy a spirituály, v nejznámějších 
úryvcích bude uvedena i Česká mše vánoční „Hej mistře“ J. J. Ryby | 
Novinkou bude, že mše bude uvedena „cum populo“ – tedy zpívat 
může i obecenstvo, notový materiál a slova budou připraveny | 
vstup dobrovolný

  STUDIO 1 ČESKÉHO ROZHLASU
Vinohradská 12 | Praha 2

 13. 12. | 19.30 | Americko-český večer. Symfonický orche-
str Českého rozhlasu, dir. Tomáš Brauner, Marek Zvolánek 
– trubka, Jitka Tomšíčková – anglický roh, Lydie Härtelová 
– harfa. Program: A. Copland: Quiet City pro trubku, anglický 
roh a smyčce, Z. Lukáš: Koncertní hudba pro harfu sólo a smyč-
cový orchestr, op. 177, S. Barber: Adagio pro smyčce, B. Martinů: 
Toccata e due canzoni pro komorní orchestr | vstup zdarma

� CHRÁMY, KOSTELY, KLÁŠTERY

  BETLÉMSKÁ KAPLE
Aula ČVUT

Praha 1, Betlémské nám. 4
  Sál je vytápěn

 11. 12. | 16.00 | Vánoční koncert Foerstrova komorního 
pěveckého sdružení, dir. Jaroslav Brych, Dana Burešová 
– soprán, Jana Sýkorová – alt, Aleš Briscein – tenor, Jiří 
Sulženko – bas, Komorní orchestr Dvořákova kraje, dir. 
Václav Mazáček. Program: T. L. de Victoria, O. Gjeilo, G. Forbes, 
J. Křička: Koledy pro ženský sbor, J. J. Ryba: Česká mše vánoční | 
prodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz, tel. 728 084 971, online 
na www.fkps.cz, vstupné: 200 Kč | ve spolupráci s FIT ČVUT

  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. 12. | 19.00 | 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. 12. | 19.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor histo-
rických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvo-
na Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního 
divadla). Program: A. Dvořák: Ave Maria, J. S. Bach: Vánoční 
oratorium, A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Ave Verum 
Corpus.
 03. 12. | 19.00 | Concert for organ and orchestra, Aleš Bár-
ta – varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
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 04. 12. | 19.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpánka 
Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. Pro-
gram: J. S. Bach: Magnificat, A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. 
Mozart: Alleluja, Ch. Gounod: Ave Maria.
 05. 12. | 19.00 | Prague Brass Ensemble, Aleš Bárta – var-
hany. Program: světové vánoční koledy, J. S. Bach: Preludium 
a fuga e moll BWV 548, A. Michna: Vánoční muzika, W. A. Mozart: 
Malá noční hudba.
 06. 12. | 19.00 | Cancioneta Praga & piano, dir. Lukáš 
Jindřich. Program: F. Schubert: Ave Maria, Ch. Gounod: Ave 
Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, světové vánoční koledy 
a mezinárodní písně v originálních jazycích.
 07. 12. | 19.00 | 19.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor 
historických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, 
Yvona Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního 
divadla). Program: A. Dvořák: Ave Maria, J. S. Bach: Vánoční 
oratorium, A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Ave Verum 
Corpus.
 08. 12. | 19.00 | 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.
 09. 12. | 19.00 | ČVUT Mixed Choir Prague & solisté, Cham-
ber Philharmonie Smíchov, dir. Josef Vondráček, Ladislava 
Vondráčková – varhany. Program: G. F. Händel: Alleluja, W. A. 
Mozart: Ave Verum Corpus, J. J. Ryba: Česká mše vánoční, české 
vánoční koledy.
 10. 12. | 19.00 | ČVUT Mixed Choir Prague & solisté, Cham-
ber Philharmonie Smíchov, dir. Josef Vondráček, Ladislava 
Vondráčková – varhany. Program: G. F. Händel: Alleluja, W. A. 
Mozart: Ave Verum Corpus, J. J. Ryba: Česká mše vánoční, české 
vánoční koledy.
 11. 12. | 19.00 | Prague Brass Ensemble, Jan Kalfus – var-
hany. Program: světové vánoční koledy, J. S. Bach: Fantasie a fuga 
g moll BWV 542, A. Michna: Vánoční muzika, W. A. Mozart: Malá 
noční hudba.
 12. 12. | 19.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor histo-
rických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvo-
na Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního 
divadla). Program: A. Dvořák: Ave Maria, J. S. Bach: Vánoční 
oratorium, A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Ave Verum 
Corpus.
 16. 12. | 19.00 | Cancioneta Praga & piano, dir. Lukáš 
Jindřich. Program: F. Schubert: Ave Maria, Ch. Gounod: Ave 
Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, světové vánoční koledy 
a mezinárodní písně v originálních jazycích.
 17. 12. | 19.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpánka 
Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. Pro-
gram: J. S. Bach: Magnificat, A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. 
Mozart: Alleluja, Ch. Gounod: Ave Maria.

 18. 12. | 19.00 | Prague Brass Ensemble, Aleš Bárta – var-
hany. Program: světové vánoční koledy, J. S. Bach: Preludium 
a fuga e moll BWV 548, A. Michna: Vánoční muzika, W. A. Mozart: 
Malá noční hudba.
 19. 12. | 19.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor histo-
rických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvo-
na Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního 
divadla). Program: A. Dvořák: Ave Maria, J. S. Bach: Vánoční 
oratorium, A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Ave Verum 
Corpus.
 20. 12. | 19.00 | 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“.
 21. 12. | 19.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpánka 
Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. Pro-
gram: J. S. Bach: Magnificat, A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. 
Mozart: Alleluja, Ch. Gounod: Ave Maria.
 22. 12. | 19.00 | Concert for organ and orchestra, Aleš Bár-
ta – varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
 23. 12. | 19.00 | Cancioneta Praga & piano, dir. Lukáš 
Jindřich. Program: F. Schubert: Ave Maria, Ch. Gounod: Ave 
Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, světové vánoční koledy 
a mezinárodní písně v originálních jazycích.
 26. 12. | 19.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpánka 
Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. Pro-
gram: J. S. Bach: Magnificat, A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. 
Mozart: Alleluja, Ch. Gounod: Ave Maria.
 27. 12. | 19.00 | Cancioneta Praga & piano, dir. Lukáš 
Jindřich. Program: F. Schubert: Ave Maria, Ch. Gounod: Ave 
Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, světové vánoční koledy 
a mezinárodní písně v originálních jazycích.
 28. 12. | 19.00 | Prague Brass Ensemble, Jan Kalfus – var-
hany. Program: světové vánoční koledy, J. S. Bach: Fantasie a fuga 
g moll BWV 542, A. Michna: Vánoční muzika, W. A. Mozart: Malá 
noční hudba.
 29. 12. | 19.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor histo-
rických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvo-
na Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního 
divadla). Program: A. Dvořák: Ave Maria, J. S. Bach: Vánoční 
oratorium, A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Ave Verum 
Corpus.
 30. 12. | 19.00 | Concert for organ and orchestra, Aleš Bár-
ta – varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.

100  koncerty



 31. 12. | 17.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpánka 
Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. Pro-
gram: J. S. Bach: Magnificat, A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. 
Mozart: Alleluja, Ch. Gounod: Ave Maria.
 01. 01. 2017 | 17.00 | Cancioneta Praga & piano, dir. Lu-
káš Jindřich. Program: F. Schubert: Ave Maria, Ch. Gounod: Ave 
Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, světové vánoční koledy 
a mezinárodní písně v originálních jazycích.
 02. 01. 2017 | 17.00 | 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.
 03. 01. 2017 | 17.00 | Consortium Pragense Orchestra, Ště-
pánka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: J. S. Bach: Magnificat, A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, 
W. A. Mozart: Alleluja, Ch. Gounod: Ave Maria.
 04. 01. 2017 | 17.00 | Prague Brass Ensemble, Jan Kalfus 
– varhany. Program: světové vánoční koledy, J. S. Bach: Fantasie 
a fuga g moll BWV 542, A. Michna: Vánoční muzika, W. A. Mozart: 
Malá noční hudba.
 05. 01. 2017 | 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.
 06. 01. 2017 | 17.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor 
historických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, 
Yvona Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního 
divadla). Program: A. Dvořák: Ave Maria, J. S. Bach: Vánoční 
oratorium, A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Ave Verum 
Corpus.

  KLÁŠTER EMAUZY – KOSTEL P. MARIE  
A SV. JERONÝMA

Praha 2, Vyšehradská 49

 09. 12. | 19.00 | Emauzský sbor a orchestr, dir. Tomáš Če-
chal; sbm. Marie Matějková; sólisté Olessia Baranová, Jana 
Ehrenbergerová, Petr Štěpnička, Vladimír Jelen. Program: 
J. A. Vitásek: Missa solemnis in C.

  KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
U Milosrdných 17 | Praha 1

  více informací a internetový prodej vstupenek  
na www.festival.cz/cz/u_sv_vavrince

  koncert pořádá ag. ArteVisio ve spolupráci s Pražským jarem – 
s poskytnutím grantu hlavního města Prahy

 15. 12. | 19.30 | Kodex Speciálník – polyfonie v Praze ko-
lem roku 1500. Úč. Cappella Mariana, um. ved. Vojtěch 
Semerád. Rukopisná sbírka vícehlasých skladeb Kodex Speci-
álník vznikala v Praze v posledních dvou desetiletích 15. století 
a představuje dnes jeden z nejdůležitějších hudebních pramenů 
pocházejících z pozdně středověkých Čech. Jeho obsah se váže 
převážně k mešní liturgii utrakvistické církve. Cappella Mariana 
představuje program sestavený z vybraných skladeb reprezentu-
jících bohatství a rozmanitost hudebního repertoáru, který z větší 
části dosud stál stranou zájmu interpretů. 

  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

  změna programu vyhrazena
  varhanní koncerty s restaurovanými historickými varhanami z roku 
1702 (druhé nejstarší v Praze) 

ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERTY:
 03. a 17. 12. | 19.00 | Ave Maria a další árie pro soprán 
a trubku. Hana Jonášová nebo Olga Vít Krumpholzová – soprán, 
Miroslav Kejmar – trubka, Michelle Hradecká – varhany. Program: 
G. F. Händel, J. F. N. Seger, W. A. Mozart, J. S. Bach, F. Schubert, 
A. Dvořák.
 10. 12. | 19.00 | Ave Maria; Bach – Air; Mozart – Ave verum. 
Veronika Fučíková Mráčková – mezzosoprán, Tomáš Kokš – housle, 
Otomar Kvěch – varhany. Program: J. F. N. Seger, F. M. Veracini, 
G. B. Pergolesi, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, 
F. Schubert, J. K. Kuchař, C. Franck, T. Albinoni.

VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERTY:
 27. a 29. 12. | 19.00 | Slavné Ave Maria a výběr ze světových 
pastorel. Martina Bauerová – soprán, Ondřej Socha – tenor, 
Markéta Šmejkalová – varhany. Program: W. A. Mozart, J. S. Bach, 
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G. F. Händel, A. Vivaldi, J. F. N. Seger, C. Franck, B. M. Černohorský, 
A. Dvořák, G. Caccini, F. X. Brixi, G. Bizet, F. Schubert, Ch. Gounod, 
Adeste Fideles.
 28. a 30. 12. | 19.00 | Alleluja!, Ave Maria, Vánoční písně. 
Ludmila Vernerová/ Hana Jonášová – soprán, Vladimír Rejlek 
– trubka, Josef Popelka – varhany. Program: Gloria in Excelsis 
Deo, Silent Night, Adeste Fideles, W. A. Mozart, G. F. Händel, J. S. 
Bach, P. J. Vejvanovský, V. A. Michna z Otradovic, J. F. N. Seger, 
F. Schubert, A. Dvořák, J. Clarke, J. Stanley, J. J. Ryba, J. Michalička, 
J. K. Kuchař.

NOVOROČNÍ VARHANNÍ KONCERTY:
 01.01. a 03. 01. 2017 | 19.00 | Slavné Ave Maria a výběr ze 
světových pastorel. Martina Bauerová – soprán, Ondřej Socha 
– tenor, Markéta Šmejkalová – varhany. Program: W. A. Mozart, 
J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi, J. F. N. Seger, C. Franck, B. M. 
Černohorský, A. Dvořák, G. Caccini, F. X. Brixi, G. Bizet, F. Schubert, 
Ch. Gounod, Adeste Fideles. 
 02., 04. a 06. 01. 2017 | 19.00 | Ave Maria a další árie pro 
soprán a trubku. Hana Jonášová nebo Olga Vít Krumpholzová – 
soprán, Miroslav Kejmar – trubka, Michelle Hradecká – varhany. 
Program: G. F. Händel, J. F. N. Seger, W. A. Mozart, J. S. Bach, 
F. Schubert, A. Dvořák.
 05. a 07. 01. 2017 | 19.00 | Ave Maria; Bach – Air; Mozart 
– Ave verum. Terezie Švarcová – soprán nebo Veronika Fučíková 
Mráčková – mezzosoprán, Tomáš Kokš – housle, Otomar Kvěch 
– varhany. Program: J. F. N. Seger, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, 
W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, F. Schubert, J. K. 
Kuchař, C. Franck, T. Albinoni.

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

  kostel je vytápěn
  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

 13. 12. | 19.30 | Bach & Pärt – Hudba nebeských výšin. 
Cappella Mariana, uměl. ved. Vojtěch Semerád, Ivo Ka-
hánek – klavír. Program: J. S. Bach, A. Pärt | FOK
 18. 12. | 16.00 | Vánoční koncert Foerstrova komorního 
pěveckého sdružení, dir. Jaroslav Brych, Grażyna Biernot 
– soprán, Ludmila Kromková – alt, Komorní filharmonie 
Iwasaki, Chuhei Iwasaki – umělecký vedoucí. Program: 
K. Nystedt, O. Gjeilo, J. Sheppard, T. Surovíková, F. Biebl, J. Křička: 
Koledy pro ženský sbor, A. Vivaldi: Gloria pro sóla, sbor a orchestr. 
Prodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz, tel. 728 084 971, online 
na www.fkps.cz, vstupné: 200 Kč
 20. 12. | 19.30 | Hudba pro vánoční čas. Ars Instrumentalis 
Pragensis, uměl. ved. Ivan Séquardt, Musica Pro Anima, 
uměl. ved. Rita Čepurčenko. Program: A. Corelli, A. Vivaldi, 
O. Respighi, D. Gallo, G. B. Pergolesi, I. Stravinskij | FOK

 22. 12. | 19.30 | J. J. Ryba: Česká mše vánoční a koledy. Úč. 
mužská vokální skupina VOSK, ženský komorní sbor Bubureza, 
Piccola Orchestra | vstupné 180 Kč, více na www.vosk.org

 25. 12. | 15.00 a 18.00 | Symfonický orchestr hl. m. Prahy 
FOK, dir. Jaroslav Brych, Kühnův smíšený sbor, Michaela 
Šrůmová – soprán, Lenka Kučerová – alt, Martin Slavík – 
tenor, David Nykl – bas. Program: J. J. Ryba: Česká mše vánoční 
| FOK
 26. 12. | 15.00 a 18.00 | Vánoční zpěvy. Musica Bohemica, 
uměl. ved. Jaroslav Krček. Program: J. Krček: Vánoční mše, 
barokní koledy, evropské a české lidové koledy v úpravě Jaroslava 
Krčka | FOK

  KOSTEL SV. VAVŘINCE
koncertní síň Pražského jara

Hellichova 18 | Praha 1 – Malá Strana | www.festival.cz

SVATOVAVŘINECKÁ KONCERTNÍ SEZÓNA
  pořádá Pražské jaro, o. p. s., tel. 257 314 038, e–mail:  
konopasek@festival.cz

 01. 12. | 19.30 | Zpěvácký spolek Hlahol, sbm. Roman 
Z. Novák. Program: W. A. Mozart, A. Dvořák, Z. Lukáš, F. Men-
delssohn–Bartholdy, Roman Z. Novák, L. Cohen ad.
 08. 12. | 19.30 | Pavel Svoboda – varhanní recitál. Program: 
J. S. Bach, D. Buxtehude, J. P. Sweelinck, W. A. Mozart, J. Pachelbel ad.
 05. 01. | 19.30 | Cantarina Clarinete. Jana Černohouzová, 
Jana Lahodná, Hana Tauchmanová – klarinety, Věra Kestřánková 
– basklarinet. Čtyři profesionální klarinetistky připravily program 
s názvem Libertango, který zahrnuje úpravy nejen známých 
klasických skladeb. Posluchače osvěží trocha jazzu, populární, 
muzikálové či filmové melodie. Libertango, to je večer s klarinety 
bez technických limitů. 

  KOSTEL U SALVÁTORA
Salvátorská 1 | Praha 1

  kostel je vytápěn

 09. 12. | 19.00 | Vánoční koncert. Komorní pěvecký sbor 
Canticorum iubilo a Orchestr Quattro Corde, řídí Jiří Kubík. 
Sólisté: Eva Müllerová – soprán, Sylva Čmugrová – alt, On-
dřej Socha – tenor, Pavel Klečka – bas, Zuzana Hrdinová 
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– housle. Program: J. J. Ryba: Česká mše vánoční, B. Martinů: Tři 
legendy | vstupenky 200 Kč / senioři a studenti 100 Kč, v prodeji 
1 hodinu před koncertem v místě konání.
 10. 12. | 15.00 | Vánoční koncert Foerstrova komorního 
pěveckého sdružení, dir. Jaroslav Brych, Grażyna Biernot 
– soprán, Ludmila Kromková – alt, Komorní filharmonie 
Iwasaki, Chuhei Iwasaki – umělecký vedoucí. Program: 
P. Koronthály, E. H. Grieg, K. Nystedt, F. Biebl, J. Křička: Koledy 
pro ženský sbor, A. Vivaldi: Gloria pro sóla, sbor a orchestr | prodej 
vstupenek: vstupenky@fkps.cz, tel. 728 084 971, online na www.
fkps.cz, vstupné: 200 Kč
 17. 12. | 15.00 | Vánoční koncert Foerstrova komorního 
pěveckého sdružení, dir. Jaroslav Brych, Dana Burešová 
– soprán, Jana Sýkorová – alt, Jaroslav Březina – tenor, 
Zdeněk Plech – bas, Jaroslav Šaroun – varhany, Komorní 
filharmonie Iwasaki, Chuhei Iwasaki – umělecký vedoucí. 
Program: J. Křička: Koledy pro ženský sbor, J. J. Ryba: Česká mše 
vánoční | prodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz, tel. 728 084 971, 
online na www.fkps.cz, vstupné: 200 Kč
 17. 12. | 18.00 | Vánoční koncert Foerstrova komorního 
pěveckého sdružení, dir. Jaroslav Brych, Dana Burešová 
– soprán, Jana Sýkorová – alt, Jaroslav Březina – tenor, 
Zdeněk Plech – bas, Viktor Mazáček – housle, Komorní 
orchestr Dvořákova kraje, dir. Václav Mazáček. Program: 
J. Křička: Koledy pro ženský sbor, J. V. Stamic: Koncert C dur pro 
housle a orchestr, J. J. Ryba: Česká mše vánoční | prodej vstupe-
nek: vstupenky@fkps.cz, tel. 728 084 971, online na www.fkps.cz 
| vstupné: 200 Kč
 23. 12. | 19.30 | J. J. Ryba: Česká mše vánoční a koledy. Úč. 
mužská vokální skupina VOSK, ženský komorní sbor Bubu-
reza, Piccola Orchestra | vstupné 180 Kč, více na www.vosk.org

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

 01. 12. | 19.00 | Ensamble Fiorello: GALANICA Y LA FLOR 
/ Dívka a květina. Koncert barokního souboru Ensamble 
Fiorello. Program: Salamone Rossi Hebreo: Sinfonia grave a 5; 
Cipriano de Rore/ Giovanni Battista Bovicelli: Ancor che col par-
tire; Salamone Rossi Hebreo: Sonata in dialogo, Detta in Vienna; 
Sefardská píseň – Durme, durme; Marco Uccellini: Aria Quinta: 
Sopra la Bergamasca; Sefardská píseň – Esta muntanya d´en-
frente; Biagio Marini: Sonata sopra la Monica; Salamone Rossi 
Hebreo: Sonata prima detta la Moderna;9. Sefardská píseň – Avrix 
mi, galanica; Tarquinio Merula: Ciaccona; Jiří Laburda: Barocco 
suite. lo | vstupenky na koncert je možno zakoupit v předprodeji 
v Maiselově synagoze, v Informačním a rezervačním centru ŽMP 
(Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webových stránkách 
ŽMP | vstupné 230 Kč / 150 Kč

 MODLITEBNA ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE 
EVANGELICKÉ NA VINOHRADECH

Praha 2, Korunní 60
  Kostel je vytápěn.

 20. 12. | 19.00 | Vánoční koncert Foerstrova komorního 
pěveckého sdružení, dir. Jaroslav Brych, Eva Müllerová – 
soprán, Ludmila Kromková – alt, Jan Bochňák – tenor, 
David Nykl – bas, Jaroslav Šaroun – varhany, Komorní 
filharmonie Iwasaki, Chuhei Iwasaki – umělecký vedoucí. 
Program: J. Křička: Koledy pro ženský sbor, J. J. Ryba: Česká mše 
vánoční | prodej vstupenek: vstupenky@fkps.cz, tel. 728 084 971, 
online na www.fkps.cz, vstupné: 200 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. 12. | 17.30 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté 
M.  Kejmar – trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: 
G. Verdi, G. F. Händel, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Voca-
lise, P. Mascagni, G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the 
roof – Medley, L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, 
Queen: Bohemian Rhapsody.
 04. 12. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
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 05. 12. | 17.30 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 06. 12. | 17.30 | 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. 12. | 17.30 | 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.
 08. 12. | 17.30 | 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. 12. | 17.30 | 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. 12. | 17.30 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 13. 12. | 17.30 | 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. 12. | 17.30 | 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. 12. | 17.30 | 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.
 18. 12. | 17.30 | 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.
 19. 12. | 17.30 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.

 20. 12. | 17.30 | 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. 12. | 17.30 | 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. 12. | 17.30 | 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. 12. | 17.30 | 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. 12. | 17.30 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 27. 12. | 17.30 | 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. 12. | 17.30 | 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. 12. | 17.30 | 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.
 31. 12. | 17.30 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 01. 01. 2017 | 17.30 | Novoroční koncert. Bolero, Carmina Bu-
rana. Czech Collegium, sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: 
M. Ravel: Bolero, C. Orff: Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: 
Evita – Don´t cry for me Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, 
L. Bernstein, A. Piazzolla a židovské písně.
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 zpražské jaro 2017 
  72. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 
11. 5. – 2. 6. 2017

www.festival.cz

PRODEJ VSTUPENEK
  zahájení prodeje vstupenek 12. prosince 2016 od 10.00
  on–line na www.festival.cz
  v pokladně Pražského jara v Rudolfinu (po–pá 10.00–18.00 kromě 
svátků)

  v prodejních místech Pražského jara po celé České republice (seznam 
k dispozici na www.festival.cz v sekci „Program a vstupenky“ – Vše 
o vstupenkách)

  od 9. 5. do 2. 6. 2017 v pokladnách Pražského jara v Rudolfinu 
a v Obecním domě denně včetně víkendů od 10.00 do 20.00.

  zbývající vstupenky jsou k dostání v místě konání koncertu vždy 
1 hodinu před koncertem

  zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat, za ztracené 
vstupenky se neposkytuje náhrada

  změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny

ADRESY KONCERTNÍCH SÁLŮ
Obecní dům – náměstí Republiky 5, Praha 1
Rudolfinum – náměstí Jana Palacha, Praha 1
Anežský klášter – Anežská – U Milosrdných 17, Praha 1
Pražská křižovatka – Anenské náměstí / Zlatá, Praha 1
Kostel Panny Marie Sněžné – Jungmannovo náměstí, Praha 1
Koncertní sál Pražské konzervatoře – Dvořákovo nábř. 2, Praha 1
Divadlo ABC – Vodičkova 28, Praha 1
Forum Karlín – Pernerova 51–53, Praha 8
Mercedes Forum Praha – Daimlerova 2, Praha 4 – Chodov 
Basilika sv. Petra a Pavla – Štulcova ul., Vyšehrad, Praha 2
Lobkowiczký palác, Pražský hrad – Jiřská 3, Praha 1
Česká národní banka – Senovážné náměstí 30, Praha 1 – Nové 
Město
Refektář MFF UK – Malostranské nám. 25, Praha 1
Národní technické muzeum – Kostelní 42, Praha 7 – Holešovice
Veletržní palác, Studio Hrdinů – Dukelských hrdinů 530/47, 
Praha 7

PROGRAM
 11. 05. | 20.00 | Před zahájením neformálně. Josef Špaček 
– housle, Lukáš Vondráček – klavír. Mladí čeští interpreti 
světového renomé mimo prostor koncertní síně, bez fraku a s pro-
gramem, který byste od nich nečekali.
 12. 05. | 10.00 | Na památku Bedřicha Smetany | vstup 
volný | Vyšehradský hřbitov, Slavín 

 12. 05. | 20.00 | Zahajovací koncert. Wiener Philharmoni-
ker, dir. Daniel Barenboim. Program: B. Smetana: Má vlast | 
Obecní dům 
 13. 05. | 11.00 | Matiné I. Marek Švejkar – klarinet, Lenka 
Korbelová – klavír. Program: Ch.–M. Widor: Introduction et 
Rondo op. 72, F. Poulenc: Sonáta pro klarinet a klavír, J. Semler-
-Collery: Fantaisie et danse en forme de gigue, P. I. Čajkovskij / 
A. Chabod: Variations sur Casse-Noisette, A. Skoumal: Variace na 
cikánskou melodii | Rudolfinum, Sukova síň 
 13. 05. | 16.00 – 1. část, 20.00 – 2. část | Mezinárodní 
hudební soutěž Pražské jaro – finále, cembalo. Úč. členové 
Filharmonie Bohuslava Martinů a souboru Collegium 1704, dir. 
Vojtěch Spurný. Program: B. Martinů: Koncert pro cembalo a ma-
lý orchestr H 246, J. S. Bach: Koncert a moll pro flétnu, housle 
a cembalo BWV 1044 | HAMU, Sál Martinů 
 13. 05. | 20.00 | Wiener Philharmoniker, dir. Daniel Ba-
renboim. Program: B. Smetana: Má vlast | Obecní dům 
 14. 05. | 16.00 – 1. část, 20.00 – 2. část | Mezinárodní 
hudební soutěž Pražské jaro. Na paměť Josefa Suka – fi-
nále, housle. Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dir. 
Leoš Svárovský, jeden z následujících koncertů dle výběru 
finalistů. Program: A. Dvořák: Houslový koncert a moll op. 53, 
P. I. Čajkovskij: Houslový koncert D dur op. 35, J. Brahms: Houslový 
koncert D dur op. 77, J. Sibelius: Houslový koncert d moll op. 47 | 
Rudolfinum, Dvořákova síň 
 14. 05. | 20.00 | Rocío Márquez – zpěv, Daniel Borrego 
– klavír, Juan Jiménez – saxofon Antonio Moreno – bicí 
nástroje, Miguel Angel Cortés – kytara. Program: Pocta špa-
nělskému básníkovi Federicu Garcíovi Lorcovi v podání slavné 
zpěvačky flamenka | Divadlo ABC 
 15. 05. | 20.00 | Ensemble Inégal, Adam Viktora – umě-
lecký vedoucí, Gabriela Eibenová, Lenka Cafourková – so-
prán, Markéta Cukrová – alt, Carlos Mena – kontratenor, 
další sólisté v jednání. Program: J. D. Zelenka: Gesù al Calvario 
ZWV 62 | Rudolfinum, Dvořákova síň 
 15. 05. | 20.00 | Quasars Ensemble dir. Ivan Buffa, Andrea 
Mosorjaková – flétna. Program: M. Jarrell: Assonance VI, K. Sa-
ariaho: Terrestre, I. Buffa: Identity (světová premiéra), G. Grisey: 
Vortex Temporum I, II, III | Koncertní sál Pražské konzervatoře 

Daniel Barenboim, foto © Pražské jaro 2016 - Ivan Malý
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 16. 05. | 20.00 | Diana Damrau – soprán, Nicolas Testé – 
basbaryton, PKF–Prague Philharmonia, dir. Emmanuel 
Villaume. Program: sopránové a basové árie, duety a orchestrální 
vstupy z oper, G. Meyerbeer, H. Dinorah: Tábor ve Slezsku, Emma 
di Resburgo, A. Thomas: Hamlet, J. Massenet: Manon, R. Wagner: 
Bludný Holanďan, A. Ponchielli: La Gioconda, V. Bellini: I puritani 
| Rudolfinum, Dvořákova síň 
 17. 05. | 20.00 | La Compagnia del Madrigale. Program: 
Lacrime d’amante – výběr z madrigalů C. Monteverdiho | kostel 
sv. Šimona a Judy 
 18. 05. | 19.00 | Laco Déczi & Celula New York. Koncert 
legendárního jazzového trumpetisty | Mercedes Forum Praha
 18. 05. | 19.00 | Václav Kašlík: Krakatit – režie Petr Kofroň, 
režie Alice Nellis | Národní divadlo 
 18. 05. | 20.00 | Česká filharmonie, dir. Kristjan Järvi, 
Lukáš Vondráček – klavír. Program: A. Pärt: Labutí píseň, 
S. Rachmaninov: Klavírní koncert č. 4 g moll op. 40, R. Strauss: 
Sinfonia domestica op. 53 | Obecní dům 
 19. 05. | 18.00 | Pavel Kohout – varhany. Program: J. Kašlík: 
Fantasie na motivy symfonické básně Vyšehrad op. 33, C. Franck: 
Cantabile (z Trois Pièces pour Grand Orgue), F. Musil: Sonata So-
lemnis, B. Martinů: Vigilie H 382, P. Eben: Versetti II, Ad Commu-
nionem – super „Adoro Te“, T. Dubois: Douze Pièces pour Orgue 
(výběr), Ch. M. Widor: Finále z Varhanní symfonie D dur op. 13 | 
bazilika sv. Petra a Pavla 
 19. 05. | 20.00 | Toronto Symphony Orchestra, dir. Peter 
Oundjian, Maxim Vengerov – housle. Pocta Karlu Ančer-
lovi. Program: O. Moravec: Karnevalová předehra, J. Brahms: 
Houslový koncert D dur op. 77, A. Dvořák: Symfonie č. 7 d moll 
op. 70 | Obecní dům 
 20. 05. | 11.00 | Matiné II. Michal Šupák – klavír. Program: 
autorská tvorba a úpravy děl jazzových velikánů | HAMU, Sál Mar-
tinů 
 20. 05. | 20.00 | Toronto Symphony Orchestra, dir. Peter 
Oundjian. Jan Lisiecki – klavír. Pocta Karlu Ančerlovi. 
Program: B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra k  opeře, 
R. Schumann: Klavírní koncert a moll op. 54, B. Bartók: Koncert 
pro orchestr | Obecní dům 
 21. 05. | 20.00 | Jinhyung Park – klavír / vítěz MHS Pražské 
jaro 2016. Program: F. Schubert: Sonáta A dur D 664, B. Marti-
nů: Loutky, kniha 1, F. Liszt: Tarantella z Venezia e Napoli S. 162, 
S. Rachmaninov: Sonáta b moll op. 36, A. Skoumal: Žonglér | 
Rudolfinum, Dvořákova síň 
 22. 05. | 20.00 | Česká filharmonie, dir. Jiří Bělohlávek, Jiří 
Vodička – housle, Jakub Fišer – viola, Kostas Smoriginas – 
basbaryton, Pražský filharmonický sbor a Kühnův smíšený 
sbor (mužské hlasy), sbm. Lukáš Vasilek, Marek Vorlíček. 
Program: W. A. Mozart: Koncertantní symfonie Es dur KV 364, 
D. Šostakovič: Symfonie č. 13 b moll op. 113 „Babij jar“ | Obecní dům 
 22. 05. | 20.00 | Entrequatre – kytarové kvarteto, Epoque 
Quartet – smyčcové kvarteto. Program: Flores Chaviano: 

Entrequatre, Javier Blanco: Medina Fi Assahab, Leonardo Sánchez: 
Itinerario (suita Argentina), Miguel Matamoros: Lágrimas Negras, 
Federico Moreno Torroba: 4 Estampas, Miguel del Águila: Presto, 
Chick Corea: Señor Mouse, Jose Luis Barroso: Concierto de Tierra 
Alta, Alejandro Cardona: Cabalgando Vientos, Flores Chaviano: 
La Sombra de la Tierra | Rudolfinum, Dvořákova síň 
 23. 05. | 20.00 | Shanghai Dance Theatre. Tradiční čínské 
tance v moderní choreografii | Divadlo ABC 
 23. 05. | 21.30 | Nokturno I. Alexander Lonquich – klavír 
/ rezidenční umělec festivalu. Program: F. Schubert: Sonáta 
a moll D 845, R. Schumannm Tance Davidovců op. 6 | Rudolfinum, 
Dvořákova síň 
 24. 05. | 20.00 | Filharmonie Brno, dir. Dennis Russell 
Davies, Český filharmonický sbor Brno, sbm. Petr Fiala, 
Kateřina Jalovcová – alt, Jan Mikušek – kontratenor, tenor 
v jednání, Roman Janál – baryton, Adam Uzelac – lighting 
design. Program: A. Schnittke: Faustovská kantáta „Buďte roz-
vážní a bděte…“, G. Holst: lanety | ve spolupráci s Forem Karlín 
| Forum Karlín
 25. 05. | 20.00 | Orchestra of The Age of Enlightenment, 
dir. William Christie. Program: A. Campra: Les Fêtes Vénitie-
nnes, suita, J. C. F. Fischer: Le Journal du Printemps, suita g moll 
op. 1/7, J. S. Bach: Orchestrální suita č. 4 D dur BWV 1069, J.–Ph. 
Rameau: Les Indes galantes, suita, J. S. Bach: Orchestrální suita 
č. 3 D dur BWV 1068 | Rudolfinum, Dvořákova síň 
 26. 05. | 20.00 | Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, 
dir. Łukasz Borowicz, Huw Morgan – trubka /vítěz MHS 
Pražské jaro 2016. Program: A. Tansman: Čtyři polské tance, 
J. Haydn: Koncert pro trubku a orchestr Es dur Hob. VIIe:1, HK 
Gruber: 3 MOB Pieces, S. Prokofjev: Symfonie č. 7 cis moll op. 
131 | Koncert přátel Pražského jara | Obecní dům 
 27. 05. | 11.00 | Víkend komorní hudby. Matiné III. Boris 
Prýgl – basbaryton, Jana Nagy-Juhász – klavír. Program: 
A. Dvořák: Biblické písně op. 99 (výběr), Cigánské melodie op. 55 
(výběr), árie z oper: W. A. Mozart: Don Giovanni, Figarova svatba, 
V. Bellini: Náměsíčná, G. Rossini: Lazebník sevilský | HAMU, Sál 
Martinů 
 27. 05. | 14.00 | Víkend komorní hudby. Lobkowicz Trio. 
Program: J. Brahms: Klavírní trio H dur op. 8, D. Šostakovič: Kla-
vírní trio e moll op. 67 | ve spolupráci s Lobkowiczkým palácem 
na Pražském hradě | Lobkowiczký palác, Pražský hrad 
 27. 05. | 17.00 | Víkend komorní hudby. David Oistrach 
Quartet. Program: P. I. Čajkovskij: Smyčcový kvartet D dur op. 
11, D. Šostakovič: Smyčcový kvartet Es dur op. 117 | Sál České 
národní banky 
 27. 05. | 20.00 | Víkend komorní hudby. Wolfgang Ema-
nuel Schmidt – violoncello, Jan Simon – klavír. Program: 
R. Schumann: Fantastické kusy op. 73, A. Schnittke: Sonáta pro 
violoncello a klavír č. 1, C. Debussy: Sonáta pro violoncello a klavír, 
S. Rachmaninov: Sonáta pro violoncello a klavír g moll op. 19 | 
ve spolupráci s Českým spolkem pro komorní hudbu při České 
filharmonii | Rudolfinum, Dvořákova síň 
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 28. 05. | 20.00 | Víkend komorní hudby. Alexander Lon-
quich – klavír / rezidenční umělec festivalu, Vilde Frang – 
housle, Nicolas Altstaedt – violoncello. Program: J. Brahms: 
Klavírní trio C dur op. 87, E. Schulhoff: Duo pro housle a violonce-
llo, A. Dvořák: Klavírní trio f moll op. 65 | ve spolupráci s Českým 
spolkem pro komorní hudbu při České filharmonii | Rudolfinum, 
Dvořákova síň 
 28. 05. | 10.30 | Víkend komorní hudby. Sukovy Křečovice. 
Aleš Bárta – varhany, další sólisté v jednání. Koncert a pietní 
akt na památku Josefa Suka | vstup volný | kostel sv. Lukáše
 28. 05. | 11.00 | Víkend komorní hudby. Dechové kvin-
teto PKF. Program: A. Rejcha: Dechový kvintet e moll op. 88/1, 
M. Ravel: Náhrobek Couperinův, J. Klusák: Hudba k ohňostroji, 
G. Ligeti: Šest bagatel | refektář MFF UK 
 28. 05. | 14.00 | Víkend komorní hudby. Dvořákovo klavírní 
kvarteto. Program: M. Bonis: Klavírní kvartet B dur op. 69, K. Ja-
novický: Klavírní kvartet (světová premiéra), A. Dvořák: Klavírní 
kvartet Es dur op. 87 | Koncertní sál Pražské konzervatoře 
 28. 05. | 17.00 | Víkend komorní hudby. Kvarteto Martinů. 
Program: E. Schulhoff: Smyčcový kvartet č. 1, M. Weinberg: Smyč-
cový kvartet c moll op. 66, L. van Beethoven: Smyčcový kvartet 
F dur op. 18/1 | Anežský klášter 
 28. 05. | 20.00 | Víkend komorní hudby. Concerto Zapico. 
Daniel Zapico – theorba Pablo Zapico – barokní kytara, 
arciloutna Aarón Zapico – cembalo. Program: José Blasco 
de Nebra, Santiago de Murcia, Gaspar Sanz, Giovanni Girolamo 
Kapsperger, Giovanni Battista Vitali, Domenico Scarlatti a další | 
Pražská křižovatka 
 29. 05. | 20.00 | Víkend komorní hudby. Sacconi Quartet, 
Wihanovo kvarteto. Program: F. Mendelssohn Bartholdy: Smyč-
cový oktet Es dur op. 20, D. Šostakovič: Dva kusy pro smyčcový 
oktet op. 11, G. Enescu: Smyčcový oktet C dur op. 7 | Rudolfinum, 
Dvořákova síň 
 29. 05. | 20.00 | Hudebně-technické invence. Karel Dohnal 
– klarinet, Miro Tóth – saxofon, David Danel – housle, Mi-
chal Rataj, Jan Trojan – elektronika, Jakub Hybler, Adam 
Sporka – technický design. Program: S. Reich: New York 
Counterpoint, M. Rataj: Věta bez věty, H. Goebbels: Bagatellen, 
J. Trojan: Circulation, nová skladba na objednávku Pražského 
jara | ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze 
a Národním technickým muzeem | Národní technické muzeum 
 30. 05. | 20.00 | Debut Pražského jara. Symfonický orchestr 
hl. m. Prahy FOK, dir. Jonathon Heyward | vítěz Mezinárodní 
dirigentské soutěže v Besançonu 2015, Jan Mráček – hous-
le, Radek Baborák – lesní roh. Program: T. Svoboda: Předehra 
k zahájení op. 89, E. Smyth: Koncert pro housle, lesní roh a orchestr, 
C. Nielsen: Symfonie č. 4 op. 29 „Neuhasitelná“ | Obecní dům 
 30. 05. | 20.00 | Forma Antiqva – barokní orchestr, uměl. 
ved. Aarón Zapico, Ruth Iniesta – soprán, Juan Manuel 
Padrón – tenor, Sebastià Peris – baryton. Program: B. de 
Laserna: Trilogía de Tonadillas Escénicas | Rudolfinum, Dvořákova 
síň 

 31. 05. | 20.00 | Orchestre de Paris, dir. Thomas Hengel-
brock, Kate Lindsey – mezzosoprán. Program: M. Ravel: Da-
phnis et Chloé, suita č. 2, J. Canteloube: Písně z Auvergne (výběr), 
M. P. Musorgskij / M. Ravel: Obrázky z výstavy | Obecní dům 
 31. 05. | 21.30 | Nokturno II. Tomáš Jamník – violoncello, 
Frode Haltli – akordeon. Program: J. S. Bach: Suita G dur č. 1 
BWV 1007, I. Yun: Intermezzo pro violoncello a akordeon, J. S. 
Bach: Sonáta G dur pro gambu a cembalo BWV 1027, S. Gubajdu-
lina: In Croce pro violoncello a akordeon, M. Srnka: Simple Space 
| kostel Panny Marie Sněžné 
 01. 06. | 20.00 | Camerata Salzburg, Alexander Lonquich 
– klavír, dirigent, rezidenční umělec festivalu. Program: 
I. Stravinskij: Pulcinella, W. A. Mozart: Klavírní koncert F dur KV 
459, I. Stravinskij: Danses Concertantes, W. A. Mozart: Klavírní 
koncert G dur KV 453 | Rudolfinum, Dvořákova síň 
 01. 06. | 20.00 | Orchestr Berg, dir. Peter Vrábel, Peter 
Strenáčik – beatboxer, členové vokální skupiny SKETY. 
Koncert pro mladé publikum. Program: P. Jodlowski: Respire, 
A. Meredith: Koncert pro beatboxera a orchestr, P. Wajsar: Zbývá 
jen píseň, nová skladba na objednávku Pražského jara | Veletržní 
palác, Studio Hrdinů 
 02. 06. | 20.00 | Závěrečný koncert. Symfonický orchestr 
Českého rozhlasu, dir. Krzysztof Penderecki, Iwona Hossa, 
Karolina Sikora – soprán, Agnieszka Rehlis – mezzoso-
prán, Adam Zdunikowski – tenor, Piotr Nowacki – bas, 
David Švehlík – recitace, Slovenský filharmonický sbor, 
sbm. Jozef Chabroň. Program: I. Krejčí: Serenáda pro orchestr 
Krzysztof Penderecki, Symfonie č. 7 „Sedm bran jeruzalémských” 
| Obecní dům 
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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
 05. 12. | 18.00 | Eva Kriz Lifková – „Zlatá éra francouzského 
šansonu“ – koncert slibuje neopakovatelnou atmosféru večera 
francouzských šansonů za klavírního doprovodu Milana Dvořáka
 13. 12. | 18.00 | Bzzuš band – vystoupení jazzového bandu při 
ZUŠ Klapkova, Praha 8. Srdečně zveme na vystoupení vynikajícího 
studentského souboru. V průběhu večera zazní skladby z oblasti 
jazzu, swingu, blues i moderní populární a filmová hudba.

 20. – 22. 12. | Vánoční výstava, která se stala u nás na škole 
tradicí, představuje klauzurní práce studentů. Na závěr této tři 
dny trvající výstavy je připraven adventní koncert.
 22. 12. | 18.00 | Adventní koncert – Pražská konzervatoř 
– Pozounový soubor. Ve vánočním koncertě se představí Po-
zounový soubor Pražské konzervatoře. Na zobcovou flétnu zahraje 
Jakub Kydlíček, na akordeon Ladislav Horák. Zazní tradiční světové 
a české vánoční písně v netradičním pojetí.

  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–mailu: rezervace@bluessklep.cz
  otevřeno: 19.00–02.30 

 01. 12. | 21.00 | Blaženka Unplugged – acoustic rock
 02. 12. | 21.00 | The Kingsize Boogiemen – blues
 03. 12. | 21.00 | Blues Brothers Revival Band – funk & blues
 04. 12. | 21.00 | Electroswing Sunday
 05. 12. | 21.00 | Foul Tip Collective – bluegrass
 06. 12. | 21.00 | Johnny‘s Blues – jazz & blues
 07. 12. | 20.00 | Honza Brož & hosté – folk
 08. 12. | 21.00 | Bluesberry – blues
 09. 12. | klub zadán
 10. 12. | 21.00 | After 40 – blues–rock
 11. 12. | 21.00 | Electroswing Sunday
 12. 12. | 21.00 | Jakub Kořínek & Kateřina Misíková 

& hosté – folk–blues
 13. 12. | 21.00 | Vojtaano – folk–rap
 14. 12. | 20.00 | Tajný večer – vánoční večírek anonymních 

autorů 
 15. 12. | 21.00 | The Dixie banjo band + Chlupatá 

bukvice – dixieland
 16. 12. | 21.00 | Bluesberg – blues
 17. 12. | 21.00 | Petr Kalandra Memory Band – folk–blues
 18. 12. | 21.00 | Electroswing Sunday
 19. 12. | 21.00 | Gadrew Way – string quartet
 20. 12. | 21.00 | Veronika Suchánková & The Band – jazz
 21. 12. | 21.00 | Bezefšeho – multifolk
 22. 12. | 21.00 | Xmas session – Petr Samšuk & Band – 

acoustic rock
 23. 12. | 21.00 | Tonny Blues Band – blues
 24. 12. | 23.59 | Špuntkvaně – Půlnoční Blues sklep – 

půlpunk
 25. 12. | 21.00 | Electroswing sunday
 26. 12. | 21.00 | Tramptárium – Totems acoustic Trio
 27. 12. | 21.00 | Tony Rose (UK) – mix country, blues, folk
 28. 12. | 20.00 | Viktorie & František – šansony, swing, 

blues a jazz
 29. 12. | 21.00 | Hot Bohemian Blues Quartet – blues
 30. 12. | 21.00 | Filip Zoubek & The Blues Q. – blues
 31. 12. | 21.00 | SILVESTR 2016: The Kingsize Boogiemen 

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

  otevřeno: po–ne | 14.00–23.30 | 
  Čítárnu podporuje hl. m. Praha a MČ Praha 1

 01. 12. | 19.00 | Promítání z 16mm filmu s přednáškou 
– přednášku s promítáním z 16mm filmu uvádí Filip Novotný 
a Adam Křístek
 04. 12. | 19.00 | 10. Slaný Mikuláš – Básník Ticho: nejlepší 
české básně – známý pražský básník, který je nepokrytě ozna-
čován za „legendu“, „génia“, nebo „knížete básníků“ tentokrát 
bude číst z jedné z prvních sbírek BÁSNÍK TICHO (2000). Z té vyšly 
ukázky v slavné antologii České poezie XX. století Ryby katedrál. 
Minimalistická sbírka noirové poezie modelu dark–tichosoft je 
v svém žánru nepřekonaným dílem, které skandálně stojí na hraně 
lidské existence. Večer doprovodí tradiční mikulášský raut, letos 
jubilejní, desátý.
 05. 12. | 19.00 | Vernisáž výstavy – Richard Kliment: 
Přírodní abstrakce – Invaze skutečnosti. Tématem výstavy 
obrazů je synestetický efekt. Hudební variace na vystavené obrazy 
zkomponoval a zahraje Sonic Solar.
 06. 12. | 19.00 | JAZZMÁNIE – Aktuality v souvislostech – 
J. S. Bach, Uri Caine, Ravi Coltrane, Miles Davis, Duke Ellington, 
Giovanni Guidy, Ernst Reijseger, Louis Sclavis aj. Poslechový pořad 
připravil a uvádí Vladimír Kouřil.
 07. 12. | 19.00 | Otevřený šachový turnaj Unijazz Cyklus 
– turnaj se bude řídit článkem A4 pravidel FIDE a bude započten 
na Rapid LOK a FIDE. Startovné 60 Kč.
 08. 12. | 19.30 | Polozapomenuté 16mm filmy v archivu 
Zdeňka Kováře – Země odkud přicházím (Francie, 1956, 
režie: Marcel Carné, 94 min) Mladý šlechtic na útěku z prostředí, 
které mu má být oporou, ale v kterém se necítí, způsobí nakonec 
na sklonku Štědrého večera zmatek až pohádkový Fantaskní pří-
běh založený na hrou s dvojníky, ve skvělém ztvárnění Gilberta 
Bécauda, u nás velmi známého z několika koncertů v Lucerně. 
Přednášku s projekcí uvádí Zdeněk Kovář.
 13. 12. | 19.00 | Poetický večírek Víta Kremličky – autorský 
večer básníka, kuchaře a filika, rozkošníka Bohumila Macháčka 
bude tak trochu výpravou do neznáma. Můžeme však očekávat, 
že poeta předvede ze svých oborů všechno nejlepší. Hudební do-
provod Tomáš Křemenák – saxofon. Program skvělý – program 
úžasný!
 14. 12. | 19.00 | Scénické čtení z knihy  Pod kopyty slunce 
rozevlátého básníka Davida Molnára za hudebního doprovodu 
ambientního minimalisty Michala Kořána
 16. 12. | 19.00 | Vánoční poslechový pořad přátel Unijazzu
 20. 12. | 19.00 | 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. 12. | 22.00 | 80‘s – 90‘s – 00‘s Video Music Party
 03. 12. | 22.00 | Futurum Club Nights presents: 

Futuristix w | Eat Static live in concert [Planet 
Dog / UK] – Gappeq [Parvati records/CZ], Distorted 
Goblin [Mighty Queen Records|Macedonia] Crystal Dna 
[Senseblender/NL], Psyrix [Hedonix/CZ], Tribalicious 
[Merkaba Music/NL]

 04. 12. | 20.00 | The Bones + Teenage Bottlerocket + 
The Generators

 06. 12. | 20.00 | Bluesrocková kapela The Villains
 07. 12. | 20.00 | Zabelov Group, Jen Hovorka & Sisa 

Feher
 08. 12. | 20.00 | The Paranoid – Tu a Teraz tour 2016
 09. 12. | 22.00 | 80‘s – 90‘s – 00‘s Video Music Party
 10. 12. | 20.00 | River Promotion Christmas party
 12. 12. | 19.00 | Smyslove Gallucinaci
 13. 12. | 19.30 | Benefiční akce: Fockový koncert Fkk + 

předkapela Wotazník
 15. 12. | 18.00 | Skywalker + From Our Hands + City 

Lights + Donnie Darko +Years Asleep
 16. 12. | 22.00 | 80‘s – 90‘s – 00‘s Video Music Party
 17. 12. | 12.00 | Předvánoční moment bazar
 17. 12. | 22.00 | Futurum Club Nights presents Hedone 

w|Matrixxman, Elektrabel live, Sat, Oliver Torr
 18. 12. | 20.00 | Dead by April (SWE)
 20. 12. | 19.00 | „Kreyson – Anděl na útěku“ – předpremi-

éra koncertního programu
 21. 12. | 20.00 | Tři sestry – Vánoční koncert
 30. 12. | 22.00 | 80‘s – 90‘s – 00‘s Video Music Party
 31. 12. | 22.00 | Silvestrovská 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. 12. | 21.00 | Brunner | Schindler Duo – od blues 
k Jethro Tull
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 02. 12. | 21.00 | Chuck Wansley Band – (USA/CZ) – strhující 
jazzový vokalista

 03. 12. | 21.00 | MK Collective featuring Petra Braben-
cová – funk, jazz, blues

 04. 12. | 21.00 | UMG JAZZ JAM SESSION – uvádí Jan Fečo – 
COME TO JAM!

 05. 12. | 21.00 | Rene Trossman´s Blue Monday – (USA/CZ) – 
Chicago blues man and his men

 06. 12. | 21.00 | Libor Šmoldas Hammond Organ 
Trio – „…rising jazz star“... – All About Jazz – jazz 
& rhythm´n blues

 07. 12. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
pianista – ‚Zlatý Anděl‘ Music Award 

 08. 12. | 21.00 | Petra Brabencová Q. – top vocal jazz, 
ballads…

 09. 12. | 21.00 | Petr Beneš Q – dynamický jazz
 10. 12. | 21.00 | Jakub Cichocki Q – (PL/CZ) – špičkový 

moderní jazz
 11. 12. | 21.00 | UMG JAZZ JAM SESSION – uvádí Jan Fečo – 

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

Chicago blues man and his men
 13. 12. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes – 

´Zlatý anděl´ Music Award
 14. 12. | 21.00 | Jamie Marshall´s „The Amplified Acous-

tic Band“ – (UK/CZ) – one of the music gems of this 
country BBC

 15. 12. | 21.00 | Miriam Bayle Scat Phenomenon – (SK/CZ) – 
špičkový vokální jazz

 16. 12. | 21.00 | Ďuso Baroš Hard Bop Q – legendární 
československý trumpetista

 17. 12. | 21.00 | Los Quemados – výbušná směs od be – 
bopu po funk

 18. 12. | 21.00 | UMG JAZZ JAM SESSION – uvádí Jan Fečo – 
COME TO JAM!

 19. 12. | 21.00 | Rene Trossman´s Blue Monday – (USA/CZ) – 
Chicago blues man and his men

 20. 12. | 21.00 | Libor Šmoldas Hammond Organ Trio 
– „…rising jazz star“… – All About Jazz – jazz 
& rhythm´n blues

 21. 12. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazzblues 
pianista – ‚Zlatý Anděl‘ Music Award 

 22. 12. | 21.00 | Charlie Slavik Revue – blues & shuffles 
revival

 23. 12. | 21.00 | Rosťa Fraš Q – top straigh–ahead jazz
 24. 12. | 21.00 | UMG Blue Christmas – rezervujte již nyní
 25. 12. | 21.00 | UMG Blues Jam Session – uvádí – Chicago 

blues man Rene Trossman (USA) – COME TO JAM! 
 26. 12. | 21.00 | Rene Trossman´s Blue Monday – (USA/CZ) – 

Chicago blues man and his men
 27. 12. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes – 

´Zlatý anděl´ music award
 28. 12. | 21.00 | Jamie Marshall´s „The Amplified Acous-

tic Band“ – (UK/CZ) – „One of the music gems of this 
country“ BBC

 29. 12. | 21.00 | Vojtěch Eckert Trio feat. Dana Vrchovská 
– vocal jazz, ballads & more

 30. 12. | 21.00 | Ondřej Štveráček Q – nekompromisní 
jazzový nářez – straight–ahead jazz

 31. 12. | 21.00 | NEW YEAR´S EVE with SPYDER – rezervuj-
te již nyní

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

KONCERTY
 01. 12. | 20.00 | Rajtaraj – akustický etnošraml aneb zač je 
toho klobouk!. | 120 Kč
 02. 12. | 20.00 | H.U.G.O. – syrový český bigbeat a folkrock | 
120 Kč
 03. 12. | 20.00 | MCH Band – legendární undergroundová 
kapela Mikoláše Chadimy | 130 Kč
 04. 12. | 20.00 | Advent v Kaštanu | vstup volný
 08. 12. | 20.00 | Kulturní ozdravovna Jana Buriana | vstup 
volný
 09. 12. | 20.00 | Ladě – dravá, rocková, bluesová i alternativní 
smršť | 130 Kč
 10. 12. | 20.00 | Květy – brněnská alternativní skupina, čerpající 
z mnoha hudebních žánrů | 130 Kč
 11. 12. | 20.00 | Longital – tři zvukoví cestovatelé, tvůrci 
písňových obrazů nasátých rockem, folkem, elektronikou, oso-
bitou poezií a nepravděpodobným druhem experimentátorství, 
představí nové album Divoko | vstup volný
 14. 12. | 20.00 | Vánoční setkání osamělých písničkářů | 
vstup volný
 15. 12. | 20.00 | Tamdoletma – křest CD – svižná, dvoučlenná 
kapela, country-rock‘n‘roll, blues, putykapop | 60 Kč
 16. 12. | 20.00 | Ty Syčáci – komorní bigbeatová i alternativní 
skupina Petra Váši | 130 Kč
 17. 12. | 20.00 | Kieslowski – vánoční koncert dua, které sází na 
intimitu a syrovost základního akustického zvuku spolu s barevně 
výraznými hlasy. Poslední koncert před pauzou | 150 Kč
 18. 12. | 20.00 | Zapaska, Dakooka – společný koncert ori-
ginálních ukrajinských umělců | vstup volný

OSTATNÍ
 01. 12. | 18.30 | Ochutnávka vánočního speciálu – posezení 
se sládkem Zemského pivovaru | advent v Úniku, vstup volný
 03. 12. | 15.00 | Divadlo V batohu – O Nebojsovi – veselý 
příběh Nebojsy, který se vydal do světa naučit se bát, protože se 
nebál strašidel, rarášků, bezhlavého rytíře, ani bílé paní. Loutky 
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v životní velikosti | advent v Kaštanu, dětské představení, vstup 
volný
 04. 12. | 15.00 | Divadélko Uličník – Kterak se loupežník do 
pekla dostal – pohádka o tom, že ne vždy, co zpočátku vypadá 
jednoduše, jednoduché je, a že nakonec vlastně všechno dobře 
dopadne | advent v Kaštanu, dětské představení, vstup volný
 04. 12. | 16.00 | Atelier Kaštan – Čertění – výroba jedno-
duchých čertovských masek | advent v Kaštanu, výtvarná dílna, 
vstup volný
 05. 12. | 16.00 | Deskohraní pro malé i velké | advent v Úni-
ku, vstup volný
 06. 12. | 18.30 | Ing. arch. Zdeněk Lukeš: Cyklus Velké osob-
nosti architektury XX. století. Poněkud nevšední podrobnější 
pohled na život a dílo architektů, působících nejen v Praze. Jože 
Plečnik (1872–1957) – geniální slovinský tvůrce v Praze, autor 
nadčasových úprav Pražského hradu v éře TGM, architekt, autor 
rekonstrukcí památek, urbanista a designér | přednáška, 80 Kč
 07. 12. | 16.00 | Den otevřených dveří v Kaštanu – komen-
tovaná prohlídka od podkroví do suterénu | advent v Kaštanu, 
vstup volný
 07. 12. | 19.30 | Tak daleko tak blízko – Slovensko, 2014, 
režie: Jaroslav Vojtek, 80 min | filmový večer, vstup volný
 10. 12. | 14.00 | Vánoční trhy v Atelieru Kaštan | advent 
v Kaštanu, vstup volný
 10. 12. | 15.00 | Pohadlo aneb pohádkové kukadlo – Fri-
dolín se hledá aneb když vzduchem víří trable netopýří. Doskáče 
opravdu ranní ptáče dál? Dělají šaty skutečně člověka? Je člověk 
tolikráte člověkem, kolik řečí umí? A kdo chodí rád z bláta do 
louže? A co když si netopýr myslí, že je pták??? | advent v Kaštanu, 
dětské představení, vstup volný
 11. 12. | 15.00 | Divadlo Na Větvi – Hlídali jsme Ježíška 
– tradiční vánoční příběh netradičním pohledem – očima Oslí-
ka a Volka. Prohlídka slavné betlémské maštale pro nejmenší | 
advent v Kaštanu, dětské představení, vstup volný
 11. 12. | 16.00 | Atelier Kaštan – Vánoční přání – výroba 
originálního vánočního přáníčka pro děti a dospělé | advent 
v Kaštanu, výtvarná dílna, vstup volný
 12. 12. | 20.00 | Divadelní spolek „Ještě NE!“ – Solitaire 
SK/CZ. „Čtyři lidi v přibližně stejném věku. Čtyři podobné entity. 
Zvláštní synchronizace času a místa…“ | advent v Kaštanu, di-
vadlo, vstup volný
 13. 12. | 18.30 | Ochutnávka vánočního speciálu – posezení 
se sládkem Zemského pivovaru | advent v Úniku, vstup volný
 13. 12. | 19.00 | Tomáš Kubeš – Papu Papua – za lidoje-
dy. Dobrodružná cesta do doby kamenné za posledními lidojedy 
a obyvateli divoké Papuy Nové Guiney. Sopky, korálové moře, ne-
přístupná místa, lidé z doby kamenné, to všechno je neuvěřitelné 
dobrodružství bez civilizace | advent v Kaštanu, přednáška, vstup 
volný

 14. 12. | 16.00 | Sváťovo dividlo – Kterak rozmarnou prin-
ceznu čert do pekla vzal. Loutková pohádka pro nejmenší | 
dětské představení, 50 Kč
 14. 12. | 19.00 | Historie rock´n´rollu IV. – projekce doku-
mentu | advent v Úniku, vstup volný
 17. 12. | 15.00 | Divadlo Krasohled – Vánoční hvězda – 
pohádka o Hvězdičce z vánočního stromku a jejím přání podívat 
se na svět z nebe | advent v Kaštanu, dětské představení, vstup 
volný
 18. 12. | 14.00 | Dobrodružná stezka s Hudopem | advent 
v Kaštanu, vstup volný
 18. 12. | 15.00 | Divadlo Matýsek – Kouzelný stromeček 
– hudební vánoční pořad pro děti | advent v Kaštanu, dětské 
představení, vstup volný
 18. 12. | 16.00 | Atelier Kaštan – Dekorace a ozdoby na 
vánoční dárky | advent v Kaštanu, výtvarná dílna, vstup volný
 19. 12. | 16.00 | Deskohraní pro malé i velké | advent v Úni-
ku, vstup volný
 19. 12. | 19.00 | Jiří Černý: Ro(c)kování – celovečerní posle-
chová antidiskotéka – advent v Kaštanu, poslechový večer, vstup 
volný
 20. 12. | 19.30 | 6 kroků od sebe – Polsko, 2013, rež. Bartosz 
Dombrowski, 80 min | filmový večer v Úniku
 21. 12. | 19.00 | Historie rock´n´rollu V. – projekce doku-
mentu – advent v Úniku, vstup volný

VÝSTAVA
Lektoři Atelieru Kaštan | do 21. 12. 

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

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

  více info na www.musicbar.cz 

 01. 12. | 20.00 | Eddie Stoilow – křest CD
 02. 12. | 21.00 | 80’s & 90’s video party – DJ Jirka Neumann
 03. 12. | 21.00 | 80’s & 90’s video party – DJ Jirka Neumann
 04. 12. | 20.00 | České srdce
 05. 12. | 20.00 | Xavier Baumaxa
 06. 12. | 19.30 | Monkey Business
 07. 12. | 19.30 | Monkey Business
 08. 12. | 19.30 | Monkey Business
 09. 12. | 21.00 | 80’s & 90’s video party – DJ Jirka Neumann
 10. 12. | 21.00 | 80’s & 90’s video party – DJ Jirka Neumann
11. 12. | 19.30 | Chinaski – vyprodáno
 12. 12. | 19.30 | Chinaski – vyprodáno
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 13. 12. | 19.30 | Chinaski – vyprodáno
 14. 12. | 19.00 | Visací zámek – 34 let
 15. 12. | 19.00 | Inekafe | SK
 16. 12. | 19.00 | Wax Tailor live band | FR
 16. 12. | 22.30 | 80’s & 90’s video party – DJ Jirka Neumann
 17. 12. | 21.00 | 80’s & 90’s video party – DJ Jirka Neumann
 18. 12. | 20.00 | Mňága a Žďorp
 19. 12. | 20.00 | Mňága a Žďorp
 20. 12. | 20.00 | Vypsaná fixa – vyprodáno 
 21. 12. | 19.30 | Rybičky 48, support: Pekař – vyprodáno 
 22. 12. | 20.00 | Final WOSP Praha 2016
 23. 12. | 21.00 | 80’s & 90’s video party – DJ Jirka Neumann
 30. 12. | 21.00 | 80’s & 90’s video party – DJ Jirka Neumann
 31. 12. | 21.00 | Silvestrovská 80’s & 90’s video party – 

DJ Jirka Neumann

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

 01. 12. | 19.30 | EM – Band – skupina muzikantů vycházejí-
cích z vlastní tvorby

 06. 12. | 19.30 | Koncert žáků hudebního oddělení 
divadla Gong

 15. 12. | 19.30 | Zdeněk Barták a Milan Kramarovič 
vánoční koncert – speciální host – Her English Blood 
unplugged – indie – rock

 22. 12. | 19.30 | Zašití písničkáři – volné sdružení převážně 
folkových hudebníků

 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. 12. | klub zadán
 02. 12. | 20.30 | Krausberry – rock
 03. 12. | 20.30 | Pražský výtěr – 20 let! – rock
 04. 12. | 16.00 | Devčátko se sirkama – taneční divadlo 

– balet
 04. 12. | 20.30 | Brixáč v Besedě 2 aneb Pranostická 

Lidohra – voice band
 05. 12. | 20.00 | Pohádkování – nový pořad Sandry No-

vákové – veřejné natáčení Silvestrovského pořadu pro 
Český Rozhlas Regina Praha – účinkují: S. Babčáková, 

J. Maryško, T. Měcháček, B. Poláková, L. Šoralová, 
M. Čarný, Elis, Circus Problem

 06. 12. | 20.30 | Kafe a cigárko v Besedě – jedno křesílko, 
jeden stoleček a jedna kniha, která byla kdysi blogem

 07. 12. | 20.30 | Ivan Hlas trio – folk–rock
 08. 12. | klub zadán
 09. 12. | klub zadán
10. 12. | klub zadán
 11. 12. | 16.00 | Devčátko se sirkama – taneční divadlo 

– balet
 12. 12. | 20.00 | 45. Vánoce Pacifiku v Malostranské 

besedě – uvádí tony Linhart
 13. 12. | 20.00 | 7 pádů Honzy Dědka: Anna Polívková 

(herečka) skupina Slza (Petr Lexa & Lukáš Bun-
dil) Roman Zach (herec) Michal Štípa (tanečník) 
– talk show

 14. 12. | klub zadán
 15. 12. | klub zadán
 16. 12. | 20.30 | The Cell – křest alba! – southern–fried 

bohemian blues–rock
 17. 12. | 20.00 | Barování se Sandrou Novákovou a Fili-

pem Rajmontem – fenomenální večírek
 18. 12. | 16.00 | Devčátko se sirkama – taneční divadlo 

– balet
 19. 12. | 20.30 | Vladimír Mišík & Etc – rock
 20. 12. | klub zadán
 21. 12. | 20.30 | Jananas – hardcore–folk
 22. 12. | 20.30 | Reno Vega (DE) – stoner rock
 23. 12. | 20.30 | Vánoční Jablkoň – alternativní folk
 24. 12. | zavřeno
 25. 12. | zavřeno
 26. 12. | 20.30 | Ester Kočičková & Luboš Nohavica – 

šansonový večer
 27. 12. | 20.30 | 5P Luboše Pospíšila – folk–rock
28. 12. | 20.30 | Pražský Ukulele Band
29. 12. | 20.00 | Suvereno (SK) – křest alba HRA – conscious 

hip–hop
30. 12. | 20.30 | Komorous – pop dealer
31. 12. | 20.30 | SILVESTR 2016: Blues Session – rock

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

  předprodej vstupenek: www.palacakropolis.cz , www.goout.cz 
a v kavárně Akropolis : po–pá 10.00–23.30; so a ne 16.00–23.30; 
tel. 296 330 913

 02. 12. | 19.30 | X Mass Respekt festival 2016 Brazi-
lectro night: ZUCO 103 | Ohm Square DJ Set – 
Charlie One & Jan 2, DJ Baltazar, DJ Robot, DJ Jeffology 
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– závěrečný festivalový koncert s afterparty až do rána 
– velký sál l 350/380 Kč

 03. 12. | 19.30 | Krucipüsk – velký sál | 260/320 Kč
 04. 12. | 19.30 | Jasná Páka – velký sál | 240/290 Kč
 05. 12. | 19.30 | Jasná Páka – velký sál | 240/290 Kč
 06. 12. | 19.30 | Priessnitz – představení nové desky Beztíže 

– velký sál | 360 Kč
 07. 12. | 19.30 | Priessnitz – velký sál | 360 Kč
 08. 12. | 20.00 | The Prostitutes – velký sál | 160/190 Kč
 10. 12. | 19.30 | Vasilův Rubáš – křest CD – velký sál | 

155/190 Kč
 12. 12. | 18.30 | Zrní – 15 let (Vol.1), speciální host Porok 

Karpo/Tibet, CH – velký sál | 280/320 Kč
 13. 12. | 18.30 | Zrní – 15 let (Vol. 2), speciální host Porok 

Karpo/Tibet, CH – velký sál | 280/320 Kč
 14. 12. | 19.30 | Calm Season – velký sál | 180/220 Kč
 16. 12. | 19.30 | Jana Uriel Kratochvílová & Illuminati.CA – 

velký sál | 190/220 Kč
 17. 12. | 19.30 | Atari Terror + Trautenberk – velký sál | 

170/200 Kč
 18. 12. | 15.00 | Kašpárek v rohlíku – velký sál | 350 Kč
 19. 12. | 19.30 | Lenka Dusilová & Baromantika – velký 

sál | 250/290 Kč
 20. 12. | 19.00 | Vánoční kolekce Paláce Akropolis – 

nejen vánoční písničky v podání známých písnič-
kářů: Kieslowski, Václav Koubek, Katarzia, Lasse 
Matthiessen/DK, Jenny Lysander/SE, Jaromír 99, Jarda 
Svoboda a skupina HM – velký sál | 250/300 Kč

 21. 12. | 19.00 | Mucha – křest CD Nána, hosté Záviš a 
Xavier Baumaxa – velký sál | 290/330 Kč

 22. 12. | 18.30 | Tři sestry + host – vánoční koncert – velký 
sál | 350 Kč

 25. 12. | 19.30 | Devils Autumn – velký sál | 130 Kč
 26. 12. | 14.00 | Kicking Me Softly Vol. 12 – dvanáctý 

ročník vánočního fotbalového turnaje o pohár Paláce 
Akropolis – velký sál | vstup zdarma

 29. 12. | 19.30 | Velvet Underground Revival band – 
velký sál | 170/200 Kč

 31. 12. | 19.30 | Excellent Silvester night – DJs Basement 
Freaks, J.A.R. Cabaret (Michael V. & Klempa), Mr. Funky 
Machine feat. Iwan Linetsky (sax) & Victor Lesque 
(keys), Bazooka Joe, Ill Pepson, Cashmeer & Skywalker 
– funky, breaks, ghettofunk, bass, rap, live groovy – 
velký sál | 450/350 Kč

 31. 12. | 22.00 | Excellent Silvester night – DJs Bazooka 
Joe & guests – freestyle, ghettofunk, breaks – malá 
scéna | 450/350 Kč

 31. 12. | 22.00 | Excellent Silvester night – DJs Goldstar, 
Mr.Ultrafino, Voita, Brada, Saku, Kaplick, Adelight, Line 
of Sight – funky, disco, breakbeat, soul – divadelní bar 
| 450/350 Kč

  PÍSECKÁ BRÁNA
K Brusce 5, Praha 6 | www.piseckabrana.cz,  
facebook.com|piseckabrana

  otevřeno: po–zavřeno, út–ne 11.00–19.00

 01. 12. | 19.00 | Carillon – koncert ženského sboru s vánočním 
repertoárem
 02. 12. | 18.00 | Adventní koncert Leška Semelky – vystou-
pení známého zpěváka, skladatele a hráče na klávesové nástroje
 07. 12. | 19.00 | Luboš Andršt – legendární jazzový a jazzroc-
kový kytarista s vášní pro blues, jenž hrál v řadě známých kapel 
a se známými hudebními osobnostmi, např. Jazz Q, Energit, s Jiřím 
Stivínem, Emilem Viklickým, Petrem Lipou, Michalem Prokopem 
a Martou Kubišovou a jemuž se dostalo ocenění i od BB Kinga. 
P. Novak (bas. kytara), P. Razim (bicí). V rámci projektu JAZZ GATE.
10. 12. | 20.00 | Tata Bojs v adventní Písecké bráně – vá-
noční akustický koncert jedné z nejlepších českých alternativních 
kapel, tentokrát v netradičním prostředí Písecké brány na pražských 
Hradčanech v Praze 6. Vstupenky v předprodeji na www.goout.cz 
a v Písecké bráně.

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

 01. 12. | 19.30 | Peshata + Ovcie Kiahne + Kohout plaší 
smrt + Covers For Lovers

 01. 12. |24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 02. 12. | 21.00 | Hudba Praha Band
 02. 12. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 03. 12. | 21.00 | Pink Floyd revival – Distant Bells
 03. 12. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 04. 12. | 21.00 | Talenti a mistři : Sváťa Karásek & Sva-

topluk + The Sisters – koncert se koná s podporou 
hl. m. Prahy

 05. 12. | info viz www.vagon.cz
 06. 12. | 21.00 | Keltské úterý : Vintage Wine
 07. 12. | 21.00 | Vánoční babskej rockfest: The Agony + 

Loretta + Kiss Moravian girls
 07. 12. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 08. 12. | klub zadán
 09. 12. | 21.00 | Metallica revival Beroun
 09. 12. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
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 10. 12. | 21.00 | Ozzy Osbourne & Black Sabbath revival 
+ AC/DC revival New Bells

 10. 12. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 11. 12. | info viz www.vagon.cz
 12. 12. | 21.00 | Jimi Hendrix Stonefree Czech Experience 

– Dani Robinson (U.S.A.)
13. 12. | 21.00 | Keltské úterý : Five Leaf Clover
14. 12. | 21.00 | Znouzectnost + Ramones revival Plzeň 

– nekuřácký koncert
14. 12. | 24.00–05.00 Rockotéka – vstup volný
15. 12. | 21.00 | Red Hot Chili Peppers Paprikacze
15. 12. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
16. 12. | 21.00 | Guns n´Roses tribute Slovakia
16. 12. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
17. 12. | 21.00 | Totální nasazení + Deratizéři + Visací 

zámek revirvál
17. 12. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
18. 12. | info viz www.vagon.cz
19. 12. | 21.00 | Záviš kníže pornofolku – křest knihy Muzikant
20. 12. | 21.00 | Iron Maiden revival Prague + Led 

Zeppelin revival
21. 12. | 21.00 | Freeway Jam + The Čellisti ( 3 cella+bicí) 

– Metallica, Apocalyptica, Nightwish, Black Sabbath

21. 12. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
22. 12. | 21.00 | Blue Rocket + Caktus Showband
22. 12. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 23. 12. | 21.00 | Morčata na útěku
 23. 12. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 24. 12. | info viz www.vagon.cz
 25. 12. | info viz www.vagon.cz
 26. 12. | 21.00 | Koncertní verze muzikálu Vlasy – 

účinkují Michal Cerman, Ina Urbanová a další + Ina 
Urbanová band, Robert Hlavatý band, Petr Urbánek 
(onemanshow)

 28. 12. | 21.00 | Queenie – Queen Tribute – nekuřácký 
koncert

 28. 12. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 29. 12. | 21.00 | Brutus – pro váš tanec !
 29. 12. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 30. 12. | 21.00 | Tony Ducháček & Garage + Echt !
 30. 12. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 31. 12. | Professor (Beatles, Lennon, Deep Purple, 

Queen, AC/DC, etc...) – nekuřácký silvestrovský 
koncert

 31. 12. | 02.00–0?:00 | Videorockotéka
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 zkulturní domy
  DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

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

 04. 12. | 17.30 | 2. adventní koncert v podání orchestru 
Archioni Plus pod vedením Michala Macourka. Program: 
J. Pachelbel, R. Binge, G. F. Händel, J. S. Bach, Ch. Gounod, G. Ca-
ccini a A. Dvořák | kostel sv. Rodiny | vstupné dobrovolné
 08. 12. | 19.00 | Česká mše vánoční od J. J. Ryby v podání 
Břevnovského chrámového sboru se sólisty Státní opery 
Praha pod vedením Adolfa Melichara | kostel sv. Rodiny | vstupné 
dobrovolné
 09. 12. | 17.00 | Flétna a klavír – vánoční koncert žáků Zuzany 
Hrbkové | refektář | vstupné dobrovolné
 11. 12. | 17.00 | 3. adventní koncert v podání smíšeného 
pěveckého sboru Gaudium Praha Sokola Královské Vino-
hrady a dívčího komorního sboru Puellae pod vedením Zde-
ny a Vladislava Součkových, klavír – Denisa Nováková, pozounový 
kvartet JJ Kvartet pod vedením Jana Jakubce. Program: A. Michna 
z Otradovic, B. Martinů, M. Raichl, L. Delibes a další. Koncert se koná 
pod záštitou MČ Praha 17 | kostel sv. Rodiny | vstupné dobrovolné
 15. 12. | 15.30 | Vánoční vystoupení studentek VOŠ peda-
gogické pod vedením profesorky Jany Hákové | refektář | 
vstupné dobrovolné
 18. 12. | 17.00 | 4. adventní koncert v podání komorního 
smíšeného sboru Gaudium Cantorum se sólisty pod vede-
ním Štěpánky Heřmánkové, trubka – Miroslav Laštovka | kostel 
sv. Rodiny | vstupné dobrovolné

VÝSTAVA
Krása stvoření – obrazy Miloše Kouteckého inspirované 
vesmírem a malované unikátní technikou na sametovém plátně  
| refektář | vstup volný | od 01. 12. do 31. 12. 

  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 významnými osobnostmi a představiteli politického a veřej-
ného života, 
Kulturně vzdělávací programy pro děti i dospělé (divadelní 
představení, výchovné koncerty, přednášky, besedy a filmové 
projekce).

NABÍDKA SLUŽEB
Pronájem prostor ke kulturně–společenskému vyžití, sál s kapa-
citou 80 míst, galerie (k sezení 20 míst) , kavárna se zázemím pro 
40 osob a několik zasedacích místnosti s kapacitou do 15 osob.

AKCE
 01. 12. – 31. 12. | Post Bellum – výstava | kavárna
 01. 12. – 11. 12. | Domus – výstava k 70. výročí návratu krajanů 
| vernisáž 28. 11. | Galerie
 01. 12. – 31. 12. | Zaedno – Vícejazyčnost je bohatství – 
výstava | Společenský sál

  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 | 
  pokladna otevřena po | 10.00–17.00 | út–pá | 10.00–19.00 | so–ne 
| 13.00–19.00 | 

  restaurace otevřena po–ne | 11.00–23.00 | 
  spojení: autobusem č. 125, 136, 213, 203 – zastávka Chodovská 
tvrz, pak 3 minuty chůze; metrem C – stanice Chodov, poté 10 minut 
chůze podle šipek

KONCERTY
 01. 12. | 19.00 | Oktet – koncert vokálního seskupení, které 
má za sebou během své existence celou řadu angažmá doma 
i v zahraničí | 150/100 Kč
 08. 12. | 19.00 | Justin Lavash – vynikající britský kytarista 
s hudebním projevem mezi blues, folkem a jazzem | 150/100 Kč
 09. 12. | 18.00 | Vánoční koncert Alexandra Shonerta 
– houslový virtuos Alexander Shonert nabídne za doprovodu 
Natalie Shonert unikátní propojení židovské a křesťanské hudby 
| 200/140 Kč
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 11. 12. | 19.30 | Vánoční i nevánoční zpěvy ze všech koutů 
světa – K. Boudalová – soprán, K. Jakubů – baryton, E. Prifti – 
klavír | 150/100 Kč
 14. 12. | 19.00 | Adventní synkopy – Nejenblues Duo – 
J. Slupka Svěrák – klavír a zpěv, J. Hůla – foukací harmonika | 
150/100 Kč
 18. 12. | 19.00 | Písňový recitál – německý romantismus s díly 
Schumanna, Schuberta ad. V podání sopranistky L. Pecharové a za 
doprovodu J. Popelky na klavír a varhany | 150/100 Kč
 21. 12. | 18.00 | Šansony na tvrzi – vystoupí V. Větvička s vá-
nočními fejetony, J. Rychterová a F. Sychra s písněmi a E. Šašinková 
s kontrabasem (změna programu vyhrazena) | 130/100 Kč 
 22. 12. | 17.30 a 19.30 | Vánoční dvojkoncert Jaroslava 
Svěceného – tradiční vánoční dvojkoncert známého virtuóze, 
na němž tentokrát vystoupí se svou dcerou Julií | 370/290 Kč

POHÁDKY
 04. 12. | 15.00 | Jak pejsek a kočička čekali na Ježíška – 
divadlo Tondy Novotného | 50 Kč
 11. 12. | 15.00 | Deset – dvacet – Sova! – interaktivní před-
stavení. Studio Damúza | 50 Kč
 18. 12. | 15.00 | O tom jak Kvak a Žbluňk slavili Vánoce – 
divadlo Tondy Novotného | 50 Kč

OSTATNÍ
 01. 12. | Výtvarný ateliér Dovedeme – každý týden kurzy 
pro děti i dospělé: www.dovedeme.cz, tel. 720 213 120.
 13. 12. | 18.00 | Setkání s fejetonistou Rudolfem Křesťa-
nem – ve volném cyklu „Spisovatelé zblízka a nahlas“ uvedeme 
autorské čtení a besedu se známým spisovatelem (spojeno s au-
togramiádou). | 60/40 Kč 
 16. – 18. 12. | 13.00–20.00 | Vánoční trhy na tvrzi – komorní 
vánoční „mini“ trhy na nádvoří Chodovské tvrze oživí jako loni 
ukázky některých řemesel stejně jako vystoupení koledníků ze 
sboru Hájíček, Dismanova rozhlasového dětského souboru aj. | 
vstup zdarma
 17. 12. | 10.00 a 14.00 | Předvánočník pro děti, maminky 
i tatínky – dvouhodinové hudební a výtvarné dílny pro děti 
5–10 let | vstupné dobrovolné

GALERIE
  jednotné vstupné 50/30 Kč

Kamil Lhoták – Obrazy, kresby a grafika – prodejní vý-
stava děl oceňovaného umělce s tematikou poetických krajin, 
horkovzdušných balónů, vzducholodí a starých automobilů | Malá 
galerie | od 07. 12. do 08. 01.
Emma Srncová – Obrazy, litografie a plakáty | Velká galerie 
| do 08. 01. |
 15. 12. | 18.00 | Komentovaná prohlídka výstavy s Emmou 
Srncovou

  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. 12. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
 04. 12. | 14.00 | Dechovka Vršovanka – taneční odpoledne
 05. 12. | 19.00 | Tančírna společenských tanců – vede 

Blanka Vášová
 06. 12. | 18.00 | Taurus – taneční večer 
 07. 12. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
 07. 12. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
 08. 12. | 18.00 | Rock´n´rollové Vánoce – Pavel Sedláček 

a Cadillac, Pepa Pilař a Classic R´n´R Band, Gr Band
 10. 12. | 18.00 | Babouci – lidová zábava s jihočeskou 

dechovkou
 11. 12. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
 11. 12. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
 13. 12. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
 14. 12. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
 14. 12. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
 17. 12. | 17.00 | Setkání osad na Barče – trampský večer 

hrají: KTO a jejich hosté
 18. 12. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
 18. 12. | 14.00 | Laurus – taneční odpoledne
 20. 12. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
 21. 12. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
 21. 12. | 20.00 | Country bál s výukou country tanců – 

hraje Handl, tance vede Jitka Bonušová
 26. 12. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
 29. 12. | 18.00 | Předsilvestr s Pražskými heligonkáři
 31. 12. | 20.00 | Silvestr s Hvězdným prachem

 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
  pokladna otevřena po–pá 14.00–20.00
  změna programu vyhrazena
  program – Kulturní a vzdělávací centrum MKP; tel. 257 532 908, 
257 532 013

KONCERTY

ÚSTŘEDNÍ HUDBA AČR 
01. 12. | 17.00 | Vánoční koncert – cyklus odpoledních kon-
certů s orchestrem Armády ČR | vstup volný, místenky v předsálí 
od 16.00, velký sál 
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VINŠUJEM VÁM ŠTĚSTÍ ZDRAVÍ 
03. 12. | 19.00 | Hudebně – taneční vánoční večer folklór-
ního souboru Jaro a kapely Muzika Jara. Vánoční tradice 
a zvyky, koledy z Čech i Moravy. Muziku vede Karel Mezera, ta-
neční soubor Živana Vajsarová | vstupné 190 Kč, studenti 150 Kč, 
velký sál 

VÁNOČNÍ KONCERT SKUPINY KVINTERNA – HUDBA 
U DVORA KARLA IV. A VÁNOCE VE STŘEDOVĚKU
 05. 12. | 19.30 | Adventní koncert souboru středověké 
hudby. Účinkují Hana Blochová (zpěv, gotická harfa, psaltérium, 
duochord, perkuse), Přemek Vacek (loutna) | vstupné 120 Kč, 
studenti, senioři 90 Kč, malý sál

VÁNOČNÍ KONCERT ZELENÁČŮ
 07. 12. | 19.30 | Legenda české country hudby, skupina Ze-
lenáči zve na vánoční koncert. A možná přijde i Ježíšek | vstupné 
250 Kč, senioři a studenti 200 Kč, velký sál 

KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR 
uvádí Koncerty vánočních písní | vstupné 90 Kč, velký sál
 09. 12. | 16.00 | Kühňátka z odd. KHV1 a KHZ2 s příprav-
ným odd. AB1 nastudovaly vánoční písně pod vedením sbor-
mistryně Zdeňky Vaculík Erlebachové, klavír Marie Erlebachová.
 09. 12. | 19.00 | Kühňátka z odd. KHZ1 a KHZ2 s přípravným 
odd. AB2 nastudovaly vánoční písně pod vedením sbormistryně 
Zdeňky Vaculík Erlebachové, klavír Marie Erlebachová. 
 10. 12. | 19.00 | Koledy a Česká mše vánoční od Jakuba 
Jana Ryby – nastudovaly děti z přípravných odd. MV a DSD pod 
vedením Světlany Tvrzické a Elišky Hrubé Toperczerové
 12. 12. | 18.00 | Kühňátka z odd. KHK s přípravným odd. A 
nastudovaly vánoční písně pod vedením sbormistryně Karolíny 
Koňaříkové. 
 15. 12. | 17.00 | Kühňátka z odd. KHV2 s přípravným odd. 
AV nastudovaly vánoční písně pod vedením sbormistryně Zdeňky 
Vaculík Erlebachové. Na klavír doprovodí Mari Erlebachová
 19. 12. | 16.00 | Kühňátka z odd. KHS1 společně s pří-
pravným odd. AB1 nastudovaly vánoční písně pod vedením 
sbormistryň Marie Erlebachové a Zdeňky Vaculík Erlebachové
 19. 12. | 19.00 | Kühňátka z odd. KHS2 s přípravným odd. 
AB3 nastudovaly vánoční písně pod vedením sbormistryň Marie 
Erlebachové a Zdeňky Vaculík Erlebachové
 20. 12. | 19.00 | Děti z přípravných odd. M a VS nastudovaly 
vánoční písně pod vedením sbormistryně Terezy Bystřické

COPPÉLIE | LABUTÍ JEZERO – FRAGMENT
 10. 12. | 14.00 | Vánoční baletní představení – v nastudo-
vání studentů Baletní školy Bc. A. Jána Nemce | vstupné 170 Kč, 
velký sál 

RADŮZA + KAPELA
 14. 12. | 19.30 | Zpěvačka, multiinstrumentalistka a au-
torka hudby i textů vystoupí s doprovodnou kapelou. Zazní 
skladby zejména z posledního alba Marathon – příběh běžce | 
vstupné 360 Kč, velký sál

VÁNOČNÍ KONCERT DĚTSKÉHO FOLKLÓRNÍHO SOUBORU 
KYTICE
18. 12. | 10.30 | Adventní koncert pro celou rodinu | vstupné 
120 Kč, studenti 80 Kč, velký sál 

VÁNOČNÍ KONCERT HONZY JAREŠE
20. 12. | 17.00 | Koncert talentovaného nevidomého zpě-
váka a klavíristy se špičkovými jazzovými instrumentalisty | 
vstupné 120 Kč, malý sál 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SETKÁNÍ

UMĚLEC A ČLOVĚK 
 01. 12. | 17.00 | Pieter Bruegel starší – zakladatel přední 
nizozemské malířské rodiny. Naplnil poslání nizozemské rene-
sance obrazy prostého života a bohatství lidských vztahů. Kořeny 
tkvěl v realismu bratří Eycků, kterému vtiskl nový, humanistický 
obsah – přednáší prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. | vstupné 
40 Kč, malý sál 

KOLEM SVĚTA 
  Cyklus cestovatelských přednášek – moderuje RNDr. Karel Wolf

 02. 12. | 19.00 | Srí Lanka – ostrov pulzující životem. Sur-
fařský ráj, stařičké železniční tratě, proslulý čaj. Přednáší Matyáš 
Adam | vstupné 80 Kč, velký sál 
 19. 12. | 19.00 | Japonsko – země vycházejícího slunce 
a její zcela odlišná kultura a životní styl. Přednáší fotograf 
a cestovatel Jan Březina | vstupné 80 Kč, malý sál 

NOVÝ ZÁKON VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
  Přednáší PhDr. Jana Jebavá

05. 12. | 17.00 | Zvěstování: Ecce Ancilla Domini – oblíbený 
křesťanský motiv zpracovalo mnoho umělců od Giotta, Botticelli-
ho a Da Vinciho až k Chagallovi, Zrzavému či Zoubkovi | vstupné 
40 Kč, malý sál
12. 12. | 17.00 | Narození a Klanění: ať se stane – další 
ústřední motiv křesťanské mytologie ztvárnili ve středověku 
a renesanci např. Bosch, Dürer či George de la Tour | vstupné 
40 Kč, malý sál 

HIERONYMUS BOSCH – ZAHRADA POZEMSKÝCH 
ROZKOŠÍ
 06. 12. | 17.00 | Přednáší spisovatel Bohumil Vurm | vstupné 
40 Kč, malý sál
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ČESKÝ EGYPTOLOGICKÝ ÚSTAV V MKP
 06. 12. | 19.00 | Objevy z doby černých faraonů – české 
archeologické výzkumy v severním Súdánu. Přednáší Mgr. Jan 
Turek, Ph.D. | vstupné 50 Kč, malý sál 
 13. 12. | 19.00 | Západní oázy – více než deset let odkrývají 
čeští egyptologové mizející památky v egyptské Západní poušti. 
Přednáší Doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D. | vstupné 50 Kč, 
malý sál 

RANÝ VÝVOJ MOZKU
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

07. 12. | 17.00 | Citové pouto mezi dítětem a rodičem? – 
možnosti pomoci dětem s následky nedostatečné péče, opuštění 
nebo delší ústavní péče. Přednáší PhDr. Petra Winnette, Ph.D. | 
vstupné 40 Kč, malý sál

HANA A PETR ULRYCHOVI 
 12. 12. | 19.00 | Hlasy laděné Moravou do prosté krásy – 
poslechový pořad Jiřího Černého | vstup 60 Kč, malý sál

CHRISTIANIZACE HVOZDU
 15. 12. | 17.00 | Střet staré víry s novou – sv. Vintíř, významná 
poutní místa Šumavy. Přednáší spisovatel Václav Vokolek | vstupné 
40 Kč, malý sál 

KDE ŽENY VLÁDNOU
 19. 12. | 17.00 | Že Amazonky dávno vymřely? Hloupost! 
– cestovatelka Kateřina Karásková | vstupné 40 Kč, klubovna

PRAHA INDUSTRIÁLNÍ ÉRY – STÁLE PŘÍTOMNÁ 
I MIZEJÍCÍ
 19. 12. | 17.00 | Horní Žižkov – přednáší Ing. arch. Radim 
Gabor | vstupné 40 Kč, malý sál 

ALTERNATIVNÍ CESTY POZNÁNÍ

ZDRAVÍ JAKO VÁNOČNÍ DÁREK 
  ve spolupráci s časopisem Regenerace

 01. 12. | 19.00 | Vánoční svátky pro duši – přednáší PhDr. 
Patricie Anzari, CSc. | vstupné 40 Kč, malý sál
 08. 12. | 19.00 | Léčivá domác(t)nost – přednáší Vladislava 
Mlada Jirásková | vstupné 40 Kč, malý sál
 15. 12. | 19.00 | Jak zůstat zdraví nejen během Vánoc – 
přednáší MUDr. David Frej | vstupné 40 Kč, malý sál

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2017?
 08. 12. | 17.00 | Přednáší Ing. Richard Stříbrný | vstupné 
40 Kč, malý sál 

CESTA K PRAMENŮM GANGY
 13. 12. | 17.00 | Z Rišikéše přes Gangotrí do údolí Tapovan 
– přednáší Ing. arch. Mikoláš Bělík | vstupné 40 Kč, malý sál 

ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ 
  ve spolupráci s časopisem Meduňka

 14. 12. | 17.00 | Když zlobí krční páteř – přednáší MUDr. 
Rudolf Zemek | 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. 12. I 10.30 | Buddha by dnes používal psychowalk-
man! – Petr Samojský – každý potřebujeme někdy vzor, dobrý 
příklad. Obracíme se k přátelům, lidem, kterých si vážíme, anebo 
i k duchovním učitelům. Kdo jsou ti, ke komu se obracíš nejčastěji?
11. 12. | 10.30 | Sdílení světla – Petr Samojský – v tento čas 
lidé nakupují dárky. Někdy v tom shonu je příliš snadné zapome-
nout, že ty nejobyčejnější dárky jsou ty nejcennější.
18. 12. | 10.30 | Kdo by chtěl žít jako Robinson? – Petr Sa-
mojský – chtěli byste být vlastníky nádherného blahobytného 
ostrova? I když cenou by byl život v izolaci? Bez sociální podpory 
rodiny, přátel nebo lidí vůbec je nelehký. Zamysleme se nad svými 
vztahy, vprostřed nichž žijeme, zda jsou tím, co opravdu chceme.
25. 12. | 10.30 | Rozum versus hvězda na výsostech – Petr 
Samojský – vánočně novoroční shromáždění se zamyšlením nad 
hvězdou, která dává smysl našemu životnímu putování, se soutěží 
o nejlepší cukroví.

DALŠÍ PROGRAMY
v Klubovně, Anenská 5, Praha 1

 01. 12. | 16.30–19.00 | Čtení z Bhagavadgíty – vede Vla-
dimír Švanda – čtení Bhagavadgíty s diskusí a upozorněním na 
obdobné výroky v bibli, upanišádách, v józe a v buddhismu.
 06. 12. | 18.00–19.30 | Setkávání – Temná noc duše – vede 
Jiří Motl, Ph.D. – Podzimní čas u mnohých lidí probouzí splíny, 
častější jsou smutné nálady, úpadek energie, menší radost ze 
života atp. Tento do určité míry přirozený proces lze ale duchovně 
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využít. Proto se zaměříme na koncept temné noci duše, s kterým 
pracuje např. sv. Jan od Kříže, Thomas Moore a další. Tuto koncepci 
uvedeme do vztahu k psychologické teorii kolektivního nevědomí 
C. G. Junga. Vyzkoušíme si rovněž skupinovou techniku, která 
může posloužit k poznávání vlastní spirituality.
 13. 12. | 18.00–19.30 | Setkávání – Jak dosáhnout ztišení? 
– vede Jiří Motl, Ph.D. – západní duchovní tradici může velmi 
obohatit buddhismus. Nahlédněme k jeho kořenům a cestě do 
západního světa. Vyzkoušíme si meditační techniky, které jsou 
buddhismem inspirované. Techniky inspirované buddhistickou 
meditací poslouží k uvědomění těla a práci s dechem.
 15. 12. | 16.30–18.30 | Čtení z duchovní literatury – ve-
dou Markéta Drtinová a Jana Hrevušová – čtení z filozofických 
a náboženských textů východu i západu s následnou debatou, 
zamyšlení se nad tématem Práce na vnitřním člověku. Vítány 
jsou i přinesené kratší příspěvky účastníků programu, které je 
oslovily, zaujaly a chtějí je společně sdílet.
 20. 12. | 18.00–19.30 | Setkávání – Sdílení světla – vede Jiří 
Motl, Ph.D. – vyzkoušíme techniku duchovní praxe, která zahrnuje 
četbu Bible a imaginační cvičení s vánoční tématikou. V kruhu 
světla prožijeme sdílení toho, co je pro každého z nás posvátné.

  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, 24. 12. 10.00–15.00; 31. 12. 
10.00–16.00

TURISTICKÉ PROHLÍDKY OBECNÍHO DOMU
Termíny na www.obecnidum.cz

Vstupné: plné 290 Kč, rodinné 500 Kč (1–2 dospělé osoby a 1–3 
děti do 18 let), snížené 240 Kč (senioři, držitelé průkazu ZTP, ZTP|P, 
mládež 10–18 let, studenti SŠ a VŠ do 26 let), 15% sleva z plného 
vstupného 247 Kč (pro držitele Prague Card), děti do 10 let zdarma
Vstupenky lze zakoupit v historické pokladně Obecního domu, 
nebo online v našem e–shopu na www.obecnidum.cz. 
Pro organizované skupiny lze dopředu objednat mimořádné 
prohlídky v češtině, němčině, angličtině, francouzštině, 
popř. i v dalších jazycích. Minimální cena mimořádné prohlídky: 
2500 Kč (do 10 osob)
Přijďte navštívit první reprezentační patro Obecního do-
mu. Pro velký zájem přidáváme 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

  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

 07. 12. | 18.00 | Katedokracie. Poslední přednáška podzim-
ního cyklu historičky Lenky Blechové z Historického ústavu AV ČR 
se zaměří na jedno z nejzajímavějších specifik tradiční židovské 
společnosti – tzv. „katedokracii“. Výraz je odvozen od slova ka-
tedra a znamená vládu učenců, typickou pro tradiční židovskou 
společnost napříč staletími. Národ, který neměl vlastní stát, si 
vytvářel politické struktury zcela odlišného typu. Morální autorita 
učenců nahrazovala standardní mocenské nástroje, jako vojsko 
a státní aparát. Přednáška se zaměří na otázky, jakým způsobem 
katedokracie fungovala v židovské společnosti obecně a jaké její 
projevy lze pozorovat i v dějinách českých a moravských Židů. | 
vstup volný
 13. 12. | 18.00 | „Pojď milý můj“ – ilustrace k Písni písní. 
Biblickou knihu Píseň písní představí při příležitosti právě probíha-
jící výstavy v Galerii Roberta Guttmanna její kurátor Michal Bušek. 
Ve své přednášce se zaměří především na nejznámější výtvarná 
zpracování Písně písní a její nejvýznamnější česká a zahraniční 
bibliofilská vydání. Vedle vystavených exponátů představí také 
díla a tisky, které se na výstavu nedostaly. | vstup volný
 19. 12. | 18.00 | Kniha Jana Jelínka „Jizvy na duši“. Pre-
zentace nové knihy publicisty Jana Jelínka, jehož minulá kniha 
A kde byl Bůh vyšla již ve dvou vydáních v nakladatelství Barrister 
and Principal Brno. Tentokrát se autor vrátil do svého dětství, kdy 
byl společně s matkou a bratrem ukrýván v druhém nejmenším 
městečku v Čechách, v Hořepníku. Otec zemřel záhy na následky 
vyčerpání v Liberci. Autor se posléze dostal do Nymburka, kde 
potkal své celoživotní kamarády, kteří ho zachránili před samoto. 
Knihu představí autorův host Vladimír Železný. | vstup volný
 29. 12. | 18.00 | Židovské motivy v českém hraném filmu. 
Poslední díl z filmového cyklu Alice Aronové se soustředí na svo-
bodnou porevoluční tvorbu od devadesátých let 20. století až do 
současnosti. Mezi její představitele patří režiséři Karel Kachyňa, 
Jiří Weiss, Zeno Dostál, Matej Mináč, Milan Cieslar, Jan Hřebejk, 
Marek Najbrt nebo Tomáš Mašín. Vedle filmového zobrazení života 
v pohraničí se přednáška Alice Aronové zaměří na jejich filmy 
s židovskou tematikou natočené v nových tržních podmínkách 
spojených s leckdy nelehkým bojem s producenty. Projekce: Ha-
bermannův mlýn (104 min, 2010), režie Juraj Herz | vstup volný
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 MAISELOVA SYNAGOGA
Maiselova 10, Praha 1

 04. 12. | 18.00 | Dům vrácené ozvěny – hudebně vzpomínko-
vý večer na Arnošta Lustiga. Letos v prosinci by uběhlo devadesát 
let od narození spisovatele Arnošta Lustiga, jehož osobnosti a dí-
lu je v průběhu tohoto měsíce věnováno více než tucet akcí na 
území Prahy. Večerem s přáteli a rodinou Arnošta Lustiga, mezi 
nimi i Karlem Vágnerem a Evou Lustigovou, provází Pavel Thei-
ner. Vybrané pasáže z novely Dům vrácené ozvěny, prodchnuté 
autobiografickými prvky, přečtou Tereza Pokorná a Tomáš Töpfer. 
Hudební doprovod: Kapela Petry Ernyei | vstup volný
 14. 12. | 18.00 | Humor a komika – Poláčkovy prózy. V rámci 
cyklu Dvě setkání s Karlem Poláčkem promluví Erik Gilk (1973), 
literární historik z olomoucké univerzity, který se dlouhodobě 
věnuje Poláčkově literární tvorbě. Přednáška se soustředí na 
specifické podoby Poláčkova humoru a komiky, a to nejen v jeho 
humoristických a satirických románech. Důraz bude kladen i na 

autorovy fejetony, kratší prozaické útvary a jeho vlastní úvahy 
o humoru v české společnosti a umění. Nejvíce pozornosti bude 
ovšem upřeno na románový cyklus o okresním městě, který lze 
považovat za umělecký vrchol Poláčkova díla. Projekce: Karla 
Poláčka předsíň věčnosti, režie Dagmar Průcková (2010, 25 min) 
 15. 12. | 18.00 | Z Berlína do Prahy s mnoha oklikami. Třetí 
řada pamětnického cyklu Naše 20. století přináší další z židov-
ských příběhů z druhé poloviny 20. století. Hostem bude Frank 
Reiss (*1935), který za 2. světové války zažil pronásledování na 
Slovensku a v Terezíně. Po osvobození žil v Piešťanech, studoval 
v Bratislavě a působil jako právník v Praze. Na jaře 1968 emigroval 
do Spojených států, později mimo jiné pracoval v západní Evropě 
pro americké podpůrné organizace. Zejména o peripetiích života 
v komunistickém Československu bude s F. Reissem rozmlouvat 
publicista Petr Brod. | 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

  Americké centrum bude uzavřeno od 19. 12. 2016 do 6. 1. 2017
  aktuální informace o programech na www.americkecentrum.cz
  na jednotlivé programy se můžete přihlásit předem, pokud potvrdíte 
účast na webové stránce týkající se konkrétního programu, stačí klik-
nout na „Přihlásit se“ a zadat svůj e–mail, vstup na programy je volný 

  změna programu vyhrazena

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

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

VÝSTAVY
  výstavy jsou přístupné v otevíracích hodinách AC a mimo nahlášené 
programy. Pokud se chystáte na návštěvu zdaleka, doporučujeme, 
abyste si předem telefonicky ověřili, že jsou výstavy dostupné. 

Hana Connor: Wall Street   Výstava fotografií | Malá a velká 
místnost 
Úspěchy českých podnikatelek ve všech krajích   Výstava 
fotografií | Chodba 

PROGRAMY
 13. 12. | 18.00 | American Center´s Christmas Party with 
Ukulele and Karaoke – tradiční večírek Amerického centra, 
tentokrát s ukulele. V češtině a angličtině. Registrace nutná na 
acprague@state.gov.

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

 06. 12. | Filmový klub – v  angličtině, s  anglickými titulky 
(pokud jsou k dispozici)

  ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT
Šporkova 14 | Praha 1 | tel. 257 090 681 |iicpraga@esteri.it |  
www.iicpraga.esteri.it | www.facebook.com/
italiancultureinstituteprague

  změna programu vyhrazena

FILM
01.–05. 12. | 14. Středoevropský festival italského filmu 
(Budapešť, Krakov, Bratislava, Praha, Brno, České Budějovice) – 
4. ročník filmové přehlídky v Praze | kino Lucerna, Vodičkova 36, 
Praha 1

HUDBA
 06. 12. | 19.30 | Koncert Classic & Jazz – Filmová hudba. 
U příležitosti zakončení pražské přehlídky konané v rámci 14. Stře-
doevropského festivalu italského filmu. Soubor Alessandro 
Quarta Quintet a Czech Virtuosi řídí Walter Attanasi | kino 
Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1 | předprodej vstupenek: Ticketpro 
a pokladna kina Lucerna | www.kinolucerna.cz 

PŘEDNÁŠKY
 02. 12. | 14.30 | „Vittorio Storaro a digitální film“. Přednáška 
italského kameramana Vittoria Storara, trojnásobného držitele 
Oscarů. Na závěr předá děkan FAMU umělci „Zlatou medaili AMU“.
 02. 12. | 16.45 | Projekce filmu „Café Society“ (2016, režie 
Woody Allen), jehož hlavním kameramanem byl Vittorio Storaro 
| Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 98/1, Praha 1

VÝSTAVA
 02. 12. | 18.45 | „Římská civilizace. Storaro ve jménu 
světla“. Zakončení fotografické výstavy, kterou pořádal Nadač-
ní fond Eleutheria pro podporu výtvarného umění ve spolupráci 
s Italským kulturním institutem | Clam–Gallasův palác, Husova 
158/20, 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

VÝSTAVY
Vince Soltész – Žánrové obrazy | do 20. 1.
Výstava fotografií ze Sedmihradska | Foyer MI
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Dr. Máriás: „Karel Gott svým krásným zpěvem zachraňuje 
vrcholný summit EU“   Výstava multižánrového umělce | Sklepní 
galerie MI | do 20. 1.

HUDBA
 01. 12. | 19.00 | Kníže – hudební putování po Evropě z do-
by Františka II. Rákócziho. Účinkuje soubor barokní hudby Le 
Jardin des Arts. Na programu: Conradi, Esterházy, Gabrieli, Kusser, 
Handel, Zelenka, Lully | Sál B. Martinů, Malostranské nám. 13, 
Praha 1
 05. 12. | 20.00 | Török Ádám & Mini Trio – koncert – electro 
blues fusion–acoustik show legendární postavy maďarského 
rocku | Velký sál MI
19. 12. | 19.00 | Slavnostní koncert při příležitosti 25. výročí 
visegrádské spolupráce. Účinkují: Big Band Gustava Broma, 
Gábor Winand (HU) – zpěv | Španělský sál Pražského hradu, 
Praha 1

SYMPOZIUM
 08. 12. | 09.00–17.00 | Antitotalitní diskurz – Středo-
evropská kulturní uskupení v boji proti komunistickým 
totalitním režimům. Mezinárodní sympozium při příležitosti 
60. výročí maďarské revoluce a boje za svobodu 1956 | Velký sál 
MI

FILMY
 08. 12. | 18.00 | Malé světlé (Egy pikoló világos) – rež. Félix 
Máriássy, 1955, 84 min, české titulky | Velký sál MI
 15. 12. | 18.00 | Počestná noc (Egy erkölcsös éjszaka) – rež. 
Károly Makk, 1977, 93 min, české titulky | Velký sál MI

  RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE 
Jungmannovo nám. 18 | Praha 1 | tel. 257 090 589 | info@rkfpraha.cz | 
www.rkfpraha.cz 

  Knihovna RKF: po–pá 10–13 a 14–16 h; vstup volný
  upozornění: od 24. 12. 2016 do 2. 1. 2017 budou RKF i knihovna 
zavřeny

VÝSTAVA
Všestranný tvůrce / Der Allgestalter. Josef Hoffmann 
(1870–1956) u příležitosti 60. výročí úmrtí | RKF, Jungma-
nnovo nám. 18, Praha 1 | otevřeno po –pá 10.00–17.00, vstup 
volný | do 27. 1. 2017 

PREZENTACE ČESKÉHO PŘEKLADU
 02. 12. | 18.00 | Michael Stavarič: Dny ohňů, dny spálenišť 
a dny popela – pouze česky | vstup volný | Galerie Lucerna, 
Štěpánská 61, Praha 1

PŘEDNÁŠKA
 06. 12. | 18.00 | Ladislav Futtera: „Ist Libussa, ist des 
weisen Kroko weise Tochter, Böhmenlandes Fürstin“. Die 
Libussa–Sage in der deutschen, deutschböhmischen und 
tschechischen Literatur des 19. Jahrhunderts („Jest Libuše, 
jest moudrého Kroka moudrá dcera, kněžna země české“. Pověst 
o Libuši v německé, českoněmecké a české literatuře 19. století) 
| pouze německy | vstup volný | RKF, Jungmannovo nám. 18, 
Praha 1 

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

 13. 12. | 18.00 | Křest knihy známého belgického spisova-
tele Paula Colizeho Back Up | Knihkupectví VOLVOX GLOBATOR 
s literární kavárnou, Štítného 16, 130 00 Praha 3 – Žižkov | více 
info na: www.volvox.cz
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Národní knihovna České republiky 
a Muzeum betlémů Karlštejn pořádají výstavu

Betlémy 
v Klementinu
Výstava historických betlémů

23. 11. 2016 – 8. 1. 2017

otevřeno: denně včetně všech vánočních i novoročních svátků 9 – 18 hodin, 
na Štědrý den a na Silvestra 9 – 15 hodin
Hravá dílna pro děti

Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 5, Praha 1
Více informací na www.nkp.cz



 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 | 224 301 122 | info@ngprague.cz | 
www.ngprague.cz 

VSTUPNÉ
  základní 300 Kč / snížené 150 Kč s platností sedmi dní ode dne 
zakoupení pro jednorázový vstup do všech stálých expozic

  děti, mládež do 18 let a studenti do 26 let vstup do stálých expozic 
zdarma

OTEVÍRACÍ DOBA
  denně mimo pondělí 10.00–18.00, palác Kinských denně 
10.00–18.00, ve dnech 24. a 25. 12. zavřeno, dne 26. 12. otevřeno 
10.00–18.00, dne 31. 12. otevřeno 10.00–16.00, dne 1. 1. 2017 
zavřeno

  KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
U Milosrdných 17, Praha 1 | tel. 224 810 628

STÁLÁ EXPOZICE
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 
| vstupné: 300 Kč / 150 Kč

  PALÁC KINSKÝCH
Staroměstské nám. 12, Praha 1 | tel. 224 810 758

 A bezbariérový vstup

STÁLÁ EXPOZICE
Umění Asie | vstupné: 300 Kč / 150 Kč

VÝSTAVY
Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj | do 15. 1. 2017; 
vstupné: 240 Kč / 140 Kč
Olivier Adam: Buddhovy dcery | do 28. 2. 2017; vstupné: 
zdarma

  SALMOVSKÝ PALÁC
Hradčanské nám. 1, Praha 1 | tel. 233 081 713

 A bezbariérový vstup

STÁLÁ EXPOZICE
Umění 19. století od klasicismu k romantismu | vstupné: 
300 Kč / 150 Kč

  SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
Hradčanské nám. 2, Praha 1 | tel. 233 081 713

 A bezbariérový vstup
  vstupné: 300 Kč / 150 Kč

STÁLÉ EXPOZICE
Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách
Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky baroka
Císařská zbrojnice
Barokní umělecké řemeslo

VÝSTAVA
Grafický kabinet: Marcantonio Raimondi, slavný grafik 
„božského“ Raffaela | do 4. 12.; vstupné: v rámci stálé expozice

  ŠTERNBERSKÝ PALÁC
Hradčanské nám. 15, Praha 1 | tel. 233 090 570

STÁLÁ EXPOZICE
Evropské umění od antiky do baroka | vstupné: 300 Kč / 
150 Kč
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VÝSTAVY
After Rembrandt | do 30. 4. 2017; vstupné: v rámci stálé ex-
pozice
Cranach ze všech stran | do 22. 1. 2017; vstupné: 150 Kč / 80 Kč
Dílo sezony: Andrea del Sarto – Madona s dítětem | do 26. 
3. 2017; vstupné v rámci stálé expozice

  VELETRŽNÍ PALÁC
Dukelských hrdinů 47, Praha 7 | tel. 224 301 122

 A bezbariérový vstup

STÁLÉ EXPOZICE
Umění 19., 20. a 21. století | vstupné: 300 Kč / 150 Kč

VÝSTAVY
StartPoint 2016 – Cena pro diplomanty evropských umě-
leckých škol | do 11. 12.; *vstupné: 90 Kč / 50 Kč
Alfons Mucha: Slovanská epopej   Více viz Galerie hlavního 
města Prahy | do 31. 12.; vstupné: 180 Kč / 90 Kč, kombinace stálá 
expozice + Slovanská epopej 400 Kč / 240 Kč
Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2016 + Laure Prou-
vost: C‘est l‘est not ouest | do 8. 1. 2017; vstupné: zdarma
Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve 
Washingtonu | do 8. 1. 2017; vstupné: 150 Kč / 80 Kč
Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce | do 15. 1. 
2017; *vstupné: 90 Kč / 50 Kč
Against Nature: Mladá česká umělecká scéna | do 15. 1. 
2017; *vstupné: 90 Kč / 50 Kč
Introducing Megan Clark: Somatic | do 15. 1. 2017; vstupné: 
zdarma
Moving Image Department – VI. Kapitola: Vnitřní životy 
(času) | do 15. 1. 2017; vstupné: zdarma
Poetry Passage#4: I Am the Mouth | do 15. 1. 2017; vstupné: 
zdarma
Ilustrace Jana Zrzavého | od 29. 11. do 5. 3. 2017; grafický 
kabinet; vstupné: v rámci stálé expozice
(*vstupné: 90 Kč / 50 Kč opravňuje k návštěvě všech tří výstav 
ve Veletržním paláci)

�GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Každé pondělí jsou všechny expozice a výstavy uzavřeny
Aktualizované informace na www.ghmp.cz
Všechny objekty jsou ve dnech 24. a 31. 12. uzavřeny

  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
11. 12. | 14.00 | Lektorská prohlídka stálé expozice

  BÍLKŮV DŮM V CHÝNOVĚ
Údolní 133, 391 55 Chýnov u Tábora

  otevřeno: út–ne 10.00–12.00 a 13.00–17.00

STÁLÁ EXPOZICE
Chýnovská vize Františka Bílka   Nová expozice nabízí jedi-
nečnou příležitost seznámit se s díly, která mají z větší části přímý 
vztah k chýnovskému domu. Většinu z nich tu Bílek ke konci deva-
desátých let 19. a počátkem prvního desetiletí 20. století vytvořil, 
jiná se stala během jeho života součástí původního interiéru.

  ZÁMEK TROJA
U Trojského zámku 1, Praha 7 – Troja | tel. 283 851 614

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice, bus 112, st. Zoologická 
zahrada

  v zimním období zcela uzavřen
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  COLLOREDO–MANSFELDSKÝ PALÁC
Karlova 2, Praha 1

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00
  vstupné: základní 60 Kč, snížené 30 Kč (děti od 10 let, studenti, 
senioři nad 65 let)

STÁLÁ EXPOZICE
Prohlídková trasa   Colloredo–Mansfeldský palác patří k vy-
nikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým 
stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s poz-
dějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková 
trasa je budována na několika základních principech, jimž domi-
nuje snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým 
a architektonickým kvalitám objektu. Napomáhá tomu specifická 
atmosféra paláce, v některých částech dochovaná v autentickém 
stavu, jinde poznamenaná řadou stavebních úprav i stopami uží-
vání v minulosti. Návštěvník se v patnácti zastaveních seznámí 
s nejcharakterističtějšími prvky paláce, s výsledky stavebně–
historických a restaurátorských průzkumů, s vlastnickou historií, 
společenským a kulturním životem paláce v minulosti a zároveň 
se záměry galerie na další využití.

DOPROVODNÝ PROGRAM
10. 12. | 14.00 | Lektorská prohlídka

VÝSTAVA
Alena Kotzmannová / Králík a královna   V rámci své nové 
výstavy „Králík a královna” vytvořila Alena Kotzmannová site–
specific instalace přímo pro prostor barokního křídla Colloredo–
Mansfeldského paláce. Některé z nich navazují na sérii Pokusů 
o znovunalezení skutečnosti, na kterých umělkyně pracuje již od 
roku 2010. Jedná se o cykly fotografií, tisků a objektů. Základní 
idea je kombinace nalezených vizuálních motivů s fotografiemi 
z autorčina vlastního archivu a nově pořízenými snímky. Každá 
ze sérií vychází z jednoho nalezeného záběru či objektu, který se 
Kotzmannová pomocí dalších fotografií snaží „znovupojmenovat 
a redefinovat” v aktuálním čase a místě: „Pokouším se znovuna-
lézt nikoliv skutečnost, kterou původní motiv reprezentuje, ale 
vizuálně analyzovat základní prvky motivu jako důkazy toho, že 
skutečnost je obrazy reprezentována vždy nově v závislosti na 
proměně kontextu…” | do 29. 1. 2017

DOPROVODNÝ PROGRAM
 04. 12. | 14.00 | Autorská prohlídka s Alenou Kotzmannovou

VÝSTAVA
Radek Brousil / Černá a bílá ve fotografii   Výstava je první 
větší soubornou přehlídkou Radka Brousila (*1980), absolventa 
ateliéru fotografie na pražské Uměleckoprůmyslové škole a držitele 
ceny Oskára Čepana. Brousilovy práce vycházejí z média klasické 
fotografie, ale zároveň jsou polemikou nad technologií zpracování 
fotografického obrazu, která se týká problematiky zaznamenává-
ní tmavé pleti. Toto téma Brousil rozvíjí v „sudkovsky“ laděném 

fotografickém souboru plastik černošských portrétů význačné-
ho 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 Maxmiliána 
Brokoffa představující postavy Maurů na tzv. Královské cestě, 
která vede poblíž Colloredo–Mansfeldského paláce přes Karlův 
most a Nerudovu ulici. | do 5. 2. 2017

  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
Fotograf hvězd: Sam Shaw (1912–1999)   Americký fotograf 
a filmový producent Sam Shaw je autorem jednoho z nejproslu-
lejších snímků 20. století zachycující Marilyn Monroe v bílé sukni 
nadzvednuté průvanem z ventilační šachty podzemní dráhy v New 
Yorku při natáčení jedné ze scén z filmu Slaměný vdovec (1954). 
Přestože od vzniku fotografie uplynulo dnes již přes šedesát let, 
stále přitahuje pozornost. Návštěvníci GHMP si ji stejně jako řadu 
dalších unikátních fotografií budou moci prohlédnout na rozsáhlé 
výstavě prací Sama Shawa v Domě fotografie. Shaw získal me-
zinárodní věhlas za své fotografie z filmů a fotografie filmových 
hvězd (Woody Allen, Alfred Hitchcock, Elizabeth Taylor, Sophia 
Loren) ale jeho archiv zahrnuje i portréty osobností jako Marc 
Chagall, Marcel Duchamp, Arthur Miller nebo Tennesse Williams. 
Méně známá je Shawowa produkční činnost, kupříkladu úzce spo-
lupracoval s režisérem Johnem Cassavetesem, který je všeobecně 
uznáván jako zakladatel amerického nezávislého. | do 15. 1. 2017

  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   Ja-
roslav Horejc věnoval tvůrčí energii dvěma sférám: sochařství 
a užitému umění. Sám spatřoval těžiště svého snažení v sochař-
ství, 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 „vysunutý“ stranou hlavních vývojových souvislostí mo-
derního českého sochařství. Stigma izolacionalismu prolomil až 
fenomén art deco, do jehož kontextu byla Horejcova tvorba v prů-
běhu osmdesátých a devadesátých let minulého století dodatečně 
vřazena. Art deco umožnilo uchopit jeho tvorbu jako celek. Vý-
stava v Domě U Kamenného zvonu se zaměří jako první svého 
druhu na komplexní prezentaci Horejcovy volné i užité tvorby. Její 
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základní idea vychází z chronologického retrospektivního poje-
tí, zároveň však akceptuje odlišné tematické a formální okruhy. 
Výstavu doprovodí rozsáhlá publikace, jejíž zásadní součástí je 
soupis zahrnující všechny dosažitelné Horejcovy práce (do května 
2016). | do 8. 1. 2017

DOPROVODNÝ PROGRAM
 06. 12. | 18.00 | Kurátorská prohlídka s Olgou Malou

 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
„Galerie“ Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana 
Mertu   První pozdní maturita malíře Jana Merty (1952), jed-
noho z umělců, které spojujeme s představiteli tzv. nové malby 
generace 80. let, jež si svůj výtvarný názor formulovali na pozadí 
postmoderny. Rozchod s principy modernismu z nich vygenero-
val svérázné tvůrčí individuality s velkou šíří malířských názorů 
a stylů. Právě k jejím stěžejním představitelům patří svou do 
osobní paměti zacílenou tvorbou Jan Merta. Výstava do prostor 
Městské knihovny je koncipovaná jako site specific projekt, kde 
autor propojením aktuálně vznikajících děl se staršími realizacemi 
pokračuje ve sdělování svého příběhu. | do 12. 3. 2017

  VÝSTAVA POŘÁDANÁ MIMO PROSTORY 
GHMP

  VELETRŽNÍ PALÁC – VELKÁ DVORANA
Dukelských hrdinů 47, Praha 7

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: út–ne 10.00–18.00
  ve dnech 24. a 25. 12. zavřeno, dne 26. 12. otevřeno 10.00–18.00, 
dne 31. 12. otevřeno 10.00–16.00

  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., 11. a 17. 12. | 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
 06. 12. | 17.30 | Svatý Jan Nepomucký a jeho umělecká 
vyobrazení
 13. 12. | 17.30 | Zámek Troja a dílo Georga a Paula Her-
mannových

POMNÍK JANA PALACHA NA ALŠOVĚ NÁBŘEŽÍ
 12. 12. | 17.00 | Prohlídka sochařských objektů Johna 
Hejduka Dům syna a Dům matky   Součástí prohlídky je vstup 
do interiéru Domu matky a výklad o historii a významu díla | vstup 
zdarma; sraz u pomníku na Alšově nábřeží

  ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ PROCHÁZKY
 07. a 28. 12. | 17.00 | Od kandelábru ke kandelábru   Pro-
cházka s pražským lampářem a výkladem o historii kandelábrů 
s praktickou ukázkou zažehnutí plynového osvětlení – společná 
akce Pražské plynárenské a Galerie hl. m. Prahy. | sraz účastníků 
u historického osmiramenného plynového kandelábru v Loretán-
ské ulici (naproti kasárnám Hradní stráže).

�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, ve dnech 
11. a 18. 12. otevřeno 10.30–18.00; ve dnech 27. – 29. 12. otevřeno 
13.00–17.00

  vstup volný

ROZSÁHLÁ PRODEJNÍ EXPOZICE 
Obrazy, grafiky, plastiky, užitá díla a šperky   Naleznete 
u nás díla od českých umělců: Olbrama Zoubka, Kristiana Ko-
deta, Vlasty Kahovcové, Josefa Velčovského, Ivy Hüttnerové, Oty 
Janečka, Marie Uchytilové, Karla Oberthora, Radky Linhartové, 
Michala Halvy a mnoha dalších. 
Bohatý výběr při pořizování hodnotného, originálního a osobitého 
vánočního dárku. 
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  ARS DIVA GALERIE
Pštrossova 2, Praha 1 | mob. 603 821 712 | www.arsdiva.cz

  otevřeno: po–pá 13.00–18.00
  ve dnech 23. 12. – 1. 1. 2017 zavřeno

PRODEJNÍ VÝSTAVA
Tavík František Šimon: Cestou necestou   Tavík František 
Šimon (1877–1942), narozený jako František Šimon byl malíř, 
grafik, dřevorytec, mistr leptu a mezzotinty, pedagog na Akademii 
výtvarných umění v Praze, zakladatel a předseda SČUG Hollar. 
Jeho dílo tvoří z velké části pohledy na Prahu, New York a Paříž, 
které jsou ovlivněny francouzskými impresionisty a japonskými 
grafickými technikami. V letech 1898–1942 byl členem SVU Má-
nes, v roce 1919 byl jeho předsedou. | do 7. 1. 2017

  ART GALLERY 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

VÝSTAVA
Nikolaj Bacharev na pláži a v ubytovnách   Nikolaj Bacharev 
se narodil v roce 1946 v obci Michajlovka (Kemerovská oblast). 
Ve věku čtyř let přišel o rodiče a byl chovancem dětského domo-
va až do dospělosti. Po skončení školy pracoval jako zámečník 
v Novokuzněckém hutním závodě. Od roku 1970 byl zaměst-
nancem podniku městských služeb a fotil pro obyvatelé města, 
později (od roku 1975) působil jako fotograf v Uměleckém fondu 
v Novokuzněcku. Od roku 1984 je umělcem na volné noze. Bydlí 

v  ovokuzněcku. Od roku 1991 je členem svazu uměleckých fo-
tografů Ruské federace. Vystavuje od roku 1972. Šokuje diváky 
svými akty. Používá dálkoměrný fotoaparát středního formátu Is-
kra. Nikolaj Bacharev je účastníkem řady mezinárodních a ruských 
výstav. Díla Nikolaje Bachareva jsou součástí sbírek soukromých 
sběratelů a muzeí. Podle novin Nezavisimaja gazeta je Nikolaj 
Bacharev „ruský Helmut Newton“. Na výstavě jsou představeny 
více než sto autorských fotografií 70.–90. let ze soukromé sbírky 
Hanse–Jürgena Burkarda. | do 22. 12.

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

  otevřeno: úterý, středa, čtvrtek 14.00–18.00, nebo po dohodě na 
tel. 777 748 433

  ve dnech 20. 12. – 2. 1. 2017 zavřeno
  aktuálně sledujte naše stránky na Facebooku: Artinbox – galerie 
fotografie

  přijímáme do komisního prodeje díla klasiků české fotografie

VÝSTAVY
Kurt Gebauer: Kurtura v Perlovce II. – Sametové podzemí   
Kurt osobnosti po 3 letech opět v undergroundu Perlové ulice. 
Pokračování úspěšné tradice podzemního pelmelu krásy a vlas-
tenectví v podání Kurta Gebauera – tentokrát jako připomínka 
Sametové revoluce a odkazu Václava Havla, který by se letos dožil 
80 let. Kurátorka: Nadia Rovderová. | do 12. 1. 2017

 MALÝ SÁL
Barbora Bálková: Komunismus s pandí tváří   Mladá výtvar-
nice reaguje svým nejnovějším dílem m. j. na jedno z čínských 
tabu – vytěžování lidských orgánů. Vytvořila instalaci z rozto-
milých medvídků panda ušitých z imitace lidské kůže a sešitých 
imitací lidských vlasů. 

  KLUB GALERIE
Richard Cortés: Znamení doby   Reflexe současnosti v sym-
bolech v podání multi–talentovaného novináře, hudebníka, vý-
tvarníka, autora ilustrací pro Lidové noviny, týdeník Euro a další. 
Kurátorka: Nadia Rovderová

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

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00, ve dnech 24. – 26. a 31. 12. a 1. 1. 
2017 zavřeno
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VÝSTAVA
David MC Miller: Labyrint věcí   Konceptuální párové fotogra-
my Davida Millera vycházejí z tradice formálních kompozic jeho 
předchůdců, avšak využívají moderní chemické technologie. | 
do 12. 1. 2017

  ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
Čajkovského 12a, Praha 3 | tel. 222 721 838; fax 222 716 866 |  
info@atriumzizkov.cz | www.atriumzizkov.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: po–pá 13.00–18.00 a v přestávkách odpoledních 
a večerních koncertů

VÝSTAVA
Jiří Liška: Co jsem viděl a slyšel   Obrazy | do 20. 12.

  CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Poupětova 1, Praha 7 | tel. 295 568 123 | info@dox.cz | www.dox.cz

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice, tram 6, 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, ve dnech 24. – 27. a 31. 12. a 1. 1. 
2017 zavřeno

  vstupné: základní 180 Kč, snížené 90 Kč

Největší centrum současného umění v České republice   
Multifunkční prostor pro prezentaci mezinárodního i českého 
umění, architektury a designu. Kromě výstavních prostor zde 
najdete kavárnu, knihkupectví a designový obchod.

VÝSTAVY
Česká cena za architekturu 2016   Do 1. ročníku České ceny za 
architekturu, soutěžní přehlídky architektonických realizací z celé 
České republiky, se přihlásilo téměř 500 realizací, které hodnotila 
prestižní mezinárodní porota. Výstava představuje 63 děl, která 
byla porotou nominována do užšího výběru, podrobněji prezentu-
je práce finalistů a projekt historicky prvního vítěze České ceny za 
architekturu 2016. Představeni budou také laureáti výjimečného 
počinu a mimořádných cen. | do 11. 12.

Linie svobody: Současná arabská karikatura   Výstava 
představuje tři významné arabské karikaturisty, jejichž práce 
jsou aktivistickou a uměleckou reflexí každodennosti i zásadní-
ho dění v neklidném regionu severní Afriky a Blízkého východu. 
Vystavujícími umělci jsou Abdul Raheem Yassir (Irák), Khalid 
Albaih (Súdán) a Nadia Khiari (Tunisko). Projekt je realizován 
ve spolupráci s organizacemi Insaan: Česko–arabské centrum 
kulturního dialogu, Člověk v tísni a Baraka: Centrum pro kultury 
severní Afriky a Blízkého východu a Tanween. | do 9. 1. 2017
Havel   Rozsáhlá výstava představuje fotografické dílo dvou 
předních českých fotografů Tomkiho Němce a Bohdana Holo-
míčka, kteří řadu let zaznamenávali zásadní historické okamžiky 
i obyčejné chvíle v životě dramatika, politika, prezidenta a občana 
Václava Havla. Více než tři stovky fotografií doplňují umělecky 
zpracované, dosud nezveřejněné filmové dokumentární záznamy, 
jejichž autorem je dokumentarista Petr Jančárek. | do 13. 2. 2017
Tomáš Císařovský: Úmysl a trochu náhoda   Nejnovější deseti-
dílný obrazový cyklus Tomáše Císařovského, který vznikal v letech 
2012–2016, originálním způsobem zachycuje různé momenty 
života dramatika, spisovatele, disidenta a našeho prvního po-
revolučního prezidenta Václava Havla. | od 16. 12. do 6. 3. 2017
Vzducholoď   Unikátní architektonická intervence inspirovaná 
elegantním tvarem vzducholodí z počátku dvacátého století se 
poprvé otevře veřejnosti 11. prosince. 42 metrů dlouhá ocelovo–
dřevěná konstrukce vzducholodi, která se „vznáší“ nad střechou 
Centra DOX, bude sloužit jako prostor pro setkávání současného 
umění s literaturou. Doprovodná výstava přiblíží myšlenkovou 
koncepci jejího vzniku, technické řešení a proces výstavby.

  ČESKÉ CENTRUM PRAHA
Rytířská 31, Praha 1 | tel. 234 668 501 | http://prague.czechcentres.cz; 
www.hapestetika.cz

  otevřeno: po–pá 11.00–18.00, so 11.00–17.00, ne zavřeno

   
VÝSTAVA

Hapestetika VI. 
Průřez českým so-
chařským moder-
ním uměním   Hma-
tová výstava nejen pro 
nevidomé s mottem 
„Dotýkejte se, prosím.“ 
| do 30. 12.

HAPESTETIKA VI

Dotýkejte se, 
prosím

Hmatová výstava u příležitosti 25. výročí Tyfloservisu 
České centrum, Rytířská 31, Praha 1, 24. 11. – 30. 12.  2016
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  CZECH PHOTO CENTRE
Na Zlatě 1 (vchod ze Seydlerovy ulice), Praha 5 – Nové Butovice |  
tel. 608 875 556 | info@czechpressphoto.cz | www.czechpressphoto.cz 

  spojení: metro B – Nové Butovice 
  otevřeno: út-pá 11.00–18.00, so–ne 10.00–18.00
  vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, ZTP/P zdarma
 A bezbariérový vstup

VÝSTAVA
Jaroslav Kučera: 
Sudety   „Vůbec 
jsem netušil, že to fo-
tografování bývalých 
Sudet, které jsem 
začal v  roce 1990 
pro právě založený 
časopis Reflex, mi 
přiroste k srdci, bude 
trvat léta a možná 
nikdy neskončí…“ 
| od 7. 12. do 15. 1. 
2017

DOPROVODNÝ PROGRAM
05. 01. 2017 | Beseda s autorem | vstupné základní 

PŘIPRAVUJEME
výstava To nejlepší z Grantů Prahy

  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
Lubomír Netušil: Pobřeží   Obrazy a grafika | do 1. 12.

Kabinet drobné grafiky – novoročenky a ex libris   Gennadij 
Alexandrov, Jiří Brázda, Jan Černoš, Miroslav Hlinka, Tomáš Hřiv-
náč, Günter Hujber, Renáta Kaiserová, Martin Manojlín, Jaroslav 
Minář, Petr Minka, Karel Musil, Katarína Vašíčková a jako host 
Jaroslava Brázdová – plastika | od 6. 12. do 29. 12.

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. 12. | 17.00–19.00 | Vánoční hvězdy z papírových kor-
noutků
 14. 12. | 17.00–19.00 | Vánoční ozdoby z přírodnin
 21. 12. | 17.00–19.00 | Andělé z papíru

DÁMSKÝ KLUB
 07. 12. | 19.00–21.00 | Vyšívaná přáníčka
 14. 12. | 19.00–21.00 | Vánoční výzdoba – věnečky

  GALERIE CESTY KE SVĚTLU  
ZDEŇKA HAJNÉHO

Zakouřilova 955/9, Praha 4 – Chodov | tel. 272 950 557 |  
galerie@cestykesvetlu.cz | www.cestykesvetlu.cz

 A otevřeno: út–ne 14.00–19.00

STÁLÁ EXPOZICE
Netradiční umělecký interiér s obrazy a světelnými ob-
jekty z krystalů Zdeňka Hajného   Interiér působením hudby, 
měnícího se osvětlení a interaktivností jednotlivých kompozic 
nabízí prostředí zcela ojedinělé.
Prodejní výstava děl českých umělců

DOPROVODNÝ PROGRAM
Vesmírná píseň – část II. – hudebně obrazová fantazie | úterý 
a neděle v 15.00
Putování vesmírem – část III. – hudebně poetická kompozice 
| soboty a neděle v 17.00
Večerní pořady v 2. patře galerie naleznete na www.cesty-
kesvetlu.cz

Autor fotografie: 
Jaroslav Kučera
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  GALERIE EMILIE PALIČKOVÉ
U Půjčovny 9, Praha 1 | tel. 224 218 850 | http://textilniskola.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–18.00
  vstup zdarma

VÝSTAVA
Okolo krku   Výstava krajkových límců a šperků ze sbírek Škol-
ského ústavu umělecké výroby | do 21. 12.

  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, so 10.00–13.00, 24. 12. – 1. 1. zavřeno
  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 HAVELKA
Martinská 4, Praha 1 | mob. 603 570 943 | www.galeriehavelka.cz; 
facebook.com/GalerieHavelka

  otevřeno: tvorba v galerii – sobota, neděle, pondělí 11.00–18.00; 
vernisáž – úterý 18.00–21.00; výstava – středa, čtvrtek 11.00–18.00

LEGENDY GR 2 POTŘETÍ
Autor projetku: Vladimír Kokolia; projekt je věnován Šárce 
Trčkové. V osmi týdnech od konce října do poloviny prosince 

představí Galerie Havelka osm osobností. O každé z nich se v pro-
středí Kokoliova ateliéru na AVU vyprávějí legendy – rychloma-
lířka, psychedelické oko, mondénní farmář, vše-umělec, vlámská 
harmonie, kuchyňská grafika, vnitřní bastlič, konceptuální zedník. 
Galerie se stane pro umělce ateliérem vždy od soboty do pondělí. 
Budeme mít příležitost nahlédnout do procesu vznikání výstavy. 
Výkladním oknem Galerie Havelka a také přímým přenosem přes 
webovou kameru. V úterý proběhne vernisáž, výstava pak bude 
přístupná ještě ve středu a čtvrtek.

AUTOŘI
Eva Vinopalová | od 26. 11. do 1. 12.
Nikola Čulík | od 3. 12. do 8. 12.
Ondřej Lipovský | od 10. 12. do 15. 12.

  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
Od Boudníka k dnešku – česká strukturální grafika   Kurátor 
Jiří Bernard Krtička se zabývá fenoménem strukturální grafiky od 
konce padesátých let do současnosti. Vedle grafik Vladimíra Boud-
níka (počítáme se zápůjčkou jeho grafik z Galerie Ztichlá klika) 
budou vystaveni např. Č. Janošek, A. Veselý, P. Nešleha, J. Šerých, 
E. Ovčáček, J. Hladík, L. Přibyl, V. Suchánek a další. | do 4. 12.
XXII. Festival komorní grafiky   Kurátor Ing. Pavel Piekar. Tra-
diční kolektivní výstava drobných grafických listů všech grafických 
technik a žánrů. Mezi vystavujícími autory budou zastoupeni: 
Vladimír Suchánek, Daniela a Karel Benešovi, Martin Manojlín, 
Pavel Piekar, Šimon Brejcha, Martin Mulač, Kateřina Černá a další. 
| vernisáž 7. 12. v 17.00; od 8. 12. do 23. 12.

DOPROVODNÝ PROGRAM
 14. 12. | 16.00–19.00 | II. Grafický trh   Drobné grafické listy 
z archivu umělců nabízené přímo z rukou autorů
 15. 12. | 17.00 | Adventní večer Klubu přátel Hollaru s JUDr. 
Karlem Kropíkem a JUDr. Pavlem Toufarem, spisovatelem, 
novinářem a publicistou
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  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
FA ČVUT 1976–2016   Fakulta architektury ČVUT v Praze slaví 
40 let obnovení samostatné existence. Výstava představí 40 vy-
braných děl absolventů a pedagogů, publikace a vývoj výuky 
architektury na FA ČVUT. | od 25. 11. do 8. 1. 2017 

  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

Galerie La Femme existuje na Starém Městě již 16 let; vystavuje 
obrazy, sochy, grafiky jak umělců věhlasných jmen, tak 
nové generace.

VÝSTAVY
Jan Souček – grafika a obrazy / František Kratochvíl – 
grafiky ze 70. let, kresby | do 4. 12.
Zvířecí výstava v Galerii La Femme   Galerie La Femme je 
známá svými projekty, ve kterých zadává umělcům jednotné 
téma, na které tvoří své obrazy, a právě jeden z těchto projektů 
zde bude k vidění od 5. prosince. Jako hlavní motiv bylo nyní 
zvoleno zvíře. Tentokrát půjde o výstavu komornější co do počtu 
oslovených umělců. Vybráni byli umělci napříč styly i generacemi, 
proto bude zajímavé zhlédnout více variant a výtvarných technik 
a nejrůznější významová schémata těchto děl. Bohatý svět zvířat 
patří k nejstarším námětům výtvarného umění. Michael Ritt-
stein představí obrazy setkání člověka se zvířetem, dílo působí na 
podvědomí, a to nejen svou barevností a dynamičností v projevu 
malby. Boris Jirků jistě také nijak nepřekvapí svým expresivním 

pojetím tohoto tématu. Miroslav Jiránek je zastoupený tradičně 
malbou vyznačující se propracovaným detailem a vtipem, to celé v 
meditativním duchu. Rudolf Brančovský vystavuje obrazy vese-
lé a barevné, které návštěvníka pobaví. Barbora Olmrová a také 
Marie Ban vytvořily oleje s fantazijní barevností. Viktorie Ban 
Jiránková zaujme jemnou malbou opět s výraznou nadsázkou 
a vtipem. Zajímavé jsou také plastiky, například exotická zvířata 
autorky Mony Lipi, či kovové objekty Petra Císařovského. Zná-
mé kresby zvířat Ladislava Kuklíka budou také součástí této 
netradiční tematické výstavy. Radovan Pauch nakonec představí 
své díla na toto téma v jeho typické stylizaci. | od 5. 12. do 30. 12. 

  GALERIE LAZARSKÁ
Lazarská 7, Praha 1 | tel. 222 523 739

  otevřeno: po–pá 10.00–12.00 a 13.00–18.00, so 10.00–12.00 
a 13.00–16.00

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

Václavská 7. 120 00 Praha 2

Jakub Luke‰

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

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

Mgr. Petr Luke‰

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

L U K E ·

VÝSTAVA
Česká tvorba XX. století: F. Tichý, O. Janeček, L. Jiřincová, 
K. Lhoták, J. Trnka a další | do 31. 12.

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

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

VÝSTAVA
Vánoční výstava umělců z okruhu galerie Millennium | 
do 8. 1. 2017

www.kampocesku.cz  galerie, výstavy  137



  GALERIE MIRO – KOSTEL SV. ROCHA
Strahovské nádvoří 1/132, Praha1 | tel./fax 233 354 066 |  
info@galeriemiro.cz | www.galeriemiro.cz; www.trebbia.eu

  otevřeno: denně 10.00–17.00

VÝSTAVA
Kresby – Myšlenky umělců   Baselitz, Beckmann, Dix, Gerboc, 
Grosz, Hipkiss, Kornatovský, Masson, Matisse, Rainer, Šárovec, 
Warhol a další | od 24. 11. do 31. 1. 2017

  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
  dne 24. 12. otevřeno 10.00–15.00, ve dnech 25. a 26. 12. otevřeno 
13.00–18.00, dne 31. 12. otevřeno 10.00–15.00, dne 1. 1. 2017 
zavřeno

  vstupné dobrovolné

VÝSTAVA
Jiří Trnka: Zahrada umění   Na prosinec připravila Galerie 

Moderna výsta-
vu Jiřího Trnky 
(1912–1969), 
jednoho z našich 
nejvýznamněj-
ších výtvarných 
umělců 20. sto-
letí. I když jméno 
Jiřího Trnky bývá 
obvykle spojová-
no s kresleným 
nebo loutkovým 
filmem a ilust-
racemi dětských 
knih, tak výstava 
v Galerii Moder-
na  ukazuje Trn-
kovo malířské 
dílo, neboť Jiří 
Trnka byl ma-

lířem dříve, než věhlasným tvůrcem kreslených a loutkových 
filmů. | od 1. 12. do 15. 1. 2017

  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, ve dnech 24. 12. – 1. 1. 
2017 zavřeno

  vstup volný

VÝSTAVA
Kdo by chtěl mít doma van Gogha...  K příležitosti 20. výročí 
zahájení provozu našeho rámařství a galerie pořádáme společnou 
výstavu malířů, kteří za ta léta u nás vystavovali: Neugebauero-
vá, Frolík, Osička, Kolařík, Linka Rinka, Tataro, Vokr, Hochman, 
Šouflová, Jansa, Dražská, Aubrecht, Kovács, Kuželová, Pavlíčková, 
Hrušková, Dobeš, Daňková, Rodinger, Pichl, Kavan, Chmelová, 
Vondráková, Daňková | od 1. 12. do 27. 1. 2017

  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
Struktury světla III.   Výstava obrazů Jarosława Sebastiana 
Pastuszaka (*1971 v Szczebrzeszynu, Polsko). Malíř, teolog, fi-
losof, pedagog a kurátor galerie současného umění. Absolvoval 
teologická studia v Olomouci. V letech 1993–1996 absolvoval 
individuální studium kresby a malby na Pedagogické fakultě Uni-
verzity Palackého v Olomouci pod vedením Dany Puchnarové, 
Jiřího Krtičky a Zdeňka Kučery. Ve své umělecké tvorbě se kon-
centruje na malbu a fotografii. Svoje obrazy maluje soustředěně 
a systematicky. S rozmyslem volí formát, kombinuje techniku 
malby, pracuje s barevným kontrastem i kladem linií ve snaze 
postihnout a vyjádřit proudění energie. Malbě abstraktních pláten 
často dominuje detail, významový úběžník zobrazený pomocí 
zlaté barvy. Zlato chápe tradičně, jako symbol ducha, překlenutí 
protikladů. Na svém kontě má řadu výstav u nás i v zahraničí. 
| do 16. 12.
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  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: do 11. 12. denně 11.00–18.00; ve dnech 12. 12.  3. 1. 2017 
z důvodu rekonstrukce zavřeno

  součástí výstav je stálá expozice Muzea kávy Alchymista

VÝSTAVY
Jana Borovanská, Boris Růžička: Krajinou, přírodou   Obrazy 
doplňují komorní plastiky a šperky několika autorů. Tématem 
obrazů jsou převážně abstrahované krajiny a městské veduty, 
spojujícím rysem obrazů je impresivní akcent hry světla a stínu. 
Boris Růžička pracuje převážně technikou akrylu v kombinaci 
s olejem u Jany Borovanské převažují suché pastely. | do 11. 12.
Kateřina Baranowská – šperky / Jana Jenčovská – šperky 
/ Štěpán Růžička – objekty / Dušan Filip Škrášek – kera-
mické objekty | do 11. 12.

  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, ve státní svátky zavřeno
  vstupné: senioři, děti, studenti, ZTP a držitelé Zákaznické karty 
Pražské plynárenské zdarma, ostatní 50 Kč

VÝSTAVA
Pohádka. Motivy českého symbolismu a secese   Pohádky 
provází člověka od nejútlejšího dětství a zásadním způsobem 
utváří jeho obrazotvornost. Moderní pohádka je především ozvě-

nou romantic-
kých tendencí 
19. století. Jed-
notlivé národní 
státy sbíraly 
a obsahově ana-
lyzovaly staré 
příběhy, v nichž 
byl spatřován 
klíč k potvr-
zení kulturní 
jedinečnosti . 
Brzy se ukáza-
lo, že příběhy 
ze starých dob 

často nenaplňují očekávání, které do nich společnost vkládala. 
Výsledkem byly „úpravy“ původních textů, do podoby neméně 
inspirujících novotvarů – pohádek. Ty záhy nalezly své obecenstvo 

a posléze splynuly s národní kulturou tak, že je dnes mnohý čtenář 
považuje za autentické zdroje.  Česká pohádková tvorba zažívá 
největší rozmach kolem roku 1900 a je spojená se symbolismem 
a secesí. Atraktivita pohádek spočívá ve fantasknosti námětů. 
Namísto naturalistické popisnosti se dostává do popředí fascinující 
snovost a tajuplná fantasknost. Přelom století je dobou vzniku 
moderní knihy se stylově koncipovanou úpravou. Autoři podnícení 
novými způsoby především francouzské, německé a ruské školy 
rozvinuli kresebné přístupy, které souzní s dobovými představami 
o moderní ilustraci. Výstava v Galerii Smečky, pořádaná Pražskou 
plynárenskou, akcentuje s drobnými přesahy do 20. století, zejmé-
na dění kolem roku 1900, kdy právě symbolismus a secese hrály 
klíčovou roli při zrodu moderní české kultury. Divák může v Galerii 
Smečky spatřit na osmdesát různých, většinou nepublikovaných a 
nevystavených děl významných autorů, od kreseb, maleb, soch až 
po loutky, které nejdůležitější pohádkové motivy bohatě ilustrují. 
| od 7. 12. do 28. 1. 2017

  GALERIE SUPŠ
Galerie Vyšší odborné školy 
uměleckoprůmyslové a Střední 
uměleckoprůmyslové školy

Žižkovo nám. 1, Praha 3 | vstup do galerie je možný hlavním 
vchodem školy | tel. 222 728 255 | info@sups.cz | www.sups.cz

  galerie představuje prostor, kde známí umělci a hosté, stejně jako 
vyučující školy a žáci představují svá umělecká díla

  vstup zdarma

VÝSTAVA
Prodejní vánoční výstava   Vyšší odborná škola uměleckoprů-
myslová a Střední uměleckoprůmyslová škola  zve na prodejní 
vánoční výstavu. Vystaveny budou  klauzurní práce, stejně jako 
výrobky žáků a studentů všech ročníků a oborů školy. V těchto 
dnech budou přístupny pro veřejnost kromě galerie ateliéry, dílny 
a ostatní prostory školy. | otevřeno 10.00–18.00; od 20. 12. do 
22. 12.
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  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
Stanislav Hanzík – sochařské dílo   Retrospektivní výstava 
významného člena S.V.U. Mánes profesora Stanislava Hanzíka 
uspořádána k 85. jubileu jeho narození. | do 29. 1. 2017

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

  otevřeno: denně 11.00–19.00
  ve dnech 24. – 26. a 31. 12. a 1. 1. 2017 zavřeno

         
VÝSTAVY
Erika Bornová: Posedlost   Výstava obrazů a nových plas-
tik z polystyrénu, jehož použití je pro autorku tolik typické... | 
do 4. 12.

Martin Šárovec: Strange Garden   Výstava obrazů z aktuální 
tvorby autora. | od 9. 12. do 22. 1. 2017

  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
  ve dnech 23. 12. – 2. 1. 2017 zavřeno

VÝSTAVY
Michal Cimala: Speed | do 1. 12.
Tomáš Honz: Mýty ze Starého světa | od 13. 12. do 26. 1. 2017

  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
Jan Hísek: Zeptej se spánku   Jan Hísek ilustroval více než 
dvě desítky knih, mezi nimiž jsou knihy básní a próz, pohádek 
a legend. Výstava se soustředí zejména na ilustraci, odkazuje ale 
i k jeho volné tvorbě, ke grafice či k malbě. Malbu Hísek využívá 
i pro ilustraci, jako je tomu např. v případě Šťastného prince Oscara 
Wildea, či v knize islandských pověstí a pohádek Mrtvému nože 
netřeba. Chybět nebudou originály ilustrací k Tolkienovu Hobi-
tovi, které představují určitý kontrast k pojetí Jiřího Šalamouna, 
a k biblickému Zjevení Janovu. Výstavu doprovázejí tvůrčí dílny 
a komentované prohlídky. | do 22. 1. 2017 

DOPROVODNÝ PROGRAM
12. 12. | 18.00 | Komentovaná prohlídka výstavy s autorem 
Janem Hískem a s kurátorem

 MALÁ GALERIE
TOTO! v Česku   Patnáct známých slovenských ilustrátorů před-
staví tvorbu známou i českému divákovi. Ukáže totiž, nakolik je 
ilustrace stále součástí česko-slovenského kontextu. Automatické 
souznění v období existence společného státu se stalo součástí 
„kolektivní paměti“ a neskončilo jeho rozdělením. Silný vzájemný 
vliv slovenských a českých ilustrátorů přetrvává, jsou stále známí 

Erika Bornová, Toyen, 2016, 
polystyren a epoxid,  
150 x 100 x 50 cm

Martin Šárovec, Out  
Of Time 1, 2016, akryl 
na dřevěné desce,  
134,5 x 115 cm
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a přítomni ve vizuální paměti čtenářů. Kurátor: Miloš Kopták, 
Mária Rojko, Ida Želinská | od 2. 12. do 8. 1. 2017

LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI
Festival mapuje literární osobnosti jednotlivých pražských čtvrtí. 
15. 12. | 18.00 | Záhadní běsíci Václava Havla   Nakolik svět 
politiky změnil spisovatele Václava Havla a jeho psaní? Jak čte 
„Odcházení“ Havlův kolega dramatik i politik Milan Uhde, psycho-
log, překladatel a diplomat, nynější ředitel Knihovny Václava Havla 
Michael Žantovský, divadelní režisér Andrej Krob nebo herečka 
Zuzana Stivínová, představitelka Ireny z Radokovy inscenace 
„Odcházení?“ Na to a mnoho dalšího se hostů zeptá moderátor 
Petr Vizina. Pořad je součástí projektu Pocta Václavu Havlovi. | 
více na www.literatiznasictvrti.cz.

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

  otevřeno: denně 10.00–12.00 a 13.00–18.00
  ve dnech 24. – 26. 12. a 31. 12. – 1. 1. 2017 zavřeno
  vstupné dobrovolné

VÝSTAVA
Jiří Bouda: Výběr z díla   Výstava českého grafika, malíře a ilust-
rátora, jehož tvorba byla ovlivněna zájmem o techniku a hromad-
nou dopravu, a to zejména železniční. | od 7. 12. do 27. 1. 2017

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

  otevřeno: út–pá 13.00–19.00

EXPOZICE
Stálá prodejní expozice grafik, kreseb a obrazů

VÝSTAVA
Praha! Film a doprovodné práce Matyáše Trnky | do 16. 12.

  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

  GYMNÁZIUM JANA KEPLERA
Praha 6, Parléřova 2, tel. 607 175 255, www.betlemy.eu

  spojení tram 22, stanice Pohořelec
  otevřeno: denně 10.00–17.00; ve dnech 24. a 31. 12. 10.00–15.00 h, 
dne 1. 1. 2017 13.00–15.30

  vstupné: základní 40 Kč, snížené 25 Kč, rodinné 80 Kč

VÝSTAVA
Nejhezčí české a zahraniční betlémy v gymnáziu Jana 
Keplera   Bude vystaveno více než 300 betlémů z různých 
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materiálů – např. ze sádry, vosku, keramiky, dřeva, slámy, křiš-
ťálu, šustí, kůže, alabastru, lávy, čiroku, perleti, mastku, betlém 
malovaný na kamenech, špalcích dřeva, perníku, pryskyřice, těsta, 
paličkovaný, vyšívaný, z mramoru, vajíčkový, z motýlích křídel, 
z uhlí, malovaný na peří. Betlémy jsou z různých koutů celého 
světa. Výstava je spojena s prodejem keramických betlémů paní 
Dočekalové. | od 23. 12. do 1. 1. 2017

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

  otevřeno: po–pá 10.00–21.00, so+ne 14.00–20.00
  vstupné: dospělí 70 Kč; studenti a senioři od 60 let 40 Kč; rodinné 
vstupné 140 Kč; studenti uměleckých škol a školní skupiny nad 10 
osob s doprovodem 30 Kč; ZTP, ZTP/P, děti do 12 let a novináři zdarma

Leica Gallery Prague je fotografická galerie s více než dese-
tiletou historií. Sídlí v centru Prahy, výstavní prostory doplňuje 
kavárna a knihkupectví. Galerie také pořádá večerní besedy 
s významnými osobnostmi fotografie, fotografické workshopy, 
lektorské programy pro studenty a zabývá se prodejem umě-
leckých fotografií.

VÝSTAVA
Avantgardní fotograf Jaromír Funke   Jaromír Funke (1896–
1945) patří k nejvýznamnějším osobnostem české fotografie. Ve 
své tvorbě originálně reagoval na mnoho progresivních tendencí 
své doby, velký význam však měla i jeho publicistická, teoretická, 
organizační a pedagogická činnost. Výstava v Leica Gallery Pra-
gue, uspořádaná ke 120. výročí autorova narození, se soustřeďuje 
na jeho avantgardní díla ve stylu funkcionalismu, nové věcnosti, 
abstrakce a surrealismu. Expozici sestavil Vladimír Birgus ve spo-
lupráci s Funkeho dcerou Miloslavou Rupešovou. | do 29. 1. 2017

  LEICA GALLERY CAFÉ
Adriana Cahová: Ženy Nahlas   Výstava Adriany Cahové pod 
názvem Ženy Nahlas představuje soubor 16 ručně vyrobených 
fotografií z autorčiny letité tvorby zobrazující ženy a pouze ženy. 
Fotografie sahají od lyrických portrétů s pohádkovým náde-
chem po výjevy hlasité, pochmurnější, které zavedou člověka 
do málo navštěvovaných koutů jeho vlastní duše. Všechna díla 
jsou zhotovena klasickou fotografickou technikou, vyfocena na 
středoformátový film a zvětšena v temné komoře.   
Podrobnosti a další akce aktuálně na www.lgp.cz

  NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR, KLEMENTINUM
Praha 1, Klementinum 190, tel. 221 663 111, www.nkp.cz,  
www.facebook.com/narodni.knihovna

  nepřehlédněte: Národní knihovna ČR bude ve dnech 24. – 26. 12. 
a 31. 12. – 1. 1. 2017. uzavřena, otevřena bude pouze výstava 
Betlémy v Klementinu – viz níže.

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

Josef Stepling – osvícený jezuita   Výstava u příležitosti me-
zinárodní konference „Klementinum a jesuitská věda“, která se 
bude konat v Klementinu ve dnech 9. – 10. 11., je věnovaná 
životu a dílu našeho nejvýznamnějšího představitele matematiky, 
fyziky a astronomie 18. století, Josefa Steplinga (1716–1778). 
Návštěvníci se seznámí s jeho mládím, ranými lety i následnou 
vědeckou činností, kdy se stal ředitelem filosofických studií – do 
této funkce jej jmenovala sama císařovna Marie Terezie. Dovědí 
se také, jak zakládal v Klementinu matematické museum a naši 
první hvězdárnu. Další část výstavy je věnována jeho badatelským 
počinům v astronomii, meteorologii, matematice a fyzice, i jeho 
žákům a následovníkům. Za pozornost rovněž stojí představení 
Steplinga jako osobnosti, která vedla rozsáhlou korespondenci 
s řadou význačných postav tehdejší evropské vědy. Výstavu dopl-
ňují originální tisky z fondů NK ČR, fotokopie několika autografů, 
ukázky z literatury, jež mu byla věnována aj. | do 14. 1. 2017

  GALERIE KLEMENTINUM
vstup z Mariánského náměstí, vchod B2

  otevřeno: denně 9.00–18.00; ve dnech 24. a 31. 12. 9.00–15.00
  vstupné: dospělí 50 Kč, děti, studenti a senioři 30 Kč, zdarma: děti 
do 5 let, držitelé průkazu ZTP/P a pedagogický dozor doprovázející 
školní skupinu

  více informací na www.nkp.cz

Betlémy v  Klementinu   Výstava pořádaná ve spolupráci 
s Muzeem betlémů Karlštejn představuje výběr toho nejlepšího 
s důrazem na historické vyřezávané betlémy z období od baroka 
až do konce druhé světové války. Základ výstavy tvoří dřevěné 
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betlémy z většiny nejvýznamnějších betlemářských oblastí celé 
republiky, k vidění jsou ovšem i papírové betlémy malované, nebo 
některé méně typické – raritní historické betlémy z cukru, z vosku, 
hlíny, sádry, durolinu i dobové umělé hmoty. Výstava je koncipo-
vána tak, aby zaujala jak odbornou veřejnost, tak rodiny s dětmi. 
V „Hravé dílničce“ si mohou návštěvníci podle vzorů nebo vlastní 
fantazie vytvořit figurky z marcipánu. | do 8. 1. 2017

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

Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky   Výstavu u pří-
ležitosti 250. výročí úmrtí prvního původem českého velikána 
barokní architektury pořádá Kotěrovo centrum architektury o. p. s. 
ve spolupráci s nakladatelstvím FOIBOS BOOKS. Panelová výstava 
představuje reprezentativní výběr 25 staveb z rozsáhlé tvorby F. M. 
Kaňky, který je považován za nejproduktivnějšího a nejvyhledá-
vanějšího stavitele české šlechty. Vedle Santiniho a Dientzenho-
ferů se stal též umělecky nejvýznačnějším architektem českého 
baroka. | do 10. 12.

  PŘEDSÁLÍ VŠEOBECNÉ STUDOVNY 
  otevřeno: po–so 9.00–19.00
  vstupné 10 Kč (čtenáři NK ČR zdarma)

Bulharské fondy a bulharistická činnost Slovanské 
knihovny   Výstava u příležitosti 100. výročí bulharistiky na Fi-
lozofické fakultě UK v Praze představuje rozsah a kvalitu bulharské 
sbírky Slovanské knihovny na příkladech nejstarších titulů knih, 
periodik a prací českých bulharistů, ale i českých překladů bulhar-
ské krásné literatury nového tisíciletí. | do 14. 1. 2017

  HLAVNÍ NÁDVOŘÍ KLEMENTINA / 
ZRCADLOVÁ KAPLE

07. 12. | 10.00 | Vánoční jarmark v Klementinu   Hlavní 
nádvoří Klementina opět po roce ožije vánoční atmosférou a na-
bídne inspiraci i nejrůznější rukodělné výrobky – šperky, látkové 
hračky, parafínové svíčky, glycerinová mýdla, knihařské výrobky, 
batikované šátky, patchwork, vánoční dekorace a mnohé další. Od 
10.00 do 16.00 si návštěvníci budou moci prohlédnout Zrcadlovou 
kapli. Část výtěžku bude věnována nadačnímu fondu Klíček na 
provoz dětského hospice. Jarmark pořádá Národní knihovna ČR 
a Klub tvořivých knihovníků SKIP. 

PROJEKT K190 V KLEMENTINU
08. 12. | 18.00 | Mezi řádky: dialog tance a hudby   V hudeb-
ně–tanečním večeru vystoupí choreografka, tanečnice a profe-
sorka současného tance Lenka Kniha Bartůňková, na cello ji bude 
doprovázet Michal Turek, zpěvák, instrumentalista a alternativní 
hudebník. Vstup zdarma. | chodba, 1. patro (vstup od Mariánské-
ho náměstí, vchod B2)

  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

VÝSTAVA
Tomáš Hulík: Inspirováno přírodou   Autor Tomáš Hulík, 
slovenský fotograf a cestovatel, pořizuje snímky zvěře ve volné 
přírodě. | od 24. 11. do 31. 12.

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

  otevřeno: út–ne 11.00–18.00
  ve dnech 24. – 26. 12. a 1. – 2. 1.2017 zavřeno

VÝSTAVY
12/15, Pozdě, ale přece   Výběr z prací autorů, členů volného 
uskupení 12/15, Pozdě, ale přece; vzniklého v roce 1987. | od 
29. 11. do 4. 12.

Michael Rittstein, 
12/15
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Radka a Vlastimil Vodákovi: Do prostoru!   Výstava pro-
storových objektů, textilních reliéfních panó a tapiserií Radky 
a Vlastimila Vodákových je průřezem jejich tvorby posledních let. 
Radka Vodáková vytváří vysoké reliéfy v zářivě barevných textil-
ních čtvercích autorskou technikou „šito“. Motivem jejích prací 
jsou drobné postřehy ze současnosti, na které reaguje textilními 

hříčkami. Do kompozic, 
jejichž obsah potvrzuje 
vtipnými názvy, zapoju-
je pomocí průstřihů a děr 
i stěnu – tak, jak to činí 
již od 70. let. Vlastimil 
Vodák tvoří tapiserie 
s nízkými lineárními 
reliéfy jednoduchými 
tkalcovskými vazbami. 
Osnovní nitě nezakrývá 
(jako např. u gobelínové 
techniky), ty jsou nyní 
svojí barevností stejně 
významné jako útek 
tkaniny. Výsledný stylizo-
vaný geometrizující tvar 
připomíná svou zkrat-
kou předkolumbovské 

tkaniny. Tématy rozměrných vazebných tapiserií jsou symboly, 
mezilidské vztahy a city nebo zasažená krajina. V prostoru galerie 
se pak oba výtvarníci setkávají v autorsky tkaných prostorových 
objektech ze silného hliníkového drátu, s barevnými, často 
paličkovanými detaily. I ve společně vytvořených plastikách je 
dobře patrný jemný humor, ironie a nadsázka. Poslední dílo zís-
kalo uznání na VII. Bienále krajky ve Vamberku v kategorii volná 
tvorba. Kurátor výstavy PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D. | od 13. 12. 
do 8. 1. 2017

AUKCE
 06. – 10. 12. | 10.00–19.00 | Prague Auctions | předaukční 
výstava výtvarného umění
 11. 12. | 13.30 | 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
  dne 24. 12. otevřeno 10.00–15.00, dne 31. 12. otevřeno 10.00–16.00
  další program viz rubrika Kulturní domy

DLOUHODOBÉ VÝSTAVY
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)

Jiří Anderle: Panoptikum – obrazy, grafiky, kresby   Jiří 
Anderle je umělec nadaný darem pronikat do historického myš-
lenkového a výrazového bohatství lidstva. Rozsáhlé a různorodé 
dílo, které Anderle vytvořil za více než čtyřicet let, zahrnuje gra-
fické listy, obrazy a plastiky. Retrospektivní výstava známého 
malíře a grafika se uskuteční ve výstavních prostorách Obecního 
domu. | 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); 10% 
sleva z plného vstupného pro držitele Opencard; zdarma: pedago-
gický doprovod skupiny studentů, držitele členských legitimací AMG 
(Asociace muzeí a galerií), ZTP/P (průvodce), děti do 6 let; školní 
skupiny (ZŠ, SŠ, VŠ) a studenti výtvarných škol 30 Kč za osobu při min. 
počtu deseti členů, jeden pedagogický doprovod zdarma při každém 
počtu deseti žáků; komentované prohlídky pro školní skupiny (ZŠ, SŠ, 
VŠ) 60 Kč za osobu při min. počtu deseti členů, jeden pedagogický 
doprovod zdarma při každém počtu deseti žáků.

DOPROVODNÝ PROGRAM
 14. 12. | 17.30 | Komentovaná prohlídka výstavou   Na 
závěr bude krátký vstup Jiřího Anderleho. | max. počet 40 osob; 
rezervace na tel. 222 002 101; cena: 250 Kč/os.; další termín: 
11. 1. 2017 v 17.30

KONCERT
 09. 12. | Spirituál kvintet – Vánoční koncert   Speciální 
host – Musica Bohemica. | Vstupenky již nyní v prodeji v his-
torické pokladně Obecního domu nalevo nebo online na www.
obecnidum.cz; cena: 490 Kč.

  PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA
Praha 1, Zlatá / Liliová ul. | www.prazskakrizovatka.cz

AKCE
05. 12. | 14.00–18.00 | Mikulášský charitativní bazar. Na-
dace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a spřátelené neziskové 
organizace vás zvou do Pražské křižovatky. Přijďte si zakoupit krás-
né vánoční dárky z chráněných dílen a zazpívat vánoční koledy. 
Děti se mohou těšit na Mikuláše s čertem a andělem | vstup volný

Radka a Vlastimil Vodákovi ...do nebe, 2015
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  STAROMĚSTSKÁ RADNICE – KŘÍŽOVÁ 
CHODBA, RYTÍŘSKÝ SÁL

Staroměstské nám. 1, Praha 1 | www.czechpressphoto.cz
  otevřeno: denně 10.00–19.00
  dne 24. 12. zavřeno, dne 31. 12. otevřeno 10.00–16.00, 1. 1. 2017 
otevřeno 11.00–19.00

  vstupné: základní 120 Kč, děti od 10 let, studenti do 26 let a senioři 
nad 60 let 60 Kč, rodinné (2 dospělí + 2 děti) 300 Kč, děti do 10 let 
a ZTP/P zdarma

VÝSTAVA
Czech Press Photo 2016   22. ročník výstavy představí vítězné 
snímky i videa prestižní soutěže. Vystaveno bude 460  fotografií, 
nejenom hlavní cena „Fotografie roku“, vítězné a nominované 

fotografie, ale také 
některé fotografie, 
které se dostaly 
v jednotlivých kate-
goriích až do třetího 
kola. I vy můžete roz-
hodnout o fotografii, 
která získá Cenu Di-
váků a navíc přitom 
máte možnost získat 
i některou z hodnot-
ných cen, které vě-
nuje firma Olympus. 
Stačí navštívit naši 
výstavu a vyplnit 
slosovatelný anketní 
lístek. | od 22. 11. do 
30. 1. 2017

DOPROVODNÝ PROGRAM
Komentované prohlídky výstavy – každé pondělí, kromě 
26. 12. od 16.00 

  ŠKOLSKÁ 28 – KOMUNIKAČNÍ PROSTOR
Školská 28, Praha 1 | tel. 296 325 066; mob. 724 675 480 |  
jana@skolska28.cz | www.skolska28.cz

  otevřeno: út 13.00–19.00, st 13.00–17.00, čt–pá 13.00–18.00

VÝSTAVA
Pavel Havrda: Utopia Poaceae   Trávy jsou fascinující svou 
jednoduchostí, skromností. Většinou nevynikají jako solitéři, ale 

jsou součástí větších celků. Různé druhy se vyskytují napříč tep-
lotními pásmy, v nížinách i v horách či jako takzvané kulturní trávy 
– obiloviny, na fotbalových a golfových hřištích. Kulturní dědictví 
v podobě trav je míseno s trávami vyšlechtěnými pro různé účely. 
Trávy přirozeně odolné vůči herbicidům lemují dopravní korido-
ry, jsou ale také produktem genových inženýrů. Trávy mohou 
být učesaným luxusním kobercem nebo domovem hmyzu i lidí. 
Pavel Havrda (*1984) studoval v Ateliéru interaktivních médií 
na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V jeho 
pracích se často objevuje proces strukturovaní organických forem 
v různých stádiích proměn v čase a v médiích. V Komunikačním 
prostoru Školská 28 prezentuje instalaci Utopia Poaceae tema-
ticky navazující na sérii rostlinných studií a prostorových herbářů. 
Kurátor: Michal Kindernay | vernisáž 7. 12.; od 8. 12. do 23. 12.

AKCE
 02. 12. | 19.30 | Juan Antonio Nieto aka Pangea – koncert
 05. 12. | 18.30 | KINO ASIA: Čínská opera ve filmu – filmový 
vzdělávací cyklus
 06. 12. | 19.00 | Slovosledi: Ve vlastní šťávě – storytelling 
 07. 12. | 18.00 | Pavel Havrda: Utopia Poaceae – vernisáž 
výstavy
 08. 12. | 19.30 | Molotow Moloch Quartet – koncert 
 10. 12. | 10.00 | Aneta Pavlová – meditace mindfulness
 11. 12. | 10.00 | Petra Slabá – workshop výroby raw cukroví
 15. 12. | 19.30 | KINOKABARET: Lucie Kajánková – Inverze, 
Major Tom na Transsibiřské magistrále – scénické čtení
 17. 12. | 10.00 | Petra Arcimovičová – tibetské cvičení a quiong
 19. 12. | 18.30 | KINO ASIA: Čínská opera ve filmu – filmový 
vzdělávací cyklus

  ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
U Staré školy 1 a 3, Praha 1 | tel. 222 749 211 |  
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 9.00–16.30
  vstupné: základní 40 Kč, děti 6–15 let a studenti 20 Kč, děti do 6 let 
zdarma

VÝSTAVA
Pojď, milý můj...   Nová výstava Židovského muzea v Praze 
připravená ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví 
představuje biblickou knihu „Píseň písní“ (Velepíseň), objasňuje 
její vznik, místo v židovské liturgii, historická vydání a překlady 
do češtiny. Především se však soustředí na její výzdobu, ilustra-
ce a díla jí inspirovaná v moderní umělecké tvorbě od počátku 

Autor fotografie: Jan Zátorský
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20. století až po současnost. K vidění jsou secesní ilustrace umělců 
E. M. Liliena, Františka Kupky nebo izraelského výtvarníka Zeeva 
Rabana, řadu málo známých ilustrací ve stylu art deco z počátku 
20. století či pozdější novoklasicistní práce a cenný soubor ilustro-
vaných originálů ze sbírky bibliofila Josefa Portmanna od českých 
grafiků Václava Maška, Františka Koblihy, Jiřího Konůpka, Karla 
Svolinského, Cyrila Boudy nebo Milady Marešové. Dále uvidíte 
bibliofilie od Františka Kupky, ilustrace Toyen, ale také díla umělců 
mladší generace – Jarmily Mařanové a Olgy Čechové. Z tvorby 
zahraničních autorů se dále lze seznámit s ilustracemi Anato-
lije Kaplana, Salvadora Dalího nebo Shraga Weila a současných 
amerických výtvarníků Marka Podwala či Barbary Wolff. Expozice 
čerpá především ze sbírek Židovského muzea v Praze a Památníku 
národního písemnictví. Vybrané tisky si je možné prohlédnout 
celé na interaktivních obrazovkách. Výstava volně navazuje na 
předešlé výstavy věnované historii knižního fondu muzea (2007) 
a pesachovým Hagadám z fondu knihovny Židovského muzea 
v Praze (2010). | 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   Jméno architekta 
docenta Jaroslava Kadlece je spojené s pedagogickou činností 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde 22 let působil 
v atelieru architektury prof. A. Benše. Poté byl pracovníkem In-
stitutu průmyslového designu. Věnoval se interiérové tvorbě, vý-
stavnictví a nábytku, také návrhům staveb i zahradní architektury. 
Je např. spoluautorem skleněné fontány do interiéru výstavního 
pavilónu Expo 1958. V roce 2008 jej Obec architektů poctila Cenou 
za celoživotní dílo. Výstava představí výběr z Kadlecovy tvorby, 
která je výraznou součástí české architektury a designu druhé 
poloviny 20. století. Patří k ní i série jeho postmoderních židlí 
z 80. let minulého století. | do 31. 12.; dne 13. 12. v 17.00 setkání 
s autorem u příležitosti jeho životního jubilea
Designblok 2016   Soubor dřevěných židlí vyrobený podle 
návrhů pedagogů a absolventů slavné školy Bauhaus. Výstava 
má interaktivní naučný charakter – židle jsou k dispozici ve for-
mě stavebnic, které si návštěvníci mohou samostatně skládat. 
Muzeum totiž nevystavuje design tradičně, ale věnuje se mu 
z hlediska jeho funkcí i ergonomie, k čemuž slouží i speciální 
výuková laboratoř. | do 31. 12.

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Komponované programy pro skupiny školní a předškolní 
mládeže zaměřené na aktuální výstavy, stálé expozice, archi-
tekturu Benešova, osobnosti Benešovska | odborný výklad jen 
po předchozí domluvě na tel. 724 034 713; vstup volný

  PIARISTICKÁ KOLEJ
Masarykovo nám. 1, Benešov

  otevřeno: po–pá 8.00–16.00

VÝSTAVA
Architekt Otakar Novotný (1880–1959)   Naučná expozice 
představuje dílo slavného benešovského rodáka, českého archi-
tekta, designéra a pedagoga, jednu ze zakladatelských osobností 
moderní české architektury. | 1. poschodí vpravo

  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 rad-
nicí – exponáty vybízejí k hraní, poznávání, experimentování.
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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 9.00–16.00.

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, Rožmberský palác  
9.00–16.00. Katedrála sv. Víta 9.00–16.00 (v neděli po ukončení 
bohoslužeb od 12.00, poslední vstup vždy v 15.40 h). Velká jižní 
věž 10.00–17.00. Expozice Svatovítského pokladu 10.00–17.00. 
Zahrady Pražského hradu a Jelení příkop jsou v zimní sezo-
ně uzavřeny. 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, 
Rožmberský palác, Zlatá ulička – 350/175/700 Kč
Pražský hrad – okruh B: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, 
katedrála sv. Víta, Zlatá ulička – 250/125/500 Kč
Pražský hrad – okruh C: Expozice Svatovítského pokladu, 
Obrazárna Pražského hradu – 350/175/700 Kč
Obrazárna Pražského hradu: 100/50/200 Kč
Expozice Příběh Pražského hradu: 140/70/280 Kč
Expozice Svatovítského pokladu: 250/125/500 Kč
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, v Ob-
razárně Pražského hradu, v Rožmberském paláci, a v Mihulce. 
Cena 50 Kč.

VÝSTAVA

  ROŽMBERSKÝ PALÁC
  otevřeno denně 9.00–16.00

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 jsou zastoupeny i dva nedávno objevené poklady mincí. 
| výstava prodloužena do 7. 1. 2017

STÁLÉ EXPOZICE

  KAPLE SV. KŘÍŽE NA PRAŽSKÉM HRADĚ
II. nádvoří

  otevřeno denně 10.00–17.00

Svatovítský poklad   V kapli sv. Kříže na II. nádvoří Pražského 
hradu se ukrývá výběr toho nejlepšího z chrámového pokladu 

Poklad z Týna nad Vltavou, Městské centrum kultury a vzdělávání, p. o. 
– Městské muzeum Týn nad Vltavou
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shromažďovaného při kostele a katedrále sv. Víta od 11. století. 
Stálá výstava Svatovítského pokladu představuje 139 předmětů 
vysoké historické a umělecké ceny, mj. náročně zdobené 
relikviáře, monstrance a jiné liturgické náčiní včetně bohatě vy-
šívaných rouch. Většina předmětů je zhotovena z pozlaceného 
stříbra či ryzího zlata. Nejvzácnějším mezi vystavenými díly je 
více než půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který nechal ve 
druhé polovině 14. století zhotovit císař Karel IV. pro relikvie 
Kristova umučení. Pod křišťálovými víčky se tak v kříži skrývají 
dřevo z kříže, na němž byl Kristus ukřižován, trn z koruny, jíž byl 
korunován nebo část houby, kterou byl na kříži napájen. Po ob-
vodu kříž lemuje dvacet dva modrých kamenů (převážně safírů 
a akvamarínů) a dvanáct pravých perel. Z mladších předmětů 
v Pokladu k nejpozoruhodnějším patří zlatá monstrance z roku 
1766, jejíž zlaté tělo zdobí více než 700 drahokamů. Tato monst-
rance je jednou ze tří zlatých barokních monstrancí, dochovaných 
v českých zemích.
V expozici však návštěvníci najdou i předměty původně profán-
ního charakteru. Příkladem je křišťálový soudek z 16. století, 
který se relikviářem stal až druhotně – poté, co do něj karlštejnští 
purkrabí vložili ostatky sv. Agáty a sv. Alžběty.
Zajímavý je také interiér samotné kaple sv. Kříže, která byla 
pro účely stálé expozice Svatovítského pokladu stavebně reno-
vována a kompletně restaurována. Výzdobě kaple, postavené po 
polovině 18. století podle návrhu architekta Niccolo Pacassiho, 
vévodí oltářní obraz Krista na kříži v životní velikosti, který v roce 
1762 vytvořil František A. Palko.

  STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC – GOTICKÉ 
PODLAŽÍ

  otevřeno denně 9.00–16.00

Příběh Pražského hradu   Dějiny Pražského hradu od prehisto-
rie až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktiv-
ní programy s vizualizacemi stavebního vývoje hradního areálu. 
Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných 
exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá trasa, 
chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, 
zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je umístěna 
v hlavních sálech gotického podlaží Starého královského paláce. 
Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata spojená s Praž-
ským hradem: Příběh českých patronů, Příběh církve a katedrály, 
Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, Příběh korunovací i Příběh 
stolování. Tyto tematické odbočky jsou umístěny v nově zpřístup-
něných prostorách navazujících na hlavní trasu prohlídky | Info: 
www.hrad.cz nebo tel. 224 373 109.

PŘEDNÁŠKY:
  nejnovější poznatky z historie Pražského hradu můžete získat v rámci 
XXXVII. části programu přednáškového cyklu, rezervace a podrobnosti 
na www.pribeh–hradu.cz

  info: www.hrad.cz nebo tel. 224 373 109

 08. 12. | 17.00 | Moudrý vládce země: strategie vysta-
vování panovnického portrétu přelomu 16. a 17. století. 
Přednášející: Mgr. Markéta Ježková.

  OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
II. nádvoří

  otevřeno denně 9.00–16.00

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

  PRAŠNÁ VĚŽ
  otevřeno denně 9.00–16.00

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 16.00 do 21.00 není vstup zpoplatněn, ale expozice, včetně věže 
Daliborky, jsou uzavřeny.

Stálá expozice ve Zlaté uličce   Zlatá ulička je zřejmě nejroman-
tičtějším místem Pražského hradu. Kromě opravených barevných 
drobných domků nabízí novou stálou expozici, která přibližuje 
život v Uličce ve všech obdobích její 500leté existence. Návštěvníci 
mohou nahlédnout například do domácnosti věhlasné jasnovid-
ky Matyldy Průšové, seznámit se s příbytky zlatníka, červeného 
střelce či hradní ranhojičky. V kuchyni amatérského filmaře pana 
Každého mohou posedět při projekci dobových filmů a u švadlen-
ky si připomenou písničky Karla Hašlera. Ve zbylých domečcích 
jsou opět v provozu tradiční obchůdky. Pozoruhodná je i výstavka 
předmětů objevených při posledním archeologickém průzkumu.

KONCERTY
 09. 12. | 19.00 | Vánoce s Choreou – tradiční vánoční pásmo 
souboru Chorea Bohemica. Ve vzácné syntéze tradiční hudby, zpěvu, 
tance, lidového divadla a výtvarného cítění jakoby vdechla Chorea 
Bohemica život naivním figurkám českých betlémů, malůvkám na 
skle, rytinám starých nebeklíčů i světské radosti ze života. Vedle vá-
nočních obchůzek, písní a koled uvidíte nezaměnitelným způsobem 
zpracované a interpretované české legendy | Míčovna
 10. a 11. 12. | 11.00, 15.00, 19.00 | Vánoce s Choreou | Míčovna
 16. 12. | 19.00 | Gabriela Demeterová & Beethoven: 
„Osudová“. Slavnostní zahajovací koncert festivalu České do-
teky hudby. Filharmonie Bohuslava Martinů, dir. Jakub 
Klecker, Gabriela Demeterová – housle. Program: Z. Fibich 
(1850–1900): V podvečer. Selanka pro orchestr op. 39, A. Dvořák 
(1841–1904): Koncert a moll pro housle a orchestr op. 53 B 108, 
L. van Beethoven (1770–1827): Symfonie č. 5 c moll „Osudová“ 
op. 67 | Španělský sál
Bližší informace na www.hrad.cz
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Střední křídlo Pražského hradu; v pozadí 

věže Svatovítské katedrály

Central Wing of Prague Castle. St Vitus 

Cathedral’s towers in the background

Mittlerer Flügel der Prager Burg. Im Hintergrund 

die Türme des St. Veitsdoms

Центральное крыло Пражского Града. На заднем 

плане башни Кафедрального собора св. Вита

Hlavní loď kaple sv. Kříže 

s nástropními freskami 

od V. Kandlera (19. stol.)

Nave of the Chapel 

of the Holy Rood with 

its ceiling frescos by 

V. Kandler (19th century)

Hauptschiff  

der Heilig-Kreuz-Kapelle 

mit Deckenfresken 

von V. Kandler (19. Jh.)

Главный неф 

часовни св. Креста 

с потолочными 

фресками художника 

В. Кандлера (19 век)

Detail nástropní fresky 

Abrahámova oběť

Close-up of the ceiling fresco 

called Abraham‘s Sacri ce

Detail des Deckenfreskos 

Abrahams Opfer

Деталь потолочной фрески 

на сюжет жертва Авраама

Novou publikací redakce KAM po Česku je obrazový průvodce  Pražský 
hrad, nádvořími do zahrad. Určen je široké návštěvnické veřejnosti, 
která se rozhodla či rozhodne navštívit tento nejvýznamnější český hrad 
na pražském vrchu Opyš. Věříme, že se stane památkou na nevšední 
zážitek z návštěvy místa, které bylo od 9. století sídlem českých knížat, 
králů, císařů Svaté říše římské, prezidentů republiky a současným 
symbolem Prahy i české státnosti. Svou rozlohou je jedním z největších 
hradních komplexů světa a podle Guinnessovy knihy rekordů dokonce 
největším starobylým hradem na světě vůbec. Díky oblíbené lidské 
činnosti, fotografování, můžeme uchovávat obraz světa na fotografiích 
(fós – světlo a grafis – štětec) tak, jak jsme jej v daném okamžiku viděli 
a zachytili. Přijměte tedy naše pozvání na prohlídku Pražského hradu, 
nádvořími do zahrad, zachycenou na fotografiích naší redakce.

Pražský hrad
nádvořími do zahrad

�  4 jazykové mutace, 200 stran

�  k dostání na pultech vybraných 
knihkupců a na adrese redakce 

�  prodejní cena 250 Kč

1 + 1 zdarma

KAM_Prazsky hrad PP_upr.indd   4 17.06.16   13:58
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 zpamátky
� VÝZNAMNÉ PAMÁTKY

  JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
Jindřišská, Praha 1 – Nové Město | tel. 224 232 429 |  
pokladna@jindrisskavez.cz | www.jindrisskavez.cz

  otevřeno: denně 10.00–18.00
  dne 24. 12. otevřeno 10.00–15.00
  vstupné: základní 120 Kč, senioři a studenti 80 Kč, děti 50 Kč, rodinné 
290 Kč, rezervace vstupenek na výše uvedených kontaktech

STÁLÁ EXPOZICE
Muzeum pražských věží   Naprosto jedinečná expozice před-
stavuje návštěvníkům 120 nejznámějších pražských věží a svou 
interaktivní formou umožňuje seznámit se nejen s fakty o jednot-
livých objektech a jejich historií, ale také nahlédnout do tajemství 
legend, jež se s místem pojí | 4. patro
Pocta Jindřišské věži   Interaktivní expozice s kompletním výkladem 
o Jindřišské věži – o historii, přestavbě, kulturním dění | 6. patro

VÝSTAVA
Třešťské betlémy v Jindřišské věži   Tradiční výstava ručně 
vyřezávaných betlémů | do 2. 2. 2017

POŘADY
 02. 12. | 19.30 | Swingový večer
 07. 12. | 17.00 | Znovuzrození Jindřišské věže   Procházka 
historií JV s ing. Janem Stěničkou | vstupné: 110 Kč; 10. patro
 12. 12. | 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 pro-
běhne beseda a promítání o Brazílii – hosty večera budou 
Marie Samková a z Brazílie k nám zavítá i hudebník a cestovatel 
Devanil dos Santos, který povídky zároveň obohatí vlastní hud-
bou. | více na e–mail: ctenivevezi@gmail.com; vstupné: 50 Kč; 
10. patro

KONCERT
 18. 12. | 19.30 | Ashwaganda   Hudební večer na téma Tajem-
ství života. Nechte se vtáhnout do hloubky tématu, poslechem 
hudby a textů, společným zpěvem nebo tancem. Hudební sesku-
pení Ashwaganda se skládá převážně z lektorů a členů Meditač-
ního centra Lažánky u Brna: Igor Samotný – kytara, zpěv, Alice 
Nováková – flétna, zpěv, Cyril Kubiš – housle. Martin Tomaško – 
perkuse, Tomáš Groulik – trubka. | vstupné: 190/220 Kč; 10. patro

  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
VYŠEHRAD

V Pevnosti 159/5b, Praha 2 – Vyšehrad | tel. 241 410 348,  
241 410 247 | info@praha–vysehrad.cz | www.praha–vysehrad.cz
Národní kulturní památka, místo opředené bájemi a pověstmi, sídlo 
prvního českého krále z konce 11. století, symbol české národní 
státnosti

 A historický areál NKP Vyšehrad je bezbariérový
  spojení: metro C – Vyšehrad; tram 7, 18, 24, st. Albertov; tram 2, 3, 
7, 17, 21, st. Výtoň

  průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace 
v areálu podle směrovek a orientačních map

  VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV SE SLAVÍNEM
  otevřeno: denně 8.00–17.00
 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 9.30–17.00

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
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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
Budíme češtinu – pro 1. – 4. třídu ZŠ
Turnaj krále Karla – pro 1. – 2. třídu ZŠ 

  GALERIE VYŠEHRAD 
nad Libušinou lázní

  otevřeno: denně 9.30–17.00
  vstup není bezbariérový – schodiště
  vstupné: jednotné 20 Kč

VÝSTAVA
Ondřej Roubík: Temné noci duše | do 4. 12.

  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: vyhlídka z věže Novoměstské radnice a stá-
lá expozice Historie Nového Města a Praha panoramatická v bývalém 
bytě věžníka je od 1. 12. na zimu uzavřena.

  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

VÝSTAVY
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

Tomáš Bím: Ohlédnutí   Výstava českého malíře a grafika, za-
stoupeného ve sbírkách domácích i světových galerií. | Galerie ve 
věži (I. část)  a Galerie v přízemí (II. část); vstupné do jedné části 
výstavy: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč; zvýhodněné 
vstupné do obou galerií: plné 80 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 150 Kč; 
otevřeno út–ne 10.00–18.00; od 2. 11. do 8. 1. 2017; ve dnech 
24. – 26. 12. a 1. 1. 2017 zavřeno
Pražská výstava nožů Knives 2016   Oblíbená prodejní pod-
zimní výstava nejlepší produkce nožířského umění v Evropě a ČR. | 
vstupné 100 Kč; Velký sál a Mázhaus; 4. 12. v 10.00–17.00

KONCERTY
 06. 12. | 19.30 a 21.00 | Marta Töpferová / Tomáš Jamník 
/ Jan Bartoš / Bennewitzovo kvarteto / Floex   Dva koncerty 
klasické hudby během jednoho večera. První v podání M. Töpfero-
vé, T. Jamníka  a J. Bartoše, během druhého vystoupí s T. Jamní-
kem a J. Bartošem Bennewitzovo kvarteto. Hudební překvapení 
– multižánrový umělec Floex zaznamená oba koncerty a vytvoří 
20–30minutový poslechový mix. Po skončení obou koncertů hu-
dební občerstvení v podobě Floexova DJ setu. | vstupné: první 
koncert – plné 250 Kč, snížené 150 Kč; druhý koncert – plné 
300 Kč, snížené 200 Kč; společné na oba koncerty – plné 450 Kč, 
snížené 250 Kč; rezervace na info@pmpif.org; vstupné na after-
party 150 Kč, zdarma pro držitele vstupenky alespoň na jeden 
koncert; Velký sál a Café Neustadt
15. 12. | 18.30 | Vánoční koncert ZUŠ Ilji Hurníka Praha 
2 – Královské Vinohrady   Žáci a pedagogové ZUŠ oslaví vá-
noční svátky tradičně společným koncertem. V programu vystou-
pí převážně žákovské orchestry, soubory, ale i sólisté. | vstupné 
dobrovolné; Velký sál
21. 12. | 18.00 | Adventní koncert ZUŠ Lounských   Koncert 
známé základní umělecké školy se na Novoměstské radnici bude 
konat i letos. Přijďte si poslechnout hudbu Souboru a Komorního 
orchestru školy. Vstupné dobrovolné; Velký sál 

AKCE
10. – 11. 12. | 10.00–18.00 | Česká hračka a řemeslo   
4. ročník adventního trhu představí opět to nejlepší z řemeslné 
a hračkářské tvorby. Bohatý doprovodný program nejen pro děti. 
Novinkou je rozšířená sekce pro vášnivé modeláře. | vstup zdarma; 
10. – 11. 12. celá NR, 12. – 14. 12. bude trh pokračovat v menším 
rozsahu na nádvoří radnice
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
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  PRAŽSKÉ VĚŽE
Malostranská mostecká věž, Petřínská rozhledna, Praš-
ná brána, Staroměstská mostecká věž, Svatomikulášská 
městská zvonice, Zrcadlové bludiště na Petříně viz rubrika 
Muzea – Muzeum hlavního města Prahy.

  STAROMĚSTSKÁ RADNICE
Staroměstské nám. 1/3, Praha 1 – Staré Město | tel. 236 002 629 | 
staromestskaradnice@prague.eu |  
www.staromestskaradnicepraha.cz; www.prague.eu;  
facebook.com/staromestskaradnice

  památka ve správě hlavního města Prahy; provozuje 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)

  ve dnech 24. a 31. 12. otevřeno 9.00–16.00, dne 1. 1. 2017 otevřeno 
10.00–18.00

  vstupné: Velký okruh (kaple, historické sály, podzemí) – dospělí 
100 Kč, děti 6–15 let, studenti a senioři 70 Kč, děti 4–6 let, ZTP, 
novináři a senioři nad 75 let 20 Kč, kombinované vstupné (velký 
okruh + věž) 180 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + max. 4 děti do 15 
let) 210 Kč, školní skupiny (max. 30 žáků + 2 osoby doprovodu) – MŠ 
310 Kč, ZŠ 520 Kč, SŠ a VŠ 1 050 Kč. Zkrácený okruh (pouze kaple 
s apoštoly) – základní vstupné 30 Kč, děti 4–6 let, ZTP, novináři 
a senioři nad 75 let 20 Kč. Skupiny CK (min. 10 osob + 1 doprovod) – 
velký okruh 70 Kč/os., zkrácený okruh (pouze kaple a historické sály) 
50 Kč/os., zkrácený okruh (pouze podzemí) 50 Kč/os.

  radniční věž – dospělí 130 Kč (mVstupenka 110 Kč), děti 6–15 let, 
studenti a senioři 80 Kč, děti 4–6 let, ZTP, novináři a senioři nad 75 let 
30 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + max. 4 děti do 15 let) 280 Kč, školní 
skupiny (max. 30 žáků + 2 osoby doprovodu) – MŠ 310 Kč, ZŠ 520 Kč, 
SŠ a VŠ 1 200 Kč, skupiny CK (min. 20 osob + 1 doprovod) 90 Kč/os.

Staroměstská radnice   Nejstarší pražská radnice byla svědkem 
řady významných událostí v dějinách Prahy i celého státu. Byla 
založena roku 1338 na základě privilegia uděleného staroměst-
ským měšťanům českým králem Janem Lucemburským. Nevznikla 
novostavbou, určenou ke správním účelům, ale postupným vy-
kupováním měšťanských domů, které byly záhy pro účely rad-
nice mnohokrát přestavovány. Dodnes se zachovalo křídlo jižní, 
tvořené souborem pěti středověkých domů. Východní křídlo bylo 
zcela zničeno 8. května 1945, poslední den druhé světové války.
Prohlídkový okruh Staroměstské radnice   Prohlídka za-
hrnuje návštěvu historických interiérů čtyř domů jižního křídla 
a jejich podzemí. Během komentované prohlídky mají návštěvníci 
možnost zhlédnout bohatě zdobené radní síně vybavené cenným 
dobovým nábytkem, podívají se do reprezentačních sálů, kde dnes 
pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního 
města, zavítají do místností bývalého středověkého vězení a pro-
hlédnou si i figury dvanácti apoštolů zpoza staropražského orloje. 
Celková doba prohlídky je 60 minut.

Nejvýraznější dominantou Staroměstské radnice je její 
mohutná hranolová věž   Již v době svého vzniku byla nejvyšší 
věží v celé Praze. Představovala nejen symbol zámožnosti praž-
ských měšťanů, ale měla i význam praktický – na jejím vrcholu 
sloužili hlásní, jejichž úkolem bylo sledovat okolí a v případě ne-
bezpečí dát městu varovný signál. Z ochozu věže se návštěvníkům 
naskytne vůbec jeden z nejkrásnějších pohledů na pražské pano-
rama. Z ptačí perspektivy je odtud možné spatřit Týnský chrám 
nebo kostel sv. Mikuláše, v dálce obdivovat Pražský hrad nebo 
se nechat unášet výhledem na malebná zákoutí Starého Města 
pražského. Na ochoz se mohou turisté nechat vyvézt moderním 
výtahem. Jedná se o architektonicky velmi hodnotný počin, za 
jehož realizaci získali autoři ocenění Interiér roku 2000.

MOBILNÍ VSTUPENKY NA VĚŽ
Prague City Tourism připravil pro návštěvníky Staroměstské 
radnice novou službu. Nově si mohou zájemci o vyhlídku 
z radniční věže zakoupit kromě klasické vstupenky i vstu-
penku 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 ná-
vštěvníky 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
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VEČERNÍ PROHLÍDKY
Navštivte historické síně Staroměstské radnice i po 
zavírací době!   Večerní prohlídky, které Prague City Tourism 
pravidelně pořádá, umožňují zájemcům nahlédnout do reprezen-
tačních prostor významné kulturní památky i po setmění, kdy je 
jedinečnost historických sálů ještě více umocněna. 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. 12. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
10. 12. | 20.00 | Prohlídka v češtině
17. 12. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
25. 12. | 20.00 | Prohlídka v češtině 

STÁLÁ VÝSTAVA
Staletími Staroměstské radnice   Prague City Tourism při-
pravil expozici věnovanou Staroměstské radnici v Praze. Výstava 
přibližuje návštěvníkům stavební vývoj i rozličné osudy nejstarší 
pražské radnice, připomíná nejvýznamnější památky radničního 
komplexu i zásadní osobnosti a události jeho dějin. Textové infor-
mace ilustruje bezmála 100 historických fotografií a vyobrazení. 
Výstava je instalována v tubusu věže Staroměstské radnice a je 
prezentována na téměř 40 výstavních panelech.

ADVENT NA STAROMĚSTSKÉ RADNICI
 27. 11. a 4., 11. a 18. 12. | 15.00–21.00 | Koledy z věže Sta-
roměstské radnice   Vánoční čas připomenou i trubači Prague 
City Tourism na Staroměstské radnici. Každou adventní neděli po 
přehlídce apoštolů zazní z ochozu věže blok českých i zahraničních 
vánočních koled, které v období svátků nahradí tradiční radniční 
fanfáru.
 05. 12. | Peklem i nebem na Staroměstské radnici   S čerty 
nejsou žerty. A v pekle obzvlášť! Děti sestoupí do nejhlubšího 
pražského pekla, kde si na ně posvítí sv. Lucie i samotný Lucifer se 
svými sluhy. Kdo hřešil nejvíce, prozradí pekelné váhy. Temné pek-
lo záhy vystřídá cesta do nebe a setkání se sv. Mikulášem, který 

zajistí, že nikdo neodejde s prázdnou. Kromě krásných zážitků 
z vyprávění o adventním čase si děti odnesou sladké překvapení 
i vlastnoručně vyrobenou vzpomínku na slavnostně vyzdobenou 
Staroměstskou radnici. |  prohlídky v 15.30 a 16.30 jsou určeny 
dětem ve věku 5–7 let, prohlídky v 17.30 a 18.30 dětem ve věku 
8–10 let; dítě (či skupinu dětí) smí doprovázet pouze jeden do-
spělý rodinný příslušník; rezervace na tel. 236 002 629; vstupné 
100 Kč/osobu; začátek před vstupem do infocentra SR.
18. 12. | 17.00 a 19.00 | Vánoční koncert na Staroměstské 
radnici   Přijměte vánoční dárek od Prague City Tourism a zpří-
jemněte si sváteční čas poslechem tradičních i méně známých 
vánočních skladeb v kouzelné atmosféře Jiříkovy síně Staro-
městské radnice v Praze. Repertoár v podání profesionálního 
smyčcového kvarteta Unique Quartet navodí tu pravou sváteční 
náladu. Účastníkům koncertu bude před zahájením vystoupení 
umožněn volný vstup do všech reprezentačních sálů historické 
radnice. | vstup ve druhém patře radnice; vstupenky za 150 Kč 
jsou k dispozici v online předprodeji na adrese eshop.prague.eu 
nebo na turistických infocentrech Prague City Tourism

� 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 9.30–16.00
  dne 24. 12. otevřeno 9.30–12.00, dne 25. 12. otevřeno 13.00–17.00 
(vstup zdarma), ve dnech 26. – 30. 12. otevřeno 9.30–17.00, dne 
31. 12. otevřeno 9.30–15.00, dne 1. 1. 2017 otevřeno 13.00–17.00, 
ve dnech 2. – 8. 1. 2017 otevřeno 9.30–17.00

  vstupné: základní 150 Kč, senioři (70+) 130 Kč, studenti 110 Kč, 
rodinné 310 Kč, děti 6–15 let 80 Kč

  audioprůvodce: 150 Kč – česky, anglicky, německy, francouzsky, 
rusky, španělsky, italsky

  poplatek za fotografování 100 Kč
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Pražskou Loretu založila Kateřina Benigna hraběnka 
z Lobkowicz v roce 1626. Komplex budov byl stavěn postup-
ně 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 monstrance 
zvaná Pražské slunce. Je z pozlaceného stříbra, ozdobená 6 222 
diamanty.

STÁLÁ EXPOZICE
Trvale zpřístupněn je 3D model krypty s barokními freskami 
podle Rembrandta a dalších holandských a vlámských malí-
řů. Umělecká díla spojená s historií Lorety a kapucínského řádu. 
Významná část výstavy Skrytá tvář Loretánského pokladu 
se stala součástí stálé expozice – Loretánský poklad tak zůstává 
trvale vystaven v celé své bohatosti.

LORETÁNSKÁ ZVONOHRA SLAVÍ VÝROČÍ
Na sv. Václava uplynulo 321 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 – 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 
architektů a sochařů i prezentaci zajímavých momentů z právě 
dokončené rekonstrukce hlavního průčelí. 

JESLIČKY
Kapucínské jesličky v klášterním kostele Panny Marie Andělské   
| dne 25. 12. vstup zdarma

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Loretánská kaple – sobota 7.30 h, kostel Narození Páně – 
neděle v 18 h
Aktuální program bohoslužeb je na www.loreta.cz
Poutní mše si mohou skupiny poutníků předem dojednat 
e–mailem.

  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
  ve dnech 24. a 25. 12. zavřeno
  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

VÝSTAVY
Josef Sudek 1896–1976   Výstavou fotografa Josefa Sudka 
chce České centrum fotografie důstojným způsobem připome-

nout 120. výročí narození 
a 40. výročí úmrtí jedno-
ho z nejvýznamnějších 
českých a světových 
fotografů. Tento projekt 
představí rozsáhlý sou-
bor originálních foto-
grafií autora, doplněný 
o unikátní autorovy 
fotografické a  výtvarné 
portréty od českých 
umělců, ukázky prací 
Sudkových žáků a násle-
dovníku a dokumentární 

fotografie Sudkova života a jeho ateliéru na Újezdě. | letní re-
fektář; do 20. 1. 2017
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Marie von Ebner–Eschenbach / Deník moderní Evropanky 
(1830–1916–2016)   Pořádá Moravské zemské muzeum v Brně, 
Národní památkový ústav a Královská kanonie premonstrátů na 
Strahově. | zimní refektář; do 8. 1. 2017

Setkání s andělem   Petr Váňa a Královská kanonie Premons-
trátů na Strahově si Vás dovolují pozvat na výstavu soch Setkání 
s andělem. | prostory rajského dvora; od 10. 12. do 31. 1. 2017

  KOSTEL SV. KLIMENTA NA LEVÉM 
HRADCI

Kulturní památka, která je majetkem římskokatolické církve
  spojení: bus 340 a 350 z Vítězného náměstí do zastávky Levý Hradec, 
nebo Rozcestí Žalov; vlak z Masarykova nádraží do zastávky Roztoky 
– Žalov; autem je Levý Hradec dostupný z Dejvic cca za dvacet minut

  vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč

PROHLÍDKY
Prohlídka s průvodcem po přemyslovském hradišti
Prohlídka v kostele sv. Klimenta

  prohlídky lze objednat (pouze pro 6 a více osob) telefonicky u průvod-
ce: Marcel Ramdan – 776 651 596

  možnost zakoupení turistických vizitek a známek, pohlednic a jiných 
suvenýrů

� TECHNICKÉ PAMÁTKY

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

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

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

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

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

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

PROHLÍDKA OBJEKTU
Bývalá čistírna odpadních vod (Národní kulturní památka) 
je unikátním dokladem historie architektury, techniky 
a čištění odpadních vod. V areálu, který byl postaven v letech 
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.).

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.
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Obnova soužití s řekou   Výstavu o minulosti, současnosti 
a budoucnosti Trojské kotliny pořádá MHMP – IPR.

AKCE
03. 12. | 09.00–21.00 | Tradiční Mikulášská ve Staré čis-
tírně   V prostorách národní kulturní památky, staré čistírny 
odpadních vod, se koná již tradiční akce pro děti i dospělé. Na 
děti bude čekat Mikuláš s plným košíkem dárků. Procházka pek-
lem – skupiny vyráží po 10 minutách v doprovodu anděla, který 
provede návštěvníky různými částmi pekla a představí několik 
druhů čertů a před těmi horlivějšími vás bude chránit. Součástí 
této procházky je i návštěva Luciferova trůnního sálu, Mikuláše, 

který dá pokyn ke spuštění parního stroje, a proplutí Andělským 
hájem. Návštěvníci uvidí původní čistírenské technologie, parní 
stroje v provozu a podzemní usazovací nádrží proplují na raftu. 
Pro děti budou připraveny tvořivé dílny, malování na obličej.
Divadelní představení – Pohádky z vánočního kabátu 
(10.30, 12.30, 14.30, 16.30 a v případě zájmu i 18.30) 
Občerstvení: Café Továrna a tržiště plné dobrot.
Pro návštěvníky je přímo u budovy zajištěno parkování.
Doporučujeme využít rezervační systém na www.staracistirna.cz.
Informace aktuálně na www.staracistirna.cz
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Výstava Národního technického muzea 
ve spolupráci s T-Mobile Czech Republic, a.s. 
potrvá od 16. 11. 2016 do 30. 4. 2017.

The exhibition by the National Technical Museum 
in cooperation with T-Mobile Czech Republic, a.s. 
will be open from November 16th, 2016 
until April 30th, 2017.

Národní technické muzeum, 
Kostelní 42, Praha 7   
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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 200 Kč; snížené 140 Kč; rodinné 340 Kč; 
děti do 6 let zdarma; školní výpravy à 70 Kč

  vstupné na výstavy: základní 100|120 Kč; snížené 70|80 Kč; rodinné 
170|200 Kč; děti do 6 let zdarma; školní výpravy a 30|40 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost: český jazyk 500 Kč; cizí jazyk 
1000 Kč

VÝSTAVY
Archa Noemova   Zoologická expozice „Archa Noemova“ uvádí 
návštěvníka Národního muzea do fascinujícího světa živočichů, 
kteří obývají nebo obývali naši planetu.
Retro   Výstava návštěvníkům představí hračky, techniku, vybavení 
domácnosti, ale především módu z dob minulých | do 30. 04. 2017

Výstava Retro

AKCE
01. 12. | 17.00 | Prezentace nového vydání knihy MÁJ Karla 
Hynka Máchy – s ilustracemi Dany Puchnarové | přednáškový 
sál „H“
04. 12. | 10.00 | Mineralogická určovací beseda | přednáš-
kový sál „H“
05. 12. | 17.30 | Zdeněk Petráň: Série pamětních mincí 
římských panovníků z doby vlády císaře Traiana Decia – 
přednáška v sále „H“
09. 12. | 18.00 | Předvánoční výprava přírodovědeckou 
expozicí Národního muzea – Speciální noční komentovaná 
prohlídka přírodovědecké expozice Archa Noemova, kterou do-
provází světelné a zvukové efekty navozující atmosféru noční 
divočiny. | nutná rezervace na stránkách rezervace.nm.cz | vstupné 
30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea 
11. 12. | 12.00, 13.30, 15.00 | Komentované prohlídky ex-
pozice Archa Noemova pro rodiny s dětmi – komentovaná 
prohlídka expozice Archa Noemova určená především dětem. | 
vstupné 30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea
11. 12. | 16.30 | Rekordmani a rarity zvířecího světa – 
komentovaná prohlídka expozice Archa Noemova pro dospělé 
| vstupné 30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea
13. 12. | 17.00 | Pavel Titz: „Vánoční čas“ v pohanském 
starověku – přednáška v sále „H“ | vstup volný
17. 12. | 11.00–17.00 | Retrovánoce – během hravého 
předvánočního odpoledne se bude zdobit stromeček historickými 
ozdobami děti si vyrobí originální vánoční ozdoby z korálků nebo 
podle starých vzorů. | vstupné v ceně běžné vstupenky do muzea

  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 40 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 
„Milý ježíšku, přeji si..“ Výstava pojednává o snech dětí, které 
si přejí splnit o Vánocích, a je věnována především hračkám | 
do 31. 01. 2017

AKCE
01. 12. | 18.00–19.30 | Daniel Dědovský: Mokře chodí 
v suše: Lidové drama v lidové kultuře Evropy – přednáška 
z cyklu Slovo, tradice a kontext | vstupné 30 Kč
03. 12. | 13.00–17.00 | Aspoň na víkend si užijte přípravy 
na Vánoce – vyrobíte si vánoční ozdoby, atmosféru doplní vůně 
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purpury a vánočních koled a budete moci obdivovat krásný vá-
noční betlém. | vstupné v ceně běžné vstupenky
08. 12. | 17.00–18.30 | Monika Tauberová: Historie ska-
šovských dřevěných hraček – přednáška k výstavě „Milý ježíšku, 
přeji si…“ | vstupné v ceně běžné vstupenky
10. 12. | 10.00–17.00 | Vánoční ozdoby z korálků – řemeslná 
dílna. Lektoři z rodinné firmy Rautis vás seznámí s tradiční ruční 
výrobou vánočních ozdob ze skleněných perlí. Na kurz je nutné se 
předem objednat na e–mailové adrese: kristyna_hlavata@nm.cz 
| cena kurzu je 400 Kč
10. 12. | 14.00–17.00 | Vánoční ozdoby z korálků – řemeslná 
dílna pro děti. 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. 12. | 17.00–20.00 | Folklorní regiony Čech, Moravy 
a Slezska: Betlémářství v Podještědí
17.00 | Přednáška Bohunky Krámské ze Severočeského mu-
zea v Liberci | vstupné v ceně běžné vstupenky
19.00 | Vystoupení souboru Horačky | vstupné v ceně běžné 
vstupenky

Folklorní taneční

15. 12. | 17.00–18.30 | Monika Tauberová: Domečky a po-
kojíčky pro panenky – historie a současnost – přednáš-
ka k výstavě „Milý ježíšku, přeji si…“ | vstupné v ceně běžné 
vstupenky
17. 12. | 14.00–18.00 | Adventní odpoledne pro se-
niory a  jejich rodiny – těšit se můžete na  řemeslné dílny, 
komentovanou prohlídku stálé expozice, pěveckou dílnu, folklorní 
vystoupení a mnoho dalšího | vstupné v ceně běžné vstupenky

  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: čt–ne 10.00–18.00; vyhlídka otevřena čt–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
Složité hledání rovnováhy: Jazzová sekce, moderní umění 
a hudba v Československu   Výstava poukazuje na vliv, kterým 
Jazzová sekce přispívala k  oslabování socialistického režimu 
v Československu. | do 08. 01. 2017

AKCE
03. 12. | 14.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Druhý 
život husitství | vstupné v ceně běžné vstupenky do muzea

  PAMÁTNÍK FRANTIŠKA PALACKÉHO 
A FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA

Palackého 7 | Praha 1 | tel. 224 497 193 | pamatnik_
palackeho@nm.cz | www.nm.cz

  vstupné: základní 160 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 240 Kč, děti do 6 let 
zdarma, školní výpravy à 50 Kč

  vstup možný pouze po předběžné objednávce v pracovní dny pro 
skupiny 3–15 osob na pamatnik_palackeho@nm.cz nebo na tel. 
224 497 193

MacNevenův pozdně barokní palác v  Palackého ulici 
na  Novém Městě pražském. Autentický byt Františka Pa-
lackého a jeho zetě Františka Ladislava Riegra: salon, pracovna 
Palackého, pracovna Riegra, jídelna a sbírkový pokoj. Díla Josefa 
Mánesa, Josefa Václava Myslbeka, krajinářská škola Julia Mařáka 
a národopisná sbírka Libuše Bráfové.

  NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, 
AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

Betlémské nám. 1 | Praha 1 | tel. 224 497 500 | naprstek@nm.cz | 
www.nm.cz

  otevřeno: út a čt–ne 10.00–18.00; st 9.00–18.00
  vstupné: základní 100 Kč; snížené 70 Kč; rodinné 170 Kč; děti do 6 let 
zdarma; školní výpravy nad 5 osob à 40 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost v českém jazyce (po předchozí 
objednávce) 300 Kč
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STÁLÉ EXPOZICE
Kultury Austrálie a Oceánie   Expozice představuje materiální 
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
Současný život na Nové Guineji   Výstava fotografií na nádvoří 
Náprstkova muzea | do 31. 12.

Současný život na Nové Guineji – výstava fotografií

Lovci lebek   Výstava představuje pestrou minulost i současnost 
kultur na Nové Guineji | od 28. 02. 2017
Zaniklý svět na fotografiích E. St. Vráze   Výstava představuje 
fotografie z různých koutů světa od jednoho z nejznámějších 
českých cestovatelů Enrique Stanco Vráze (1860–1932) |  
do 15. 01. 2017

AKCE
04. 12. | 14.00 | Vánoce u Halánků Letos se akce ponese v du-
chu Afriky. Pro dospělé jsou připravené zajímavé přednášky a pro 
malé návštěvníky dětská dílna, kde si vyrobí originální vánoční 
dárek. Těšit se můžete také na mimoevropské gastronomické 
speciality. | vstup volný
07. 12. | 17.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Lovci 
lebek | 30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea
13. 12. | 17.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Zaniklý 
svět na fotografiích E. St. Vráze | 30 Kč + cena běžné vstu-
penky do muzea
17. 12. | 15.00 | Tapa – látka z kůry vytlučená: výtvarná dílna 
pro rodiny s dětmi. Během výtvarné dílny si na připravený materi-
ál vyzkoušíte návrhy a realizaci vlastní tapy. | nutná rezervace na: 
klara_kuthanova@nm.cz nebo na tel. 224 497 503 | vstupné 80 Kč

PŘEDNÁŠKY
01. 12. | 17.30 | Na plachetnici Irma kolem světa – Jana 
a Otakar Honsovi | vstupné 30 Kč
06. 12. | 18.00 | Neuvěřitelná Indie (od Severu k Jihu) – 
Barbara Andelová | vstupné 30 Kč
08. 12. | 17.30 | Stromový klokan do jídelníčku nepatří: 
od náboženství k ochraně přírody Papuy–Nové Guineje 
– Julie Hubeňáková | vstupné 30 Kč
15. 12. | 17.30 | Geograf v místech, kde je všechno nové 
a nové – Jan Daniel Bláha | vstupné 30 Kč

  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
William Shakespeare a hudba   Shakespearovy texty byly 
zejména v 19. a 20. století významným inspiračním zdrojem pro 
mnoho hudebních skladatelů. Vystaveny budou materiály k praž-
ským oslavám 300. Výročí Shakespearova narození a méně známá 
dílna na shakespearovská témata, např. od Vincenza Belliniho 
nebo Franze Liszta | do 07. 11.
Hudba a osobnost Karla IV.    Drobná výstavka k 700stému 
výročí narození Karla IV. Návštěvníci uvidí jednu z nejstarších 
varhanních tabulatur na našem území, pravděpodobně z 1. po-
loviny 15. století a doplní ji fotografie fresek z kaple sv. Kateřiny 
v Kouřimi (cca 1410) s vyobrazením andělů hrajících na dobové 
hudební nástroje| do 02. 01. 2017
Když císař umírá   K 700. výročí narození Karla IV. připravuje 
Národní muzeum výstavu, která návštěvníky uvede do světa 
karolinské společnosti | do 26. 03. 2017

AKCE
05. 12. | 18.00 | Pohádka Král Karel pro malé i větší – oslav-
te Mikuláše trochu jinak! Loutková pohádka volně inspirovaná 
středověkem, dobou králů, životem a dílem Karla IV.  | nutná 
rezervace na www.charlesgo.cz|akce | vstup volný
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 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 dal-
ších dokumentů, dobové fotografie, osobní památky a trofeje 
i jeho klavír.

VÝSTAVA
Putování za  rodokmenem Bedřicha Smetany   Výstava 
přiblíží 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

  Upozornění! Muzeum bude uzavřeno 01. 11. 2016–30. 04. 2017
  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

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

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

  poplatek za fotografování a filmování 20 Kč

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

�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
  vánoční otvírací doba: 24. 12. zavřeno; 25. 12. 13.00–18.00; 26. 12. 
10.00–18.00; 27. –30. 12. 9.00–17.30; 31. 12. 10.00–14.00; 1. 1. 
13.00–18.00

  vstupné: základní 190 Kč; snížené 90 Kč; rodinné 420 Kč; školní 
skupiny 50 Kč|dítě. 

  Informace o aktuálním programu a doprovodných programech 
najdete na www.ntm.cz

Národní technické muzeum, založené roku 1908, je největší čes-
kou 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 roku 
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 
zahájena stavba nové muzejní budovy na Letné podle návrhu 
Milana Babušky. Stavba byla dokončena již v době války a oku-
pační 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 za-
řízeno. Muzeum nyní představuje staletí technického důvtipu 
ve 14 stálých expozicích a množství krátkodobých výstavních 
projektů. 
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STÁLÉ EXPOZICE
Architektura, stavitelství a  design   Expozice dokumen-
tuje nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích 
v období posledních 150 let na původních i nových modelech, 
kopiích dobových plánů, skic a fotografií a řadou autentických 
stavebních prvků. Jedním ze symbolů expozice je model kopule 
nad Panteonem Národního muzea od Josefa Schulze, zajímavým 
exponátem je neuskutečněný soutěžní návrh Josefa Gočára na do-
stavbu Staroměstské radnice, návštěvníky zaujme prostředí dvou 
„ateliérů“ s vybavením z pozůstalostí známých architektů z konce 
19. století a doby první republiky.
Astronomie   Expozice seznamuje návštěvníky s historií astrono-
mie a představuje unikátní předměty ze sbírek NTM. Vystaveno je 
na 220 přístrojů a pomůcek astronomů, geometrů, navigátorů, 
počtářů a kartografů z 15. až 21. století. V expozici je volně pří-
stupný meteorit, který dopadl na území dnešní Argentiny před 
5 000 lety. Mezi nejvzácnější exponáty expozice patří Bürgiho 
sextant, používaný Johannesem Keplerem, unikátním exponá-
tem je „Organum mathematicum“, zařízení k usnadnění výpočtů 
a získávání informací jezuitského učence Athanasia Kirchera ze 
17. století.
Doprava   Stěžejní expozice NTM podává kompletní přehled 
o historii automobilů, motocyklů, jízdních kol, letectví a lodní 
dopravy a v kratším záběru přibližuje dějiny železniční 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 Machine-
ry z roku 2013. Schémata historických dobývacích metod přibližují 
filmové animace.
Hutnictví   Expozice s  podtitulem Kovy – cesta civilizace 
prezentuje technický a historický vývoj oboru hutnictví a jeho 
vazbu na život společnosti, především dějiny zpracování železa 

od sklonku doby bronzové po současnost. Zájem vzbuzuje např. 
instalace původního strojního vybavení hamru z 16. století, nej-
obsáhlejší kapitola expozice je věnována éře průmyslové revoluce.  
Je zde představen oddíl s názvem „Železo a válka“, místo v expozici 
našel také obor se staletou tradicí – zvonařství, za pozornost stojí 
výrobky umělecké litiny z 18. a 19. století.
Chemie kolem nás   Expozice zajímavým a pestrým způsobem 
dokládá, jak chemie ovlivnila lidskou společnost, ukazuje návštěv-
níkovi, že chemie a její výsledky, výrobky i dopady ho doprovází 
po celý den na každém kroku. V expozici je představen vývoj obo-
ru a významné osobnosti – pozůstalost Jaroslava Heyrovského, 
držitele Nobelovy ceny za vynález polarografie, čočkostroj Otty 
Wichterleho nebo přínos Antonína Holého. Významnou částí 
expozice je prezentace práce laboratoře Národního technického 
muzea, jsou zde vysvětleny analytické metody užívané muzeem 
při průzkumu sbírkových předmětů.
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 technologic-
ký vývoj hodinářského řemesla od 15. století a představuje 
časoměrné přístroje od  nejstarších elementárních typů až 
po přístroje sestavené za využití elektroniky i aplikace kvantových 
fyzikálních jevů. Při dokumentaci technického vývoje byl kladen 
důraz i na estetickou stránku vystavených exponátů.  Dominantním 
exponátem jsou funkční věžní hodiny s  jedním číselníkem 
a s odbíjením do kovových cimbálů. Středobodem expozice pak 
je architektonický objekt symbolizující relativitu času, sloužící 
k prezentaci audiovizuálního programu.
Technika hrou   Velký sál v  druhém patře budovy NTM je 
rezervován pro výstavní projekty s interaktivním obsahem, jejichž 
cílem je dát prostor návštěvníkům vyzkoušet si různé technické 
postupy a ,,osahat si“ to, co není v expozicích muzea vždy možné. 
Do tohoto sálu Národní technické muzeum umisťuje projekty 
určené především pro děti a mládež, z nichž některé vznikly díky 
spolupráci s dalšími institucemi. Informace o stávající náplni sálu 
je možné najít na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
Technika v  domácnosti   Expozice atraktivním způsobem 
vysvětluje vývoj mechanických, elektrických, plynových i jiných 
„pomocníků v domácnosti“, techniky usnadňující hygienu, úklid, 
praní a žehlení, šití a úpravu oděvů, přípravu pokrmů, od poloviny 
19. století do současnosti. Mezi nejstarší exponáty patří ty ze sbí-
rek Českého průmyslového muzea, které byly Vojtěchem Náprst-
kem prezentovány již v 60. letech 19. století v domě U Halánků. 
Např. se jedná o nejstarší šicí stroj dovezený do Čech, americký 
Wheleer–Wilson. Mezi novějšími předměty nalezneme zdařilé 
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designové výrobky firmy ETA, např. žehličku ETA 211 z 60. let 
20. století, mezi ty nejnovější patří výrobky úspěšné české firmy 
Tescoma.  
Televizní studio   Zásluhou spolupráce s Českou televizí je v NTM 
prezentována televizní technika a vybavení, které v letech 1997 
až 2011 sloužily ve studiovém komplexu SK8 objektu zpravodaj-
ství na Kavčích horách pro každodenní vysílání. Právě odtud se 
vysílaly v poslední době sportovní pořady. V expozici je možné se 
zúčastnil speciálních workshopů, během kterých si účastníci zkusí 
práci moderátora, kameramana, režiséra, střihače nebo technika 
záznamu a natočí krátkou zpravodajskou relaci.
Tiskařství   Expozice v prostoru evokujícím starou tiskárnu do-
kládá vývoj výroby tiskového písma, hlavních tiskařských technik 
a knihařství a připomíná české osobnosti, které významně přispěly 
k rozvoji tiskařství – vynálezce litografie Aloise Senefeldra, vyná-
lezce heliogravury Karla Klíče, vynálezce světlotisku Jakuba Husní-
ka a Kašpara Hermanna, který se podílel na vynálezu ofsetového 
tisku.  Nejstarším exponátem expozice je dřevěný knihtiskařský 
lis z přelomu 17. a 18. století z pražského Klementina, krásným 
exponátem je rotačka MAN z roku 1876, svojí důmyslností zaujme 
řádkový sázecí stroj Linotype z roku 1920.
Uhelný a rudný důl   Na expozici Hornictví navazuje Uhelný 
a rudný důl, maketa z 50. let 20. století, která tvoří unikátní sou-
bor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných dioramat. 
Nové pojetí expozice umožňuje návštěvníkům pocítit reálné 
prostředí dolů. Prohlídka je možná pouze s průvodcem po za-
koupení časové vstupenky. Návštěvnická trasa je dlouhá 350 m 
a prohlídka trvá 45 minut. Prohlídku je možné rezervovat předem 
na webových stránkách muzea www.ntm.cz.

VÝSTAVY 
Od plamene k LEDu   Výstava dokumentuje historický vývoj 
světelných zdrojů. Hlavní pozornost je soustředěna na prezentaci 
elektrického osvětlení. Přiblíženy jsou také významné osobnos-
ti, které svými objevy udávaly tomuto odvětví lidské činnosti 
směr. Základ výstavy je tvořen ukázkou světelných elektrických 
zdrojů ze sbírky NTM, pocházejících především z druhé poloviny 
19. a z 20. století, tj. obloukových a žárovkových světelných zdrojů, 
doplněných některými okrajovými a slepými cestami vývoje. | 
do 31. 12. 2016
Civitas Carolina aneb Stavitelství doby Karla IV.   Výstava, 
která je příspěvkem NTM k oslavám 700. výročí narození císaře 
Karla IV., je zaměřena na stavitelské umění v době velkého sta-
vebního rozmachu během vlády tohoto mimořádného panovníka. 
Prostor výstavy se stane staveništěm, ve kterém budou ukázány 
dobové stavební profese a techniky. Z velkých stavebních strojů 
budou prezentovány funkční replika středověkého dřevěného 
jeřábu na lidský pohon a plně funkční replika gotického beranidla 
používaného pro zatloukání dřevěných pilotů při zakládání staveb 
nebo stavbě mostů. Výstavu doprovodí řada programů pro školy 
i veřejnost. | do 05. 02. 2017
Český kinematograf   Výstava představuje při příležitosti 
120 let od  první filmové projekce v  českých zemích unikátní 

kinematografické sbírky Národního technického muzea 
a Národního filmového archivu. Návštěvníka vtáhne do období 
počátku filmu na konci 19. a v první třetině 20. století a přiblíží 
mu dobovou filmovou techniku i filmovou tvorbu. Pozornost je 
věnována vynálezům a objevům vedoucím ke vzniku kinemato-
grafie, kočovným kinům i prvním stálým biografům, představeny 
jsou zakladatelské osobnosti české kinematografie, které stály 
před i za kamerou. Výstavu doprovodí řada programů pro školy 
i veřejnost. | do 06. 03. 2017

Český kinematograf

Člověk a telefon   Národní technické muzeum ve spolupráci se 
společností T–Mobile, a.s. připravilo atraktivní hravou výstavu 
„Člověk a telefon“, která připomíná letošní 140. výročí od zapsání 
patentu Alexandra Grahama Bella, 25 let od doby, kdy do České 
republiky přišel internet, a 20 let od masového rozšíření mobilních 
telefonů u nás. Výstava mapuje historii telefonů, ale především 
umožní návštěvníkům si vyzkoušet, co všechno dnešní smartpho-
ny umí, jak nám dnešní telefony změnily život, a předvídá, co nám 
ještě vývoj komunikačních technologií přinese. | do 30. 04. 2017
Ostře sledované vlaky   Malá výstava v dopravní hale připomíná 
50. výročí od uvedení oscarového filmu Ostře sledované vlaky. 
Vystavena bude také historická drezína Tatra ze sbírek NTM, která 
„hrála“ ve filmu. | od 7. 12. do 30. 4. 2017

AKTUÁLNÍ POZVÁNKA
18. prosince na výročí úmrtí prezidenta Václava Havla je 
vstup do Národního technického muzea namísto plného či sníže-
ného vstupného za vstupné 50 Kč za osobu. Sleva na vstupném 
se netýká prohlídky dolů.

EDUKAČNÍ PROGRAMY V NTM
V NTM probíhá množství doprovodných programů, víkendo-
vých akcí, přednášek či komentovaných prohlídek výstav. Nej-
širší edukační nabídka je určena školám. Workshopy Enter jsou 
koncipované pro základní školy a interaktivní zážitkovou formou 
přibližují fyzikální či chemické principy a procesy. Programy 
Kids‘lab abrakadabra hravým způsobem seznamují nejmladší 
žáky s oborem chemie. Projekt s názvem V technice je budouc-
nost využívá možnosti moderní techniky, díky které přibližuje 
expozice Národního technického muzea žákům základních 
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škol. Pro střední školy jsou připraveny specializované odborné 
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 rezer-
vace 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

  vánoční otvírací doba: 24. 12. 9.00–14.00; 25. a 26. 12. 9.00–18.00; 
31. 12. 9.00–14.00; 1. 1. 10.00–18.00

  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 vidoucí i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu 
a gotice

VÁNOCE V MUZEU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
03. 12. | 9.15–18.00 | Vánoční bazar | MuzeuM Market – 
prodej drobných dárků pro Vás i Vaše blízké, výtvarné dílny pro dě-
ti, občerstvení. | volný vstup do hlavní budovy muzea na Florenci.
06. 12. | Výroba betlémů z vosku – pro školy
09. 12. | Zdobení vánočních perníčků – pro školy
10. 12. | Adventní dílna – pletení vánočních ozdob z pedigu, 
výroba drobných vánočních dárků

VÝSTAVY
Ať žije Hurvínek!   S Hurvínkem si můžete rozbalit dárky už 
před Vánocemi. Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci 
s Divadlem Spejbla a Hurvínka otevírá 23. listopadu výstavu 
pojatou jako oslava 90. narozenin nejmenšího Čecha – Hur-
vínka. Máte možnost doslova vstoupit do Hurvínkových dár-
ků, které jsou navrženy formou velkých krabic. Jeden dárek 
od Spejbla, jeden dárek od Máničky a jeden dárek od Bábinky. 
Stěny krabic budou uvnitř pokryté společnými vzpomínkami. 
Uvnitř dárků nebudou chybět ani různé interaktivní prvky. 
Pochopitelně jsou zde přítomni i  samotní aktéři, takže se 
můžete těšit na slavné loutky – na Spejbla, Hurvínka, Mánič-
ku, Bábinku i Žeryka. Při takové příležitosti nesmíte zaváhat 
a nevyužít možnost se společně vyfotografovat. | od 23. 11. 
2016 do 19. 2. 2017
Kina začínají – kina končí (objektivem Martina Plitze)   Výstava 
fotografií na panelech před hlavní budovou muzea na Florenci 
připomene 120. výročí prvních filmových projekcí v Praze, které 
probíhaly v improvizovaných kinosálech v říjnu 1896, i čas po-
sledních promítání v mnohých pražských kinech v 90. letech 20. 
století, jak jej zachytil objektivem fotoaparátu znalec prostřední 
filmových projekcí a fotograf Martin Plitz. | do 30. 12. 2016
Pražské biografy | Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů   Vý-
stava realizovaná ve dvou výstavních sálech připomíná fenomén 
pražských biografů od jejich úplných počátků na konci 19. století 
až do nedávné minulosti, kdy desítky mnohdy svérázných či 
unikátních kinosálů přestaly fungovat. Díky historickým plá-
nům 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 
kinosály, ulice a budovy (případně pasáže), v nichž se nacházela 
moderní velkoryse pojatá premiérová kina, i o podobě skrom-
nějších biografů na předměstích. Druhý výstavní sál je pojatý 
jako funkční biograf, z jehož dřevěných dobových sedadel mo-
hou návštěvníci–diváci sledovat nejstarší velmi krátké filmové 
záběry zachycující pražské reálie před rokem 1900, stejně tak 
filmy experimentálně a umělecky dokumentující Prahu 30. let 
20. století. V tomto sále naleznete i maketu promítací kabiny, 
což vám umožní nahlédnout i do běžně nepřístupného zázemí 
každého kina. | do 05. 02. 2017
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KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PRO ŠKOLY 
  objednávejte se pomocí rezervačního systému 
na www.muzeumprahy.cz

Komentované vycházky s autory výstavy Mgr. Tomášem 
Dvořákem a Janem Rouskem

  sraz před hlavní budovou muzea, cena 80 Kč, více 
na www.muzeumprahy.cz

15. 12. | 16.30 | Vinohrady

PŘEDMĚT SEZÓNY
Na zdraví! Archeologie k dějinám pití   Svědectví archeologie 
k pití a hostinám jako důležitému kulturnímu fenoménu je mi-
mořádně bohaté. Téma bude prezentováno na reprezentativních 
picích nádobách od doby kamenné až do novověku. Expozici navíc 
doplní grafika a text, poukazující na zajímavosti spjaté s tímto 
tématem. | do 26. 2. 2017

PROGRAMY PRO ŠKOLY
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému na webových 
stránkách muzea www.muzeumprahy.cz.

Hlavní budova muzea

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Praha v pravěku, Středověká Praha, Langweilův model, Praha 
v raném novověku, Barokní Praha, Pražské biografy

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY
Vyber si řemeslo; Moje královská cesta – programy vede: 
tschornova@muzeumprahy.cz
Královský sňatek Elišky Přemyslovny a  Jana Lucemburského; 
Multikulturní Praha za doby Karla IV.; Kalendář 

DIVADLO VE VÝCHOVĚ
Karlovo Nové Město – pro 1. stupeň ZŠ

PRAŽSKÉ VĚŽE
Interaktivní komentované prohlídky Pražských věží pro II. stupeň 
ZŠ a SŠ. Součástí programu jsou pracovní listy. 

PROCHÁZKY PRAHOU PRO DĚTI
Pražský hrad, ten mám rád; Karlův most, příběhů dost; 
Staroměstské náměstí, známe nejen z pověstí; V královské 
zahradě, tulipánů habaděj; Královská cesta

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY 
06. 12. – 09. 12. | Výprava za Kelty 
Workshopy a přednášky pro školy (9–14 hod.)
Další termíny dle domluvy.
13. 12. | 09.00–14.00 | Street art pro školy – přednášky 
s projekcí, vede fotografka Jitka Kopejtková 

14. 12. | 09.00–14.00 | Koláže pro školy – workshop s pre-
zentací papíru 

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u kon-
krétních programů umístěných na webových stránkách muzea 
– www.muzeumprahy.cz 

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY
10. 12. | Výprava za Kelty

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
Cyklus Praha neobjevená
01. 12. | 16.30 | Pražské lékárny (skupina A)
07. 12. | 16.30 | Pražské lékárny (skupina B) 
Cyklus Výtvarné umění v dějinách času V.
08. 12. | 16.30 | Typografie 1958–1970
Cyklus Praha zmizelá
15. 12. | 16.30 | Sporty a sportoviště
Workshopy a přednášky 
v přednáškovém sále 1. patro
více na www.muzeumprahy.cz
Street art – přednášky s projekcí pro veřejnost, studenty střed-
ních a vysokých škol s výtvarným zaměřením, přednáší fotografka 
Jitka Kopejtková
13. 12. | 16.30 | Asie a street art

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

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00 
  vánoční otvírací doba: 24. 12. 10.00–14.00; 25. a 26. 12. 
10.00–18.00; 31. 12. 10.00–14.00; 1. 1. 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 Vý-
toni 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 „li-
dí 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. 
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PROGRAMY PRO ŠKOLY
Jak „plul“ strejda František

  Objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u kon-
krétních programů umístěných na webových stránkách muzea – 
www.muzeumprahy.cz 

  Program připravila a vede: Mgr. Kateřina Tschornová, e–mail: 
tschornova@muzeumprahy.cz.

  Věkové určení: 5–11 let, MŠ, 1. st. ZŠ

Teta Běta přiblíží dětem pomocí loutek řemeslo svého muže – 
plavce Františka. Dále se děti seznámí s postupem stavby vorů 
na Vltavě, osvojí si základní „vorařské“ pojmy (houžev, poříz, 
pramen) a  naučí se plaveckou píseň. Nakonec je odměníme 
plaveckým listem.

  DŮM U ZLATÉHO PRSTENU
Týnská 630|6, Praha 1 – Staré Město

  otevřeno: denně 9.00–20.00
  vánoční otvírací doba: 24. 12. 9.00–14.00; 25. a 26. 12. 9.00–20.00; 
31. 12. 9.00–14.00; 1. 1. 10.00–20.00

  Vstupné: základní 150 Kč, snížené (studenti, senioři) 60 Kč, rodinné 
240 Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma, školní skupiny 50 Kč|osoba 
(pedagogický dozor zdarma). 

1. ETAPA EXPOZICE PRAHA KARLA IV. – velkolepé stave-
niště Evropy
První etapa expozice v domě U Zlatého prstenu je zpřístupněna 
Muzeum hlavního města Prahy v rámci oslav sedmistého výročí 
narození Karla IV. Zaměří se na urbanismus pražského území 
a jeho proměnu ve 14. století, s akcentem na dobu panování 
Karla IV. a lucemburské dynastie | od 13. 12. 2016

 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 prosinci 10.00, 12.00, 14.00, 
a 16.00

  vánoční otvírací doba: 24. 12., 25. 12. a 31. 12. 2016 prohlídky 
v 10.00 a 12.00; 27. 12. a 29. 12. prohlídky v 10.00, 12.00, 14.00 
a 16.00; 1. 1. prohlídky v 12.00, 14.00 a 16.00

  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 prohlídky v prosinci 10.00, 12.00, 14.00, 
a 16.00

  vánoční otvírací doba: 24. 12., 25. 12. a 31. 12. 2016 prohlídky 
v 10.00 a 12.00; 27. 12. a 29. 12. prohlídky v 10.00, 12.00, 14.00 
a 16.00; 1. 1. prohlídky v 12.00, 14.00 a 16.00

  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

  SDC NORBERTOV
Studijní a dokumentační centrum památek 
moderní architektury Norbertov

Nad Hradním vodojemem 53|13 | Praha 6 – Střešovice
  otevřeno od 27. října 2016
  vánoční otvírací doba: 24. 12., 25. 12. a 1. 1. 2017 zavřeno, 27. 12. 
a 29. 12. 10.00–18.00

  Studijní a dokumentační centrum otevřeno: po předběžné objednáv-
ce na tel.: +420 233 323 998

  Hlavním cílem Studijního a dokumentačního centra moderní 
architektury Norbertov je odborné uložení, zpracování a zpřístup-
nění veřejnosti archivních fondů, sbírek a dalších materiálů přímo 
souvisejících s expozicemi Müllerovy a Rothmayerovy vily. Budova 
bude sloužit současně jako depozitář, archiv, knihovna, badatelna 
a výstavní prostor.

VÝSTAVA
  otevřeno: út, čt, so, ne 10.00–18.00

Jan Rothmayer – fotografie 

  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–pá 10.00–16.00;so–ne 10.00–18.00
  vánoční otvírací doba: 24. 12. 10.00–13.00; 25. a 26. 12. 
10.00–16.00; 31. 12. 2016 10.00–13.00; 1. 1. 10.00–16.00

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

STÁLÉ EXPOZICE – 1. PATRO ZÁMKU
Řemesla v pořádku | Historie profesního sdružování ře-
meslníků od středověku po současnost   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.
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03. – 04. 12. | 10.00–17.00 | Advent ve Ctěnicích – adventní 
tvůrčí dílničky s ukázkami tradičních lidových řemesel, vztahu-
jících se právě k předvánočnímu času. Pod vedením zkušených 
řemeslníků, pyšnících se titulem Nositel tradice lidových řemesel, 
se mohou návštěvníci naučit řadu řemeslných technik, vyzkoušet 
si svou zručnost nebo si vyrobit dárek pro své blízké. | výstavní 
sál Špejchar
04. 12. | 15.00 | Adventní koncert – smíšený pěvecký sbor 
Josefa Vycpálka za doprovodu varhan zahraje a zazpívá lidové 
písničky, které se vztahují k předvánoční době. | vstupné 150 Kč, 
děti do 6 let zdarma – v sále Kočárovna

STÁLÁ 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   Expo-
zice připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství 
od  nejstarších 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
Oděvní hry   Výstava zachycuje v kontextu 60leté existence 
Střední průmyslové školy oděvní i trochu mladší Vyšší odborné 
školy oděvního návrhářství rozvoj odborného vzdělávání v ob-
lasti tvorby a návrhů oděvů. Pražské školy jsou jediným takovým 
vzdělávacím subjektem v České republice a nabízí zároveň nejlepší 
možnost zmapovat odborné vzdělávání i vývoj oděvního řemesla 
od druhé poloviny 20. století, a to ať na konkrétních modelech 
šatů, návrzích, doprovodném obrazovém a tištěném materiálu 
nebo v možnosti nahlédnout do krejčovské dílny. Tím tato výstava 
rozšiřuje a doplňuje stálou expozici „Řemesla v pořádku“, před-
stavující mj. cechy oděvních řemesel, jejich historii od středověku 
do 20. století. | od 20. 11. do 23. 04. 2017

VÝSTAVA – 2. PATRO ZÁMKU
Nádraží Praha–Těšnov | Provoz obnoven   Nová expozice 
představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. 
Modelové kolejiště v měřítku 1: 87 nabízí návštěvníkovi mož-
nost udělat si velmi reálnou představu o podobě nejkrásnější 
nádražní budovy v Praze, vystavěné v letech 1872–1875 coby re-
prezentativní 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 lokomo-
tivního 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. 
| do 31. 12. 2016

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  předem se objednávejte na tel.: 601 555 080, nebo na e–mailu: 
samanova@muzeumprahy.cz

Řemesla v pořádku   Komentovaná prohlídka expozice se-
známí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování 
v sociokulturním i uměleckohistorickém kontextu od středověku 
po současnost. Vhodné pro: II. st. ZŠ, SŠ

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY 
Tovaryšova cesta na zkušenou   Program je koncipován jako 
cesta vyučeného tovaryše jdoucího do světa na zkušenou. Na zá-
kladě vandrovnické 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 večerníč-
kovými příběhy. Vhodné pro: MŠ, I. st. ZŠ

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
13. 12. | 14.00 | Příběhy přátelství, lásky a cti. Božena Něm-
cová – Karolína Světlá – Žofie Podlipská a jejich muži   He-
rečka Zdenka Procházková a její host Radka Šamanová představí 
životní osudy tří slavných žen, které pojilo nejen přátelství a vřelý 
vztah k literatuře, ale také milostná vzplanutí k mužům zvučných 
jmen. A tak v Literární kavárně vedle odborného vyprávění zazní 
i ukázky z dopisů a deníkových záznamů dvou vzorně vychovaných 
dívek a jejich poněkud kontroverzní přítelkyně Boženy Němcové. 
| v sále Kočárovna

  PRAŽSKÉ VĚŽE
www.muzeumprahy.cz

  věže a bludiště otevřeny v prosinci denně 10.00–18.00, vánoční 
otvírací doba: 24. 12. 10.00–15.00, 31. 12. a 1. 1. 10.00–18.00  

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY A TVOŘIVÉ DÍLNY
Klíče k  Pražským věžím – hledejte společně s  námi klíče 
k Pražským věžím, projděte se s dětmi po unikátních historic-
kých objektech, získejte volný vstup do muzea a krásnou odměnu 
k tomu! Více informací na http://muzeumprahy.cz/klice–k–praz-
skym–vezim/
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  PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA
Petřínské sady | Praha 1 | Malá Strana

STÁLÁ EXPOZICE
Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování

  ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA PETŘÍNĚ
Petřínské sady | Praha 1 

STÁLÁ EXPOZICE
Dioráma „Boj studentů se Švédy na Karlově mostě roku 
1648“   Autory monumentální malby z roku 1891 o rozměrech 
8 × 10 m jsou bratři Adolf a Karel Liebscherové.

  STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most | Praha 1 – Staré Město

STÁLÁ EXPOZICE
Mysterium věže   Akcent oslav výročí narození Karla IV. byl v Mu-
zeu hl. m. Prahy položen na otevření expozice ve Staroměstské 
mostecké věži, která je ve správě Muzea hlavního města Prahy. Věž 
byla součástí Karlova mostu, byla založena současně s ním a není 
vyloučené, že základní kámen mostu je uložen v pilíři pod věží. 
Stavba věže byla dokončena zároveň s mostem začátkem 15. sto-
letí. Po stránce architektonické i umělecké patří k nejkvalitnějším 
projevům vrcholně gotického stavitelství v rámci stavební činnosti 
Karla IV., a to nejen v měřítku Prahy, ale i (střední) Evropy. Věž 
je unikátní množstvím autentických detailů (např. kamenických 
značek), uměleckou výzdobou i svojí urbanistickou podobou. 
Expozice popisuje jak nezpochybnitelná fakta, tak různé hypo-
tézy, které nejdou ověřit, ale jsou divácky zajímavé. Ve sklepení je 
malá prezentace předmětů vylovených z Vltavy, včetně posledních 
nálezů z unikátního plošného průzkumu dna řeky.

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

  SVATOMIKULÁŠSKÁ MĚSTSKÁ ZVONICE
Malostranské nám. 556|29 | Praha 1 – Malá Strana

STÁLÁ EXPOZICE
Custos Turris | Strážce města   1. etapa nové stálé expozice 
na Svatomikulášské městské zvonici – Starší byt věžníka s černou 
kuchyní
Od 06. 12. 2016 otevřena II. etapa expozice   Ve věži se 
návštěvník seznámí s náročným životem věžníků – strážců města, 
s historií objektu i se zneužitím památky v době komunistického 
režimu.

 MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most | Praha 1 – Malá Strana

�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
  vánoční otevírací doby: 24. 12. 10.00–14.00; 25. 12. 12.00–17.00; 
26. – 30. 12. 10.00–18.00; 31. 12. 10.00–15.00; 1. 1. 12.00–17.00

  vstupné: dospělí 200 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 120 Kč, 
české školy 30 Kč| os.

  prohlídky s průvodcem po předchozí objednávce
  Obchod, který je součástí areálu Hergetovy cihelny, nabízí Kafkovu 
tvorbu, biografické knihy o Franzi Kafkovi, upomínkové předměty 
jako např. pohlednice, záložky, plakáty, kalendáře a diáře, zápisníky, 
fotografie, tašky, trička, hrnečky a další.

EXPOZICE
Dlouhodobá expozice „Město K. Franz Kafka a Praha“ na-
bízí pohled do světa slavného pražského rodáka Franze Kafky 
(1883–1924), jedné z nejvýznamnějších postav světové literatury 
20. století. Výstava vznikla a byla otevřena roku 1999 v Barceloně. 
V letech 2002–2003 proběhla její repríza v The Jewish Museum 
v New Yorku a v roce 2005 byla instalována v jedinečných prosto-
rách Hergetovy cihelny na malostranském břehu Vltavy v Praze.

Výstava je rozdělena do dvou částí. První, nazvaná Existenciální 
prostor, kategorizuje hlavní události Kafkova života a vlivy pro-
středí, v němž Kafka v Praze žil. Druhá, nazvaná Imaginární to-
pografie, ukazuje, jak se u Kafky fyzická realita Prahy a jeho ži-
vota v  ní složitě proměňuje v  metaforický obraz. Na  výstavě 
ožívají fotografie lidí a míst, rukopisy a knihy v důmyslně konci-
povaných instalacích s využitím nejmodernější audiovizuální 
techniky. Slovo, obraz, světlo a hudba tu vytvářejí symfonický 
celek.
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  GRÉVIN PRAHA
Nejzábavnější muzeum voskových figurín

Celetná 15 | Praha 1 | info.praha@grevin.com | www.grevin.com
  Musée Grévin Praha je pro veřejnost otevřeno v prosinci: po–pá 
10.00–20.00; so 9.00–21.30; ne 10.00–21.30

  vánoční otevírací doba: 24. 12. 9.00–14.30; 25. 12. zavřeno; 26. 12. 
10.00–20.00; 31. 12. 9.00–14.30

  vstupné viz www.grevin–praha.com|cenik
  kavárna přístupná i zvenčí
  obchod se suvenýry

Vydejte se do muzea Grévin Praha na vzrušující cestu historií až 
po současnost. Opusťte realitu a vstupte do našich sedmi legen-
dami opředených interaktivních světů, kde si skutečnost podává 
ruku s fantazií. V Grévin vypadají voskové figuríny českých 
a světoznámých osobností jak živé a jsou zasazeny do boha-
tých scénografií plných vizuálních a zvukových efektů.

Zazpívejte si s Michaelem Jacksonem, udělejte si selfie s Bra-
dem Pittem nebo si zahrajte na klavír s Mozartem. Potkejte 
císařovnu Marii Terezii a Golema ještě před tím než půjdete 
na  párty s  Georgem Clooneym, Meryl Streepovou nebo 
Karlem Gottem.
Vytvořte si na počítači vlastní voskovou figurínu ve 3D 
a sdílejte proces výroby se svými přáteli.
Tip od nás: Darujte vstupenku do muzea jako vánoční 
dárek. 

  CHOCO–STORY PRAHA
Muzeum čokolády

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

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

EXPOZICE
V Choco–Story muzeu se ponoříte do vzrušujícího světa čokolády 
a za pomoci všech smyslů se vydáte na cestu časem. Bude to 
požitek nejen pro Vaše chuťové pohárky, ale i oči a nos. Muzeum 
je členěno na 2 hlavní části – výstavní prostory a čokoládovou 
dílnu. Samotná expozice přibližuje především dávnou historii 
kakaa, od dob bájných Mayů a Aztéků až do dnešních dnů. 
Muzeum disponuje unikátní sbírkou historických obalů 
a dobových artefaktů, dále je zde k vidění nejvyšší čokolá-
dová fontána v ČR, hrobka mayského vládce Pakala a jiné 
zajímavosti. Kromě poučení si návštěvníci odnesou i sladké vzpo-
mínky, 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 škol-
ních 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.
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Skupinové prohlídky a prohlídky pro školy s průvodcem 
včetně ukázky práce čokolatiéra | objednávky na výše uvede-
ných kontaktech nejméně tři dny předem
All you can eat – v rámci vstupného neomezená konzumace 
čokolády

 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.

  vánoční otevírací doby: 24. 12. 10.00–14.00; 25. 12. 12.00–17.00; 
26. – 30. 12. 10.00–18.00; 31. 12. 10.00–15.00; 1. 1. 12.00–17.00

  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, světo-
vě známého představitele secese Alfonse Muchy (1860–1939), 
je umístěno v barokním Kaunickém paláci v historickém 
centru Prahy. Výběr přibližně 100 děl skládající se z litografií, 
olejomaleb, kreseb, pastelů, fotografií a osobních předmětů 
podává souhrnný pohled na výtvarné dílo Alfonse Mu-
chy, kromě jeho Slovanské epopeje. Pozornost je soustředěna 
zejména na  pařížské období (1887–1904), které je světově 
nejproslulejší. Vystaven je ucelený soubor litografií, v  čele 
s nejvýznamnějšími plakáty pro Sarah Bernhardt, legendární 
pařížskou herečku konce 19. století, soubor charakteristických 
dekorativních panó, početná ukázka z Documents décoratifs 
(1902) a ukázka z pařížských skicáků.

Další dekorativní předměty, plastika a ukázky z knižní tvor-
by jsou uloženy ve vitrínách. Zvláštní skupiny jsou vytvořeny 
z plakátů vzniklých později v Čechách (1910–1939), z kreseb 
a  olejomaleb. V  závěru expozice se nacházejí původní kusy 
nábytku z Muchova pařížského ateliéru, fotografie jeho rodiny 
a soubor ateliérových fotografií pořízených Muchou v Paříži. 
Součástí expozice je také půlhodinový dokument o životě a díle 
Alfonse Muchy

 MUSEUM KAMPA
Nadace Jana a Medy Mládkových

U Sovových mlýnů 503|2 | Praha 1 | tel. 257 286 147 | 
www.museumkampa.cz

  muzeum otevřeno: denně 10.00–18.00
  vánoční a novoroční otevírací doba: 24. 12. 10.00–15.00; 25. 12. 
10.00–18.00; 26. 12. 10.00–18.00; 27. – 30. 12. 10.00–18.00; 
31. 12. 10.00–16.00; 1. 1. 13.00–18.00

  restaurace a kavárna Sovovy mlýny: otevřeno denně 10–23.30 h, 
www.sovovy–mlyny.cz

STÁLÁ EXPOZICE
František Kupka.   Expozice Františka Kupky v Museu Kampa 
představuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl tohoto prů-
kopníka abstraktního umění. V expozici jsou vystaveny práce 
od období studentských let, díla z vrcholného období Kupkovy 
abstraktní tvorby i z pozdějších let.

VÝSTAVY
Václav Boštík – Jiří Kolář – Miloslav Moucha – Jindřich 
Zeithamml   Výstava zpracovává téma exilových uměleckých 
osobností. Zachycuje období 80. let v Paříži, kde M. Moucha 
působil jako profesor malby na École des Beaux–Arts. J. Ko-
lář 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 Düssldorfu a s ostatními 
později v  Mouchově ateliéru v  Paříži. Ač zdánlivě rozdílní 
svou tvorbou, přesto je pojí společná zkušenost a přátelské 
vazby, které jim pomohly prosadit se i mimo svou domovinu. 
| do 15. 01. 2017
Josef Istler.   Malíř a grafik Josef Istler (1919–2000) byl členem 
skupiny Ra, spolupracoval s mezinárodním seskupením Cobra 
a velkým dílem se zasloužil o prosazení informelních tendencí 
na české výtvarné scéně. Výstava připravená pro Museum Kampa 
představuje tvorbu z umělcova surrealistického období, díla, 
která se stylově řadí k informelu a další Istlerovy kresby a grafiky. 
| do 15. 1. 2017
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Josef Istler. Obraz, 1947, olej, překližka, 33 x 46 cm, soukromá sbírka

Jiří Valenta a mysterium uměleckého znovuzrození: in-
formelní tendence v 50. a 60. letech 20. století   Museum 
Kampa prezentuje stěžejní akvizici roku 2015. Instalace, na které 
je dílo Jiřího Valenty vystavené společně s autentickými artefakty 
středověkého umění, má ukázat možnosti interpretace informelu 
přelomu 50. a 60. let. Výstavu doplňuje přehlídka děl Valentových 
současníků (J. Balcar, Z. Beran, Vl. Boudník, J. Koblasa, M. Medek, 
K. Nepraš, aj.), které dílo uvádějí do odpovídajícího kontextu. | 
do 15. 1. 2017 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  vstupné: 60 Kč plné | 40 Kč snížené; rezervace doporučena

09. 12. | 18.30 | Kurátorská prohlídka   Rozsáhlou retrospek-
tivní výstavou významného českého malíře Josefa Istlera Vás 
provede kurátorka Iva Mladičová
17. 12. | 15.00 | Pravidelná komentovaná prohlídka   Přijďte 
si vydechnout od předvánočního shonu do Musea Kampa! Náš 
lektor Vám představí výstavu s názvem Jiří Valenta a mystérium 
uměleckého znovuzrození a výstavu Boštík, Kolář, Moucha, Zei-
thamml – prohlídka zdarma k platné vstupence.

PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
17. 12. | 16.00 | Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi   Pro-
sincová dílna pro rodiče s dětmi se ponese ve vánočním duchu! 
Přijďte se svátečně naladit a strávit poslední sobotní odpoledne 
před Štědrým dnem tvořivě v Museu Kampa – Cena workshopu: 
100 Kč|dítě, dospělý doprovod zdarma, druhý dospělý za 50 Kč. 
Rezervace nutná.

KONCERT
  Vstupné: 300 Kč

08. 12. | 19.00 | Koncert v rámci cyklu Procházky uměním 
s Jitkou Hosprovou – Jitka Hosprová – viola, Kateřina Engli-
chová – harfa, Martina Kociánová – mezzosoprán – program: 
A. Vivaldi, G. F. Händel, A. Scarlati, G. B. Bononcini, H. Eccles, 
L. Fišer, P. Hanzlík, G. Massenet a A. Dvořák.

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

  od 24. 12. do 1. 1. 2017 zavřeno

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

VÝSTAVA
Kořenky našich prababiček   Sbírkové předměty dokumentují 
vývoj kameninových a porcelánových dóz na potraviny.
GALERIE SCARABEUS
Informace o výstavách viz rubriku Galerie, výstavy.
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 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 komunis-
mu se zaměřením na Československo (obecně) a na Prahu 
(specificky) v mnoha sférách a z různých pohledů: každodenní 
život, politika, historie, sport, ekonomika, vzdělání, umění (kon-
krétně socialistický realismus), mediální propaganda, Lidové mi-
lice, armáda, policie (včetně tajných služeb StB), cenzura, soudní 
a jiné donucovací instituce (včetně éry stalinismu – procesy a po-
litické pracovní tábory) atd. Věnuje se zejména době totalitního 
režimu od únorového puče v roce 1948 do listopadu r. 1989 tzv. 
„sametové revoluce“.

Muzeum se rozkládá zhruba na 450 m2, a to v paláci Savarin, 
který se nachází v centru Prahy, v ulici Na Příkopě 10 (2 minu-
ty od Václavského náměstí). Výstavní prostory umožňují ukáz-
ku a interpretaci předmětů a historických dokumentů. Výstavu 
doprovází vyprávění pečlivě zpracované ze směrodatných dat 
a faktů souvisejících s komunismem jako fenoménem 20. sto-
letí. V žádném případě organizátoři výstavy nechtějí a nebudou 
propagovat či se jinak zabývat současnými politickými otázka-
mi v ČR. 
Toto je první muzeum v Praze (od dob „sametové revoluce“), 
které se specificky zabývá systémem, jenž vznikal ve sférách 
bývalého Sovětského svazu (SSSR). K bohatosti výstavy patří 
pečlivě vybírané originální materiály a zajímavě umělecky zpra-
cované 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 předměty a materiály, které pocházejí z vlastního obsáh-
lého 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 190 Kč, senioři, studenti a děti 150 Kč, rodinné 
490 Kč, skupinové (6–10 osob) 150 Kč 

  Otevírací doba na Vánoční svátky: 25. 12. – 30. 12. 2016 denně 
10.00–17.00; 31. 12. a 1. 1. zavřeno

EXPOZICE
Unikátní soukromá sbírka viktoriánských a edwardián-
ských oděvů, doplňků a kuriozit z období 1850–1920.
V komorním prostředí mohou návštěvníci obdivovat část rozsáhlé 
sbírky historických oděvů, doplňků a kuriozit vyšších společen-
ských vrstev, které dokumentují výjimečnost a um ručních prací 
předešlých generací.
Vystavené exponáty jsou volně koncipovány do  obrazů, aby 
návštěvník mohl vstoupit do děje a vnímat atmosféru příběhů, 
které vyprávějí.
Ojedinělá sbírka, která vznikala desítky let, obsahuje několik set 
kusů kompletních oděvů, prádla, textilu, ale i stříbrných před-
mětů viktoriánského a edwardiánského období, pocházejících 
z celého světa. Část sbírek tvoří porcelán z českých a německých 
porcelánek do r. 1930.

VÝSTAVA
V sametu a hedvábí – velkoryse pojatá výstava, odrážející pom-
péznost života vyšších společenských vrstev na konci 19. století. 
| do 29. 1. 2017
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 MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ
Prohlídky Muzea pražského vodárenství 
a úpravny vody Podolí

Podolská 15 | Praha 4 | tel. 272 172 345 | www.pvk.cz
  prohlídky pro jednotlivce i skupiny (max. 20 osob): každý čtvrtek 
ve 13.00, 15.00 a 17.00, druhou sobotu v měsíci v 11.00 a 13.00

  cena prohlídky: jednotlivá vstupenka 150 Kč; skupinové vstupenky 
1300 Kč do 10 osob; 2500 Kč do 20 osob

  prohlídku je třeba předem objednat na www.ticketstream.cz nebo 
www.pvk.cz

  upozornění: prohlídka není bezbariérová, vyžaduje určitou tělesnou 
zdatnost (výstup na ochoz budovy – 8 pater); předprodej vstupenek 
se uzavírá 4 dny před termínem; vstup pro děti od 6 let, každé dítě 
s vlastní vstupenkou

 MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ 
Interiér filtrační stanice je od výstavních prostor oddělen skle-
něnou stěnou a tak se návštěvníkům naskytne neuvěřitelný 
výhled do Engelovy „katedrály“ s filtry. Celá expozice za-
chovává chronologické členění historického vývoje pražského 
vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století, přes 
vltavské vodárny renesančního období a vodárenské snahy konce 
19. století, až po současné zásobování hl. m. Prahy vodou. Je zde 
vystaven originál čerpacího stroje 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 strán-
kách.

 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.

02. 12. | 18.00 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem 
a Josefovem
03. 12. | 11.00 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
03. 12. | 17.00 | Za čerty k bráně pekelné
05. 12. | 17.00 | Čerti na Čertovce a Čerti na palubě
07. 12. | 18.30 | Se strašidlem za strašidly Novým Městem 
na Vyšehrad
09. 12. | 18.00 | Tajuplné průchody Starého Města
10. 12. | 10.30 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem 
a Josefovem
10. 12. | 17.00 | Za čerty k bráně pekelné
13. 12. | 18.00 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
16. 12. | 18.00 | Za strašidly s překvapením
17. 12. | 11.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany
17. 12. | 16.00 | Karlův most ze tří stran
21. 12. | 18.00 | Za pověstmi pražských periferií
23. 12. | 16.00–18.00 | Nechte mamky péct aneb komen-
tované prohlídky muzea
27. 12. | 15.00 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
28. 12. | 17.00 | Za čerty k bráně pekelné
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29. 12. | 18.00 | Tajuplné průchody Starého Města
30. 12. | 17.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany
31. 12. | 22.00 | Silvestr se strašidly

  NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM 
A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO
NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM

Dům U Zlatého slunce | Valdštejnská 18–20 | Praha 1 | Malá Strana | 
tel. 257 533 455 | pedagog@npmk.cz | www.npmk.cz

  vstupné na stálou expozici: základní 60 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 
100 Kč; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P zdarma

  vstupné na výstavy: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 60 Kč; 
držitelé průkazů ZTP, ZTP/P zdarma

  vstupné na doprovodné programy pro školní skupiny: 40 Kč (platí 
i jako vstupenka)

  muzeum zavřeno: 24., 25., 26. 12. a 1. 1. 2017

STÁLÁ EXPOZICE
Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti 
Evropě. Expozice je zaměřena na tisíciletou historii vzdělanosti 
českého národa od středověku až po současnost v evropském 
kontextu (popisky česko–anglické). Prezentovány jsou unikátní 
školní pomůcky, učebnice, staré tisky, mapy aj. Součástí expozice 
jsou školní kabinet, písařský koutek, interaktivní program o životě, 
díle a odkazu J. A. Komenského, elektronicky zpřístupněný fond 
školních vysvědčení, promítání dokumentů aj.
Stálá expozice-ukázka školních tříd z 1. republiky a ze 
70. let 20. století

VÝSTAVY
Historie školních budov. Od tereziánských reforem po součas-
nost | do 31. 08. 2017
Karel IV. – Život otce vlasti – výstava je zaměřená na význam-
né činy českého krále a římského císaře | v přízemí; do 31. 12.
Dva břehy domova – výstava fotografií studenta K. J. Raš-
ky z USA | předsálí společenského sálu – přístup po dohodě; 
do 31. 12. 

  PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA 
J. A. KOMENSKÉHO

Jeruzalémská 12 | Praha 1 | tel. 221 966 411, 415 | 
pedknihovna@npmk.cz | www.npmk.cz/knihovna | csk.npmk.cz | 
www.epk.cz

  Knihovna je přístupná pro veřejnost po–pá 9.00–18.00
  V prosinci knihovna zavřena od 27. do 30. 12. 2016
  Fondy PK jsou zaměřeny především na oblast výchovy, vzdělávání 
a školství.

  NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM
Kostelní 44 | Praha 7 | tel. 220 308 200 | nzm.praha@nzm.cz | 
www.nzm.cz | FB Národní zemědělské muzeum Praha

  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
  vánoční otvírací doba: 24. a 25. 12. zavřeno; 26. – 30. 12. 
9.00–17.00; 31. 12. 9.00–13.00; 1. 1. a 2. 1. 2017 zavřeno

  vstupné: základní 110 Kč; děti a mládež do 18 let zdarma; snížené 
70 Kč; rodinné 200 Kč; skupinové slevy – min. 8 osob (70 Kč). Více viz 
www.nzm.cz|praha 

AKCE
4. 12. | 11.00–17.00 | Mikuláš v muzeu
Adventní zjevení několika andělů, tančících na chůdách za zvu-
ků rolniček, činelů a zvonků – to je představení Divadla Kvelb 
„Andělé“. Ve zjevení se objevují prvky pouličního, jarmarečního 
a loutkového divadla. Není vyloučeno, že při taneční divadelní 
taškařici přivezou andělé dětem malou mikulášskou nadílku.
Andělskou hru rozehrají divadelníci na muzejním dvoře během 
dne třikrát – v 11.00, 14.00 a 16.00.

04. 12. | 9.00–17.00 | Resortní den v NZM
V neděli 4. prosince mají všichni partneři z odvětví zemědělství 
– zaměstnanci, členové a spolupracovníci Ministerstva zeměděl-
ství a oborových organizací – vstup do Národního zemědělského 
muzea v Praze zdarma. Mohou se zde setkat vinaři, ovocnáři, 
včelaři a zahrádkáři se soukromými zemědělci, myslivci, farmáři 
a provozovateli lesů a rybníků a zároveň i pracovníci výzkumných 
ústavů a odborných pracovišť.
prosinec 2016 – leden 2017  | Zapojte krávy do hry
V soutěži, kterou vyhlásilo Národní zemědělské muzeum spolu 
se Zemědělským svazem ČR, vyhrává každý! Za deset výstřižků 
jména českého výrobce z obalů mléka získáte rodinnou vstupenku 
do Národního zemědělského muzea na pražské Letné. Více infor-
mací najdete na www.nzm.cz|mleko.
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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 nahléd-
nout 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
Rybářství – moderní a interaktivní expozice věnovaná histo-
rii i současnosti českého rybářství a rybníkářství, práci rybářů 
a chovu ryb. | 1. 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

VÝSTAVY
Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu – vý-
stava Ústavu pro studium totalitních režimů mapuje vztah Čechů 
k půdě poznamenaný násilím v době kolektivizace | přízemí; vý-
stava prodloužena do konce března 2017.

LEKTORSKÝ PROGRAM PRAHA PRO ŠKOLY
  prohlídky stálých expozic a výstav s výkladem po předchozí domluvě 
na lektor@nzm.cz nebo tel.: 220 308 329, lektor: Jan Royt.

 MIMOPRAŽSKÉ POBOČKY NZM PRAHA

  MUZEUM ČESKÉHO VENKOVA
Zámek Kačina | Svatý Mikuláš 51 | Kutná Hora | tel. 327 571 170 | 
nzm.kacina@nzm.cz  | www.nzm.cz | FB Kačina Zámek

  MUZEUM LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI 
A RYBÁŘSTVÍ

Lovecký zámek Ohrada | Ohrada 17 | Hluboká nad Vltavou | 
tel. 387 965 340 | nzm.ohrada@nzm.cz  | www.nzm.cz | FB Zámek 
Ohrada

  MUZEUM VINAŘSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ 
A KRAJINY 

nám. Svobody 8 | Valtice | tel. 519 352 144 | nzm.valtice@nzm.cz | 
www.nzm.cz | FB Muzeum Valtice

  MUZEUM ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
Jeníkovská 1762 | Čáslav | tel. 327 311 146; mob. 604 236 611 |  
nzm.caslav@nzm.cz  | www.nzm.cz | FB Traktory Čáslav.

  PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
Strahovské nádvoří 1 | Praha 1 | tel. 220 516 695 |  
post@pamatnik–np.cz | www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

  spojení: tram 22, st. Pohořelec
  otevřeno denně 10.00–12.00 a 13.00–18.00
  vstupné na výstavy základní 40 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 100 Kč
  pořady pro děti jsou přístupné pro školy a veřejnost; prosíme o předcho-
zí registraci na tel. 273 132 553 nebo na truncova@pamatnik–np.cz

  LETOHRÁDEK HVĚZDA
Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc

  spojení: metro A nebo bus 179 – zastávka Petřiny
  v termínu od 1. 11. do 31. 3. 2017 je letohrádek Hvězda uzavřen.

 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 autenticky podle 
dobových fotografií spisovatelova bytu. Pracovna je přístupná 
v rámci literárních čtení či diskuzí nebo na objednávku na tel. 
273 132 553.

VÝSTAVA
Grafický kalendář „12 podob vody“   Motivem kalendáře s ná-
zvem 12 podob vody pro rok 2017 jsou mnohovýznamové podoby 
vody v podání 6 různých grafiků – linorytců. Součástí vernisáže 
a výstavy je cyklus komorních koncertů vážné hudby | výstava se 
koná od 7. 12. 2016 do 31. 1. 2017 | otevřeno v pracovních dnech 
10.00–15.00 a v čase konání koncertů | vstup volný

PROGRAM
06. 12. | 19.00 | 1. koncert – vernisáž. Pavla Roubíčková 
Franců – housle, Božena Englerová – klavír. Program: A. Dvo-
řák: Romantické kusy.
13. 12. | 19.00 | 2. koncert – vánoční. Pavla Roubíčková Fran-
ců – housle, Michaela Syrová – zpěv, Božena Englerová – klavír. 
Program: G. F. Handel, Petr Eben
17. 01. 2017 | 19.00 | 3. koncert. Pavla Roubíčková Franců 
– housle, Michaela Syrová – zpěv, Božena Englerová – klavír. 
Program: B. Bartók, V. Novák, J. Kvapil, G. Fauré.
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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 
konzumací v restauraci; prohlídky jsou doprovázeny odborným 
výkladem

  prodej vstupenek končí 60 min. před ukončením provozní doby
  vstupné do muzea 100 Kč|os.; délka prohlídky cca 30 minut; výklad 
v českém, anglickém a německém jazyce; audio výklad také španěl-
sky; rusky, italsky a švédsky

  prohlídka pivovaru 200 Kč|os.; délka prohlídky cca 45 minut; výklad 
v českém, anglickém a německém jazyce; součástí prohlídky je 
ochutnávka piva a suvenýr

STÁLÁ EXPOZICE
Historie výroby piva v  Praze. Zájemcům o  pivovarskou 
problematiku poskytuje ojedinělou možnost seznámit se 
s výrobou piva a sladu tak, jak byla v minulosti prováděna nejen 
v pivovaru U Fleků, ale též v desítkách malých pivovarů po celé 
Praze. Pivovarské muzeum je umístěno v bývalé sladovně, která 
sloužila svému účelu od doby renesance do roku 1940. Je zde 
dochovaný stříškový kouřový hvozd, kterému se také říká valach, 
kde se slad sušil a poté i pražil v horkém kouři z bukových polen. 
Dále je možné si prohlédnout filtr na pivo, sprchový chladič, 
dřevěné sudy značkované vypalovacími železy i nástroje na jejich 
opracování, plnička lahví, váha na  slad, hustoměry a  další 
pivovarské a sladovnické náčiní.

PIVOVAR U FLEKŮ
Historický pivovar fungující od roku 1499 dodnes. 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 mla-
diny po uvaření. Pivovar již přes 150 let nabízí výhradně speciální 
tmavé pivo, které se vyrábí z tradičních surovin – vody, ječného 
sladu a chmele za použití kvasnic.

  POPMUSEUM
Muzeum a archiv populární hudby

Bělohorská 150 | Praha 6 | mob. 776 141 531–2, 605 369 286 | 
info@popmuseum.cz | www.popmuseum.cz

  spojení: metra A – Malostranská; tram 22 nebo 25 st. U Kaštanu
  otevřeno st a čt 16.00–20.00; so 14.00–18.00 nebo kdykoli na tel. 
objednávku

  vstupné: pasivní prohlídka (pastva pro oči) 40 Kč; aktivní prohlídka 
(všemi smysly) 100 Kč|h

EXPOZICE
Elektrické hudební nástroje, hra na nástroje a s přístroji, 
karaoke, databáze, audio a video ukázky z dějin českoslo-
venské populární hudby, časopisy, knihy.

VÝSTAVY
Sedm desetiletí s Radimem Hladíkem   Mistr elektrické kytary 
v dobových fotografiích a dokumentech | do února 2017
07. 12. | 18.30 | Zahájení vernisáže
07. 12. | 18.45 | Prohlídka výstavy
07. 12. | 19.30 | Projekce k výstavě
Bratislavská lyra. Vzestupy a pády prvního festivalu populární 
písně v Československu. | do 03. 12.

  HUDEBNÍ KLUB VAGON
Praha 1, Národní 25

  otevřeno od 19.00

VÝSTAVA
Sedm desetiletí s Michalem Prokopem   Výstava o tvůrčí dráze 
zpěváka a muzikanta, potrvá | do února 2017

  POŠTOVNÍ MUZEUM
Nové mlýny 2 | Praha 1 | tel. 222 312 006 | www.postovnimuzeum.cz 

  otevřeno: denně mimo po a svátků 9.00–17.00
  vstupné: základní a doprovodné akce PM 50 Kč; snížené 10 Kč
  knihovna a badatelna: otevřena denně mimo po 9.00–16.00
  muzejní prodejna: otevřena út–ne 9.00–17.00

STÁLÁ EXPOZICE
Poštovní známky České republiky a Československa včetně 
obálek prvního dne (FDC), filatelistických unikátů a pa-
dělků, nejstarší známky evropských i mimoevropských 
zemí, známky OSN, specializované sbírky známkové tvorby 
– Hradčany, ruská zemstva, klasické rakouské poštovní známky 
do roku 1918, staroněmecké státy do roku 1871, předznámkové 
dopisy, otisky razítek, první novinové známky světa.

VÝSTAVY
Miloš Ondráček – Umění na známce   Výstava připomínající 
životní jubileum našeho předního rytce Miloše Ondráčka 
nabízí jeho nejlepší známkové transpozice emise Umění. Jde 
o  významná díla světových mistrů ze sbírek českých galerií 
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od Cranacha, El Greca, Dürera až po van Gogha nebo Gauguina. 
K výstavě je vydána 1 příležitostná dopisnice. | do 26. 02. 2017
Staré mapy Čech   Výstava představuje výběr z kartografické 
sbírky Regionálního muzea v Českém Krumlově, sestávající se 
z mapových vyobrazení Čech, popřípadě dalších zemí Koruny 
české, která pocházejí z  16.–19. století. K  výstavě je vydána 
1 příležitostná dopisnice. | do 12. 02. 2017

AKCE
18. 12. | 9.00–15.00 | Výročí Poštovního muzea   V Poštovním 
muzeu bude zřízena příležitostná poštovní přepážka, na níž bude 
používáno příležitostné poštovní razítko. K 98. výročí založení 
Poštovního muzea byl vydán pamětní list s přítiskem čs. poštov-
ní známky z roku 1978 – „Stará Praha – 60 let československé 
poštovní známky“.

  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
  otevírací dobu o svátcích sledujte v novinkách na stránkách 
www.upm.cz

  vstupné expozice: plné 150 Kč; snížené 80 Kč
  vstupné výstava: plné: 80 Kč; snížené 40 Kč

EXPOZICE
Expozice představuje kubismus jako směr ideově propo-
jující volné i užité umění a architekturu. V domě U Černé 
Matky Boží jsou vystaveny nábytkové soubory, samostatné kusy 
nábytku, dobové obrazy a grafiky, plastiky či doplňky z keramiky, 
skla a kovů.

VÝSTAVA
Lekce z karikatury: kubismus – výstava ukazuje prostřed-
nictvím českého materiálu, jak humorističtí a satiričtí kreslíři 
reagovali na skutečná i fiktivní kubistická díla a jak se moderní 
karikatura bezprostředně uplatňovala při hledání nových umě-
leckých forem.

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

  otevřeno út–ne 11.00–17.00
  Galerie Josefa Sudka je umístěna v bytě, kde Josef Sudek žil od roku 
1959 až do své smrti v roce 1976. 

VÝSTAVA

Zdeněk Voženílek: Fotografie   Zdeněk Voženílek – fotograf 
architektury, který na svých toulkách Prahou zachycoval žánrové 
snímky, ale i každodenní život kolem Vltavy.

 MUZEUM UNIVERZITY KARLOVY
Karolinum | Ovocný trh 3 | Praha 1 | http://muzeum.cuni.cz/

  Expozice otevřena 3. – 4. 12. a 10. – 11. 12. 10.00–18.00  
– vstup Železná 9

  13. – 18. 12., 27. – 30. 12. a 2. 1. – 25. 1. 2017 10.00–18.00  
– vstup Ovocný trh 3, vstupné dobrovolné

EXPOZICE
Stálá expozice věnovaná dějinám nejstarší středoevropské 
univerzity je umístěna v gotických sklepeních historické budovy 
Karolina v centru Prahy. Pět tematických bloků mapuje historii Uni-
verzity Karlovy od jejího založení v roce 1348 až po současnost, 
včetně významných osobností, které jsou s ní spojeny. Výstava také 
nabízí řadu unikátních exponátů, z nichž některé jsou pro veřejnost 
zpřístupněny zcela poprvé – např. kapitulní exemplář zakládací 
listiny pražské univerzity vydané Karlem IV., pečetidlo univerzitní 
obce pražské ze 14. století, notářský opis tzv. Dekretu kutnohorské-
ho z roku 1409, unikátní kovová renesanční univerzitní pokladnice 
z přelomu 16. a 17. století nebo např. unijní dekret císaře Ferdinanda 
III. z roku 1654, kterým vznikla Karlo–Ferdinandova univerzita. 
K vidění je také originál žezla rektora Univerzity Karlovy z roku 1883, 
soubor autentických zbraní použitých pražskými vysokoškolskými 
studenty v revolučním roce 1848 nebo diplom a medaile nositele 
Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského z roku 1959.

VÝSTAVA
KAMPUS ALBERTOV
Univerzita Karlova, Křížová chodba Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

  výstava otevřena 13. 12. – 18. 12., 27. – 30. 12. a 2. 1. – 25. 1. 
2017 10.00–18.00; vstup zdarma
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Při příležitosti ukončení architektonické soutěže o návrh na do-
stavbu Kampusu Albertov připravila UK v prostorech Císařského 
sálu a Křížové chodby Karolina výstavu všech soutěžních návrhů 
zaslaných do I. a II. kola soutěže. Návštěvníci se zde mohou se-
známit s řadou velice zajímavých architektonických návrhů dvou 
nových výzkumně vzdělávacích objektů – budov Biocentra a Glo-
bcentra, která po své dostavbě zajisté zařadí Univerzitu Karlovu 
mezi obdobná špičková zahraniční pracoviště. Vzhledem k histo-
ricky a architektonicky neobyčejně zajímavému duchu lokality 
budoucí výstavby, jsou návrhy finalistů z II. kola architektonické 
soutěže doplněné i o 3D modely obou budov a model stávající 
podoby Kampusu Albertov. Věříme, že výstava svým námětem 
zaujme nejenom odbornou veřejnost, ale všechny, kteří dokážou 
ocenit moderní architekturu.

 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)
  od 21. 12. do 1. 1. zavřeno
  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; 
komentovaná prohlídka 50 Kč|osobu

 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 glóbů 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   Ná-
vštěvníkům jsou k dispozici odborné texty v českém a anglickém 
jazyce o historii sbírky a vystavených exponátech.
Skupinové prohlídky s českým či anglickým výkladem od-
borného průvodce   Přednostně pro předem objednané školní 
skupiny i laickou veřejnost (minimálně 10 osob). Výklad odborné-
ho průvodce je uzpůsoben 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).

  VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA
tel. 973 204 900 | museum@army.cz | www.vhu.cz

VHÚ Praha je vědeckovýzkumné, muzejní a knihovní zařízení 
Ministerstva obrany ČR. Nedílnou součástí VHÚ Praha jsou mu-
zea a výstavní prostory. Jde o Armádní muzeum Žižkov, Letecké 
muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum Lešany a další externí 
výstavní prostory

  ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV
U Památníku 2 | Praha 3 | tel. 973 204 924

  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstup zdarma

EXPOZICE
Muzeum je umístěno v historických budovách Památníku ná-
rodního osvobození. Expozice zachycuje období 1. světové 
války, meziválečného Československa, 2. světové války 
a perzekuce příslušníků čs. armády po únorovém státním 
převratu v roce 1948. Vedle zbraní vystavuje řadu unikátních 
dobových stejnokrojů, praporů, řádů, vyznamenání a  rovněž 
osobních památek na čs. prezidenty a osoby spjaté s nedávnou 
historií naší vlasti.
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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 okupo-
vané zemi v  letech 1939–1945 a  představuje i  osudy těch, 
kteří bojovali za svobodu své vlasti a zemřeli na nacistických 
popravištích.

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

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

EXPOZICE
Letecké muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu his-
torického vojenského letiště Praha – Kbely, první letecké 
základny vybudované po vzniku Československa v roce 1918. 
Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii českoslo-
venského a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srov-
nání jsou zde vystaveny také vybrané typy světově významných 
letadel a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti draků 
letounů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání 
a další památky, které se vztahují k historii československého 
a českého letectví. Početností a kvalitou sbírek patří k největ-
ším 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 bý-
valých dělostřeleckých kasáren. Expozici tvoří více než 700 
historických tanků, kanónů, motocyklů, obrněných, 
nákladních a  osobních vojenských vozidel, raketová 
technika, spojovací a  ženijní prostředky a  logistický 
materiál pocházející z období od roku 1890 až do sou-
časnosti. Sbírky jsou široké veřejnosti prezentovány v deseti 
halách, pod šesti přístřešky a na volném prostranství. Rozsahem 
a složením svých sbírek, v nichž je zastoupen nejeden světový 
unikát, se toto muzeum řadí mezi nejvýznamnější evropské 
instituce svého druhu.

  CÍSAŘSKÁ ZBROJNICE
Hradčanské nám. 2 | Praha 1

Stálá expozice ve Schwarzenberském paláci obsahuje sbírku 
zbraní, zbroje a uměleckých děl z období od 15. století 
do poloviny 19. století. Výstava prezentuje přes 550 předmětů, 
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

  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 9.00–16.30
  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:
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  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 češ-
tině (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  českých 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 Starého hřbitova 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 židov-
ské 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
„Pojď, milý můj“   Ilustrace k „Píseň písní“ (Velepíseň), ob-
jasňuje její vznik, místo v židovské liturgii | více info viz rubriku 
Galerie

  STARONOVÁ SYNAGOGA
Červená | Praha 1

Staronová synagoga je nejstarší dochovanou synagogou v Ev-
ropě. 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 roku 
1886 zve k návštěvě unikátních expozic situovaných v památko-
vě chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského 
a Drkolnovského dolu, v hornickém domku na Březových Horách 
a ve čtyřech mimopříbramských pobočkách.

  HORNICKÝ SKANZEN BŘEZOVÉ HORY 
– NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
Ševčinský důl, Vojtěšský důl, Anenský důl, 
Drkolnovský důl, hornický domek

nám. Hynka Kličky 293 | Příbram VI | Březové Hory | tel. 318 633 138 | 
info@muzeum–pribram.cz | www.muzeum–pribram.cz

  otevřeno: út–pá 9.00–16.00
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Expozice umístěné v historických báňských objektech přibližují 
minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. Muzeum 
umožňuje svezení hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, 
prohlídky dvou kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce 
k obřímu vodnímu kolu či seznámení s parními těžními stroji, 
cennou mineralogickou sbírkou a havířským folklorem.

AKCE
03. 12. | 18.00 | Adventní koncert   Koncert tří pěveckých 
sborů: Komorního smíšeného sboru Zdeňka Fouse, Gamba-
le a  Arytmie Praha. Kolekce vánočních melodií včetně koled 
a mluveného slova věnovaného vánočním svátkům v kraji horníků
17. – 18. 12. | Vánoce v hornickém domku   Vánoční atmo-
sféra v typickém hornickém obydlí. Vůně pečiva, lidové popěvky, 
tradiční výzdoba i um tvůrců lidových řemesel a samozřejmě mož-
nost si vše vlastnoručně vyzkoušet a vžít se do atmosféry doby 
před sto a více lety, kdy se hornická rodina chystala na příchod 
Vánoc.

17. – 18. 12. | Štědrovečerní šichta v  Prokopské štole   
V dolech se pracovalo i na Štědrý den. V Prokopské štole na dole 
Anna je možné vidět, jak taková vánoční šichta vypadala. Nebude 
chybět ani jízda důlním vláčkem.

VÝSTAVY
Jinečtí trilobiti   Výstava přibližuje chování trilobitů, králů 
prvohorních moří | do 30. 12. 2016
Zmizelá Příbram   Výstava historických fotografií částí města, 
které se v průběhu let změnily k nepoznání, doplněná o prv-
ní prezentaci archeologických nálezů objevených v průběhu 
rozsáhlé rekonstrukce náměstí T.G.M. v letech 2011–2012. | 
do 30. 12. 2016
Příbramit a bytízit   Výstava věnovaná objevům nových mine-
rálů nazvaných příbramit a bytízit | do 30. 12. 2016
Příbramské betlémy   Tradiční výstava betlémů, představující 
příbramské hornické betlémy, pokaždé v jiném světle a jiných 
souvislostech. Ukázky práce řezbářů. Výstava připravená 
Hornickým muzeem Příbram je prezentována v Galerii Františka 
Drtikola | od 9. 12. 2016 do 8. 1. 2017

  PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Muzeum obětí komunismu

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

  otevřeno: út–pá 9.00–16.00
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Dochovaný vězeňský areál mezi bývalými uranovými šachtami, 
ojedinělý ve střední Evropě. V letech 1949–1951 tábor nucených 
prací a následně do roku 1961 zařízení pro politické vězně ko-
munistického režimu. Muzeum obětí totality a dějin uranového 
hornictví, Galerie Orbis Pictus: Europa, exteriérová expozice soch 
Jiřího Sozanského, možnost jízdy hornickým vláčkem.

 MUZEUM ZLATA NOVÝ KNÍN
Muzeum těžby a zpracování zlata 
na Novoknínsku

nám. Jiřího z Poděbrad 47 | Nový Knín | tel. 318 593 015 | 
mob. 774 824 656 | info@muzeum–pribram.cz | www.muzeum–
pribram.cz

  otevřeno: pouze při příležitosti výstav
  vstupné: základní 20 Kč; snížené 10 Kč

Muzeum v historické budově tzv. Mincovny z 15. století, někdej-
ším sídle perkmistrovského úřadu v královském horním městě, 
přibližuje historii dolování a zpracování zlata na Novoknínsku, 
dějiny města, místní řemesla a průmysl. Vystaven tzv. Vikinský 
náramek z Nového Knína – unikátní šperk z 11. století.

VÝSTAVY
Výstava betlémů v Muzeu zlata Nový Knín   Betlémy sou-
časných regionálních tvůrců včetně výjimečného perníkového 
betlému vystavené v budově bývalého perkmistrovského úřadu 
| 21. 11. – 10. 12. 2016
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Skanzen Vysoký Chlumec a Muzeum Špýchar Prostřední 
Lhota
V období listopad–březen zavřeno.

 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)

  vánoční otvírací doba: 24. – 31. 12. 10.00–12.00 a 13.00–16.00;  
1. 1. 13.00–16.00

  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 másel-
nic, 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
Svátky v Nepálu aneb Slaví v Nepálu Vánoce? | do 15. 01. 
2017
Betlém z másla vystaven v muzeu | do 27. 1. 2017

PŘIPRAVUJEME
28. 01. | Masopust

 MUZEUM BETLÉMŮ KARLŠTEJN
Karlštejn 11, tel. 607 940 787, e–mail: muzeum@muzeumbetlemu.cz, 
www.muzeumbetlemu.cz

  otevřeno: do 8. 1. 2017 denně 10.00–17.00 h, později: so–ne 10.00–17.00
  nepřehlédněte: dne 24. 12. otevřeno pouze 10.00–15.00
  vstupné: dospělí 50 Kč, děti, studenti a senioři 30 Kč, školní skupiny 
30 Kč, pedagogický dozor zdarma

  doprava: vlakem ze Smíchovského nádraží 50 minut, autem – par-
kování na centrálním parkovišti ve vzdálenosti asi 400 m od muzea, 
které se nachází v budově barokní fary na karlštejnském náměstí

STÁLÁ EXPOZICE
Expozice je koncipována tak, že zaujme jak odbornou veřejnost, 
tak rodiny s dětmi. Ty oceňují zejména pohyblivé betlémy, nebo 
návštěvu strašidelných sklepení, o víkendech nabízíme prohlídky 
sklepení osvětlených svíčkami. K vidění jsou české vyřezávané 
betlémy z 18. – 19. století, ale i unikáty – betlémy z chleba 
nebo cukru, miniaturní betlémky ve skořápce lískového, 
vlašského nebo kokosového ořechu. Všechny exponáty jsou 
umístěny ve stylově zařízených interiérech barokního domu. 

VÝSTAVY
Karlštejnský královský betlém. Největší český loutkový bet-
lém (80 m2) je divácky nejvděčnějším objektem muzea. Kulisa 
hradu Karlštejna a jeho podhradí je osazena dobově oblečenými 
loutkami, které spolu s 10 českými panovníky (sv. Václav, Karel IV., 
Rudolf II.) přinášejí Ježíškovi dary. Ve vzácné shodě se zde prolínají 
historické události, pověsti i smyšlené příběhy, výjimečná podí-
vaná je doplněna působivým vyprávěním Karlštejnské pohádky, 
úryvky ze Smetanovy Mé vlasti a českou hymnou.
Betlémy k nakousnutí – tradiční výstava perníkových betlémů.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Hravé dílničky V době adventních víkendů a vánočních svátků si 
návštěvníci budou moci vyzkoušet různé kreativní techniky, omalovat 
si skleněné ozdoby a vyrobit si vlastní vánoční přání, svíčky, ozdobit si 
perníčky. Podrobný program je k vidění na www.muzeumbetlemu.cz
18. 12. | Karlštejnský advent. Před budovou muzea se bude 
odehrávat celodenní pestrý program složený z koled, tanců, šermu 
a divadelních představení. Součástí adventu bude průvod královny 
Elišky na hrad.

  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
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STÁLÉ EXPOZICE
Život a dílo Karla Čapka 
Ferdinand Peroutka 
Olga Scheinpflugová 

AKCE
03. 12. | 14.00 | Posezení u kamen – tradiční předvánoční 
posezení s hudebním souborem Gutta, malý předvánoční trh

  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 8.00–16.30; Muzeum ghetta a Mag-
deburská kasárna: denně 9.00–17.30; Krematorium: denně kromě 
soboty 10.00–16.00; Kolumbárium: obřadní místnosti a ústřední 
márnice: denně 9.00–17.00; Modlitebna a replika mansardy z doby 
terezínského ghetta: denně 9.00–17.30

VÝSTAVY
Nezapomeň své jméno – Osvětimské děti – dokumentární 
výstava | předsálí kina Muzea ghetta; do 31. 03. 2017 | výstava 
je součástí cyklu, kterým si Památník Terezín připomene 75.   

výročí vzniku terezínského ghetta a zahájení deportací Židů 
z českých zemí
Ruth Schreiber – Dopisy mých prarodičů (pokračování) – 
výtvarná výstava | předsálí kina v Malé pevnosti; do 31. 12. 2016

  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; vánoční svátky otevřeno: 24. 12. 
zavřeno; 25. a 26. 12. 10.00–18.00; 31. 12. 10.00–15.00; 1. 1. 
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: Výstavy, Zámek – základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 
(2 dospělí + max. 4 děti) 130 Kč

STÁLÉ EXPOZICE
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 letovis-
ku   Prostřednictvím vilových interiérů poznáme životní styl 
„lufťáků“ druhé poloviny 19. století, a to včetně prezentované 
dobové módy.

VÝSTAVY
Malá velká auta – Rudolf Kocourek představuje část své 
životní sbírky modelů 1|43: Ferrari, Ford Mustang, Jaguar, 
Harley Davidson | Velká výstavní síň; do 15. 01. 2017
Historické vánoční ozdoby – tentokrát ze sbírky Věry Dvo-
řáčkové | Malá výstavní síň, do 19. 02. 2017
Marie Fischerová–Kvěchová – tvorba české malířky, ilustrá-
torky, oděvní návrhářky (viz foto) | Galerie|Kabinet; od 06. 12. 
2016 do 26. 03. 2017
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AKCE
06. 12. | 18.00 | O princi z knížky – hraje Jan Hrubec. Loutková 
pohádka pro celou rodinu | Historický sál
09. 12. | 20.00 | Pěvecká pocta Antonínu Dvořákovi – Mo-
ravské dvojzpěvy – vystoupení sólistek ND Simony Procházkové 
a Jany Sýkorové, klavír Bronislav Procházka (viz foto). Pořádáno 
ve spolupráci s uměleckou agenturou RKM | Historický sál
11. 12. | 13.00–16.00 | Adventní neděle v muzeum – výroba 
vánočních ozdob, dílny pro malé i velké
Program: 13.00; 14.00 a 15.00 | ochutnávka Kuby s malou 
přednáškou o tradičních pokrmech v předvánočním a svátečním 
období v zámecké kuchyni a 13.30; 14.30 a 15.30 | komento-
vané prohlídky výstavy historické vánoční ozdoby | Areál muzea
11. 12. | 16.00 | Vánoční koncert pěveckého sboru ROSA 
| Historický sál

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

PROHLÍDKY EXPOZICE A VÝROBNÍCH PROVOZŮ 
Nabízíme komentované prohlídky expozice ŠKODA Muzea 
a prohlídky výrobních provozů společnosti ŠKODA AUTO 
s průvodcem. Dále zajišťujeme exkurze do Lean Centra, 
ŠKODA Parts Centra, Vzdělávacího centra Na Karmeli 
a výrobního závodu ve Vrchlabí. Speciální prohlídky pro 
školní skupiny, technicky zaměřené skupiny a  nevidomé. 

Rezervace a další informace na tel. +420 326 8 31134, 31135, 
31137, e–mail: muzeum@skoda–auto.cz.

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. | 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. | do 09. 02. 2017 
David Černý: Český betlém   Ojedinělá výstava bronzových 
plastik výtvarníka Davida Černého představuje scénické obrazy 
českých dějin a  kultury. Svou formou detailního zpracování 
jednotlivých postav plastiky připomínají tradiční betlém. Soubor 
byl vytvořen pro Autostadt (Wolfsburg, Německo) při příležitosti 
výstavy EXP0 2000. Český umělec David Černý je znám především 
jako tvůrce figurativních soch pro veřejný prostor. Mezi jeho díla 
patří Růžový tank, Miminka na Žižkovské věži, Entropa apod. 
Po předchozí rezervaci na tel. 326 831 135 nabízíme komentované 
prohlídky pro školy a veřejnost. | v sále Hieronimus III, do 31. 12. 

AKCE
04. 12. | 15.00; 16.00; 17.00 a 18.00 | Adventní putování 
za Mikulášem
06. 12. | 17.30 | Historie české rally aneb Škoda na do-
mácích kolbištích – závěrečná přednáška cyklu Neobyčejných 
příběhů z historie automobilky | vstup zdarma
07. 12. | 19.00 | Petr Mašek – filmové promítání | vstupné 
100 Kč
19. 12. | 19.30 | Swingové Vánoce – zveme vás na příjemný 
koncert | vstupné 420 Kč

PŘIPRAVUJEME
13. 2. | Poslední recitál Marty Kubišové
25. 3. | koncert kapely Wohnout
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Pražský přehled
kulturních pořadů – předplatné 

  Pražský přehled vychází 12x ročně

  celoroční předplatné je 312 Kč 

  cena zaslání jednoho vydání je 26 Kč

Objednávka předplatného
poštou: SEND Předplatné s. r. o.
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9
e-mailem: send@send.cz
telefonem: +420 225 985 225
mobilem: +420 777 333 370

S námi máte PŘEHLED…
Vaše redakce KAM po Česku
www.kampocesku.cz

PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

30 Kč www.kampocesku.cz

04*2016

64. ročník

soutěž o vstupenky do objektů Národního muzea

PREMIÉRA
 ŘÍJEN 2016

Uváděno na základě exkluzivní smlouvy s Music Th eatre International. www.MTIshows.com

NOVÝ HIT

AUTORA 

MUZIKÁLU

CARMEN!

www.hdk.cz

LIBRETO 
IVAN 

MENCHELL

TEXTY

DON 
BLACK

HUDBA

FRANK 
WILDHORN

AMERICKÝ MUZIKÁL

S námi víte KAM – předplatné

KAM až domů k vám
 KAM po Česku vychází ZDARMA, v českém jazyce, 9x ročně 

  zasilatelská cena (poštovné a balné) je 252 Kč

  cena zaslání jednoho vydání magazínu 

KAM po Česku je 28 Kč 

Objednávka předplatného
poštou: SEND Předplatné s. r. o.
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9
e-mailem: send@send.cz
telefonem: +420 225 985 225
mobilem: +420 777 333 370

Babí léto 
na dohled

Podzim v pohádkovém zámku

Co jste o prázdninách nestihli

Burčáky plné slunce

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník IX., září 2015

as si vymysleli 
lidé, aby v d li, 
odkdy dokdy 
a co za to.

-Jan Werich-
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Ohlédnutí 
za první 
republikou

Památky drží jak 
helvétská víra 

Aprílové sluníčko 
není ještě na tričko

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník IX., duben 2015

Dobrého je 
v ádu sv ta víc, 
ale to zlé lov k 
cítí siln ji.

-Tomáš Garrigue Masaryk-
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Tady se jednou něco 
stane! Už se stalo, 
pane purkrabí…

Historické
město roku

Festival 
muzejních nocí

Deklamace 
s budoucností

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník IX., květen 2015

Potud národ 
sv j, pokud šet í 
svých památek.

-Karel Jaromír Erben-

kud še
amátek.

S babočkou vstříc létu
KAM až oko dohlédne 

Střípky památek 
a zajímavostí

Češi stále častěji jezdí 
kempovat

www.kampocesku.cz

ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník IX., červenec–srpen 2015

Zlo e ný je 
ten, kdo pro 
skývu chleba 
opustí pravdu.

-Mistr Jan Hus-
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ZDARMA
Turistický magazín

po Česku

ročník X., březen 2016

Naši u itelé nesm jí 

být podobni sloup m 

u cest, jež pouze 
ukazují, kam jít, 

ale samy nejdou. 

-Jan Amos Komenský-

Čas plyne jako voda,

užívej dnů, dokud je škola…

www.kampocesku.cz
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 zvzdělávání
 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 
možnost setkat se s herci, nahlédnout do zákulisí a při vlastní práci 
získat bohaté divadelní zážitky a zkušenosti.
 07., 14. a 21. 12. | Workshop improvizace. Poznejte spolu 
s námi metody a postupy improvizace a jejich využití k rozvoji 
sociálních a hereckých dovedností, osvědčená cvičení z oblasti 
improvizační ligy, využití improvizačních metod při tvorbě diva-
delní inscenace.

  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. 12. | 14.00 | Lvíček Arje slaví Chanuku – Proč má cha-
nukový svícen osm ramen? A proč se o Chanuce jedí koblížky 
a bramboráky? Kdo byli Makabejci? Odpovědi na tyto a mnohé 
další otázky se dozvíte na naší nedělní dílně.
Prohlídka: Staronová synagoga
Jednotné vstupné: 50 Kč
Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz

  ZÁZRAČNÁ STUDÁNKA

Čistá voda a dokonce dostupná MHD to je pravda, 
najdete ji v národním parku Šárka – Lysolaje. Místní 
tradice věří v léčivou schopnost vody a proto na stromě 
nad studánkou je upevněna dřevěná tabulka s nápisem 
,,Zázračná studánka“.

Studánka se nachází v dolní části údolí Housle při modré 
turistické cestě, asi 150 m jihozápadně od stanice MHD. Okolí 
studánky je upravené na klidné posezení ve stínu vzrostlých 
javorů a kaštanů. Nedílnou součástí zázračné studánky je 
barokní kaple s obrazem Panny Marie Sedmibolestné z roku 
1863, o kterou v současné době pečují sestry Dominikánky, 
žijící v Lysolajích. Pramen lysolajského potoka, vyvěrající 
u kapličky je ve výšce 262 m n. m. Délka potoka od pramene 
k soutoku se Šáreckým potokem je 1875 m, výškový rozdíl 
těchto míst činí 79 m. Jedná se skutečně o mimořádně kva-

litní pitnou vodu, jejíž kvalitu 4x ročně zkoumá akreditovaná 
laboratoř pro rozbor vody. Pramen Housle byl původně zdroj 
vody pro Lysolaje. První dílčí gravitační vodovod od pramene 
v Houslích provedl zednický mistr J. Černý v roce 1922 z ručně 
uplácaného potrubí se dvěma výtoky ve vzdálenosti 150 m. 
Vodovod sloužil do roku 1967. V letech 1971–1972 byl zřízen 
vodovod z Houslí pro domy na hlavní silnici a pro domy Na 
dolině. Ačkoliv jsou Lysolaje napojeny na „pražskou vodu“, 
dílčí vodovod pro domy na hlavní silnici slouží dál.

Andrea Kepplová
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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 – po 8.30–18.00; út–čt 
8.30–20.00; so 10.30–20.00; ne 10.30–18.00 

  vánoční otevírací doba: 23. 12. – 2. 1. : po–čt 10.30–20.00; 
pá 10.30–18.00; so 24. 12. a 31. 12. zavřeno; ne 25. 12. a 1. 1. 
14.00–20.00

PROGRAMY POD HVĚZDNOU KLENBOU 

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
04. 12. | 11.00 | Povídání pro zvídavé děti – vše co by děti 
měly vědět o vesmíru, živá přednáška – od 6 do 9 let

PROGRAMY POD HVĚZDNOU KLENBOU – 1. – 22. 12.
Projekční systém SkySkan Definiti 8K

pondělí | 17.30 | Noční obloha 8K
úterý | 17.30 | Komety
úterý | 19.00 | Vizionáři a snílci
středa | 19.00 | Mapy cizích světů
čtvrtek | 17.30 | Hubble – oko do vesmíru
čtvrtek | 19.00 | Noční obloha 8K
sobota | 17.30 | Mapy cizích světů
sobota | 19.00 | Tajemný vesmír
neděle | 17.30 | Noční obloha 8K
sobota a neděle | kromě 04. 12. | 11.00 | Anička a Nebeš-

ťánek – vánoční příběh – od 4 let
sobota a neděle | 15.30 | Jupiter – vládce planet

PROGRAMY – 23. 12. – 2. 1. 2017
Projekční systém SkySkan Definiti 8K

 23. a 30. 12. | 11.00 | Křišťálové sestry
 23. a 30. 12. | 15.30 | Anička a Nebešťánek – vánoční příběh
 23. a 30. 12. | 17.30 | Za tajemstvím betlémské hvězdy
 24. 12. | zavřeno
 25. 12. a 01. 01. | 15.30 | O rozpůlené hvězdě
 25. 12. a 01. 01. | 17.30 | Za tajemstvím betlémské hvězdy
 25. 12. a 01. 01. | 19.00 | Noční obloha 8K – CZ/ENG
 26. 12. a 02. 01. | 11.00 | O zvědavé kometě
 26. 12. a 02. 01. | 15.30 | Anička a Nebešťánek – vánoční 

příběh
 26. 12. a 02. 01. | 17.30 | Alchymie a astrologie na dvoře 

Rudolfa II. – CZ/ENG
 26. 12. a 02. 01. | 19.00 | Za tajemstvím betlémské hvězdy
 27. a 29. 12. | 11.00 | Anička a Nebešťánek – vánoční příběh
 27. a 29. 12. | 15.30 | Pozorujeme oblohu
 27. a 29. 12 | 17.30 | Za tajemstvím betlémské hvězdy

 27. a 29. 12 | 19.00 | Noční obloha 8K – CZ/ENG
 28. 12. | 11.00 | O rozpůlené hvězdě
 28. 12. | 15.30 | Anička a Nebešťánek – vánoční příběh
 28. 12. | 17.30 | Noční obloha 8K – CZ/ENG
 28. 12. | 19.00 | Za tajemstvím betlémské hvězdy
 31. 12. | zavřeno

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: denně kromě pondělí; út–pá 18.00–20.00; so a ne 
11.00–20.00

  vánoční otevírací doba: 24. 12. a 31. 12. zavřeno; 25. 12. a 1. 1. 2017 
14.00–20.00; 26. 12. 11.00–20.00

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

sobota, neděle a 26. 12. | 14.30 | Jak kometka šla do světa 
– od 8 do 10 let

POŘADY PRO DOSPĚLÉ 
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

sobota, neděle a 26. 12. | kromě 10. a 11. 12. | 16.00 | 
Mystérium hvězdy betlémské

  HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE 
Pod Hvězdárnou 768, Praha 8 | tel. 283 910 644 |  
dabliceobs@planetarium.cz | www.planetarium.cz|dablice

  otevírací doba: po 13.30–15.00 a 18.00–21.00; st 19.00–21.00; čt 
13.30–15.00 a 19.00–21.00; ne 13.00–15.00

  vánoční otevírací doba: 25. a 26. 12. zavřeno

PŘEDNÁŠKY
astronomické, přírodovědné a cestopisné

 12. 12. | 18.30 | Zimní obloha – souhvězdí, úkazy, objekty 
– ing. Václav Přibáň

POŘADY
filmové večery s pozorováním oblohy

 05. a 19. 12. | 18.30 | Země – náš kosmický domov, počasí 
a atmosféra
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POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
za jasného počasí | 11.00–12.00 | pozorování Slunce
11. 12. | 10.15 | O lovci Orionovi a býku Zlobíkovi – od 3 let

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

Měsíc: od 03. do 25. 12., nejlépe kolem první čtvrti 07. 12.
Planety: Venuše a Mars
Zajímavé objekty – např. galaxie M 31 v Andromedě, dvoj-
hvězda Castor v souhvězdí Blíženců, otevřená hvězdokupa Plejády 
v souhvězdí Býka
Slunce na denní obloze – sluneční skvrny, protuberance.

ČAS
Dne 21. 12. v 11.43 středoevropského času vstupuje Slunce 
do znamení Kozoroha. Nastává zimní slunovrat. Začíná ast-
ronomická zima.

  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 | 9.00–16.00 | skleník Fata 
Morgana – út – ne 9.00 – 16.00; vinotéka sv. Kláry – listopad – únor 
– po–pá: 14.00–17.00, so – ne, svátky: 11.00 –17.00

  vstupné: plné vstupné (Fata Morgana + venkovní expozice) – dospělí 
150 Kč, děti (5–15 let), studenti (do 26 let), ISIC karta, senioři 75 Kč.

  Od 1. listopadu 2016 do 28. února 2017 je vstup do venkovních 
expozic zdarma.

FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA – FOTOFATA
05. 11. 2016 – 08. 01. 2017 | 9.00–16.00 | Jak vypadá bo-
tanická zahrada vašima očima? Nejlepší fotografie od ama-
térských fotografů, které vznikly během uplynulých let v rámci 
fotografického projektu Fotofata, si nyní můžete prohlédnout ve 
výstavním sále. Projekt probíhá každoročně ve spolupráci Bota-
nické zahrady hl. města Prahy v Troji s novinářem a fotografem 
Topim Pigulou. Výstava je přístupná zdarma.

ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ
10. 12. | 13.00–16.00 | Zpříjemněte si čekání na vánoč-
ní svátky biblickým čtením a hraním nebo pěveckým 

vystoupením v útulné kapli sv. Kláry nad stejnojmennou vinicí. 
Po rozjímání se můžete zahřát ve viničním domku, který nabízí 
různé druhy vín z Vinice sv. Kláry. Chybět nebude ani oblíbená 
Čajovna U Cesty s nabídkou teplých nápojů pro děti i dospělé. 
Akce je přístupná zdarma. |

  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 9.00–16.00 
  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

  Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti od 3 do 15 let, 
důchodci a studenti vstup za 50 Kč. Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P mají 
vstup za 1 Kč.

KOMENTOVANÁ KRMENÍ A SETKÁNÍ
V prosinci každý víkend a svátek na více jak 12 místech v zoo.

VEČERNÍ PROHLÍDKY 
02., 03., 09., 10., 16., 17., 23. a 30. 12. | Nenechte si ujít 
jedinečnou možnost zjistit, co dělají zvířata v pražské zoo po 
zavírací době. Je nutné se předem objednat na tel. 296 112 230 
nebo na e–mailové adrese pr@zoopraha.cz.

AKCE
04. 12. | Den sponzorů – tradiční setkání přátel, sponzorů 
a partnerů pražské zoo
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05. 12. | Po zoo chodí Mikuláš – byly vaše ratolesti hodné? 
Všechny prohřešky malých i velkých návštěvníků sečtou spraved-
liví čerti, hodné odmění Mikuláš s andělem.
11. 12. | Den chovatelů želv – chováte doma želvy? Nenechte 
si ujít přednáškový cyklus Klubu chovatelů želv, v rámci kterého 
vám zkušení odborníci odpovědí na vaše otázky.
17. 12. | Nuru slaví 4. narozeniny – předvánočně laděná 
oslava 4. narozenin druhého nejmladšího člena gorilí rodiny.
17. a 18. 12. | Užijte si předvánoční klid v zoo – odneste si 
ze zoo Betlémské světlo a vyrobte si vánoční přání.
24. 12. | Štědrý den v zoo – přineste zvířatům dárky a podívejte 
se, co dostanou k Vánocům.
27. 12. | Slavíme Mezinárodní den návštěvy zoo – připojte 
se k oslavám jak jinak, než návštěvou zoologické zahrady

VÝSTAVY
Neznámá zoo | 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; dne 24. 12. otevřeno 14.00–16.00, 
zavřeno: 25., 26., 31. 12. a 1. 1.

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
  Pro školy jsme připravili komentované prohlídky, tel. 281 860 130. 

do 08. 01. 2017 | 09.00–17.00 | Ladovské Vánoce – výstava 
reprodukcí Josefa Lady a veselé hry nejen pro děti. Výstava repro-
dukcí obrazů, českých vesniček a kostelíčků J. Lady je interaktivní. 
Postavíte sněhuláka, nachytáte ryby, pošlete přání.
Andělé a betlémy řezbáře Josefa Haldy – výstava dřevořezeb 
andělů a rozsáhlého betléma řezbáře J. Haldy ve sklepení zámku.

DOPROVODNÉ AKCE
 10. 12. | 10.00–17.00 | Pohádková sobota s Meluzínkou 
a vánočními tradicemi 
 11. 12. | 10.00–17.00 | Pohádková neděle se skřítkem 
Matýskem a vánočními tradicemi
 24. 12. | 14.00–16.00 | Živý betlém na zámku
 08. 01. | 14.00–16.00 | Zavírání Vánoc se třemi králi a živými 
velbloudy

AKCE PRO VŠECHNY
  Komentované prohlídky s pohádkovými postavami trvají 40 min, 
začínají vždy v celou hodinu, rezervace 281 860 130. Po skončení 
prohlídky můžete zůstat, jak dlouho chcete.

 10. 12. | 10.00–17.00 | Pohádková sobota na zámku s Me-
luzínkou a vánočními tradicemi. Nezbedná větrná víla Me-
luzínka, nejlepší kamarádka víly Ohnivky, vás provede zámkem, 
budete se bavit a vyzkoušíte si i některé vánoční tradice!
 11. 12. | 10.00–17.00 | Pohádková neděle na zámku se 
skřítkem a vánočními tradicemi. Rošťácký skřítek Matýsek 
vás provede zámkem, budete se bavit a vyzkoušíte si i některé 
vánoční tradice!
 18. 12. | 15.00 | Soutěž Chvála pečení aneb Jak se peče 
v  Horních Počernicích – o nejkrásnější a nejchutnější 
cukroví. Soutěže se může zúčastnit každý amatérský tvůrce 
vánočního cukroví! Uzávěrka přihlášek 16. 12. telefonicky na 
tel. 281 860 130, cukroví přijímáme v neděli 18. 12. od 9.00 do 
12.00 a v 15.00 vyhlásíme ve velkém sále zámku vítěze | více 
www.chvalskyzamek.cz
 24. 12. | 14.00–16.00 | Živý betlém na Chvalském zámku 
– na nádvoří uslyšíte vánoční písně a koledy, v kočárovně vás 
česká svatá rodina – Marie, Josef, Ježíšek a živá zvířátka, s nimiž si 
děti mohou pohrát. Přineste si lucerničku, abyste si mohli odnést 
pravé betlémské světlo od skautů. Zámek otevřen od 14.00 do 
16.00 | vstup na nádvoří a do kočárovny zdarma, výstava za běžné 
vstupné
 08. 01. | 14.00–16.00 | Zavírání Vánoc na Chvalském zám-
ku. Tradiční a oblíbená akce se třemi králi, svatou rodinou a živými 

UŽIJTE SI ADVENTNÍ ČAS V PÍSKU

www.pisek.eu
www.adventvpisku.cz
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velbloudy. Po 14. hodině se průvod tří králů doprovázených vel-
bloudy vydá přes venkovní Chvalskou tvrz na zámek. V kočárovně 
se tři králové pokloní Svaté rodině, velbloudy můžete obdivovat na 
zámeckém nádvoří. Naposledy budou otevřeny vánoční výstavy 
Ladovské Vánoce a Andělé a betlémy J. Haldy | vstup na nádvoří 
zdarma, výstava za běžné vstupné. Výstavy můžete vidět celý den 
9.00–17.00. 

  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 9.30–17.00 
  spojení: metro C – Vyšehrad; tram 7, 18, 24, st. Albertov; tram 2, 3, 
7, 17, 21, st. Výtoň

  průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace 
v areálu podle směrovek a orientačních map

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

  ceny vstupenek na dětský program: pohádka: dítě 80 Kč | dospělý 
60 Kč; pohádka s dílnou: dítě 90 Kč | dospělý 80 Kč; výtvarná dílna: 
dítě 60 Kč | dospělý 40 Kč

 04. 12. | 14.00–17.00 | Dětské odpoledne s Karlem IV.
 04. 12. | 14.00 | Karel z Čech   Interaktivní storytelingový 
projekt přiblíží dětem život nejvýznamnějšího českého panov-
níka Karla IV. Co je to storytelling? Storytelling znamená návrat 
k tradici vyprávění, k příběhům, je inspirován mytologií a orální 
historií, je tedy přirozenou součástí života. Je to kreativní způsob 
předávání informací.
 04. 12. | 15.00 | Výtvarné dílny
Relikviář Karla IV. Karel IV. byl velký sběratel relikvií, tedy ostat-
ků svatých. Vyrobte si u nás také takový relikviář a pak do něj 
uložte poklad, který možná po cestě domů z Vyšehradu najdete 
| vstup zdarma
Sv. Štěpán. Karel IV. velice uctíval svatého Štěpána pro jeho 
skutky. Na naší dílně se dozvíš něco o životě tohoto světce a vy-
robíš si dárečky pro své blízké. 
Pořádá NKP Vyšehrad ve spolupráci s Národním muzeem. 
Nutná předchozí rezervace na www.charlesgo.cz | vstup zdarma

 11. 12. | 15.00 | Anděl   Celé Vánoce bude bedlivě střežit náš 
nový anděl. Mimo jiné budeme pracovat i s peřím. Výtvarná dílna 
od 5 let – omezená kapacita, vstupenky na pokladna@praha–
vysehrad.cz
 18. 12. | 15.00 | Betlém   Každý ten příběh jistě znáte, už se tady 
vypráví přes dvě tisíciletí, ale málo kdo mohl být přitom, kdy se 
ten zázrak stal. Jak to s Ježíškem bylo se můžete podívat v našem 
hudebně–loutkovém Betlémě – Divadlo Toy Machine | od 3 let – 
omezená kapacita, vstupenky na pokladna@praha–vysehrad.cz

LETNÍ SCÉNA
04. 12. | 15.00 | Mikulášská na Vyšehraní   Mikulášská nadíl-
ka, dětské řádění, společné zpívání a taneční minizábava bude 
probíhat až do večerních hodin. Akci pořádá festival Vyšehraní 
– více informací na www.vysehrani.cz

  ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE – 
ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU

Maiselova 15, Praha 1 | 3. patro | tel. 222 749 350 |  
education@jewishmuseum.cz | www.jewishmuseum.cz

  spojení: metro A, tram 18 – st. Staroměstská, tram 17, bus 207, 
st. Právnická fakulta

  další informace o vzdělávacích aktivitách a projektech najdete na 
www.jewishmuseum.cz

NEDĚLNÍ PROGRAM PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
 11. 12. | 14.00 | Lvíček Arje slaví Chanuku – Proč má cha-
nukový svícen osm ramen? A proč se o Chanuce jedí koblížky 
a bramboráky? Kdo byli Makabejci? Odpovědi na tyto a mnohé 
další otázky se dozvíte na naší nedělní dílně.
Prohlídka: Staronová synagoga
Jednotné vstupné: 50 Kč
Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz
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  STROMEČKY A JMELÍ OD JINDŘICHA  
A KUNHUTY 

Vánoce bez stromečku a jmelí nejsou žádné Vánoce. Dost 
možná víte, že tuto tradici jmelí jsme převzali od Keltů, pro 
které bylo jednou z nejposvátnějších bylin. Ale také vánoč-
ní stromek měl funkci chránit. Podle tradice i podle první 
zmínky se zavěšoval nad štědrovečerní stůl, špičkou dolů.

Jmelí podle keltských druidů přináší do domu štěstí, odvahu, 
lásku a plodnost. Nejmocnější je jmelí darované. Naši předkové 
je zavěšovali do domů jako ochranu před ohněm, čarodějnicemi 

a zlými duchy. Navíc se říkalo, že jmelí splní jedno přání každému, 
kdo je zašeptá do plamínku první zapálené svíčky na vánočním 
stromečku. K nám se tento zvyk zavěšování jmelí do domu dostal 
z Anglie. Tradice praví, že muž smí políbit na Štědrý den pod 
zavěšeným jmelím kteroukoli ženu. Po polibku utrhnou společně 
jednu bobulku, až na tu poslední a s tou se nechávalo jmelí viset 
až do příštích Vánoc.
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Naproti tomu tradice zdobení stromku, jak ji známe, pochází 
z Německa. Zpočátku nebyl zdoben svícemi, první taková zmín-
ka pochází až z brémské kroniky (1570). Nejprve se objevoval 
v cechovních a řemeslnických domech a do domů soukromých 
se dostal až v polovině 17. století. K nám přichází až v 19. století, 
zdomácní nejprve ve městech, poté na venkově a většinou ho 
přijímají dříve protestanté než katolíci. Katolická církev zpočátku 
odsuzovala zdobení stromů za zvyk pohanský a v mnohém měla 
pravdu. Staré germánské kmeny totiž takto o zimním slunovratu 
uctívaly boha Wotana a Keltové ozdobenými stromky či větvemi 
uctívali boha Slunce.

-lgs-

KDE KOUPIT?
Pokud se i letos chystáte koupit v Praze vánoční stromek a jmelí, 
potom doporučuji zastavit se u kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty 
v Jindřišské ulici. Každoročně tu nakoupíte skvěle a se zárukou, že 
se jedná o české stromky i jmelí. Letos jsou stromečky z Vysočiny 
a Beskyd, jmelí pak také z Beskyd. 
Prodej se uskuteční od 28. 11. do 24. 12. 2016. 

VÍCE INFORMACÍ:
JAN IŠTOK – Realizace zahrad 
Žižkovská 249, 285 71 Vrdy
e-mail: golfova-posta@seznam.cz

Kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty

mailto:golfova-posta@seznam.cz


 z Správné odpovědi a výherci 
SOUTĚŽE ZA MĚSÍC LISTOPAD 2016
Celkem došlo 423 odpovědí

Soutěž o 2x2 vstupenky na koncert Pour toi, 
Serge
otázka: Kdo spolu se Sergem Gainsbourgem zpíval 
slavnou píseň „Je t´aime … moi non plus“?
odpověď: b) Jane Birkin 
soutěžilo: 128 čtenářů; 101 správně; 27 špatně
výherci: Barbora Petrtýlová, Praha; Jaroslav Benada, 
Kostelec nad Černými lesy

Soutěž o 2x2 vstupenky do Divadla ABC na hru 
August August, august
otázka: Kdo je autorem hry August August, august?
odpověď: b) Pavel Kohout 
soutěžilo: 208 čtenářů; 193 správně; 15 špatně
výherci: Barbora Kolková, Příbram; Petra Krušinová, 
Praha

Křížovka
Emauzský klášter…
soutěžilo: 87 čtenářů; 83 správně; 4 špatně
výherci: Danuše Mráčková, Unhošť; Daniela 
Petrtýlová, Praha; Ivan Ježek, Praha 

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Soutěžní otázka:
Jak se jmenuje postava, kterou v inscenaci hraje Martin Písařík?

a) Čert b) Tomek c) Janek

Správnou odpověď najdete na www.MestskaDivadlaPrazska.cz.
Své odpovědi posílejte do 10. prosince z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce: 
Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3.

SOUTĚŽ O 2 X 2 VSTUPENKY  
DO DIVADLA ABC

České Vánoce
17. 12. OD 14.00 HODIN
České Vánoce nejsou vánoční hrou v klasickém slova smyslu, ale 
velmi svéráznou adaptací starého známého příběhu, která je 
inspirována lidovým barokním divadlem, ladovskými jesličkami 
a také dnešní většinově ateistickou společností, která Vánoce již 
dávno nevnímá jen jako svátky slavící Boží narození.
Vedle oblíbených i  méně známých koled a  atmosféry plné 
vánoční nostalgie se můžete těšit i na komické situace a dialogy, 

které ukáží, jak to asi mohlo vypadat, když do nejmenované vsi 
kdesi v České kotlině dorazila zpráva o narození Spasitele.

196  soutěž



Tajenku křížovky nám zašlete nejpozději do 10. prosince 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 30. 12. 2016.

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

K vyzvednutí na adrese redakce  
KAM po Česku, Kubelíkova 30, 
Praha 3 anebo na dobírku 
(příplatek 35 Kč/poštovné a balné). 
www.kampocesku.cz 
Platnost do vyprodání zásob.

K zakoupené vstupence druhá za 1 Kč na před-
stavení Heda Gablerová 8. 12. v 19.00 v režii 
J. Nebeského. 

Divadlo v Dlouhé
Dlouhá 39, Praha 1
www.divadlovdlouhe.cz
Platnost slevy  
do vyprodání sálu.

50% sleva z plné vstupenky na prosincové 
představení Sextet (14. 12. od 19.00). Hrají: Z. 
Slavíková, V. Beneš, K. Urbanová, M. Merunka

Divadlo Metro
Národní 25, Praha 1
www.divadlometro.cz
tel.: 221 085 201
Platnost slevy  
do vyprodání sálu.

Koncert vážné hudby v chrámu 
sv. Mikuláše

Pražský hrad, nádvořími do zahrad

Divadlo v Dlouhé 

Divadlo Metro
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Sleva 25 % z plné ceny vstupenky na prosincová 
představení  Muž na větvi aneb Slavnost na ho-
rách (2. 12.) a Svatá rodina (5. 12.). Před deštivým 
počasím je nejlepší schovat se do Ypsilonky!

Studio Ypsilon
Spálená 16, Praha 1
www.ypsilonka.cz 
Platnost slevy  
do vyprodání sálu.

Studio Ypsilon
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15% sleva na  vánoční dekoraci v  obchodě 
Adele´s Flowers & wine. Navštivte náš obchod, 
nejen s krásnými květinami a udělejte radost so-
bě, či blízkým. Nechte se seznámit s dárkovým 

a  doplňkovým zbožím, 
které jinde nekoupíte. 

Adele‘s Flowers and wine
Petržílkova 3, Praha 13
www.adelesflowers.cz
Platnost slevy do 31. 12. 2016

Adele‘s Flowers and wine
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1 + 1 vstupenka zdarma na jakékoliv večerní 
představení souboru Cylindr a Nataši Burger.

Divadlo Kampa
Nosticova 2a, Praha 1
www.divadlokampa.cz
www.divadlocylindr.cz
Platnost slevy  
do 31. 12. 2016

Divadlo Kampa
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Prague Castle,
In and Out without Hassle
Die Prager Burg,
durch die Burghöfe in die Gärten
Пражский Град,

  

Lud k Sládek
František Kadlec

Pražský hrad
nádvo ími do zahrad

Prazsky Hrad_A2.indd   2 5.1.2015   16:41:26

Stylové večery 2017 – koncert č. 1
K  zakoupené vstupence za 300 Kč druhá 
vstupenka zdarma na koncert komorního 
orchestru Harmonia Praga: Novoročně 
s Felixem Slováčkem jr. 19. 01. v 19.30.

Novoměstská radnice
Karlovo náměstí 1, Praha 2
www.harmoniapraga.cz
tel: 777 317 186
Platnost slevy do vyprodání sálu

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

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz
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HRAJE PRO DĚTI

Černodivadelní pohyblivé obrazy tančících zvířat plné barev a kouzel střídají dva 
kamarádi mimové, kteří společně nebo sobě navzájem vymýšlejí různé kulišárny. 
Představení je vhodné pro děti od 4 let, ale pobaví se i dospělí. Pro děti hrálo Divadlo 
Image s úspěchem v mnoha zemích světa a nyní se těší na malé české  diváky.

TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ A DALŠÍ INFO:
www.imagetheatre.cz/prodeti
www.facebook.com/ImageTheatrePrague

ADRESA DIVADLA: 
Divadlo Image, Národní 25, Praha 1, 110 00

REZERVACE VSTUPENEK:  
gsm: (+420) 732 156 343
tel: (+420) 222 314 448 
e-mail: image@imagetheatre.cz
jednotné vstupné 150 Kč
děti do 4 let zdarma
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