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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 adrese redakce 

�  prodejní cena 250 Kč

1 + 1 zdarma

KAM_Prazsky hrad PP_upr2.indd   4 05.12.16   10:51
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120 kapel a divadel ?

Spočítej si je na 

www.meziploty.cz
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ZA PODPORY

ZA PODPORY

VE SPOLUPRÁCI

Předprodej

od 290 Kč
®

COOL NEALKO
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Milí čtenáři, 

jaro přišlo, a nejenom to astronomic-
ké. Všemi hudbymilovnými fanoušky 
je netrpělivě očekáváno Pražské jaro, 
mezinárodní hudební festival, jehož 

program najdete tradičně v tomto vydání. O vstupenky 
je vždy velký zájem, proto neváhejte s jejich obstaráním, 
mohlo by se stát, že je neseženete. 
V Domě fotografie v Revoluční ulici bude koncem května 
otevřena výstava dosud neznámých fotografií Josefa Sud-
ka, dokumentující poničení Prahy za druhé světové války, 
během bombardování a v době Pražského povstání. Tato 
unikátní expozice bude doplněna tematicky podobnými 
záběry dalších autorů. 
Protože jarní příroda také láká k procházkám, výlet do 
Botanické zahrady v Troji určitě přijde vhod. Od 12. do 
20. května zde budete moci opět obdivovat bonsaje nejen 
od japonských pěstitelů. O víkendech je připraven také 
bohatý doprovodný program.
Závěrem mi dovolte ještě jedno smělé oznámení – re-
dakce Pražského přehledu se rozhodla hrdě postavit „vše-
mocnému internetu“. Naším heslem je, že: „Pokud víte, 
co hledáte, na internetu tu možná najdete, ale pokud 
ne, najdete to v Pražském přehledu“. Věřím, že pokud 
spojíme síly – redakce, pořadatelé kulturních progra-
mů a Vy, naši čtenáři, dílo se podaří. Napište nám, co 
si o tom myslíte.
Přeji příjemné jaro, hodně sluníčka a  skvělé kulturní 
zážitky.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  ŽERTOVNÝ ŠTÁBERA (155 let)

Český malíř, ilustrátor, scénograf a nadšený cyklista Karel 
Štapfer (Stapfer), přezdívaný Štábera, se narodil 16. května 
1863 v Praze v rodině knihaře. Proslavil se jako tvůrce scén 
k Shakespearovým dramatům v Národním divadle. 

Po studiích na Akademii výtvarných umění v Praze, odkud byl roku 
1883 vyloučen, prý pro nedostatek talentu a nepřístojné chování, se 
věnoval ilustraci časopisů a knih. Spolupracoval například s Luďkem 

Maroldem na panorama-
tu bitvy u Lipan. V lednu 
1900 nastoupil jako 
aranžér, návrhář kos-
týmů a  rekvizit do Ná-
rodního divadla v Praze. 
Svým dílem tak položil 
základy české scénogra-
fie a  je spjat zejména 
s érou režiséra Jaroslava 
Kvapila. K vrcholům jeho 
práce patří scény k hrám 
Romeo a Julie, Othello, 
Komedie plná omylů 
a  Vrchlického Hippo-
damie. Věnoval se také 
tvorbě pro loutkové 
divadlo, uplatnil se jako 
filmový architekt. V di-

vadle působil až do roku 1923, kdy ze zdravotních důvodů odešel do 
penze. Zemřel o sedm let později, 30. listopadu 1930 v Praze. Jeho 
celoživotní zálibou se stala heraldika a historie. Od mládí rád sporto-

val a byl vášnivým velocipedistou. Proslul svým velkým smyslem pro 
humor, kterým bavil nejen společnost, ale využíval jej i ve svém díle 
(např. výzdoba hostince „U Nesmysla“ na průmyslové výstavě 1898). 

Alice Braborcová
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Portrét Karla Štapfera, Ateliér J. Tomáše, Praha, 
Sbírka Národního muzea 

  OPOMÍJENÁ OPERNÍ DIVA (155 let)

V květnu si také připomínáme výročí narození Hany Cavalla-
rové (18. 5. 1863), dnes již takřka zapomenuté, leč kdysi 
slavné operní pěvkyně. Její portrét nese Hynaisova opona 
Národního divadla, kde druhá, mírně skloněná postava 
dívky zprava má podobu této sopranistky.

Hana Cavallarová, někdy uváděná také jako Johanna Kavallarová 
nebo Kavalárová, pocházela z rodiny pražského kloboučníka, po-
tomka italského přistěhovalce. Již od dětství projevovala hudební 
a herecké nadání. Zpěv studovala u Anny Laubové a debutovala 
na scéně Prozatímního divadla. Jako členka souboru s ním přešla 

do nově otevřeného Národního divadla. Vynikla především coby 
představitelka koloraturního a subretního oboru, pro který měla 
předpoklady díky drobné postavě, koketnímu hereckému projevu 
a komediálnímu nadání. Hrála především komické role v dílech 
francouzských a italských autorů nebo smetanovské postavy, nej-
častěji Esmeraldu z Prodané nevěsty. V opeře hrávala tzv. kalhot-
kové role (pážata, panoše apod.) a vynikla jako rozšafný a dětsky 
energický Jeník v Humperdinckově opeře Perníková chaloupka. 
V roce 1893 se provdala za chemika Ing. Julia Weisse a po delším 
zdráhání dala nakonec přednost rodině a dětem. V prosinci 1899 
vystoupila na scéně ND naposledy. S manželem se odstěhovali do 
Řevnic, kde Cavallarová pomáhala místním ochotníkům. Zemřela 
6. dubna 1946 v Řevnicích. 

Drahomíra Samková

Cavallarová jako Marie v opeře G. Donizettiho Dcera pluku (1888)

Karel Štapfer: Scénický návrh pro inscenaci hry Hamlet, Národní divadlo, prem. 
25. 1. 1905, Sbírka Národního muzea, inv. č. H6D-26959

4  kalendárium
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1. 5. 1748 (270 let)
Za Marie Terezie došlo v letech 1741–1748 k aktualizaci 
rustikálního katastru, tedy soupisu půdy, kterou měli pod-
daní v dědičném nájmu. Vešla do dějin pod názvem První 
tereziánský katastr rustikální. Druhý tereziánský 
katastr (1748–1757) zahrnul i dominikální půdu a zachytil 
bonitu půdy.

1. 5. 1848 (170 let)
Krámky židovských obchodníků v Praze na tzv. tandlmarku 
se staly terčem protižidovského pogromu 1. 5. 1848. 
Proti rabující městské chudině zasáhla národní garda, 
studentská legie i vojsko. Samotné slovo pogrom pochází 
z ruského slova „gromiť“, ve významu pustošit či drtit.

1. 5. 1953 (65 let)
Československá televize uskutečnila 1. 5. 1953 první ve-
řejné vysílání. Šlo o krátké vystoupení, v němž se objevil 
František Filipovský. Toto datum je považováno za datum 
vzniku ČST, předchůdkyně dnešní České televize. Skutečné 
pravidelné vysílání bylo zahájeno až 25. 2. 1954.

8. 5. 1928 (90 let)
Divadelní hra Smoking revue uměleckého dua Jiřího 
Voskovce a Jana Wericha měla premiéru 8. 5. 1928 
v Umělecké besedě na Malé Straně v Praze. Autoři ji 
označili za Vest-pocket o 16 obrazech a měla 88 repríz. 
V této době začali V+W s forbínami, původně vzniklými 
díky poruše kulis.

9. 5. 1958 (60 let)
Jeden z dnešních souborů pražského Národního divadla, 
Laterna magika, vznikl jako reprezentativní kulturně 
propagační program ČSR pro mezinárodní výstavu Expo 58 
v Bruselu. Představení Laterny magiky, prvního multimedi-
álního divadla na světě, se uskutečnilo 9. 5. 1958.

1743
(275 let)

Marie Terezie
12. 5. 1743

v Praze korunována 
na českou královnu

1813
(205 let)

Vincenc Josef Rott
* 18. 5. 1813
† 25. 12.1890

pražský obchodník

1818
(200 let)

Václav Vladivoj 
Tomek

* 31. 5. 1818
† 12. 6. 1905

historik, autor díla 
Dějepis města Prahy 

  PROTESTEM ZA STÁTOPRÁVNÍ 
VYROVNÁNÍ (150 let)

Na úpatí hory Říp se 10. května 1868 konala za účasti dvace-
ti tisíc lidí protestní akce, během níž se čeští občané, politici 
a umělci ohradili vůči rakousko-uherskému vyrovnání z úno-
ra 1867, které národu nepřineslo kýžená práva. Tento první 
tábor lidu odstartoval sérii tzv. táborových hnutí. Zároveň 
byl při této události slavnostně vyzvednut jeden z devate-
nácti základních kamenů Národního divadla. Jeho následné 
položení se stalo další táborovou manifestací.

Táborová hnutí, kterým se z iniciativy historika Jaroslava Golla 
začalo říkat tábory lidu namísto původně navrhovaného an-
glického meeting, se konala v letech 1868–1871 na místech 
spojených s  legendami či historií českého národa. Hlavními 
centry hnutí byly zejména vrchy a hrady, například Blaník, 
Oreb, Karlštejn, Bezděz, Pravda (Lounsko), Žižkov, Kravsko 
(Znojemsko), Košumberk, Potštejn, Ostrá hůrka (Opavsko) či 
pražský Střelecký ostrov. Mnoho z nich však nebylo povole-

ných, a pořadatelé tak byli zatýkáni či trestáni pokutou. I přes 
perzekuce a zákazy se uskutečnilo 143 těchto táborů, kterých 
se zúčastnilo na 1,5 milionu lidí. Přesto toto hnutí nakonec 
nebylo úspěšné. Proto se české politické elity rozhodly pro 
politiku pasivní rezistence.

TreBl

Tábor lidu na hoře Mužský v roce 1869

www.kampocesku.cz kalendárium  5
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  SŇATEK ČTVRTÝ, DALŠÍ Z ROZUMU 
(655 let)

Když se císaři Svaté říše římské Karlu IV. počátkem 60. let 
13. století postavilo několik šlechticů ze severu Polska, bylo 
třeba jednat. Aby je získal na svou stranu jako spojence, 
vyřešil to Karel dalším diplomatickým sňatkem, tentokrát 
s Eliškou Pomořanskou.

Čtvrtá svatba Karla, necelý rok po smrti Anny Svídnické, se konala 
21. května 1363 v Krakově. Teprve šestnáctiletá Eliška Pomořan-
ská byla dcerou pomořanského a štětínského vévody Bogislava, 
jednoho z odbojných šlechticů, ale také vnučkou polského krále 
Kazimíra, největšího Karlova nepřítele. Sňatkem byl obnoven 
mír s Polskem a rozbita protilucemburská opozice vedená vé-
vodou Rudolfem IV. Habsburským, uherským králem Ludvíkem 
I., dánským králem Valdemarem a polským králem Kazimírem 
a vévodou Bogislavem. 

Eliška Pomořanská se od ostatních manželek Karla IV. lišila v mno-
ha směrech. Byla to urostlá žena silné, zdravě vypadající postavy, 
po svém otci Bogislavovi navíc rázná a cílevědomá. Vysloužila si 
také přívlastek „lamželezo“, protože prý ohýbala a lámala podkovy 
holýma rukama. Byla také nejplodnější Karlovou manželkou. Bě-
hem manželství porodila šest dětí, z toho čtyři syny. Eliška Pomo-
řanská, česká královna a římská císařovna, zemřela 14. února 1393 
v ústraní, na svém sídle v Hradci Králové. Pochována je v královské 
hrobce katedrály svatého Víta, po boku manžela.

Lucie Sládková 

Busta Alžběty Pomořanské, triforium svatovítské katedrály

  KORUNOVANÝ JIŘÍK (560 let)

Jediný panovník, který pocházel z řad domácí šlechty, Jiří 
z Poděbrad, byl 7. května 1458 korunován českým králem. 
Obnovil po dlouholetých válkách hospodářství země a za-
sloužil se o její hmotný i kulturní rozvoj.

Příslušník rodu pánů z Kunštátu přišel na svět 23. dubna 1420 
jako nemanželský syn Viktorina z Poděbrad. Jeho otec měl 
v  té době velkou politickou moc, a to mu usnadnilo cestu 
ke královskému trůnu. Jako čtrnáctiletý se zúčastnil bitvy 
u Lipan a  roku 1438 vstoupil aktivně do politiky. Po smrti 
Hynka Ptáčka z Pirkštejna nastoupil do vedení utrakvistické 
strany a roku 1448 dobyl Prahu (která byla v moci katolických 
pánů). Usiloval o obnovu politické jednoty v zemi a snažil se, 
aby skončilo bezvládí, které nastalo po smrti císaře Zikmunda. 
S podporou kališnické šlechty byl zvolen roku 1452 zemským 
správcem a pět let de facto vládl za nezletilého krále Ladislava 

Pohrobka. Podařilo se mu urovnat poměry v zemi a upevnit 
mezinárodní postavení českého státu. Obnovil dolování stříbra 
v Kutné Hoře a ražbu českého groše. Podporoval obchodní 
cesty, které byly nutné pro rozvoj zahraničního obchodu. Jiří 
z Poděbrad však nadále odmítal přestoupit ke katolicismu, 
a tím nastal jeho pozvolný pád z vrcholu moci. Poté co vstoupil 
do boje s papežskou kurií, zvedla se proti němu i katolická 
šlechta. V  roce 1466 byl papežem Pavlem II. prohlášen za 
sesazeného z českého trůnu a uherský král Matyáš Korvín 
mu vyhlásil válku. V průběhu tohoto konfliktu 22. března 
1471 v Praze umírá.

Alice Braborcová

Václav Brožík, Výjev z volby českého krále Jiřího z Poděbrad (1898)
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9. 5. 1973 (45 let)
Druhý program Československé televize zahájil vysílání 
10. 5. 1970 a byl o tři roky později prvním z obou progra-
mů, který nabídl pravidelné barevné vysílání (9. 5. 
1973). Po dvou letech se vysílání v barvě objevilo na 
prvním programu. První barevně vysílaný pořad byl v roce 
1951 v USA.

16. 5. 1868 (150 let)
Opera Bedřicha Smetany Dalibor měla premiéru 16. 5. 1868 
v Novoměstském divadle v Praze. Opera o třech dějstvích 
byla napsána na libreto J. Wenziga v překladu E. Špindlera. 
Hlavní postavou je rytíř Dalibor z Kozojed, vězněný za 
Vladislava II. Jagellonského ve věži Pražského hradu.

18. 5. 1923 (95 let)
Společnost Radiojournal zahájila pravidelné rozhlasové 
vysílání v českých zemích 18. 5. 1923. Československý 
rozhlas, dnes Český rozhlas, vznikl jako jeho nástupnická 
organizace. Do 70. let 20. století měl vedoucí úlohu v infor-
mování obyvatelstva, pak tuto roli převzala televize. 

25. 5. 1888 (130 let)
Významný český knihkupec a nakladatel Alois Srdce se 
narodil 25. 5. 1888. Rodinnou firmu převzal jako třicetiletý 
a rozvíjel nakladatelství a knihkupectví. Firma vstoupila do 
povědomí čtenářů svou kvalitou knižní produkce. Založil 
tradici knižních čtvrtků. Zemřel 31. 1. 1966.

28. 5. 1403 (615 let)
Na Karlově univerzitě byly 28. 5. 1403 odsouzeny 
Viklefovy věroučné články. Šlo o první veřejný projev 
náboženských a sociálních rozporů a útok německé většiny 
proti české reformní univerzitní straně. Jeden z pozdějších 
Čtyř pražských artikulů byl Viklefem inspirován.

1863
(155 let)

Vilém Mrštík
* 14. 5. 1863
† 2. 3. 1912

český spisovatel, 
dramatik, překladatel 

a literární kritik

1883
(135 let)

Jan Kašpar
* 20. 5. 1883
† 2. 3. 1927

inženýr, průkopník 
české aviatiky, letecký 

konstruktér a pilot

1883
(135 let)

Václav Talich
* 28. 5. 1883
† 16. 3. 1961
český dirigent

  KUJME PIKLE! (400 let)

V květnu, přesně 22., uplyne 400 let od chvíle, kdy v Praze 
proběhla schůzka radikálních předáků opozice, na níž byl 
schválen plán akce proti královským místodržícím. Kost-
ky byly vrženy a místodržící byli příštího dne z oken Hradu 
svrženi.

Atmosféra v Praze byla napjatá. Již 21. května 1618 se přes 
zákaz krále Ferdinanda II. v Karolinu konal zemský sněm kvůli 
dodržování Rudolfova majestátu náboženské svobody. Diskuse 
představitelů nekatolické šlechty pokračovala i dalšího dne. 
Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic nabídl hlavním radikálům 
ke schůzce svůj zánovní renesanční palác na Malostranském 
náměstí. (Smiřičtí patřili mezi nejbohatší rody předbělo-
horských Čech. Jejich palác dal vystavět Zikmund Smiřický 
v  letech 1603–1613 na místě čtyř gotických domů.) Spik-
lenci dohodli plán defenestrace a nazítří ji sami provedli: 

místodržící Vilém Slavata i Jaroslav Bořita z Martinic a písař 
Fabricius letěli z oken Starého královského paláce. Rozbuška 
stavovského povstání a „české fáze“ třicetileté války vzplála. 
A palác Smiřických? Po porážce povstání byl zkonfiskován 
a vystřídal řadu majitelů. Roku 1895 přešel pod Zemský výbor 
Království českého a začal sloužit parlamentu. Dnes je součástí 
komplexu budov Poslanecké sněmovny, a tím zapsán mezi 
národní kulturní památky. 

-ak-

Malá Strana s palácem Smiřických (na snímku vlevo dole)
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  HÁZENKÁŘ Z KARVINÉ V PRAŽSKÉ 
KAVÁRNĚ

Známého herce Petra Buchtu křtila řeka Olše. Momentálně 
ho však potkáte spíš na levém břehu Vltavy, kde ve svém 
domovském Švandově divadle na Smíchově hraje v nové 
studiové inscenaci Kauza pražské kavárny. Premiéra byla 
28. dubna a v květnu jsou na programu první tři reprízy.

V názvu vaší nové inscenace figuruje spojení „pražská ka-
várna“. Ty však pocházíš z Karviné. Jak ses vlastně dostal 
do Prahy?
Narodil jsem se sice na březích řeky Olše a dětství prožil v karvinské 
čtvrti s příznačným názvem Mizerov, s přijetím na Janáčkovu kon-

zervatoř jsem se ale 
přestěhoval do Ostra-
vy. A odtamtud jsem 
zamířil do Českého 
Těšína, kde jsem ode-
hrál svých prvních pět 
profesionálních sezon. 
Chvíli jsem pak strávil 
v Praze na volné noze, 
následovalo Městské 
divadlo Kladno a od 
roku 2016 jsem se 
vrátil do Prahy, tento-
krát už do Švandova 
divadla na Smíchově. 
Tam jsem teď doma.

Takže návrat do Slezska neplánuješ?
Do Karviné jezdím tak čtyřikrát do roka. Prahu jsem si zamilo-
val. Jsou to pro mě Nusle, kde bydlím, Grébovka, hospody se 
zahrádkami, cyklovýlety do Zbraslavi, které s kolegy ze Švanďá-
ku podnikáme. Dá se říci, že můj vztah k Praze je dán i tím, jak 
dobře se na své domovské scéně cítím. Je tu samozřejmě také 
mnohem víc pracovních příležitostí. To je velká výhoda Prahy 
coby hlavního města.

Zmínil jsi pražské hospody, do kaváren nechodíš?
Málo. Když mám chuť na kafe, dám si ho v naší divadelní kavár-
ně. Ale nejsem žádný fajnšmekr – moje kafe, to je hodně mlíka 
a cukru. A cigáro, které teď musím chodit kouřit ven.

Kauza pražské kavárny vzniká formou kolektivních herec-
kých improvizací. Patříš k hercům, kteří si zaimprovizují 
s chutí, anebo se raději opíráš o hotový text?
Byl jsem odchován rychlým kolektivním sportem, konkrétně há-
zenou, ani na divadle se nebráním formě kolektivních improvizací. 

Dokonce bych řekl, 
že mě takový způ-
sob práce baví. Je 
však náročnější, 
než by si člověk 
myslel, a neumím si 
představit, že bych 
pracoval jen takto. 
Rád se občas „opřu 
o pevný text“, když 
je dobrý.

Jako režisér in-
scenace je uve-
den tvůj kolega 
z  herecké šatny 
Jacob Erftemei-

jer? Jaká byla jeho úloha v celém procesu?
Velmi nevděčná. O to víc obdivuji, že se do ní pustil s takovou 
vervou a lehkostí. Jacob usměrňoval někdy velmi divokou krea-
tivitu naší herecké party, vytvářel a rozvíjel strukturu inscenace, 
inspiroval nás, všelijak podněcoval, hlídal, abychom neutíkali od 
tématu. A zároveň se nám pokusil nechat maximum svobody 
pro hru a hledání. Jeho velkou devízou je přirozená autorita, 
kterou mezi námi myslím má a bez které by to všechno vlastně 
nemohl dělat. 

Prozraď něco o inscenaci samotné. Název napovídá, že 
půjde o politiku? 
Při zkoušení jsme pátrali po tom, co spojení „pražská kavárna“ 
vlastně označuje a komu nebo čemu slouží. Činili jsme tak ale se 
značnou nadsázkou a různě si přitom hráli se žánry, zejména s tím 
detektivním. O politiku tedy jde méně, než by se z názvu mohlo 
zdát. Neděláme politickou satiru. O humor přesto nebude nouze. 

Prozradíš, jakou roli v inscenaci ztvárňuješ?
Těch rolí je víc. Při zkoušení jsme nejvíc rozpracovali fanatického 
sportovce a havíře. Nechte se ale překvapit. Také jsme se nechali.

Martin Sládeček
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Petr Buchta a Natálie Řehořová, foto © Jozef Hugo Čačko

foto © Štěpán Wait
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  NA 15. ROČNÍK METROPOLITNÍHO LÉTA 
HERECKÝCH OSOBNOSTÍ

Divadlo Studio DVA letos nabízí v rámci patnáctého ročníku 
Metropolitního léta hereckých osobností rekordních 92 před-
stavení. Tradiční přehlídku na Letní scéně Vyšehrad zahájí 
premiéra klasické francouzské situační komedie Georgese 
Feydeaua Brouk v hlavě. V hlavních rolích se představí Filip 
Blažek, Jitka Schneiderová, Roman Štabrňák a mnoho dalších. 

Chybět samozřejmě nebudou ani osvědčené tituly z minulých let. 
Již poosmé jsou připravena i hudební setkání pod širým nebem. 
Hrát se bude také na domovské scéně na Václavském náměstí, kde 
se mimo jiné uskuteční pátý ročník Léta slovenských hvězd. Letoš-
ní novinkou je otevření další letní scény. Na Tvrzi Divice nedaleko 
Loun budou odehrána čtyři představení. Metropolitní léto potrvá 
od 21. června do 31. srpna. 

Režie premiérového Brouka v hlavě se ujal zkušený Milan Schej-
bal, který již s divadlem spolupracoval na úspěšném Poprasku na 
laguně. Nejhranější dílo francouzského dramatika patřící mezi 
nejslavnější situační komedie všech dob režisér obsadil vskutku 
hvězdně. Vedle Filipa Blažka, Jitky Schneiderové a Romana Štabr-
ňáka se dále objeví Michal Slaný, Štěpán Benoni, Berenika Kohou-
tová, Jiří Ployhar, Mojmír Maděrič, Anna Fixová, Lucie Pernetová, 
Petr Pěknic a mnoho dalších. Co mají společného téměř dokonalý 
manžel pan Champboisy s poněkud slaboduchým hotelovým slu-
hou Boutonem a jak dopadnou záletníci a čím budou potrestáni, 
se diváci dozví v rámci pětadvaceti večerů. Přesně tolik repríz je 
pro Letní scénu na Vyšehradě přichystáno. Poté se hra přesune, 
jako již tradičně, na jeviště divadla Studio DVA. 

Na Letní scénu se mohou návštěvníci vypravit kromě premié-
rového titulu také na 11 hitů z repertoáru divadla Studio DVA. 
Na Vyšehrad se z Václavského náměstí přesunou nejúspěšnější 
inscenace z nabídky. Chybět mezi nimi nebudou hry Patrika Hartla 
4 sestry a Hovory o štěstí mezi čtyřma očima, ale také další 
vztahové komedie Vše o mužích či Kutloch aneb I muži mají 
své dny. Chybět nebude ani italská komedie Carla Goldoniho 
Poprask na laguně. Svoji stand-up comedy Celebrity pod širým 
nebem uvede i Ondřej Sokol. Vyšehrad bude letos hostit také Karla 
Rodena a Janu Krausovou. Ti zde odehrají kultovní představení 
Otevřené manželství, oblíbenou komedii Sex pro pokročilé 
a její volné pokračování Vzhůru do divočiny. Na tři večery se vrátí 
i jejich zderniérovaná francouzská komedie O lásce. 
Diváci se v rámci přehlídky dočkají i 14 repríz hitu loňského léta 
Líbánek na Jadranu, které budou až na tři reprízy z kapacitních 
důvodů odehrány v kamenném divadle. Jednou z výjimek bude 
uvedení této stále vyprodané komedie Patrika Hartla v historic-
kých kulisách nádvoří romantické Tvrze Divice, kde divadlo 
Studio DVA otevírá svoji další Letní scénu. Zažít pravou atmosféru 
divadla pod širým nebem zde bude možné letos po čtyři večery. 
„Po kladných ohlasech rozšiřujeme naše hraní na otevřených scé-
nách také na Lounsku. Na Tvrzi Divice jsme s velkým úspěchem hráli 
již v loňském roce, a proto jsme se rozhodli zavítat sem tentokrát 
na více večerů,“ dodává Michal Hrubý, producent Léta hereckých 
osobností.
Již pátým rokem bude naopak kamenné divadlo patřit Létu slo-
venských hvězd. Přehlídka bratislavských divadelních souborů se 
uskuteční v druhé polovině srpna (20. – 31. 8.). Program slibuje šest 
představení, z toho dvě premiéry, ve kterých se mohou diváci těšit 
na taková jména slovenského divadla, jakými jsou Milan Lasica, 
Emília Vášáryová, Zuzana Kronerová, Milan Kňažko, Anna Šišková, 
Zdena Studenková, Kamila Magálová a mnoho dalších. 
Partnerské Štúdio L+S uvede v pražské premiéře Staré dámy 
s Kamilou Magálovou a Zdenou Studenkovou a také komedii Život 
na trikrát. V pražské premiéře se mohou diváci těšit na sloven-
ské nastudování Studiem DVA nejdéle uváděné komedie Jany 
Krausové a Karla Rodena Otevřené manželství. V Otvorenom 
manželstvu Agentúry 8 se představí Anna Šišková a Ady Hajdu. Po 
loňském úspěchu i letos Divadlo GUnaGU přiveze Herečky (miluj 
blížneho svojho) se Zuzanou Kronerovou v hlavní roli a také Lás-
ku & terpentín, v němž exceluje Milan Kňažko. Chybět nebude 
ani Odvrátená strana mesiaca v titulní roli s Emílií Vášáryovou.
Po osmé budou v rámci tzv. off programu Letní scény uvede-
ny také koncerty vybraných interpretů. Letos na Vyšehrad zavítá, 
jako již tradičně, slovenská šansoniérka Szidi Tobias, chybět 
nebude ani Dan Bárta za doprovodu Robert Balzar Tria.  Nově 
se můžete těšit na koncert Hany Zagorové, kterou doprovodí 
Boom! Band Jiřího Dvořáka. Program Letní scény pak uzavře svým 
koncertem Monika Absolonová.

Pro redakci připravil Tomáš Přenosil

Herec Filip Blažek
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  POJĎTE, PANE, BUDEME SE BÁT

V dětství miloval cirkusy, později si našel zálibu v grotesk-
ně absurdním humoru, a především v hororové tematice. 
K hrůzostrašným příběhům ho totiž přivedly nejen tatínko-
vy ponuré německé básně a pohádky či dědečkovy krvavé 
historky z první světové války v maďarštině, ale také nacisté, 
kvůli nimž poznal hrůzy koncentračního tábora. 

Juraj Herz se narodil 4. září 1934 v slovenském Kežmaroku do 
židovské rodiny lékárníka. Rodiče v něm začali pěstovat lásku 
k umění již od dětských let návštěvami divadelních a filmových 
představení. Kvůli nevyhovujícímu rasovému původu však pře-
staly být tyto produkce pro Herzovy postupně přístupné. Aby 
pro ně zákazy neplatily a především aby se předešlo transportu, 
rozhodla se rodina nechat pokřtít. I přes toto opatření a ukrývání 
se před Hlinkovou gardou v Žakovci u německých sedláků byli 
Herzovi transportováni do koncentračního tábora Ravesnbrück, 
kde došlo k jejich rozdělení. Desetiletý Juraj byl přemístěn do 
Sachsenhausenu. Po skončení války se naštěstí všichni shledali. 
Juraj Herz následně vystudoval obor fotografie na uměleckoprů-
myslové škole v Bratislavě. 

Přestože v roce 1954 úspěšně složil talentové zkoušky na herectví 
na VŠMU, tak nebyl přijat na základě nevyhovujícího zevnějš-
ku pro herecké povolání. Rozhodl se tedy přihlásit na pražskou 
DAMU, kde nastoupil na obor režie a loutkoherectví. Po vojně 
dostal možnost režírovat v Semaforu, kde si i příležitostně za-
hrál. Jeho hereckého umu si zde všiml také asistent režiséra 
Zdeňka Brynycha, který Herze následně obsadil do drobné úlohy 
ve filmu Každá koruna dobrá. Z této malé příležitosti nakonec 
vznikla velká spolupráce, neboť si Brynych vyžádal Herze jako 
pomocného režiséra na snímku Transport z ráje. Jako pomocný 

režisér pak pracoval také s Jánem Kadárem a Elmarem Klosem na 
oscarovém Obchodu na korze. Po těchto úspěších přišla nabídka 
režírovat vlastní film.
Prvním Herzovým režijním debutem se stal v roce 1965 snímek 
Sběrné suroviny z povídkového cyklu Perličky na dně. O rok poz-
ději již natočil celovečerní film Znamení raka. Největší úspěch 
a zároveň také velkou zkušenost s cenzurou a politickými pro-
blémy Herzovi přinesl trezorový film Spalovač mrtvol podle 

stejnojmenné novely Ladislava Fukse. Poetické obrazy i ponurou 
atmosféru promítl také do snímků Morgiana, Petrolejové lampy 
anebo do pohádek Panna a netvor či Deváté srdce. Ačkoli je Juraj 
Herz považován za mistra hororu, dokázal pracovat také s kome-
diálním, detektivním či sci-fi žánrem. Poslední celovečerní film 
Habermannův mlýn natočil Juraj Herz v roce 2010.
Juraj Herz opustil tento svět v neděli 8. dubna 2018 ve věku 83 let.

Tereza Blažková

Juraj Herz a Jan Hrušínský, Divadlo Na Jezerce

Juraj Herz a Jan Hrušínský, Divadlo Na Jezerce
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knižní tipy
  ČESKÉ NEBE FILMOVÉ
Pavel Taussig

Filmové nebe české není velké, ale je hezké! Každého roku 
přibývá bohužel dost umělců, jejichž životní příběh se uzavřel, 

a oni už také mají své čest-
né místo na filmovém nebi 
vedle svých předchůdců či 
kolegů. Autor hodnotí kaž-
dý herecký vklad do zlatého 
fondu české kinematogra-
fie a přináší i méně známá 
fakta o šťastných či truchli-
vých životních momentech 
slavných osobností, jakými 
bezesporu byli a jsou Jan 
Tříska, Květa Fialová, Jiří 
Kodet, Petr Čepek, Jiřina 

Jirásková, Míla Myslíková, Jiří Krytinář a mnoho dalších herců.
cena: 349 Kč
www.albatrosmedia.cz

  I VIDĚL BŮH, ŽE JE TO ŠPATNÉ
Otto Weiss

Výjimečné osobní svědectví z terezínského ghetta, které pře-
čkalo válku zazděné na půdě místních kasáren. Novela Otty 

Weisse I viděl Bůh, že je to 
špatné je jedinečným lite-
rárním počinem a zároveň 
silným osobním svědec-
tvím historického význa-
mu. Otto Weiss tuto knihu 
napsal v  Terezíně v  roce 
1943, kresbami ji doplnila 
jeho dcera Helga, autorka 
Deníku 1938–1945, tehdy 
13letá. Společně pak knihu 
věnovali Helžině matce Ire-
ně k  narozeninám. Krátce 

poté byl Otto Weiss zařazen do transportu do Osvětimi, odkud 
se už nevrátil. Bůh, který na sebe vzal lidskou podobu, se při-
chází podívat do Terezína, aby se na vlastní kůži přesvědčil, 
jaká je mezi vězněnými Židy situace. Do prostého příběhu je 
vložena vážnost i hloubka, předstíraný úsměv zakrývá hořkost 
a smutek. Kniha odhaluje zrůdnost a rafinovanost lživé nacis-
tické propagandy užívané k utajení pravdy a k oklamání světa.
cena: 288 Kč
www.jota.cz

  SCHWARZENBERGOVÉ – NIC NEŽ ROVNÉ
Pavel Juřík

Schwarzenbergové patří mezi nejvýznamnější šlechtické rody, 
které ovlivňovaly nejen dějiny českých zemí, ale celé střední 

Evropy v 17. – 19. sto-
letí. Zejména jižní Čechy 
vděčí Schwarzenbergům 
za úpravu krajiny, vý-
sadbu lesů na Šumavě 
a dlouhou řadu hradu 
a zámků, na které jsme 
dodnes hrdí. Na prvním 
místě to jsou zámky 
Hluboká, Třeboň, Český 
Krumlov a Orlík, ale také 
schwarzenberské paláce 
v Praze. Kniha „Schwar-
zenbergové – Nic než 

rovné“ čtenářům přináší celkový pohled na historii a odkaz rodu 
Schwarzenbergů, informace a portréty jeho nejvýznamnějších 
osobností, rodokmeny a popisy erbů.
cena: 349 Kč
www.knizniklub.cz

  TAJEMSTVÍ PRAŽSKÉHO 
HRADU
Stanislav Škoda

Proměňte obyčejnou procházku po památkách v objevitelskou 
výpravu! Kolik váží 
obří zvon v Katedrále 
svatého Víta? Jak se 
jmenuje největší sál 
v Novém královském 
paláci? Nebo kolik 
klíčů potřebujete 
k  odemčení komory 
s korunovačními kle-
noty? Vydejte se na 
vzrušující prohlídku, 
která vám v krátkých 
příbězích odhalí nej-
krásnější místa Praž-
ského hradu, jejich 

historii a pověsti. Ilustrovaná podívaná je doplněna o přehled-
ný plánek Pražského hradu, který si můžete vzít s sebou na 
procházku a všechna místa sami prozkoumat.
cena: 179 Kč
www.albatrosmedia.cz
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Pojďte se projít!
Vezměte si pořádné boty, 
průvodce Praha:pěšky 
a vydejte se s námi po 
nevšedních trasách mimo 
centrum!
Prague.eu/prochazky



pražská 
vlastivěda
PRAGUE CITY TOURISM

Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00 
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu
www.prazskevychazky.cz

  Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek  
Vám budeme pravidelně zasílat  
na Vaši e-mailovou adresu. 

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK
V KVĚTNU 2018

3. 5. / ČT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – NOVÉ 
MĚSTO I.   Opakování dubnové vycházky! Také na Novém Městě 
jsou dvorky a zákoutí, které možná neznáte. Prohlédneme si za-
jímavá zákoutí, která se nacházejí v ulicích vzniklých na území 
původní středověké osady Opatovice. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vy-
cházek! Začátek akce v 16:00 u vchodu do OC Quadrio z ulice 
Spálené (nejbližší zastávka tramvaje č. 2, 9, 18, 22 „Národní třída“ 
ve směru k Národnímu divadlu). Cena 120/80 Kč. Milada Racková
CHARLOTTA GARRIGUE-MASARYKOVÁ: PREZIDENTOVA ŽENA 
– PŘEDNÁŠKA.   V roce 1882 přijela Charlotta G. Masaryková 
poprvé do Prahy, aby právě tady našla svůj domov. České prostředí 
ji svým způsobem okouzlilo, i když život v Praze pro ni nebyl lehký. 
Připomeneme si její působení v české společnosti i osudové peri-
petie související se vznikem Československa. POZOR! – omezená 
kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 
5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková 

5. 5. / SO

HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH III.   Při vycházce se 
podíváme, kde stával hotel Praha, prohlédneme si vily architek-
tů Antonína Engla a Richarda Klenky i vilu krále komiků Vlasty 
Buriana. Samozřejmě nás čekají viniční usedlosti Kotlářka, Stra-
kovka a další. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu č. 131 
„Hanspaulka“ (ve směru na Bořislavku). Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE.   Komentovaná prohlídka barokního 
kostela a přilehlého okolí, vybudovaného v letech 1726-31 Kiliá-
nem Ignácem Dientzenhoferem. Od roku 1853 je kostel v držení 

(s přestávkou let 1949 – 1995) Kongregace šedých sester. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve  14:00 před vchodem 
do kostela v  Bartolomějské ulici, Staré Město, Praha 1. Cena 
120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová
ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU.   Areál Pražského hradu ob-
klopují zahrady, z nichž ty nejstarší byly založeny už v 16. století. 
Od té doby jsou neustále udržovány těmi nejlepšími zahradníky 
a zahradními architekty. Naše vycházka nás zavede do Králov-
ské zahrady, dále Jelením příkopem kolem potoka Brusnice přes 
zahradu Na Baště do Jižních zahrad Pražského hradu. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ 
ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTU-
PU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce ve 14:00 před 
vstupem do Královské zahrady (z ulice U Prašného mostu). Cena 
120/80 Kč (%). Pavla Lešovská 
PODVEČERNÍ PROHLÍDKA NÁRODNÍHO DIVADLA.   Celková 
prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k je-
ho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 18:30 
prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce 
v 17:00, 17:30, 18:00, 19:00 a v 19:30 ve slavnostním vestibulu 
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. 
Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací 
době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme 
středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její ro-
mánsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšíře-
ným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu 
radniční věže. 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 250 Kč. JUDr. Jiří Vytáček

6. 5. / NE

POUTNÍ MÍSTO LORETA.   Komentovaná prohlídka unikátní pa-
mátky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lo-
rety 110 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
JARNÍ PROCHÁZKA PO OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH III.   Na-
vštivte s námi největší pražské pohřebiště a spatřete místa odpo-
činku významných osobností českého národního života. I v této 
části si připomene osobnosti, které kdysi mnoho znamenaly 
a dnes už jsou již téměř zapomenuty jako např. Jan Nepomuk 
Štěpánek, Anna Fingerhutová - Náprstková, Jan Bělský, Quido 
Bělský, Josef Božek, Karel Havlíček Borovský. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:30 u kaple sv. Rocha v Olšanské 
ulici. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
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60 LET PIS – STAROMĚSTSKÁ RADNICE VE STŘEDOVĚKU.   
Mimořádná prohlídka nejstarších prostor Staroměstské rad-
nice s programem. Navštívíme gotické síně i bývalou šatlavu 
a  za  doprovodu hudby sestoupíme do románského suterénu 
radnice. Zažijeme setkání se svéráznou šenkýřkou a zakusíme 
hrůzu středověkého žaláře. POZOR – akce je určena dospělým 
návštěvníkům. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 os-
ob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 13:00, 13:45, 14:30 a v 15:15 před vraty do objektu Staro-
městské radnice. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. (průvodci PCT)
60 LET PIS – STAROMĚSTSKÁ RADNICE V MODERNÍ DOBĚ.   
Poznejme osobnosti a události Staroměstské radnice 19. a 20. 
století. Na  speciální prohlídkové trase navštívíme novodobé 
reprezentační sály i řadu běžně nepřístupných prostor. Prohléd-
neme si interiéry východního křídla radnice, užijeme si netradiční 
vyhlídky na Staroměstské náměstí a sestoupíme do tajuplného 
podzemí radničních domů na Malém náměstí. Čeká nás povídání 
o PIS i zábavný kvíz, odkud ti nejbystřejší neodejdou s prázd-
nou. POZOR – akce je určena dospělým návštěvníkům. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00, 17:00, 18:00 
a v 19:00 před vraty do objektu Staroměstské radnice. Jednotná 
cena 20 Kč/za osobu. (průvodci PCT) 

13. 5. / NE

60 LET PIS - VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY ANEB JAK ŠEMÍK 
HORYMÍRA ZACHRÁNIL.   Akce pro děti! Víte, jak Šemík zachránil 
Horymíra a odkud skočil, aby přeplaval Vltavu? Pojďte s námi 
poznat slavný a bájemi opředený Vyšehrad! Povídat si budeme 
o jeho spletité historii, když ještě sloužil jako hradiště a sídlo čes-
kých králů. Dozvíte se, jak vypadala vojenská pevnost. Ukážeme 
si nejstarší pražskou rotundu sv. Martina i hrobku Slavín, kde 
odpočívají velikáni českého národa. Zjistíte, kdo obýval Vyše-
hrad jako první a co vlastně řekla kněžna Libuše. Krásné výhledy 
na Vltavu nám připomenou také bájného rytíře Horymíra a jeho 
věrného Šemíka, který mu svým skokem do Vltavy život zachránil. 
Na závěr vás čeká malý kvíz a také dárek. POZOR! – omezený počet 
účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 10:00, 10:30, 14:00 a ve 14:30 u mobilního turistického 
informačního centra Prague City Tourism (červený vůz), který 
bude umístěn v areálu Vyšehradu v ulici V Pevnosti. Jednotná 
cena 20 Kč/za osobu. (průvodci PCT).
60 LET PIS - VYŠEHRAD, NEJEN MÍSTO LEGEND A MÝTŮ.   Pro-
hlídka Vyšehradu představí nejvýznamnější památky této překrás-
né lokality, odkud je jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu. 
Jednotlivé objekty si připomeneme v souvislosti s historickým vý-
vojem celého areálu, který byl knížecí a královskou rezidencí, ale 
také významnou pevností. Neopomeneme na stařičkou rotundu 
sv. Martina, monumentální baziliku sv. Petra a Pavla s přilehlým 
hřbitovem, o jehož celonárodním významu si budeme vyprávět. 
Ukážeme si nejkrásnější výhledy z hradeb Vyšehradu a neopo-
meneme zmínit bájné pověsti a legendy. POZOR! – omezený 
počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 11:00, 13:00 a v 15:00 u mobilního turistického 

STARÁ LIBOC.   Pojďte se s námi projít kdysi příměstskou obcí, 
jejíž jádro si dodnes zachovalo starobylý půvab. Cestou do Li-
boce se zastavíme u netradičního památníku prof. Wichterleho, 
připomeneme památné libocké vily (Schubertovu, Zeyerovu 
a Eisselt-Klimpély), a také kdysi velmi populární libocké výletní 
hospody. Na návsi nahlédneme do původně románského kostela 
Sv. Fabiána a Šebestiána, poté se projdeme kolem rybníku „Li-
bočák“, který je vyhledávaným rybářským revírem a podíváme 
se do dvora bývalého největšího libockého statku. Začátek akce 
ve 14:30 na konečné zastávce tram č. 1, 2 „Sídliště Petřiny“. Cena 
120/80 Kč (%). Eva Sokolová 

10. 5. / ČT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – NOVÉ 
MĚSTO I.   Opakování vycházky ze dne 3. 5. 2018! POZOR! – 
omezený počet účastníků na  40  osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u vchodu do OC 
Quadrio z ulice Spálené (nejbližší zastávka tramvaje č. 2, 9, 18, 22 
„Národní třída“ ve směru k Národnímu divadlu). Cena 120/80 Kč. 
Milada Racková

12. 5. / SO

NORDIC WALKING: ZE ŽIŽKOVA DO HŘDLOŘEZ.   Profesionální 
instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou 
vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování 
„Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že 
je vhodný pro všechny věkové kategorie. Naše cesta následně 
povede Seifertovou ulicí, konkrétně nad křižovatkou „U Bulhara“, 
kde na místě bývalé železniční trati vznikla in-line trasa. Uvidíme 
zalesněné svahy Vítkova, ale i typické žižkovské pavlače bytových 
domů, či šumné letní zahrádky místních restaurací. Projdeme 
se osvětleným železničním tunelem a přes most Na Ohradě se 
dostaneme k areálu na Pražačce. Naši trasu budeme směřovat 
k zahrádkářským osadám na Balkáně, až vystoupíme na vrch 
bývalého desetihektarového ovocného sadu Třešňovka. Ten 
je po  své revitalizaci místem velmi vyhledávaným obyvateli 
z okolních čtvrtí. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže 
a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku 
zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 
před stadionem FK Viktoria Žižkov v Seifertově ulici (nejbližší za-
stávka tram. č. 5, 9, 15, 26 „Husinecká“). Cena 120/80 Kč. Marie 
Hátleová
60 LET PIS – STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM.   Mimořádná 
prohlídka věnovaná nejmenším návštěvníkům. Děti čeká audi-
ence u českého krále Jana Lucemburského. S kupcem Wolflinem 
pak založí Staroměstskou radnici, zatímco jejich rodiče budou 
odpočívat ve středověké krčmě. POZOR – dítě či skupinu dětí 
smí doprovázet pouze jeden rodinný příslušník. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:00 a v 11:00 před vraty 
do objektu Staroměstské radnice. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. 
(průvodci PCT)
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PALÁC LOSYŮ Z  LOSINTHALU – LIDOVÝ DŮM.   Prohlídka 
zajímavých interiérů paláce, který kdysi patřil významnému 
šlechtickému rodu a zachoval si dodnes nejedno architektonic-
ké překvapení. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
Vstupenky pouze v  předprodeji vycházek! Začátek akce 
ve 14:00 a v 16:00 před vchodem do paláce (Hybernská 7, Praha 
1). Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková 

17. 5. / ČT

ZA KARLEM IV. NA NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ.   Při procházce se 
dovíte, že stavba Nového Města byla patrně největším urbanis-
tickým počinem středověké Evropy.  Víte, čím Karel IV. podnítil 
okamžitou výstavbu Nového Města?  Jak vypadaly hradby, které 
dal neprodleně po založení města budovat? Povíme si, který kostel 
měl být největší a proč tomu tak není. Ukážeme si, jak vypadal 
původní Dobytčí trh a co za největší slávu se tam každoročně 
konalo. Ujasníme si, které kostely dal na Novém Městě založit 
a které řády do nich pozval. Začátek akce v 16:00 před podnikem 
„U Pinkasů“ (Jungmannovo náměstí 15/16). Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Dana Kratochvílová 

19. 5. / SO

STAVOVSKÉ DIVADLO.   Návštěvníky zveme na prohlídku vy-
braných prostor Stavovského divadla. 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 

informačního centra Prague City Tourism (červený vůz), který 
bude umístěn v areálu Vyšehradu v ulici V Pevnosti. Jednotná 
cena 20 Kč/za osobu. (průvodci PCT).

14. 5. / PO

VODNÍ MLÝNY STARÉHO MĚSTA A MALÉ STRANY.   Vyprávění 
o mlýnech, které byly nedílnou součástí pražských měst až do 19. 
století. Zastavíme se u dodnes dochovaných budov někdejších 
mlýnů, připomeneme si mlýny dávno zaniklé, vzpomeneme 
na mlynářskou vlasteneckou tradici a cestou se začteme i do Da-
limilovy kroniky. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 
na Novotného lávce. Cena 120/80 Kč (%). Bc. Markéta Gausová 
Zörnerová

15. 5. / ÚT

MUZEUM ČESKÉHO KUBISMU.   Přijďte nahlédnout do fascinují-
cího období českého umění, kdy hrálo první housle. Po národním 
obrození, otevřených oknech české moderny, přichází kubismus 
v Čechách, který byl Picassem vyhlášen za jediný původní vedle 
francouzského. Projdeme novou expozici Uměleckoprůmyslo-
vého muzea v Domě U Černé Matky Boží a skrze užité umění, 
obrazy a sochy pochopíme fenomén českého kubismu. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před domem U Čer-
né Matky Boží (Celetná 34, Staré Město). Jednotná cena 160 Kč. 
Monika Švec Sybolová
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MALOU STRANOU KŘÍŽEM KRÁŽEM III.   Pojďte s námi nasát 
jedinečnou krásu a atmosféru Malé Strany! Poslechneme si pří-
běhy jejích paláců, domů i osobností v průběhu staletí. Trasa: 
Hladová zeď – Říční ulice – Čertovka – Kampa – U Lužického 
semináře – Klárov. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 os-
ob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:30 u pomníku Olbrama Zoubka „Obětem komunismu“ pod 
Petřínem (nejbližší spoj zastávka tram. č. 12, 15, 20, 22 „Újezd“). 
Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová

21. 5. / PO

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY II.   Prohlédneme si zahrady 
původního kláštera kajetánů na Malé Straně, zčásti opravené, 
zčásti v současné době ještě v rekonstrukci. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 15:30 u sochy T. G. Masaryka na Hrad-
čanském náměstí. Cena 120/80 Kč. Milada Racková

22. 5. / ÚT

PALÁCOVÉ ZAHRADY POD PRAŽSKÝM HRADEM.   Komento-
vaná prohlídka palácových zahrad pod Pražským hradem. Na vy-
cházce projdeme zahradami paláců Ledeburského, Pálffyovského, 
Kolowratského a  Fürstenberského. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 16:00 před vstupem do Palácových zahrad 
(z ulice Valdštejnské 12-14). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno vstupné do zahrad 90/70 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

23. 5. / ST

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY II.   Opakování vycházky ze 
dne 21. 5. 2018. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
Vstupenky pouze v  předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 15:30 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 
120/80 Kč. Milada Racková
ZA  ARCHITEKTUROU PRVNÍ REPUBLIKY III.: MODERNÍ  
ARCHITEKTURA NA STARÉM MĚSTĚ.   I v historické části Staré-
ho Města se za první republiky stavělo moderně, jak dosvědčují 
dobové úpravy Klementina i novostavba filosofické a Kotěrovy 
právnické fakulty. Cestou se zastavíme u činžovních domů po-
stavených podle návrhů J. Plečnika, B. Hübschmanna, A. Engla, 
u funkcionalistické přístavby ke Španělské synagóze i pozdně 
kubistických domů v závěru Pařížské ulice. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předpro-
deje vycházek. Začátek akce v 16:30 na Mariánském náměstí 
před budovou Magistrátu. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila 
Škochová

24. 5. / ČT

PAMĚTNÍ DESKY JAKO PŘIPOMÍNKY NAŠÍ MINULOSTI: KAR-
LOVO NÁMĚSTÍ.   Prostřednictvím pamětních desek, kterých 
bychom v Praze našli celou řadu, si připomeneme slavnou his-
torii Karlova náměstí, jeho budov i život významných osobností, 
které zde působily. Ukážeme si pamětní desky, které mnohdy 

počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského diva-
dla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Mgr. Dagmar 
Vávrová Čermáková
STARÉ STŘEŠOVICE A STŘEŠOVIČKY S ULIČKOU NA KOCOUR-
KÁCH.   Pojďte s námi poznávat bývalou dělnickou kolonii, ze 
které se dodnes zachovalo malebné místo uprostřed velkoměsta, 
v současnosti vyhlášené památkovou zónou. Povídat si budeme 
o starých Střešovicích a Střešovičkách a o tom, jak vznikala zdejší 
malebná zástavba. Připomeneme si stávající kostel sv. Norberta 
i začátkem 20. století postavený dům Norbertinum.  Začátek akce 
ve 14:00 na zastávce tram. č. 1, 2 „Baterie“ (na znamení). Cena 
120/80 Kč (%). Marie Hátleová 
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250  Kč. 
Mgr. Daniel Rejman

20. 5. / NE

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Akce pro děti. Více informací 
naleznete na konci programu!
PRAŽSKÝ HRAD V ROCE 1618.   Přesně před čtyřmi stoletími 
se Pražský hrad stal svědkem události, která vstoupila do histo-
rie jako pražská defenestrace. Nebyla první svého druhu, avšak 
na dlouho poznamenala vývoj v Českém království. Je považována 
za počátek nejen Stavovského povstání, ale také evropské třiceti-
leté války. Kde a jak se odehrála, si přiblížíme během vycházky. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! PROSÍME ZÁJEMCE, ABY 
VZALI V  POTAZ ČASOVOU REZERVU NA  BEZPEČNOSTNÍ 
PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Za-
čátek akce v 10:00 u žulového obelisku na III. nádvoří Pražského 
hradu. Cena 250/200 Kč. POZOR! V rámci vstupenky je již 
zahrnut vstup na okruh B (Starý královský palác, bazi-
lika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta). Po skončení 
vycházky bude možné v rámci této vstupenky individuálně 
navštívit zmíněné objekty. PhDr. Jaroslava Nováková 
NÁRODNÍ DIVADLO.   Celková prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do 
hlediště i hlavního foyer. V 10:00 prohlídka pro děti. V 10:30 
prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce 
v 11:00, 11:30, 12:00 a ve 12:30 ve slavnostním vestibulu his-
torické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena 
prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
HAVELSKÉ MĚSTO.   „Město u kostela sv. Havla“ nebo také „Nové 
město okolo sv. Havla“ jsou jména, která se používala k označení 
části dnešního Starého Města pražského. Toto „město ve městě“ 
bylo založeno před první polovinou 13. století kolem farního 
kostela sv. Havla. Na vycházce si budeme povídat o příčinách je-
ho vzniku, zakladatelích, i o památkách, které se zde nacházejí. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do kostela sv. Havla. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
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si ukážeme, kde se tančilo na  legendární Břežance. Začátek 
akce ve 14:30 na stanici autobusu č. 201 „Kuchyňka“ (ve směru 
od stanice metra C „Nádraží Holešovice“). Cena 120/80 Kč (%). 
Eva Sokolová
PODVEČERNÍ PROHLÍDKA NÁRODNÍHO DIVADLA.   Celková 
prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k je-
ho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 18:30 
prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce 
v 17:00, 17:30, 18:00, 19:00 a v 19:30 ve slavnostním vestibulu 
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. 
Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250  Kč. 
Helena Pavlíková

27. 5. / NE

TAJEMSTVÍ ZAHRAD PRAŽSKÉHO HRADU.   Akce pro děti. Více 
informací naleznete na konci programu! 
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER.   Celková prohlídka klášterního areálu 
včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budo-
vy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 

jako chodci míjíme zcela bezděčně a ony nás přitom upozorňují 
na významné události a slavná jména, která bychom neměli za-
pomenout. Ukážeme si místa pobytu osob politického, vědeckého 
a kulturního světa. Například houslisty a pravnuka A. Dvořáka 
Josefa Suka, mechanika J. Ressla, matematika K. Dopplera, so-
chaře M. B. Brauna i dům, kde žil a v roce 1836 dokončil Máj 
K. H. Mácha. Začátek akce v 16:00 u věže Novoměstské radnice 
na Karlově náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka

26. 5. / SO

JAKÉ PŘÍBĚHY VYPRÁVĚJÍ FASÁDY PRAŽSKÝCH DOMŮ?   Už 
od nepaměti si movití měšťané nechávali fasády svých domů 
bohatě zdobit. Výzdoba nebyla samoúčelná, neměla dům pouze 
zkrášlit, ale majitelé jejím prostřednictvím prezentovali své bo-
hatství a společenské postavení. Pojďme se projít známými místy 
Starého Města a zaměřit se detailně na vnější výzdobu domů, 
kterou běžně míjíme, aniž bychom přemýšleli nad jejím obsahem. 
Možná budete překvapeni, co všechno lze z fasády vyčíst. Začátek 
akce v 10:00 před domem U Černé Matky Boží na Ovocném trhu. 
Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová 
TROJSKÉ USEDLOSTI A VILY II.   Trasa vycházky tentokrát povede 
od bývalé usedlosti Pelc-Tyrolka přes Kuchyňku, Kozlovku a pod 
Jabloňkou na Popelářku. Zastavíme se také u pomníku Němé 
barikády, dozvíte se, kde byla Vaňhova výletní restaurace „Rybár-
na“ a z cesty podél Vltavy uvidíme nový Trojský most. Nakonec 
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VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V KVĚTNU 2018

12. 5. / SO

60 LET PIS – STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM.   Mimořádná 
prohlídka věnovaná nejmenším návštěvníkům. Děti čeká audi-
ence u českého krále Jana Lucemburského. S kupcem Wolflinem 
pak založí Staroměstskou radnici, zatímco jejich rodiče budou 
odpočívat ve středověké krčmě. POZOR – dítě či skupinu dětí 
smí doprovázet pouze jeden rodinný příslušník. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:00 a v 11:00 před vraty 
do Staroměstské radnice. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. (prů-
vodci PCT)

13. 5. / NE

60 LET PIS - VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY ANEB JAK ŠEMÍK 
HORYMÍRA ZACHRÁNIL.   Akce pro děti! Víte, jak Šemík zachránil 
Horymíra a odkud skočil, aby přeplaval Vltavu? Pojďte s námi 
poznat slavný a bájemi opředený Vyšehrad! Povídat si budeme 
o jeho spletité historii, když ještě sloužil jako hradiště a sídlo čes-
kých králů. Dozvíte se, jak vypadala vojenská pevnost. Ukážeme 
si nejstarší pražskou rotundu sv. Martina i hrobku Slavín, kde 
odpočívají velikáni českého národa. Zjistíte, kdo obýval Vyše-
hrad jako první a co vlastně řekla kněžna Libuše. Krásné výhledy 
na Vltavu nám připomenou také bájného rytíře Horymíra a jeho 
věrného Šemíka, který mu svým skokem do Vltavy život zachránil. 
Na závěr vás čeká malý kvíz a také dárek. POZOR! – omezený počet 
účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 10:00, 10:30, 14:00 a ve 14:30 u mobilního turistického 
informačního centra Prague City Tourism (červený vůz), který 
bude umístěn v areálu Vyšehradu v ulici V Pevnosti. Jednotná 
cena 20 Kč/za osobu. (průvodci PCT)

20. 5. / NE

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké 
divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, 
kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří 
v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti 
od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený 
počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 10:00 ve slavnostním vestibulu historické 
budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

27. 5. / NE

TAJEMSTVÍ ZAHRAD PRAŽSKÉHO HRADU.   Pojďte s námi vy-
užít jarní čas k návštěvě nejen Královské zahrady! Vyprávět si bu-
deme o králích – zakladatelích, budeme hádat, co nám připomíná 
střecha letohrádku a možná uslyšíme zpívat i fontánu mistra Jaro-
še. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). PO-
ZOR! – omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme 

25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. Marie Vymazalová
Z NÁMĚSTÍ KINSKÝCH KE KOSTELU SV. MICHALA.   Komen-
tovaná prohlídka zahrady, kterou jako anglický park vybudoval 
v letech 1827 – 1831 Rudolf  Kinský. V rámci vycházky navštívíme 
také unikátní dřevěný kostelík sv. Michala, původem z Podkar-
patské Rusi. Začátek akce ve 14:00 u hlavního vstupu do zahra-
dy Kinských z náměstí Kinských. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra 
Škrlandová

28. 5. / PO

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO III.   Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí 
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začá-
tek akce v 16:00 před domem UK v Celetné ulici č. 20, Staré Město, 
Praha 1. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová

29. 5. / ÚT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO III.   Opakování vycházky z 28. 5. 2018. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 16:00 před domem UK v Celetné ulici č. 
20, Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská
ZA ARCHITEKTUROU PRVNÍ REPUBLIKY IV.: VILOVÁ ČTVRŤ 
OŘECHOVKA.   V okolí barokní usedlosti J. K. Bořka vznikla ve 20. 
století vilová čtvrť podle návrhů architektů J. Vondráka a J. Šen-
kýře. V stylově jednotném zahradním městě byly postaveny vily 
B. Hypšmana, pro sochaře B. Kafku od P. Janáka, pro malíře V. Špá-
lu od O. Novotného a zastavíme se i u pozoruhodného komplexu 
Výzkumného ústavu cukrovarnického od Josefa Záruby-Pfeffer-
manna. Začátek akce v 16:45 na zástavce tram. č. 1, 2 „Ořechovka“ 
(ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová 

31. 5. / ČT

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO III.   Opakování vycházky z 28. 5. 2018. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 16:00 před domem UK v Celetné ulici 
č. 20, Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová 
PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM.   Po této 
procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Praž-
ského hradu! Nebudete si plést purkrabství s  probošstvím, 
Matyášovu bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. 
Společnost nám bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Dana Kratochvílová

18  pozvánka Prague City Tourism



TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
STAROMĚSTSKÁ RADNICE
Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město

  denně 9:00 - 19:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 
horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí

  denně 10:00 – 18:00 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T1
Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně

  denně 8:00 - 20:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně) 

  denně 8:00 - 22:00

RECEPCE PCT, ARBESOVO NÁMĚSTÍ 
Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 – JEN VŠEDNÍ DNY 

  po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00
  (aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY

POJĎTE S NÁMI OSLAVIT 60. NAROZENINY 
PRAŽSKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY!! 
KDY: 12. a 13. 5. 2018
KDE: 12. 5. STAROMĚSTSKÁ RADNICE  
A 13. 5. VYŠEHRAD

Pražská informační služba – Prague City Tourism si letos připo-
míná 60 let od svého vzniku! Pojďte slavit s námi! Zveme Vás 
12. a 13. května na víkend poznávání Prahy, při kterém se budete 
dobře bavit! Na každého účastníka čeká milé překvapení v po-
době malého dárku! Přijďte na jednu ze speciálních prohlídek 
Staroměstské radnice 12. května nebo na komentované prohlíd-
ky Vyšehradu v neděli 13. května za symbolické vstupné 20 Kč/
na osobu. Vstupenky na všechny konané akce můžete zakoupit 
v rámci vycházek Pražské vlastivědy v eshopu Prague City Tourism 
na adrese eshop.prague.eu nebo osobně v Turistických informač-
ních centrech PCT. Předprodej na konkrétní časy prohlídek začíná 
ve středu 25. dubna v 9:02.

využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI 
V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU 
U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU.   Začátek akce 
ve 14:00 u letohrádku královny Anny v Královské zahradě (nej-
bližší zastávka tram. č. 22 „Královský letohrádek“). Cena 120/80 Kč 
(%). (průvodci PCT)
Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků 
ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-
li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou 
zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí 
účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 
15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invali-
dům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT 
a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupen-
ka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem 
(Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vráce-
ní vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. 
Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky 
programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit 
na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze 
formou předprodeje v turistických informačních centrech 
PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje 
se prodávají vstupenky také on-line na https://eshop.prague.eu

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ !!

U vybraných akcí 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.
Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu  
nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na měsíc květen 2018 bude zahájen ve středu 
25. dubna 2018 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních 
centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc červen 2018 
bude zahájen v pátek 25. května 2018.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH 
INFORMAČNÍCH CENTER 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
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Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich 
turistických informačních centrech, kde vám i rádi poradíme.

 Staroměstská radnice   Na Můstku
q  Staroměstské nám. 1, Praha 1  q   Rytířská 12, Praha 1
r denně 9.00-19.00   r denně 9.00-19.00

S mapami a průvodci Prague City 
Tourism budete v Praze jako doma!

www.prague.eu



AKCE MČ PRAHA 3
15. 05. | 20.00 | Pražákovo kvarteto – koncert u příležitosti 
povýšení Žižkova na město

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
tel.: +420 257 000 939
e-mail: sandra.koubkova@praha5.cz
https://www.facebook.com/dnyprahy5/ 
www.praha5.cz

DNY PRAHY 5 
  pořádá MČ Praha 5 ve spolupráci s místními spolky, podnikateli a kluby

15. – 25. 05. | Seriál zábavních, kulturních, sportovních 
a vzdělávacích akcí | více informací naleznete na webových 
stránkách dnyprahy5.praha5.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 – DOLNÍ CHABRY

CHABERSKÝ DVŮR – KULTURNÍ CENTRUM 
A KNIHOVNA
Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha – Dolní Chabry 
tel.: +420 283 852 858, mobil: +420 604 976 653
e-mail: 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
Cesta časem   Petr „Fíďa“ 
Fidrich – sochy a obrazy, kte-
rým vévodí Poutník směřující 
k budoucnosti. | od 5. 5.

AKCE
13. 05. | 15.00 | Vernisáž 
výstavy Cesta časem

městské části
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – OBBOR 
VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A KOMUNIKACE

        

INFORMAČNÍ CENTRUM PRAHA 3 
Milešovská 1, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 232 464 
www.praha3.cz

V Informačním centru jsme ve spolupráci s panem Jiřím Hůlou 
z Archivu výtvarného umění otevřeli miniknihovnu výtvarné-
ho umění a významných osobností. Návštěvníci Infocentra mohou 
využít knihovnu, posedět, prolistovat a přečíst zajímavé knihy.

VÝSTAVA
Věra Krumphanzlová   Výstava obrazů akademické malířky | 
Galerie Toyen | od 3. 5. do 31. 5., vstup zdarma

AKCE
03., 10., 17., 24. a 31. 05. | 10.00–14.00 | Ombudsman 
pro seniory
08., 15., 22. a 29. 05. | 09.00–12.00 | Poradenské centrum 
živnostenského odboru
03. 05. | 15.00 | Trojka pro rodiny – Mediační techniky v ro-
dinných vztazích
09. 05. | 17.00 | Istanbul – cestovatelská přednáška
10. 05. | 18.00 | Mustang* – filmová projekce
14. 05. | 17.00 | Bulharsko – cestovatelská přednáška T. Kubeše
15. 05. | 10.00 | Vítkov* – vlastivědná procházka | sraz v 10.00 
na Vítkově, u památníku
22. 05. | 10.00 | Nový židovský hřbitov – Žižkovské kočárko-
vání | sraz před branou do Nového židovského hřbitova
23. 05. | 15.00 | Trojka pro rodiny – Jak na dluhy?
23. 05. | 18.00 | Žižkovské rozhovory* s Martinem Severou 
– tentokrát Vám představíme profesora Jiřího Chválu
24. 05. | 18.00 | Odnikud* – filmová projekce
28. 05. | 15.00 | Přednáška na téma Jak se vyrovnat se stresem
30. 05. | 18.00 | „Svět naruby – aneb takzvaný ráj“* – kom-
ponovaný večer k 70. výročí založení Izraele
Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné vstu-
penky z důvodu omezené kapacity, jedná se o filmové projekce 
a vlastivědné vycházky a vybrané přednášky. Vstupenky budou 
k dispozici na recepci Informačního centra Praha 3, vždy od prv-
ního pracovního dne v daném měsíci, od devíti hodin. Děkujeme 
za pochopení.
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15., 22., 29. 05. | 09.30–11.00 | Dvoreček – dopolední pro-
gram pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním | vstupné 
50 Kč
15. 05. | 18.00 | Putování jižní Afrikou – cestovatelská beseda 
Josefa Doležala | vstupné 30 Kč
17. 05. | 19.30 | Sestry – současná česká hra spolku DIVOCH pro 
tři herečky a mnoho nálad | vstupné 120 Kč, Velký sál
19. 05. | 15.00 | O Šemíkovi – divadelní pohádka pro děti | 
vstupné 50 Kč, Velký sál
24. 05. | 18.30 | Francouzský šanson – hvězdy pana Coquatrixe, 
zpěv Eva Kriz, klavír Milan Dvořák | vstupné 90/70 Kč, Velký sál
31. 05. | 19.30 | Inspektor má těžkosti, Robert Thomas – 
detektivní komedie divadla DIVOCH. V kanceláři notáře Rochera 
vládne upovídaná telefonistka Alice. Jednoho večera, když už 
jsou všichni pryč, objeví Alice tělo Rochera s nožem v zádech. 
Rozuzlení bude víc než překvapivé! | vstupné 120 Kč, Velký sál

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22 – UHŘÍNĚVES

DIVADLO U22
K Sokolovně 201, 104 00 Praha 22 – Uhříněves
tel.: +420 222 767 900, pokladna, mobil: +420 725 936 914 
e-mail: info@divadlo22.cz
www.divadlo22.cz

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

  pokladna je otevřena po, st 17.00–19.30 , út 15.00–19.30 a vždy 
jednu hodinu před představením.

03. 05. | 19.30 | Poslední šance – je Vám kolem padesátky 
a hledáte partnera přes inzerát? Pak se možná poznáte v hlavní 
hrdince Hedě. Divadelní soubor UCHO | vstupné 100 Kč
05. 05. | 10.30 | Rozárčina postýlka – pohádkové dobrodruž-
ství v říši vlastního nepořádku. Pro děti od tří let | vstupné 100 Kč 
(rodinné vstupné 3 a více, sleva 20%)

14. 05. | 19.30 | Hoří, má panenko! – komedie na motivy 
slavného filmu, který v 60. letech pobouřil všechny, kteří se v něm 
poznali | vstupné 390 Kč
23. 05. | 19.30 | Božská Sarah – silnou a působivou hrou 
Božská Sarah si herecká legenda Iva Janžurová plní dlouholetý 
profesní sen, dvacet let si četla tento výjimečný text a zvažovala 
své síly, kdy se do něj pustit | vstupné 390 Kč
25. 05. | 19.30 | Souborné dílo Williama Shakespeara – tři 
mladí všestranní herci mají radost, že Vám dokáží zahrát různé 
situace a postavy z celého Shakespearova díla během jednoho 
večera | vstupné 200 Kč (studenti 70 Kč – pouze na pokladně 
Divadla U22)
26. 05. | 10.30 | Pohádky slovosledí babičky – stále se měnící 
pásmo pohádek a příběhů pro menší i trochu větší diváky oko-
řeněné písničkami a kdo ví čím ještě – to musíte zažít! | vstupné 
100 Kč (rodinné vstupné 3 a více, sleva 20%)

KINO ÚČKO

Promítá v prostorách Divadla U22 | program na www.kinoucko.cz

UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM
Nové nám. 1251, 104 00 Praha 22

  muzeum otevřeno: po a st 8.30–12.00 a 13.00–17.00,  
út a čt 8.30–12.00 a 13.00–16.00, pá 8.00–14.00

VÝSTAVY
Mezigenerační soužití | do 4. 5., vstupné dobrovolné
Jarmila Čípová a Dagmar Řeháková –obrazy | od 12. 5. do 
1. 6., vstupné dobrovolné

HUSOVO NÁMĚSTÍ
02. 05. | 10.00 | Pietní akt k 73. výročí konce 2. světové 
války

SPORT CENTRUM UHŘÍNĚVES
K Sokolovně 245, 104 00 Praha 22

13. 05. | Jarní nohejbalový turnaj trojic mládeže – turnaj je 
rozdělený do dvou výkonnostních částí – Amatér a Profi. Závazné 
přihlášky do 7. 5. 20.00, viz www.praha22.cz
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2018 – rok jako 
žádný jiný!
Přijďte si pro informativní 
brožuru Praha:1918–2018 
nebo jedinečný katalog 
Praha:1918–1992 a oslavte 
100. výročí založení Česko-
slovenska spolu s námi.

Prague.eu/ceskoslovensko



SlavnoStní zahájení 10. ročníku  

národní putovní výStavy

19. května 2018 v 11 hod. praha – vyšehrad

Motto: první republika – setkání s tvůrci a herci ze stejnojmenného seriálu
Klobouky a oblečení ve stylu První republiky vítány!

hlavní partner – olomoucký kraj

100 proměn naší vlaSti v nové kolekci 2018/19 

MÁ VLAST
CESTAMI PROMĚN
2018/2019

předání Srdce vlasti mezi hlavními partnerskými kraji 

pocta autorům proměn – Ing. Arch. Josef Pleskot

vyšehradské památky za symbolické vstupné

sbor Cantabile, Hanácký spolek Hatě Tovačov, Tučeňáci, Spirituál kvintet

módní přehlídka oděvů se Sedlickou krajkou, 

to nejlepší z našich regionů – řemesla, gurmánské speciality

vStup zdarma www.cestamipromen.cz

a další

Pořádají Partneři



předprodeje 
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
DANIEL LANDA 50   Zpěvák Daniel Landa si přímo na své 
50. narozeniny nadělí opravdu veliký dárek! Po 3 letech, kdy se 
mu podařilo svolat desítky tisíc fanoušků na svůj Velekoncert 
v pražských Letňanech, opět vystoupí před českým a slovenským 
publikem. Připravuje se velkolepá show se speciálním pódiem, 
které se vyrábí pouze pro toto exkluzivní narozeninové turné 2018 
– 27. 10. Brno, 29. 10. Ostrava, 31. 10. Pardubice, 2. 11. České 
Budějovice, 4. 11. Praha.
MADAGASKAR – MUZIKÁLOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ 2018   Po 
velkolepém úspěchu loňské premiérové tour, které vidělo přes 
60.000 diváků, se muzikálové dobrodružství MADAGASKAR vrací! 
Na podzim 2018 se můžete těšit na oblíbené hrdiny ze stejno-
jmenného filmu na zimních stadionech 7 měst České republiky 
– 6. 10. Praha, 13. 10. Brno, 20. 10. Pardubice, 24. 11. Liberec, 
1. 12. ČB, 8. 12. Ostrava, 15. 12. Plzeň.
ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS 2019   V lednu 2019 se můžete těšit 
na celkem 7 vystoupení v 6 městech s novou jubilejní „BEST OF“ 

show THE GREAT WALL, která nabídne to nejlepší z čínské akro-
bacie. Artistický ohňostroj s příběhem a historie tradiční Číny 
soustředěná kolem největší, pověstmi opředené stavby světa Vel-
ké čínské zdi, se rozzáří v obvyklém uměleckém rámci spojujícím 
v jedinečné symbióze akrobacii, tanec, divadlo, hudbu a humor. 
Tradiční jeviště a pestrobarevné folklorní kostýmy z Říše středu 
doplňují tuto imaginární cestu diváka do jiných časů a jiného 
světa – 21. 1. Zlín, 22. 1. Ostrava, 23. 1. Brno, 24. 1. Pardubice, 
25. 1. a 26. 1. Praha, 27. 1. 2019 ČB.

TICKET ART V PRAZE – VYBRANÁ PRODEJNÍ MÍSTA
Praha 1:
Čedok, Na Příkopě 18, tel.: +420 224 197 632, 224 197 699
TA Centrála, Politických vězňů 9, tel.: +420 222 897 551, 222 897 
552 – více na www.ticket-art.cz
Praha 2:
ReadyGo, Ječná 5, tel.: +420 251 560 015
Praha 3:
Bobs Tour, Koněvova 183, tel.: +420 284 861 974
Praha 4:
Čedok, Arkády Pankrác, tel.:  +420 241 411 363
Praha 5:
Čedok, Metropole Tesco Zličín, tel.: +420 226 082 237
Čedok, Plzeňská 8, tel.: +420 257 941 551
Praha 8:
CA Eva Tour, Sokolovská 180, tel.: +420 284 826 625
Praha 9:
Čedok, Obchodní centrum Letňany, tel.: +420 284 053 108
Praha 10:
CAL, Práčská 4/40, tel.: +420 251 561 402
Celkem 38 prodejních míst v Praze, 576 po celé ČR (seznam 
na www.ticket-art.cz)

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

OBNOVENÁ 

PREMIÉRA

Inzerce 120X50.indd   1 5. 4. 2018   0:22:36
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CRY BABY CRY
Sabina Krátká

Pět žen se v dnes 
populárním kurzu 

life coachingu 
pokusí zjistit, jak by 

měly změnit svůj 
život.

Může nás ale vůbec 
někdo naučit, jak žít 

a jak být šťastný?



divadla
DIVADELNÍ PREMIÉRY

Gérald Sibleyras: HRDINOVÉ
Divadlo v Rytířské, 3. 5.

Tři veteráni z první světové války, Gustav, René a Fernand, spolu 
žijí v domově důchodců – pravidelně se setkávají na terase svého 
současného útočiště, vzpomínají na svou minulost a popichují se, 
aniž tuší, že největší bitva jejich života je teprve čeká. Jeden je cynik 
s velkým srdcem, trpící strachem z vnějšího světa. Druhý každou 
chvíli omdlévá kvůli střepině ze šrapnelu, uvízlé v jeho hlavě, a není 
proto schopen vést delší konverzaci. Třetí je pragmatik a opatrný 
optimista, který se – navzdory svému kulhání – pokouší stát no-
hama pevně na zemi. Tato trojice se v jednu chvíli rozhodne vzepřít 
monotónnímu životu „ve výslužbě“, v němž jedinou perspekti-
vu představuje smrt, a společně si naplánují výpravu na kopec 
na obzoru, na jehož vrcholu se vítr prohání větvemi topolů. Uspějí 
naši hrdinové v tomto svém posledním životním dobrodružství? 
A potvrdí pravidlo, že člověk je jen tak starý, jak se cítí? 

  Hrají: Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Miroslav Vladyka.
  Režie: Petr Slavík.

Filip Malý: MUZIKÁL LÁSKA MEZI ŘÁDKY
Divadlo Horní Počernice, 4. 5.

Nový původní muzikál plný známých písní, legrace a záhad. Hlavní 
postavy příběhu jsou zamotaní láskou samy do sebe. Přátelé, kteří 
je příběhem provázejí, jim pomáhají situaci řešit. Nebude to však 
jednoduché. Alice potká někoho třetího. Kdo to bude? Jaké tajemství 
skrývá? Do představení jsou zapojeni i diváci a mohou sami rozhod-
nout, jak příběh dopadne. Z představení si kromě zážitku můžete 
odnést také výhru, která je připravena vždy pro jednoho z diváků.

  Hrají: Roman Macháček, Marie Soldátová, Lukáš Veřtát, Hajk 
Kočaryan, Kateřina Krocová, Filip Malý, Adéla Zouharová, Tereza 
Kozová, Martin Merhaut, Magdalena Jakubová, Petr Antoň.

  Režie: Filip Malý.

Jiří Hubač: HRABĚNKA ANEB ZÁMEK 
V ČECHÁCH
Divadlo Palace, 4. 5.

Píše se rok 1958. Na svůj znárodněný zámek, do rodného měs-
tečka se přes soudní zákaz vrací Elizabeth Anna Marie, hraběnka 
z Lansdorfu a ze Scheinbergu, nyní domácí dělnice Lansdorfová, 
aby zde oslavila své 70. narozeniny. Je protivná, urputná, ne-
snesitelná, dojemná, velkorysá, vtipná, ironická i sebeironická, 
sarkasticky sžíravá, ale především moudrá, noblesní, s nebývalou 
schopností nadhledu. Při realizaci svého plánu pomáhají bývalí 
zaměstnanci, v čele s komorníkem Aloisem, a to i navzdory neu-
stálé hrozbě ze strany režimu. Vrcholem inscenace jsou brilantní, 
vtipné dialogy Hraběnky a komorníka Aloise, v nichž se naplno 
zaskví sofistikované herectví Elišky Balzerové a Davida Novotného. 

Jeden z největších českých dramatiků a scénáristů 20. století, Jiří 
Hubač, je autorem svérázné filmové komedie o síle lidského cha-
rakteru, o velikosti a nezdolnosti Člověka v soukolí Velkých dějin. 

  Hrají: Eliška Balzerová, David Novotný, Miroslav Etzler, Michal 
Novotný/Martin pechlát, Martina Delišová, Kateřina Holánová, 
Eva Kodešová ml., Richard Trsťan, Václav Liška/Michael 
Goldschmid, Miroslav Sabadin, Rudolf Stärz.

  Režie: Petr Hruška.

Josef Topol: HODINA LÁSKY
Švandovo divadlo, uvádí Divadlo Spektákl, 5. 5.

Křehká hra Josefa Topola o tom, že i láska vyprší, když ji člověk 
začne přepočítávat na minuty. El se přichází rozloučit s Elou. 
Chce s ní strávit poslední hodinu jejich lásky. Místo toho, aby 
však spolu byli teď a tady – v této chvíli, neustále se obrací do 
svojí společné minulosti a do budoucnosti, která je už nečeká. Jsou 
vůbec schopni žít přítomností? A mohou se vůbec plnohodnotně 
rozloučit, dokud jim za zády stojí Teti, jíž život naučil, že takhle 
bezpodmínečná láska nemůže vydržet?

  Hrají: Beáta Kaňoková, Tomáš Havlínek, Miluše Hradská
  Režie: Štěpán Pácl.

Iva Janžurová: VELETOČ
Divadlo Kalich, 9. 5.

Iva Janžurová přichází se svou autorskou groteskní komedií, na-
psanou na námět další oblíbené herečky Jany Paulové. Boženka 
a  její bratr Arnošt jsou až doteď idylickými sourozenci. Jejich 
rozdílné povahy tuto pospolitost a vzájemný respekt utužily už 
od dětství. Boženka, jako bojovný kapitán, uvykla si udílet rozkazy 
a všemu nejlépe rozumět, Arnošt vždy stál na pozici poslušného 
vojáčka. Boženka před léty Arnošta oženila s Helgou, po pečlivém 
několikaletém výběru a dobře volené propagandě. Helga byla 
bohatá, s činžovní vilou, s klenoty a s drahocennými obrazy. Její 
svazek s Arnoštem rychle vyústil v stereotypně nudné soužití pod 
dennodenním velením Boženky. Je to ve skutečnosti manželská 
trojka. Ale začíná komedie a stereotyp se bude měnit! Nečekaným 
veletočem se tahle partička octne pohromadě, propletená a za-
motaná vzájemně neslučitelnými osobními snahami. Advokátní 
poradce a psychiatr jsou stále na telefonu! 

  Hrají: Iva Janžurová, Eva Holubová, Marián Roden, Sabina 
Remundová, Aleš Bilík/Přemysl Pálek.

  Režie a scéna: Šimon Caban, kostýmy: Simona Rybáková, 
hudba: David Solař.

Mattias Brunn: PO FREDRIKOVI 
Komorní Fidlovačka, 12. 5.

Monodrama současného švédského autora Mattiase Brunna 
Po Fredrikovi je jako výkřik – vyjadřuje zároveň ohlušující radost 
z vášně, z lásky a z krásy života, zároveň bolest, zklamání, temnotu 
pomsty a smutku ze smrti. Je možné žít po Fredrikovi? Inscenaci, 
která dokázala okouzlit již stovky evropských diváků.

  Hraje: Jan Franta.
  Režie: Lukáš Pečenka.
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Jsou v hajzlu. Všichni tři. Agáta, Marťas a Daniel neumírají na ra-
kovinu, ani je nečeká dvacet járů v lapáku. Maj co jíst, maj co pít, 
maj co hulit i s kým spát, ale ten pocit prázdnoty a sraček je někdy 
tak intenzivní, že si člověk není jistej, jestli to dá. Bizarní kabaret 
o tom, že život škodí vám i lidem ve vašem okolí.

  Hrají: Tomáš Dianiška, Jakub Albrecht, Barbora Kubátová.
  Režie: F. X. Kalba.

Viliam Klimáček: LÁSKA & TERPENTÍN 
Studio DVA divadlo, uvádí Divadlo GUnaGU (Bratislava), 19. 5. 

Komedie o tom, že svět potřebuje být obelháván. Příběh šar-
mantního podvodníka, který se živí paděláním slavných obrazů. 
Postupně se potkává se svými osudovými láskami, jeptiškou 
z dob války, socialistickou traktoristkou a současnou fotograf-
kou. Abychom se náhodou nedozvěděli pravdu, raději všichni 
cosi předstíráme… 

  Hrají: Milan Kňažko, Dominika Kavaschová/Monika 
Horváthová, Viktor Horján.

  Režie: Ján Luterán.

Friedrich Schiller: ÚKLADY A LÁSKA 
Švandovo divadlo, 26. 5.

Strhující a stále současný příběh německého klasika o tom, co 
se stane, když se ze dvou zamilovaných stanou loutky. V rukou 
mocných. V rukou lásky. 

  Hrají: Denisa Barešová, Tomáš Červinek, Martin Dohnal, 
Bohdana Pavlíková, Miroslav Hruška, Klára Cibulková, David 
Punčochář, Marie Štípková, Jiří Weiner. 

  Režie: Martin Františák.

Arnošt Goldflam: TATÍNEK 002
Divadlo v Dlouhé, uvádí Divadelní spolek LokVar, 27. 5.

Napínavé příběhy jedné rodiny, známé už z inscenace Tatínek není 
k zahození. A poněvadž je Tatínek stále hrdina a rodina pořád 
drží láskyplně pohromadě, připravili jsme další tři samostatné 
příběhy z knihy Tatínek 002. V našich pohádkách se rodina vypraví 
na houby a potká se s tajemným balvanem a taky s medvědem, 
který medvědem vlastně není, pak se všichni vypraví na prázd-
niny k moři, kde děti unese velryba a sní rodině všechny řízky, 
nakonec, když jednou zůstanou děti nemocné doma, vloudí se do 
bytu podivná čarodějná bába a chce jim pekelně škodit. Naštěstí 
všechno nakonec dobře dopadne. 

  Hrají: Ivana Lokajová, Peter Varga.
  Režie: Arnošt Goldflam.

Zdeněk Jirotka: SATURNIN
Divadlo Na Jezerce, 30. 5.

„Vítejte v časech, kdy se k sobě lidé chovali slušně“.
  Hrají: Michal Kern, Jan Konečný, Denisa Pfauserová, Jaroslava 
Kretschmerová/Jitka Sedláčková, Martin Sitta, Libor Hruška, 
Petr Vacek, Vojtěch Vodochodský,

  Režie: Petr Vacek.

Vojtěch Štěpánek: VINNETOU
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, uvádí Divadlo A. Dvořáka 
Příbram, 14. 5.

Snad každý zná to jméno – Vinnetou! Pojďte s  námi během 
představení určeného pro celou rodinu zavzpomínat na hrdinu, 
který se stal nesmrtelným. Předloha naší inscenace původně 
vznikla na motivy knih Karla Maye a zejména německých fil-
mových westernů zešedesátých a sedmdesátých let minulého 
století, které jsme všichni viděli alespoň několikrát. A možná 
nejen z nostalgie je máme dodnes v paměti a vyprávíme o nich 
dětem. Chceme, aby také znaly hrdinného náčelníka Apačů a Old 
Shatterhanda. I když se nám dnes jejich dobrodružství mohou 
zdát i legrační, celé generace dětí si hrávaly na indiány a pokrevní 
přátelství na život a na smrt. Proto se v naší inscenaci, uchopené 
s divadelností a hravostí, jaké znáte např. z inscenace Tajemný 
hrad v Karpatech, chceme našim romantickým hrdinům oděným 
v jelenici nejen zasmát, ale také jim fandit, aby svůj boj dobra 
se zlem opět vyhráli.

  Hrají: Petr Florián, Vladimír Senič, Jiří Vojta, Filip Müller, 
Eliška Dohnalová, Robert Tyleček, Lukáš Typlt.

  Režie: Kateřina Baranowska.

Jan Frič, Milan Šotek: ZBYHOŇ!
Nová scéna, scéna Národního divadla, 17. a 18. 5.

Autorská inscenace o českých nepravostech. Že vám jméno ti-
tulního hrdiny nic neříká? Není možná! Nebo patříte k těm, kteří 
dvě stě let od chvíle, co pro nás Rukopisy objevily naše národní 
hrdiny, stále nevědí, kdo to byl Záboj, Vlaslav, Lubor, Liduše? 
Považujete Šťáhlava za značku smoothie makeru a Čestmír je 
pro vás leda ten otylý létající chlapec? Je načase napravit to! 
Chovají se snad Američané takto macešsky ke svým superhr-
dinům, třebaže jejich základ není o nic více reálný?  Poznej své 
hrdiny. Poznej Zbyhoně!

  Hrají: Filip Rajmont, Pavla Beretová, Lucie Polišenská, Ondřej 
Pavelka, Patrik Děrgel, Filip Kaňkovský, Jiří Suchý z Tábora, 
Milan Stehlík.

  Režie: Jan Frič.

SVĚT NARUBY (TAKZVANÝ RÁJ)
Divadlo U Valšů, uvádí Muzika Judaika, z.s., 17. 5.

Divadelní představení z poezie Věry Weislitzové, manželky spi-
sovatele Arnošta Lustiga. Představení tvoří jak zmíněné verše, 
tak písně Kateryny Kolcové - Tlusté, doplněné o filmové ukázky 
ze života v ghettu Terezín a rodinné fotografie V.Weistlitzové. 
Projekt dále doplňuje scénická hudba skladatele Jaromíra Vogela. 

  Hrají: Nataša Burger, Joserf Hervert a Kateryna Kolcová Tlustá. 
  Režie a scénář: Olga Strusková, dramaturgie Eva Lustigová, 
produkce Blanka Vogelová.

POSLEDNÍ DŮVOD, PROČ SE NEZABÍT
Divadlo pod Palmovkou, Palm Off studio, 18. 5.

Divadelní adaptace pozoruhodného blogu posledniduvod.cz
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10. 05. | 17.00 | Caya Makéelé: Les matins de Prague / 
Pražská jitra – debata | ve francouzštině, tlumočeno do češtiny 
| Svět knihy – Výstaviště Praha, Literární sál, Praha 7
10. 05. | 18.00 | Caya Makhélé: Murmures d’Afrique / Še-
poty Afriky – autogramiáda | Svět knihy – Výstaviště Praha, 
stánek Francie, Praha 7
10. 05. | 19.30 | Mwezi WaQ: Písně měsíce a naděje – kon-
cert world music z Komorských ostrovů a Madagaskaru | vstu-
penky: www.palacakropolis.cz | Palác Akropolis, Kubelíkova 27, 
Praha 3 
11. 05. | 19.00 | Soeuf Elbadawi: Hranice Evropy v Indickém 
oceánu – tragédie, kterou svět nevidí – debata s promítáním 
dokumentu | ve francouzštině, tlumočeno do češtiny | vstup volný 
| Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
12. 05. | 20.00 | Soeuf Elbadawi: Pokušení Luny – scé-
nická hostina slov a hudby z Komorských ostrovů | vstupenky: 
www.divadloviola.cz/  | Divadlo Viola, Národní 7, Praha 1
19. 05. | 11.00–19.00 | BENSO či-li Afrika na piazzettě – 
maximum Afriky v srdci Prahy! Africké tržiště, Divadlo českých 
Afričanů, Monika Diatta Rebcová, Issa Sadio Diatta a BaToCu, Ane-
boafro, Tiditade, Nsango Malamu, Sahar, dílna djembe, módní 
přehlídka, výstava fotografií | vstup volný | náměstí Václava Havla 
(piazzetta ND), Praha 1

FESTIVAL DIVADLO V PŘÍRODĚ
48. ročník nejstarší přehlídky amatérského 
divadla pod širým nebem
Kulturní centrum Horní Počernice (pořadatel festivalu)
Votuzská 379/11, 193 00, Praha 20 – Horní Počernice
tel.: +420 281 920 326
e-mail: divadlo@pocernice.cz
www.divadlopocernice.cz

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

  dopravní spojení: konečná metra B Černý Most autobusy: 222, 
224, 261 do stanice Krahulčí (1 minutu od divadla), 223 do stanice 
Vysokovská (cca 5 minut od divadla) 141, 269, 303, 304, 344, 353, 
354, 512 do stanice Vojická (cca 15 minut od divadla)

  vstupné: odpolední představení: děti do 12 let 30 Kč, všichni ostatní 
50 Kč, rodinné vstupné 120 Kč (2 dospělí + 2 děti nebo 1 dospělý + 
3 děti), večerní představení: jednotné vstupné 50 Kč, permanentky 
500 Kč (platí na všechna představení pro veřejnost pro dvě osoby)

18. 05. | 21.00 | Radúz a Mahulena – J. Zeyer – poetická 
pohádková hra o nenávisti a zlé klatbě, kterou přemůže jedi-
ně láska. V dramatické básni Julia Zeyera se snoubí pohádkové 
motivy, mytologické odkazy a barvitý jazyk. Rež. E. Bartoňová | 
DS Právě začínáme
19. 05. | 17.00 a 21.00 | Radúz a Mahulena
20. 05. | 17.00 | Zpátky do Afriky II. – J. Dvořák, E. Čechová 
– napínavý příběh s veselými písničkami a mnoha cirkusovými 
čísly. Zvířata z pražské ZOO Trója využila osudové náhody a prchla. 
Co bylo dál, když zvířata konečně dorazila domů? Zdá se, že už je 
v Africe někdo čeká! Rež. E. Čechová | Rodinné divadlo Na Radosti 
Horní Počernice

TAJEMSTVÍ ŠÍPKOVÉ RŮŽENKY
Divadlo Minaret, 30. 5.

Autorská verze známé pohádky o Šípkové Růžence – v podání čle-
nů Studia Divadla Minaret. „Uvidíte, co jste ještě neviděli, uslyšíte, 
co jste ještě neslyšeli.“ V nejnovější verzi pohádky na vás čekají 
i odhalení některých pohádkových tajemství. 

Moira Buffiniová: VÍTEJTE V THÉBÁCH
Stavovské divadlo, scéna Národního divadla, 31. 5.

Současná hra na současné téma, ale s antickými figurami. Brit-
ská politická hra o zdevastovaných Thébách, které se pokouší 
pozvednout na nohy prezidentka Eurydika. Ženu v čele státu 
přichází „poučit“ athénský vládce Théseus. V jednom textu se 
potkává dnešní Evropa a antické Řecko. Ironický přístup k mi-
nulosti i současnosti se týká nás všech: všichni přece věříme, že 
politická změna je možná. Když nám ale Teiresiás připomíná, 
že se i Athény stanou obětí vlastní chamtivosti, cítíme stále sílu 
osudu. Nebo ne?

  Hrají: David Matásek, Igor Orozovič, Martina Preissová, Pavel 
Batěk, Sebastian Jacques, Jana Stryková, Matyáš Řezníček, 
Veronika Lazorčáková, Jiří Štěpnička, Kateřina Winterová, 
Pavlína Štorková, Jindřiška Dudziaková, Radúz Mácha, Alena 
Štréblová, Tereza Vilišová a další.

  Režie: Daniel Špinar.

DIVADELNÍ FESTIVALY

TVÚRČÍ AFRIKA ANEB VŠICHNI JSME 
AFRIČANI
14. ročník (nejen) divadelních setkání
9. – 19. 5. 2018

  pořádá Komba z. s. s podporou Hlavního města Prahy a Francouzské-
ho institutu v Praze

  více informací na www.tvurci-afrika.simplesite.com, 
www.facebook.com/tvurciafrika/

09. 05. | 15.30 | Soeuf Elbadawi: Divadlo vzdoru – divadelní 
tradice a současnost na ostrovech v Indickém oceánu | ve fran-
couzštině, tlumočeno do češtiny | vstup volný | FF UK, Divadelní 
věda (č. 408), nám. J. Palacha 2, Praha 1
10. 05. | 10.00 | Caya Makhélé: Murmures d’Afrique / Še-
poty Afriky – workshop | Akademické gymnázium Štěpánská, 
Praha 1
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05. 05. | 14.00 | Maryša – A. Mrštík, V. Mrštík – činohra – úč. 
V. Javorský, T. Medvecká, P. Beretová, D. Prachař, M. Řezníček, 
M. Preissová, F. Rajmont, rež. J. Mikulášek
06. 05. | 14.00 a 19.00 | Marná opatrnost – F. Ashton, F. Hé-
rold, J. Lanchbery – balet
07. 05. | 19.00 | Příhody lišky Bystroušky – L. Janáček – 
opera – rež. O. Havelka
08. 05. | 11.00 | Příhody lišky Bystroušky 
08. 05. | 19.00 | Prodaná nevěsta – B. Smetana – opera – 
rež. M. Švecová
09. 05. | 19.00 | Sen čarovné noci – W. Shakespeare – činohra 
– úč. O. Pavelka, A. Štréblová, P. Děrgel, J. Suchý z Tábora, P. Bere-
tová, L. Polišenská, P. Batěk, P. Štorková, K. Winterová, M. Stehlík, 
M. Kern, E. Vrbková, M. Preissová, P. Šmíd, rež. D. Špinar
10. 05. | 19.00 | Madama Butterfly
11. 05. | 19.00 | Pýcha a předsudek – J. Austenová – činohra 
– úč. M. Borová, J. Stryková, P. Děrgel, F. Rajmont, K. Winterová, 
L. Juřičková, P. Batěk, D. Prachař, J. Suchý z Tábora, D. Barešová, 
I. Janžurová, J. Dudziaková, J. Preissová, E. Salzmannová, M. Štíp-
ková, M. Řezníček, L. Valenová, A. Peřinová, rež. D. Špinar
12. 05. | 11.00 | Čert a Káča – A. Dvořák – opera – rež. M. Chu-
dovský
12. 05. | 19.00 | Carmen – G. Bizet – opera – rež. J. Bednárik
13. 05. | 14.00 a 19.00 | Manon Lescaut – V. Nezval – čino-
hra – úč. P. Štorková/J. Pidrmanová, R. Mácha, V. Beneš, V. Po-
lívka/P. Děrgel, L. Zbranková, P. Šmíd/M. Řezníček, rež. D. Špinar
14. 05. | 19.00 | Pýcha a předsudek
15. 05. | 19.00 | V rytmu swingu buší srdce mé – M. Vač-
kář, O. Havelka – činohra – úč. I. Ozorovič, J. Bidlas, P. Beretová, 
M. Zbrožek, V. Lazorčáková, F. Kaňkovský/P. Batěk, M. Borová, 
D. Matásek, M. Preissová, F. Rajmont – rež. O. Havelka
16. 05. | 17.00, 17.40, 18.20, 19.00 | Nová krev – Základ-
ní kameny – činohra – hrají: J. Bidlas, V. Beneš, V. Javorský, 
M. Borová, rež. A. Keita
17. 05. | 19.00 | Marná opatrnost
18. 05. | 19.00 | Norma – V. Bellini – opera – rež. T. Suqao
19. 05. | 14.00 a 19.00 | Marná opatrnost
20. 05. | 19.00 | Výlety páně Broučkovy – L. Janáček – opera 
– rež. S. Daubnerová
23. 05. | 19.00 | Maryša
24. 05. | 19.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. J. Heřman
25. 05. | 19.00 | Sen čarovné noci
26. 05. | 14.00 | Pýcha a předsudek
27. 05. | 17.00 | Lohengrin – R. Wagner – opera
28. 05. | 19.00 | V rytmu swingu buší srdce mé
29. 05. | 19.00 | Výlety páně Broučkovy
30. 05. | 19.00 | Norma

20. 05. | 21.00 | Radúz a Mahulena
25. 05. | 21.00 | Na  koho to slovo padne – A.  Christie, 
M. Drahovzal – na koho to slovo padne, ten musí jít z kola ven! 
Každý z nás zná to na první pohled nevinné rozpočítadlo, které 
určuje běh mnoha dětských her. Když se ale vyloučení ze hry 
na život stane bolestivě definitivním, mění se naivní veršovánka 
ve smrtonosnou zbraň. Rež. M. Drahovzal | Mrsťa Prsťa, Dram 
/a tak/, Kouřim
26. 05. | 21.00 | Starý holky – M. Bidlasová – ačkoliv Kar-
kulce už táhne na padesát, lesy jsou pořád plné babiček a vlků. 
Dvě letité kamarádky Drahu a Mili se vydávají na dobrodružný 
výlet do přírody. Co na své výpravě do hvozdů vlastně hledají 
a co nakonec najdou? Dvě starý holky on the road! Groteskní 
tragikomedie, která je jako stvořená pro prostředí našeho divadla 
v přírodě. Hrají: N. Drabiščáková, V. Rašťáková, K. Fixová, M. Ku-
boušek/J. Pichler, rež. M. Vokoun | 3D Company | profesionální 
host festivalu
27. 05. | 17.00 | Broukosvět, aneb jak školník zmizí do 
říše hmyzí – P. Nedvěd – muzikál o tom, že ne každý školník 
a uklízečka mají rádi děti. Ti v naší škole je nesnáší a ještě k tomu 
nemají rádi ani přírodu. Děti je „nedopatřením“ zmenší na veli-
kost mravenců a Ti dva se ocitnou uprostřed mraveniště. Rež. 
N. Nedvědová | Nedvíďata

STÁTNÍ DIVADLA

NÁRODNÍ DIVADLO
Národní 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 901 448
tel.: +420 224 901 319 (informace o repertoáru)
e-mail: info@narodni-divadlo.cz
objednavky@narodni-divadlo.cz (objednávky vstupenek)
www.narodni-divadlo.cz

 A bezbariérový přístup
  hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1) – otevřeno 
po–pá 9.00–18.00, so–ne 10.00–18.00; v hrací dny Nové scény 
otevřeno do začátku představení; další pokladny: Stavovské divadlo 
(Železná 24, Praha 1) – otevřeno po–ne 10.00–18.00; Hudební 
divadlo Karlín (Křižíkova 10, Praha 8) – otevřeno po–pá 9.00–13.30, 
14.00–19.00, so–ne 2 hodiny před představením; večerní pokladny 
v divadlech jsou otevřeny 45 minut před začátkem představení

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

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

03. 05. | 19.00 | Madama Butterfly – G. Puccini – opera – 
rež. J. Heřman
04. 05. | 19.00 | Andrea Chénier – U. Giordano – opera – rež. 
M. Dočekal
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06. 05. | 19.00 | Audience u královny – P. Morgan – činohra – 
úč. I. Janžurová, J. Hartl, I. Ozorovič, V. Postránecký, I. Bareš, D. Ma-
tásek, F. Němec. T. Medvecká, M. Stehlík, M. Pechlát, L. Juřičková
07. 05. | 19.00 | Noční sezóna – R. Lenkiewiczová – činohra 
– úč. J. Preissová, O. Pavelka, T. Vilišová, V. Lazorčáková, L. Poli-
šenská, I. Orozovič, P. Batěk, rež. D. Špinar
08. 05. | 19.00 | Mlynářova opička – V. K. Klicpera, M. Šotek 
– činohra – úč. V. Beneš, P. Štorková, F. Němec, V. Postránecký, 
J. Suchý z Tábora, F. Rajmont, D. Matásek, M. Řezníček, L. Juřič-
ková, M. Preissová a další, rež. Š. Pácl
09. 05. | 19.00 | Tři sestry – A. P. Čechov – činohra – úč. R. Má-
cha, M. Borová, T. Vilišová, J. Stryková, F. Rajmont, M. Pechlát 
a další, rež. D. Špinar
10. 05. | 19.00 | La clemenza di Tito – koncertní provedení 
– opera – dirigent L. Minkowski
11. 05. | 19.00 | La clemenza di Tito – koncertní provedení 
– opera
12. 05. | 19.00 | Krvavá svatba
13. 05. | 20.00 | Dance Laboratory – balet
14. 05. | 19.00 | Spalovač mrtvol – L. Fuks – činohra – úč. 
M.  Pechlát, P.  Beretová, L.  Polišenská, R.  Mácha, V.  Javorský, 
K. Sedláčková Oltová, rež. J. Mikulášek
17. 05. | 19.00 | Popelka (La Cenerentola) – G. Rossini – 
opera – rež. E. Eszenyi
18. 05. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro)
19. 05. | 19.00 | Zneuctění Lukrécie – B. Britten – opera – 
Národní divadlo moravskoslezské Ostrava
20. 05. | 11.00 | Opera nás baví – Antonín Dvořák
20. 05. | 19.00 | Noční sezóna 
21. 05. | 19.00 | Faust
22. 05. | 19.00 | Tři sestry
23. 05. | 19.00 | Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) – 
W. A. Mozart – opera – rež. V. Morávek
25. 05. | 19.00 | Poprask v opeře – Viva la Mamma
26. 05. | 19.00 | Spalovač mrtvol
27. 05. | 13.00 | Modrý pták – činohra – M. Maeterlinck – úč. 
P. Štorková, J. Bidlas, F. Kaňkovský, R. Mácha, P. Batěk, L. Juřičko-
vá, S. Rašilov, K. Winterová, J. Tesařová, M. Preissová, O. Pavelka, 
V. Postránecký, P. Děrgel, rež. Š. Pácl
27. 05. | 19.00 | Audience u královny
28. 05. | 19.00 | Don Giovanni – W. A. Mozart – opera – rež. 
SKUTR (M. Kukučka a L. Trpišovský)
29. 05. | 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
30. 05. | 19.00 | Vítejte v Thébách – M. Buffiniová – činohra 
– hrají: D. Matásek, I. Orozovič, M. Preissová, P. Batěk, S. Jacques, 

NÁRODNÍ DIVADLO NA SCÉNĚ 
HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN
Křižíkova 10, 186 00, Praha 8
tel.: +420 221 868 666 

  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 zakoupit vstupenky na představení 
Národního divadla.

  pokladna Hudebního divadla Karlín je otevřena po–pá 9.00–13.30, 
14.00–19.00, so–ne 2 hodiny před představením

01. 05. | 17.00 | Jeníček a Mařenka – E. Humperdinck – opera 
– rež. M. Forman
07. 05. | 19.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. Z. Troška
08. 05. | 19.00 | La traviata – G. Verdi – opera – rež. A. Bernard
15. 05. | 19.00 | Romeo a Julie (Roméo et Juliette) – Ch. Gou-
nod – opera – rež. S. Daubnerová
21. 05. | 19.00 | Turandot – G. Puccini – opera – rež. V. Věžník
22. 05. | 19.00 | Romeo a Julie (Roméo et Juliette)
28. 05. | 11.00 | Jeníček a Mařenka
29. 05. | 11.00 | Jeníček a Mařenka

STAVOVSKÉ DIVADLO
scéna Národního divadla
Ovocný trh 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 901 448
tel.: +420 224 901 668, 319 (informace o repertoáru)
e-mail: info@narodni-divadlo.cz
objednavky@narodni-divadlo.cz (objednávky vstupenek)
www.narodni-divadlo.cz

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

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

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

02. 05. | 19.00 | Faust – J. W. Goethe – činohra – úč. M. Pechlát, 
S. Rašilov, V. Lazorčáková, P. Štorková, J. Tesařová, A. Švehlík, 
E. Salzmannová, A. Štréblová, P. Batěk, R. Mácha, J. Suchý z Tá-
bora, rež. J. Frič
03. 05. | 19.00 | Valmont – L. Vaculík – balet – rež. L. Vaculík
04. 05. | 19.00 | Krvavá svatba – F. G. Lorca – činohra – úč. 
P. Štorková, T. Vilišová, P. Beretová, A. Fialová, F. Kaňkovský, P. Děr-
gel, R. Mácha, C. Kassai, T. Medvecká, J. Tesařová a další, rež. 
SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský)
05. 05. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro) – 
W. A. Mozart – opera – rež. M. Švecová
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27. 05. | 20.00 | Na moři, zírám nahoru | derniéra
28. 05. | 20.00 | Křehkosti, tvé jméno je žena
31. 05. | 20.00 | Zbyhoň!

LATERNA MAGIKA

05. 05. | 14.00 a 20.00 | Kouzelný cirkus – nejdéle uváděná 
inscenace Laterny magiky, která dosáhla více než 6000 repríz, 
sleduje putování dvou klaunů za nedosažitelným obrazem 
krásy
06. 05. | 20.00 | Kouzelný cirkus
12. 05. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of – výběr nejoblíbe-
nějších scén z inscenací Laterny magiky z posledních let doplněný 
moderní retro revue
15. 05. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of
19. 05. | 20.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna – projekt 
Laterny magiky má svůj inspirační zdroj ve slavných románech 
Julese Verna, především pak v Tajuplném ostrově. Připomínáme 
v něm vědecké objevy 19. století a tehdejší zeměpisné, geolo-
gické, fyzikální a astronomické poznatky. Děj inscenace je však 
situován do prvních desetiletí 20. století, do éry pionýrů filmo-
vého průmyslu. V nové inscenaci se spojuje pohled na několik 
etap technologického vývoje a stupně vědeckého poznání. Rež. 
D. Drábek
20. 05. | 17.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna
21. 05. | 10.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna
22. 05. | 20.00 | Cube – balet – nová média a dynamická cho-
reografie v tanečním projektu mladých tvůrců
25. 05. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of

DIVADLA HL. M. PRAHY

DIVADLO ABC
Městská divadla pražská
Vodičkova 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 996 115 (pokladna)
e-mail: rezervace@m-d-p.cz
www.mestskadivadlaprazska.cz

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

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

02. 05. | 19.00 | Teror – F. von Schirach – interaktivní dra-
ma odehrávající se v soudní síni. Diváci se stávají porotou 
soudního přelíčení a mají osud obžalovaného ve svých ru-
kách. Kauzou večera se stává vina, či nevina pilota stíhacího 
letounu, který neuposlechl rozkaz, rozhodl se jednat podle 

J. Stryková, M. Řezníček, V. Lazorčáková, J. Štěpnička, K. Wintero-
vá, P. Štorková a další, rež. D. Špinar | předpremiéra
31. 05. | 19.00 | VÍTEJTE V THÉBÁCH | premiéra

NOVÁ SCÉNA 
scéna Národního divadla
Národní 4, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 901 448 (informace o repertoáru)
e-mail: 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 Stavov-
ského divadla (Železná 24), jsou otevřeny denně od 10.00–18.00; 
Hudební divadlo Karlín (Křižíkova 10, Praha 8) – otevřeno po–pá 
9.00–13.30, 14.00–19.00, so–ne 2 hodiny před představením.

01. 05. | 20.00 | Orango & Antiformalistický jarmark – 
D. Šostakovič – opera – rež. S. Daubnerová
04. 05. | 20.00 | Na moři, zírám nahoru – F. Kruckemeyer – 
činohra – úč. M. Borová, P. Vaněk, L. Štěpánková, L. Polišenská, 
J. Suchý z Tábora, rež. Š. Pácl
07. 05. | 20.00 | Jsme v pohodě – P. Rudnick – činohra – úč. 
L. Juřičková, J. Bidlas, P. Děrgel, J. Boušková, S. Haváčová, A. Va-
cula, rež. B. Holiček
08. 05. | 20.00 | Křehkosti, tvé jméno je žena – 420PEO-
PLE, D. Špinar – činohra – úč. I. Janžurová, T. Medvecká, J. Prei-
ssová, J. Salzmannová, J. Tesařová, D. Prachař, H. Arenbergerová, 
Z. Herényiová, N. Novotná, rež. D. Špinar
09. 05. | 20.00 | Ohad Naharin: decadance – balet
11. 05. | 20.00 | Ohad Naharin: decadance 
12. 05. | 11.00 | Tobogán – zábavná talk show Aleše Cibulky 
k příležitosti 150 let od položení základního kamene Národního 
divadla.
13. 05. | 20.00 | Sternenhoch – I. Acher – opera – rež. M. Do-
čekal
14. 05. | 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. Švehlík, 
J. Štěpnička, rež. J. Frič
16. 05. | 20.00 | Zbyhoň! – J. Frič, M. Šotek – činohra – hrají: 
F. Rajmont, P. Beretová, L. Polišenská, O. Pavelka, P. Děrgel, F. Kaň-
kovský, J. Suchý z Tábora, M. Stehlík, rež. J. Frič | předpremiéra
17. 05. | 20.00 | ZBYHOŇ! | 1. premiéra
18. 05. | 20.00 | ZBYHOŇ! | 2. premiéra
21. 05. | 20.00 | Nová Atlantida – J. Adámek – činohra – 
úč. T. Medvecká, V. Javorský, N. Borová, P. Beretová, D, Matásek, 
F. Kaňkovský, P. Smolárik, P. Vančura, rež. J. Adámek
23. 05. | 20.00 | Jsme v pohodě
24. 05. | 20.00 | Ohad Naharin: decadance 
26. 05. | 16.00 a 20.00 | Ohad Naharin: decadance
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DIVADLO POD PALMOVKOU
příspěvková organizace  
Magistrátu hlavního města Prahy
Zenklova 34, 180 36 Praha 8
tel.: +420 283 011 119 (představení, informace, hromadné 
rezervace – obchodní oddělení), 283 011 127 (pokladna)
e-mail: obchodni@podpalmovkou.cz
www.podpalmovkou.cz

  pokladna otevřena po–pá 11.00–18.00 a vždy hodinu  
před představením

  on-line prodej Goout 

02. 05. | 19.00 | Můj romantický příběh – D. C. Jackson – 
současná komedie o hledání lásky. Hrají: V. Fialová, J. Hušek, 
I. Wojtylová, J. Vlas, P. Horváthová a R. Valenta, rež. T. Svoboda 
| 2 h 15 min
04. 05. | 19.00 | Laskavé bohyně – J. Littell, D. Majling – 
sex, incest, konečné řešení. Maximilien Aue nikdy neexistoval. 
Druhá světová válka ano. Historická fikce na půdorysu antického 
dramatu. Světově proslulý román poprvé na českém jevišti. Hrají: 
J. Teplý, O. Volejník, O. Veselý, M. Helma, Z. Slavíková, T. Dočkalová, 
I. Jiřík, Z. Kupka a další, rež. M. Lang | 2 h 55 min
05. 05. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare – L. Hall, M. Nor-
man, T. Stoppard – romantická komedie o lásce a divadle. Hrají: 
T. Dianiška, K. Trnková, J. Teplý, I. Jiřík, Z. Slavíková, O. Volejník, 
O. Veselý, M. Hruška, R. Valenta, P. Skřípal, H. Seidlová, J. Hušek 
a další, rež. M. Lang | 2 h 55 min  
09. 05. | 19.00 | Don Juan – Molière – trpká komedie o muži, 
kterému ležel svět u nohou, a přesto jej vyzval na souboj. Hrají: 
O. Veselý, R. Valenta, V. Fialová, O. Volejník, I. Jiřík, J. Kačer a další, 
rež. M. Lang | 2 h 15 min
10. 05. | 19.00 | Fuk! – M. Goos – černá komedie o úskalích 
mužského středního věku. Hrají: M. Hruška, J. Langmajer, O. Vo-
lejník, Z. Kupka, T. Branna, rež. P. Zelenka | 2 h
11. 05. | 19.00 | Králova řeč – D. Seidler – hra napsaná podle 
tajných deníků královského logopeda o síle rodící se z překonávání 
slabosti. Hrají: M. Stránský, D. Sitek, P. Horváthová/S. Vrbická, 
K. Macháčková, P. Skřípal, K. Vlček, I. Jiřík, I. Kubečka, M. Hruška 
a další, rež. P. Kracik | 2 h 45 min
14. 05. | 19.00 | Edith a Marlene – É. Pataki – nejslavnější 
písně zlaté éry šansonu na pozadí dramatických osudů Edith 
Piaf a Marlene Dietrich. Hrají: H. Seidlová, R. Drössler, V. Fialová, 
K. Vlček, O. Kavan, J. Hušek a další, rež. P. Pecháček | 2 h 40 min
16. 05. | 19.00 | Nora – H. Ibsen – i bezelstné hrdinky mívají svá 
tajemství… Hrají: J. Teplý, T. Dočkalová, J. Hušek, K. Holánová, 
R. Valenta, H. Seidlová, rež. J. Nebeský. Jan Nebeský získal za režii 
Nory ocenění Divadelních novin 2016/2017. Tereza Dočkalová 
jako Nora získala na Cenu Thálie za mimořádný jevištní výkon 
| 2 h 20 min

vlastního svědomí a sestřelil teroristou unesené civilní letadlo, 
jež mířilo na stadion s desítkami tisíc lidí. Diváci vyslechnou 
obžalobu, svědky a nakonec i obhajobu, a podle svého úsudku 
rozhodnou, zda je pilot vinný, nebo nevinný. Úč. M. Kačmarčík, 
Z. Kalina, T. Novotný, J. Smutná, L. Jurek, E. Pacoláková, rež. 
O. Zajíc | 2 h 30 min
04. 05. | 19.00 | Holky z kalendáře + prohlídka zákulisí 
– T. Firth – něžná a jímavá komedie o ženách, které jsou pro 
dobrou věc ochotny udělat to, co by je nenapadlo ani v těch nej-
odvážnějších snech. Úč. H. Doulová, V. Gajerová, D. Batulková, 
R. Fidlerová, J. Smutná, K. Macháčková, L. Termerová ad., rež. 
O. Zajíc | 2 h 50 min
05. 05. | 17.00 | I♥MAMMA – H. Galron – tragikomedie o rados-
tech a strastech spojených s údělem matek v dnešním světě. Úč. 
R. Fidlerová, V. Janků, L. Zbranková, E. Pacoláková, Z. Kajnarová, 
D. Pfauserová, H. Hornáčková, rež. P. Svojtka | předl. sk. D
09. 05. | 19.00 | Na miskách vah + prohlídka zákulisí – 
R. Harwood – strhující drama o hledání pravdy a společenské 
zodpovědnosti v totalitní společnosti. Úč. V. Fridrich, J. Vlasák, 
J. Suchý z Tábora / M. Vykus, N. Horáková, P. Juřica, V. Janků, rež. 
P. Svojtka | 2 h 30 min
11. 05. | 19.00 | Evžen Oněgin – A. S. Puškin – slavný milostný 
příběh nenaplněné lásky, hledání smyslu a životního cíle. Úč. 
J. Hána, P. Tenorová, H. Hornáčková, A. Bílík, J. Smutná ad., rež. 
P. Khek | 2 h 20 min
12. 05. | 19.00 | Bedřich Smetana: The Greatest Hits – 
J. Janků, P. Svojtka – osm a půl opery za jednu cenu! Komický 
muzikál pro činoherce z pera Ivana Hlase a Jiřího Janoucha získal 
na GRAND Festivalu smíchu cenu Komedie diváků. Úč. P. Juřica, 
J. Klem, V. Khek Kubařová / N. Horáková, V. Gajerová, R. Kalvoda 
ad., rež. P. Svojtka | 2 h 45 min
15. 05. | 19.00 | I♥MAMMA
17. 05. | 19.00 | Macbeth – W. Shakespeare – jedna z nejslav-
nějších tragédií o zhoubném pokušení moci. Úč. P. Juřica, A. Bílík, 
M. Kačmarčík, T. Novotný, V. Udatný, R. Madeja / J. Š. Hájek ad., 
rež. P. Khek | 2 h 45 min | derniéra
19. 05. | 19.00 | Tanec smrti | derniéra
23. 05. | 19.00 | 60’s aneb Šedesátky – J. Janků, P. Svojtka 
– příběh retrofila – hudební komedie o výletech do časů, kdy 
klukům rostly dlouhé vlasy, a láska nebyla sprostým slovem. Úč. 
H. Bor, V. Gajerová, L. Pernetová, R. Kalvoda, V. Fridrich, P. Juřica, 
N. Horáková, Z. Velen ad., rež. P. Svojtka | 2 h 40 min
24. 05. | 19.00 | Evžen Oněgin
25. 05. | 19.00 | Holky z kalendáře
28. 05. | 19.00 | I♥MAMMA
31. 05. | 19.00 | Teror
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25. 05. | 19.30 | Poslední důvod, proč se nezabít
29. 05. | 19.30 | Triptychon_di_voce | Cabaret Calembour 
| host divadla
31. 05. | 19.30 | Dotěrnosti – M. Hýča – být nesrozumitelný je 
jediný způsob, jak se vyhnout pocitu trapnosti. Hrají: T. Dianiška, 
J. Hušek, K. Trnková, rež. D. Šiktanc | 1 h 15 min

ZÁJEZDY
03. 05. | 19.00 | Paní Bovaryová | Chrudim
11. 05. | 22.00 | Mlčení bobříků | Chemnitz
12. 05. | 14.00 | Pusťte Donnu k maturitě | WTF Liberec
13. 05. | 16.00 | Mlčení bobříků | Chemnitz
15. 05. | 19.00 | Králova řeč | Chomutov
18. 05. | 19.00 | Nora | Divadelní Flora Olomouc
23. 05. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare | Jablonec nad 
Nisou
27. 05. | 18.30 | Něco za něco | Divadelní svět Brno
29. 05. | 19.30 | Králova řeč | Český Krumlov
30. 05. | 21.00 | Jak sbalit ženu 2.0 | Dream factory Ostrava

DIVADLO ROKOKO
scéna Městských divadel pražských
Václavské nám. 38, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 996 185 (pokladna), 222 996 113 (rezervace 
vstupenek a informace o repertoáru)
www.mestskadivadlaprazska.cz

  otevírací doba pokladny Divadla Rokoko: po–so 14.00–19.00

03. 05. | 19.00 | Hodina před svatbou – P. Riera – drama 
o tom, jak finanční a obchodní zájmy devastují rodinné vztahy. 
Úč. P. Štěpánek, M. Badinková / B. Valentová, V. Dvořák, J. Hána, 
L. Jurek, E. Pacoláková, D. Batulková, M. Málková, M. Kačmarčík, 
rež. O. Zajíc | 2 h
04. 05. | 19.00 | Kancl – R. Gervais, S. Merchant – první diva-
delní uvedení kultovního seriálu BBC, který je originálním a vtip-
ným pohledem do zákulisí jedné zdánlivě obyčejné kanceláře. 
Úč. V. Fridrich, J. Hána, Z. Kalina ad., rež. P. Svojtka | 2 h 20 min
05. 05. | 19.00 | Premiéra mládí – Ch. Giudicelli – bláznivá ko-
medie o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodruž-
ství. Úč. D. Syslová, J. Smutná, rež. J. Ryšánek Schmiedtová | 2 h
07. 05. | 19.00 | Top Dogs – U. Widmer – 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 | 
2 h 20 min
14. 05. | 19.00 | Molly Sweeney – B. Friel – česká premiéra psy-
chologického dramatu vynikajícího irského dramatika o slepotě 

17. 05. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare | zadáno
19. 05. | 19.00 | Můj romantický příběh
21. 05. | 19.00 | Něco za něco – W. Shakespeare – kdo má 
moc, nemusí být v právu… Čtyři sta let stará hra nastoluje zá-
sadní témata lidské existence, morálky, kterou všichni kážou, 
ale nikdo se jí neřídí, a demonstruje, jak je snadné zneužít moc. 
Hlavní postavou hry je kníže Vincentio, vládce Vídně, ve které už 
čtrnáct let i přes přísné zákony bují smilstvo, prostituce a další 
neřesti. Vincentio určí na čas svým zástupcem šlechtice Angela 
a v převleku za mnicha pozoruje, jak se tomuto vyhlášenému 
strážci mravnosti a čistoty podaří nastolit pořádek. Angelo zklame 
a začne svoji moc zneužívat. Hrají: J. Vlasák, J. Teplý, O. Veselý, 
J. Hušek, M. Němec, M. Hruška, R. Valenta, T. Dočkalová, V. Fialová, 
K. Trnková, T. Dianiška, rež. J. Klata | 1 h 55 min
22. 05. | 19.00 | Paní Bovaryová – G. Flaubert – dramatizace 
slavného románu o hledání rodinného štěstí, nevěře a finanč-
ní a morální krizi. Hrají: L. Štěpánková, M. Hruška, R. Valenta, 
Z. Slavíková, J. Teplý, J. Hušek, O. Veselý, S. Šárský, W. Valerián, 
K. Trnková, I. Jiřík, M. Málková, W. Cichy, rež. M. Lang | 2 h 55 min
24. 05. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare
25. 05. | 19.00 | Mocná Afrodíté – W. Allen – nejdojemnější 
komedie Woody Allena nejen o mileneckém mnohoúhelníku. 
Hraji: Z.  Kupka, V.  Fialová, T.  Dočkalová, I.  Jiřík, I. Wojtylová, 
O. Sim, S. Šárský, H. Seidlová, O. Volejník, J. Hušek a další, rež. 
V. Štěpánek | 2 h 20 min  
28. 05. | 19.00 | Don Juan
29. 05. | 19.00 | Nora
30. 05. | 19.00 | Edith a Marlene
31. 05. | 19.00 | Králova řeč

PALM OFF STUDIO
02. 05. | 19.30 | Jak sbalit ženu 2.0 – T. Baránek – technologie 
lovu nejen pro myslivce. Hrají: T. Dianiška, B. Kubátová/Š. Opršá-
lová, T. Dočkalová, J. Albrecht, rež. F. X. Kalba | 1 h 20 min
10. 05. | 19.30 | Pusťte Donnu k maturitě – T. Dianiška – 
láska, sex a něžnosti na 90210 způsobů | 1 h 30 min
13. 05. | 19.30 | Kvidoule 3+KK | Cabaret Calembour | host 
divadla
15. 05. | 19.30 | Pusťte Donnu k maturitě
17. 05. | 10.00 | Poslední důvod, proč se nezabít | veřejná 
generálka
18. 05. | 19.30 | POSLEDNÍ DŮVOD, PROČ SE NEZABÍT | 
premiéra
19. 05. | 19.30 | Čertovská kvidoule a Borůvčí | Cabaret 
Calembour | host divadla
22. 05. | 19.30 | 1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bába 
je komedie – život je krásnej, ale i tak se najde spousta každo-
denních vopruzů, který dokážou otrávit celej den. Hrají: B. Ku-
bátová/K. Císařová, J. Albrecht a T. Dianiška, rež. F. X. Kalba | 1 h
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DIVADLO V DLOUHÉ
Dlouhá tř. 39, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 778 629
mobil: +420 605 010 774 (pokladna)
e-mail: 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, 
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. 05. | 17.00 | O  líné babičce – A. Kastnerová, J. Borna 
– návod na to, jak se nebát (plnit si své sny) a užívat (života)! 
Úč. I. Lokajová, L. Veliká, M. Veliký, P. Tesař, J. Meduna, T. Turek, 
M. Matejka, M. Doležalová, Č. Koliáš, K. Jirčíková, M. Potoček, 
P. Lipták, T. Makovský a J. Vlčková, rež. J. Borna, M. Hanuš | 2 h 
02. 05. | 19.00 | Racek – A. P. Čechov – komedie o čtyřech 
dějstvích. Hrají: K.  Sedláčková-Oltová, P.  Neškudla, P.  Tesař, 
M. Poulová, T. Turek, M. Zimová, E. Hacurová, P. Jeništa, J. Von-
dráček, J. Meduna, M. Veliký, L. Veliká, M. Doležalová, rež. SKUTR 
| 2 h 45 min | poslední uvedení v sezoně
03. 05. | 19.00 | Lidská tragikomedie – L.  Klíma – „Ne-
ztrácejme ani vteřinu, ten čas je ztracen, který nestráví člověk 
v hospodě!“ Hrají: M. Němec, J. Vondráček, M. Táborský, M. Ha-
nuš, M. Matejka, M. Zimová, V. Lazorčáková, V. Zavřel, T. Turek, 
J. Meduna, rež. H. Burešová | 2 h 55 min
04. 05. | 19.00 | Dating v osmi | Krátká Dlouhá | předpo-
slední uvedení 
05. 05. | 19.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara 
ve 120 minutách – J. Borgeson, A. Long, D. Singer – divadelní 
fast food s M. Táborským, J. Vondráčkem a M. Matejkou, rež. 
J. Borna
06. 05. | 19.00 | Muži sa minuli | Krátká Dlouhá/Slovenská 
sekce | předposlední uvedení 
07. 05. | 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
08. 05. | 19.00 | Élektra – Sofoklés – „Mrtví se vracejí a svoji 
krev smývají krví svých vrahů.“ Hrají E. Hacurová, P. Neškudla, 
M. Poulová, P. Špalková, J. Vondráček, J. Meduna, K. Sedláčko-
vá-Oltová, M. Turková, M. Zimová. Překlad a rež. H. Burešová | 
1 h 15 min bez pauzy

skutečné i domnělé, a opravdových zázracích života. Úč. D. Batul-
ková, V. Fridrich a A. Procházka, rež. O. Zajíc | 2 h 20 min
15. 05. | 19.00 | Idiot – F. M. Dostojevskij – nová adaptace 
jednoho z  nejvýznamnějších světových románů. Úč. A.  Bílík, 
J. Hána, N. Horáková, M. Kačmarčík, S. Jachnická, P. Tenorová, 
A. Theimenová, T. Krippnerová, M. Vykus, Z. Dolanský, rež. P. Khek 
| předpl. sk. A
21. 05. | 19.00 | Premiéra mládí + prohlídka zákulisí
22. 05. | 19.00 | Top Dogs
23. 05. | 19.00 | Konkurz – J-C. Carrière – všichni chtějí roli. 
A jsou pro to ochotni udělat téměř vše. O jakou roli se jedná? To 
nikdo přesně neví. Úč. D. Batulková, J. Hána, A. Procházka, J. Vlach, 
Z. Dolanský, H. Hornáčková, rež. O. Zajíc | 2 h 10 min
25. 05. | 19.00 | Idiot
26. 05. | 19.00 | Noc bláznů – L. Nowra – divácky vděčná 
komedie o tom, kdo je vlastně blázen. Úč. P. Juřica, M. Vykus, 
H. Hornáčková, V. Gajerová, T. Novotný, D. Šoltýsová, N. Horáková 
ad., rež. P. Khek | 2 h 20 min | 50. repríza
31. 05. | 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

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA
zřizovatel Divadla S+H – hlavní město Praha
Dejvická 38, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 316 784, 224 316 186 (pokladna)
mobil: +420 607 057 459, 607 911 458 (pokladna)
e-mail: info@spejbl-hurvinek.cz
www.spejbl-hurvinek.cz

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

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

09. 05. | 19.00 | Spejbl a město hříchu – M. Kirschner, R. Král, 
J. Lstibůrek – temnější atmosféra, detektivní zápletka, děsivé 
zpěvy a tance při kterých by se i v loutkách krve dořezal! Ptáš se, 
komu klapou dřeváky? Tobě klapou!
23. 05. | 19.00 | Spejbl versus Drákula – H. Philippová, 
I. Štědrý – swingový horor muzikál pro dospělé – Pan Spejbl 
se – stejně jako před čtyřiceti lety - opět pustí do skládání 
muzikálu, který ho má zbavit dluhů. V přízračné atmosféře 
pařížské mansardy, která je svědkem Spejblových tvůrčích 
muk, nechybí upírobijec Hurvínek, podnikavá nymfoMánička, 
pes baskervilský alias Žeryk a paní Kateřina, která svede boj 
o Spejblovu přízeň s francouzskou dekadentní zpěvačkou Poulet. 
Jak vše dopadne, když se k nočnímu životu probere i žoviální 
hrabě Drákula? Uvidíte.
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HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN
Křižíkova 10, 186 00 Praha 8
tel.: +420 221 868 666 
e-mail: 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 po–pá 8.30–16.30 (objednávky již od jedné 
vstupenky, tel. 221 868 777, 221 868 999, objednavky@hdk.cz)

  předprodeje Ticket Art včetně všech poboček CK Čedok

02. 05. | 19.00 | Sestra v akci – A. Menken, G. Slater, Ch. 
a B. Steinkellner – americká muzikálová komedie Sestra v akci 
přichází po londýnském West Endu, americké Brodwayi, Vídni či 
Hamburku do Prahy! Její předlohou je film o barové zpěvačce De-
loris Van Cartierové, která se musí před zločinci ukrýt do kláštera 
mezi řádové sestry. Příchod Deloris však dosud poklidný klášterní 
život zásadně naruší a vnese do něj řadu nečekaných novinek. 
Muzikál na motivy světoznámého filmu s Whoopi Golberg uvádí 
od října 2017 Hudební divadlo Karlín s Lucií Bílou v hlavní roli.
03. 05. | 19.00 | Sestra v akci
04. 05. | 19.00 | Sestra v akci
05. 05. | 15.00 | Sestra v akci
06. 05. | 15.00 | Sestra v akci
09. 05. | 19.00 | Polská krev – O. Nedbal – opereta – úč. T. Bar-
tůněk/D. Tolaš, L. Sass/M. Severová Klinkovská, M. Slavík/M. Vojt-
ko, B. Kotiš, A. Kalivodová/M. Kociánová, P. Břínková/L. Šmídová, 
J. Ježek, J. Šlégr ad., rež. A. Procházka
10. 05. | 19.00 | Jesus Christ Superstar – A. L. Webber, T. Rice 
– muzikál / rockovou operu Jesus Christ Superstar vytvořili textař 
T. Rice a skladatel A. L. Webber v roce 1969. Vypráví o posledních 
dnech Ježíše Krista od jeho příchodu do Jeruzaléma až po ukři-
žování. Protože producenti měli strach z reakce věřících a církve, 
vydali nejprve písničky z muzikálu na gramofonovém albu. Až 
pak byl muzikál uveden živě v londýnském West Endu a později 
na Broadwayi. O čtyři roky později vznikl podle divadelního mu-
zikálu slavný film v režii N. Jewisona. Novější filmové zpracování 
je z roku 2000 (rež. N. Morris). S muzikálem Jesus Christ Superstar 
se české publikum nesetká poprvé, v Praze byl uveden již 24. 7. 
1994 v divadle Spirála. Úč. K. Střihavka/V. Noid Bárta, V. Noid 
Bárta/J. Toužimský/R. Tomeš, B. Basiková/Dasha/E. Burešová, 
P. Polák/V. Noid Bárta, J. Korn/O. Brzobohatý, R. Seidl/L. Hynek 
Krämer, J. Vobořil, J. Mach/J. Holub, P. Strenáčik ad., hudební 
nastudování O. Balage, choreografie P. Strouhal, rež. G. Barre.
11. 05. | 19.00 | Jesus Christ Superstar
12. 05. | 15.00 | Jesus Christ Superstar
13. 05. | 15.00 | Noc na Karlštejně – K. Svoboda, Z. Pod-
skalský, J. Štaidl, E. Krečmar, Z. Podskalský ml. – muzikál – úč. 
M. Absolonová/K. Brožová, P. Štěpánek/P. Rímský, J. Žák, V. Vydra, 

09. 05. | 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
10. 05. | 19.00 | Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ 
– S. Townsendová – „Láska a big beat jsou to jediné, co mě chrání 
před šílenstvím.“ Hudební retro inscenace pro celou rodinu. Hrají: 
M. Matejka, P. Tesař, J. Pokorná, M. Turková, E. Hacurová, J. Wo-
hanka, J. Meduna, M. Poulová, Č. Koliáš, M. Potoček, P. Lipták, 
T. Makovský, rež. M. Hanuš | 2 h 30 min
12. 05. | 17.00 | Lucerna – A. Jirásek – český mýtus. Hrají: 
E. Hacurová, J. Meduna, M. Hanuš, I. Orozovič, J. Pokorná, V. La-
zorčáková, J. Vondráček, J. Wohanka, Č. Koliáš, M. Veliký, P. Tesař, 
M. Zimová, A. Goldflam, M. Matejka, T. Turek, T. Borůvka ad., rež. 
H. Burešová | 2 h 30 min
15. 05. | 19.00 | Élektra
16. 05. | 19.00 | Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾
17. 05. | 19.00 | Hovory na útěku – B. Brecht – konec světa ne-
bude, něco se posralo. Hrají: M. Hanuš, M. Kopečný, E. Hacurová, 
V. Lazorčáková, M. Zimová, M. Matejka, J. Meduna, M. Potoček, 
J. Buble, S. Brabec/F. Tomášek, T. Makovský, rež. J. Borna a M. Ha-
nuš | 1 h 30 min bez pauzy
21. 05. | 19.00 | Élektra
23. 05. | 19.00 | Oblomov – I. A. Gončarov – „Dobře – tak ne-
ležíte, a místo toho ustavičně poletujete sem a tam jako mouchy, 
jenže jaký to má smysl?“. Hrají: M. Isteník, T. Turek, J. Meduna, 
J. Vondráček, V.  Lazorčáková, E.  Hacurová, rež.  H.  Burešová | 
2 h 45 min
24. 05. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar
25. 05. | 19.00 | S úsměvy idiotů – J. Vodňanský, P. Skoumal, 
J. Borna – kabaret, tentokrát literární. Hrají: M. Doležalová, F. Cíl, 
M. Hanuš, Č. Koliáš, V. Lazorčáková, J. Meduna, M. Potoček, P. Te-
sař, T. Turek, L. Veliká, M. Veliký ad., rež. J. Borna a M. Hanuš, 
hudba P. Skoumal | 2 h 15 min
27. 05. | 17.00 | TATÍNEK 002 – napínavé příběhy jedné 
rodiny, známé už z  inscenace Tatínek není k zahození. Hrají: 
I. Lokajová, P. Varga, rež. A. Goldflam | host Divadelní spolek 
LokVar | premiéra
29. 05. | 19.00 | Jidiš ve třech – host Hana Frejková
31. 05. | 19.00 | Ghost protocol | START/Krátká Dlouhá | der-
niéra
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zkomplikuje příchod opravdového zločince. Úč. Z. Kronerová, 
P. Nový, R. Mrázik, P. Hasman, J. Vacková, J. Synková, P. Labudová 
nebo L. Přichystalová, K. Mende, P. Hojer, O. Navrátil, J. Večeřa, 
J. Bradáč, M. Mededa, D. Renč, M. Chloupek, rež. J. Schmid

Jezinky a bezinky 

02. 05. | 19.30 | Rusalka nejen podle Dvořáka aneb Kdo je 
stará Háta? – A. Dvořák, J. Kvapil, J. Schmid – ypsilonkovská 
travestie slavné opery – co se stane do prostředí s Vodníkem, 
Ježibabou, Princem i Rusalkou vstoupí Švanda dudák, zvlášť když 
Princ už je trochu ve věku? Dvořákova opera se stala inspirací 
k inscenaci na téma problematického světa mytických postav 
a komplikovaného světa lidí. Navíc je plná odboček i asociací 
jinam. Úč. M. Dejdar, J. Synková, J. Lábus, M. Plánková nebo 
B. Skočdopolová, L. Loubalová, P. Vacek, J. Jiráň, O. Ruml, P. Vršek, 
R. Rychlá, J. Bradáč ad., rež. J. Schmid | 2 h 10 min
03. 05. | 19.30 | Ztracená Existence: Dentální rapsódie | host
04. 05. | 19.30 | Swing se vrací neboli o štěstí – swing je 
muzika, v níž se žije štěstí. Swing chytne za srdce a hýbá tělem. 
Hrají, zpívají a tančí: M. Bohadlo, K. Mende, M. Janouš, M. Kořínek, 
J. Jiráň, K. Kikinčuková, P. Labudová nebo J. Šteflíčková, M. Plán-
ková, J. Vacková, D. Renč, R. Rychlá, B. Skočdopolová, J. Štědroň, 
J. Bradáč, J. Večeřa, J. Noha, F. Uhlíř a hosté, rež. J. Schmid | 
2 h 30 min | host J. Vrbová
09. 05. | 19.30 | Svatá rodina – G. Schwajda – hořká komedie, 
v níž jsou na modelu jedné rodiny zobrazeny všechny problémy 
soudobé lidské společnosti. Hlavní hrdinka spáchá trestný čin 
v zoufalé naději, že pohne těmi nejlidštějšími stránkami 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
10. 05. | 19.30 | Jezinky a bezinky
11. 05. | 19.30 | Muž na větvi aneb Slavnost na horách 
či Prvobytně pospolné místo v Čechách – J. Schmid a kol. 
– Ypsilonka naruby. Hodně hudby a život jako kabaret, ovšem pěs-
tovaný vícegeneračně. Herecké výkony úžasné a překvapení, jak ti 
nejmladší výborně a po svém přebírají ypsilonskou štafetu. 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, 

A.  Hryc/M.  Maděrič, B.  Matuš/J.  Urban, R.  Škoda, H.  Holišo-
vá/L. Stránská, L. Olšovský/R. Vojtek, V. Peterková, J. Oplt ad., 
rež. P. Novotný, dirigent A. Moulík.
16. 05. | 19.00 | Čas růží – S. Tofi – jedinečná symbióza písní, 
největších hitů z repertoáru Karla Gotta a původního scénáře 
Sagvana Tofi. Těšte se na  odhalení příběhu starého obrazu, 
který v sobě skrývá osud jedné velké celoživotní lásky! „Čas růží 
pobaví i dojme!“ Hrají: J. Kopečný/R. Tomeš, E. Burešová/M. Pro-
cházková/V. Vyoralová, L. Korbel/M. Písařík, P. Dopita/J. Vojtek, 
J. Langmajer/S. Tofi, A. Gondíková/I. Jirešová, O. Bábor/P. Pecha, 
J. Nosek/P. Ryšavý, M. Malinovský/J. Štágr, V. Beneš/V. Zavřel.
17. 05. | 19.00 | Čas růží
18. 05. | 19.00 | Čas růží
19. 05. | 15.00 a 19.00 | Čas růží
20. 05. | 19.00 | Čas růží
24. 05. | 19.00 | Čas růží
25. 05. | 19.00 | Čas růží
26. 05. | 15.00 a 19.00 | Čas růží
27. 05. | 19.00 | Čas růží
30. 05. | 19.00 | Carmen – F. Wildhorn, J. Murphy, N. Allen 
– nejúspěšnější projekt v novodobé historii Hudebního divadla 
Karlín se vrací! Úč. L. Bílá, Dasha/M. Poulíčková, R. Jícha/P. Stre-
náčik, V. Noid Bárta/M. Pošta, P. Břínková, L. Kumpricht/T. Trapl, 
J. Korn/J. Štágr, H. Křížková/A. Langoska, Z. Durďinová/V. Veselá, 
K. Nováková, K. Sedláková, L. Fikar Stránská/B. Skočdopolová, 
T. Zelinková, I. Hrbáč, J. Šlégr, rež. G. Barre.
31. 05. | 19.00 | Carmen

STUDIO YPSILON
zřizovatel hlavní město Praha
Spálená 16, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 947 119, 224 054 333 nebo 224 054 090 (obchodní 
oddělení a pokladna)
e-mail: ypsilonka@ypsilonka.cz
www.ypsilonka.cz

  prodej vstupenek po–pá 9.00–19.30, so–ne hodinu před představe-
ním, vstupenky lze objednat na obchodni@ypsilonka.cz

  Divadelní klub je otevřen: po–pá 9.00–23.00, so–ne hodinu  
před představením

VELKÁ SCÉNA
01. 05. | 19.30 | Jezinky a bezinky – J. Kesselring – jak lze 
konat dobro? Tentokrát i dobrota zabíjí! Parodie neuvěřitelná, 
v níž lze chápat vše obráceně a naruby. Čili konkrétně: usmr-
cení jedem coby ctnostná a záslužná pomoc dobrotivých žen 
některým mužům. Ony dvě milé vražedkyně představují Z. Kro-
nerová a J. Synková. Avšak situaci v domě plném mrtvol náhle 
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R. Mrázik, B. Skočdopolová a M. Bohadlo nebo M. Chloupek, rež. 
A. Goldflam | 2 h 15 min
15. 05. | 19.30 | Proměna aneb Řehoř už toho má dost – 
F. Kafka, A. Goldflam – Řehoř Samsa pracoval, živil rodiče a sestru 
a jednoho dne už ho to přestalo bavit. Franz Kafka ho proměnil 
v brouka, nepotřebný hmyz, ale my jsme to zpracovali trochu ji-
nak, po svém, ovšem v úctě a s láskou! A také s písněmi a několika 
pohybovými kreacemi. Nechte se překvapit, určitě se pobavíte 
a třeba vám bude i trošku smutno. Ovšem pozor! O brouka pře-
kvapivě nepřijdete! Úč. P. Vršek, J. Kretschmerová, O. Navrátil, 
P. Labudová, D. Šváb, B. Skočdopolová, K. Mende, M. Bohadlo 
a J. Vacková, rež. A. Goldflam | 1 h 20 min
17. 05. | 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 
18. 05. | 19.30 | Drama v kostce, Pokus 2 – Mystérium sku-
tečnosti – J. Havelka a kol. – divadlo je vždy něco mezi barem 
a estetickým tvarem. Jenomže hranice divadla a baru přestaly být 
zřetelné. Všecko, co je na jevišti, hraje.“ Realita jeviště. Divadlo 
hlediště. Mystérium skutečnosti. Úč. P. Vršek, J. Vacková, D. Šváb, 
A. Polák a M. Bohadlo, rež. J. Havelka | 1 h 30 min
24. 05. | 19.30 | Proměna aneb Řehoř už toho má dost
25. 05. | 20.00 | Drama v kostce, Pokus 2 – Mystérium 
skutečnosti
28. 05. | 19.30 | Hlava Medúzy

ZÁJEZDY
22. 05. | 19.00 | Varieté Freda A. aneb Chytání větru | Tábor
27. 05. | Klub lhářů pana E. | Festival Mezi ploty

ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ
Štefánikova 57, 150 00 Praha 5
tel.: +420 234 651 111 (ústředna), 257 318 666 (pokladna)
e-mail: 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 

  otevírací doba divadelní kavárny: po-pá 10.00-24.00, so 17.00-24.00, 
ne zavřeno (otevírací doba se může měnit v závislosti na konání 
představení a dalších akcí Švandova divadla) 

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

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

  Inscenace souboru Švandova divadla: Inscenace souboru Švandova 
divadla: 80-430 Kč/slevy 20-40 % pro studenty, držitele karet ISIC, 
seniory a ZTP, Divadlo Spektákl: 170 Kč, Herecké studio ŠD: 170 Kč, 

K. Mende, P. Vršek, R. Rychlá, J. Jiráň, J. Bradáč, P. Labudová ne-
bo K. Kikinčuková, P. Nový, R. Mrázik, M. Janouš, L. Loubalová, 
J. Vacková, M. Bohadlo, K. Kauerová, D. Renč a J. Schmid, rež. 
J. Schmid | 2 h 15 min
13. 05. | 19.00 | Famelab | host
16. 05. | 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 nebo L. Loubalová a D. Renč, 
rež. J. Schmid | 2 h 30 min
20. 05. | 19.30 | Jezinky a bezinky
21. 05. | 19.30 | Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlav-
ně pocta Jaroslavu Ježkovi – J. Schmid etc. – chcete zažít 
Silvestr? S Osvobozeným divadlem? Hudebně taneční revuální 
večer, kterým seriálovým způsobem probíhá příběh dona Juana 
a jiné zábavné atrakce, vždy s nejrůznější hudbou Jaroslava Ježka. 
A i na trapasy dojde! Možná i na předsevzetí. Úč. P. Vršek, J. Onder, 
M. Bohadlo, K. Kikinčuková, J. Kretschmerová, J. Vacková, L. Lou-
balová, J. Večeřa, J. Bradáč, D. Renč, J. Noha, T. Víšek, P. Hasman, 
K. Mende, L. Přichystalová a O. Zicha, rež. J. Schmid. | 2 h 20 min
22. 05. | 18.00 | Dětský galavečer | host
23. 05. | 19.30 | Sežeňte Mozarta! – W. A. Mozart, J. Schmid 
– hudební kratochvíle kolem flétny, která je kouzelná. V Ypsilonu 
opravdová senzace. Hudební divadlo s výsostným objevem, jež 
souvisí se vznikem opery Kouzelná flétna. Z hlediska tématu je 
to inscenace aktuální, do dnešní doby jak dělaná. Úč. R. Janál, 
P. Vršek, M. Šrůmová nebo J. Šrejma Kačírková, J. Korn, J. Synková, 
P. Labudová, O. Navrátil, J. Jiráň, P. Nový, L. Loubalová, K. Kikin-
čuková, M. Janouš, R. Rychlá, M. Čížek, M. Kořínek a D. Renč, rež. 
J. Schmid | 2 h 30 min
29. 05. | 19.30 | Praha stověžatá – J. Schmid – kultovní insce-
nace Ypsilonky. Praha od nepaměti k dnešku! Hvězdné obsazení. 
Úč. J. Lábus, J. Synková, M. Eben, P. Vacek, J. Korn, M. Dejdar, 
J.  Kretschmerová, J.  Jiráň, M.   Plánková ad., rež. J.  Schmid | 
2 h 30 min
31. 05. | 19.30 | Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsilonce 
– kolektivní improvizace herců Studia Ypsilon. Úspěšné písničky, 
řeči, atrakce a nápady. Hrají, zpívají a improvizují: M. Dejdar, J. Lá-
bus, P. Nový, J. Jiráň, M. Janouš a P. Hojer, rež. vedení M. Dejdar 
| 1 h 45 min

MALÁ SCÉNA
14. 05. | 19.30 | Vratká prkna – A. Goldflam – groteska maličko 
zlá, ale snad ne bez lásky. Tak trochu smutná komedie z divadelní-
ho prostředí. Vždyť prkna, co znamenají svět, jsou občas nečekaně 
vratká. Takže i vy se pobavte, trochu ovšem škodolibě na náš účet. 
Úč. J. Lábus, J. Kretschmerová, P. Vršek, D. Šváb, L. Loubalová, 
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16. 05. | 19.00 | Řemeslníci – L. Knutzon – dánská komedie, 
v níž je největším nepřítelem člověka tvor s vrtačkou, pivem 
a spoustou výmluv. V hlavních rolích: K. Cibulková, K. Halbich 
a R. Jašków. Rež. D. Hrbek | anglické titulky | 135 min | Velký sál
16. 05. | 19.00 | Šoa – Příběh Miloše Dobrého / Příběh Hany 
Pravdové – T. Hrbek, L. Kolouchová, D. Hrbek – příběh dvou lidí, 
kteří se ocitli na stejných místech a prožili podobné tragédie, 
a přesto se nikdy nepotkali. Hrají: M. Dancingerová a M. Hruška. 
Rež. D. Hrbek | 60 min | Studio
17. 05. | 19.00 | Krysař – V. Dyk – hra na motivy příliš živé le-
gendy a jedné z nejznámějších próz české literatury. V titulní roli: 
K. Cibulková, rež. D. Gombár | anglické titulky | 155 min | Velký sál
18. 05. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? – L. von Trier – komedie 
o řediteli, kterého nikdy nikdo neviděl. V hlavních rolích: M. Dlou-
hý, K. Halbich, rež. D. Hrbek | anglické titulky | 160 min | Velký sál
18. 05. | 19.00 | Pankrác ’45 | 90 min | Studio
19. 05. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? | titulky pro neslyšící | 
160 min | Velký sál
21. 05. | 19.00 | Kauza pražské kavárny | Studio
22. 05. | 19.00 | Ztracená čest Kateřiny Blumové + Diskuze 
po představení – ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich-
-Böll-Stiftung – příběh dívky, která se stává obětí policie i tis-
ku. Jenomže se začíná bránit. Hrají: M. Štípková, A. Štréblová, 
R. Jašków, T. Petřík. Rež. D. Šiktanc | 90 min | Studio
25. 05. | 11.00 | Úklady a láska – F. Schiller – strhující a stále 
současný příběh německého klasika o tom, co se stane, když se 
ze dvou zamilovaných stanou loutky. V rukou mocných. V rukou 
lásky. Hrají: D. Barešová, T. Červinek, M. Dohnal, B. Pavlíková, 
M. Hruška, K. Cibulková, D. Punčochář, M. Štípková, J. Weiner. 
Rež. M. Františák | anglické titulky | Velký sál | veřejná generálka
26. 05. | 19.00 | ÚKLADY A LÁSKA | anglické titulky | Velký 
sál | premiéra
28. 05. | 19.00 | Slušný člověk – M. Krátká – volně na motivy 
novely Karla Čapka Obyčejný život. Hrají: M. Hruška, B. Pavlíková, 
M. Pospíchal, P. Buchta, A. Glässnerová, rež. M. Krátká | 70 min 
| Studio
29. 05. | 19.00 | Úklady a láska | anglické titulky | Velký sál
31. 05. | 19.00 | Protest/Rest – V. Havel, M. Hejduk – hru 
Václava Havla uvádíme spolu s úplně poslední „Vaňkovkou“ Marka 
Hejduka. V hlavních rolích: R. Jašków a T. Pavelka, rež. D. Hrbek 
| 100 min | Studio

DIVADLO TRAMTARIE
02. 05. | 19.00 | Divoké historky – F. Nuckolls – absurdní kome-
die. Šest minipříběhů ze života úplně normálních lidí, kterým jed-
noho krásného dne úplně normálně ruply nervy | 90 min | Studio

POSLECHOVÝ VEČER JIŘÍHO ČERNÉHO
03. 05. | 19.00 | Karel Kryl bez legend – hlavním obsa-
hem čtvrtého, závěrečného večera krylovského cyklu budou 

Just Impro: 200 Kč, dětská představení: 90-120 Kč, Radim Vizváry: 
280-300 Kč, koncert: 420 Kč, workshopy: 700-1200 Kč, scénické 
rozhovory: 170 Kč, Buchty a loutky: 190 Kč, DUS: 250 Kč, Na stojáka: 
350-390 Kč, Karel Kryl: 130 Kč, Divadlo Tramtárie: 170 Kč.

  anglické titulky (English subtitles) promítané nad jevištěm ve Velkém 
sále u představení: CRY BABY CRY, Kdo je tady ředitel? (18. 5.), Krysař, 
Kurz negativního myšlení, Obraz Doriana Graye, Pohřeb až zítra 
(14. 5.), Řemeslníci, Úklady a láska.

  titulky pro neslyšící u představení: Kdo je tady ředitel? 19. 5.
  bližší informace o dětských představeních najdete v rubrice „Divadla 
pro děti“ a o Workshopech Švandova divadla v rubrice „Volnočasové 
aktivity “.

07. 05. | 19.00 | Kauza pražské kavárny – J. Erftemeijer a kol. 
– povaleči z kaváren, do polí a továren! Zdá se, že populární heslo 
doby po osmačtyřicátém roce, zejména pak „budovatelských“ let 
padesátých, se vrací – a to přímo z hradu! Co anebo koho však 
toto spojení označuje? Hrají: P. Buchta, A. Buršová, J. Erftemeijer 
a další, rež. J. Erftemeijer a kol. | Studio
09. 05. | 19.00 | Obraz Doriana Graye – O. Wilde – Wildeův 
slavný román jako současné jevištní podobenství o zoufalém 
tápání těch, kteří již neřeší, jak přežít, ale jak žít. Hrají: O. Kraus, 
T. Petřík, L. Veselý, M. Štípková, M. Rykrová, T. Červinek, M. Hruška, 
M. Dancingerová, N. Řehořová, J. Erftemeijer. Rež. M. Kinská | 
anglické titulky | Velký sál
10. 05. | 19.00 | Obraz Doriana Graye | anglické titulky | 
Velký sál
11. 05. | 17.00 a 20.30 | Na stojáka
12. 05. | 20.00 | CRY BABY CRY – S. Krátká – pět žen se v dnes 
populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit 
svůj život. Hrají: K. Cibulková, K. Frejová, B. Pavlíková, B. Popková, 
R. Derzsi aj. M.Dlouhý/L.Veselý, rež. M. Krátká | anglické titulky 
| 80 min | Velký sál
14. 05. | 19.00 | Pohřeb až zítra – N. Kocab – předpohřební ve-
čeře a rodina zase jednou pohromadě. Klidné to rozhodně nebude. 
Původní divadelní komedie od Natalie Kocab. Hrají: N. Řehořová, 
B. Kaňoková, B. Pavlíková, L. Veselý, R. Jašków, C. Dobrý/A. Ernest. 
Rež. D. Hrbek | anglické titulky | Velký sál
14. 05. | 19.00 | Srdce patří za mříže – D. Košťák – jak snadné 
je v dnešním světě ztratit lidské srdce. Pohled nejmladší divadelní 
generace na téma násilí. Hrají: M. Krátká, M. Pospíchal, J. Erfteme-
ijer, T. Červinek, P. Buchta, K. Cibulková. Rež. A. Burianová | Studio
15. 05. | 19.00 | Kurz negativního myšlení – B. Breien – 
sarkastická černá komedie. V hlavní roli: M. Dlouhý, rež. D. Hrbek 
| anglické titulky | 100 minut bez přestávky | Velký sál
15. 05. | 19.00 | Pankrác ’45 – M. Kinská – „Casting na po-
pravu“. Fiktivní příběh založený na skutečných událostech Hrají: 
D. Barešová/E. Josefíková, B. Pavlíková, K. Cibulková, A. Buršová 
a R. Derzsi, rež. M. Kinská | 90 min | Studio
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KONCERT
28. 05. | 19.30 | Javory Beat – Hana a Petr Ulrychovi ve svém 
rockovém projektu JAVORY BEAT, těšit se můžete na známé javo-
rovské písničky v jiném kabátě, na nové skladby, ale také na staré 
beatové „pecky“ | Velký sál

SCÉNICKÉ ROZHOVORY
17. 05. | 19.00 | Jindřich Šídlo – novinář, redaktor, politický 
komentátor a mj. laureát novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky. 
Mluvit se bude o tom, jak vzniká jeho populární pořad Šťastné 
pondělí, o stavu naší žurnalistiky, potažmo politických elit a vůbec 
české společnosti. Ptát se bude spolu s diváky jako vždy David 
Hrbek | 90 min | Studio

DIVADLA A–Z

ČINOHERNÍ KLUB
Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1
tel.: +420 211 151 877 (pokladna)
e-mail: 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 je divadlo 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.

01. 05. | 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
02. 05. | 19.30 | Černý med – V. Mašek – dialog jako utkání, ja-
ko souboj o nadvládu. Ale také jako rozkoš, slast z kladení vět, akce 
a reakce. Nebezpečí na hranici šílenství, smrti, konce, flirtování 
s koncem. Modelování slov do tvarů, do hmoty, do těžké vůně, 
slova jako kyselina rozleptávající již vyřčené. Hrají: I. Uhlířová, 
V. Fridrich, rež. V. Mašek
03. 05. | 19.00 | Tramvaj do stanice Touha – T. Williams – 
„Řekli mi, že mám nastoupit do tramvaje, která jede do stanice 
Touha.“ Jedna z nejlepších Williamsových her a vrcholů americké 
dramatické tvorby. Hra se v originále jmenuje A Streetcar Named 
Desire – tramvaj jménem Desire (Touha). V New Orleans sku-
tečně existuje (nebo aspoň v době, kdy Williams Tramvaj psal, 
existovala) zastávka nazvaná Desire a je to zastávka konečná. 
Úč. L. Žáčková, J. Hájek, M. Procházková, M. Dadák, L. Jelínková, 
O. Brancuzský, V. Šanda ad., rež. L. Smoček

jeho poslední studiová alba Tekuté písky a Monology. Uslyšíme 
i ukázky z australských nahrávek a singlů vydaných Škvoreckými, 
i z recitačního alba Dvě půle lunety, a Černého ohlédnutí nad 
jeho polistopadovými spory s Krylem ohledně vnitropolitického 
vývoje | 140 min | Studio

DIVADLO SPEKTÁKL
www.facebook.com/spektakl

05. 05. | 20.00 | HODINA LÁSKY – J. Topol – křehká hra Josefa 
Topola o tom, že i láska vyprší, když ji člověk začne přepočítávat 
na minuty | Studio | premiéra
08. 05. | 20.30 | Uražení a ponížení – F. M. Dostojevskij – 
ponurý příběh z prostředí ztřeštěného životního kvasu, tupého 
egoismu, rozporných zájmů, chmurné neřesti, tajných zločinů | 
90 min | Studio
13. 05. | 19.00 | Hodina lásky | Studio
30. 05. | 19.00 | Solaris – S. Lem – Kris Kelvin patří k nejchytřej-
ším vědcům na planetě Zemi. Brzy však zjistí, že existují věci, které 
ani on nedokáže rozumem uchopit | 60 minut | Studio

JUST! IMPRO
www.justimpro.cz

09. 05. | 19.00 | Just! Impro Show – přijďte se pobavit příbě-
hy, skeči a písněmi, které vzniknou bez přípravy na vámi zadaná 
témata | 90 min | Studio

BUCHTY A LOUTKY
10. 05. | 19.00 | Rocky IX. – kultovní inscenace o smutném 
boxerovi, lásce a přátelství | 90 minut | Studio
29. 05. | 19.00 | Čelisti reloaded – třetí díl loutkových Re-
loaded. Příběh o veliké rozzlobené rybě a odvážném plavčíkovi 
na motivy slavného filmu Čelisti | 95 minut | Studio

MIME PRAGUE
11. 05. | 19.00 | Radim Vizváry: V.I.P. – nová celovečerní 
pantomima mima Radima Vizváryho | 1. premiéra
12. 05. | 19.00 | Radim Vizváry: V.I.P. | 2. premiéra

DIVADLO U STOLU
23. 05. | 19.00 | Don Juan a Faust – Ch. D. Grabbe – bizarní 
tragédie dvou vypjatých individualit, odmítajících se podřídit 
jakémukoliv řádu, drama plné nezkrotných vášní, patosu i drsného 
humoru | 100 min | Studio
24. 05. | 19.00 | Návrat domů – H. Pinter – podle mnohých 
nejlepší hra britského nositele Nobelovy ceny za literaturu nabízí 
šestero skvostných hereckých příležitostí a jedno šokující vyústění 
| 80 min | Studio

HERECKÉ STUDIO ŠD
25. 05. | 19.00 | Kytice – K. J. Erben – devět balad z Erbenovy 
Kytice v podání Hereckého studia Švandova divadla. Krutost, 
poezie, něha, láska… A snad i trochu humoru! | Studio
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I. Orozovič/M. Čapka, J. Hájek, M. Dadák, G. Míčová, N. Puklušová, 
I. Uhlířová, rež. M. Čičvák
18. 05. | 19.30 | Léda (Manželskonemanželská povídka)
19. 05. | 19.30 | Svatba pozdního léta (Variace na písmeno 
G) – J. Kačer – hra o touze být u někoho blízkého. Trochu groteska 
i velmi vážná věc. Hrají: Z. Bydžovská, J. Kačer, N. Boudová, P. Ki-
kinčuk, J. Břežková, Z. Stavná, V. Šanda. Rež. L. Smoček
20. 05. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: Goldoniáda – 
M. Porubjak – komedie o tom, jak je důležité umět si hrát. Hrají 
si: P. Körner, A. Tomek, M. Palaugari, E. Krejcar, V. Hanuš, L. Ratajo-
vá, A. Ratajová, M. Charvát, M. Peterka, K. Heřmánková, J. Vistoří-
nová, P. Prudil | Divadelní společnost Jablonský, Jindřichův Hradec
21. 05. | 19.30 | Poutníci do Lhasy – M. Dadák – Takhle ne-
můžete přemýšlet. A takhle už vůbec ne! Není cesta zpátky. Hrají: 
A. Minajev, A, Kameníková, V. Kotek, H. Hájek, M. Dadák, J. Holík, 
I, Uhlířová, J. Štrébl, rež. M. Čičvák
22. 05. | 19.30 | Poutníci do Lhasy
23. 05. | 19.30 | Tanec bláznů – L. Birinski – to by tak hrálo, 
abychom u nás do zítřka nesvedli revoluci. Hrají: P. Nárožný, O. Vet-
chý, J. Dulava, M. Procházková, N. Boudová, V. Kratina, P. Kikinčuk, 
L. Žáčková, H. Hájek a další, rež. L. Smoček
24. 05. | 15.00 | 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
25. 05. | 19.30 | Zrada – H. Pinter – autor se ve Zradě (The 
Betrayal, 1978) inspiroval vlastní mimomanželskou aférou a jejím 
skandálním odhalením. Premiéra hry, kterou napsal po rozcho-
du s herečkou Vivien Merchantovou, se konala v listopadu 1978, 
v londýnském Národním divadle v režii Petera Halla Pinterovi 
nešlo, podobně jako v jeho ostatních hrách, o samotný příběh; 
neuchopitelnost odcizení a osamělosti řeší na půdorysu klasic-
kého trojúhelníku, ale své téma nerozlišitelnosti pravdy a lži, vy-
prázdněnosti a odcizenosti sobě i druhým tentokrát ozvláštňuje 
a posiluje prací s časem. Autorovi zvlášť záleželo na tom, aby 
tento experiment s časem byl diváky pochopen. Úč. K. Lojdová, 
M. Finger, O. Sokol, rež. O. Sokol
26. 05. | 19.30 | Bůh masakru – Y. Reza – slogan: „Nemůžeme 
ovládnout, co nás ovládá“. Yasmina Reza není nikdy doslovná, 
nepíše pouhé „dobře udělané hry“ se zaručenou pointou. Úč. 
I. Chýlková, M. Pleštilová, J. Dulava a V. Kratina, rež. O. Sokol
28. 05. | 19.30 | Poutníci do Lhasy
30. 05. | 19.30 | Kati
31. 05. | 19.30 | Bůh masakru

ZÁJEZDY
09. 05. | Bůh masakru | Jihlava
31. 05. | Urna na prázdném jevišti | Louny

04. 05. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: Krysí dům – K. Pokor-
ná – klasická detektivní komedie zasazená do Anglie třicátých let 
minulého století. Hrají: M. Lichtenberg, J. Kaltounková, J. Jaroš, 
O. Navrátil, V. Teplá, V. Chrenková, P. Kadeřábková, J. Řezáčová, 
V. Balíková, J. Korn. Scénář a režie: K. Pokorná | Voživot, Mladá 
Vožice
05. 05. | 19.30 | Americký bizon – D. Mamet –„Stejný text, 
ale naprosto jiná a nová inscenace Amerického bizona. To je moje 
představa a přání.“ Slova Ondřeje Sokola k připravované inscenaci. 
Hrají: O. Sokol, M. Finger a V. Šanda, rež. O. Sokol
07. 05. | 19.30 | Urna na prázdném jevišti – M. Čičvák – 
„Moje poslední komedie“. Martin Čičvák režíruje svou autorskou 
inscenaci Urna na prázdném jevišti, v níž čtyři herečky – v našem 
případě Lenka Skopalová, Veronika Žilková, Ivana Uhlířová a Sára 
Venclovská – rozptylují popel svého nenáviděného i milovaného 
režiséra. Černá až bulvární komedie žvaněním svých protagonis-
tek 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 
10. 05. | 19.30 | QED – P. Parnell – inscenace hry P. Parnella QED 
(Kvantová elektrodynamika), která je soustředěným a vtipným 
postižením situací ze závěru života geniálního fyzika Richarda 
Feynmana, nositele Nobelovy ceny. Úč. V. Kratina. Rež. J. Zindulka
11. 05. | 19.30 | Dámský krejčí – G. Feydeau – malá lež je 
mrzká, ale velká lež, to je umění! Úč. R. Holub, O. Sokol, J. Dulava, 
M. Dadák, M. Bočanová, I. Jiříčková a A. Talacková, rež. M. Čičvák
12. 05. | 19.30 | Ujetá ruka (Behanding in Spokane) – 
M. McDonagh – mnoho rukou, ale žádná z nich ta pravá. Zá-
pletka hry se točí kolem drsného chlápka s pistolí, jenž přijíždí 
do malého amerického městečka hledat ruku, kterou mu kdysi 
zlovolně nechali oddělit od paže vlakem. Dramatický rukopis: 
starý McDonagh od A do Z – bravurně podaný neuvěřitelný pří-
běh, nevázané, vtipné dialogy, překvapivé zvraty a nemožnost 
odhadnout, jak to vše skončí. Úč. M. Taclík, M. Finger, M. Stehlí-
ková, O. Sokol, V. Šanda, P. Horváthová
13. 05. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: Válka Roseových – 
W. Adler – drama a mrazivá komedie současně. Hrají: O. Hampl, 
L. Austová, E. Kobertová, L. Dědek, M. Drahovzal, B. Manglová, 
K. Škrétová, T. Benešová, P. Mareček. | Malé divadla, Kolín
14. 05. | 19.30 | Americký bizon
15. 05. | 19.30 | Léda (Manželskonemanželská povídka) – 
M. Krleža – nic, k čemu může dojít mezi mužem a ženou, není tak 
důležité, aby bylo nutno si kvůli tomu rvát vlasy. Úč. P. Nárožný, 
M. Maděrič/O. Brancuzský, N. Boudová, O. Vetchý a D. Černá, rež. 
L. Smoček
17. 05. | 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 (premiéra v březnu 1979). Hrají: J. Kukura, M. Finger, 
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20. 05. | 19.30 | Elegance molekuly 
21. 05. | 19.30 | Dabing Street
22. 05. | 19.30 | Vzkříšení – dramatizace povídek neznámého 
autora. Hrají: J. Holcová, M. Issová/V. Khek Kubařová, Z. Žádníko-
vá, H. Čermák, M. Hádek/V. Polívka, V. Neužil, P. Šimčík, I. Trojan, 
rež. M. Vajdička
23. 05. | 19.30 | Teremin – P. Zelenka – příběh člověka, který 
navždy změnil tvář moderní hudby. Hrají: I. Trojan, D. Novotný, 
M. Myšička, J. Bábek, K. Melíšková, Z. Žádníková, J. Plesl, E. Bouš-
ková, P. Šimčík, V. Jiráček, P. Koutecký, rež. P. Zelenka.
24. 05. | 19.30 | Kakadu – K. F. Tománek, J. Havelka – hra ze ži-
vota. Hrají: S. Babčáková, S. G. Janáčková/E. Novotná, V. Khek Ku-
bařová, J. Holcová, B. Poláková, D. Novotný, J. Plesl, rež. J. Havelka 
25. 05. | 19.30 | Racek – komedie o čtyřech dějstvích. Hrají: 
K. Melíšková, J. Plesl, I. Trojan, V. Khek Kubařová, H. Čermák/T. Je-
řábek, M. Krobot, L. Krobotová, V. Neužil, Z. Žádníková/S. Babčá-
ková, P. Šimčík a další, rež. M. Vajdička.
29. 05. | 19.30 | Vražda krále Gonzaga
30. 05. | 19.30 | Honey – M. Krobot, L. Smékal – romantický 
příběh podle skutečných událostí. Společný projekt Dejvického 
divadla a souboru Cirk La Putyka. Hrají: J. Balcar, Š. Fülep Boč-
ková, J. Boková, V. Fülep/O. Malý, J. Holcová, J. Kohout, D. Koma-
rov, L. Krobotová, T. Nádvorníková, V. Neužil, J. Plesl, V. Polívka, 
A. Schmidtmajerová, P. Šimčík, A. Volný, J. Weissmann, rež. M. Kro-
bot | Inscenace se hraje v divadle Jatka78 v Praze 7 – Holešovicích
31. 05. | 19.30 | Jak je rok dlúhý – od fašanku neboli maso-
pustu po další fašank – na jevišti se odehraje rok plný veselých 
i smutných událostí, tak jak život běží… | Představení folklorního 
souboru Rosénka
31. 05. | 19.30 | Honey | Inscenace se hraje v divadle Jatka78 
v Praze 7 – Holešovicích | zadáno

ANTI.KVARIÁT DD
  vstup přes Dejvickou divadelní kavárnu

03. 05. | 20.00 | Co.media – intermediální integrál Martina 
Myšičky

DIVADLO ARCHA
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 716 333 (pokladna)
e-mail: 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! 

DEJVICKÉ DIVADLO, O. P. S.
Zelená 15a, 160 00 Praha 6
e-mail: dejvickedivadlo@dejvickedivadlo.cz
www.dejvickedivadlo.cz

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

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

  předprodej na květen začal v pokladně DD v sobotu 21. dubna v 9.00, 
on-line předprodej ve čtvrtek 19. dubna ve 20.00

  v den představení je od 18.30 otevřen divadelní klub

01. 05. | 19.30 | Ucpanej systém – I. Welsh – proč Bůh sedí 
na střídačce. Hra inspirovaná dílem Irvina Welshe Acid House. 
Divadelní adaptace: Daniel Majling. Hrají: I. Trojan, V. Neužil, 
M. Krobot, M. Myšička, M. Pechlát, J. Plesl, H. Čermák/M. Hádek, 
P. Vršek, J. Holcová, K. Melíšková, L. Krobotová, rež. M. Vajdička
02. 05. | 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
04. 05. | 19.30 | Dabing Street – P. Zelenka – ve dvou věcech 
jsou Češi skutečně dobří: v pití alkoholu a dabingu. Hrají: M. My-
šička, V. Neužil, H. Čermák, J. Holcová, K. Melíšková, L. Jelínková, 
rež. P. Zelenka
05. 05. | 19.30 | Vražda krále Gonzaga – J. Havelka – hřích je 
hřích, i když nám svědomí namlouvá opak. Hrají: S. Babčáková, 
K. Melíšková, Z. Žádníková, T. Jeřábek, M. Myšička, I. Trojan, rež. 
J. Havelka
06. 05. | 19.30 | Elegance molekuly – P. Zelenka – tři mo-
lekuly, tři muži s vizí a odvahou riskovat. Hrají: I. Trojan, V. Khek 
Kubařová, M. Myšička, P. Šimčík, P. Vršek, Z. Žádníková, V. Polívka, 
V. Jiráček, E. Maximová, L. Jelínková, rež. P. Zelenka
07. 05. | 19.30 | Ucpanej systém
08. 05. | 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/J. Holcová, Z. Žádníková, rež. O. Spišák.
11. 05. | 19.30 | Interview – T. Holman – „Svěřím ti nejtem-
nější tajemství, jedině když ty mi řekneš to svý.“ Hrají: V. Khek 
Kubařová, J. Plesl, rež. M. Myšička
15. 05. | 19.30 | Simona Babčáková a NO A! – představení 
zkoumající možnosti jevištní improvizace. Hrají: S. Babčáková 
a její improvizační skupina NO A!
18. 05. | 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, L. Krobotová, rež. M. Krobot 
19. 05. | 19.30 | Dealer’s Choice – P. Marber – kdo rozdává, 
rozhodne. Hrají: D. Novotný, V. Neužil, H. Čermák, M. Myšička-
/M. Hádek, J. Plesl, I. Trojan, rež. J. Pokorný | s anglickými titulky
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16. 05. | 20.00 | Divadlo Vizita – Nesmrtelné Májovky – 
nespoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Še’ze, Zdeňka 
Konopáska a Viktora Zborníka
17. 05. | 20.00 | Divadlo Vizita – Utajená záhada – ne-
spoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Še’ze, Zdeňka 
Konopáska a Viktora Zborníka
18. 05. | 20.00 | Festival Nové Evropy – Cena Jarmily Je-
řábkové – laureátky Ceny Jarmily Jeřábkové 2017, Tina Afrian 
Breiová (Armenie/ČR), Johana Pocková (ČR) a Sandyi Cansu Ergin 
(Turecko) představí své nové choreografie, vytvořené pro tento 
večer
20. 05. | 20.00 | J. P. Muchow & The Antagonists, support: 
Kalle – Jan P. Muchow v loňském roce na festivalu Soundtrack 
poprvé představil koncertní program, který připravil spolu s vý-
raznými osobnostmi české hudební scény. Muchow, autor filmové 
hudby k více než 30 celovečerním filmům, jako „protagonista“, 
podporován šesticí „antagonistů“: Ema Brabcová (Luno, Khoiba), 
Václav Havelka (Please The Trees), Marek Doubrava (Hm..., ex 
Tatabojs), Jan Janečka (Southpaw, Republic Of Two, Luno), Marie 
Dorazilová (PKF – Pražská filharmonie, Krása Quartet) a Jenovéfa 
Boková v doprovodu komorního smyčcového tělesa zahrají pů-
vodní autorská hudební témata a písně z českých i zahraničních 
filmů, které za posledních 20 let Muchow zkomponoval. Bude to 
jedinečná možnost slyšet v živém provedení např. skladby ‚Lu-
cky Boy‘ (film Samotáři), temnou baladu ‚Lay Down‘ (Ve stínu), 
‚Cowboy Of The River‘ (Teorie tygra) nebo westernovskou ‚Out 
Of Shadows‘ z polského filmu Yuma. A nejen tyto, ale i tvorbu 
z filmů: Normal, Grandhotel, Václav, Jedna ruka netleská, Muži 
v naději, My2, Krásno a dalších
23. 05. | 20.00 | Respect Festival 2018 uvádí – Kamasi  
Washington – Kamasi Washington – vizionář, který propojil 
Johna Coltrana s jazzem budoucnosti. Největší jazzový objev de-
setiletí oslovil znalce stejně jako vyhraněné hipsterské publikum. 
Jako saxofonista i aranžér se představil na albu Kendricka Lamara 
a svým tříhodinovým kompletem Epic získal sérii mezinárodních 
ocenění. Spolupracoval s Wayne Shorterem, Herbie Hancockem, 
Lauryn Hill i Snoop Doggem, se zappovským klávesistou George 
Dukem i zpěvačkou Chakou Khan a vystoupil na velkých festivalech 
včetně Coachella, Glastonbury, Fuji Rock, Bonnaroo a Primavera. 
V Praze představí repertoár ze svého napjatě očekávaného alba.
24. 05. | 20.00 | THOMAS & RUHLLER – Diner – chodí po hla-
dině, porušují gravitaci, procházejí zdmi i stoletími. Jsou avantgar-
dou i muzeem. Jejich nenapodobitelný styl vzdoruje času i vkusu 
kritiků. Jsou nezařaditelní, provokativní a neodolatelní. Hrdinové 
novodobé performance – Thomas a Ruhller speciálně pro vás, 
a exkluzivně pro divadlo Archa, prostírají na stříbře svůj Diner. 
Přijďte si pro magický divácký zážitek servírovaný s bezstarostnou 
improvizační lehkostí a rafinovanou elegancí.
25. 05. | 20.00 | VOSTO5/Divadlo Archa – Kolonizace – 
nový počátek – kdo jsme – kam jdeme – kdo přijde po nás. 
Zážitková sci-fi simulace překračující horizont událostí, hranici 
gravitace a limity lidského vnímání. Lidé od nepaměti toužili 
prozkoumávat daleký vesmír. Co nás k tomu žene? Zvědavost, 

02. 05. | 10.00–13.00 | Interaktivní dílna pro školy: Jak 
vzniká dokumentární divadlo? – dílna zaměřená na principy 
dokumentárního divadla představí umělecký proces založený 
na společné tvorbě a práci s reálnými zdroji. Účastníci se ve spo-
lupráci s profesionály seznámí se základy světelného a zvukové-
ho designu, tvorbou textů, improvizací v prostoru a videoartem. 
Dílnu povedou autoři inscenací dokumentárního divadla: Jana 
Svobodová, Philipp Schenker, Jan Burian a Pavel Kotlík ve spo-
lupráci s Dominikem Hradilem. 
02. 05. | 20.00 | Velký špatný: Talkshow Radia Wave – Aleš 
Stuchlý, Dan Řehák a Prokop Vejda (aka Stříbrný Rafael) zhodnotí 
v květnové Talkshow Radia Wave s pozdviženým obočím uply-
nulých 95 let Českého rozhlasu. Podnikneme také verbální pouť 
na horu Říp, kde se před 150 lety zakládal tábor lidu, a budeme 
se ptát, jaký je rozdíl mezi vlastenectvím a nacionalismem. Spolu 
s krtky a trolly pak oslavíme vznik metra a emailového spamu. Co 
bychom si bez nich taky počali | vstupné 100 Kč | 60 min
04. 05. | 09.00 a 12.00 | Spielraum Kollektiv / Divadlo Archa 
/ Archa.lab – Fidlovačka aneb Kdo je My? – Tylova „Fidlovačka 
aneb Žádný hněv a žádná rvačka“ je spojovaná s povzbuzením 
národního sebevědomí. Pochází z ní česká národní hymna. Hra, 
která byla dlouho vnímaná jako propadák, zažila úspěch až v roce 
1917. 83 let po premiéře, rok před vznikem samostatného Česko-
slovenska. Následovala nejen vytoužená fáze české samostatnosti, 
ale také fáze opětovné nesamostatnosti. Nyní, 100 let po úspěchu 
Fidlovačky, stojí nacionalistické myšlenky opět v popředí zájmu. 
Experti všedního dne, kteří mají k otázce češství co dodat, nabí-
zejí různé pohledy na téma národní identity. O česko-německých 
vztazích, migraci, strachu a českých hodnotách. Koncept: Mathias 
Straub, Linda Straub. Rež. Linda Straub. 
10. – 12. 05. | 20.00 | Wim Vandekeybus a Ultima Vez 
– Go Figure Out Yourself (Přijďte si na to sami) – no-
vý projekt Wima Vandekeybuse zkoumá hranice mezi diváky 
a performery. Jednoduchým pohybem ve volném prostoru se 
stanete součástí kolektivního happeningu. Tato všeobjímající 
výzkumná výprava vás zavede na místa, kde můžete dát svým 
myšlenkám tvar. Za živelného doprovodu slov, hudby a tance se 
můžete poddat nepředvídatelné, vzrušující cestě. A síle zraku. 
Zblízka. Režie, choreografie a scéna: Wim Vandekeybus. Vytvořili 
a účinkují: Sadé Alleyne, Maria Kolegova, Hugh Stanier, Kit King, 
Tim Bogaerts. 
15. – 16. 05. | 20.00 | Jiří Havelka / Karel František Tomá-
nek / Vosto5 – Dechovka – „Lidé se mění, dechovka zůstává.“ 
Hospoda, divadlo, tancovačka… Vše ve svérázném hospodském 
site-specific hraném mezi stoly sálu v proměnách času. Stalo se 
roku 1923. Stalo se roku 1945. Stalo se včera. Děje se pořád. Do-
kument o historii, který je víc než jen dokumentem o nás. Když 
se rozdírají staré rány, když se hledají viníci, je potřeba vykopat 
a spočítat kosti. Chcete vědět, jak by vám bylo na tancovačce 
po druhé světové válce? Viděli jste už někdy slavnostní otevření 
sokolovny? A přejete svým nepřátelům pomník? Přijďte to zažít. 
Nově uváděno v Sokolovně Řepy, Na Chobotě 125/2b, Praha 6 
| derniéra

www.kampocesku.cz  divadla  43



kteří je příběhem provázejí, jim pomáhají situaci řešit. Nebude 
to však jednoduché. Alice potká někoho třetího. Kdo to bude? 
Jaké tajemství skrývá?  Do představení jsou zapojeni i diváci 
a mohou sami rozhodnout, jak příběh dopadne.  Z představení 
si kromě zážitku můžete odnést také výhru, která je připravena 
vždy pro jednoho z diváků. Hrají: R. Macháček, M. Soldátová, 
L. Veřtát, H. Kočaryan, K. Krocová, F. Malý, A. Zouharová, T. Ko-
zová, M. Merhaut, M. Jakubová, P. Antoň, rež. F. Malý | 108 min 
| vstupné 200 Kč | premiéra
06. 05. | 15.00 | Jumanji: Vítejte v džungli! – dobrodružný 
rodinný film, USA – když čtveřice školáků objeví starou herní 
konzoli, ocitnou se všichni uprostřed videohry Jumanji a půjde 
jim rázem o život. Hrají: D. Johnson, K. Gillan, J. Black, K. Hart 
a další, rež. J. Kasdan | 119 min | vstupné 80 Kč | kino
10. 05. | 19.30 | Zamilovaný sukničkář – M. Parker – ko-
medie plná záměn s překvapivým rozuzlením. Hrají: L. Vaculík, 
V. Limr/ P. Nečas, F. Tomsa, R. Pavlovčinová, M. Bočanová a další, 
rež. R. Štolpa | DS Háta | 135 min | vstupné 370, 350, 330 Kč | 
částečně zadané představení
11. 05. | 19.30 | Muzikál Láska mezi řádky | 108 min | vstupné 
200 Kč
13. 05. | 15.00 | Čertoviny – česká pohádka – po čertech pěkná 
pohádka o lásce. Hlavními hrdiny pohádky jsou dva nešikovní 
čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest 
do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich 
úkol se jim však od počátku nedaří, spíše, než aby lidi sváděli k hří-
chům, tak jim neúmyslně pomáhají. Hrají: J. Prachař, D. Benedikt, 
K. Dobrý, O. Navrátil, J. Nosek, D. Gránský a další, rež. Z. Troška | 
101 min | vstupné 80 Kč | kino
18. 05. | 17.00 | Hudební odpoledne 2017 – festival stu-
dentských orchestrů pořádaný ZUŠ Ratibořická | 90 min | vstup 
zdarma, nutná vstupenka
20. 05. | 15.00 | Štístko a Poupěnka – populární zpívající dvo-
jice přichází se svým prvním divadelním představením | 50 min | 
vstupné 160 Kč | vstupenky jsou v prodeji pouze přes Ticketportal
21. 05. | 19.30 | Muzikál Láska mezi řádky | 108 min | vstupné 
200 Kč
28. 05. | 19.30 | Zoufalé ženy dělají zoufalé věci – česká 
komedie – komedie podle bestselleru Haliny Pawlowské. Hrají: 
K. Issová, M. Ruml, A. Krejčíková, P. Kříž, J. Dvořák, A. Bendová, 
L. Vlasáková a další, rež. F. Renč | 83 min | vstupné 80 Kč | kino
29. 05. | 19.30 | Zelňačka – R. Fallet – chytrá komedie o veli-
kém přátelství, lásce, ufonovi, polívce a nebi plném hvězd. K če-
mu vylepšovat svět, když to nejlepší bylo již dávno vymyšleno? 
Příběh se odehrává na společném dvorku dvou věčně připitých 
vesnických prďolů, kteří by rádi zastavili čas pod nekonečnou 
oblohou plnou hvězd. A právě tam někde v nekonečnu potře-
bují to nejlepší, co lidstvo vytvořilo. Není divu, že za stodolou 
zaparkuje létající talíř. Hrají: O. Vízner, O. Brousek ml./J. Szy-
mik, V. Záveský, B. Jánová/B. Hrušková, J. Szymik, rež. O. Vízner 
| 120 min | vstupné 80 Kč

pokrok, dobrodružství, zvětšování životního prostoru, šíření lid-
ské DNA, a nebo jen obyčejná lidská pýcha? Kolonizace nových 
planet je nevyhnutelnou budoucností. Bude ale vesmír koloni-
zován právě člověkem? Netradiční inscenace Divadla VOSTO5 
inspirovaná Archou, evolucí a československými sci-fi komiksy 
z časopisu ABC. Inscenace je vhodná pro dospělé a děti od 8 let. 
Rež. J. Havelka
26. 05. | 18.00 | VOSTO5/Divadlo Archa – Kolonizace – nový 
počátek
27. 05. | 18.00 | VOSTO5/Divadlo Archa – Kolonizace – nový 
počátek
28. 05. | 20.00 | VOSTO5/Divadlo Archa – Kolonizace – nový 
počátek

VEŘEJNÉ NATÁČENÍ SHOW JANA KRAUSE
08., 15., 22., 29. 05. vždy od 19.30

  produkce a dramaturgie: In Film Praha
  vstupenky v předprodeji v pokladně Divadla Archa a online a v síti 
Goout

  změna programu vyhrazena

DIVADLO HORNÍ POČERNICE
Votuzská 379/11, 193 00 Praha 9
tel.: +420 281 920 326 (kancelář), 281 860 174 (pokladna)
e-mail: divadlo@divadlopocernice.cz
www.divadlopocernice.cz

  pokladna otevřena po–pá 16.00–19.00
  internetové rezervace vstupenek 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 lze koupit a vytisknout v pohodlí domova
  spojení: metro B – Černý Most, nástupiště č. 15, bus 221, 303, 304, 
353 stanice Divadlo Horní Počernice nebo 141 do stanice Komárovská

  více informací k festivalu Divadlo v přírodě naleznete v rubrice 
Divadelní festivaly

02. 05. | 18.00 | Quintesence barev – Lucie Bruchanova – 
vernisáž je příležitostí vidět jako první výstavu, tentokrát připrave-
nou přímo pro naše divadlo, seznámit se s malířkou, poslechnout 
si duo Celloboys a swingovou kapelu. Vernisáž je ideální příležitost 
užít si pěkný večer | vstup je možný i bez pozvánky 
03. 05. | 19.30 | S láskou Vincent – Velká Británie, Polsko, USA  
– celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi S láskou 
Vincent navazuje na slova samotného génia, který jednou pro-
nesl, že „může komunikovat pouze skrze své malby“. Byl natočen 
kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb | 
94 min | vstupné 80 Kč | kino
04. 05. | 19.30 | Muzikál Láska mezi řádky – F. Malý – nový 
původní muzikál plný známých písní, legrace a záhad. Hlavní 
postavy příběhu jsou zamotaní láskou samy do sebe. Přátelé, 
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06. 05. | 19.00 | Žena za pultem 2 Pult osobnosti – legendár-
ní vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské komedii! 
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida Drábka 
ve hře Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná jednou může 
být pravda! Hrají: O. Kaiser, J. Lábus, rež. D. Drábek
07. 05. | 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 bretaňského 
pobřeží, cestovat s ní jejím vlastním vlakem pětkrát křížem krážem 
Severní i Jižní Amerikou a sledovat statečnou cestu ženy ověnčené 
světovou slávou, ale i ženy sčítající nezdary a rány, které takový 
velký osud přináší. Hrají: I. Janžurová, K. Hádek/I. Orozovič, rež. 
A. Nellis
08. 05. | 19.00 | Začínáme končit – komedie uznávaného 
francouzského autora a komika nabízí unikátní hereckou příle-
žitost Barboře Hrzánové, která ztvární jednu ženskou hrdinku, 
a přesto se jedná o dvojroli: hraje totiž nejen atraktivní ženu své-
ho věku, ale také stejnou ženu tak, jak ji vidí její manžel, který 
je přesvědčený, že jeho manželka v poslední době příliš rychle 
stárne... Francouzská komedie výstižně vypráví o vztazích mezi 
muži a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí a ošklivosti, 
o (ne)schopnosti být spolu. Hrají: B. Hrzánová, R. Holub, R. Zima, 
R. Fidlerová/J. Tesařová/J. Jiskrová, rež. L. Engelová
09. 05. | 19.00 | VELETOČ | premiéra
10. 05. | 19.00 | Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vakem – di-
vadelní představení složené z oblíbených scének z dílny Oldřicha 
Kaisera a Jiřího Lábuse z televizních pořadů Možná přijde i kou-
zelník a Ruská ruleta a s několika bonusy navíc, doprovázených 
písničkami Dáši Vokaté
11. 05. | 19.00 | Srdcový král – slavná broadwayská muzi-
kálová komedie 
12. 05. | 14.30 a 19.00 | Srdcový král
13. 05. | 13.30 | Srdcový král
13. 05. | 19.00 | Titanic – komedie o nejbezpečnější plavbě 
všech dob je vtipnou parodií pro dva herce v mnoha úlohách. Gi-
gantická slavná loď, známé události jejího zániku, událost století, 
velký příběh, stovky a stovky osudů, ledovec, šťastné i nešťastné 
konce – to všechno nám v této komedii zahrají jen dva herci. Na co 
potřeboval Hollywood davy statistů a výpravné dekorace, dokážou 
zvládnout dva čeští mořeplavci s využitím základních divadelních 
technik imaginace, představivosti a pochopitelně zázraku. Hrají: 
F. Blažek a M. Vladyka, rež. J. Nvota
14. 05. | 19.00 | Titanic 
15. 05. | 19.00 | Pro tebe cokoliv – první české uvedení výbor-
né 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 uděláte? Sa-
mozřejmě jí podpoříte! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin 

FESTIVAL DIVADLO V PŘÍRODĚ
18. 05. | 21.00 | Radúz a Mahulena | DS Právě začínáme
19. 05. | 17.00 a 21.00 | Radúz a Mahulena
20. 05. | 17.00 | Zpátky do Afriky II. | Rodinné divadlo Na Ra-
dosti Horní Počernice
20. 05. | 21.00 | Radúz a Mahulena
25. 05. | 21.00 | Na koho to slovo padne | Mrsťa Prsťa, Dram 
/a tak/, Kouřim
26. 05. | 21.00 | Starý holky | 3D Company | profesionální host 
festivalu
27. 05. | 17.00 | Broukosvět, aneb jak školník zmizí do říše 
hmyzí | Nedvíďata

DIVADLO KALICH
Jungmannova 9, 110 00 Praha 1
tel.: +420 296 245 311 (pokladna)
e-mail: pokladna@kalich.cz
www.divadlokalich.cz

  pokladna otevřena po–pá 9.30–12.30 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 na muzikálová představení zakoupíte ve vybraných 
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 online nákupu nebo v pokladně divadla a využívejte 
výhod věrnostního programu Divadla Kalich

  bližší informace o muzikálech najdete v rubrice „Muzikály“

02. 05. | 19.00 | Veletoč – I. Janžurová přichází se svou au-
torskou groteskní komedií, napsanou na námět další oblíbené 
herečky J. Paulové. Boženka a její bratr Arnošt jsou až doteď 
idylickými sourozenci. Boženka uvykla si udílet rozkazy, Arnošt 
vždy stál na pozici poslušného vojáčka. Boženka před léty Ar-
nošta oženila s Helgou. Jejich svazek rychle vyústil v nudné 
soužití pod velením Boženky. Je to ve skutečnosti manželská 
trojka. Ale začíná komedie a stereotyp se bude měnit! Neče-
kaným veletočem se tahle partička octne pohromadě, prople-
tená vzájemně neslučitelnými osobními snahami. Advokátní 
poradce a psychiatr jsou stále na telefonu! Hrají: I. Janžurová, 
E. Holubová, M. Roden, S. Remundová, A. Bilík/P. Pálek, rež. 
Rež. Š. Caban | předpremiéra
04. 05. | 19.00 | Osmý světadíl – muzikál s hity skupiny Elán
05. 05. | 14.30 a 19.00 | Osmý světadíl
06. 05. | 13.30 | Osmý světadíl
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J. Janěková ml., N. Divíšková/R. Hermanová, V. Peterková, A. Kout-
ná, A. Kačerová, M. Kubačák, rež. J. Kačer
23. 05. | 19.00 | Bez předsudků – komedie pro odvážné diváky 
a ještě odvážnější herce se odehrává v motelu, kde musí v jediném 
volném pokoji neplánovaně přespat dva letití přátelé. Společná 
noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na které 
se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen. Hrají: J. Paulová 
a P. Zedníček, rež. R. Štolpa.
24. 05. | 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
25. 05. | 19.00 | Tajemství – muzikál Daniela Landy
26. 05. | 14.30 a 19.00 | Tajemství
27. 05. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál On-
dřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové 
28. 05. | 19.00 | Dvě noci na Karlštejně
29. 05. | 19.00 | Queenie – koncertní divadlo nejúspěšnější 
Queen tribute kapely v ČR s mezinárodním renomé
30. 05. | 19.00 | Sbohem, zůstávám! – velký francouzský 
komediální hit se chlubí naprosto výjimečným hereckým ob-
sazením. Poprvé se v něm totiž scházejí na jednom jevišti dvě 
skvělé komičky Iva Janžurová a Jana Paulová, jejichž herecký 
koncert doprovázejí další výteční herci. Myslíte si, že máte svůj 
život vždy pod kontrolou a jste za všech okolností pány situace? 
Tato hra vás velmi rychle vyvede z omylu. Hrají: I. Janžurová, 
J. Paulová, P. Zedníček, J. Dulava/A. Procházka/ M. Pleskot, rež. 
A. Procházka
31. 05. | 19.00 | Splašené nůžky – vyhlášená americká detek-
tivní komedie, zapsaná v Guinnessově knize rekordů, se prosla-
vila i v Praze!  Nic, co jste byli dosud zvyklí zažívat v divadle, se 
nepodobá tomu, co vás čeká nyní. V téhle hře totiž rozhodujete 
o tom, kdo je vrah, právě vy. Její originální forma je založena 
na komunikaci herců s publikem, které nad vývojem děje přejímá 
vládu. Hrají: O. Brousek ml., D. Gondík, I. Jirešová, J. Brousková, 
L. Županič a Z. Fric, rež. P. Novotný

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
01. – 03. 06. | Pomáda – muzikál 
03. 06. | Žena za pultem 2: Pult osobnosti 
04. 06. | Začínáme končit
05. 06. | Don Quijote 
06. 06. | Božská Sarah 
07. 06. | Pro tebe cokoliv
08. – 09. 06. | Krysař – muzikál 

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-globali-
zační nadšenci“, i když nemáte ponětí, co to je. Hrají: J. Paulová, 
P. Zedníček, D. Suchařípa, L. Hampl, P. Vojáčková, S. Lewandowská, 
K. Kašpar, rež. P. Kracik
16. 05. | 19.00 | Báječná neděle v parku Créve Coeur – pro 
svůj režijní debut si herecká legenda Iva Janžurová vybrala hru 
významného amerického dramatika Tennessee Williamse. V této 
cituplné komedii se z veliké vášně a touhy po štěstí v žáru jednoho 
horkého dne proplétá příběh čtyř ženských hrdinek. Nechtějí nic 
víc a nic míň než kdokoli z nás: vymanit se z nijakosti obyčejného 
života, žít romantický život plný vzruchů i vykřičet svou žádosti-
vost navzdory tušené šedi dnů. Hrají: S. Remundová, L. Žáčková, 
B. Munzarová a I. Janžurová, rež. I. Janžurová
17. 05. | 19.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela Landy
18. 05. | 19.00 | Krysař
19. 05. | 14.30 a 19.00 | Krysař
20. 05. | 13.30 | Na mělčině – není v současné světové dra-
matice mnoho her, které by nabízely hned tři velké příležitosti 
pro ženy – herečky. Text Franka Houtappelse takovou hrou je. 
Disponuje životní moudrostí, humorem a zároveň je v něm odvěký 
příběh běhu času, vnímaný přes model rodiny. Každý z nás dospěje 
pod ochranou rodičů, aby záhy začal chránit je, starat se o ně, 
a doufal, že je pro svoje děti tím, čím byli rodiče pro něho. Toto 
odvěké střídání generací přináší pravdy, ale i trpkost, ironii života 
a humor jako zbraň, díky níž je možné přežít. Hrají: I. Janžurová, 
S. Remundová, B. Munzarová a M. Vladyka, rež. J. Nvota
20. 05. | 19.00 | Kočka v oregánu – jedna z nejúspěšnějších 
současných anglických komedií nabízí spoustu humoru i vážného 
citu a velké příležitosti pro výjimečně obsazený čtyřlístek herců. 
Střet jemných velkoměstských intelektuálů s venkovskou zemi-
tostí, dávné ambice, sny, touhy a v neposlední řadě vzájemné 
předsudky. Na tak pestré paletě témat staví tato konverzačně 
– situační komedie, která pojmenovává zdaleka nejen humorné 
aspekty naší současnosti. Hrají: B. Hrzánová, R. Holub, K. Cibul-
ková, Z. Velen, rež. L. Engelová
21. 05. | 19.00 | Baronky – Michael Mackenzie ve své napí-
navé hře uhrančivě stopuje nenápadné, dojímavé, a přece kruté 
jednání baronky k oddané a zanedbané služce. Tento skutečný 
herecký koncert Evy Holubové a Zuzany Bydžovské skrývá mnohá 
překvapení i fascinující zvraty. Hrají: E. Holubová a Z. Bydžovská. 
Autorem úpravy, režisérem a scénografem je Š. Caban
22. 05. | 19.00 | Moje hra – Moje hra je komedií o životě, jak-
koli hlavnímu hrdinovi jeho život právě vyprchal ze žil. Magie 
divadla umožní spisovateli Jankulovskému už z „druhého břehu“ 
mluvit s jeho poslední ženou. Oba tedy mají vzácnou možnost 
říci si spoustu věcí, na které v každodenním shonu nemáme čas 
a u kterých zpětně litujeme, že jsme je nestihli vyslovit. Kome-
die odkrývá s nadhledem, odzbrojující upřímností a především 
humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu třináctých 
komnat. Současně fandí životu. Hrají: J. Bartoška, Z. Bydžovská, 
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ovlivnit budoucí vývoj událostí? Ona má ráda med a vesmír, on 
med vyrábí a v jejích vesmírech se naprosto ztrácí. Vydejte se spolu 
s Marianne a Rolandem na pozoruhodnou cestu po našich vlast-
ních milostných přešlapech | Divadlo NaHraně | vstupné 220 Kč 
10. 05. | 19.30 | Vlny – autorské monodrama o mnoha polohách 
ženy a vztazích – k sobě samé i k mužům | vstupné 200 Kč
11. 05. | 19.30 | Dokonalá pitomost – Vyhnout se vlastnímu 
zasnoubení? Zařídit jedno cizí? Získat pro strýce vzácnou staro-
žitnost? Zachránit tetičku před vězením? A nezmačkat si při tom 
všem sváteční oblek? Když máte správného sluhu, žádný problém. 
Slavná dvojice anglického humoru Bertie Wooster a jeho komorník 
Jeeves, doplněná o excentrickou služebnou v netradičním diva-
dle na divadle. Držte si buřinky, jízda začíná! | Divadlo NaHraně 
| vstupné 220 Kč
12. 05. | 19.30 | Duše K – tentokrát o dobro-volnictví v Ekvádoru  
– poutavé vyprávění Jaroslava Duška a jeho hostů s besedou 
s diváky. 
13. 05. | 19.30 | Malá Vizita | vstupné 250 Kč
14. 05. | 19.30 | Neskonalá – M. Faber, J. Bulis – šibeniční 
humor Michela Fabera spolu s poetickou melancholií Jiřího Bulise. 
Kabaret o tom, jak tragické je najít životní lásku, protože ji dřív 
nebo později ztrácíme. „Kéž bych se dožil sta let, s Evou po boku, 
a nikdy nic takového nenapsal.“ Jenže co když všechno mění jediný 
její úsměv? | Divadlo NaHraně | vstupné 220 Kč
15. 05. | 19.30 | Edith Piaf: Dnes nechci spát sama – „Měla 
život tak smutný, že se zdá příliš krásný na to, aby byl pravdivý.“ 
– divadelní představení inspirované knihou Simone Berteaut 
Edith Piaf | Divadlo Cylindr | vstupné 200 Kč
16. 05. | 19.30 | Ty dvě, které obědvají – autorské představení 
Nataši Burger a Vlaďky Kužílkové | vstupné 200 Kč
17. 05. | 19.30 | Impro Samé vody: Kindžály a mečouni – 
totální divadelní improvizace. Jako vždycky, vždycky jinak. Hrají 
A+M Duškovi, S. Adamová a J. Kliment | vstupné 150 Kč
18. 05. | 19.30 | Budu všude kolem tebe – skutečné příběhy 
o bolesti a naději vyprávějí ženy-matky, které ztratily své děti | 
Divadlo Cylindr | vstupné 200 Kč
21. 05. | 19.30 | Dostaví se Oscar Wilde – „Snesu jakékoliv 
množství kritiky, pokud použijete slova chvály a obdivu.“ | Divadlo 
SoliTEAter | vstupné 180 Kč
22. 05. | 19.30 | Anna Karenina – vášnivý příběh o niterné 
podstatě lásky. Dramatizace a režie Iveta Dušková | Divadlo Cylindr 
| vstupné 250 Kč
23. 05. | 19.30 | Hrabě 2.15: Bez dechu | Divadlo NaHraně | 
vstupné 250 Kč | derniéra
25. 05. | 16.30 | Prague Fringe festival – 17. ročník Prague 
Fringe festivalu (25. 5. – 2. 6.) Fringe festival je již po čtrnác-
té v Divadle Kampa. Vstupenky a  informace o představeních 
na www.fringe.cz | vstupné 650, 170, 120 Kč 

10. 06. | Mauglí – rodinný muzikál 
10. 06. | Moje hra
11. 06. | Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem
12. 06. | Sbohem, zůstávám!
13. 06. | Titanic
14. 06. | Bez předsudků
15. – 16. 06. | Krysař – muzikál 
17. 06. | Veletoč
18. 06. | Žena za pultem 2 : Pult osobnosti 
19. 06. | Ani spolu, ani bez sebe
20. 06. | Báječná neděle v parku Créve Coeur
21. 06. | Kočka v oregánu

DIVADLO KAMPA
Nosticova 634/2a, 110 00 Praha 1
mobil: +420 776 447 744 (pokladna)
e-mail: rezervace@divadlokampa.cz, info@divadlokampa.cz
www.divadlokampa.cz
www.facebook.com/divadlokampa

  otevírací doba pokladny po–čt 16.00–18.30, pá 10.00–13.00, 
pokladna je zároveň otevřená hodinu před každým představením 

  představení pro děti naleznete v rubrice „Divadla pro děti“

01. 05. | 19.30 | Malá vizita – totální improvizační představení 
Jaroslava Duška a Pjéra la Šéz‘e pod světelným dohledem Viktora 
Zborníka | vstupné 250 Kč
02. 05. | 19.30 | Rocker a dvě staré dámy – kousavá konver-
zační komedie s detektivní zápletkou o setkání drsného rockera 
a dvou starších dam, které rozhodně nepatří do starého železa | 
Divadlo Blama | vstupné 200 Kč
03. 05. | 19.30 | Hrabě 2.15: Bez dechu – obyčejná zkouška 
kapely, která se stane osudovou. V žilách samozvaných jazzma-
nů koluje zbytkový alkohol a vášeň pro život a poezii. Hrají, milují, 
smějí se, chybují. A čekají na posledního z nich, na básníka. Pro 
všechny, kdo ve svých rukou nesou tento krásný ztřeštěný a je-
diný svět | Divadlo NaHraně | vstupné 250 Kč
04. – 06. 05. | 19.30 | The Regina Monologues (Monology 
Regíny) – In a modern version of The Six Wives of Henry VIIIth, 
six women describe their marriage to a man called Henry. Their 
lives are both separate yet connected as they talk about their 
marriage / V moderní verzi Šesti žen Jindřicha VIII. šestice žen 
popisuje své manželství s mužem jménem Jindřich. Když o něm 
hovoří, jsou jejich životy oddělené, a přesto propojené | Eesk 
Theatre Company 
09. 05. | 19.30 | Paralelní vesmíry – divadelní love story, 
podle níž je svět, ve kterém žijeme, jen jedním z mnoha. Odkud 
kam ve vztazích míříme? Nakolik mohou některá naše rozhodnutí 
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DIVADLO NA FIDLOVAČCE
Křesomyslova 625, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 404 040
e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz

  pokladna otevřena: po–pá 10.00–19.00, so 13.00–18.00  
(v případě večerního představení až do 19.00)

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

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

03. 05. | 19.00 | Mezi nebem a zemí – P. Valentine
04. 05. | 10.30 | Mezi nebem a zemí
04. 05. | 19.00 | Jeptišky – D. Goggin – muzikál
05. 05. | 15.00 | Miláček Célimare – E. Labiche
09. 05. | 19.00 | Pravda – F. Zeller
10. 05. | 19.00 | Eva tropí hlouposti – F. Vavřincová
11. 05. | 19.00 | Famílie – J. DiPietro
12. 05. | 15.00 | Sugar (Někdo to rád horké) – P. Stone, 
J. Styne, B. Merill – muzikál
15. 05. | 19.00 | Jeptišky
16. 05. | 19.00 | Miláček Célimare
17. 05. | 19.00 | Pravda
18. 05. | 10.30 | Cizinec – L. Shue | veřejná generálka
18. 05. | 19.00 | Techtle mechtle – D. Benfield
19. 05. | 15.00 | Ženy na pokraji nervového zhroucení – 
D. Yazbeck, J. Lane – muzikál
21. 05. | 19.00 | Cizinec | 1. premiéra
22. 05. | 19.00 | Mezi nebem a zemí
24. 05. | 19.00 | Sugar (Někdo to rád horké)
25. 05. | 19.00 | Cizinec | 2. premiéra
28. 05. | 19.00 | Hvězdy andělům – charitativní koncert
29. 05. | 19.00 | Eva tropí hlouposti
30. 05. | 19.00 | Pravda
31. 05. | 19.00 | Famílie

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
Boleslavova 13,140 00 Praha 4
e-mail: pokladna@fidlovacka.cz 

  pokladna otevřena v den představení 1 hodinu před jeho začátkem

04. 05. | 10.00 | Pražský pěvecký festival – 2. ročník
09. 05. | 10.00 | Obušku z pytle ven – pohádka
12. 05. | 19.00 | PO FREDRIKOVI – M. Brunn | 2. premiéra
17. 05. | 19.00 | Po Fredrikovi

DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26, 182 00 Praha 8
tel.: +420 284 681 103
e-mail: info@divadlokh.cz
www.divadlokh.cz

  divadelní scéna Městské části Praha 8
  předprodej každé út 16.00–18.00, pokladna otvírá 1 h před začátkem 
každého představení a je otevřena 2 h

  rezervace na www.divadlokh.cz, nebo telefonicky ve všední dny 
na 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

10. 05. | 19.00 | Alena Vávrová – Večer tří básníků – 
česká básnířka Alena Vávrová přednese básně ze své vlastní 
tvorby. Vzácným hostem bude spisovatel a básník Jiří Žáček se 
svou novou knihou Maličkosti z lásky. Májově poetickou atmo-
sféru umocní básnířka a harfenistka Zbyňka Šolcová. Na závěr 
večera autogramiáda knih autorů | vstupné 120 Kč, studenti 
a senioři 70 Kč
14. 05. | 19.00 | Svět naruby – komponované hudebně-lite-
rární představení z poezie Věry Weislitzové, manželky spisovatele 
Arnošta Lustiga, které je zároveň obrazem jejího osobního příběhu 
poznamenaného holocaustem. Úč. N. Burger, J. Hervert, K. Kol-
cová – Tlustá | vstupné zdarma
17. 05. | 19.00 | Hvězdný večer – Saskia Burešová – setkání 
s legendární rozhlasovou a televizní moderátorkou a hlasatelkou. 
Dotazy z publika vítány. Večerem provází Jiří Vaníček | vstupné 
150 Kč, studenti a senioři 70 Kč
21. 05. | 19.30 | A do pyžam – M. Camoletti – manželský 
čtyřúhelník v komedii v podání Divadla Bez debat | pronájem 
otevřený veřejnosti.
23. 05. | 19.00 | Bláznovy zápisky – N. V. Gogol – Jan Přeučil 
a Nikolaj Vasiljevič Gogol, dva mistři na jednom jevišti. Oba 
jsou mistry slova a dokonalého vykreslení postav a postavi-
ček nejrůznějších charakterů. Nezapomenutelné představení, 
ve kterém opět po půl století jedinečným způsobem exceluje 
mistr českého slova Jan Přeučil | vstupné 200 Kč, studenti 
a senioři 120 Kč
25. 05. | 19.00 | Hvězdný večer – Vladimír Javorský – setkání 
s členem činohry Národního divadla známým i z mnoha televiz-
ních filmů a seriálů. Dotazy z publika vítány | vstupné 150 Kč, 
studenti a senioři 70 Kč
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14. 05. | 19.00 | Shylock – M. Leiren-Young – můžete si zapís-
kat, jestli chcete. Nakonec je to přece jen „korektní“ reakce. Úč. 
M. Kňažko (cena Thálie 2016), rež. R. Balaš
15. 05. | 19.00 | Generálka
18. 05. | 19.00 | Paní plukovníková
21. 05. | 19.00 | Poslední aristokratka
22. 05. | 19.00 | Poslední aristokratka
23. 05. | 19.00 | Už je tady zas!
24. 05. | 19.00 | Je úchvatná!
25. 05. | 19.00 | Zahraj to znovu, Same – W. Allen – „S žen-
skýma to máš jednoduchý! Ještě jsem nepoznal žádnou, kterou 
by nepoučila facka, nebo dávka z pětačtyřicítky.“ Úč. J. Hrušínský, 
M. Šplechtová, M. Procházková/T. Němcová a M. Taclík/Z. Hruška, 
speciální hosté (z filmového záznamu) L. Šafránková a J. Abrhám, 
rež. O. Sokol
26. 05. | 19.00 | Charleyova teta – J. B. Thomas – komedie, 
která vás zbaví blbé nálady. Úč. P. Vacek, M. Kern, V. Liška, T. Něm-
cová, K. Hrušínská, M. Šplechtová/V. Zawadská, M. Sitta, Z. Ma-
ryška/L. Hruška, A. Schmidtmajerová/A. Daňková /D. Pfauserová, 
J. Hrušínský/Z. Hruška, rež. J. Hrušínský
27. 05. | 17.00 | Poslední aristokratka
28. 05. | 11.00 | Saturnin – Z. Jirotka – „Vítejte v časech, kdy se 
k sobě lidé chovali slušně“. Úč. M. Kern, J. Konečný, D. Pfausero-
vá, J. Kretschmerová/J. Sedláčková, M. Sitta, L. Hruška, P. Vacek, 
V. Vodochodský, rež. P. Vacek | 1. veřejná generálka
29. 05. | 11.00 | Saturnin | 2. veřejná generálka
29. 05. | 19.00 | Už je tady zas!
30. 05. | 19.00 | SATURNIN | premiéra
31. 05. | 19.00 | Manželské vraždění – E. E. Schmitt – jedna 
z nejúspěšnějších francouzských her současnosti. Je to souboj, 
ve kterém jde v pravém slova smyslu o život. Chcete-li se dobře 
bavit a zároveň cítit lehké mrazení v zádech, nenechte si ujít tuto 
Hřebejkovu inscenaci. Úč. J. Dušek a N. Burger, rež. J. Hřebejk | 
zadáno

DIVADLO NA REJDIŠTI
Dvořákovo nábř. 2, 110 00 Praha 1
e-mail: pokladnanarejdisti@seznam.cz (rezervace vstupenek)
www.divadlokonzervatore.cz

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

  změna programu vyhrazena

02. 05. | 19.00 | Tlustý prase – komedie o kultu štíhlosti. Hlav-
ním nehrdinským hrdinou současné americké hry je mladý úspěš-
ný manažer, který se zamiluje a je nucen odolávat tlaku kolegů 
a přátel. Ti s jeho volbou nesouhlasí, neboť mají jiné představy 
o podstatě vztahu a uznávají naprosto odlišné životní hodnoty. Hru 
napsal současný americký dramatik a filmový režisér Neil La Bute. 
Hrají studenti Hudebně dramatického oddělení, rež. H. Marvanová.

23. 05. | 17.00 | WANTED soap western PRO VŠECHNY 
STATEČNÉ!
28. 05. | 19.00 | Znovu a líp – M. Engler
29. 05. | 19.00 | Po Fredrikovi
31. 05. | 19.00 | Třetí prst na levé ruce – D. Canavan

DIVADLO NA JEZERCE
Divadelní společnost Jana Hrušínského
Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 224 832 (pokladna)
www.divadlonajezerce.cz

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

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

  generální partner Mountfield, a.s.

02. 05. | 19.00 | Je úchvatná! – P. Quilter – komedie o nejhorší 
zpěvačce na světě. Úč. J. Sedláčková, M. Pleštilová, L. Švormová, 
J. Hrušínský, V. Tobrman, rež. J. Hřebejk.
03. 05. | 19.00 | Generálka – J. Hubač – základní složky světa 
se skládají z ohně, vzduchu, země a Bohdalové. Úč. J. Bohdalová, 
R. Holub, P. Vacek, M. Sitta, Z. Hruška, Z. Maryška/L. Hruška, rež. 
R. Balaš | nevhodné pro mládež do 12 let
07. 05. | 19.00 | Je úchvatná!
08. 05. | 19.00 | Už je tady zas! – T. Vermes – „Vypadám snad 
jako zločinec?“ / „Vypadáte jako Hitler!“ Úč. O. Kavan (nominace 
na cenu Thálie 2017), K. Hrušínská, Z. Hruška, M. Kern, M. Šplech-
tová, M. Sitta, T. Němcová, rež. M. Balcar.
09. 05. | 19.00 | Takový žertík – J. Dell, G. Sibleyras – o tom, 
že o rozchodech se nemá žertovat, vás přesvědčí nostalgická ko-
medie, která v roce 2003 vzbudila ve Francii velký rozruch a byla 
vyhlášena nejlepší francouzskou hrou roku. Úč. J.  Hrušínský, 
M. Šplechtová, F. Staněk, M. Menšíková, Z. Hruška/R. Stärz, rež. 
L. Hlavica.
10. 05. | 19.00 | Práskni do bot – O. McCafferty – „Když chtějí 
obkladači něco šlohnout, kradou dlaždičky. Kdyby dělali v dia-
mantovým dole, brali by něco jinýho.“, rež. J. Hřebejk
11. 05. | 19.00 | Poslední aristokratka – E. Boček – co všechno 
člověk musí udělat, aby zachránil svůj hrad, tedy i svoji historii? 
Úč. A. Polívková, J. Hrušínský, M. Šplechtová, L. Hruška, D. Pfau-
serová, K. Hrušínská, M. Sitta, J. Sedláčková, R. Stärz, M. Kern, 
rež. A. Goldflam.
13. 05. | 17.00 | Paní plukovníková – B. Ahlfors – „V Japonsku 
je prý docela obvyklé, že příbuzný mají své zesnulé doma.“ Úč. 
J. Bohdalová, L. Švormová/J. Tvrzníková, J. Satoranský, V. Jeníková, 
V. Zawadská, Z. Maryška/R. Novák a Z. Hruška, rež. V. Strnisko.
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10. 05. | 19.00 | Strejček koňská noha – romská vyprávění 
z dob kdy Romové ještě byli Cikáni. Kromě syrové autentičnosti, 
pábení a jadrného osobitě poetického jazyka, je to především hu-
mor, na kterém tato vyprávění stojí. Neuvěřitelné příhody z nád-
herného světa plného barev, emocí a fantazie čte Irena Hýsková.
15. 05. | 19.00 | Návrat Opilcova dítěte a Zelené Karkulky 
– P. H. Cami – skeče, minikomedie plné absurdismu, velkolepých 
nesmyslů a elegantních slovních hříček. P. H. Cami je průkopní-
kem černého humoru – komický a šílený, necouvne před žádným 
bláznovstvím. Ch. Chaplin o něm kdysi řekl, že je „největším hu-
moristou na světě“ | Dny Prahy 5 | vstup zdarma
17. 05. | 19.00 | Kouzelná noc – S. Mrožek – absurdní jedno-
aktová 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 
| Dny Prahy 5 | vstup zdarma
20. 05. | 16.00 | Pohádka z dračí sluje – o tom, že vypravit 
se na draka se strašákem do zelí je na draka. A že na hlupáky je 
někdy kromě fištrónu zapotřebí pořádná dávka křenu. A možná 
přijde i drak! | pro děti od 4 let
22. 05. | 19.00 | Jeden spolu domeček šnek a šnekna ne-
mívá – pořad z české barokní literatury. Zastoupeny jsou texty 
nejrůznějších žánrů: religiózní i světské, humorné i vážné, kuchař-
ské receptury i kázání, takže posluchač se seznámí s barokními 
texty v nezvykle rozsáhlém rozpětí | Dny Prahy 5 | vstup zdarma
24. 05. | 19.00 | Kravinec uprostřed cesty – R. Ţuculescu 
– hořká satirická komedie, pranýřující lidskou vychytralost, 
ve jménu zisku, neštítícího se jakékoli amorálnosti. Nenadálým 
štěstím ukáže se pro obyvatele zapadlé a bezvýznamné vesničky 
nečekané neštěstí jednoho z nich. Hru rumunského dramatika 
uvádíme v české premiéře | Dny Prahy 5 | vstup zdarma
31. 05. | 19.00 | Kravinec uprostřed cesty

DIVADLO PALACE
Pasáž Jalta
Václavské nám. 43, 110 00Praha 1
tel.: +420 224 228 814
mobil: +420 603 888 264 (hromadné objednávky)
e-mail: 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 
  vstupenky zakoupíte také v síti Ticket Art včetně všech poboček  
CK Čedok

  ceny vstupenek: 250–499 Kč

04. 05. | 19.00 | HRABĚNKA ANEB ZÁMEK V ČECHÁCH –  píše 
se rok 1958. Na svůj znárodněný zámek, do rodného městečka se 
přes soudní zákaz vrací Elizabeth Anna Marie, hraběnka z Lans-
dorfu a ze Scheinbergu, nyní domácí dělnice Lansdorfová, aby zde 
oslavila své 70. narozeniny. Je protivná, urputná, nesnesitelná, 

03. 05. | 19.00 | Evergreen – scénický koncert inspirovaný 
kariérou a životem Barbry Streissand. Hrají studenti 5. ročníku 
oddělení populární hudby. „My jsme něco extra! My jsme ten 
preclík mezi žemlema!“
09. 05. | 10.00 | Večer tříkrálový aneb cokoli chcete – 
W. Shakespeare – čtyři století milovaná veselohra. Tříkrálová 
milá vřava. Dva milenecké páry. Jeden milostný čtyřúhelník. 
Hrají studenti Hudebně dramatického oddělení, rež. K. Iváková.
09. 05. | 19.00 | Zpívající Benátky – A. Hoffmeister, J. Ježek 
– rozesmátá komedie plná písniček a mladistvého tempera-
mentu v provedení studentů Hudebně dramatického umění., 
rež. prof. F. Laurin
10. 05. | 19.00 | Černé jezero – J. R. Rozkošný – jímavá roman-
tická variace starého příběhu o lásce a střetu světa nadpřirozených 
bytostí a živlů se světem lidí. Hudební nastudování: T. Hála, hrají 
a zpívají studenti operního oddělení, rež. G. Skála.
11. 05. | 19.00 | Vinobraní – O. Nedbal – opereta uváděná 
v koncertním sále v hudebním nastudování Václava Loskota a On-
dřeje Kunovského, který je také dirigentem a autorem aranžmá 
pro malý instrumentální soubor. Účinkují studenti 4. a 5. ročníku 
pěveckého oddělení Pražské konzervatoře. Choreografie: I. Krob, 
rež. Z. Brabec.
21. 05. | 19.00 | Krvavá Henrietta aneb Jedno jaro v Paříži 
– inscenace studentů 6. ročníku Hudebně dramatického oddělení. 
Příběh z dob, kdy Evropa tančila valčík. Muzikál pro činoherce 
autorů Oldřicha Daňka a Jana F. Fischera. Hrají a zpívají: E. Nejedlá, 
K. Kopčová, M. Rajdlíková, D. Jetel, L. Stirský Hädler, L. Klíma, 
rež. J. Kačmarčík.
23. 05. | 10.00 | Zpívající Benátky
24. 05. | 19.00 | Evergreen
28. 05. | 10.00 | Zpívající Benátky
30. 05. | 19.00 | Tlustý prase | derniéra
31. 05. | 19.00 | Černé jezero

DIVADLO ORFEUS
Plzeňská 76, 150 00 Praha 5
mobil: +420 604 909 517 (rezervace)
e-mail: divadlo@orfeus.cz 
www. orfeus.cz

  spojení: metro B – Anděl, tram 4, 9, 10 a 16, stanice U Zvonu
  divadelní salon otevřen od 18.00

03. 05. | 19.00 | Falešný je výklad dějin, bez mé vlastní  
osoby – I. Vodseďálek – jevištní dramatizace básní a povídek 
básníka a výtvarníka, který je tradičně spojován s českým under-
groundem. Situace všedních dní shrnuje autor s charakteristickým 
jemným humorem v brilantní zkratce a zhmotňuje tak samu esen-
ci uplynulé doby se vší její kontroverzí a absurditou.
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K. Hrachovcová – Herčíková, J. Dulava, D. Černá/K. Špráchalová, 
M. Hudečková, Z. Vencl/O. Brancuzský. Překlad: J. Janeček, rež. 
P. Palouš.
15. 05. | 19.00 | Manželský poker – M. Camoletti – v životě 
nastávají situace, kdy dochází k „vyložení karet na stůl“, takže 
„karty jsou rozdány“ a jednotlivá kola vysvětlování a slovních 
říček. Hrají: J. Langmajer, D. Šinkorová, A. Gondíková, K. Pindeo-
vá, A. Kerestéšová, M. Sejnová, P. Stach, J. Krafka, rež. P. Hruška
16. 05. | 19.00 | V Paříži bych tě nečekala, tatínku | Agentura 
Harlekýn
17. 05. | 19.00 | Caveman – R. Becker – přijďte se podívat 
na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu 
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně uta-
jených kvalitách obou pohlaví | host 
19. 05. | 14.00 | Pension pro svobodné pány – S. O’Casey, 
J. Krejčík - divadelní aktovka Seana O´Caseyho „Bedtime Story“ 
ve slavné úpravě Jiřího Krejčíka pod názvem Penzion pro svo-
bodné pány, která byla dlouhá léta úspěšně uváděna v pražském 
Činoherním klubu. Komedii, odehrávající se v pokoji jednoho 
penzionu, kam si nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté 
předpisy
19. 05. | 19.00 | Hvězdné manýry  | Divadelní společnost Háta 
20. 05. | 14.00 | Chvála bláznovství | host
20. 05. | 19.00 | Miluju tě, ale... – J. DiPietro, J. Roberts – 
hudební komedie
21. 05. | 19.00 | Světáci | Divadelní společnost Háta 
22. 05. | 19.00 | Dokud nás milenky nerozdělí – E. Assous 
| host 
23. 05. | 19.00 | Dejme dětem šanci – nadační večer
25. 05. | 19.00 | Hraběnka, aneb Zámek v Čechách – J. Hubač
27. 05. | 19.00 | Prachy!!! – R. Cooney – obrovský balík peněz 
může člověku naprosto rozvrátit život! Úč. V. Hybnerová, O. Vet-
chý, P. Kikinčuk, N. Boudová/S. Laurinová, M. Novotný, J. Štrébl, 
Z. Košata a R. Trsťan, rež. J. Kališová

dojemná, velkorysá, vtipná, ironická i sebeironická, sarkasticky 
sžíravá, ale především moudrá, noblesní, s nebývalou schopností 
nadhledu. Při realizaci svého plánu pomáhají bývalí zaměstnanci, 
v čele s komorníkem Aloisem, a to i navzdory neustálé hrozbě 
ze strany režimu. Vrcholem inscenace jsou brilantní, vtipné 
dialogy Hraběnky a komorníka Aloise, v nichž se naplno zaskví 
sofistikované herectví Elišky Balzerové a  Davida Novotného. 
Jeden z největších českých dramatiků a scénáristů 20. století, 
Jiří Hubač, je autorem svérázné filmové komedie o síle lidského 
charakteru, o velikosti a nezdolnosti Člověka v soukolí Velkých 
dějin. Hraji: E. Balzerová, D. Novotný, M. Etzler, M. Novotný a další, 
rež. P. Hruška | premiéra
05. 05. | 14.00 | Do ložnice vstupujte jednotlivě  | Divadelní 
společnost Háta 
05. 05. | 19.00 | Chlap na zabití | host
07. 05. | 19.00 | Perfect days | host
08. 05. | 19.00 | Rodina je základ státu – R. Cooney – komedie 
kde jde o život  V londýnské Nemocnici U svatého Ondřeje se dva 
dny před Štědrým dnem doktor David Mortimore  (Miroslav Etzler) 
připravuje na důležitou Ponsobyho nadační přednášku, která mu 
může pomoci v tolik očekávaném kariérním postupu. Potřebuje 
k tomu jenom klid a čas, ale ani jednoho se mu nedostává. Chvíle 
soustředění před vystoupením mu znesnadňuje běžný provoz 
nemocnice, příprava vánočního představení a  taky nečekaná 
návštěva jeho bývalé milenky Jane (Sabina Laurinová) a jejího 
ještě nečekanějšího „dárečku“. Zoufalý lékař prosí o pomoc přítele 
Huberta (Petr Motloch), ale tato prosba situaci jenom komplikuje 
a příchodem manželky Rosemary (Vanda Hybnerová) a dalších 
postav se ještě více zamotává. Výsledkem jsou neuvěřitelné, 
typicky cooneyovské zmatky.
09. 05. | 19.00 | Zamilovaný sukničkář | Divadelní společnost 
Háta 
12. 05. | 19.00 | The Naked Truth – Odhalená pravda | host
13. 05. | 15.00 a 19.00 | Velká zebra aneb Jak že se to 
jmenujete? – J. J. Bricaire, M. Lassayques – situační komedie 
Velká zebra je vystavěna na neobvyklé zápletce. Hrají: O. Vetchý, 

SOUTĚŽ O 3 × 2 VSTUPENKY
DO DIVADLA ABC NA PŘEDSTAVENÍ

MACBETH

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

Kdy má představení Macbeth 
v Divadle ABC?
a) 11. března
b) 18. března
c) 25. března

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

Soutěž o 3 x 2 vstupenky na představení

Hraběnka aneb Zámek v Čechách
Divadlo Palace, 23. 6. v 19.00 

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

Kdo ve fi lmovém zpracování 
ztvárnil hlavní postavu Elizabeth 
Annu Marii, hraběnku z Lansdorfu 
a ze Scheinbergu ?
a) Jiřina Jirásková      c) Jiřina Šejbalová
b) Jiřina Bohdalová

Své odpovědi posílejte do 10. května 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou 
na adresu redakce Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3.
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26. – 27. 05. | 16.00 a 18.00 | Scherezáda, Little Shop of 
Horrors – muzikály Hudební akademie Praha
28. 05. | 19.00 | František Nedvěd s kapelou
29. 05. | 19.00 | Penzion Ponorka – úč. L. Vaculík, J. Révai, 
R. Štolpa, A. Traganová, L. Lavičková, J. Galinová, H. Sršňová, 
M. Pawerová, L. Masár, P. Erlitz, J. Bouše, P. Kozák, rež. J. Galin
30. 05. | 19.30 | Caveman

DIVADLO U VALŠŮ
Dům PORTUS
Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 333 999 (pokladna a rezervace)
e-mail: divadlo@zivot90.cz
www.divadlouvalsu.cz; www.zivot90.cz
www.facebook.com / DivadloUValsu

  14. divadelní sezóna
  Divadlo U Valšů hraje za laskavé podpory MČ – Praha 1, MK ČR, 
MPSV, MHMP

  pokladna otevřena po–pá 8.00–12.00 a 12.30–16.00
  rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejdéle 3 dny před 
představením

  pro skupiny 10 a více osob máme připraveny zajímavé slevy
  více informací najdete na www.divadlouvalsu.cz; pronájem a hro-
madné objednávky dana.pekova@zivot90.cz, tel. 222 333 512

02. 05. | 15.30 | Je to jen konec světa – Francie, Kanada, 2016 
– film mladého kanadského režiséra Xaviera Dolana si z festivalu 
v Cannes odnesl Velkou cenu poroty. Svébytný Dolanův režijní 
styl doplňuje hvězdné herecké obsazení současné francouzské 
špičky – M. Cotillard, V. Cassela nebo L. Seydoux | 97 min | české 
titulky | vstupné 50 Kč | 30 Kč pro přátele Klubu Ž90
03. 05. | 16.00 | Máj – Zdeněk Zahradník – melodram na bá-
seň Karla Hynka Máchy. Úč. N. Bartošová – Jarmila, M. Pavlíček 
– básník, V. Hrabák – plavec, Vilém, K. Kubová – zpěv – II. in-
termezzo (Sen Jarmily). Ze zvukového záznamu hrají:  Stamicovo 
kvarteto – B. Matoušek aj. Kekula – housle, J. Pěruška – viola, 
S. Tóth – violoncello, I. Pokorná – harfa, Z. Zahradník – klavír | 
vstupné 100 Kč
07. 05. | 16.00 | Život je kabaret – pořad plný historek, vtipů 
a vzácných hostů v podání známého baviče, imitátora a zpěvá-
ka Libora Pantůčka. Z dob minulých jste ho mohli spatřit v TV 
pořadech.  Všichni se ptají, komu to hrají, Dva z jednoho města. 
Všude kde vystoupí, dovede lidi pobavit a odreagovat je od kaž-
dodenních povinností svým humorem. Milovníky muzikálových 
melodií zase potěší zpěvačka Dana Chytilová, která za klavírního 
doprovodu Jana Šulisty zazpívá písně ze známých muzikálů My 
Fair Lady, Hello Dolly, Divotvorný hrnec, Starci na chmelu a mnoho 
dalších | vstupné 100 Kč
09. 05. | 16.00 | Dámská šatna – A. Goldflam – hra ze života 
hereček – Dámská šatna poodhaluje jindy skryté atraktivní pro-
středí divadelního zákulisí. Ve čtyřech generačních rovinách dává 

29. 05. | 19.00 | Jo, není to jednoduché – J.–C.Islert – ko-
medie o tom, jak může dopadnout doučování matematiky pod 
peřinou. Úč. J. Langmajer, A. Gondíková, M. Timková, K. Krejčová 
a D. Punčochář, rež. P. Hruška
30. 05. | 19.00 | Miláček Anna – M. Camoletti – aneb co se 
stane, když si záletní manželé přivedou domů každý svého dra-
houška. Ještě, že služka Anna má tolik důvtipu a situaci zvládne!. 
Úč. M. Hudečková, D. Prachař, V. Hybnerová, S. Rašilov a L. Rybová, 
rež. Z. Tyc

DIVADLO U HASIČŮ
Římská 45, 120 00 Praha 2
tel.: +420 222 518 716 (pokladna), 222 516 910
e-mail: 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

02. 05. | 19.30 | Caveman – R. Becker – úč. J. Holík/J. Slach, 
rež. P. Hartl, hudba D. Kraus
03. 05. | 19.00 | Summit
09. 05. | 19.00 | Commedia finita – úč. A. Kulovaná, V. Zawadská, 
L. Kožinová, K. Macháčková a K. Soukup, rež. R. Přibil
11. 05. | 19.30 | Caveman
12. 05. | 19.00 | Víš přece, že neslyším, když teče voda – uč. 
P. Nárožný, V. Vydra, J. Ptáčník, L. Švormová, D. Morávková/E. Ja-
noušková, N. Konvalinková, rež. P. Háša
14. 05. | 19.00 | Manželský čtyřúhelník – úč. D. Homolová, 
D. Rous, M. Badinková, M. Kraus, rež. J. Zindulka
15. 05. | 19.00 | Zelňačka – úč. O. Vízner, O. Brousek, V. Záveský, 
J. Szymik, B. Jánová, rež. O. Vízner
16. 05. | 19.00 | Čochtan vypravuje – hrají: J. Dvořák, M. Hru-
bešová, R. Trtík, K. Gult/J. Veit, V. Bajerová/D. Schlehrová, rež. 
T. Vondrovic
17. 05. | 19.00 | Gospel Time Party Zuzany Stirské a hosté
18. 05. | 19.00 | Dívčí válka – úč. F. R. Čech, S. Pogodová, 
M. Maděrič, J. Štědroň, O. Navrátil, R. Skamene, P. Jablonský, 
P. Martinák, E. Hájek, B. Maruštík, M. Šťastná, A. Kadeřávková 
a další, rež. F. R. Čech
19. 05. | 19.00 | Bosé nohy v parku – úč. A. Linhartová, R. Má-
cha, V. Freimanová, R. Hrušínský, rež. K. Iváková
22. 05. | 19.30 | Caveman
23. 05. | 16.00 | Tchyně na zabití – úč. D. Homolová, L. Zed-
níčková, A. Kulovaná, M. Kraus, rež. J. Zindulka
24. 05. | 19.00 | Jaroslav Hutka – koncert
25. 05. | 19.00 | Sborovna – úč. P. Trávníček, U.  Kluková, 
K. Kornová, P. Jindrová, H. Tunová, M. Fialková, Z. Havlas, rež. 
P. Trávníček
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21. 05. | 19.00 | Polib tetičku – S. Williams – situační komedie 
– děj nás zavede do Londýna, kde nesmělý Leonard žije po rozvo-
du 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… Hrají: 
J. Čenský, M. Pleštilová, P. Nový nebo K. Vlček, H.-M. Marouš-
ková nebo E. Jansová. Rež.  J. Novák. Scéna: M. Hess. Kostýmy: 
J. Jelínek. Překlad: R. Menclová | vstupné 250 Kč | 150 Kč pro 
přátele Klubu Ž90
23. 05. | 16.00 | Polib tetičku | vstupné 200 Kč | 150 Kč pro 
přátele Klubu Ž90
24. 05. | 16.00 | Jak se hladí duše – František Novotný – 
další volné pokračování oblíbeného pořadu Františka Novotného, 
do kterého si  vždy pozve zajímavé hosty | vstupné 180 Kč | 130 Kč 
pro přátele Klubu Ž90
28. 05. | 16.00 | Legendy opery – Naďa Šormová – u příleži-
tosti významného životního jubilea – pořadem provází Radmila 
Hrdinová | vstupné 150 Kč | 100 Kč pro přátele Klubu Ž90
29. 05. | 16.00 | Potomci slavných – Vratislav Ebr – zveme 
Vás na další setkání s potomky, příbuznými i důvěrně blízkými 
populárních a slavných osobností. Hosty pořadu tentokrát budou 
potomci a příbuzní atentátníků na R. Heydricha.  Průvodní slovo 
(autoři knih o této události) J. Čvančara, V. Janík, V. Šustík, na-
kladatelka a vydavatelka třídílné encyklopedie – Někomu život, 
někomu smrt – J. Pechová. Báseň od K. Šiktance příjde zarecitovat 
M. Kovařík. Hudební doprovod – V. Bakalová – soprán, členka ND 
Brno. M. Sedláčková – soprán – členka ND Brno. Klavírní doprovod 
F. Kratochvíl aj. Jareš. Pořadem provází Váš Vráťa Ebr | vstupné 
150 Kč | 100 Kč pro přátele Klubu Ž90

DIVADLO V RYTÍŘSKÉ
Rytířská 31, 110 00 Praha 1
mobil: +420 725 830 655 (pokladna a rezervace vstupenek)
e-mail: info@divadlovrytirske.cz, pokladna@divadlovrytirske.cz
www.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 Čedok; vybraná místa jsou k dispozici také v sítích 
Ticketpro, Ticketportal dárkové vstupenky jsou celoročně v prodeji 
v pokladně divadla

02. 05. | 11.00 | Hrdinové – tři veteráni z první světové vál-
ky, Gustav, René a Fernand, spolu žijí v domově důchodců – 
pravidelně se setkávají na terase svého současného útočiště, 
vzpomínají na svou minulost a popichují se, aniž tuší, že nej-
větší bitva jejich života je teprve čeká. Jeden je cynik s velkým 

nahlédnout do osudu čtyř hereček. Hrají: D. Kolářová, D. Batulko-
vá, E. Pacoláková, P. Tenorová. Rež. A. Goldflam, scéna a kostýmy: 
P. Goldflamová – Štětinová, hudební spolupráce: M. Potoček | 
vstupné 250 Kč | 150 Kč pro přátele Klubu Ž90
14. 05. | 16.00 | Ta naše písnička česká – koncert slavných 
melodií Karla Hašlera  a Rudolfa Frimla u příležitosti Dne matek. 
Na programu např.: Po starých zámeckých schodech, Podskalák, 
A já sám..., Hezká vzpomínka, Muziky, muziky..., Jediný květ, Oslí 
serenáda, Indiánská píseň lásky a řada dalších slavných melodií. 
Posluchači si současně připomenou zajímavá fakta ze života 
obou skladatelů. Úč. I. Veberová, soprán – sólistka opery Divadla 
J. K. Tyla v Plzni, nositelka ceny Thálie, L. Havlák, tenor – sólista 
Státní opery a Národního divadla v Praze, I. Havláková, klavírní 
doprovod – pedagog AMU. Zveme Vás na malé občerstvení a pro 
dámy bude připraven malý dárek | vstupné 150 Kč | 100 Kč pro 
přátele Klubu Ž90
15. 05. | 19.00 | Drahá Mathilda – I. Horovitz – tragikomický 
příběh osudové lásky. Mathias je pětapadesátiletý Američan, 
kterému otec odkázal jedinou věc: luxusní byt v Paříži, s okny 
do Luxemburské zahrady. Bez jediného dolaru v kapse (poslední 
peníze utratil za letenku) se vydá do onoho bytu, aby jej odhadl 
a prodal. Jaké je ale jeho překvapení, když ho zde uvítá devade-
sátiletá stará dáma, která mu sdělí, že byt je sice jeho, ale otec se 
zavázal nechat ji zde dožít, a co víc, platit jí měsíční rentu ve výši 
dva a půl tisíce dolarů. A v tom okamžiku celý příběh začíná. Hrají: 
D. Kolářová, I. Svobodová, L. Veselý, rež. O. Kosek, scéna: M. Hess, 
kostýmy: I. Brádková, překlad: A. Jerie | vstupné 250 Kč | 150 Kč 
pro přátele Klubu Ž90
16. 05. | 19.00 | Slepá láska – P. Moog, F. Röth – strhující 
romantický příběh – dvojici autorů se podařilo napsat napínavý 
a strhující romantický příběh, jenž šikovně balancuje mezi scé-
nami plnými komiky a napínavými i dojemnými momenty.  Jde 
o komedii plnou překvapení a náhlých zvratů, o zklamání i naději, 
ale samozřejmě i o přátelství a lásce. Děj se odehrává v součas-
ném New Yorku. Hrají: C. Mayerová, E. Jansová/K. Podzimková, 
P. Buchta/R. Hájek, F. Skopal. Rež. J. Novák, scéna: I. Žídek, kos-
týmy: J. Jelínek, překlad: M. Kortouš | vstupné 250 Kč | 150 Kč 
pro přátele Klubu Ž90
17. 05. | 16.00  Svět naruby (Takzvaný ráj) – divadelní 
představení z poezie Věry Weislitzové, manželky spisovatele 
Arnošta Lustiga. Představení tvoří jak zmíněné verše, tak písně 
Kateryny Kolcové – Tlusté, doplněné o filmové ukázky ze života 
v ghettu Terezín a rodinné fotografie V.Weistlitzové. Projekt 
dále doplňuje scénická hudba skladatele Jaromíra Vogela. 
Úč. N. Burger, J. Hervert a K. Kolcová – Tlustá. Dramaturgie 
E. Lustigová, produkce B. Vogelová, scénář a rež. O. Strusková. 
Uvádí MUZIKA JUDAIKA, z.s. | vstupné 150 Kč | 100 Kč pro přátele 
Klubu Ž90 | premiéra
18. 05. | 16.00 | Slepá láska | vstupné 200 Kč / 150 Kč pro 
přátele Klubu Ž90
22. 05. | 19.00 | Slepá láska | vstupné 250 Kč / 150 Kč pro 
přátele Klubu Ž90
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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/S. San-
deva, rež. P. Hruška

KLUB LÁVKA
Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 082 288 (informace o volných místech)
e-mail: 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

07. 05. | 19.00 | Léčivé divadlo Gabriely Filippi – „Chla-
pec, který viděl pravdu“ – host Dr. Eva Moučková – věhlasná 
léčitelka
19. 05. | 19.30 | Řecký večer – Martha a Tena
21. 05. | 19.00 | Čtyři dohody – J. Dušek – Čtyři dohody za-
ložené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, 
který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek svobody, 
opravdového štěstí a lásky. Úč. J. Dušek, A. Vitouš a P. La Š´éz
22. 05. | 19.00 | Čtyři dohody | simultánně tlumočené do čes-
kého znakového jazyka i pro část neslyšících diváků
29. 05. | 19.00 | Čtyři dohody
30. 05. | 19.00 | Pátá dohoda – Pátá dohoda nás zavádí do 
hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací nás k naše-
mu vrozenému pravému já. Toto pokračování Čtyř dohod, které 
změnily životy milionům lidí po celém světě, připomíná největší 
dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být sám sebou | 
simultánně tlumočené do českého znakového jazyka i pro část 
neslyšících diváků.

KULTURNÍ PORTÁL.CZ
Kulturní portál.cz, s. r. o.
Vodičkova 41 – pasáž Světozor, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 984 272
mobil: +420 603 805 271 (objednávky; po–pá 9.00–19.00)
www.kulturniportal.cz (on-line objednávky)

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

  změna programu vyhrazena! 

DIVADLO GONG
Sokolovská 191, Praha 9 (metro B – Českomoravská)

14. 05. | 19.30 | Zdeněk Izer na plný coole! – populární komik 
Zdeněk Izer v premiéře nové zábavné show, která nenechá vaše 
bránice ani na chvíli v klidu! Hrají: Z. Izer

srdcem, trpící strachem z vnějšího světa. Druhý každou chvíli 
omdlévá kvůli střepině ze šrapnelu, uvízlé v jeho hlavě, a není 
proto schopen vést delší konverzaci. Třetí je pragmatik a opatrný 
optimista, který se – navzdory svému kulhání – pokouší stát 
nohama pevně na zemi. Tato trojice se v jednu chvíli rozhod-
ne vzepřít monotónnímu životu „ve výslužbě“, v němž jedinou 
perspektivu představuje smrt, a společně si naplánují výpravu 
na kopec na obzoru, na jehož vrcholu se vítr prohání větvemi 
topolů. Uspějí naši hrdinové v tomto svém posledním životním 
dobrodružství? A potvrdí pravidlo, že člověk je jen tak starý, jak 
se cítí? Hrají: P. Kostka, J. Satoranský, M. Vladyka, rež. P. Slavík 
| veřejná generálka
03. 05. | 19.00 | HRDINOVÉ | premiéra | zadáno
09. 05. | 19.00 | Hrdinové
14. 05. | 19.00 | Ani za milion! – M. Doleželová, R. Vencl – 
skvělá  detektivní komedie, ve které je všechno jinak, každá lež 
je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou 
humoru se skrývá vrah…  Atraktivní a netradiční prostředí pří-
mořského majáku, brilantní dialogy, strhující tempo a originální 
zápletka dávají téhle současné komedii obrovský potenciál. Hrají: 
J. Langmajer, A. Gondíková, rež. P. Hruška
15. 05. | 19.00 | Hrdinové
16. 05. | 19.00 | Úhlavní přátelé – C. Greep – svěží francouz-
ská komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství... 
aneb Co způsobí neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem 
na návštěvu nejlepších přátel.  Hrají: T. Kostková, N. Boudová, 
M. Vladyka a R. Holub, rež. J. Seydler
17. 05. | 19.00 | Můj nejlepší kamarád
21. 05. | 19.00 | Frankie & Johnny – T. McNally – krásný 
a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky... I když už máte za se-
bou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje!  Hrají: 
T. Kostková a A. Háma, rež. P. Kracik
22. 05. | 19.00 | Můj nejlepší kamarád – E. Assous – Ber-
nard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní. 
Bernard pracuje na skvělém postu v rodinném podniku své 
ženy Nelly, zároveň doplácí na svou vášeň sukničkáře. Svou 
milenku dokonce přivede do jiného stavu. Kdyby se o tom 
dozvěděla jeho manželka, přišel by o všechno. Proto požádá 
o pomoc svého kamaráda Phillipea, dobráka od kosti, který žije 
spořádaně se svou přítelkyní Alicí a nemá peněz nazbyt. Tím se 
roztáčí vynalézavý kolotoč situací a zápletek, na jehož konci 
není vůbec jisté, zda se Phillippeovi nezhroutí jeho vztah s Alicí 
a zda Bernardovi všechny jeho lži neprojdou... Hrají: A. Háma, 
P. Motloch, T. Kostková, N. Boudová, M. Sejnová/L. Okonová, 
rež. J. Nvota
23. 05. | 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 
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STUDIO DVA DIVADLO
Palác Fénix
Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 222 598 (pokladna – pasáž Paláce Fénix)
e-mail: pokladna@studiodva.cz
www.studiodva.cz

  informace a on-line rezervace vstupenek na www.studiodva.cz. 
  pokladna divadla Studio DVA, pasáž Paláce Fénix, Václavské nám. 
802/56, Praha 1, tel.: 222 222 598, e-mail: 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. 05. | 19.00 | Les – A. N. Ostrovskij – nikdy nezestárnout 
a užívat života naplno – tak chce žít zámožná majitelka panství 
Raisa Gurmyžská, na jejímž bohatství jsou mnozí závislí – chu-
dá schovanka, mladý gigolo, služebnictvo – a mnozí jsou tím 
bohatstvím přitahováni – vychytralý obchodník Vosmibratov, 
dva zkrachovalí herci… Ti všichni vytvářejí houštinu tužeb, 
neuspokojených potřeb a ambicí, v níž každý z obyvatel tohoto 
„lesa“ hraje svoji hru. Hru o štěstí a – o peníze… Les je kome-
die, komedie nemravů. Hrají: I. Janžurová, I. Orozovič, I. Bareš, 
V. Javorský, M. Zoubková, V. Beneš, F. Kaňkovský, M. Mejzlík, 
J. Tesařová, rež. M. Dočekal
02. 05. | 19.00 | Vysavač – P. Hartl – Bohumil Klepl v jedinečné 
komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči z nákupního 
centra. Přijďte se podívat na tuto romantickou komedii plnou 
vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných 
nárazů na držku a snění. Hraje: B. Klepl, rež. P. Hartl
03. 05. | 19.00 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima – P. Hartl 
– situační komedie o lásce a sexu na nábytku IKEA. I mladí a krás-
ní lidé mají své problémy. Tři milenecké dvojice a rozmazlená 
čivava svedou na rozkládací skandinávské pohovce boj o štěstí. 
Hrají: F. Blažek, J. Stryková/J. Schneiderová, K. Hádek/M. Slaný, 
M. Šoposká a R. Štabrňák, rež. P. Hartl
04. 05. | 19.00 | Poprask na laguně – C. Goldoni – tempe-
rament, rvačky, pračky, hádky, rozchody a usmiřování – to vše 
ve slavné klasické komedii ze slunné Itálie. Muži a ženy šílí! Podaří 
se snaživému soudnímu úředníkovi urovnat věčné spory mezi 
rozhádanými mileneckými páry? Commedia al dente, piccan-
te, furiosa! Hrají: E. Holubová, J. Krausová, B. Klepl, K. Hádek, 
J. Stryková, M. Šoposká, K. Nováková, M. Maděrič, V. Jílek, M. Sla-
ný, A. Fixová, R. Štabrňák, J. Meduna, J. Ployhar, M. Ligač, V. Šanda 
a P. Pěknic, rež. M. Schejbal
05. 05. | 15.00 | Líbánky na Jadranu – P. Hartl – komedie 
o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i v pět-
advaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování 

17. 05. | 19.30 | Natěrač – bláznivá komedie o  tom, jak 
neúspěšný herec, živící se momentálně jako malíř pokojů, zís-
ká nečekaně svou životní roli … Hrají: L. Noha, B. Mottlová, 
E. Decastelo.
21. 05. | 19.30 | Monology vagíny – dojemná a rozpustilá 
exkurze do poslední neprobádané oblasti je oslavou ženské 
sexuality ve vší své složitosti a  tajemnosti. Hrají: D. Bláhová, 
M. Sajlerová, J. Asterová.
22. 05. | 19.30 | Co takhle ke zpovědi … –„Pardon me, Prime 
Minister“. Sídlo premiéra na Downing Street 10 zasáhne rodinná 
bomba! Hrají: P. Nárožný, M. Málková, J. Čenský, Z. Slavíková, 
J. Štěpán, A. Daňková, I. Svobodová, M. Zahálka, A. J. Daňhelová, 
K. Sedláková

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
12. 06. | Zdeněk Izer na plný coole!

PALÁC AKROPOLIS
Art Frame Palác Akropolis, s. r. o.
Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3
tel.: +420 296 330 913
e-mail: 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 Akropoli

  *sleva – student, ZTP atp.

07. – 09. 05. | 20.00 | Spitfire Company & Mckenzie Tomski 
– Miss Amerika | vstupné 250, 150* Kč | Velký sál
14. 05. | 09.00 | 24. Festival integrace Slunce – Workshop: 
DAVU – divadelní tvorba ve specifických skupinách | vstup 
zdarma | Velký sál
15. – 16. 05. | 09.00 | 24. Festival integrace Slunce – pestré 
dopoledne | vstup zdarma | Velký sál 
17. 05. | 09.00 | 24. Festival integrace Slunce – Beseda 
a workshop: S vozíkem na Olymp s Davidem Drahonínským 
| vstup zdarma | Velký sál
18. 05. | 09.00 | 24. Festival integrace Slunce – pestré 
dopoledne | vstup zdarma | Velký sál 
23. 05. | 20.00 | Ridina Ahmedová, Milli Janatková a An-
tonia Nyass – „Řekni mi“ | vstupné 200, 140* Kč | Velký sál
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12. 05. | 14.00 | 4 sestry – P. Hartl – komedie o módě, dietě, 
touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři 
a překvapení v kompostu. Hrají: I. Chýlková, A. Šišková, J. Stry-
ková, B. Kohoutová, R. Štabrňák, rež. P. Hartl
12. 05. | 19.00 | Můj báječný rozvod – G. Aron – laskavá 
komedie, kterou irská autorka věnovala všem, kteří ne vlastní 
vinou zůstali sami. Všech patnáct postav vytváří E. Balzerová, 
rež. J. Kališová | ADF Jan Balzer 
13. 05. | 14.00 a 18.00 | Šíleně smutná princezna – F. Vlček, 
B. Zeman – divadelní adaptace legendárního hudebního filmu, 
který si zamilovali diváci již několika generací. Hrají: B. Kohoutová, 
J. Cina, J. Kraus, B. Klepl, D. Kolářová, A. Šišková, R. Štabrňák a dal-
ší. Původní scénář: F. Vlček, B. Zeman, hudba: J. Hammer, texty 
písní: I. Fischer, divadelní adaptace: Š. Caban, rež. Š. Caban, hu-
dební nastudování: K. Marek
14. 05. | 19.00 | Šíleně smutná princezna
15. 05. | 15.00 | 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 zou-
falství 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 záchranu vztahu 
může znamenat mnohem víc... Hrají: J. Krausová a K. Roden, rež. 
D. Abrahámová | odpolední matiné
15. 05. | 19.00 | Můj báječný rozvod 
16. 05. | 19.00 | Líbánky na Jadranu
17. 05. | 19.00 | Hvězda – P. Hartl – původní česká ONE WO-
MAN SHOW věnovaná Evě Holubové. Komedie o fiktivní seriálové 
herečce se odehrává během nejčernějšího týdne jejího života. Hra 
s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem 
líčí osobní problémy neznámé herečky, která po pětatřiceti letech 
u oblastního divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu. Hraje: 
E. Holubová, rež. P. Hartl
18. 05. | 19.00 | Funny Girl – J. Styne, B. Merrill, I. Lennart, 
M. Lennart – americký muzikál mapující příběh jedné z největších 
hereckých hvězd své doby, Fanny Briceové a jejího manžela Nicka 
Arnsteina. Diva populární ve dvacátých letech minulého století 
zářila na newyorských divadelních prknech a bavila tisíce lidí, 
ale v soukromí se jí příliš nedařilo. Hrají: M. Absolonová, R. Zach, 
L. Frej, L. Termerová, J. Stryková, J. Krausová, A. Langoská, L. No-
votná, P. Kosková, M. Slaný, P. Pěknic, K. Nováková, O. Izdný a další. 
Překlad: J. Josek, hudební nastudování: K. Marek, rež. O. Sokol
19. 05. | 10.00 | Divadlo pod lupou – interaktivní prohlídka 
divadla
19. 05. | 14.00 | Funny Girl
19. 05. | 20.00 | LÁSKA & TERPENTÍN – V. Klimáček – kome-
die o tom, že svět potřebuje být obelháván. Příběh šarmantního 
podvodníka, který se živí paděláním slavných obrazů. Postupně 
se potkává se svými osudovými láskami, jeptiškou z dob války, 
socialistickou traktoristkou a současnou fotografkou. Abychom se 
náhodou nedozvěděli pravdu, raději všichni cosi předstíráme… 

a koloběhu života nejen na Jadranu. Hrají: E. Holubová, B. Klepl, 
M. Šoposká, V. Jílek/Š. Benoni, rež. P. Hartl
05. 05. | 19.00 | Otevřené manželství – D. FO a F. Rame – 
zoufale jedovatá tragikomedie o odvrácené straně lásky. Italská 
komedie je věčným střetem mužského a ženského principu a gro-
teskním bojištěm vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při komicky 
neohrabaném hledání lásky a souznění v partnerském životě ubíjí 
navzájem. Hrají: K. Roden, J. Krausová a P. Pěknic, rež. P. Hartl.
06. 05. | 14.00 | SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné dobro-
družství – H. Miró – představení s písničkami na motivy kul-
tovního maďarského animovaného seriálu, určené pro diváky 
od sedmi do sto sedmi let. Proslulá rodinka prožila společně už 
mnoho příhod, ale ještě nikdy se nevydala Ládínkovou nafukovací 
kosmickou lodí na výpravu do vesmíru. To se jí nečekaně přihodí 
až v tomto zbrusu novém příběhu. Hrají: E. Holubová, B. Klepl, 
J. Stryková/M. Váňová, V. Jílek/J. Meduna, J. Ployhar, R. Madeja/Z.
Šporc, M. Váňová/E. Hanušová, rež. M. Hanuš
06. 05. | 19.00 | Vše o ženách – M. Gavran – komedie o mužích, 
kteří se domnívají, že všechno ví... a to nejen o ženách. Herecký 
koncert tří skvělých hereček, z nichž každá se představí v pěti ro-
lích v rytmu songů 60. let 20. století. Hrají: A. Šišková, J. Krausová 
a J. Schneiderová, rež. J. Janěková
07. 05. | 19.00 | Líbánky na Jadranu
08. 05. | 19.00 | Misery – W. Goldman – divadelní adaptace 
světového bestselleru mistra hororu S. Kinga. Z. Adamovská v mi-
mořádné a naprosto nečekané roli oddané fanynky, a P. Štěpánek 
coby spisovatel, jehož knihy hlavní hrdinka miluje tak nesmírnou 
láskou, že je pro ni schopná i zabít. Dokonalá kombinace temného 
humoru a dechberoucího napětí. Hrají: Z. Adamovská, P. Štěpá-
nek, P. Pěknic/P. Meissel, rež. O. Sokol
09. 05. | 19.00 | Misery
10. 05. | 19.00 | Věra – P. Zelenka – Zelenkova ironická komedie 
je sondou do zábavního průmyslu a cynické doby, která pokry-
tecky hlásá, že cynismus už není v módě. Příběh o výsluní a pádu 
ambiciózních jedinců. Hrají: I. Chýlková, B. Polívka, J. Stryková, 
P. Stach/K. Hádek, M. Pechlát/ R. Zach, M. Kubačák, S. Remundová 
a M. Šoposká, rež. A. Nellis
11. 05. | 19.00 | Šašek a syn – B. Polívka – životem protřelý král 
šašků je pověřen převýchovou mladého šlechtice v šaška. Novic 
je pod jeho vedením – a za asistence jeho kumpánů – podroben 
lekcím, při kterých postupně nachází své šaškovské já. Postupně 
dojdou k rituálu, při kterém se zrodí nový šašek. Hrají: B. Polívka, 
V. Polívka, J. „Barin“ Tichý, J. „Fretti“ Pfeifer, M. Chovanec, M. Král, 
L. Horáček a další, rež. B. Polívka | Divadlo Bolka Polívky (Brno) 
12. 05. | 10.00 | Divadlo pod lupou – interaktivní prohlídka 
divadla – nahlédněte s námi za oponu a odhalte kouzlo a tajem-
ství skrytých divadelních zákoutí. Provedeme vás celým divadlem, 
vysvětlíme, jak vzniká inscenace, kdo je kdo v divadle a mnohé 
další! Zažijte ten magický pocit a postavte se na divadelní jeviště! 
Pořádáme i skupinové prohlídky pro školy.
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30. 05. | 19.00 | Vzhůru do divočiny – M.  Riml – příběh 
manželů Alice a Jindřicha, které jste si oblíbili v komedii Sex pro 
pokročilé, pokračuje. Tentokrát se však ze stylového hotelového 
pokoje, v němž se pokoušeli pikantně oživit svůj uvadající vztah, 
přesouvají do přírody. Hrají: J. Krausová, K. Roden, K. Nováková, 
rež. D. Abrahámová
31. 05. | 19.00 | Sex pro pokročilé

VIOLA
Národní 1011/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 220 844
www.divadloviola.cz

 A bezbariérový přístup
  předprodej na červen se koná 7. května v 16.00
  pokladna otevřena denně kromě neděle 16.00–20.00 

02. 05. | 20.00 | Stará dáma vaří jed – A. Paasilinna – drama-
tizace slavného humoristického románu finského autora A. Pa-
asilinny. Poněkud nečekaná, ale velice současná černá groteska 
o dámě, která už je natolik stará, že by neměla stát v cestě zlotři-
lostem svého synovce a jeho kumpánů. Přesto jednoho dne vezme 
osud do vlastních rukou a začne jednat... Autorky dramatizace 
J. Škápíková a L. Engelová; překlad M. Hejkalová; hrají L. Malkina; 
N. Konvalinková a J. Zadražil; scéna I. Žídek; kostýmy I. Brádková; 
hudební spolupráce P. Mandel a rež. L. Engelová.
03. 05. | 20.00 | Evžen Oněgin – Petr Iljič Čajkovskij, Alexan-
dr Sergejevič Puškin – hudebně – literární večer – nejznámější 
milostný dopis světové literatury bude základem večera dialogu 
dvou ruských velikánů na téma šťastné i nešťastné lásky. Milostný 
dialog slova a hudby v podání Barbory Munzarové a barytonisty 
Luboše Skaly s doprovodem klavíristy Stanislava Gallina nabídne 
úryvky ze slavného románu Evžen Oněgin, árie ze stejnojmenné 
opery a Čajkovského milostné romance.
04. 05. | 20.00 | Máj – K. H. Mácha – Máchovu velebáseň jara, 
lásky a smrti uvidíme v podání Barbory Hrzánové. Scénář a re-
žie: M. Horanský, hudba: E. Viklický, scéna: I. Žídek, kostýmy: 
I. Brádková.
07. 05. | 20.00 | Karel Čapek – Cestopisy – Jaromír Meduna 
spolu s česko – slovenským Duem Teres – Lucia Fulka Kopsová – 
housle, Tomáš Honěk – kytara se v tomto večeru vydají po stopách 
cestopisů K. Čapka.
09. 05. | 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. Buďte spolu s Josefem So-
mrem, Davidem Novotným a Barborou Polákovou nebo Mášou 
Málkovou při tom. Scénář: L. Engelová a L. Němečková, scéna: 
I. Žídek, kostýmy: I. Brádková, hudební spolupráce: J. Pazour, 
rež. L. Engelová.

Hrají: M. Kňažko, D. Kavaschová/M. Horváthová, V. Horján, rež. 
J. Luterán | Divadlo GUnaGU (Bratislava) | česká premiéra
20. 05. | 19.00 | Vysavač – P. Hartl – Bohumil Klepl v jedinečné 
komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči z nákupního 
centra. Přijďte se podívat na tuto romantickou komedii plnou 
vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných 
nárazů na držku a snění. Hraje: B. Klepl, rež. P. Hartl
21. 05. | 19.00 | Věra
22. 05. | 19.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny – K. Mag-
nusson – černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v sou-
časném světě. Muži přicházejí postupně o svá poslední výsadní 
práva a o pozice neohrožených vládců vesmíru. Jedno z posledních 
míst mužského sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně pod 
supermarketem. Hrají: B. Klepl/M. Maděrič, F. Blažek/R. Štabrňák, 
K. Hádek/V. Jílek, M. Slaný/P. Bláha, rež. J. Jirků
23. 05. | 19.00 | Vše o mužích – M. Gavran – aneb jak muži 
sami sebe vidí, za co se nestydí a stydí. Aneb jak to dopadá, když 
se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie o mužích 
pro ženy, aby je opět nepochopily. Hrají: M. Kramár, F. Blažek 
a M. Slaný, rež. J. Janěková
24. 05. | 19.00 | Vše o mužích
25. 05. | 19.00 | Hello, Dolly! – J. Herman, M. Stewart – slavný 
americký muzikál s živým orchestrem! Premiéru měl v roce 1964 
v New Yorku a „rozdrtil” všechny dosavadní broadwayské rekordy. 
Ústřední píseň v podání Louise Armstronga (stejně jako slavná 
filmová verze s Barbrou Streisand) obletěla celý svět a stala se ne-
smrtelným hitem. Hrají: I. Chýlková, J. Dulava/J. Carda, S. Babčá-
ková/M. Šabartová, K. Hádek/M. Slaný, J. Meduna/V. Jílek, B. Ko-
houtová, M. Maděrič, P. Pěknic, M. Sochor, R. Štabrňák, T. Hálová 
a další. Překlad: I. Osolsobě, texty písní: E. Krečmar, rež. O. Sokol, 
hudební nastudování: K. Marek, hlasový poradce: E. Klezla
26. 05. | 14.00 a 18.00 | EVITA – T. Rice, A. L. Webber – muzikál, 
který dobyl svět. Strhující příběh. Vášnivá Argentina. Geniální 
hudba A. L. Webbera. Živý orchestr. Fascinující hity Don´t cry for 
me Argentina, You must love me a mnoho dalších. Emoce, které 
vás uchvátí. Hrají: M. Absolonová, P. Strenáčik, K. Roden/O. So-
kol, O. Izdný a V. Vyoralová. Přebásnil: M. Prostějovský, hudební 
nastudování: K. Marek, rež. O. Sokol
27. 05. | 19.00 | Klára a Bára – P. Hartl – radikální komedie 
o dvou manželských krizích a jednom úmyslně založeném po-
žáru. Hrají: I. Chýlková, E. Holubová, R. Štabrňák a M. Maděrič, 
rež. P. Hartl.
28. 05. | 19.00 | DNA – B. Polívka – komedie s autobiografickými 
prvky z pera Bolka Polívky se odehrává v herecké šatně. Zde se 
potkává starý, zkušený, světem protřelý herec, který již zažil ve své 
kariéře všechno, s mladou kolegyní, kterou vše teprve čeká. Insce-
nace plná gagů, klaunských a divadelních triků a efektů, typické 
improvizace i charakteristického humoru. Hrají: A. Polívková, 
B. Polívka a další, rež. B. Polívka | Divadlo Bolka Polívky (Brno) 
29. 05. | 19.00 | Věra
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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, sou-
znění 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.
22. 05. | 20.00 | Tři gentlemani – humorná koláž věnovaná 
staré dobré Anglii, pravlasti gentlemanů. Z děl K. Čapka a Petera 
Mayla sestavily L. Engelová a J. Kudláčková. Uč. M. Eben, V. 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.
23. 05. | 20.00 | Adresát neznámý – fascinující prózu Ameri-
čanky Kressmann Taylor o smrtící síle slova přednesou Jiří Dvořák 
a Jan Hartl. Ze záznamu uslyšíte neopakovatelný hlas Josefa So-
mra. Režie rozhlasové i jevištní verze: L. Engelová
25. 05. | 20.00 | Život jako smršť – fascinujícími vzpomínkami 
na vášnivé, divoké, kruté a přesto do konce Antoinova života trva-
jící manželství vás provedou Taťjana Medvecká a Martin Hofmann. 
Ze zvukového záznamu uslyšíte podmanivý hlas Viktora Preisse, 
překlad: Š. Belisová, scénář: J. Škápíková, hudba: E. Viklický, scéna: 
I. Žídek, kostýmy: I. Brádková,  rež. L. Engelová
26. 05. | 20.00 | Hodně smíchu a pár slz aneb Co život 
dal a vzal Betty MacDonaldové – životní a úsměvný optimi-
smus slavné spisovatelky Betty Mac Donaldové se k nám vrací 
prostřednictvím vzpomínek její dlouholeté přítelkyně. Scénář: 
J. Tejkalová s použitím knihy Blanche Caffierové. Hodně smíchu 
a pár slz v překladu E. Marxové. Výtvarná spolupráce: V. Všetečka. 
Hudební spolupráce: Dr. V. Truc. Úč. C. Mayerová a T. Kostková, 
rež. J. Pleskot
28. 05. | 20.00 | Století hitů – aneb to nejlepší z české 
populární hudby a poezie 20. století – dramaturgie a režie: 
P. Hartl, scénář: J. Škápíková, hudební spolupráce: E. Viklický, 
scéna a kostýmy: I. Brádková, pohybová spolupráce: M. Pacek. 
Hrají, zpívají a kabaretně dovádějí: B. Kohoutová, J. Meduna 
a J. Meduna
30. 05. | 20.00 | Anděl v modrém – osobní i umělecká pouta 
osudově spojovala jednu z nejslavnějších dvojic francouzského 
umění 20. století – herce Jeana Maraise a básníka, dramatika, 
divadelního i filmového režiséra a výtvarníka Jeana Cocteaua. Pře-
svědčivým svědectvím jsou jejich životopisy a korespondence, ale 
i Cocteauovy básně, dramata, scénáře a myšlenky. Na proměnlivém 
hvězdném nebi před i poválečné Paříže zůstanou tyto dvě hvězdy 
navždy stálicemi. Ve Viole uvádíme Anděla v modrém ve vynika-
jícím hereckém obsazení s Jiřím Langmajerem a Jiřím Dvořákem. 
Scénář a režie: T. Vondrovic, výtvarná spolupráce: I. Žídek. Na před-
stavení Anděl v modrém  lze zakoupit max. 4 vstupenky na osobu.
31. 05. | 20.00 | Anděl v modrém
V divadelním baru probíhá výstava obrazů pana Jaroslava 
Svobody.

10. 05. | 20.00 | Sváteční Shakespearova pošta – výběr ze 
Sonetů W. Shakespeara v překladu M. Hilského přednese H. Maci-
uchová, tajemství Shakespearových Sonetů vám poodhalí M. Hil-
ský; večerem provází M. Horanský. Přijďte si poslechnout básnické 
dialogy o lásce; smrti a pomíjivosti času. Překlad a dramaturgie: 
M. Hilský, výtvarná spolupráce: I. Brádková; rež. M. Horanský. 
Po představení proběhne prodej knih spolu s autogramiádou 
pana Hilského.
12. 05. | 20.00 | Soeuf Elbadawi: Pokušení Luny – scénická 
hostina slov a hudby z Komorských ostrovů. S účastí autora, světo-
vě proslulého tvůrce z Moroni a malým kulinářským překvapením. 
Představení v rámci 14. ročníku festivalu Tvůrčí Afrika aneb Všichni 
jsme Afričani.  
14. 05. | 20.00 | Volnost, rovnost, gastronomie – anglický 
humorista Peter Mayle v rozkošném vyprávění o Provence řeší 
otázku: Proč Francouzi netloustnou. Po vydání každé nové knihy 
anglického humoristy, žijícího ve Francii Petera Maylea se jen 
zapráší. Náš večer bude volným pokračováním Tří gentlemanů, 
inscenace, ve které se na základě textů Karla Čapka a Petera May-
lea zabýváme starou dobrou Anglií. Tentokrát se chceme zaměřit 
na Francii a spolu s autorem úsměvně dokázat, že jediným sku-
tečným náboženstvím Francouzů je jídlo. Dozvíte se, proč jsou 
michelinské hvězdy snem každého šéfkuchaře a proč při jejich 
ztrátě málem uvažuje o sebevraždě. Hrají: V. Kopta, S. Vrbická, 
M. Táborský, scénář: J. Kudláčková a L. Engelová, scéna: I. Žídek, 
kostýmy: I. Brádková, autor písní a hudební spolupráce: V. Kopta, 
rež. L. Engelová.
15. 05. | 20.00 | Moje velká ryba – Ota Pavel – „…ryby mu 
personifikovaly lásku k tátovi. Ve vztahu k řece byla ukryta láska 
k mámě. A v osudu řeky a ryb byla touha po životě. Kdyby to 
bylo napsaný anglicky, klečel by Otu Pavlovi svět u nohou.“ / Jan 
Werich/. Poetické vyprávění o mamince, povedeném tatínkovi, 
báječném strejdovi Proškovi a dětství na břehu Berounky je plné 
opravdového života, kde slzy a dojetí střídá očistný smích. Drobné 
prózy Oty Pavla se už dávno staly klasikou české literatury. Z po-
vídek Oty Pavla čte M. Donutil, Scénář: R. Tamchyna, výprava: 
I. Brádková, výběr hudby: P. Mandel, rež. T. Vondrovic.
16. 05. | 20.00 | Stařec a moře – E. Hemingway – dramatická 
skica pro dva mužské hlasy – mistra a jeho učedníka – podle 
slavné novely E. Hemingwaye. Hlas moře vytváří hudba E. Vik-
lického. Úč. J. Somr a M. Holý; dramaturgie J. Kudláčková; scéna 
I. Žídek, rež. L. Engelová.
17. 05. | 20.00 | Přicházejí… – večer recitátorů přehlídky 
Pražský kalich | volný vstup
18. 05. | 20.00 | Volnost, rovnost, gastronomie
21. 05. | 16.00 | Viktor a záhadná teta Bobina – křest dětské 
knihy | zadáno
21. 05. | 20.00 | Miloš Horanský – Neumím jinak než láskou 
– Božena Němcová – martýrium jednoho srdce a dvou osudů 
pro tři herce. Byla mučednicí lásky. Hořela pro ni – neuměla jinak 
než láskou – ale nepotkala ji. Manželka, matka, milenka – všech-
no všanc, všechno celou bytostí, nic napůl. A velká spisovatelka, 
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se tentokrát rozhodl napsat ryzí komedii černou jako kočka, co 
vám v noci přejde přes cestu. Příležitost pro 4 skvělé herce a jed-
nu vynikající herečku, aby tuto komedii proměnili v ďábelskou 
grotesku, při které se budete válet smíchy, přestože na silnici 
v  Inishmoru se válí mrtvý kocour.  Kdo zabil Prcíka Tomeše? 
Hrají: J. Dolanský, I. Chmela, L. Hampl, L. Rybová, A. Minajev, 
rež. T. Zielinski | vstupné 380 Kč | velký sál | host Divadlo Verze
13. 05. | 19.30 | Boeing – Boeing aneb Tři letušky v Paříži – 
francouzská situační komedie od Marca Camolettiho. Alexander je 
úspěšný pařížský architekt, kterému monogamie nic neříká. Svůj 
milostný život koordinuje s letovým řádem, který se zdá být doko-
nalý. Vše se ale změní příchodem kamaráda ze školy a vypadá to, 
že i perfektní navigační systém začne mít trhliny.  A začíná kolotoč 
bláznivých situací… Hrají: I. Máchová, E. Burešová/E. Perkauso-
vá, B. Mottlová, M. Šimůnek/D. Gránský, V. Efler/J. A. Duchoslav, 
H. Gregorová/ M. Bittnerová,  rež. H. Gregorová | vstupné 590 Kč 
| velký sál | host Divadelní spolek Radka Brzobohatého
14. 05. | 19.30 | Sudí – Osamělost fotbalového rozhod-
čího – komediální monolog nejen o  fotbale. S  humorem 
a nadsázkou popisuje mezinárodní fotbalový rozhodčí v podání 
Ladislava Hampla svůj život, který je spojený s nejsledovanější 
hrou na světě. Sudí nás provede svým životem, ale i různými si-
tuacemi na hřišti i ve fotbalovém zákulisí. V rámci svého vyprávění 
se dostane i na fotbalové „hlášky“ nebo zajímavá videa rozličných 
fotbalových situací. Hraje Ladislav Hampl. Režie Tomáš Zielinski | 
vstupné 290 Kč | velký sál | host Divadlo Verze
15. 05. | 19.30 | Temná je noc. Terezie z Lisieux: Můj bratr 
Nietzsche – poetická inscenace o fiktivním setkání mladičké 
Terezie z Lisieux a životem zklamaného Friedricha Nietzscheho. Co 
by mohlo spojovat dva tolik rozdílné osudy? Čí Bůh je mrtev? Jsme 
schopni si ve své úzkosti a utrpení porozumět? Hrají: M. Málková, 
P. Batěk a další, rež. T. Vondrovic | vstupné 300 Kč | velký sál |
18. 05. | 11.00 | Vršovice jsou zlatý, řek‘ tatínek – původní 
dramatizace autentických vzpomínek na dětství a mládí ve Vršovi-
cích. Zdenda Kos jedinečným jazykem a pohledem malého chlap-
ce vyrůstajícího na sklonku Protektorátu v pražských Vršovicích 
popisuje středobody svého životního vesmíru: maminku, tatínka, 

VRŠOVICKÉ DIVADLO MANA 
Moskevská 34/967, 101 00 Praha 10
www.vrsovickedivadlo.cz 

 A bezbariérový přístup
  spojení: tram 4, 13, 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

  více informací k dětskému programu naleznete v rubrice  
„Divadla pro děti“

  změna programu vyhrazena
  podpora: MČ Praha 10, Státní fond kultury ČR, Nadace život umělce.

02. 05. | 19.30 | Jméno – mluvit se dá o všem. Brilantní komedie 
podle nejlepší francouzské tradice. Polštářová bitva omezenců, 
kteří jsou přesvědčeni o tom, že svá omezení už dávno překonali. 
Hra nabízí komický pohled na sebejisté zastánce svobodného 
myšlení. Hrají: R. Zach, J. Dolanský, J. Janěková ml., L. Rybová, 
P. Lněnička, rež. T. Zielinski | vstupné 420 Kč | velký sál | host 
Divadlo Verze
09. 05. | 19.30 | Úča musí pryč – emoce vřou, v prvním pololetí 
se známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná, 
navíc čekají děti po pololetí přestupové zkoušky na osmiletá gym-
názia. Kdo za známky nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! 
A proto je nutné ji ihned odvolat. Hrají: D. Prachař, J. Janěková 
ml., K. Frejová, L. Rybová, I. Chmela, P. Špalková, rež. T. Zielinski 
| vstupné 420 Kč | velký sál | host Divadlo Verze
12. 05. | 15.00 | Úča musí pryč | vstupné 420 Kč | velký sál | 
host Divadlo Verze
12. 05. | 19.30 | Poručík z Inishmoru – M. McDonagh, v sou-
časnosti jeden z nejúspěšnějších mladých anglicky píšících autorů, 

SOUTĚŽ O 3 × 2 VSTUPENKY
DO DIVADLA ABC NA PŘEDSTAVENÍ

MACBETH

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

Kdy má představení Macbeth 
v Divadle ABC?
a) 11. března
b) 18. března
c) 25. března

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

Soutěž o 2 vstupenky na představení

Vršovice jsou zlatý, 
řek‘ tatínek
Vršovické divadlo Mana, 18. 5. v 11.00

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

Kolik rolí zahraje Jiří Lábus 
během této inscenace?
a) 5            b) 15             c) 20 

Své odpovědi posílejte do 10. května 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou 
na adresu redakce Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3.
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01. 05. | 19.00 | Smích zakázán – M. Gavran | 3D company
02. 05. | 19.00 | Vyšetřování ztráty třídní knihy – Cimrman, 
Smoljak | Divadlo Járy Cimrmana
03. 05. | 19.00 | Akt – Cimrman, Svěrák | Divadlo Járy Cimr-
mana | ABO A
08. 05. | 19.00 | Čechov vs. Tolstoj aneb Manželská zkouška 
– M. Gavran | 3D company
09. 05. | 19.00 | Válka Roseových – W. Adler | Divadlo A. Dvo-
řáka Příbram
10. 05. | 15.00 a 19.00 | Válka s mloky – K. Čapek, O. Lážnov-
ský | Divadlo AQUALUNG | v 15.00 zadáno KMD
11. 05. | 19.00 | Zabte ošklivé – B. Vian alias V. Sullivan | 
Divadlo Aqualung
12. 05. | 19.00 | Starý holky – M. Bidlasová | 3D company
13. 05. | 19.00 | Záskok – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana
14. 05. | 19.00 | VINNETOU – V. Štěpánek – Divadlo A. Dvořáka 
Příbram | pražská premiéra | ABO C
15. 05. | 19.00 | Cimrman v říši hudby – Smoljak, Svěrák, 
Klusák | Divadlo Járy Cimrmana
16. 05. | 19.00 | Dlouhý, Široký a Krátkozraký – Cimrman, 
Smoljak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana | zadáno
17. 05. | 19.00 | Blaník – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana
18. 05. | 19.00 | Pub in the Glade – Cimrman, Smoljak, Svěrák 
– Cimrman English Theatre
19. 05. | 19.00 | Frida K. – G. Montero | 3D company
20. 05. | 19.00 | Vražda v salónním coupé – Cimrman, Smol-
jak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
21. 05. | 19.00 | České nebe pro Nadaci SLUNCE – Cimrman, 
Smoljak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana | benefiční představení 
za 660, 630 a 530 Kč
22. 05. | 19.00 | České nebe | Divadlo Járy Cimrmana
23. 05. | 19.00 | Němý Bobeš – Cimrman, Smoljak, Svěrák | 
Divadlo Járy Cimrmana
24. 05. | 19.00 | Dlouhý, Široký a Krátkozraký | Divadlo Járy 
Cimrmana
25. 05. | 19.00 | Dobrý proti severáku – D. Glattauer, U. Ze-
mme | 3D company
26. 05. | 19.00 | Muži ve zbrani aneb Celá Zeměplocha jest 
jevištěm! – T. Pratchett | Divadlo AQUALUNG
27. 05. | 19.00 | Afrika – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana
28. 05. | 19.00 | Figaro, lazebník sevillský – W. A. Mozart, 
G. Rossini, J. Jiráň | Divadlo AQUALUNG
29. 05. | 19.00 | Záskok | Divadlo Járy Cimrmana

bráchu Karla, sousedku Mlíkovou, školnici Štěrbovou a mnoho 
dalších figurek z panoptika doby, kterou dávno odvál čas. Hrají: 
J. Lábus a L. Nešleha, rež. E. Strupková | vstupné 100 Kč | velký 
sál | představení pro školy a pro seniory 
25. 05. | 19.30 | Namgar – koncert. – Namgar Lkhasaranova 
– yatga, brumle, zpěv / Timur Zolotarev (kytara, zpěv) / Evgeni Zo-
lotarev (chanza, basa, brumle). Skupina Namgar, v překladu bílý 
oblak, je fúzí burjatsko-mongolské tradice a moderních rockových 
/ jazzových prvků s pronikavým ženským hlasem Namgar, hvězdy 
burjatské tradiční a moderní hudby.| vstupné 300 Kč | velký sál  
26. 05. | 19.30 | Boeing – Boeing aneb Tři letušky v Pa-
říži | vstupné 590 Kč | velký sál | host Divadelní spolek Radka 
Brzobohatého
27. 05. | 19.30 | Kouzla a čáry tajemné Prahy – pohádka | 
vstupné 100 Kč | velký sál | host Divadlo Láryfáry
28. 05. | 19.30 | Na zdi a za zdí – proč se lidé chovají v kyber-
prostoru jinak než v reálném životě? Co do našich životů přináší 
moderní technologie? Autor, externí lektor Národního centra 
bezpečnějšího internetu, do hry vnáší své zkušenosti z přednáš-
kové činnosti na školách a z kazuistiky problémového chování 
na internetu. Scénář a režie: V. Vácha. Hraje amatérské divadlo 
Kairos II. | vstupné 150 Kč | velký sál 
29. 05. | 20.00 | Je třeba zabít Sekala – válečné drama, rok 
1943. Okupace. Moravská vesnice. Strach, co bude dál. Protože on 
se vrátil. A jedno je jisté. Je třeba ho zabít. Hru o strachu a o neleh-
kých osudech, hra o tom, co se v lidech skutečně skrývá. Filmový 
scénář: Jiří Křižan. Dramatizace: Martin Františák v úpravě Marka 
Kryšky. Hraje amatérské divadlo Do propasti kosti. Rež. M. Kryška 
| vstupné dobrovolné | velký sál 
31. 5. | 20.00 | Je třeba zabít Sekala

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
13. 06. | Úča musí pryč!
15. 06. | Hotel na konci světa

ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA
Štítného 5, 130 00 Praha 3 
tel.: +420 222 780 396 (pokladna), 222 781 860 (kancelář)
e-mail: kancelar@zdjc.cz
www.zdjc.cz

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

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

  online rezervace na červen: 2. 5. zveřejnění programu s možností 
rezervace za á 1.000 Kč, 21. 5. od 17.00 rezervace za běžnou cenu, 29. 5. 
prodej nevyzvednutých vstupenek – telefonické rezervace od 10.00

  v měsíci květnu lze zakoupit vstupenky s navýšenou cenou na České 
nebe 21. 5. 
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DIVADLO IMAGE
černé divadlo, tanec a pantomima
Národní 25, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 314 448
mobil: +420 732 156 343
e-mail: image@imagetheatre.cz
www.imagetheatre.cz

  pokladna otevřena po–ne 10.00–20.00 
  ceny vstupenek: dospělí 580 Kč, děti 3–14 let 400 Kč, studenti (ISIC 
card) 480 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti 3–14let) 1740 Kč

  místa v sále nejsou číslována, divadelní sál je otevřen 30 minut před 
začátkem

  Divadlo Image je stálicí mezi scénami unikátního českého žánru, 
černého divadla. Osobitým způsobem kombinuje precizní černodiva-
delní techniku, tanec a pantomimu.

01. 05. | 20.00 | Afrikania – divoká příroda v taneční stylizaci 
a působivé efekty černého divadla. Turisté, pošťák a jedno velké, 
hravé nedorozumění. Že to nejde dohromady? Ale ano, jde.
02. 05. | 20.00 | Afrikania
03. 05. | 20.00 | The Best of Image – výběr nejlepších částí 
a fragmentů ze všech představení. Našimi diváky velmi oblíbené 
představení je esencí anebo, jak teoretici říkají, průřezem reperto-
áru Divadla Image. Zapomeňte na teorie a dopřejte si zábavnou 
lahůdku z naší divadelní kuchyně. Je výživná, lehce stravitelná 
a mentálně osvěžující.
04. 05. | 20.00 | Galaxia – hluboký vesmír jako inspirace pro 
černé divadlo a tanec. Astronomie a astrologie, horoskop i elixír 
lásky zase inspirací pro neverbální divadlo. To je Galaxie v Image. 
05. 05. | 20.00 | Galaxia
06. 05. | 20.00 | The Best of Image

07. 05. | 20.00 | Cabinet kuriosit a zázraků profesora Pra-
žáka – unikátní prezentace geniálních vynálezů, které málem 

30. 05. | 19.00 | Švestka – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana | zadáno
31. 05. | 19.00 | Lijavec – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana 

ČERNÁ DIVADLA

ČERNÉ DIVADLO METRO
Národní 25, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 085 276 (kancelář), 221 085 201 (pokladna)
e-mail: divadlometro@divadlometro.cz, pokladna@divadlometro.cz
www.divadlometro.cz

  předprodej vstupenek otevřen po–ne 10.00–20.00 (u vchodu do 
pasáže vedle KFC), 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 590 Kč, studenti 480 Kč, děti do 10 let 290 Kč

01. – 06. 05. | 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 ži-
votním stylem. Ukazuje, jak moderní komunikační technologie 
řídí i  lidské osudy. Vykresluje lidský život humorně, poeticky 
a pravdivě beze slov pouze pomocí výtvarných prvků černého 
divadla, tance, pantomimy a hudby.
07. – 13. 05. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn) – hu-
morné 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 obyčej-
ný život. Části humorné, až groteskní, se střídají s poetikou 
černého divadla, moderní taneční čísla alternují s klasickým 
baletem a vše spojuje herecko-pantomimický projev hlavních 
představitelů. Den je plný zážitků, ale stejně jako v životě – vše 
má svůj konec.
14. – 20. 05. | 20.00 | DEJA VU
21. – 27. 05. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
28. – 31. 05. | 20.00 | DEJA VU
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V inscenaci jsou použity klasické postupy černého divadla, la-
terny magiky, filmové projekce i ojedinělé technické triky. Přes 
10 000 repríz u nás i ve třiceti zemích světa! Součástí představení 
je interaktivní workshop.

Aspects of Alice

LIGHT ART SHOW v Divadle Ta Fantastika

Light Art Show

01. – 31. 05. | 17.00 | hrajeme každou sobotu
Navštivte jedinečnou show v centru Prahy. Prožijte romantický 
příběh, stověžatého města a ponořte se do kouzla malování 
světlem. Na luminiscenční plátno malujeme realistické obra-
zy, které mizí, aby je vzápětí nahradily nové. Tuto nenapodo-
bitelnou světelnou animaci, dokresluje dramatický hudební 
doprovod. Odvezete si z Prahy zážitek, na který nikdy nezapo-
menete! Skvělá zábava pro celou rodinu. Součástí představení 
je interaktivní workshop | pokladna: 10.00–21.30 | rezervace: 
tel.: 222  221  366–7 | e-mail: predprodej@tafantastika.cz; 
www.lightartshow.cz

změnily svět. Poeticko-technický zážitek na vlastní oči. Černé 
divadlo rozšiřuje možnosti lidstva. Vstup na vlastní nebezpečí.
08. 05. | 20.00 | Black Box – mozaika černodivadelních obrazů 
a tanečních výstupů kombinovaná s útržky příběhu téměř krimi-
nálního. Muž zákona v patách dvojici diletantských gangsterů.
09. 05. | 20.00 | Afrikania
10. 05. | 20.00 | Afrikania
11. 05. | 20.00 | The Best of Image
12. 05. | 20.00 | Galaxia
13. 05. | 20.00 | Galaxia
14. 05. | 20.00 | The Best of Image
15. 05. | 20.00 | Cabinet kuriosit a  zázraků profesora 
Pražáka
16. 05. | 20.00 | Black Box
17. 05. | 20.00 | Afrikania
18. 05. | 20.00 | Afrikania
19. 05. | 20.00 | The Best of Image
20. 05. | 20.00 | Galaxia
21. 05. | 20.00 | Galaxia
22. 05. | 20.00 | The Best of Image | vyprodáno
23. 05. | 20.00 | Cabinet kuriosit a  zázraků profesora 
Pražáka
24. 05. | 20.00 | Black Box
25. 05. | 20.00 | Afrikania
26. 05. | 20.00 | Afrikania
27. 05. | 20.00 | The Best of Image
28. 05. | 20.00 | Galaxia
29. 05. | 20.00 | Galaxia
30. 05. | 20.00 | The Best of Image
31. 05. | 20.00 | Cabinet kuriosit a  zázraků profesora 
Pražáka

DIVADLO TA FANTASTIKA
Karlova 8, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 221 366-7 (pokladna)
www.tafantastika.cz

  on–line prodej vstupenek na černé divadlo Aspects of Alice 
na www.tafantastika.cz. 

  pokladna otevřena po–ne 10.00–21.30 (hromadné objednávky: tel. 
222 221 364; 222 221 369, predprodej@tafantastika.cz)

  předprodej vstupenek též v síti Ticketpro a BTI.

01. – 31. 05. | 19.00 a 21.30 | Aspects of Alice – poetic-
ké černodivadelní představení na motivy „Alenky v říši divů“ 
s hudbou Petra Hapky a výtvarným ztvárněním Emmy Srncové. 
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M. Peroutka/R. Tomeš, M. Zounar/J. Apolenář, Heňo, F. Slováček 
jr./J. Šlégr, A. Slováčková/Ch. Doubravová aj., rež. M. Landa
18. 05. | 19.00 | Krysař
19. 05. | 14.30 a 19.00 | Krysař
25. 05. | 19.00 | Tajemství – muzikál Daniela Landy. Divadlo 
Kalich vyšlo vstříc četným žádostem fanoušků a vrátilo na reper-
toár kultovní muzikálové drama Tajemství. Druhý muzikál Daniela 
Landy Tajemství si v ničem nezadal ohlasy na jeho první titul, 
Krysaře. Tajemství je napínavým mystickým příběhem, v němž 
se kolem hlavních hrdinů začínají dít nevysvětlitelné věci a oni 
postupně – společně s diváky – přicházejí na to, proč k těmto 
událostem dochází. Hrají: M. Procházková, Heňo, Z. Fric, R. To-
meš, L. Šoralová, K. Steinerová, V. Marek, M. Pošta, M. Sobotka, 
M. Bednářová, R. Tesařík aj., rež. M. Landa
26. 05. | 14.30 a 19.00 | Tajemství
27. 05. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál On-
dřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové má na svém kontě už více 
než 100 vyprodaných repríz! Příběh o přátelství, lásce, ale i o boji 
o přežití provází kromě nápadité hudby a vtipných textů také 
ojedinělá režie tandemu Skutr, která diváky překvapuje efektními 
výrazovými prostředky sahajícími až ke špičkovým akrobatickým 
číslům. Hrají: J. Korn, J. Zonyga, J. Kříž, L. Šoralová, J. Cina, C. Ka-
ssai, M. Tomešová, R. Tomeš, Z. Fric, V. Marek, R. Tesařík, P. Opava, 
M. Pleskot, R. Pavlovčinová.
29. 05. | 19.00 | Queenie – koncertní divadlo nejúspěšnější 
Queen tribute kapely v ČR s mezinárodním renomé

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 
01. – 03. 06. | Pomáda – muzikál 
08. – 09. 06. | Krysař – muzikál 
10. 06. | Mauglí – rodinný muzikál 
15. – 16. 06. | Krysař – muzikál 

DIVADLA PRO DĚTI

DIVADLO IMAGE
černé divadlo, tanec a pantomima
Národní 25; 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 314 448
mobil: +420 732 156 343
e-mail: 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 3 let zdarma (bez nároku na vlastní sedadlo), děti 
od 4 let, dospělí, senioři 150 Kč; divadelní sál je otevřen 30 minut 
před začátkem 

  Divadlo Image je stálicí mezi scénami unikátního českého žánru, 
černého divadla. Osobitým způsobem kombinuje precizní černodiva-
delní techniku, tanec a pantomimu. 

MUZIKÁLY

DIVADLO KALICH
Jungmannova 9, 110 00 Praha 1
tel.: +420 296 245 311 (pokladna), 296 245 311 (rezervace)
e-mail: pokladna@kalich.cz
www.divadlokalich.cz

  pokladna otevřena po–pá 9.30–12.30 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

  vstupenky na muzikálová představení zakoupíte ve vybraných 
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 online nákupu nebo v pokladně divadla a využívejte 
výhod věrnostního programu Divadla Kalich

04. 05. | 19.00 | Osmý světadíl – muzikál s hity skupiny Elán – 
hity legendární skupiny Elán poprvé na divadelním jevišti! Písně, 
které jsou kultovní už pro tři generace fanoušků, provázejí ro-
mantický příběh o lásce, touze a pominutelnosti okamžiku štěstí. 
Diváci se mohou těšit na strhující výkony těch nejlepších herců 
naší muzikálové scény a energickou show v režii a choreografii 
Jána Ďurovčíka. Hrají: T. Savka, T. Löbel, R. Tomeš, M. Doubravová, 
N. Pocisková, K. Steinerová, Z. Fric, J. Kříž, J. Révai, M. Pleskot, 
A. Stanková, Z. Krištofová – Kolářová, M. Štěchová aj.
05. 05. | 14.30 a 19.00 | Osmý světadíl
06. 05. | 13.30 | Osmý světadíl
11. 05. | 19.00 | Srdcový král – slavná broadwayská muziká-
lová komedie se slavnými hity byla vyhlášena Nejlepší inscenací 
v ČR 2016! Nesmrtelné songy Elvise Presleyho v ní doprovázejí 
adaptaci Shakespearovy romantické komedie Večer tříkrálový. 
Do Ameriky 50. let ji převedl uznávaný libretista Joe DiPietro. Do 
jednoho ospalého města přijíždí na motocyklu záhadný cizinec, 
aby všechny jeho obyvatele nakazil rebelstvím své hudby a jejich 
nudné životy navždy převrátil vzhůru nohama... O Srdcovém králi 
se píše jako o „nejlepším rokenrolovém muzikálu od Pomády“. 
Hrají: J. Kříž/P. Pálek, P. Tenorová/P. Kosková, P. Vondráček/Z. Fric, 
P. Kutheil/J. Tenkrát aj., rež. Š. Caban
12. 05. | 14.30 a 19.00 | Srdcový král
13. 05. | 13.30 | Srdcový král
17. 05. | 19.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela Landy – osu-
dový muzikál o tajemném muži v kápi a s píšťalou, ve které se ukrý-
vá obrovská moc. Krysař Daniela Landy se vrací na jeviště Divadla 
Kalich v novém hereckém obsazení a s novou výpravou i choreogra-
fií. O jeho návrat si celá léta psali sami diváci, pro které je bez nad-
sázky kultovním představením. Krysař je řazen mezi nejúspěšnější 
původní české muzikály všech dob. Dnes má muzikál na svém kontě 
více než 1000 repríz, odehraných jak v Čechách, tak i v zahrani-
čí. Hrají: P. Pálek, R. Jašków/D. Suchařípa, M. Křížová/K. Šildová, 
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11. 05. | 09.00 a 10.30 | Na křídlech hudby
12. 05. | 10.30 | Na křídlech hudby
15. 05. | 17.00 | Jak Martin zachránil Terezku | hraje LD Jiskra 
| od 3 let
22. 05. | 17.00 | Jak Martin zachránil Terezku | hraje LD 
Jiskra | od 3 let
24. 05. | 09.00, 10.30 a 14.00 | Malované písničky – příběh 
setkání malíře Pastelky a neposedného skřítka Šmodrchy, kteří 
se vydávají na cestu svou vlastní fantazií a představivosti a obje-
vují tak poetiku i těch nejběžnějších věcí. Plno písniček, básniček 
a krátkých pidipohádek | Hraje Divadlo Anfas | od 3 let
25. 05. | 09.00 a 10.30 | Malované písničky
26. 05. | 10.30 | Malované písničky
29. 05. | 17:00 | Koza nebo pes, O chytrém ševci | hraje LD 
Jiskra | od 3 let

DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA
Mírové nám. 44, 250 65 Líbeznice u Prahy
mobil: +420 731 176 659
e-mail: info@divadlokouzel.cz
www.divadlokouzel.cz

  telefonické a emailové rezervace vyřizujeme průběžně, zpravidla 
po–pá 9.00–17.00 a v hrací den 8.00–16.00 

  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)

  (pro školy)¹ takto označená představení jsou pro určená pro školy 
  vstupné pro školy: 90 Kč + pedagogický doprovod zdarma. V případě 
volné kapacity sálu je představení přístupné i veřejnosti za zvýhodně-
ných podmínek: cena: 120 Kč. Přednost při usazování v hledišti mají 
školy, potom rádi posadíme i ostatní diváky

05. 05. | 14.00 | Hra kouzel a magie – originální a naprosto je-
dinečné představení iluzionisty Pavla Kožíška plné neuvěřitelných 
kouzel a perfektní zábavy nejen pro děti. Pojďte si hrát na kouzel-
níky jako Harry Potter a naučíte se mimo jiné také sami kouzlit! Úč. 
P. Kožíšek, H. Mašlíková/M. Dvořáková | vstupné: 169 Kč
12. 05. | 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 mo-
delky. Těšit se můžete na čtyřmetrovou skluzavku času, ne-
bezpečné prostoupení obřím ventilátorem, originální levitaci 
divačky, vystřelení kouzelnice z děla, záhadné čtení myšlenek 
divákům v publiku a na řadu dalších velkolepých iluzí plných 
perfektní zábavy! Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíková/A. Prešnajderová, 

13. 05. | 15.00 | O zlaté rybce – barevný svět pod vodní hla-
dinou, jednou přívětivý a kolíbající, jindy rozbouřený a zrádný. 
Bájní tvorové, hraví koníci a zpívající rybky. Ti všichni   budou 
rozplétat pohádkový příběh dobráckého rybáře a jeho chamtivé 
ženy na jevišti Divadla Image.
22. 05. | 09.30 | O zlaté rybce

DIVADLO KAMPA
Nosticova 634/2a, 110 00 Praha 1
mobil: +420 776 447 744 (pokladna)
e-mail: rezervace@divadlokampa.cz, info@divadlokampa.cz
www.divadlokampa.cz
www.facebook.com/divadlokampa

  otevírací doba pokladny po–čt 16.00–18.30, pá 10.00–13.00, 
pokladna je zároveň otevřená hodinu před každým představením 

DIVADLO C YLINDR
13. 05. | 16.00 | Škola Malého stromu – dramatizace stejno-
jmenné knížky o malém indiánovi z kmene Čerokí jménem Malý 
strom | od 6 let | vstupné 150 Kč
19. 05. | 15.00 | Ronja, dcera loupežníka – dramatizace zná-
mé pohádky. Vypráví příběh o velikém přátelství Ronji a Birka. 
„Romeo a Julie pro děti“, tak by také mohl znít podtitul | od 4 let 
| vstupné 120 Kč
20. 05. | 18.00 | Dědeček Oge – magický příběh o šamanském 
zasvěcení a dobrodružném putování malého chlapce Ogeho sibiř-
skou tajgou a tělem hada | od 7 let | vstupné 150, 130 Kč

DIVADLO KARLA HACKERA
Klapkova 26, 182 00 Praha 8
tel.: +420 284 681 103 
e-mail: info@divadlokh.cz
www.divadlokh.cz

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

  rezervace na www.divadlokh.cz nebo telefonicky ve všední dny 
na 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

10. 05. | 09.00, 10.30 a 14.00 | Na křídlech hudby – pestrá 
mozaika hudebních skladeb od světoznámých skladatelů i lido-
vých písní, které jsou inspirovány ptačím zpěvem. Děti se zároveň 
seznámí s hudebními nástroji harfou, flétnou a s nejpřirozenějším 
hudebním nástrojem hlasem. Účinkuje Musica Dolce Vita.
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se můžete těšit na úžasné interaktivní optické klamy a iluze, které 
vás zaručeně dostanou. V zrcadlovém labyrintu také poodkryjete 
jinak přísně střeženou roušku kouzelnických tajemství a naučíte 
se i sami kouzlit! Velké zrcadlové bludiště je nově otevřeno v pří-
zemí Divadla kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích u Prahy, takže 
návštěvu zrcadlového labyrintu můžete ideálně spojit s kouzel-
nickým představením. 

DIVADLO MINARET
Reduta
Národní 20, 110 00 Praha 1
mobil: +420 732 575 666 (rezervace)
e-mail: info@divadlominaret.cz
www.divadlominaret.cz

  prodej vstupenek 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

15. 05. | 09.00 a 10.30 | O Rusalce – poetická pohádková hra 
o lásce a odpuštění, se šťastným koncem a s hudbou Antonína 
Dvořáka. Hrají: M. Majkusová, L. Jiřík, R. Nechutová/V. Koloušková 
a M. Ligač, výprava A. Pitra, rež. M. Hlaučo | od 3 let
16. 05. | 09.00 a 10.30 | Démoni současnosti – tragikomedie 
o nástrahách dnešního světa je určena především mladému pub-
liku. Dospělým však mnozí démoni mohou být také povědomí... 
Dynamická inscenace Divadla Minaret vtahuje diváky přímo do 
příběhu a provokuje k hlubšímu zamyšlení nad vlastním živo-
tem. Největší démoni nespí pod postelí, ale v tvojí hlavě! Scénář 
R. Nechutová, scéna A. Pitra, kostýmy E. Pitrová, hudba L. Jakl, 
choreografie E. Miškovič. Hrají: N. Válová/E. Radilová, O. Brejcha, 
E. Miškovič a R. Nechutová, rež. L. Jiřík | pro mládež

Myšáci jsou rošťáci

17. 05. | 09.00 a 10.30 | Myšáci jsou rošťáci – současná po-
hádka o potrestaném kocourovi a vynalézavých myšácích, s pís-
němi a říkadly o kočkách a myších. Hrají: M. Lambora/M. Ligač, 

M. Dvořáková/D. Grossmannová, taneční skupiny Magic Girls, 
Electric Men a další hosté | vstupné: 359 Kč
15. 05. | 14.00 | S kouzly kolem světa! – prožijte velkou 
kouzelnickou cestou kolem světa! Poletíme na výlet letadlem 
a v každé zemi, kde přistaneme, na nás čekají typická a originální 
kouzla dané země. Děti budou s kouzelníkem Pavlem Kožíškem 
čarovat přímo na jevišti a také se některá kouzla i naučí! Bezva 
zábava nejen pro děti. Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíková/M. Dvořáková 
| vstupné: 169 Kč | (pro školy)¹
19. 05. | 14.00 | S kouzly kolem světa!
23. 05. | 09.30 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹
27. 05. | 14.00 | Škola kouzel – pojďte si hrát na kouzelnickou 
školu a v roli kouzelnických učňů čarujte společně s Pavlem Kožíš-
kem. Každý kouzelnický učeň na jevišti dostane pravé kouzelnické 
vysvědčení a všechny děti v sále budou zapojeny do většiny kouzel 
a soutěží. Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíková/M. Dvořáková | vstupné: 
169 Kč

ZRCADLOVÝ LABYRINT
Mírové nám. 44, 250 65 Líbeznice u Prahy
mobil: +420 731 176 659
e-mail: info@zrcadlovylabyrint.cz
www.zrcadlovylabyrint.cz

  vstupné: děti do 15 let 79 Kč, dospělí 99 Kč, rodinné vstupné 299 Kč, 
skupiny a školy 60 Kč

  otevřeno celoročně, so a ne 11.00–17.00

Originální a strhující zábava pro celou rodinu!
Velké unikátní zrcadlové bludiště
Síň smíchu s vtipnými prohnutými zrcadly
Antigravitační místnost
Levitující stolek
Jedinečné optické klamy a iluze
… a navíc se naučíte i kouzlit!
V zrcadlovém bludišti jste už možná někdy byli, ale v kouzelnic-
kém bludišti určitě ne… Náš velký unikátní zrcadlový labyrint 
vás okouzlí a hlavně pobaví téměř 70 velkoplošnými zrcadly! 
Důmyslný labyrint nekonečných chodeb s nikam nevedoucími 
uličkami a slepými zákoutími je perfektní zážitek pro všechny 
bez rozdílu věku. V našem zrcadlovém bludišti máte navíc časově 
neomezenou možnost si opakovaně během návštěvy zrcadlový 
labyrint procházet. V síni smíchu vás veselá různě prohnutá zr-
cadla promění v trpaslíka s malinkýma nožičkama, hubeňourka 
s dlouhýma rukama nebo jinou komickou figurku. O originální 
legraci a zábavu zkrátka není nouze. U nás není jako jinde za-
kázáno fotit, ale naopak! Udělejte si vtipnou fotku nebo video, 
jak sedíte na stropě v antigravitační místnosti, levitujete sto-
leček nad vaší hlavou nebo se vyfoťte v nekonečném prostoru 
tunelů zrcadlového bludiště, který vás magicky rozmnoží. Dále 
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26. 05. | 11.00 a 14.00 | Ať žijí duchové! – pohádkový muzikál 
na motivy stejnojmenného filmu s písničkami Zdeňka Svěráka 
a Jaroslava Uhlíře. Hrají: P. Rak, K. Raková, V. Hoskovec, J. Raková, 
P. Čulík, T. Alferi, P. Trochta, V. Hejko, A–F. Joseph, P. Zikmund

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
02. 06. | Princové jsou na draka
03. 06. | Dětský den s Dádou Patrasovou
09. 06. | Pat a Mat jedou na dovolenou

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA
zřizovatel Divadla S+H – hlavní město Praha
Dejvická 38, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 316 784, 224 316 186 (pokladna)
mobil: +420 607 057 459, 607 911 458 (pokladna)
e-mail: info@spejbl-hurvinek.cz
www.spejbl-hurvinek.cz

  pokladna otevřena v po 13.00–18.00, út–pá 9.00–14.00 
a 15.00–18.00, so a ne 9.30–11.30 a 12.00–17.00 (pokud hrajeme); 
hrajeme-li představení pro dospělé, je pokladna otevřena do 19.00; 
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. 224 316 784, 
pokladna@spejbl-hurvinek.cz

03. 05. | 10.00 | Hurvínek v hajanech – poetická pohádka 
s hravými a rytmickými písničkami, typu dětských říkanek,  pro 
nejmenší diváky.  Kdo z nás malých i velkých občas nezatoužil 
strávit den v peřinách?! I Hurvínek o tom snil. A nakonec se mu 
to splnilo! Jenže pobyt v Hajanech si musí zasloužit. Touha leno-
šit  tak  Hurvínka nakonec bude stát více úsilí, než čekal. Musí 
totiž vyřešit hádanku, „proč pan Král stůně“. Dobrodružství, které 
Hurvínka čeká, mu přivede do cesty nejen záhadně nemocného 
krále s jeho starostlivým rádcem Mluvkou, ale na cestě za lékem 
na královu tajemnou nemoc se Hurvínek setká i s podivuhod-
nými obyvateli pouště, moře i vesmírných dálav. Někdy se stačí 
zachumlat do peřin a dobrodružství může začít....
04. 05. | 10.00 | Hurvínek v hajanech
05. 05. | 14.00 a 16.30 | Hurvínek v hajanech
10. 05. | 10.00 | Jak s Máničkou šili všichni čerti  – „To je 
k uzoufání, nosit stále ty samé, staré a nemoderní šatičky,“ 
vzdychá Mánička a  smutně si prohlíží své spolužačky, pyš-
nící se  modely podle poslední módy. Za jejich kamarádství 
a za krásné šatičky by dala cokoliv. Přátelství Hurvínka, lásku bá-
binky a snad by se upsala i samotnému čertu. Od přání ke skutku 
není daleko. Pak už nezbývá než nastoupit do tramvaje a vydat 
se do Ďáblic. Do samého pekla, kde šijí všichni čerti… Jakou 
cenu bude muset
11. 05. | 10.00 | Jak s Máničkou šili všichni čerti

M. Hejný/R. Jíra, L. Jiřík, R. Nechutová, scéna: A. Pitra, kostýmy: 
I. Křivánková rež. L. Jiřík
22. 05. | 09.00 a 10.30 | Kominíkovo štěstí – česká lidová 
pohádka o lásce a řemeslech se zpěvy a tanci, s hudebním do-
provodem bratrů Krčkových. Hrají: L. Jiřík a R. Nechutová, scéna: 
A. Pitra, kostýmy: I. Křivánková rež. L. Jiřík.

ZŠ ČERVENÝ VRCH
Alžírská 1266, Praha 6

30. 05. | 14.30 | TAJEMSTVÍ ŠÍPKOVÉ RŮŽENKY – autorská 
verze známé pohádky o Šípkové Růžence – v podání členů Studia 
Divadla Minaret. „Uvidíte, co jste ještě neviděli, uslyšíte, co jste 
ještě neslyšeli.“ V nejnovější verzi pohádky na vás čekají i odhalení 
některých pohádkových tajemství. Všichni jsou zváni, vstup je 
volný! | 1. premiéra

STUDIO DIVADLA MINARET
Herecké kurzy pro děti a mládež od 8 do 15 let se konají 
každou středu odpoledne 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
tel.: +420 222 984 272
mobil: +420 603 805 271 (telefonické objednávky,  
po–pá 9.00–19.00)
www.divadlopohadek.cz (on-line objednávky)

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

  změna programu vyhrazena!

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ
Jungmannova 36/31, Praha 1

05. 05. | 11.00 | Krkonošské pohádky – Trautenberk má své 
panství hned vedle Krakonošova a toť se ví, malý pán a velký 
pán, to nikdy nedělá dobrotu. Hrají: L. Jeník/P. Pěknic, B. Mo-
ttlová/K. Podzimková, J. Kučera, J. Jedlinský/R. Tvrtík, K. Nohý-
nek/P. Houška, Š. Prýmková
12. 05. | 11.00 | Princové jsou na draka – dělání, dělání, 
všechny smutky zahání… Pohádkový muzikál s  písničkami 
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Hrají: L. Jeník/M. Stránský, 
B. Mottlová/E. Hamplová, J. Jedlinský/M. Maléř, V. Matějíčka-
/D. Býmová, J. Stránská, P. Houška a další …
19. 05. | 11.00 | Pat a Mat jedou na dovolenou – legen-
dární kutilové Pat a Mat se vydají na cesty, aby projeli světa 
kraj a nakonec zjistili, že doma je to nejlepší. Hrají: M. Dufek, 
Z. Tomeš/M. Sochor
27. 05. | 11.00 | Krkonošské pohádky 2: Anče a Kuba mají 
Kubíča – každý příběh má své pokračování! V potoce už uběh-
lo něco vody a Ančeti s Kubou se narodil kluk jak buk ... Hrají: 
L. Jeník/P. Pěknic, V. Matějíčka/M. Pazderka, B. Mottlová, R. Jíra, 
K. Nohýnek
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ŠVANDOVO DIVADLO
Štefánikova 57, 150 00 Praha 5
tel.: +420 234 651 111 (ústředna), 257 318 666 (pokladna)
e-mail: info@svandovodivadlo.cz
www.svandovodivadlo.cz

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

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

BUCHTY A LOUTKY
www.buchtyaloutky.cz

04. 05. | 17.00 | Tři malá prasátka – tak, jak to bylo s těmi 
prasátky: „Kvííí, kvííí“ | od 3 let | 40 min | Studio
06. 05. | 15.00 | Neposlušná kůzlátka – pohádka o zlobení | 
od 3 let | 40 min | Studio
20. 05. | 15.00 | Kocour v botách – žili, byli tři bratři a tatí-
nek jim nechal dědictví... | loutková pohádka pro děti od 3 let 
| 50 min | Studio

DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO
19. 05. | 17.00 | Povídej – rebelky a rebelové souboru KLAP 
hrají, zpívají a tančí v retro revue 60. let | 105 min | Studio

VRŠOVICKÉ DIVADLO MANA 
Moskevská 34/967, 101 00 Praha 10
www.vrsovickedivadlo.cz 

 A bezbariérový přístup
  spojení: tram 4, 13, 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

  změna programu vyhrazena

27. 05. | 19.30 | Kouzla a čáry tajemné Prahy – pohádka 
z Karlova mostu plná pověstí, písniček a příběhů, které přiblíží dě-
tem Staré pověsti české, a také bohatou historii Prahy. Pověst o Li-
buši, čertovský příběh doktora Fausta, fascinující a dojemný osud 
člověkem stvořeného Golema, ale i příběh o mistru Hanušovi. To 
vše, a mnohem víc, se děti dozví přímo od pražské flašinetářky 
Růženy, jejího bratra Jozífka a od vodníkovy dcery – Ploutvičky… 
Hrají: P. Jurková/H. Benešová, J. Vlčková/M. Šiková, Z. Tomeš/L. Ju-
rek | vstupné 100 Kč | velký sál | host Divadlo Láryfáry

12. 05. | 14.00 a 16.30 | Jak s Máničkou šili všichni čerti
15. 05. | 10.00 | Jak s Máničkou šili všichni čerti
16. 05. | 10.00 | Jak s Máničkou šili všichni čerti
17. 05. | 10.00 | Hurvínkovo přání – být malým klukem Hur-
vínka nebaví! Musí poslouchat taťuldu, a když ho ještě ke všemu 
pokladní nepustí do kina na premiéru jeho nejoblíbenějšího 
hrdiny, protože je ještě malý, má toho dost. Bloumá nešťastně 
prázdnou pasáží, když uslyší písničku starého flašinetáře. Kde se 
tu tak najednou vzal? Jak se ukáže, není to jen obyčejný flašine-
tář, ale kouzelný dědeček, který může Hurvínkovi splnit přání. 
Hurvínek nemusí dlouho přemýšlet, přeje si být VELKÝ! Jestli se 
mu jeho přání vyplní a v dospělém těle bude tak šťastný, jako 
očekával, to vám prozradí tato pohádka.
19. 05. | 14.00 a 16.30 | Hurvínkovo přání
22. 05. | 10.00 | Hurvínkovo přání
23. 05. | 10.00 | Hurvínkovo přání
24. 05. | 10.00 | Hurvínek mezi osly – škola pro Hurvínka 
znamená jen velkou ztrátu času. Kéž by do ní už nikdy nemusel 
vkročit! Toto přání se Hurvínkovi splní, když se setká s prapo-
divnou osůbkou s oslíma ušima jménem Hýkálek!!! Ten ho 
totiž pozve do Oslova, města, o němž Hurvínek, a dokonce 
ani Mánička, nikdy neslyšeli. Děti si tam žijí jako v ráji! A jak 
by ne – nemusejí totiž chodit do školy! A tak se Hurvínek, 
navzdory Mániččiným protestům, vydává po boku Hýkálka 
do města Oslovo!! Jaké to tam doopravdy je, se spolu s Hur-
vínkem můžete přesvědčit i vy!
26. 05. | 14.00 | Hurvínek mezi osly
27. 05. | 10.30 | Hurvínek mezi osly
29. 05. | 10.00 | Hurvínek mezi osly
30. 05. | 10.00 | Hurvínek mezi osly
31. 05. | 10.00 | Pohádky pro Hurvínka – Hurvínek s Má-
ničkou se dostanou do světa pohádek. Na své pouti se seznámí 
nejen s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, ale i dědem Vševědem 
a dalšími pohádkovými postavičkami. A pořádně si to užijí!

DIVADLO U HASIČŮ
Římská 45, 120 00 Praha 2
tel.: +420 222 518 716 (pokladna), 222 516 910
e-mail: 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

15. 05. | 09.30 | Ať žijí strašidla
16. 05. | 09.30 | Tři veteráni
17. 05. | 09.30 | Kocour v botách
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film
VYBÍRÁME Z PREMIÉR

OD 3. 5.

POMSTA
Francie, 2017, akční, thriller, 108 min
Bohatí milující tatínkové od rodin se jako každý rok sejdou upro-
střed pouště, aby posílili své mužství a vybili stres pořádným lo-
vem. Tentokrát si ale jeden z nich přiveze milenku, neuvěřitelně 
sexy „lolitu“, o níž se rychle začnou zajímat i ostatní. Věci se vy-
mknou kontrole a oni nechají umírající dívku uprostřed pouště. 
Té se však podaří sebrat poslední síly a chlapský výlet se změní 
na nemilosrdný lov.

  Hrají: Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens, Vincent 
Colombe, Guillaume Bouchede.

  Režie: Coralie Fargeat.

TICHÉ MÍSTO
USA, 2018, horor, thriller, 90 min

Lee a Evelyn Abbottovi vychovávají tři děti. Všichni jsou zatím naži-
vu. Velmi rychle si totiž osvojili pravidla, která začala platit po Jejich 
příchodu na Zemi. Kdo jsou ti Oni? Nikdo neví. Ví se jen to, že mají 
mimořádně vyvinutý sluch a každičký zvuk přiláká jejich pozornost. 
A jejich pozornost pro lidi znamená jistou smrt, což záhy na vlastní 
kůži poznají i Abbottovi. Ti dosud jako jedni z mála přežívali i díky 
tomu, že je jejich nejstarší dcera Regan neslyšící, a tak pro ně byla 
znalost znakové řeči absolutní nutností i v „normálních dobách“. 
Kromě toho vyvinuli na odlehlé farmě, kde žijí, celou řadu bezpeč-
nostních opatření, jež je mají chránit, počínaje zvukově izolovaným 
sklepem a konče molitanem obalenými kostkami k Monopolům. 
Bude to ale k bezpečí stačit? Takový život totiž připomíná tanec 
v minovém poli a čekání na jednu jedinou, leč osudovou chybu. 
Evelyn je navíc těhotná a termín porodu se kvapem blíží. A některé 
životní události se bez křiku jednoduše neobejdou.

  Hrají: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, 
Noah Jupe.

  Režie: John Krasinski.

OD 10. 5.

JAK NAPÁLIT BANKU
Německo, 2016, komedie, 96 min

Boxer Chris, namydlený herec Petr a šílený marketingový speci-
alista Max léta šetřili peníze na své životní sny, na budoucnost! 
Naneštěstí pro ně, bankovní manažer Schumacher úmyslně nechá 
jejich investiční účty padnout na nulu, aby se zbavil neurotického 
investičního poradce Tobiase. Všichni čtyři muži proto najednou 
čelí nejisté budoucnosti. A tak vymyslí šílený plán...
Hrají: Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Michael Bully Her-
big, Jan Josef Liefers, Antje Traue, Alexandra Maria Lara, Thomas 
Heinze, Jana Pallaske a další

  Režie: Wolfgang Petersen.

TAXI 5
Francie, 2018, akční komedie
Pařížský superpolda Sylvain Marot je proti své vůli převelen 
na městskou policii do Marseille. Bývalý komisař Gilbert, nyní 
primátor města, ho pověří speciálním úkolem. Má dopadnout 
gang italských lupičů, kteří v nadupaných Ferrari vykrádají jed-
no klenotnictví za druhým. Jenže s chabě vybaveným vozovým 
parkem francouzské policie to půjde splnit velmi těžko. Silvain 
tak má jen jednu možnost. Přemluvit ke spolupráci Eddyho Ma-
kloufa, synovce slavného Daniela Moralese. Eddy totiž po svém 
strýčkovi zdědil jeho vytuněné bílé taxi. Bohužel už ale nezdědil 
jeho řidičské schopnosti. Zato Sylvain je excelentní řidič, který 
se s volantem v ruce snad narodil. Po dvaceti letech od uvedení 
prvního dílu přichází v produkci Luca Bessona již pátý díl slavné 
francouzské série. Štafetu přebírají nové herecké tváře. Ale to 
hlavní – vytuněné bouráky a adrenalinové honičky zůstávají.

  Hrají: Salvatore Esposito, Sabrina Ouazani, Franck Gastam-
bide, Bernard Farcy, Malik Bentalha.

  Režie: Franck Gastambide.

PSÍ OSTROV
USA, Německo 2018, animovaný, komedie, 101 min
Japonské souostroví, za dvacet let od dnešních dnů. Psí chřipka 
dosáhla epidemických rozměrů, její ohnisko leží ve městě Me-
gasaki. Hrozí, že přeskočí z psích nositelů na člověka. Starosta 
Kobayashi vyzývá k okamžité karanténě. Tedy k vyhoštění a izolaci 
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všech toulavých i domácích psů. Oficiálním dekretem se psí exi-
lovou kolonií stává nedaleký ostrov sloužící zatím jako skládka 
odpadků. Stává se z něj Psí ostrov. O šest měsíců později na této 
opuštěné skládce nouzově přistává jednomotorový, miniaturní 
letoun Junior-Turbo Prop. Smečka pěti hladových a divokých psů 
v jeho troskách objeví dvanáctiletého pilota. Je to Atari, sirotek, 
jehož pěstounem je právě starosta Kobayashi. Atari s pomocí 
svých nových psích přátel začne hledat svého ztraceného psa 
Flíčka a při tom postupně odhalí spiknutí, jehož cílem je likvidace 
všech psů z města Megasaki.

  Režie: Wes Anderson.

OD 17. 5.

HLEDÁ SE PRINCEZNA
Ukrajina, 2018, animovaný, komedie, 85 min
Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných 
rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů. Ruslan, kočovný herec, 
který sní o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu a na první pohled 
se do ní zamiluje.  Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání, strašlivý 
čaroděj Černomor potřebuje Milinu moc lásky, aby ji přeměnil 
v magickou temnou sílu. Vykouzlí proto obrovský vír a unese Milu 
přímo před Ruslanovýma očima. Ten nemá ani tušení, že Mila 
je dcerou krále. Ruslan se bez okolků vydává na záchranu své 
milé. Podaří se mu zdolat všechny nástrahy a dokázat, že skutečná 
láska je silnější než jakékoliv čáry?

  Režie: Oleh Malamuž.

ZIMNÍ BRATŘI
Dánsko, Island, 2017, drama, 94 min
Sourozenci Emil a Johan pracují v odlehlém dole na vápenec. 
Přízračná, téměř apokalyptická krajina, nepřetržitý hukot důlních 
strojů, třeskutá zima a každodenní rutina rámují jejich životy. 
Emil postupně ztrácí kontakt s realitou, hranice mezi skutečností 
a snem se vytrácí.

  Hrají: Michael Brostrup, Anders Hove, Elliott Crosset Hove, 
Lars Mikkelsen a další

  Režie: Hlynur Pálmason.

OD 24. 5.

DÁMSKÝ KLUB
USA, 2018, komedie
Inspiraci občas potkáte na těch nejméně očekávaných místech. 
Třeba v knižním klubu. To zjistí i čtyři celoživotní přítelkyně. Po 
přečtení knihy 50 odstínů šedi se rozhodnou radikálně změnit 
své stereotypní životy.

  Hrají: Jane Fonda, Diane Keaton, Alicia Silverstone, Mary 
Steenburgen, Andy Garcia, Richard Dreyfuss, Don Johnson.

  Režie: Bill Holderman.

SOLO: STAR WARS STORY 
USA, 2018, akční, 135 min

Zbrusu nová dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. V řa-
dě troufalých eskapád hluboko v temném a nebezpečném zloči-
neckém podsvětí potkává Han Solo nejen mohutného Chewbaccu, 
svého budoucího kopilota, ale narazí i na nechvalně známého 
hazardního hráče Landa Calrissiana. Na této cestě se zrodí jeden 
z nejméně pravděpodobných hrdinů ságy Star Wars.

  Hrají: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, 
Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge a Paul 
Bettany.

  Režie: Ron Howard.

OD 31. 5.

NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O OBROVSKÉ 
HRUŠCE
Dánsko, 2017, animovaný, komedie, 80 min
Život v městečku Solby je tichý a poklidný až do dne, kdy Mitcho 
a Sebastian najdou v přístavu vzkaz v láhvi. Pochází od zmizelého 
starosty Solby a stojí v něm, že se nachází na tajemném ostrově 
a učinil velký objev. Hrdinové se vydávají na dobrodružnou cestu 
s cílem zachránit starostu a přivézt ho nazpět. V jejím průběhu 
ale odhalí něco, co obyvatelům Solby přinese v budoucnu mnoho 
radosti – obrovskou hrušku.

  Režie: Jørgen Lerdam, Philip Einstein Lipski, Amalie Næsby 
Fick .
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TEAMBUILDING 
Česká republika, 2018, komedie, 83 min
Je pátek dopoledne. Zaměstnanci banky z jednoho okresního 
města vyráží na tři dny do hor, na tolik moderní teambuilding. 
Cílem je utužení kolektivu, vypilování pracovních schopností 
a hlavně plusové body do osobního hodnocení ředitele, který se 
rozhodl nastartovat kariéru tím, že pokročí na ředitelství pobočky 
v krajském městě. K povýšení potřebuje pozitivní hodnocení ve 
všech oblastech, i pro něj do této doby naprosto opomíjeném 
segmentu jako jsou manažerské činnosti. Většina zaměstnan-
ců vůbec netuší, co je čeká. Představují si školní výlet placený 
firmou, jenomže...

  Hrají: Miloslav Mejzlík, Kristýna Kociánová, Zdeněk Rohlíček, 
Ondřej Veselý, Anna Stropnická, Michal Hruška, Dana 
Morávková, Josef Kubáník, Pavel Pásek, Hynek Chmelař, 
Martin Dejdar a další.

  Režie: Ján Novák.

PROGRAMY KIN 
  uzávěrka tohoto vydání byla 10. dubna, uvádíme programy aktuální 
k tomuto datu

  změna programu vyhrazena
  uvádíme pouze programy, které provozovatelé dodají ke zveřejnění

LUCERNA
Vodičkova 36, 110 00  Praha 1
tel.: +420 224 216 972
mobil: +420 736 431 503
e-mail: 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. 05. | 13.45 | Dej mi své jméno – USA/It/Fra
01. 05. | 14.00 | Foxtrot – Izrael/SRN/Francie
01. 05. | 16.15 | Dvě nevěsty a jedna svatba – ČR
01. 05. | 16.30 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
01. 05. | 18.45 | S láskou Vincent – GB/Polsko
01. 05. | 20.30 | Tiché místo – USA – předpremiérová 

projekce
01. 05. | 20.45 | Bratři Lumiérové – Francie
02. 05. | 13.30 | Senior Art: Ženou z boží vůle – Švýcarsko
02. 05. | 16.15 | Dvě nevěsty a jedna svatba – ČR
02. 05. | 16.30 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
02. 05. | 18.15 | Já, Tonya – USA
02. 05. | 18.45 | S láskou Vincent – GB/Polsko
02. 05. | 20.30 | Dej mi své jméno – USA/It/Fra
02. 05. | 20.45 | Bratři Lumiérové – Francie

03. 05. | 16.15 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
03. 05. | 17.00 | Dvě nevěsty a jedna svatba – ČR
03. 05. | 18.30 | Bratři Lumiérové – Francie
03. 05. | 19.30 | Přehlídka němých filmů F. W. Murnaua 

s živým hudebním doprovodem: Upír Nosferatu 
– E. Martins

03. 05. | 20.30 |Tiché místo – USA
04. 05. | 13.30 | Dvě nevěsty a jedna svatba – ČR
04. 05. | 14.30 | Tiché místo – USA
04. 05. | 16.15 | Dvě nevěsty a jedna svatba – ČR
04. 05. | 16.30 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
04. 05. | 18.15 | Hastrman – ČR
04. 05. | 18.45 | Bratři Lumiérové – Francie
04. 05. | 20.30 | Tiché místo – USA
04. 05. | 20.45 | Foxtrot – Izrael/SRN/Francie
05. 05. | 13.45 | Dvě nevěsty a jedna svatba – ČR
05. 05. | 14.30 | Lucerna dětem: V husí kůži – USA/Čína 

– česká verze
05. 05. | 15.45 | Dej mi své jméno – USA/It/Fra
05. 05. | 16.30 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
05. 05. | 18.15 | Hastrman – ČR
05. 05. | 18.45 | Bratři Lumiérové – Francie
05. 05. | 20.30 | Tiché místo – USA
05. 05. | 20.45 | Foxtrot – Izrael/SRN/Francie
06. 05. | 14.30 | Lucerna dětem: V husí kůži – USA/Čína 

– česká verze
06. 05. | 15.00 | Dvě nevěsty a jedna svatba – ČR
06. 05. | 16.30 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
06. 05. | 17.00 | Hastrman – ČR
06. 05. | 18.45 | Bratři Lumiérové – Francie
06. 05. | 19.30 | Přehlídka němých filmů F. W. Murnaua 

s živým hudebním doprovodem: Fantom – Tara 
Fuki

06. 05. | 20.45 | Tiché místo – USA
07. 05. | 13.30 | Kluci z hor – ČR
07. 05. | 16.00 | Bratři Lumiérové – Francie
07. 05. | 16.30 | Dvě nevěsty a jedna svatba – ČR
07. 05. | 18.00 | Be2Can Club: Western – SRN/Bul/Rak
07. 05. | 18.30 | Zer – Turecko/SRN/USA
07. 05. | 20.30 | Foxtrot – Izrael/SRN/Francie
07. 05. | 20.45 | Tiché místo – USA
08. 05. | 14.00 | Dvě nevěsty a jedna svatba – ČR
08. 05. | 14.15 | Bratři Lumiérové – Francie
08. 05. | 16.00 | Neznámý voják – Finsko
08. 05. | 16.15 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
08. 05. | 18.30 | Hastrman – ČR
08. 05. | 18.45 | Tiché místo – USA
08. 05. | 20.30 | Dej mi své jméno – USA/It/Fra
08. 05. | 20.45 | Foxtrot – Izrael/SRN/Francie
09. 05. | 13.30 | Senior Art: Až na dno – USA/SRN/Fra
09. 05. | 16.00 | Dvě nevěsty a jedna svatba – ČR
09. 05. | 16.15 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
09. 05. | 18.00 | Hastrman – ČR
09. 05. | 18.30 | Český Alláh – ČR
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09. 05. | 20.15 | Tři billboardy kousek za Ebbingem – USA
09. 05. | 20.30 | Tiché místo – USA
10. 05. | 16.00 | Měsíc Jupitera – Maď/SRN
10. 05. | 16.45 | Psí ostrov – USA/SRN
10. 05. | 18.30 | Český Alláh – ČR
10. 05. | 19.30 | Koncert Prague Cello Quartet & křest 

CD „Happy“
10. 05. | 20.15 | Psí ostrov – USA/SRN
11. 05. | 13.30 | Souboj pohlaví – USA/GB
11. 05. | 13.45 | Psí ostrov – USA/SRN
11. 05. | 16.00 | Měsíc Jupitera – Maď/SRN
11. 05. | 16.30 | Tiché místo – USA
11. 05. | 18.15 | Bratři Lumiérové – Francie
11. 05. | 18.30 | Crème de la Crème: Gauguin, Francie – 

slavn. Zahájení | vstupenky v prodeji
11. 05. | 20.30 | Crème de la Crème: Mezipřistání – Fra/

Řecko
11. 05. | 20.45 | Psí ostrov – USA/SRN
12. 05. | 12.00 | Lucerna dětem: Coco + Ledové králov-

ství: Vánoce s Olafem – česká verze
12. 05. | 14.00 | Tiché místo – USA
12. 05. | 15.30 | Crème de la Crème: Rodin – Fra/Bel
12. 05. | 16.15 | Psí ostrov – USA/SRN
12. 05. | 18.00 | Crème de la Crème: Gangsterdam – Fra/

Niz
12. 05. | 18.30 | Crème de la Crème: Ohrožené druhy – 

Fra/Bel
12. 05. | 20.15 | Crème de la Crème: Příslib úsvitu – 

Francie
12. 05. | 20.45 | Crème de la Crème: Darebák a závodnice 

– Bel/Fra
13. 05. | 12.00 | Lucerna dětem: Coco + Ledové králov-

ství: Vánoce s Olafem – česká verze
13. 05. | 14.30 | Crème de la Crème: Můj syn – Francie
13. 05. | 15.00 | Crème de la Crème: Gauguin – Francie
13. 05. | 16.30 | Crème de la Crème: Bratři Lumiérové 
13. 05. | 18.30 | Crème de la Crème: Ismaelovy přízraky 

– Francie
13. 05. | 19.30 | Koncert Pražského filmového orchestru
13. 05. | 20.45 | Crème de la Crème: Obávaný – Francie
14. 05. | 13.30 | Tátova volha – ČR
14. 05. | 16.00 | Bratři Lumiérové – Francie
14. 05. | 16.15 | Psí ostrov – USA/SRN
14. 05. | 18.00 | Tiché místo – USA
14. 05. | 18.15 | Crème de la Crème: Odysea – Francie
14. 05. | 20.00 | Crème de la Crème + Be2Can Club: 120 

BMP – Francie
14. 05. | 20.30 | Crème de la Crème: Někdo to rád 

zahalené – Francie 
15. 05. | 16.45 | Bratři Lumiérové – Francie 
15. 05. | 18.45 | Tiché místo – USA
15. 05. | 20.45 | Psí ostrov – USA/SRN
16. 05. | 13.30 | Senior Art: Bratři Lumiérové – Francie 
16. 05. | 16.45 | Bratři Lumiérové – Francie 

16. 05. | 18.45 | Tiché místo – USA
16. 05. | 20.45 | Psí ostrov – USA/SRN
17. 05. | 16.30 | Lekce – Francie
17. 05. | 18.45 | Tiché místo – USA
17. 05. | 20.45 | Psí ostrov – USA/SRN
18. 05. | 13.30 | Gauguin – Francie
18. 05. | 15.45 | Půlnoční láska – USA
18. 05. | 16.30 | Gauguin – Francie
18. 05. | 17.45 | Lekce – Francie
18. 05. | 18.30 | Psí ostrov – USA/SRN
18. 05. | 20.00 | Human Flow – USA/SRN
18. 05. | 20.45 | Tiché místo – USA
19. 05. | 14.00 | Lucerna dětem: Hledá se princezna – 

Ukrajina – česká verze
19. 05. | 14.15 | Psí ostrov – USA/SRN
19. 05. | 15.45 | Půlnoční láska – USA
19. 05. | 16.30 | Gauguin – Francie
19. 05. | 17.45 | Lekce – Francie
19. 05. | 18.30 | Psí ostrov – USA/SRN
19. 05. | 20.00 | Human Flow – USA/SRN
19. 05. | 20.45 | Tiché místo – USA
20. 05. | 13.30 | Lucerna dětem: Hledá se princezna – 

Ukrajina – česká verze
20. 05. | 14.30 | Psí ostrov – USA/SRN
20. 05. | 15.15 | Půlnoční láska – USA
20. 05. | 16.45 | Gauguin – Francie
20. 05. | 17.15 | Human Flow – USA/SRN
20. 05. | 19.30 | Přehlídka němých filmů F. W. Murnaua 

s živým hudebním doprovodem: Faust – I. 
Bittová & M. Sinan

20. 05. | 20.00 | Psí ostrov – USA/SRN
21. 05. | 16.00 | Psí ostrov – USA/SRN
21. 05. | 18.15 | Lekce – Francie
21. 05. | 19.00 | Koncert: Magda Malá & Bohuš Matuš 

a hosté
21. 05. | 20.15 | Be2Can Club: Na druhé straně kopců – 

Rum/Fra/Bel
22. 05. | 13.30 | Gauguin – Francie
22. 05. | 16.00 | Tiché místo – USA
22. 05. | 16.15 | Gauguin – Francie
22. 05. | 18.00 | Human Flow – USA/SRN
22. 05. | 18.45 | Ladies Movie Night: Půlnoční láska – 

USA
22. 05. | 20.45 | Psí ostrov – USA/SRN
23. 05. | 13.30 | Senior Art: Lekce – Francie
23. 05. | 16.00 | Tiché místo – USA
23. 05. | 17.45 | Gauguin – Francie
23. 05. | 18.00 | Human Flow – USA/SRN
23. 05. | 20.30 | Cestovatelské kino: Kanada
23. 05. | 20.45 | Psí ostrov – USA/SRN
23. 05. | 23.00 | Future Night – Solo: Star Wars Story 

– USA
25. 05. | 13.30 | Půlnoční láska – USA
25. 05. | 13.45 | Dámský klub – USA
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25. 05. | 16.00 | Na krátko – ČR
25. 05. | 17.00 | Gauguin – Francie
25. 05. | 18.15 | Dámský klub – USA
25. 05. | 19.30 | No Wave Back | vstupenky na  

www.nowaveback.com
25. 05. | 20.30 | Psí ostrov – USA/SRN
25. 05. | 20.45 | No Wave Back | vstupenky na  

www.nowaveback.com
26. 05. | 13.30 | Future Night – Solo: Star Wars Story 

– USA
26. 05. | 14.00 | Na krátko – ČR
26. 05. | 16.00 | Psí ostrov – USA/SRN
26. 05. | 16.15 | Gauguin – Francie
26. 05. | 18.15 | Pod jedním stromem – Island
26. 05. | 18.30 | Dámský klub – USA
26. 05. | 20.15 | Solo: Star Wars Story – USA
26. 05. | 20.45 | Psí ostrov – USA/SRN
27. 05. | 13.30 | Solo: Star Wars Story – USA
27. 05. | 14.30 | Dámský klub – USA
27. 05. | 16.00 | Psí ostrov – USA/SRN
27. 05. | 16.45 | Gauguin – Francie
27. 05. | 18.15 | Pod jedním stromem – Island
27. 05. | 19.30 | Přehlídka němých filmů F. W. Murnaua 

s živým hudebním doprovodem: Poslední štace 
– Clarinet Factory

27. 05. | 20.15 | Solo: Star Wars Story – USA
28. 05. | 13.30 | Na krátko – ČR
28. 05. | 16.00 | Pod jedním stromem – Island
28. 05. | 16.30 | Gauguin – Francie
28. 05. | 18.00 | Psí ostrov – USA/SRN
28. 05. | 19.30 | FuckUp Night Prague Vol. XXV
28. 05. | 20.15 | Be2Can Club: Reality Show – It/Fra
29. 05. | 16.00 | Pod jedním stromem – Island
29. 05. | 16.15 | Gauguin – Francie
29. 05. | 18.00 | Psí ostrov – USA/SRN
29. 05. | 20.15 | Solo: Star Wars Story – USA
29. 05. | 20.30 | Dámský klub – USA
30. 05. | 13.30 | Senior Art: Pod jedním stromem – Island
30. 05. | 15.45 | Gauguin – Francie
30. 05. | 16.00 | Pod jedním stromem – Island
30. 05. | 18.00 | Psí ostrov – USA/SRN
30. 05. | 18.15 | SmartTalk: Jak žít bez odpadu
30. 05. | 20.15 | Solo: Star Wars Story – USA
30. 05. | 20.30 | Dámský klub – USA
31. 05. | 16.00 | Gauguin – Francie
31. 05. | 16.15 | Dámský klub – USA
31. 05. | 18.30 | Gangsterdam, Fra/Niz
31. 05. | 19.30 | Prague Jazz Spring: Walter Attanasi / 

F-dur Jazzband
31. 05. | 20.30 | Escobar – Špa/Bul

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
Mariánské nám. 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 113 425 (předprodej v pokladně MKP po–pá 
14.00–20.00)
www.mlp.cz (rezervace on-line)

  změna programu vyhrazena

FILMOVÝ KLUB MKP
  vstup pouze s platnou legitimací filmového klubu. Cena legitimace 
100 Kč, platí do 31. 12. 2018, v prodeji na pokladně MKP.

15. 05. | 19.00 | Máří Magdaléna – USA 2018, G. Davis. Nová 
adaptace biblického příběhu s Rooney Mara a Joaquinem Pho-
enixem | anglicky s českými titulky | 120 min | od 12 let | vstupné 
80 Kč | velký sál
22. 05. | 19.00 | Souboj pohlaví – USA 2017, J. Dayton, V. Faris. 
Šovinistické prase proti feministce s chlupatýma nohama aneb 
legendární tenisový zápas Bobbyho Riggse a Billie Jean King | 
anglicky s českými titulky | 121 min | od 12 let | vstupné 80 Kč 
| velký sál
29. 05. | 19.00 | Rudá volavka – USA 2018, F. Lawrence. Bý-
valá baletka po zranění začne novou kariéru jako špion u tajné 
služby | anglicky s českými titulky | 140 min | od 15 let | vstupné 
80 Kč | velký sál

FILMOVÝ KLUB – BIO SENIOR 
  vstup pouze s platnou kartou FK. Cena karty 100 Kč, v prodeji 
v pokladně MKP

15. 05. | 19.00 | Hastrman – ČR 2018, O. Havelka. Hastrmana 
alias barona de Caus naplňuje láska k venkovské dívce Katynce 
netušeným štěstím i stravující vášní. Na motivy knihy Miloše 
Urbana | 100 min | od 12 let | vstupné 60 Kč | velký sál
22. 05. | 19.00 | Příslib úsvitu – Francie 2017, E. Barbier. Mládí 
pozdějšího slavného spisovatele Romaina Garyho a jeho vztah 
k cílevědomé matce | francouzsky s českými titulky | 131 min | 
od 15 let | vstupné 60 Kč | velký sál
29. 05. | 19.00 | Gauguin – Francie 2017, E. Deluc. Malíř 
opouští rodinu a usazuje se na Tahiti. Chce malovat v divočině, 
zcela svobodně, daleko od morálních, politických a estetických 
kódů Evropy | francouzsky s českými titulky | 102 min | od 15 let 
| vstupné 60 Kč | velký sál

BIO JUNIOR

05. 05. | 15.00 | Triky s trpaslíky – USA, Kanada 2018, P. Lepe-
niotis. Animovaný film pro děti | český dabing | 89 min | vstupné 
70 Kč | velký sál
12. 05. | 15.00 | Králíček Petr – USA 2018, W. Gluck. Animovaný 
rodinný film | český dabing | 95 min | vstupné 70 Kč | velký sál
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19. 05. | 15.00 | Planeta Česko – ČR 2017, M. Polák. První 
celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším 
technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících 
kolem nás zcela zblízka | 81 min | vstupné 70 Kč | velký sál 

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

05. 05. | 18.00 | Avengers: Infinity War – USA 2018, A. a J. 
Russo. Avengers a jejich superhrdinští spojenci opět v akci | český 
dabing | 155 min | od 12 let | vstupné 150 Kč | velký sál
12. 05. | 18.00 | Ready Player One: Hra začíná – USA 2018, 
S. Spielberg. Celá planeta se dala do zběsilého hledání velikonoč-
ního vajíčka ve fascinujícím virtuálním světě OASIS | český dabing 
| 140 min | od 12 let | vstupné 110 Kč | velký sál
19. 05. | 18.00 | Rampage Ničitelé – USA 2018, B. Peyton. 
Nezdařený genetický experiment změní mírného lidoopa v obrov-
ské zuřící monstrum | české titulky | 107 min | od 12 let | vstupné 
120 Kč | velký sál

FILM A VÝTVARNÉ UMĚNÍ

10. 05. | 19.00 | Gauguin | francouzsky s českými titulky | 
102 min | od 15 let | vstupné 100 Kč | velký sál

PROJEKCE A DIALOGY
  besedy po promítání s tvůrci či kritiky moderuje Vladimír Hendrich 

07. 05. | 19.00 | Ztratili jsme Stalina – VB, Francie 2017, 
A. Lannucci. Komedie o smrti J. V. Stalin a panice, která v řadách 
jeho nejbližších poté vypukne | 106 min | od 12 let | vstupné 
80 Kč | velký sál
14. 05. | 19.00 | Hmyz – ČR/SR 2018. Černá tragikomedie Jana 
Švankmajera odkazuje ke hře Ze života hmyzu, ale také ke Kafkově 
Proměně | 98 min | vstupné 80 Kč | velký sál

SOUČASNÝ DOKUMENT 

02. 05. | 19.00 | Nic jako dřív – ČR 2017. Pohled do života čtyř 
maloměstských teenagerů, kteří musí dospět dřív, nežli by sami 
chtěli. Po projekci beseda s režisérem Lukášem Kokešem | 92 min 
| vstupné 80 Kč | malý sál
15. 05. | 17.00 | Archa světel a stínů – ČR 2018, J. Svatoš, 
90 min.) Dokument o prvních filmařích v divoké Africe | 90 min 
| vstupné 80 Kč | malý sál

FILM A SPIRITUALITA 
  ve spol. s Akademickou farností Praha. Projekce s úvodem a diskuzí. 
Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. 

23. 05. | 19.00 | Poselství míru / Tíha oběti – ČSSR 1951, 
V. Trapl, 39 min / Česko 2018, Z. Zvonek, 57 min. Propagandistický 
snímek z 50. let a dokumentární film o životě a době kardinála 
Štěpána Trochty | vstupné 100 Kč | velký sál

30. 05. | 19.00 | Zimní bratři – Dánsko, Island 2017, H. Pál-
mason. Emil pracuje v odlehlém dole na vápenec v apokalyptické 
krajině, hukotu důlních strojů a zimě. Postupně ztrácí kontakt 
s realitou, hranice mezi skutečností a snem se vytrácí | české 
titulky | 94 min | vstupné 100 Kč | velký sál

BIO SKEPTIK ANEB VEČER OBZVLÁŠTĚ 
VYTŘÍBENÉHO VKUSU  

17. 05. | 19.00 | Deadpool 2 – USA 2018, D. Leitch. Po projekci 
následuje debata s šéfredaktorem webu Kinobox.cz Tomášem 
Chválou a s V. Zapletalem o kvalitách snímku | anglicky s českými 
titulky | od 18 let | vstupné 120 Kč | velký sál
24. 05. | 18.00 | Solo: Star Wars Story – USA 2018, R. Howard. 
Po projekci následuje debata s Jakubem Fürstem a V. Zapletalem 
o kvalitách snímku | anglicky s českými titulky | vstupné 130 Kč 
| velký sál

PONREPO
Promítací síň Národního filmového archivu 
Praha
Bartolomějská 11, 110 00,  Praha 1
mobil: +420 778 522 708
www.nfa.cz
www.facebook.com/kinoponrepo
www.twitter.com/KinoPonrepo

  pokladna otevřena po–so 16.00–20.15, ne 14.00–20.15, 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 40 Kč

  vstupné s jednodenním členstvím 80 Kč, studenti, senioři, osoby se 
zdravotním postižením 70 Kč, děti do 15 let 70 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. 05. | 17.30 | Gospodin G. v říši stínů – Artur Vojtěckij 
– Zastávka ve stepi – SSSR 1968 

02. 05. | 20.00 | Juraj Herz – Juraj Herz – Spalovač 
mrtvol – ČSR 1968 

03. 05. | 17.30 | Star – Gina Lollobrigida – Luigi Comen-
cini – Panáček ze dřeva – Itálie 1972 

03. 05. | 20.00 | Bratia z FAMU – Juraj Jakubisko – Vtáči-
kovia, siroty a blázni – ČSR, Francie 1969 + krátký 
film – Aramisova – Čo sme robili predtým, ako 
sme šli spolu na kakao – ČR 2014

04. 05. | 11.00 | Magie a feminismus – Ester Krum-
bachová – interpretace tvorby v mezinárodním 
kontextu. Komponovaný filmový den v Ponrepu budou 
tvořit přednášky, projekce, debaty a performance – 
vstup volný
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05. 05. | 17.30 | Jiří Krejčík 100 – Jiří Krejčík – Svatba 
jako řemen – ČSR 1967 

05. 05. | 20.00 | Juraj Herz – Juraj Herz – Zastihla mě 
noc – ČSR 1985 

06. 05. | 15.00 | Ponrepo dětem – Bronisław Zeman – 
Pohádky Bolka a Lolka – Polsko 1986 

06. 05. | 17.30 | George Seaton – Henry Hathaway – 
Letiště – USA 1970

07. 05. | 17.30 | Gospodin G. v říši stínů – Rodion Nacha-
petov – Nepřátelé – SSSR 1977 + krátký film 

09. 05. | 17.30 | Star – Sophia Loren – Vittorio De Sica – 
Manželství po italsku – Itálie, Francie 1964 

09. 05. | 20.00 | Nikolaus Geyrhalter – Chléb náš vezdejší 
– Rakousko

10. 05. | 17.30 | Film před sto lety – Lloyd před Lloydem 
– pásmo krátkých filmů 

10. 05. | 20.00 | Filmové osmičky – Věra Chytilová – TGM 
Osvoboditel – ČR 1990 

12. 05. | 17.30 | Galina Kopaněva – Spatřit a napsat – 
Filmové kritiky, statě a rozhovory – slavnostní uvedení 
knihy

12. 05. | 20.00 | Galina Kopaněva – Spatřit a napsat – 
Peter Solan – Kým sa skončí táto noc – Slovensko 
1965

13. 05. | 15.00 | Ponrepo dětem – Čertův mlýn – pásmo 
krátkých filmů – animační dílna

13. 05. | 17.30 | Jiří Krejčík 100 – Jiří Krejčík – Božská 
Ema – ČSR 1979

14. 05. | 17.30 | Cannes 68 – český ročník? – Jiří Menzel 
– Rozmarné léto – ČSR 1967

14. 05. | 19.30 | Cannes 68 – český ročník? – Miloš 
Forman – Hoří, má panenko – ČSR 1967 

14. 05. | 21.00 | Cannes 68 – český ročník? – Jan Němec 
– O slavnosti a hostech – ČSR 1966 

15. 05. | 17.30 | Star – Sophia Loren – André Cayatte – 
Verdikt – Francie, Itálie 1974 

15. 05. | 20.00 | Thierry Frémaux – Lumière! – Francie 
2016 – produkce: Bertrand Tavernier DCP

16. 05. | 17.30 | Kazimierz Kutz – Lidé z vlaku – Polsko 
1961

16. 05. | 20.00 | Bratia z FAMU – Dušan Hanák – 322 – 
ČSR 1969 + krátký film – Aramisova – Nora sa mi 
páčí – ČR 2009

17. 05. | 19.00 | Gospodin G. v říši stínů – Jedna Matka 
nestačí – komparace tři filmových adaptací – SSSR 
1919, 1926, 1955 

18. 05. | 19.00 | Bratia z FAMU – Elo Havetta – Slávnosť 
v botanickej záhrade – ČSR 1969 + krátký film – 
Aramisova – Vlky a líšky – ČR 2008 

18. 05. | 21.00 | Midnight Movie – Jim Abrahams – 
Žhavé výstřely – Hot Shots! – USA 1991 

19. 05. | 17.30 | Jiří Krejčík 100 – Jiří Krejčík – Vyšší 
princip – ČSR 1960

19. 05. | 20.00 | Juraj Herz – Juraj Herz – Straka v hrsti 
– ČSR 1983

20. 05. | 17.30 | Marián Polák – Planeta Česko – ČR 
20. 05. | 20.00 | Cannes 68 – český ročník? – Peter 

Collinson – Umírání za dlouhého dne – Velká 
Británie 1968 

21. 05. | 17.30 | Star – Anna Magnaniová – Mario Moni-
celli – Noc plná překvapení – Itálie 1960 

21. 05. | 20.00 | Cannes 68 – český ročník? – Miklós 
Jancsó – Hvězdy na čepicích – Maďarsko 1967 

24. 05. | 17.30 | Star – Silvana Mangano – Sophia Loren 
– Vittorio De Sica – Zlato Neapole – Itálie 1954 

24. 05. | 20.00 | Ivan Passer 85 – Ivan Passer – Fádní 
odpoledne – ČSR 1964 – Ivan Passer – Intimní 
osvětlení – ČSR 1965 

25. 05. | 17.30 | Vladimír Kabelík – Vzducholodí k sever-
nímu pólu – ČSR 1968 + krátký film 

26. 05. | 17.30 | Jiří Krejčík 100 – Jiří Krejčík – Svědomí 
– ČSR 1948

26. 05. | 20.00 | Juraj Herz – Juraj Herz – Upír z Feratu 
– ČSR 1981 

27. 05. | 17.30 | Don Siegel – Útěk z Alcatrazu – USA 1979
28. 05. | 17.30 | Bratia z FAMU – Juraj Jakubisko – Čekají 

na Godota – ČSR 1961–1966 – 6 krátkých filmů
28. 05. | 20.00 | Ute Aurandová uvádí své filmy
29. 05. | 17.30 | Gospodin G. v říši stínů – Mark Donskoj 

– Foma Gordějev – SSSR 1959
29. 05. | 20.00 | Stéphane Audranová – Claude Chabrol – 

Řezník – Francie 1969 
30. 05. | 17.30 | Juraj Herz – Juraj Herz – Znamení Raka 

– ČSR 1966
30. 05. | 20.00 | Cannes 68 – český ročník? – Miklós 

Jancsó – Svěží vítr – Maďarsko 1968
31. 05. | 17.30 | Film před sto lety – Tolstoj a Hugo 

v adaptacích raných filmařů  – Frank Lloyd – 
Bídníci – USA 1918, Jakov Protazanov – Otec 
Sergej – Rusko 1917 

31. 05. | 20.00 | Bratia z FAMU – Elo Havetta – Ľalie poľ-
né – ČSR 1972 + krátký film – Aramisova – Tigre 
z klietky – ČR 2010
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koncerty
HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLY,
ORCHESTRY

BAROKNÍ PODVEČERY
18. cyklus koncertů staré hudby
PARNASE aneb italský oheň a francouzská něha
jaro 2018
www.baroknipodvecery.cz

  vstupenky:
– on-line rezervace a prodej: www.baroknipodvecery.cz
– pokladna: Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1, otevřeno každou středu 
10.00–18.00, tel.: 224 229 462, 731 448 346,  
e-mail: vstupenky@collegiummarianum.cz
– další předprodejní místa: www.colosseum.cz

  slevy vstupného: 
– senioři (63 let a více) a studenti sleva 10 % z ceny vstupenky po 
předložení příslušného dokladu
– držitelé průkazu ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba s doprovodem) 
sleva 50% z ceny vstupenky

  pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu

03. 05. | 19.00 | Forlana. Benátská noc à la française aneb 
z Benátek do Versailles (Antonio Vivaldi, André Campra, 
Jean-Marie Leclair, Michele Mascitti, Jean-Baptiste Lully, 
Domenico Scarlatti). Gudrun Skamletz (Francie) – tanec, 
choreografie, Collegium Marianum, Jana Semerádová – flauto 
traverso, umělecká vedoucí, Lenka Torgersen – koncertní mistr, 
Chantal Rousseau – kostýmy, Jaroslav Beneš – osvětlení | vstu-
penky: 700 / 500 Kč | Městská divadla pražská – Divadlo ABC, 
Vodičkova 28, pasáž U Nováků, Praha 1

BERG_2018 | 18. SEZONA ORCHESTRU BERG
Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel
8 originálních večerů, rozmanité prostory, kombinace hudby 
s ostatními žánry, světové i české premiéry, časem prověřené skladby. 
ABONENTNÍ VSTUPENKY 
Darujte sobě nebo blízkým zážitky na celý rok! 

  předplatné pro dva: 8 koncertů za cenu 6 pro oba (3 000 Kč); 
jednotlivec: 8 koncertů za cenu 7 (1 750 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: mob. +420 604 205 937,  
vstupenky@berg.cz, www.berg.cz

  změny vyhrazeny

01. 05. | 19.00 | EXOTICKÝ RÁMUS |... jarní ornitologické 
zastavení. Ve spolupráci s Českou ornitologickou společností. 
Program: Slavomír Hořínka: Kapesní průvodce letem ptáků (svě-
tová premiéra), Olivier Messiaen: Exotičtí ptáci | Sál Martinů + 
zahrady Lichtenštejnského paláce
04. 06. | 19.30 | NE/TRPĚLIVOST | ... stavy duše. Jana Kubán-
ková – housle, Broňa Tomanová - soprán. Program: Kaija Saaria-
ho: Graal théâtre (česká premiéra), Petr Bakla: Statements? (česká 
premiéra), Julia Wolfe: Impatience / s filmem (česká premiéra) 
| Továrna Dělnická 63
září | TRANSFORMACE | ... starobylá inspirace. Program: Ja-
kub Rataj: nová skladba (světová premiéra), Jonathan Harvey: 
Bhakti (česká premiéra) | hala Pražské teplárenské / v jednání
říjen | SPIRITUS EST | ... estonské duchovní světy. Program: 
Marek Keprt: nová skladba (světová premiéra), Erkki-Sven Tüür: 
Requiem, Arvo Pärt: Te Deum | kostel U Salvátora
05. 11. | 19.30 | OLD/NEW | ... elektronika & interakce. Jiří 
Lukeš – live electronics, Vladimír Burian – interaktivní projekce 
a lightdesign. Program: Jiří Lukeš: nová skladba (světová premi-
éra), Heiner Goebbels: Sampler suite, Eva Reiter - Irrlicht (česká 
premiéra) | DOX – nový sál
02. a 03. 12. | QUO VADIS? | ... tanečníci třetího věku. Mirka 
Eliášová – choreografie, Jan Komárek – light design. Program: 
Martin Klusák: nová skladba (světová premiéra), Per Nørgård: 
Constellations (česká premiéra), Arvo Pärt: Tabula rasa | dvorana 
Veletržního paláce

PKF – PRAGUE PHILHARMONIA
Koncertní sezona 2017/2018
www.pkf.cz

  vstupenky:
– on-line na www.pkf.cz
– v pokladně PKF – Prague Philharmonia, Husova 7, 110 00 Praha 1 
(út a čt 9.30–13.00, st 9.30–12.00 a 13.00–17.00; platba hotově 
i kartou)
– další prodejní místa v Praze a v ČR najdete na www.pkf.cz – Kon-
certy a vstupenky – Vše o nákupu vstupenek a abonmá

  Rodinná vstupenka 100 Kč na osobu na Komorní cyklus (K), Dětská 
sleva 50 % na cyklus A, cena 100 Kč pro děti do 15 let na cykly K a S, 
cena 100 Kč pro studenty na cykly A, K, S.

  Zákaznická linka: +420 224 267 644 (v pracovní dny 9.00–16.30), 
vstupenky@pkf.cz

  Prodej abonmá na sezonu 2018/2019 zahájen!

09. 05. | 19.30 | Orchestrální cyklus (A). Kadence a deka-
dence. Dinara Alieva – soprán, PKF – Prague Philharmonia, 
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Emmanuel Villaume – dirigent. Program: Alexander Zemlin-
sky: Sinfonietta, Sergej Rachmaninov: Písně pro soprán a orchestr 
(výběr), Alban Berg: Lyrická suita, W. A. Mozart: Symfonie č. 38 
D dur KV 504 „Pražská“ | Rudolfinum, Alšovo nábř. 12, Praha 1 
19. 05. | 10.00 a 12.00 | Koncerty pro děti v Rudolfinu (D/E). 
Hudba a domov. Ivana Krmíčková (Lupi), Filip Sychra (Šíma), 
PKF – Prague Philharmonia, Petr Chromčák – dirigent. 
Tvůrců českých velká čtyřka k hudbě otevře ti dvířka. V rytmu 
furiantu, polky, tančí s námi kluci, holky! Závěrečný díl cyklu kon-
certů pro děti PKF – Prague Philharmonia této sezony představí 
humornou formou čtyři významné české skladatele. | Rudolfinum, 
Alšovo nábř. 12, Praha 1 
27. 05. | 09.00–16.00 | Dětský klub Notička. Cesta za čtyřmi 
živly. Druhé letošní setkání Klubu Notička pro děti od 3 do 14 let 
seznámí děti s dechovými žesťovými nástroji. Nutná rezervace 
(zaalova@pkf.cz). Více informací o klubu na www.pkf.cz/noticka 
| Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 
400/9, Praha 3

TÓNY ARCHITEKTURY
Cyklus koncertů

  pořádá Komorní spolek Variace
  prodej vstupenek: www.colosseumticket.cz, vstupné 250 Kč/snížené 
150 Kč

04. 06. | 20.00 | Privátní portrét – Adolf Loos. Účinkují: Ko-
morní soubor Variace a Simona Postlerová – umělecký přednes. 
Program: J. Suk, A. Dvořák | Kostel Neposkvrněného početí Panny 
Marie ve Strašnicích, ul. Ke Strašnické, Praha 10
26. 06. | 19.00 | GaBaRet. Účinkují: Gabriela Vermelho, GaRe | 
Unitaria, Anenská 5, Praha 1

VÍTÁNÍ JARA
17. ročník hudebního festivalu
Praha, 25. března – 17. května 2018
www.vitanijara.com

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

03. 05. | 20.30 | Session Americana (USA). Směs country, 
folku a rocku v netradičním provedení vynikajících muzikantů 
(tento koncert pořádá 100 Promotion v koprodukci s festivalem 
Vítání jara) | Malostranská beseda, Malostranské nám. 21, Praha 1
10. 05. | 20.30 | Mário Bihári & Bachtale apsa a jejich 
hosté. Čerstvé lahůdky z romské muziky v dokonalém balení | Loď 
Tajemství bratří Formanů, Rašínovo nábř., Praha 2 – Nové Město

17. 05. | 20.30 | Cimbálová muzika České filharmonie. Lido-
vé písničky i aranže klasické hudby v podání skvělých hudebníků 
z řad České filharmonie | Loď Tajemství bratří Formanů, Rašínovo 
nábř., Praha 2 – Nové Město

KONCERTY

HARMONIA PRAGA OBJEVUJE A OSLAVUJE 
Křest CD na Novoměstské radnici 
Komorní orchestr 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 vstupenek: 320 Kč/170 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. +420 777 317 186, 
info@harmoniapraga.cz

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE – VELKÝ SÁL
Karlovo nám. 1, 120 00 Praha 2 

  koncert je s přestávkou

10. 05. | 19.30 | V rámci cyklu Stylové večery provede Har-
monia Praga za řízení Š. Britvíka Telemannovu Ouverturu 
fis moll a Čajkovského Serenádu C dur. Slavnostní událostí 
a obohacením světové diskografie bude křest nového CD. Za 
doprovodu souboru nahrál houslista Miroslav Vilímec zcela ne-
známé koncerty 18. století (francouzský klasik Saint- George, 
italský Luigi Borghi a český představitel pozdního baroka František 
Benda). CD vydala Společnost Jana Kubelíka a části z těchto skla-
deb, včetně Staré písně Jana Kubelíka zazní při koncertě v živém 
provedení. Většinu nahraných kompozic provedl Miroslav Vilímec 
ve světových či pražských premiérách. Program: G. Ph. Telemann: 
Ouvertura fis moll, P. I. Čajkovskij: Serenáda C dur, op. 48, „Houslo-
vé koncerty 18. století“ (Saint-George, Borghi, Benda a Kubelík) 
– ukázky a křest nového CD. 
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GLENN MILLER A JEHO NÁSLEDOVNÍCI 
V HLAHOLU
Hlavní sál Spolku Hlahol, Masarykovo nábř. 16, 110 00 Praha 1

23. 05. | 19.00 | Swing Band Pražského salonního orchestru 
– 10 hudebníků. Program: G. Gershwin, G. Miller, L. Amstrong, 
D. Ellington aj. | délka koncertu – asi 70 minut, k dispozici WC | 
pořádá: FIDELIO, s. r. o. www.fideliokoncerty.cz, mobil 777 918 
077 | předprodej: Ticketpro, Ticketon.cz, Ticket Art, www.vyhod-
nacena.cz

SLAVNÉ MUZIKÁLY V JERUZALÉMSKÉ 
SYNAGOZE
Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 7, 110 00 Praha 1

13. 06. | 19.00 | Musica festiva di Praga: Olga Vít Krumphol-
zová – soprán, Pavel Kloub – kytara, Šárka Trávníčková 
– housle, Eva Schwanová – flétna. Program: známé písně 
z muzikálů Cats, West Side Story, Bídníci, My Fair Lady, La la land, 
Zpívání v dešti a dalších | délka koncertu – asi 60 min | pořádá: 
FIDELIO, s. r. o. www.fideliokoncerty.cz, tel. 777 918 077 | před-
prodej: Ticketpro, Ticketon.cz, Ticket Art, www.vyhodnacena.cz

KONCERTNÍ SÁLY

RUDOLFINUM 
Alšovo nábř. 12, 110 00 Praha 1

DVOŘÁKOVA SÍŇ
02. 05. | 17.00 | Carl Orff: Carmina Burana. Účinkují: pěvecký 
sbor Holland Concert Choir a orchestr Noviomagum Windorches-
tra, dir. Martin van der Brugge, sólisté Opery Národního divadla 
v Praze: Olga Jelínková – soprán, Josef Moravec – tenor, Jakub 
Tolaš – baryton | vstupenky v prodeji ve Via Musica

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
koncertní a výstavní síň
Čajkovského 12, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 721 838
e-mail: 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 a na www.atriumzizkov.cz; rezervace vstupenek na 
tel. +420 222 721 838

02. 05. | 19.30 | Violoncellový recitál Eduarda Šístka. Eduard 
Šístek – violoncello, Stanislav Gallin – piano. Program: 
L. Boccherini, L. van Beethoven, F. Schubert, A. Dvořák, D. Popper, 
I. Kurz a B. Martinů | pořádá Za Trojku; vstupné 100/50 Kč | Kaple

05. 05. | 15.00 | Violoncellový recitál Václava Petra, Alena 
Grešlová – piano. Program: L. Boccherini, D. Popper, A. Dvořák, 
L. van Beethoven, F. Schubert, B. Martinů, J. S. Bach | pořádá Za 
Trojku, vstupné 100/50 Kč | Kaple
07. 05. | 17.00 | Fresh senior: Shahab Tolouie Trio (Írán). 
Shahab Tolouie – kytara, zpěv, Gavrilo Alexič – elektrická a akus-
tická baskytara, Petr Hadr – bicí. Program: perská hudba, špa-
nělské flamenco | pořádá Za Trojku v koprodukci s Porte, vstup 
zdarma, rezervace nutná | Kaple
10. 05. | 19.30 | Jana Boušková – harfa, Radek Baborák – 
lesní roh. Program: L. F. Dauprat, B. Andrès, C. Debussy, J. Koetsier 
| pořádá Za Trojku, vstupné 150/100 Kč | Kaple
11. 05. | 19.30 | PIO – Pražský improvizační orchestr | po-
řádá Za Trojku, vstupné 150/100 Kč | Kaple
16. 05. | 19.30 | Magdaléna Bajuszová (SK) – klavír. Pro-
gram: premiérové uvedení skladeb S. Hořínky, M. Rataje a M. 
Tótha pro sólový klavír v kontextu kompozicí P. Szymańského 
a I. Xenakise | pořádá Za Trojku, vstupné 150/100 Kč | Kaple
20. 5. | 16.00–18.00 | Výtvarná a hudební dílna v trávě. 
Již tradiční víkendový workshop pro děti a rodiče vedený profe-
sionálními výtvarníky a hudebníky, tentokrát na zahradě Atria. 
Poklady starobylých civilizací, původní hudba Inků. | pořádá Za 
Trojku, vstupné 80 Kč za dítě, doprovod zdarma.
28. 05. | 19.00 | Galakoncert mladých talentů | pořádá 
Gymnázium a hudební škola hl. města Prahy ve spolupráci s Na-
dačním fondem Karla Hartiga a v koprodukci se Za Trojku, vstup 
zdarma | Kaple
29. 05. | 19.30 | Příroda inspirující – zvuková instalace pro-
jektu MUSICA NOVA | pořádá Za Trojku v koprodukci s Musica Nova 
a Institutem moderní hudby, vstupné 50 Kč | Kaple

HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA AMU – 
LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC
Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1
tel.: +420 234 244 134, 234 244 144
e-mail: koncertni@hamu.cz
www.hamu.cz

KONCERTY HAMU
  předprodej vstupenek denně 10.30–12.30 a 13.00–18.00 (v den 
konání koncertu do 19.30), Time Music (tel. +420 257 535 568) – 
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, +420 234 244 134, 234 244 144  
a www.pragueticketoffice.com

SÁL MARTINŮ
03. 05. | 19.30 | Absolventský koncert. Alice Lin – klavír, 
spoluúčinkují: Tereza Novotná – saxofon a Smyčcový orchestr 
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vedený koncertním mistrem Milanem Al-Ashhabem. Program: 
J. V. H. Voříšek, L. Janáček, B. Smetana, E. Schulhof, A. Skoumal 
| vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
04. 05. | 19.30 | Orchestrální koncert Katedry skladby – 
účinkuje Plzeňská filharmonie s dirigentem Janem Bubákem, 
Hilda Gulyás - soprán. Program: J. Potoček, H. Kliment, S. Vetchá, 
M. Tóth (nečíslovaná verze sálu)
05. 05. | 19.30 | Absolventský koncert. Jakub Hucek – ho-
boj, spoluúčinkují: Markéta Hucková – flétna, Jarmila Vávrová 
– hoboj, Daniel Hucek – fagot, Ondřej Melecký – kontrabas, 
Filip Dvořák – cembalo, klavírní spolupráce: odb. as. Miloslava 
Machová, Sylvie Hucková. Program: R. Schumann, C. Debussy, 
J. V. Kalivoda, F. Poulenc, J. D. Zelenka | vstupné 100 Kč (nečís-
lovaná verze sálu)
21. 05. | 19.30 | Gratulační koncert k životnímu jubileu 
Prof. Ivana Klánského, děkana HAMU. Účinkují studenti pana 
prof. Klánského - minulí i současní | vstupné 100 Kč (nečíslovaná 
verze sálu)
25. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Tatiana Ivanshina – 
varhany. Program: P. Eben, Ch. M. Vidor | vstupné 100 Kč (ne-
číslovaná verze sálu)

GALERIE
02. 05. | 17.00 | Ročníkový koncert. Lukáš Kyncl – klari-
net. Program: B. Kovacs, F. Poulenc, G. Rossini | volný vstup do 
vyčerpání kapacity míst v sále
02. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Alžběta Kohoutová, 
Anna Havranová – kytara. Program: J. A. Losy, J. S. Bach, 
M. Pujol, S. L. Weiss, E. Angulo, N. Coste, J. K. Mertz | volný vstup 
do vyčerpání kapacity míst v sále
03. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Michaela Augustinová, 
Iuliia Gavrilova – klavír. Program: J. Haydn, R. Schumann, 
L. van Beethoven, F. Chopin, A. Dvořák | volný vstup do vyčerpání 
kapacity míst v sále
04. 05. | 19.00 | Ročníkový koncert. Rostislav Florian, 
Eliška Vernerová – zpěv, klavírní spolupráce doc. Ladislava 
Vondráčková, Marie Erlebachová. Program: H. Purcell, J. Křička, 
R. Strauss, H. Wolf, G. Puccini, W. A. Mozart, A. Dvořák, B. Smetana, 
P. I. Čajkovskij | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
05. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Mija Novak – klavír, 
spoluúčinkují: Marina Lazar – klavír, Jan Nečaský – violoncello. 
Program: J. Haydn, C. Debussy, F. Chopin, S. Rachmaninov | volný 
vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
08. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Evgenia Vorobyeva – 
klavír. Program: J. S. Bach, D. Scarlatti, W. A. Mozart, C. Debussy 
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
09. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Barbora Kolafová – 
trombon, Martin Pavluš – trubka, spoluúčinkují: Karel Hons 
– trubka, Vojtěch Procházka, Pavel Čermák – trombon, klavírní 

spolupráce odb. as. Marcel Javorček, odb. as. Alice Voborská. Pro-
gram: A. Jolivet, E. Bozza, G. Enescu, B. Lynn, G. Ph. Telemann | 
volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
10. 05. | 19.30 | Absolventský koncert. Eva Otradovská 
– hoboj, spoluúčinkuje Olga Dlabačová – cembalo, klavírní 
spolupráce odb. as. Miloslava Machová. Program: C. Schumann, 
B. Martinů, P. Sancan, J. S. Bach | volný vstup do vyčerpání ka-
pacity míst v sále
11. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Eri Shimizu – viola, 
spoluúčinkuje Iva Bartoschová – kontrabas, klavírní spolupráce 
odb. as. Miroslav Sekera. Program: R. Schumann, R. Glier, M. Re-
ger, J. Brahms | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
12. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Stefani Dudikj – zpěv, 
klavírní spolupráce doc. Ladislava Vondráčková. Program: W. A. 
Mozart, R. Schumann, C. M. von Weber, C. Saint-Saëns | volný 
vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
13. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Ada Bílková, Jakub 
Koś – zpěv. Program: B. Martinů, R. Schumann, A. Dvořák, Ch. W. 
Gluck, F. P. Tosti | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
14. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Nikola Uramová, 
Jakub Hliněnský – zpěv, klavírní spolupráce doc. Ladislava 
Vondráčková Program: A. Dvořák, F. Liszt, G. F. Händel, J. Strauss, 
W. A. Mozart, B. Smetana, B. Martinů, F. Lehár | volný vstup do 
vyčerpání kapacity míst v sále
15. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Anna Kostková – housle, 
spoluúčinkují: Júlia Mušáková – housle, Wayne Neo – klavír, kla-
vírní spolupráce odb. as. Václav Mácha. Program: G. F. Händel, 
W. A. Mozart, B. Martinů, E. Grieg | volný vstup do vyčerpání 
kapacity míst v sále.
16. 05. | 16.00 | Hoboje v galerii – účinkují: Dominik Bunc, 
Bára Trnčíková, Magdaléna Klárová – hoboj, Julie Séquardtová – 
flétna, klavírní spolupráce: odb. as. Miloslava Machová, odb. as. 
Alice Voborská, Miho Fukuda. Program: W. A. Mozart, F. Benda, 
R. Schumann, B. Martinů.
16. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Martina Englmaierová 
– viola, klavírní spolupráce odb. as. Václav Mácha. Program: 
W. Walton, F. Schubert | volný vstup do vyčerpání kapacity míst 
v sále.
17. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Nelly Helclová – 
housle, Alena Šístková – violoncello, spoluúčinkuje Natálka 
Schwamová – klavír, klavírní spolupráce odb. as. Václav Mácha 
a odb. as. Stanislav Galin. Program: M. Ericsson, V. Příhoda, C. De-
bussy, P. Sarasate, J. Brahms | volný vstup do vyčerpání kapacity 
míst v sále
18. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Roxana Hädler – harfa,  
Josef Ťupa – violoncello, klavírní spolupráce doc. Věra Langero-
vá. Program: M. Bruch, G. B. Pescetti, L. van Beethoven, E. Walter-
-Kühne, W. Posse, B. Smetana/H. Trneček, D. Šostakovič, A. Ha-
sselmans, H. Eccles | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
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19. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Alžběta Vomáčková – 
zpěv, klavírní spolupráce doc. Ladislava Vondráčková. Program: 
P. Eben, S. Prokofjev, G. Mahler, P. I. Čajkovskij, A. Dvořák, B. Sme-
tana, G. Bizet | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
20. 05. | 10.30 | Jarní matiné Oddělení komorní hry /doc. 
Štěpán Koutník/ – účinkují: Jakub Jírů, Martin Pavluš, Martin 
Misár, Stanislav Bartošek – trubka, Barbora Kolafová, Martin 
Homolka, Vojtěch Procházka, Zdeněk Němec – pozoun, Jana 
Zeráková – flétna, Eva Otradovská – hoboj, Jan Valášek – klari-
net, Michaela Kozojedová – lesní roh, Tadeáš Matucha – fagot. 
Program: G. Ph. Telemann, J. Haydn, K. Serocki, G. Jacob | vstupné 
100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
20. 05. | 16.00 | Ročníkový koncert. Vít Šantora – zpěv, 
spoluúčinkují: Lucie Vagenknechtová, Jan Janda – zpěv, klavírní 
spolupráce Iryna Romenská. Program: B. Martinů, R. Schumann, 
R. Leoncavallo, B. Smetana, F. Cilea, G. Verdi | volný vstup do vy-
čerpání kapacity míst v sále
20. 05. | 19.30 | Doktorandský koncert. Tomáš Reindl – 
hudební teorie – Mikrotonalita v indické klasické hudbě 
a její psychologické aspekty (koncertu předchází seminář 
s A. Chatterjee 16. 5. v 15.20 v učebně č. 2026). Účinkují: Amit 
Chatterjee – sitár, zpěv, Tomáš Reindl – tabla, Jan Dvořák – tam-
pura. Program: indické klasické rágy | volný vstup do vyčerpání 
kapacity míst v sále
21. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Markéta Dominikusová 
– housle, Jaroslav Šimůnek – zpěv, spoluúčinkuje Matyáš 
Keller – violoncello, klavírní spolupráce Markéta Sinkulová. 
Program: A. Dvořák, P. de Sarasate, J. Brahms | volný vstup do 
vyčerpání kapacity míst v sále
22. 05. | 19.30 | Komorní koncert Katedry skladby – účinkují: 
studenti HAMU a hosté. Program: B. Cunha, K. Horká, P. Kako, 
V. Libich, J. Potoček, A. Vtípilová.
24. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Anežka Suchánková – 
klavír. Program: W. A Mozart, V. Novák, F. Liszt, S. Rachmaninov 
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
25. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Aleksandra Hladyniuk 
– viola, klavírní spolupráce odb. as. Karel Vrtiška. Program: 
J. Brahms, B. Bartók, F. Devienne, N. Paganini | volný vstup do 
vyčerpání kapacity míst v sále
26. 05. | 19.30 | Bakalářský koncert. Tereza Živná – cem-
balo, spoluúčinkují: Aneta Brogelová – flétna, Kateřina Matou-
šová, Martin Šantora – housle, Jaroslava Smolová – viola, Jakub 
Smola – violoncello, Danijel Radanović – kontrabas. Program: 
G. Frescobaldi, J. S. Bach, J. Kuhnau | volný vstup do vyčerpání 
kapacity míst v sále
27. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Eva Schäferová – housle, 
klavírní spolupráce odb. as. Václav Mácha. Program: R. Schumann, 
E. Ysaÿe, J. Brahms, H. Wieniawski, N. Milstein, B. Martinů | volný 
vstup do vyčerpání kapacity míst v sále

28. 05. | 16.00 | Ročníkový koncert. Tomáš Dabrowski – 
trubka, spoluúčinkují: Jakub Doležal – trubka, Monika Čeřovská 
– lesní roh, Barbora Kolafová – pozoun, Jakub Chmelař – tuba, 
klavírní spolupráce odb. as. Alice Voborská. Program: P. Hinde-
mith, A. Piazzolla, W. Brandt, J. Kučera, Z. Lukáš | volný vstup do 
vyčerpání kapacity míst v sále
28. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Martina Lánská – flétna, 
spoluúčinkují: Pavla Mazancová – housle, Bára Handzušová Va-
lentová – klavír, klavírní spolupráce odb. as. Martin Fila. Program: 
J. S. Bach, V. Blodek, M. Moszkowski, B. Martinů, F. Borne | volný 
vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
29. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Veronika Baslová, 
Noemi Koblischková – klavír. Program: J. S. Bach, A. Skrjabin, 
F. Chopin, W. A. Mozart | volný vstup do vyčerpání kapacity míst 
v sále
30. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Varine Mkrtchyan – 
zpěv, spoluúčinkuje Adam Škandera – zpěv, klavírní spolupráce 
doc. Katarína Bachmannová. Program: G. F. Händel, A. Dvořák, P. I. 
Čajkovskij, W. A. Mozart, G. Donizetti, Ch. Gounod | volný vstup 
do vyčerpání kapacity míst v sále
31. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Jana Otáhalová – kla-
vír. Program: V. Novák, S. Rachmaninov, R. K. Ščedrin, W. Lutosla-
wski | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále

KONCERTNÍ SÁL  
PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE
Dvořákovo nábř. 2, 110 00 Praha 1
www.prgcons.cz

09. 05. | 19.00 | Koncert Smyčcového orchestru Pražské 
konzervatoře, diriguje Chuhei Iwasaki, Michaela Blaž-
ková – flétna. Program: J. Suk, C. Ph. E. Bach, P. I. Čajkovskij 
| vstup zdarma
26. 05. | 10.00 | Akordeonová akademie – Gorka Hermosa 
(Španělsko). Seminář na téma Nové metodika hry na akordeon, 
koncert.

KONZERVATOŘ J. DEYLA A STŘEDNÍ 
ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
Maltézské nám. 14, 118 00 Praha 1 (sál školy)

09. 05. | 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
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MERCEDES FORUM PRAHA
Daimlerova 2296/2
149 00 Praha 4 – Chodov
e-mail: info@mercedesforum.cz
www.mercedesforum.cz

  předprodej vstupenek v předprodejích ColosseumTicket, TicketArt, 
TicketPortal a TicketPro.

  hromadné a firemní objednávky také na vstupenky@mercedesforum.cz
  Chcete si také pronajmout unikátní sál Mercedes Fora Praha pro Vaší 
firemní akci? Kontaktujte nás na pronajmy@mercedesforum.cz. 

  Další akce a koncerty festivalů Pražské jaro a Prague PROMS pořádané 
v Mercedes Foru Praha najdete na našich internetových stránkách.

14. 05. | 19.30 | Hradišťan & Jiří Pavlica. Májový koncert 
o lásce nejen pro zamilované. Originální koncert připravený pro 
naši scénu přinese našim divákům nezapomenutelný zážitek. 
Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební a pěvecké těleso, 
které s odkazem na lidové tradice překračuje hranice hudebních 
žánrů | více o koncertu a vstupenkách na www.mercedesforum.cz 
| vstupné 350–450 Kč

31. 05. | 19.00 | Rostislav Fraš CZ/SK Quintet – ti nejlepší 
z české a slovenské jazzové scény. Koncert se koná v rámci mezi-
národního hudebního festivalu Pražské jaro 2018 | více o koncertu 
i Mercedes Foru Praha na www.festival.cz a www.mercedesfo-
rum.cz | vstupné 500 Kč, vstupenky na www.festival.cz

OBŘADNÍ SÍŇ VYSOČANSKÉ RADNICE 
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 
(historická budova radnice – 2. patro)
tel.: +420 283 091 111
e-mail: 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

17. 05. | 19.00 | „Domov můj“ – program v podání kytarového 
virtuosa Štěpána Raka. V pořadu zazní „Vzpomínka na Prahu“ 
inspirovaná básní Vítězslava Nezvala „Sloky o Praze“, symfonická 

báseň Bedřicha Smetany „Vltava“, instrumentální zpracování ob-
líbených písní našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka „Ach 
synku, synku“ a „Teče, voda teče“, výběr z písní Karla Hašlera 
i největší hit roku 1918 „Pětatřicátníci“, dále pak původní čes-
koslovenská státní hymna: „Kde domov můj“ a „Nad Tatrou sa 
blýská“ a další improvizace.

MIMOŘÁDNÝ KONCERT 
Park Přátelství, Praha 9 – Prosek

27. 05. | 19.00 | Prosecké jaro – slavnostní koncert k 100. výro-
čí založení republiky v podání Komorního orchestru QUATTRO, 
dir. Marek Štilec, Michaela Růžičková – soprán. Program: 
A. Dvořák, J. Suk, L. Janáček | vstup volný!

KOSTELY, KLÁŠTERY, SYNAGOGY

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER – KOSTEL  
SV MARKÉTY
Markétská 1/28, 169 00 Praha 6

  vstupenky zakoupíte na www.ticketpro.cz nebo na místě v den 
koncertu 1 h před začátkem

22. 05. | 20.00 | Benefiční koncert. Schola Gregoriana 
Pragensis, umělecký vedoucí David Eben, Lubomír Bra-
bec – kytara.

CHRÁM SV. MIKULÁŠE
Staroměstské náměstí 1101, 110 00 Praha 1
mobil +420 777 581 690, 777 179 609 (info a rezervace)
e-mail: koncertyvpraze@email.cz
www.koncertyvpraze.eu

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

01. 05. | 17.00 | Jan Kalfus – varhany, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie z opery 
Xerxes, W. A. Mozart: Andante F dur, A. Dvořák: Biblické písně.
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01.05. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
02. 05. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Miroslav Lopu-
chovský – flétna. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga c moll, 
G. F. Händel: Sonáta F dur, G. Ph. Telemann: Fantasia G dur, M. Ma-
rais: Les Folies d’Espagne.
02. 05. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpánka Heř-
mánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, A. Dvořák: 
Humoreska, G. Gershwin: Porgy a Bess.
03. 05. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
04. 05. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Zuzana 
Kopřivová – soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. 
Bach: Fantasie G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: 
Exsultate, jubilate.
04. 05. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráčková 
– housle, Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart: Malá 
noční hudba, J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, hoboj a orchestr, 
A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, A. Dvořák: Symfonie 
č. 9 e moll „Z Nového světa“.
05. 05. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Miroslav Kej-
mar – trubka a křídlovka. Program: A. Vivaldi: Koncert a moll, 
G. F. Händel: Gloria in Excelsis Deo, T. Albinoni: Adagio pro trubku 
a varhany, J. Pachelbel: Ciaccona.
05. 05. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla). Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, 
A. Dvořák: Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba 
k ohňostroji.
06. 05. | 17.00 | Adamus trio. Jan Adamus – hoboj, anglický 
roh, Markéta Vokáčová – housle, Martin Levický – piano, 
klavír, varhany. Program: J. S. Bach: Sonáta g moll, W. A. Mo-
zart: Sonáta C dur KV 330, B. Smetana: Z domoviny, A. Dvořák: 
Humoreska.
06. 05. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Jan Kalfus – varhany. Program: J. S. Bach: Fantasie 
a fuga g moll BWV 542, A. Dvořák: Humoreska, W. A. Mozart: 
Malá noční hudba, G. Gershwin: Four Hits For Five.
07. 05. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. 
A. Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.

08. 05. | 17.00 | Michal Hanzal – varhany, František Bílek 
– trubka. Program: G. F. Händel: Sinfonia-Návrat královny ze 
Sáby, J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, G. Ph. Tele-
mann: Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart: 
Fantasie f moll KV 594.
08. 05. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpánka Heř-
mánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, A. Dvořák: 
Humoreska, G. Gershwin: Porgy a Bess.
09. 05. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Hana Jonášová 
– soprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
L. Vierne: Carillon de Westminster, G. F. Händel: Messiah, W. A. 
Mozart: Exsultate, jubilate, F. Schubert: Ave Maria.
09. 05. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur 
KV 504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
10. 05. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
10. 05. | 20.00 | Cancioneta Praga, sbm. Lukáš Jindřich, 
Lenka Navrátilová / Egli Prifti – klavír. Program: F. Schubert: 
Ave Maria, Ch. Gounod: Ave Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Cor-
pus, mezinárodní písně v originálních jazycích.
11. 05. | 17.00 | Prague Mozart Trio, Štefan Britvík (uměl. 
vedoucí) – klarinet, Miloš Bydžovský – klarinet, Petr Ně-
meček – fagot, Yvona Škvárová – mezzosoprán (sólistka 
Opery Národního divadla). Program: W. A. Mozart: Diverti-
mento č. 3, KV 229, G. F. Händel: Árie z opery Xerxes, A. Vivaldi: 
Gloria in D, L. van Beethoven: Trio C dur.
11. 05. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek Zvolá-
nek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z No-
vého světa“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá noční 
hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr.
12. 05. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Petr Přibyl 
– viola. Program: J. S. Bach: Fantasie g moll BWV 542, G. Ph. 
Telemann: Koncert G dur, W. A. Mozart: Intráda a fuga C dur, 
C. Franck: Preludium, fuga a variace op. 18.
12. 5. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla). Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, 
A. Dvořák: Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba 
k ohňostroji.
13. 05. | 17.00 | Pražské dechové kvinteto. Jan Machat 
– flétna, Jurij Likin – hoboj, Vlastimil Mareš – klarinet, 
Miloš Wichterle – fagot, Jan Vobořil – lesní roh. Program: 
W. A. Mozart: Předehra k opeře Kouzelná flétna, L. van Beetho-
ven: Dechový kvintet Es dur, G. Bizet: Jeux d’enfants, J. Haydn: 
Divertimento B dur.
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13. 05. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
14. 05. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Aleš Bárta – varhany. Program: J. S. Bach: Preludium 
a fuga e moll BWV 548, A. Dvořák: Humoreska, F. Liszt: Preludium 
a fuga na téma B-A-C-H, G. Gershwin: Four Hits For Five.
15. 05. | 17.00 | Jan Kalfus – varhany, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie z opery 
Xerxes, W. A. Mozart: Andante F dur, A. Dvořák: Biblické písně.
16. 05. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Vladimír Frank – 
housle. Program: G. F. Händel: Sonáta D dur, L. van Beethoven: 
Larghetto G dur, W. A. Mozart: Introdukce a fuga C dur, A. Corelli: 
La Folia pro housle a varhany.
16. 05. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla), Miroslav Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach: 
Braniborský koncert č. 2, F dur, A. Vivaldi: Alleluja, W. A. Mozart: 
Ave Verum Corpus, N. Paganini: Sonata e moll.
17. 05. | 17.00 | ČVUT Mixed Choir Prague, Jan Steyer, Jiří 
Voběrek – sbormistři, Marie Pochopová – varhany. Pro-
gram: G. F. Händel: Messiah, J. S. Bach: Preludium a Fuga e moll, 
W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, A. Dvořák: Mše D dur.
18. 5. | 17.00 | František Šťastný – varhany, Miroslav Laš-
tovka – trubka. Program: J. S. Bach: Fantasie G dur, J. Pachelbel: 
Ciaccona in C a Celebre Canon, D. Buxtehude: Preludium a fuga 
f moll, C. Franck: Prayer de Notre Dame.
18. 05. | 20.00 | Cancioneta Praga, sbm. Lukáš Jindřich, 
Lenka Navrátilová / Egli Prifti – klavír. Program: F. Schubert: 
Ave Maria, Ch. Gounod: Ave Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Cor-
pus, mezinárodní písně v originálních jazycích.
19. 05. | 17.00 | Josef Kšica – varhany, Tomáš Jindra – bas. 
Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Biblické písně, G. Verdi: Requiem.
19. 05. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
20. 05. | 20.00 | Gaudium Cantorum Mixed Choir, Ště-
pánka Heřmánková – sbormistr, soprán, Přemysl Kšica 
– varhany. Program: J. S. Bach: Toccata a Fuga d moll BWV 
565, Ch. Gounod: Ave Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, 
A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy, slavné světové muzikály a písně.
20. 05. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.

21. 05. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Jan Kalfus – varhany. Program: J. S. Bach: Fantasie 
a fuga g moll BWV 542, A. Dvořák: Humoreska, W. A. Mozart: 
Malá noční hudba, G. Gershwin: Four Hits For Five.
22. 05. | 17.00 | Michal Hanzal – varhany, František Bílek 
– trubka. Program: G. F. Händel: Sinfonia-Návrat královny ze 
Sáby, J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, G. Ph. Tele-
mann: Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart: 
Fantasie f moll KV 594.
23. 05. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Jana Jonášová 
– soprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: J. S. 
Bach: Jesu bleibet meine Freude, W. A. Mozart: Missa in C „Agnus 
Dei“, A. Dvořák: Biblické písně, Ch. M. Widor:- Toccata.
23. 05. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek Zvolá-
nek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z No-
vého světa“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá noční 
hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr.
24. 05. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
24. 05. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
26. 05. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Miroslav Kej-
mar – trubka a křídlovka. Program: A. Vivaldi: Koncert a moll, 
G. F. Händel: Gloria in Excelsis Deo, T. Albinoni: Adagio pro trubku 
a varhany, J. Pachelbel: Ciaccona.
26. 05. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historických 
nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, A. Dvořák: Ave Maria, 
A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba k ohňostroji.
27. 05. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Zuzana 
Kopřivová – soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. 
Bach: Fantasie G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: 
Exsultate, jubilate.
27. 05. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráčková 
– housle, Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart: Malá 
noční hudba, J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, hoboj a orchestr, 
A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, A. Dvořák: Symfonie 
č. 9 e moll „ Z Nového světa“. 
28. 5. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Aleš Bárta – varhany. Program: J. S. Bach: Preludium 
a fuga e moll BWV 548, A. Dvořák: Humoreska, F. Liszt: Preludium 
a fuga na téma B-A-C-H, G. Gershwin: Four Hits For Five.
29. 05. | 17.00 | Jan Kalfus – varhany, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie z opery 
Xerxes, W. A. Mozart: Andante F dur, A. Dvořák: Biblické písně.
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30. 05. | 17.00 | František Šťastný – varhany, cembalo, 
Vratislav Vlna – hoboj. Program: G. Ph. Telemann: Fantasie 
D dur pro sólový hoboj, J. S. Bach: Fantasie a fuga g moll, W. A. 
Mozart: Introdukce a fuga C dur, G. F. Händel: Fuga F dur.
30. 05. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla). Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, 
A. Dvořák: Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba 
k ohňostroji.
31. 05. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.

JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Jeruzalémská 7, 110 00 Praha 1
www.facebook.com/ZOvPraze/

  vstup na koncerty je volný

Cyklus varhanních koncertů v Jeruzalémské synagoze – 
6. ročník:
30. 05. | 18.00 | Václav Peter – varhany, Tomáš Hrbáček – 
trubka. Program: díla J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna, B. Marcella, 
P. J. Vejvanovského, J. Bezděka a C. Francka.

KOSTEL SV. FRANTIŠKA
Křižovnické nám. 3 (u Karlova mostu), 110 00 Praha 1

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

  bezplatné rezervace vstupenek na tel. +420 272 736 724,  
+420 724 192 233

  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) 

01., 03., 11., 13. 05. | 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.
02., 05., 25., 27. 05. | 19.00 | Ave Maria, Alleluja a česká 
hudba. Barbora Polášková – mezzosoprán, Žofie Vokálková – 
flétna, Drahomíra Matznerová – varhany. Program: J. D. Zelenka, 
G. F. Händel, J. S. Bach, A. Dvořák, L. Janáček, F. X. Brixi, J. F. N. Se-
ger, A. Rejcha, F. Schubert, W. A. Mozart, C. Saint-Saëns, G. Caccini.
08., 10., 23., 26. 05. | 19.00 | Skvělé árie pro soprán a trub-
ku. Ludmila Vernerová – soprán, Vladimír Rejlek – trubka, Josef 
Popelka – varhany. Program: J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, 
F. Schubert, W. A. Mozart, P. J. Vejvanovský.

09., 12., 16., 18., 20., 22., 24., 30. 05. | 19.00 | Slavné Ave 
Maria a česká barokní hudba. Michaela Rósza Růžičková – 
soprán, Dušan Růžička – tenor, Markéta Šmejkalová – varhany. 
Program: F. Schubert, Ch. Gounod, W. A. Mozart, A. Vivaldi, J. S. 
Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, C. Franck, J. F. N. Seger, B. M. Čer-
nohorský, G. Verdi, G. B. Pergolesi.
17., 19., 29., 31. 05. | 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.

ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA
Vězeňská ul. 1, 110 00 Praha 1

  koncerty pořádá BM Art Agency – Jiří Fiedler, Rokycanova 9,  
130 00 Praha 3, mobil +420 603 465 561, e-mail: bmart@bmart.cz, 
www.bmart.cz

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

01. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
02. 05. | 19.00 | To nejlepší z 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.
03. 05. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
06. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
07. 05. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
08. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
09. 05. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
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10. 05. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
13. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, sólist-
ka 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. 05. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
15. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
16. 05. | 19.00 | To nejlepší z 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.
17. 05. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– 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: Bohemian Rhapsody.
22. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.

23. 05. | 19.00 | To nejlepší z 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.
24. 05. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
27. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
28. 05. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
29. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
30. 05. | 19.00 | To nejlepší z 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.
31. 05. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– 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: Bohemian Rhapsody.
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pražské jaro 
2018
73. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 
www.festival.cz

Mezinárodní hudební festival
PRAŽSKÉ JARO

PRODEJ VSTUPENEK
  online na www.festival.cz, v pokladně Pražského jara v Rudolfinu 
a v dalších prodejních místech

  více na www.festival.cz

ADRESY KONCERTNÍCH SÁLŮ
Obecní dům – náměstí Republiky 5, Praha 1
Rudolfinum – náměstí Jana Palacha, Praha 1
Anežský klášter – Anežská – U Milosrdných 17, Praha 1
Česká národní banka – Senovážné náměstí 30, Praha 1
Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka – Zlatá ul., Praha 1
HAMU, Sál Martinů – Malostranské náměstí 13, Praha 1
Kostel sv. Lukáše – Křečovice, okres Benešov
Mercedes Forum Praha – Daimlerova 2, Praha 4 – Chodov
Národní divadlo – Národní 2, Praha 1
Národní dům na Vinohradech – náměstí Míru 9, Praha 2
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského – 
Valdštejnská 161/20, Praha 1
Národní technické muzeum – Kostelní 42, Praha 7
Park Kampa – Malá Strana, Praha 1
Pražská konzervatoř – Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1
Royal – Vinohradská 48, Praha 2
Španělská synagoga – Vězeňská 1, Praha 1
Valdštejnská zahrada – Letenská, Praha 1
Veletržní palác, Studio Hrdinů – Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Výstaviště Praha – Výstaviště 67, Praha 7
Vyšehradský hřbitov, Slavín – K rotundě, Vyšehrad, Praha 2

PROGRAM
05. 05. | 11.30 | J. J. Big Band. Koncert v rámci veletrhu Sport 
Expo | ve spolupráci s RunCzech | vstup volný | Výstaviště Praha
10. 05. | 20.00 | Před zahájením neformálně. Tonya Graves 
12. 05. | 10.00 | Pocta Bedřichu Smetanovi | vstup volný | 
Vyšehradský hřbitov, Slavín
12. 05. | 16.00 | Zahájení na Kampě. Sledujte zahájení Praž-
ského jara 2018 již tradičně v parku na Kampě! | vstup volný | 
Park Kampa
12. 05. | 20.00 | Zahajovací koncert. Česká filharmonie, dir. 
Tomáš Netopil. Program: B. Smetana: Má vlast | Obecní dům

13. 05. | 16.00 – 1. část, 20.00 – 2. část | Mezinárodní 
hudební soutěž Pražské jaro – finále, violoncello. Sym-
fonický orchestr Českého rozhlasu, dir. Jiří Rožeň. Program: 
J. S. Bach: Preludium, Allemande, Courante ze Suity pro sólové 
violoncello BWV 1010 nebo BWV 1012, A. Dvořák: Koncert pro 
violoncello a orchestr h moll op. 104 | Rudolfinum, Dvořákova síň 
13. 05. | 20.00 | Česká filharmonie, dir. Tomáš Netopil. 
Program: B. Smetana: Má vlast | Obecní dům
14. 05. | 16.00 – 1. část, 20.00 – 2. část | Mezinárodní hu-
dební soutěž Pražské jaro – finále, lesní roh. PKF – Prague 
Philharmonia, dir. Marek Šedivý, Wihanovo kvarteto. Pro-
gram: W. A. Mozart: Kvintet Es dur KV 407, R. Strauss: Koncert pro 
lesní roh a orchestr č. 2 | Rudolfinum, Dvořákova síň
14. 05. | 20.00 | Koncert k výročí založení státu Izrael. Sym-
fonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Leonard Slatkin, To-
máš Brauner – asistent dirigenta, Julian Rachlin – housle, 
rezidenční umělec festivalu, Pavla Vykopalová – soprán, 
vypravěč v jednání, Pueri Gaudentes, sbm. Zdena Souč-
ková, Pražský filharmonický sbor, sbm. Jaroslav Brych. 
Program: A. Schönberg: Ten, který přežil Varšavu op. 46, F. Men-
delssohn Bartholdy: Houslový koncert e moll op. 64, L. Bernstein: 
Symfonie č. 3 „Kadiš“ | Obecní dům
15. 05. | 20.00 | Royal Concertgebouw Orchestra Amster-
dam, dir. Daniele Gatti, Daniil Trifonov – klavír, Symfonic-
ký orchestr Pražské konzervatoře, dir. Miriam Němcová. 
Program: C. M. von Weber: Euryanthe op. 81, S. Prokofjev: Klavírní 
koncert č. 3 C dur op. 26, G. Mahler: Symfonie č. 1 D dur „Titán“ 
| Obecní dům 
15. 05. | 20.00 | Těžké je opustit krásu. Irena Troupová – so-
prán, Jan Dušek – klavír. Program: V. Ullmann: Těžké je opustit 
krásu, P. Haas: Suita pro klavír op. 13, E. Schulhoff: Písně na texty 
Hanse Steigera ze sbírky „Snop obilí“ op. 2, H. Winterberg: Písně 
pro soprán, H. Krása: Pět písní op. 4, R. Karel: Tři valčíky op. 18, 
V. Ullmann: Šest sonetů na texty Louïze Labé Six | Anežský klášter
16. 05. | 20.00 | Julian Rachlin – rezidenční umělec festi-
valu. Julian Rachlin – housle, viola, Itamar Golan – klavír. 
Program: L. van Beethoven: Houslová sonáta č. 6 A dur op. 30, 
D. Šostakovič: Violová sonáta op. 147, A. Dvořák: Romantické 
kusy op. 75, J. Brahms: Houslová sonáta č. 3 d moll op. 108 | 
Rudolfinum, Dvořákova síň 
16. 05. | 20.00 | Neue Vocalsolisten Stuttgart. Program: G. F. 
Haas: Liebesgedichte, G. Bertelli: Le premier jour, S. Sciarrino: 
12 madrigali | Anežský klášter
17. 05. | 20.00 | Monteverdi Choir & English Baroque Solo-
ist, dir. Sir John Eliot Gardiner. Program: J. S. Bach: Kantáty 
– „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ BWV 12, „Wachet! Betet! Be-
tet! Wachet!“ BWV 70, „Jesus schläft, was soll ich hoffen?“ BWV 
81, „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ BWV 140 | Rudolfinum, 
Dvořákova síň
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17. 05. | 20.00 | Amós Lora Quartet. Amós Lora – kytara, 
Luis Guerra – klavír, Reinier Elizarde „El Negrón“ – kontra-
bas, Manu Masedo – bicí nástroje. Program: autorská tvorba 
a úpravy děl hudebních velikánů v podání mladých jazzových 
hudebníků | Pražská křižovatka
18. 05. | 20.00 | Varšavská filharmonie, dir. Jacek Kaspszyk, 
Boris Brovtsyn – housle, Slávka Zámečníková – soprán. 
Program: M. Nejtek: Ultramarine (světová premiéra skladby na 
objednávku Pražského jara), K. Szymanowski: Houslový koncert 
č. 2 op. 61, G. Mahler: Symfonie č. 4 G dur | Obecní dům 
18. 05. | 20.00 | Quatuor Arod. Program: J. Haydn: Smyčcový 
kvartet g moll op. 74 Hob. III:74, A. Webern: Langsamer Satz, 
A. Zemlinsky: Smyčcový kvartet č. 2 op. 15 | ve spolupráci s Českým 
spolkem pro komorní hudbu | Rudolfinum, Dvořákova síň
19. 05. | 11.00 | Matiné I. Graffe Quartet, Jan Vobořil – 
lesní roh. Program: V. Novák: Smyčcový kvartet č. 2 D dur op. 35, 
P. Haas: Smyčcový kvartet č. 3 op. 15, A. Previn: Kvintet pro lesní 
roh a smyčce (světová premiéra skladby na objednávku nadace 
Terezín Music Foundation) | ve spolupráci s Terezín Music Foun-
dation | HAMU, Sál Martinů
19. 05. | 14.00 | Quintet Moraguès. Program: J. Haydn / 
D. Walter: Kvartet D dur op. 20 Hob. III:34, J. Ibért: Trois pièces 
brèves, A. Dvořák / D. Walter: Kvartet F dur op. 96 „Americký“ 
| Anežský klášter
19. 05. | 17.00 | Pocta Leoši Janáčkovi. Eva Garajová – me-
zzosoprán, Jaroslav Březina – tenor, Marián Lapšanský 
– klavír, Lucie Laubová, Michaela Rósza Růžičková, Petra 
Vondrová – ženské hlasy. Program: L. Janáček: výběr z písní 
– Klavírní sonáta 1. X. 1905, Zápisník zmizelého | Koncertní sál 
Pražské konzervatoře
19. 05. | 20.00 | Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dir. 
Marko Ivanović, Katarina Karnéus – mezzosoprán, Karel 
Dohnal – klarinet. Program: R. Wagner: Wesendonck-Lieder, 
M. Kabeláč: Symfonie č. 6, M. Ivanović: Little Words (světová 
premiéra), P. I. Čajkovskij: Romeo a Julie, předehra-fantazie | 
Obecní dům
20. 05. | 11.00 | Smetanovo trio. Program: A. Zemlinsky: Klavírní 
trio d moll op. 3, B. Smetana: Klavírní trio g moll op. 15, L. Bernstein 
/ L. Sommer: Variace na West Side Story | Anežský klášter
20. 05. | 14.00 | České noneto. Program: I. Krejčí: Nonet-
-Divertimento, M. Müller: Passacaglia 1918 (světová premiéra), 
B. Martinů: Nonet č. 2 H 374, J. B. Foerster: Nonet op. 147 | Sál 
České národní banky 
20. 05. | 17.00 | Václav Mácha, Miroslav Sekera – klavír. 
Program: W. A. Mozart: Sonáta pro dva klavíry D dur KV 448, 
F. Poulenc: Koncert pro dva klavíry, L. Bernstein: Hudba pro dva 
klavíry, A. Moyzes: Jazz Sonata op. 14 | Koncertní sál Pražské 
konzervatoře 
20. 05. | 20.00 | Martinů Voices, sbm. Lukáš Vasilek, Benne-
witzovo kvarteto. Program: J. Gemrot: Žalozpěv pro vojenské 
sekretářky, Runa (světové premiéry na objednávku nadace Terezín 

Music Foundation), S. Eldar: Mateřský jazyk (česká premiéra), 
Píseň o dítěti (česká premiéra), E. Whitacre: Pět židovských mi-
lostných písní (česká premiéra), G. Mahler / C. Gottwald: Urlicht, 
Die zwei blauen Augen, Scheiden und Meiden, Ich bin der Welt 
abhanden gekommen | ve spolupráci s Terezín Music Foundation 
a Židovským muzeem v Praze | Španělská synagoga
20. 05. | 20.00 | Accademia Bizantina, umělecký vedoucí 
Ottavio Dantone. Program: A. Vivaldi: Concerto G dur RV 146, 
T. Albinoni: Sinfonia à 4 F dur, B. Marcello: Concerto grosso č. 2 
e moll op. 1, G. B. Platti: Koncert poro cembalo a smyčce č. 6 A dur, 
A. Vivaldi: Sinfonia z Dorilla in Tempe RV 709, anonym: Concerto 
g moll, B. Galuppi: Concerto à 4 č. 1 g moll, A. Vivaldi: Concerto 
A dur RV 519 | Rudolfinum, Dvořákova síň
21. 05. | 20.00 | Julian Rachlin – rezidenční umělec festiva-
lu. Julian Rachlin – housle, Sarah McElravy – viola, Boris 
Andrianov – violoncello, Itamar Golan – klavír. Program: 
W. A. Mozart: Klavírní kvartet Es dur KV 493, A. Dvořák: Klavírní 
kvartet č. 2 Es dur op. 87, J. Brahms: Klavírní kvartet č. 2 A dur 
op. 26 | Rudolfinum, Dvořákova síň 
21. 05. | 20.00 | Klangforum Wien. Program: B. Lang: Monado-
logie XII, E. Poppe: Speicher I, L. Mrkvička: For Large Ensemble, 
Part D (světová premiéra skladby na objednávku Pražského jara) 
| Veletržní palác, Studio Hrdinů 
22. 05. | 20.00 | Tonhalle Zürich, dir. Lionel Bringuier, Leif 
Ove Andsnes – klavír. Program: A. Honegger: Rugby, B. Britten: 
Klavírní koncert op. 13, N. Rimskij-Korsakov: Šeherezáda op. 35 
| Obecní dům
23. 05. | 20.00 | Olga Šroubková – housle, vítězka MHS 
Pražské jaro 2017, PKF – Prague Philharmonia, dir. Ju-
lian Rachlin, rezidenční umělec festivalu. Program: L. van 
Beethoven: Coriolan, předehra, W. A. Mozart: Koncert pro housle 
a orchestr č. 5 A dur KV 219, L. van Beethoven: Symfonie č. 3 Es 
dur op. 55 „Eroika“ | Rudolfinum, Dvořákova síň
24. 05. | 16.00 | SALON ZUŠ. Setkání mladých talentů ZUŠ 
a  jejich pedagogů s předními českými umělci | ve spolupráci 
s Nadačním fondem Magdaleny Kožené | Anežský klášter 
24. 05. | 20.00 | Budapest Festival Orchestra, dir. Iván Fischer, 
Christiane Karg – soprán, Elisabeth Kulman – alt, Český 
filharmonický sbor Brno, sbm. Petr Fiala. Program: G. Ma-
hler: Symfonie č. 2 c moll „Vzkříšení“ | Obecní dům
24. 05. | 21.30 | Nokturno I. Anastasia Antonova – cembalo, 
vítězka MHS Pražské jaro 2017. Program: D. Buxtehude: Pre-
ludium g moll BuxWV 163, J. S. Bach: Sinfonia g moll BWV 797, 
Koncert g moll podle A. Vivaldiho BWV 975, G. F. Händel: Suita 
E dur HWV 430, Preludium a Allegro a moll HWV 576, J. S. Bach: 
Anglická suita č. 6 d moll BWV 811 | Anežský klášter
25. 05. | 20.00 | Česká filharmonie, dir. Keith Lockhart, Anna 
Jane Casey, Celinda Schoenmaker, Vojtěch Dyk, Adrian der 
Gregorian, Damian Humbley. Program: A. Copland: El Salón 
México, S. Barber: Essay č. 2 op. 17, L. Bernstein: On the Waterfront, 
symfonická suita, „Bernstein on Broadway“ | Obecní dům
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26. 05. | 11.00 | Matiné II. Indi Stivín – kontrabas, Alice 
Springs – klavír. Program: R. Glière: Intermezzo & Tarantella, 
J.-F. Zbinden: Hommage à J. S. Bach op. 44, F. Proto: Sonáta 1963, 
I. Stivín: Koncert „Bohemia“ | HAMU, Sál Martinů 
26. 05. | 20.00 | Jana Boušková – harfa, PKF – Prague 
Philharmonia, dir. Zbyněk Müller. Program: D. Milhaud: Vůl 
na střeše op. 58, L. Sommer: Koncert pro harfu a orchestr (čes-
ká premiéra), A. Ginastera: Koncert pro harfu a orchestr op. 25, 
S. Prokofjev: Symfonie č. 1 D dur op. 25 „Klasická“ | Rudolfinum, 
Dvořákova síň
27. 05. | 10.30 | Sukovy Křečovice. Aleš Bárta – varhany, 
další sólisté v jednání. Koncert a pietní akt na památku Josefa 
Suka | vstup volný | Křečovice, kostel sv. Lukáše
27. 05. | 15.00 | Promenádní koncert. Hudba Hradní stráže 
a Policie ČR, dir. plk. Václav Blahunek. Koncert k poctě čes-
koslovenských legionářů 1916–1918. Program: B. Smetana, 
J. Fučík, A. Dvořák, F. Kmoch, A. Macák, B. Leopold, K. Hašler | ve 
spolupráci se Senátem Parlamentu ČR | vstup volný | Valdštejnská 
zahrada
27. 05. | 17.00 | Richard Wagner – Lohengrin. Constantin 
Trinks – dirigent, Wolfgang Wagner – režijní koncepce a scéna, 
Katharina Wagner – režie. Jiří Sulženko, Charles Kim, Dana Bure-
šová, Olafur Sigurdarson, Eliška Weissová ad. – sólisté | Národní 
divadlo
27. 05. | 20.00 | Svatební košile. Symfonický orchestr České-
ho rozhlasu, dir. Christian Arming, Eva Hornyáková – soprán, 
Richard Samek – tenor, Adam Plachetka – basbaryton, 
Pražský filharmonický sbor, sbm. Lukáš Vasilek. Program: 
A. Dvořák: Svatební košile op. 69 | Obecní dům
28. 05. | 20.00 | Jerusalem. Jordi Savall – režie, Lior El-
maleh – zpěv, Waed Bouhassoun – zpěv, úd, La Capella 
Reial de Catalunya & Hespèrion XXI, Ibrahim Kamil Birlikay 
– tanec dane. Město dvou mírů: Historie města Jeruzalém | 
Rudolfinum, Dvořákova síň
28. 05. | 20.00 | Epoque Quartet. Program: L. Fišer: Smyčcový 
kvartet, L. Sluka: IV. Quartetto d’archi, J. Kučera: Zrození, M. Smo-
czynski: Manhattan Island, A. Aslamas: EQ172 (světová premiéra), 
J. Kučera: Sluneční hodiny (světová premiéra), D. Reinhardt: Mi-
nor Swing, V. Cosma: Le Grande Blond Avec Une Chaussure Noir, 
P. Metheny: Jaco | ve spolupráci s Národním technickým muzeem 
| Národní technické muzeum 
29. 05. | 19.00 | Leoš Janáček – Výlety páně Broučkovy. 
Jaroslav Kyzlink – dirigent, Sláva Daubnerová – režie | Národní 
divadlo
29. 05. | 20.00 | Tři příběhy lásky. Symfonický orchestr 
hl. m. Prahy FOK, dir. Andrej Borejko, Jana Hrochová – 
mezzosoprán, Kühnův smíšený sbor (mužské hlasy), sbm. 
Jaroslav Brych. Program: P. I. Čajkovskij / Igor Stravinskij: Spící 
krasavice, I. Stravinskij: Divertimento z baletu Polibek víly, J. No-
vák: Dido, kantáta podle Vergilia | Obecní dům

30. 05. | 20.00 | Debut Pražského jara. Filharmonie Hra-
dec Králové, dir. Chuhei Iwasaki, Marek Kozák – klavír. 
Program: K. Husa: Hudba pro Prahu 1968, P. Bořkovec: Klavírní 
koncert č. 2, A. Dvořák: Symfonie č. 5 F dur op. 76 | Obecní dům 
30. – 31. 05. | 10.00–18.00 | Muzikologická konference 
k výročí státnosti – Společnost a hudba ve vývoji českého 
a slovenského národa v letech 1918–2018 | vstup zdarma 
| Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
31. 05. | 19.00 | Rostislav Fraš CZ-SK Quintet. Rostislav 
Fraš – saxofony, Juraj Bartoš – trubka, Matúš Jakabčic – kytara, 
Josef Fečo – kontrabas, Marek Urbánek – bicí nástroje | Mercedes 
Forum Praha
31. 05. | 20.00 | Pavel Svoboda – varhany. Program: J. S. 
Bach: Preludim a fuga G dur BWV 541, Partita diverse sopra „Sei 
gegrüßet, Jesu gütig“ BWV 768, „Erbarm’ dich mein, o Herre Gott“ 
BWV 721, Toccata a fuga d moll BWV 565, Toccata, adagio a fuga 
C dur BWV 564, „O Mensch, bewein dein Sünde groß“ BWV 622, 
Passacaglia c moll BWV 582 | Rudolfinum, Dvořákova síň
31. 05. | 20.00 | Prague Modern, dir. Baldur Brönnimann, 
Shigeko Hata – soprán. Program: O. Adámek: Karakouri (česká 
premiéra), J. Harvey: Sringara Chaconne, G. Grisey: Talea, S. Sci-
arrino: Introduzione all’oscuro | Veletržní palác, Studio Hrdinů
01. 06. | 20.00 | Česká filharmonie, dir. David Robertson, 
Petra Lang – mezzosoprán, Matthias Goerne – baryton. 
Program: B. Martinů: Symfonie č. 4 H 305, B. Bartók: Modrovousův 
hrad | Obecní dům
02. 06. | 11.00 | Matiné III. Markéta Laštovičková – akor-
deon, Magdaléna Ochmanová – klavír. Program: J. S. Bach: 
Preludium a fuga H dur BWV 868, D. Scarlatti: Sonáta G dur K 455, 
F. Angelis: Étude sur le thème „Chiquilín de Bachín“, D. Milhaud: 
Anglická suita, O. Schmidt: Fantasie, E. Jokinen: Alone, J. Meisl: 
Tanec letícího šípu, V. Semjonov: Sonáta č. 1, P. Trojan: Astoriana, 
R. Galliano: Opálový koncert, V. Runčak: U portrétu Paganiniho 
| HAMU, Sál Martinů 
02. 06. | 20.00 | Janáčkova filharmonie Ostrava, dir. Heiko 
Mathias Förster, Lucie Silkenová – soprán, Martin Kasík – 
klavír, Norbert Lichý – vypravěč. Program: B. Martinů: Rytiny 
H 369, K. Slavický: Sinfonietta č. 4 „Pax hominibus in universo 
urbi“, J. Suk: Symfonie E dur op. 14. Koncert Přátel Pražského 
jara | Obecní dům
03. 06. | 20.00 | Závěrečný koncert. Slovenská filharmonie, 
dir. James Judd, Jan Vacík – tenor, Slovenský filharmonic-
ký sbor, sbm. Jozef Chabroň. Program: Z. Fibich: Komenský 
op. 34, E. Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12, L. Janáček: 
Sinfonietta | Obecní dům
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VOŠUP A SUPŠ
Žižkovo nám. 1, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 728 255
e-mail: 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.

KONCERTY NA SCHODECH
15. 05. | 18.00 | SPH – Sdružení přátel hudby – hudební 
skupina hrající klasický rock a blues působí na české scéně od 
poloviny osmdesátých let. Hraje v pražských klubech, účastnila se 
rockových festivalů Keltská noc a Benátská noc. Na programu jsou 
skladby z původní tvorby i převzatý repertoár (SPH, Jimi Hendrix, 
Eric Clapton, ZZ Top, Tom Petty, Vladimír Mišík, Free, Eagles, Bryan 
Adams, Steppenwolf, Neil Young a další). Kmotrem autorského 
CD „Dlouhej flám“ se stal Vladimír Mišík. Skupina vystoupí ve 
složení: Jan Adamčík – kytary; Miroslav Arazím – housle, zpěv; 
Vladimír Bull Beránek – kytary, kytarový syntezátor, zpěv Mike 
Diaz – zpěv, Petr Durdík – baskytara, zpěv Jan Martinský – kytary, 
zpěv, Přemysl Pokorný – bicí.

JAZZ & BLUES CLUB U MALÉHO GLENA 
Bar – Restaurant – Jazz & Blues Club – 
Apartments
Karmelitská 23, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 531 717
e-mail: malyglen@malyglen.cz
www.malyglen.cz

  restaurace otevřena denně 11.00–02.00
  začátky koncertů jsou ve 21.00, pokud není uvedeno jinak
  klub otevřen již od 19.30
  kompletní nabídka jídel i nápojů

01. 05. | 21.00 | Libor Šmoldas & Hammond organ trio – 
...od rhythm‘n blues k jazzu – „...rising jazz star“ – All About Jazz
02. 05. | 21.00 | Ryan Simpson Blues trio (USA/CZ) – au-
tentické blues
03. 05. | 21.00 | Charlie Slavik Blues Revue – nejvýraznějí 
český hráč na foukací harmoniku – shuffle, blues
04. 05. | 21.00 | Kratochvíl/Ackerman/Zangi (CZ/USA/IR) 
– unikátní spojení hudebníků ze tří zemí – jazz, blues, crossover
05. 05. | 21.00 | Steve Walsh Q. (USA/CZ) – „plnoenergetický“ 
mix od soul jazzu k funku...
06. 05. | 21.00 | UMG jam session – tentokrát: The Great Ame-
rican Songbook & more – COME TO JAM!
07. 05. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist & his band
08. 05. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes – blues, 
funk & víc – Zlatý Anděl a další ceny
09. 05. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– Zlatý Anděl a další ceny
10. 05. | 21.00 | Filip Gondolán Session – strhující vokalista 
a multiinstrumentalista – jazz, funk...
11. 05. | 21.00 | Přemek Tomšíček Jazz 6tet – swingující 
aranžmá & strhující solisté – straight–ahead jazz
12. 05. | 21.00 | Ondřej Štveráček Q – tenor saxofonový nářez 
– straight–ahead jazz
13. 05. | 21.00 | UMG jam session & Najponk & Valery Pono-
marev (Art Blakey Jazz Messengers) – COME TO JAM!
14. 05. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist & his band
15. 05. | 21.00 | Libor Šmoldas & Hammond organ trio – 
...od rhythm’n’blues k jazzu – „...rising jazz star“ – All About Jazz
16. 05. | 21.00 | Najponk Trio feat. Valery Ponomarev (USA, 
trpt, dříve Art Blakey Jazz Messengers) – straight-ahead 
jazz – DO NOT MISS!
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17. 05. | 21.00 | Najponk Trio feat. Valery Ponomarev (USA, 
trpt, dříve Art Blakey Jazz Messengers) – straight–ahead 
jazz – DO NOT MISS!
18. 05. | 21.00 | Naama Gheber Jazz Q (USA) – vokální jazz 
z Bostonu, USA
19. 05. | 21.00 | Ďuso Baroš Hard Bop Q – legendární trum-
petista a swingující kapela
20. 05. | 21.00 | UMG jam session – be–bop music & víc...– 
COME TO JAM!
21. 05. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist & his band
22. 05. | 21.00 | Roman Pokorný Trio – jazz, blues, funk – Zlatý 
Anděl a další ceny
23. 05. | 21.00 | Kristína Mihálová Band – jedna z nejmladších 
a nejvýraznějších zpěvaček na scéně
24. 05. | 21.00 | Jan Kořínek/Stanislav Mácha/Jan Linhart 
Trio – rhythm’n’blues & jazz trio NEW
25. 05. | 21.00 | Robert Balzar New Trio feat. Jiří Levíček 
(p) & Kamil Slezák (dr.) – přední jazzové trio 
26. 05. | 21.00 | Elena Sonenshine Jazz Q – špičkový vokální 
jazz
27. 05. | 21.00 | UMG Blues Jam Session hosted by Chicago 
bluesman Rene Trossman – COME TO JAM
28. 05. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist & his band
29. 05. | 21.00 | Libor Šmoldas & Hammond organ trio 
– rhythm’n’blues to jazz – „...rising jazz star“ – All About Jazz
30. 05. | 21.00 | Jazz Elements – strhující zpěvačka a zpívající 
kapela – NEW 
31. 05. | 21.00 | Los Quemados – dynamická směs od bopu 
až po funk

KAŠTAN – SCÉNA UNIJAZZU
Bělohorská 150, 169 00 Praha 6
e-mail: kastan@kastan.cz
www.kastan.cz

KONCERT
02. 05. | 20.00 | JAZZNĚNÍ 2018: N.T.S. trio, Stratocluster 
– od jazzu k neomšelým i hravým experimentům a zase zpět 
| 150 Kč
03. 05. | 18.30 | Kateřina Slavíková: Obrazy – vernisáž vý-
stavy, bilancující desetiletou autorčinu tvorbu následně bude 
pokračovat koncertem skupiny H.U.G.O., jejíž písně s obrazy souzní 
a byly jim inspirací | vernisáž a koncert | 130 Kč

04. 05. | 20.00 | JAZZNĚNÍ 2018: North Innergy, Futur Swing 
– Děčínské prolínání jazzu a progresivního rocku, spolu s pražský-
mi ctiteli tradičního stylu 30. let, který se snaží posunout novým 
směrem, aniž by ztrácel ducha staré doby | 150 Kč
05. 05. | 20.00 | JAZZNĚNÍ 2018: Nejtek / Honzák / Hrubý 
– Jazzové spády pianisty Michala Nejtka, kontrabasisty Jaromíra 
Honzáka a saxofonisty a klarinetisty Pavla Hrubého | 150 Kč
07. 05. | 20.00 | Cockatoo (CDN), Billow – kanadskou goth/
post-punkovou čtveřici na její zastávce při evropském turné 
doprovodí česká dreampopová naděje, která zahraje i ze svého 
loňského debutového alba | 180 Kč
09. 05. | 20.00 | Půljablkoň, Mantaban – křehký folk Marie 
Puttnerové a Michala Němce i neotřelá dílna, ve které Jiří Hodina, 
Petr Kalfus a Jan Jirucha usilují u lidových písní o aktuální zvuk, 
„v němž by člověk mohl slyšet své předky“ | 150 Kč
10. 05. | 20.00 | Petr Linhart & Josef Štěpánek – nejmini-
malističtější podoba kapely 29 Saiten | 130 Kč
11. 05. | 20.00 | Yeahrs (D), Thru – Berlínská kapela, plující 
na oblacích zasněných shoegaze melancholií momentálně brázdí 
Evropu s debutovým EP Always, Almost. V Praze je doplní český, 
temný a tajemný elektronický projekt Thru | 180 Kč
16. 05. | 20.00 | Rudovous, Choroš – jediná česká kapela s co-
pyrightem na „rock’n’schrammel shrapnel chanson“ a odvážní 
pohrobci | 130 Kč
17.05. | 20.00 | Jan Burian – pravidelný večer s Kulturní ozdra-
vovnou | 120 Kč
18. 05. | 20.00 | Eine Stünde Merzbauten, Markantní 
úbytek mechanických krtků – Industriální performance pro 
posluchače s otrlýma ušima | 150 Kč
19. 05. | 20.00 | Heliod (D), Baro Chandel – Drážďany versus 
Žižkov. Stoner rock, blues a psychedelie ve zdvojeném hutném 
podání | 150 Kč
21. 05. | 20.00 | Yumiko Yoshimoto / Martin Klapper / Jozef 
Spodniak / Jano Adamove (JP/DK/SK) – Japonskou kytarovou 
improvizátorku doprovázejí na evropském turné muzikanti z Dán-
ska a Slovenska, zážitek jistě umocní i originální projekce | 150 Kč
23. 05. | 20.00 | Večer osamělých písničkářů – společně 
tentokrát zahrají Adam Rut, Petr Linhart, Karel Vepřek a Filip 
Pýcha | 130 Kč
24. 05. | 20.00 | Ester Kočičková & Moody Cat Band – známá 
moderátorka a zpěvačka v novém projektu jazzových standardů, 
podaných nestandardně a česky | 200 Kč předprodej, 220 Kč na 
místě
25. 05. | 20.00 | Sakra Buraja (BR), Lada – ojedinělé setkání 
dívčího pěveckého folklórního sboru Lada s nadžánrovými Sakra 
Buraja | 160 Kč předprodej, 180 Kč na místě
30. 05. | 20.00 | Yo Soy Indigo (USA/GB/SWE/CZ/SK) – 
křest CD – originální folk-funková kapela založená kolem zpěvač-
ky, skladatelky a kytaristky Emily Thiel z amerického Connecticutu, 
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ve které působí i třeba Fredrik Janáček z populárních mínus123mi-
nut, pokřtí v Kaštanu své první album | 150 Kč

OSTATNÍ
05. 05. | 15.00 | Divadlo Fígl: Pinocchiova dobrodružství 
– kdopak by neznal oživlého dřevěného panáčka. Interaktivní hu-
dební pohádka na motivy C. Collodiho | dětské představení | 50 Kč
12. 05. | 15.00 | Divadlo Kapsa: Zvířátka a loupežníci – 
známá pohádka bratří Grimmů o tom, jak si kozlík, čuník a kočička 
hledali nový domov | dětské představení | 50 Kč
12. 05. | 20.00 | Milenky múz: Vladivojna La Chia – další 
z řady talkshow v Kaštanu. Ženy-umělkyně ženskýma očima | 
beseda | 100 Kč
14. 05. | 19.00 | Matěj Ptaszek: Kolumbie – známý bluesman 
prozradí, a na fotografiích ukáže, jak strávil jednadvacet měsíců 
mezi kovboji v kolumbijských horách | přednáška | 100 Kč
15. 05. | 18.30 | Ing. arch. Zdeněk Lukeš: Slavní německy 
hovořící architekti, narození na našem území – žáci a spo-
lupracovníci Adolfa Loose. Rudolf Wels, Heinrich Kulka, Jacques 
Groag, Paul Engelmann, Kurt Unger a další autoři mnoha staveb 
na našem území | přednáška | 80 Kč předprodej, 100 Kč na místě
19. 05. | 15.00 | Buchty a loutky: Neposlušná kůzlátka 
– ach, ta kůzlátka! Zlobí a vyvádějí, až je sežere vlk | dětské 
představení | 80 Kč
22. 05. | 20.00 | Turek & Turek uvádí – hudba v souvislostech, 
rarity i známé písně v novém světle. Pavel Turek (Respekt) a Tomáš 
Turek (ex- Radio Wave) | poslechový večer | 100 Kč
23. 05. | 20.00 | Přijímání (rež. Anna Zamecka, PL 2016, 
72 min) – čtrnáctiletá Ola se stará o svého autistického bratra 
a neschopného otce věčně vysedávajícího u televize | filmová 
projekce v Úniku | vstupné dobrovolné
26. 05. | 15.00 | Nezávislé divadlo: Pohádky z mechu 
a kapradí – Křemílek s Vochomůrkou, skřítci z pařezové cha-
loupky, jsou velcí kamarádi a neudělají bez sebe ani ránu | dětské 
představení | 50 Kč
26. 05. | 15.00 | 17. Dylan Days / Zimmerman Frei – oslava 
77. narozenin Boba Dylana. Po přednáškách Jiřího Baxy, Zdenka 
Pecky a Ondřeje Konráda v PopMuzeu, od 18.00 na koncertě vy-
stoupí Memory Band, Broken Harp, Vladimír Merta, Petr Bublák, 
The Group, Neband a The Tired Horse | festival 180 Kč předprodej, 
200 Kč na místě
28. 05. | 19.00 | Jiří Černý: Ro(c)kování – tradiční poslechová 
antidiskotéka | poslechový večer | 90 Kč předprodej, 100 Kč na místě
31. 05. | 18.30 | Divadelní kroužek GPJP: Devadesátiny 
aneb Obrázky z rodinného života – rodinná „komedie s písně-
mi“ autorů Terezie a Pavla Kochových. Nastudovali a hrají studenti 
Gymnázia prof. Jana Patočky | divadlo | 100 Kč

VÝSTAVA
Kateřina Slavíková: Obrazy   Autorka (*1966) představuje 
výběr z dosavadní tvorby: obrazy meditační, hloubavé, hluboké, 
uklidňující i mihotavé. Každý obraz září a kdo chce, vezme si kus 
té záře pro sebe | od 3. 5. do 31. 5.

MALOSTRANSKÁ BESEDA
Malostranské nám. 21, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 409 123
e-mail: info@malostranska-beseda.cz
www.malostranska-beseda.cz

  předprodej vstupenek: Ticketstream (www.ticketstream.cz)
  rezervace vstupenek na: pokladna@malostranska – beseda.cz, tel.: 
+420 257 409 123

  otevřeno: 19.00–02.30

01. 05. | 19.00 | Original Sky Band
02. 05. | 20.30 | Jiří Schmitzer
03. 05. | 20.30 | Session Americana
04. 05. | 20.30 | Jablkoň
05. 05. | 20.30 | Jazz Elements – Pocta Zuzaně Navarové
06. 05. | zavřeno
07. 05. | 20.00 | Folkový večer s kapelou Devítka
08. 05. | 20.00 | 7 pádů Honzy Dědka
09. 05. | 20.00 | Chantal Poullain
10. 05. | 20.30 | Jarda Svoboda (Traband) Solo
11. 05. | 20.30 | Mole’s Wing Orchestra
12. 05. | 20.00 | Barování se Sandrou Novákovou a Fili-

pem Rajmontem
13. 05. | 20.00 | Tomáš Kočko & Orchestr
14. 05. | 19.30 | Z jiného světa – talk show Mirka Konvaliny
15. 05. | 20.30 | Bílá nemoc
16. 05. | 20.30 | Lili Marlene
17. 05. | 20.30 | Hudba Praha Band
18. 05. | 20.30 | Vasilův Rubáš + Vobezdud
19. 05. | 20.00 | Sky Band
20. 05. | 19.00 | Divadlo Zaseto: Shoes Jana Krause
21. 05. | 20.30 | Pozdní sběr / host: Jaroslav Samson 

Lenk
22. 05. | 20.30 | Eric Clapton’s Birthday party
23. 05. | 20.30 | Zdenek Barták a Milan Kramarovič – 

křest alba!
24. – 31. 05. | Prague Fringe 2018 | www.praguefringe.com

 www.kampocesku.cz  kluby, kulturní centra  93



PALÁC AKROPOLIS 
Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3 – Žižkov
tel.: +420 296 330 913 (pokladna)
e-mail: 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

04. 05. | 19.30 | Euroconnections: Deluxe /FR + Voila /CZ 
| Velký sál

10. 05. | 20.00 | Mwezi WaQ | Velký sál
11. 05. | 19.30 | Femi Kuti /NG & The Positive Force | 

Velký sál
12. 05. | 19.30 | Sohn | Velký sál
21. 05. | 19.30 | Donny McCaslin /US | Velký sál
22. 05. | 19.30 | Veeblefetzer /IT | Velký sál
25. 05. | 19.30 | Deethane | Velký sál
26. 05. | 19.30 | Porty | Velký sál
27. 05. | 19.30 | Pere Ubu /US | Velký sál
29. 05. | 19.30 | Music Infinity: Rival Consoles /UK | Velký sál

VÝSTAVA
24. Festival integrace slunce: Divadelní tvorba ve speci-
fických skupinách | Foyer paláce Akropolis | od 3. 5. do 31. 5.

PŘIPRAVUJEME
04. 06. | Studio Damúza & Fekete Seretlek: Rat
05. 06. | Studio Damúza & Fekete Seretlek: Rat
06. 06. | Music Infinity: Laraaji /US + Hior Chronik /GR
08. 06. | Oli Alchemy 
17. 06. | Hatebreed & Madball
10. 07. | Dälek /US

PÍSECKÁ BRÁNA
K Brusce 5, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 321 313
www.facebook.com/piseckabrana
www.piseckabrana.cz

  otevřeno: po zavřeno, út–ne 11.00–19.00 
  vstupenky k zakoupení v kavárně Písecké brány nebo na portálu 
GoOut

AKCE
02. 05. | 19.00 | Jazz Gate – Rajnošek B. And – koncert 
multiinstrumentalisty a skladatele Bharata Rajnoška s kapelou: 
Jaroslav Friedl (kytara), Petr Dvorský (basa), Otto Hejnic (bicí) | 
vstupné 150 Kč

15. 05. | 16.00 | Ivo Jahelka – zpívající právník a populární 
folkový zpěvák se svými písněmi z praxe a soudních síní, včetně 
poradny|koncert v rámci programu Fresh senior | vstup volný
23. 05. | 19.00 | Jazz Gate – Energit – legendární kapela 
založená r. 1972 Lubošem Andrštem ve složení: Jan Holeček (ha-
mmond organ a zpěv), Jiří „Zelí“ Zelenka (bicí) a Vladimír „Guma“ 
Kulhánek (baskytara) | vstupné 150 Kč
26. 05. | 12.00–22.00 | Doktorfest – 6. ročník hudebního 
festivalu lékařů-umělců – vystoupí kapely: Secret, Blaženka, 
Sugar and Spice Holding company, Tó víš, Freeq, Filip Zangi a Pur-
pur, Bílá nemoc, Machu Pichu. Zazní nejrůznější formy rocku, big 
beatu a popu | vstup volný

VAGON CLUB
Národní 25 (Palác Metro), 110 00 Praha 1
mobil: +420 733 737 301 (po 19.00)
e-mail: vagonclub@seznam.cz
www.vagon.cz

01. 05. | 21.00 | Keltské úterý: Chip & Co. + Foggy Dude
01. 05. | 24.00 – 05.00 | Videorockotéka – vstup volný
02. 05. | 21.00 | Sierra Foxtrot + Jsem z toho jelen  

+ 2x a dost!
02. 05. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
03. 05. | 21.00 | Pumpa + Merlin
03. 05. | 24.00 – 06.00 | Videorockotéka – vstup volný
04. 05. | 21.00 | Krausberry velká parta
04. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
05. 05. | 21.00 | Queenie – World Queen Tribute Band
05. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
06. 05. | 21.00 | Lucky
07. 05. | 21.00 | Ramones Revival + The Sex Pistols 

Revival
08. 05. | 21.00 | Keltské úterý: Vintage Wine + Wolfarian
08. 05. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
09. 05. | 21.00 | Souperman + Wait
09. 05. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
10. 05. | 21.00 | Tony Ducháček & Garage
10. 05. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
11. 05. | 21.00 | Brutus – pro Váš tanec!
11. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
12. 05. | 21.00 | Srpr + Deadwood (Fr) + Grrzz (Fr)
12. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
13. 05. | 21.00 | Sváťa Karásek & Svatopluk + Selhání 

systému
14. 05. | 21.00 | Záviš kníže pornofolku
15. 05. | 21.00 | Led Zeppelin revival + Blues Amplified
15. 05. | 24.00 – 05.00 | Videorockotéka – vstup volný
16. 05. | 21.00 | Roxette Revival – Rockset
16. 05. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
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17. 05. | 21.00 | Tommy Poser + Náhodný výběr
17. 05. | 24.00 – 05.00 | Videorockotéka – vstup volný
18. 05. | 20.00 | Seattle night: Alice In Chains revival + 

The Viv + 1st Choice
18. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
19. 05. | 21.00 | Professor (Beatles, Lennon, Deep 

Purple, Queen, AC/DC, etc...)
19. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
20. 05. | 21.00 | Little Caesar (USA) + Black Tiger
21. 05. | 21.00 | The Doors Tribute – Morrison hotel
22. 05. | 21.00 | Nirvana Revival Praha + Karoshi
22. 05. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
23. 05. | 21.00 | Spy Jo – Cocker Soul (Joe Cocker tribute)
23. 05. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
24. 05. | 21.00 | Metalinda
24. 05. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
25. 05. | 21.00 | Ozzy Osbourne & Black Sabbath revival
25. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
26. 05. | 21.00 | Black Sabbath revival
26. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
27. 05. | 21.00 | R’n’R Jam Session
28. 05. | 21.00 | Ragnarock + Raptor Five + Lajna
29. 05. | 21.00 | Zuby nehty + Iritující Pýchora
29. 05. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
30. 05. | 21.00 | Echoes (Chuch Berry, Beatles, Deep 

Purple, Pink Floyd, etc...)
30. 05. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
31. 05. | 21.00 | Bon Jovi Tribute Prague (Petr Poláček)
31. 05. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný

KULTURNÍ CENTRA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17
tel.: +420 235 323 248 
e-mail: kultura@domovrepy.cz
www.domovrepy.cz

13. 05. | 17.00 | Orchestrální řada Archioni pod vedením 
Michala Macourka | kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
17. 05. | 10.00 | Jarní vystoupení žáků ZŠ Waldorfská – 
Dědina | denní stacionář, vstup volný
20. 05. | 17.00 | Cembalový recitál Evy Tornové. Program: 
J. Kuhnau, J. K. F. Fischer a J. Ph. Rameau | kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné
02. 06. | 14.00 | Dětská pouť – zábavné odpoledne se sou-
těžemi k Mezinárodnímu dni dětí | zahrada Domova, vstupné 
dobrovolné

03. 06. | 17.00 | Koncert orchestru Musica Alternativa – 
Lukáš Petřvalský – varhany, Stanislava Strnadová – mezzosoprán. 
Program: A. Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach, P. Warlock, A. Dvořák 
a F. Míča | kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která pro-
bíhá za základě povolení Magistrátu hl. města Prahy pod č. j. 
S-MHMP/464339/2013 a byla vyhlášena na podporu činnosti 
a provozu Domova, který slouží nemocným seniorům.

VÝSTAVA
Výstava výtvarných děl na téma stáří jako obdarování 
a další vrcholná fáze života   Projekt vznikl ve spolupráci 
studentů Mensa gymnázia a seniorů v Domově sv. Karla Boro-
mejského | refektář, vstup volný | od 1. do 31. 5.

DŮM NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN, O. P. S.
Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2
tel.: +420 221 419 800
e-mail: 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.

VÝSTAVY
Brněnské německé divadlo 1938-1944   Německé kulturní 
sdružení – výstava | Galerie | od 1. 5. do 19. 5.
Mira Antonovič   Srbská národnostní menšina – výstava | Galerie 
| od 20. 5. do 31. 5.
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CHODOVSKÁ TVRZ
Kulturní Jižní Město o. p. s.
Ledvinova 9, 149 00 Praha 4
tel.: +420 267 914 831
facebook.com/chodovskatvrz
www.chodovskatvrz.cz

  galerie otevřena út–ne 13.00–19.00
  pokladna otevřena; út–pá 10.00–19.00; so–ne 13.00–19.00
  restaurace otevřena po–ne 11.30–22.30
  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
09. 05. | 16.00 | Shadde Yadda Quaret – připomínka 100. 
výročí založení republiky – exkurs do hudebního světa 20. let. 
Účinkují: D. Šimíčková; D. Fárek; J. Kovář a J. Šimíček I 130/100 Kč
11. 05. | 19.00 | Jedenáctého na „Jedenáctce“ – pravidelný 
hudební cyklus vždy jedenáctého v měsíci uvádí The Cello Boys 
s variacemi klasické i rockové hudby | 150/100 Kč
17. 05. | 18.30 | Kytara na Chodovské tvrzi – Každoroční 
vystoupení žáků ZUŠ Křtinská | vstup zdarma
23. 05. | 18.00 | Šansony na tvrzi – pravidelná šansonová 
setkání. Těšit se můžete na stálice našeho pořadu Janu Rychte-
rovou a Filipa Sychru, tentokrát za klavírního doprovodu Radima 
Linharta. Jako host vystoupí spisovatel, básník a publicista Jiří 
Teper | vstupné 130/100 Kč
30. 05. | 18.30 | Bella Campanula – komorní koncert smíše-
ného amatérského sboru Bella Campanula | vstupné dobrovolné.
31. 05. | 20.00 | Jazz klub Tvrz – Petra Brabencová trio – 
moderní i klasický jazz v podání jedné z nejúchvatnějších zpěvaček 
mladé hudební generace za doprovodu vynikajících instrumen-
talistů Stanislava Máchy – piano a Petra Kořínka – kontrabas | 
150/100 Kč, kapacita klubu omezena | Restaurace Chodovská tvrz

KURZY/ DÍLNY/ OSTATNÍ
02. 05. | Dovedeme – výtvarné kurzy – v květnu opět probí-
hají od úterý do čtvrtka v Ateliéru Chodovské tvrze kurzy malby, 
kresby a výtvarné dílny pro děti i dospělé. Informace a rezervace 
na www.dovedeme.cz; Dovedeme@email.cz či na tel. 733 507 
188
16. 05. | 16.00–19.00 | Patchwork – kurz základů ručně ši-
tého patchworku. S sebou je třeba přinést šicí potřeby a látky | 
minimum 4 – max. 10 lidí, cena 300 Kč/ osobu, rezervace nutná
23. 05. | 16.00–19.30 | Patchwork – kurz základů ručně ši-
tého patchworku. S sebou je třeba přinést šicí potřeby a látky | 
minimum 4 – max. 10 lidí, cena 300 Kč/ osobu, rezervace nutná

GALERIE
  jednotné vstupné 50/30 Kč

Svět dětské ilustrace – Trnka, Lada, Born a další   Výsta-
va prací nejvýznamnějších českých výtvarníků 20. století, kteří 
vynikali mimo jiné ve zcela specifickém žánru dětské ilustrace 
| od 25. 4. do 13. 6.
22. 05. | 18.00 | Svět dětské ilustrace – Trnka, Lada, Born 
a další – komentovaná prohlídka výstavy pod vedením kurátorky 
Mgr. Pavly Vaňkové

KULTURNÍ DŮM BARIKÁDNÍKŮ
Saratovská 20, 110 00 Praha 10 
tel.: +420 274 770 789 
e-mail: kd–barikadniku@volny.cz
www.kdbarikadniku.cz

  předprodej vstupenek – KD Barikádníků.
  spojení: metro A – Strašnická; bus 175, 188, 196; tram 7, 26

01. 05. | 18.00 | Taurus – taneční večer
02. 05. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
02. 05. | 19.00 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
03. 05. | 18.00 | Eva a Vašek – taneční zábava
06. 05. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
06. 05. | 14.00 | dechovka Vršovanka – taneční odpoledne
08. 05. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
09. 05. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
09. 05. | 19.00 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
12. 05. | 09.00 | Bleší trh
12. 05. | 19.00 | Eddie Edward & Friends – American 

country music k poslechu
13. 05. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
13. 05. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
14. 05. | 19.00 | Tančírna společenských tanců – vede 

Blanka Vášová
15. 05. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
16. 05. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
16. 05. | 19.00 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
17. 05. | 18.00 | Drum Circle – přijďte si zahrát, odreagovat 

se a hlavně se bavit
19. 05. | 10.00 | Vinyl a CD burza
20. 05. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
20. 05. | 14.00 | Laurus – taneční odpoledne
21. 05. | 19.00 | Radek Tomášek a Simply The Four – koncert
22. 05. | 18.00 | Taneční orchestr St. Douši – taneční zábava
23. 05. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
23. 05. | 19.00 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
27. 05. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
27. 05. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
28. 05. | 19.00 | Setkání osad na Barče – trampský večer 

hrají: Kamarádi staré řeky, Eldorádo, Original indigo
29. 05. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
30. 05. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
30. 05. | 19.00 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
31. 05. | 20.00 | Fernando Saunders (USA) – koncert

96  kluby, kulturní centra



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – ZA TROJKU

KC VOZOVNA
Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 510 796
e-mail: kcvozovna@zatrojku.cz
www.zatrojku.cz

02. 05. | 17.00 | Křeslo pro hosta – Michaela Kuklová – 
herečka Michaela Kuklová zazářila krátce po absolvování DAMU 
jako pohádková princezna Jasněnka. Následně ztvárnila řadu 
televizních i filmových rolí (např. Z pekla štěstí, Andělská tvář), 
v poslední době pak i v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Hosto-
vala v Činoherním klubu, pravidelně se objevuje na řadě pražských 
divadelních scén. Vynikající herečka a skvělá vypravěčka bude 
hostem v dalším pokračování cyklu Křeslo pro hosta. Moderá-
torem večera je Jiří Vaníček | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, 
vstup zdarma, *rezervace nutná
03. 05. | 16.00–19.00 | Klub deskových her, skupina 1: Děti 
s doprovodem – klub deskových her, ve kterém se pravidelně 
setkáváme u stolních her, je pro děti i dospělé. Ti jsou rozděleni 
do 3 skupin. Hrajeme pod vedením zkušených lektorů, kteří po-
máhají s pravidly a učí nás ty nejlepší herní fígle. Skupina 1 je 
určena dětem do 10 let a jejich doprovodu, hrají se jednoduché 
a zábavné deskovky | pořádá Za Trojku, vstup 40 Kč, senioři 20 Kč
07. 05. | 17.00 | Fresh senior: Shahab Tolouie Trio – skvělý 
íránský kytarista, zpěvák a skladatel originálním způsobem pro-
pojuje perskou hudbu a španělské flamenco. Strhující kombinaci 
mystiky perské hudby a žhavých rytmů flamenca zahrají Shahab 
Tolouie – kytara, zpěv, Gavrilo Alexič – elektrická a akustická 
baskytara a Petr Hadr – bicí | pořádá Za Trojku v koprodukci s Por-
te. Vstup zdarma. Rezervace nutná. POZOR, akce se koná v Atriu 
na Žižkově, Čajkovského 12
09. 05. | 18.00 | Literární večer – Karel IV. zrod legendy – 
i Karel IV. byl jen člověk. Prameny, realita a historická literatura 
očima PhDr. Vlastimila Vondrušky. Besedou vás provede Veronika 
Žilková | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma; *re-
zervace nutná
10. 05. | 19.00 | Klub deskových her v kavárně Atria – klub 
deskových her, ve kterém se pravidelně setkáváme u stolních 
her, je pro děti i dospělé. Ti jsou rozděleni do 3 skupin. Hrajeme 
pod vedením zkušených lektorů, kteří pomáhají s pravidly a učí 
nás ty nejlepší herní fígle. Skupina 1 a 3 hraje vždy první a třetí 
čtvrtek v KC Vozovna. Skupina 2 hraje nově každý druhý čtvrtek 
v kavárně Atria. Skupina 2 je určena všem od 12 let věku a nabízí 
to nejlepší z moderních deskovek pro zkušené i nováčky | pořádá 
Za Trojku. Vstupné 40 Kč POZOR, akce se koná v Atriu na Žižkově, 
Čajkovského 12 

14. 05. | 16.00 | Fresh senior – tvůrčí dílna s Miladou Gabrielo-
vou. Všechno je divadlo – veselé nebo smutné, vždy proměnlivé, 
plné možností a obrazů. Vytvoříme miniaturní základ domácího 
loutkového divadélka. Kulisy podle vlastní fantazie a loutky při 
nedostatku času za domácí úkol (podle návodu). Pracovat budeme 
s kartóny, papíry, nůžkami, lepidlem | pořádá Odbor kultury MČ 
Praha 3, vstup zdarma; *rezervace nutná
15. 05. | 17.00 | Divadlo Lokvar: Deset malých černoušků 
– hříčka Deset černoušků s přitažlivou dramatickou formou a bez 
zjevného mentorského akcentu objasňuje dětem význam přísloví 
„Kdo jinému jámu kopá...“. Deset malých černoušků nastraží past 
žirafě, ta jim však spolu se svými přáteli a pomocníky dá užiteč-
nou životní lekci. Hra odkazuje ke známé anglické černohumorné 
říkance, která před lety inspirovala Agathu Christie k napsání pro-
slulé stejnojmenné detektivky. I text Ivy Peřinové je svého druhu 
„detektivkou“, i zde černoušci záhadně mizí. Je to však detektivka 
hravá, úsměvná, poetická a určená bez výhrady malým dětem. 
Vhodné pro děti od 3 let. Divadelní představení trvá: 50 minut | 
pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
16. 05. | 17.00 | Okénko do historie – přednáška „Kultura 
středověkého stolu“ – Karel IV. a stravování ve středověku. Před-
náška na téma stravování ve středověku bude nahlédnutím ke 
středověkým stolům, do dobových kuchařek a výpravou do světa 
královských hostin. Mgr. Tereza Vlková | pořádá Odbor kultury MČ 
Praha 3, vstup zdarma; *rezervace nutná
17. 05. | 16.00–19.00 | Klub deskových her, skupina 3: 
Tradiční deskové a karetní hry – klub deskových her, ve kte-
rém se pravidelně setkáváme u stolních her, je pro děti i dospělé. 
Ti jsou rozděleni do 3 skupin. Hrajeme pod vedením zkušených 
lektorů, kteří pomáhají s pravidly a učí nás ty nejlepší herní fígle. 
Skupina 3 je určena především tradičním deskovým a karetním 
hrám | pořádá Za Trojku, vstup 40 Kč; senioři 20 Kč
20. 05. | 16.00–18.00 | Indiánská výtvarná a hudební dílna 
v trávě – již tradiční víkendový workshop pro děti a rodiče vedený 
profesionálními výtvarníky a hudebníky, tentokrát na zahradě 
Atria. Poklady starobylých civilizací, původní hudba Inků. Přijďte 
na pořádnou indiánskou dílnu, čekají vás výtvarné a hudební hry, 
v závěru bude oheň, opečeme buřty a brambory. Další workshop 
bude děti čekat až v září v rámci festivalu Žižkovská Loutka | po-
řádá Za Trojku, vstupné 80 Kč za dítě, doprovod zdarma, POZOR, 
akce se koná v Atriu na Žižkově, Čajkovského 12
21. 05. | 16.00 | Fresh senior – Expedice Grand Canyon 
s  cestovatelem Martinem Kratochvílem – dokument 
z ojedinělého sjezdu řeky Colorado v celé délce Velkého kaňonu. 
Obrazově úchvatná scenerie kaňonu je podpořená zasvěceným 
výkladem o geologickém „kalendáři zeměkoule“ i o vývoji v jed-
notlivých geologických obdobích. Sportovně náročný sjezd řeky 
s množstvím obtížných peřejí je doplněn i pestrou historií indián-
ských obyvatel přilehlých rezervací s jejich neradostným osudem. 
Film popisuje i faunu a floru kaňonu a podává přehled o objevení 
a prvním splutí tohoto nádherného divu světa | pořádá Odbor 
kultury MČ Praha 3, vstup zdarma, *rezervace nutná
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22. 05. | 17.00 | Divadlo Koník: O Budulínkovi – pohádka pro 
nejmenší diváky, kteří se aktivně mohou zapojit do hry. Uslyšíte 
pěkné písničky a dozvíte se, jak je důležité plnit sliby a to, že se 
přece jen vyplatí poslouchat. Divadelní představení trvá: 35–40 
min. Vhodné pro děti od 3 let a jejich rodiče | pořádá Za Trojku, 
vstup 30/50 Kč
23. 05. | 17.00 | Komponovaný hudební večer – Hašlerky 
ve Vozovně – komponovaný pořad, vycházející ze skladeb přede-
vším Karla Hašlera a Jaroslava Ježka. Celým pořadem posluchače 
provází moderátorka Jana Matějcová, která vám povypráví různé 
perličky o skladatelích i skladbách | pořádá Odbor kultury MČ 
Praha 3, vstup zdarma, *rezervace nutná
28. 05. | 16.00 | Fresh senior – Fresh memory – jogging 
pro svěží paměť. Paměť dokáže člověka potrápit ve chvíli, kdy to 
nejméně potřebuje. Je dokázané, že pro zachování dobré paměti 
musí člověk paměť neustále cvičit. Mgr. Adriana Rohde Kabele, 
certifikovaná trenérka paměti III. stupně v další, již čtvrté lekci 
představí vhodné techniky s praktickými ukázkami trénování 
paměti, které zvyšují nejen efektivitu mozku, ale hlavně sebe-
vědomí. Jednotlivé lekce na sebe nenavazují. Tématem budou 
Doprava a cestování | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup 
zdarma, *rezervace nutná
29. 05. | 17.00 | Divadlo Lokvar: Tatínek není k zahození 
– tři pohádky podle stejnojmenné knížky. První pohádka vypráví 
o tom, jak se tatínek a maminka seznámili. Ve druhé se dovídají, 
že v domě, ve kterém bydlí, straší a ve třetí onemocní dítě. Hrají 
dva herci, živě, s velkými i malými loutkami a v bohaté výpravě, 
kde je drak lidožrout, radnice, město, domov, sklep, strašidla 
i sousedé. A taky dva psi. A všechno je to o tom, že se tatínek 
a maminka mají rádi, i jejich děti – bratr se sestrou, drží spolu, 
přestože se někdy hádají a perou. A jedině tak se podaří všechna 
strašidla, nemoci a draky překonat. Délka představení: 60 min. 
Vhodné pro děti od 3 let a jejich rodiče | pořádá Za Trojku, vstup 
30/50 Kč
30. 05. | 10.30 | Remedium – LouDkové divadélko – Jak 
Kašpárek pomohl vodníkovi. Loutkové divadlo pro děti všeho 
předškolního věku + 1. stupeň ZŠ. Představení odehrají členové 
sdružení Remedium | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup 
zdarma
30. 05. | 17.00 | Středeční hudební recitály – Jan Burian 
– písničkář, spisovatel, hudební skladatel. Narozen 26. 3. 1952 
v Praze. Od roku 1970 vystoupil na více než 4000 koncertech, 
většinou sólově za doprovodu klavíru, ale občas i za doprovodu 
různých kapel. Vydal řadu písňových alb, je autorem knih fejetonů, 
píše básně, knihy inspirované cestováním. V roce 2012 vyšla jeho 
monografie o otci s názvem Nežádoucí návraty E. F. Buriana. Pro 
rozhlas vytvořil v roce 2012 téměř třicetidílný cyklus pořadů Na 
sever s Janem Burianem, věnovaný skandinávské kultuře | pořádá 
Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma, *rezervace nutná

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
Mariánské nám. 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 113 555
www.mlp.cz

  rezervace online www.mlp.cz/akce
  předprodej v pokladně MKP; tel.: +420 222 113 425
  pokladna otevřena po–pá 14.00–20.00
  změna programu vyhrazena
  program – Kulturní a vzdělávací centrum MKP;  
tel.: +420 257 532 908

  www.facebook.com/kulturaMKP

KONCERTY, TANEC

JARNÍ KONCERTY KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU 
  vstupné 90 Kč, velký sál 

02. 05. | 16.00 | Pod vedením sbormistryně Zdeňky Vaculík 
Erlebachové vystoupí děti z oddělení KHZ1 a KHZ2 a AB2.
02. 05. | 19.00 | Pod vedením sbormistryň Marie Papežové 
Erlebachové a Zdeňky Vaculík Erlebachové vystoupí děti 
z oddělení KHS a AB3.
14. 05. | 17.00 | Pod vedením sbormistryně Zdeňky Vaculík 
Erlebachové vystoupí děti z oddělení KHZ2 a AB1
21. 05. | 17.00 | Pod vedením sbormistryně Zdeňky Vaculík 
Erlebachové vystoupí děti z oddělení KHV a AV
25. 05. | 17.00 | Pod vedením sbormistryně Terezy Bys-
třické vystoupí děti z oddělení M a MV. Dirigovat bude Světlana 
Tvrzická, režie se ujala Eliška Hrubá Toperczerová.

SWINGOVÝ KONCERT
  uvádí ZUŠ Biskupská

03. 05. | 18.30 | Účinkují: Big band Biskupská se sólistkou 
Kateřinou Tošnarovou a dirigentem Milanem Tolknerem 
a Big band Der LMS Lembach – Rakousko, s dirigentem Bern-
hardem Ortnerem. Host koncertu: Tomáš Savka, držitel Ceny Thá-
lie 2014 za roli Che v muzikálu Evita. Moderuje Aleš Benda | vstup 
volný do naplnění kapacity sálu, velký sál 

ASONANCE 
09. 05. | 20.00 | Koncert uznávaných interpretů irských 
a skotských balad, tanců a instrumentálních skladeb | 
vstupné 290 Kč, velký sál 

JAK SE DĚLÁ TANEČNÍK
  Baby Balet Praha

15. 05. | 09.00 a 11.00 | Tanec jako optimální kombinace 
tělesné a duševní aktivity Ukázky: klasický tanec, moderní tanec, 
jazzový tanec, taneční sporty, alternativní techniky. Tanečně-vzdě-
lávací pořad pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Rezervace: ruttenbacherova@
balet-praha.cz, tel. 775 237 538 | vstupné 100 Kč, velký sál
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PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SETKÁNÍ

ZJEDNÁVÁNÍ PŘÍRODY
  Svět kolem nás z vědecké perspektivy. Ve spolupráci s časopisem 
Vesmír.

02. 05. | 17.00 | Jak se žije na oběžné dráze – o slastech 
a strastech ze života kosmonautů na oběžné dráze. Přednáší 
Mgr. Jan Veselý z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy | vstupné 
40 Kč, malý sál

JEDNOU CIZINCEM, PROVŽDY CIZINCEM?
03. 05. | 18.00 | Jak se neklidné dvacáté století promítlo do 
osudu jednoho středoevropského filmaře – beseda a autor-
ské čtení Oskara Sieberta | vstupné 40 Kč, klubovna

SYMBOLY, OBRAZY A MÝTY JAKO ARCHETYPY POZNÁNÍ
  přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová

03. 05. | 17.00 | Karlštejn jako projekt spásy (náhradní ter-
mín za přednášku 20. 3.) – koncepce stavby a malířské výzdoby 
hradu Karlštejna vychází z křesťanského hermetismu a sedmi 
svobodných umění, zastoupených na hradě posvátnou geometrií, 
kosmologií a hudbou | vstupné 40 Kč, malý sál
28. 05. | 19.00 | Symbol růže a rod pánů z Růže – růže před-
stavovala ve starověku symbol ženského božského principu. Ně-
které šlechtické a královské rody středověké Evropy přijaly tento 
symbol za svůj heraldický znak a k nejslavnějším patří jihočeský 
rod Pánů z Růže | vstupné 40 Kč, malý sál

KOLEM SVĚTA
  cyklus cestovatelských přenášek

04. 05. | 19.00 | Norsko s dodávkou a dronem – diashow 
a příběhy ze severu Evropy. Přednáší Karel Wolf | vstupné 120 Kč, 
velký sál
18. 05. | 19.00 | Nový Zéland s dodávkou – přednáší Karel 
Wolf | vstupné 100 Kč, malý sál
25. 05. | 19.00 | Sama napříč Asií – přednáší Zuzana Pilzová 
| vstupné 120 Kč, velký sál

NERVNÍ EXPRESIONISTÉ
  cyklus přednášek o výtvarném umění

07. 05. | 17.00 | Edvard Munch - přednáší PhDr. Jana Jebavá 
| vstupné 40 Kč, malý sál
14. 05. | 17.00 | Oskar Kokoschka – přednáší PhDr. Jana Jebavá 
| vstupné 40 Kč, malý sál
21. 05. | 17.00 | Násilníci snu – o umělecké skupině Osma 
přednáší Mgr. et Mgr. Eva Skopalová | vstupné 40 Kč, malý sál

MILION 21
  cestopis kulturních souvislostí

07. 05. | 19.00 | Cestovní deník Petry Procházkové – před-
náška a beseda o situaci na euroasijském pomezí s významnou 
novinářkou, spisovatelkou a reportérkou | vstupné 40 Kč, malý sál

09. 05. | 17.00 | Literární krajina Emila Juliše – experimen-
tující básník a výtvarník Emil Juliš (1920 – 2006) a jeho vztah 
a inspirace krajinou kolem města Mostu jsou dalším tématem 
k reflexi Václava Vokolka | vstupné 40 Kč, malý sál
10. 05. | 17.00 | Skotsko hledáčkem fotoaparátu – úchvatná 
příroda. Skotska v hledáčku a vyprávění fotografa Martina Kamína 
| vstupné 40 Kč, malý sál
22. 05. | 19.00 | S novinářem Tomášem Etzlerem o Číně 
– přednáška a beseda o současné situaci v Říši středu s tamním 
dlouholetým zpravodajem ČT a CNN | vstupné 40 Kč, malý sál
23. 05. | 19.00 | Mezi kovboji v Kolumbijských horách – jaké 
to je ocitnout se uprostřed nefalšovaného divokého západu, být 
akceptován drsnými horskými kovboji jak z románu Jacka Londo-
na? Přednáší dobrodruh Matěj Ptaszek | vstupné 40 Kč, malý sál

XIII. AUSTRALSKÉ DNY
11. 05. | od 11.00 do 18.00 | Veletrh věnovaný studiu, prá-
ci a cestování (a nejenom těmto oblastem) v Austrálii | vstup 
zdarma, malý sál

ODPOLEDNÍ RENDEZ-VOUS (NEJEN) PRO SENIORY
  přednáška doplní projekci filmu Gauguin z cyklu Film a výtvarné 
umění, přednáší PhDr. Jana Jebavá 

14. 05. | 15.00 | Paul Gauguin – francouzský malíř svou osobi-
tou autostylizací interpretoval barvu a tvar ve zcela novém pojetí. 
Byl okouzlen ostrovy Tahiti, jejich přírodou, kulturou a krásou 
tamních žen | vstupné 40 Kč, malý sál

FUNKČNÍ MEDICÍNA
  ve spolupráci s klinikou Endala – Medicína 21. století, přednáší Lenka 
Kaprhálová

14. 05. | 19.00 | Jak stravou ovlivnit stárnutí - díky vhodné-
mu stylu stravování lze lépe regenerovat tělo, a dokonce oddálit 
primární projevy stárnutí | vstupné 40 Kč, malý sál

STŘET CIVILIZACÍ
  vyprávění o průběhu expanze západní civilizace

15. 05. | 19.00 | Naši nejvýznamnější cestovatelé? Jezuité 
– misionáři z českých zemí a jejich příspěvek k objevování světa. 
Přednáší geograf a historik RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. z Historic-
kého ústavu AV ČR | vstupné 40 Kč, malý sál
17. 05. | 18.00 | Nestoriáni: první Evropané v Číně – Marko 
Polo a jeho následovníci se podivovali nad znalostí křesťanství 
v Číně. Prvními misionáři byli již v 7. století tajemní Nestoriáni. 
Přednáší sinolog PhDr. Vladimír Liščák, CSc. z Orientálního ústavu 
AV ČR | vstupné 40 Kč, klubovna
29. 05. | 19.00 | Islám na prahu Sahary – arabistka a írá-
nistka Mgr. Lenka Hrabalová nabídne vhled do západoafrického 
náboženství, které je směsicí mnoha vlivů a idejí | vstupné 40 Kč, 
malý sál
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TAJEMSTVÍ PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ
  uvádí Hynek Žirovnický

16. 05. | 19.00 | Tajemství pražské diecéze – jaké byly okol-
nosti vzniku pražského biskupství? Co prozradí zápisy dobových 
kronikářů, legendy a archeologické nálezy o životě prvních 
pražských biskupů? Hostem bude historik a archeolog prof. Petr 
Sommer a písničkář Oldřich Janota | vstupné 60 Kč, malý sál

SHAKESPEARE A JEHO DOBA
  ve spolupráci s British Council

16. 05. | 19.00 | Shakespeare a hudba (náhradní termín za 
přednášku 22. 3.) Přednáší prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. | vstupné 
80 Kč, velký sál

UMĚLEC A ČLOVĚK 
17. 05. | 17.00 | Piet Mondrian – holandský malíř a jeho ge-
ometrické abstrakce. Přednáší prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 
| vstupné 40 Kč, malý sál

OBJEVTE SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ: NA CESTÁCH ZA 
PAMÁTKAMI UNESCO
21. 05. | 19.00 | Salzburské staré město – jeden z nejvýznam-
nějších turistických magnetů v Evropě. Přednáší Ing. Gabriela 
Kalinová, CSc. | vstupné 40 Kč, malý sál

ŠVÝCARSKO – VELKÁ CESTA SRDCEM ALP
  náhradní termíny za přednášky 4. a 5. 4.

21. a 28. 05. | 19.00 | To nejlepší ze země hor, kde jezdí 
vlaky na minutu přesně – přednáší Martin Loew | vstupné 
140 Kč, velký sál

ARCHITEKTURA VE SLUŽBÁCH PRVNÍ REPUBLIKY
22. 05. | 17.00 | Doprovodná přednáška ke stejnojmenné 
výstavě v předsálí knihovny představí významné meziválečné 
stavby Středočeského kraje. Přednáší Mgr. Šárka Koukalová | 
vstupné 40 Kč, malý sál

SKALNÍ CHRÁMY MAHARÁŠTRY I.
  ve spolupráci s ARS VIVA, www.arsviva.cz

23. 05. | 17.00 | V žádné jiné oblasti indického subkonti-
nentu neexistuje tak bohaté dědictví skalních chrámů 
v uměle vytesaných jeskyních jako ve svazovém státě Maharáštra. 
Přednáší RNDr. Aleš Krejčí, CSc., World Trend, VŠ lektor | vstupné 
40 Kč, malý sál

JAK SE UČIT CIZÍ JAZYKY?
24. 05. | 17.00 | Opakovat zas a znovu! – jaké paměťové 
kanály lze využívat při učení slovíček nebo gramatiky? Předsta-
víme si osvědčené techniky jazykových profesionálů a polyglotů. 
Přednáší Mgr. Lucie Gramelová, Ph.D. | vstupné 40 Kč, malý sál

MODERNISTICKÉ SÍDLIŠTĚ JAKO VÝKLADNÍ SKŘÍŇ
29. 05. | 17.00 | V roce 1968 byla zahájena výstavba jed-
noho z nejzdařilejších českých sídlišť – panelového souboru 
Ďáblice. Přednáší Ing. arch Hana Řepková | vstupné 40 Kč, malý sál

PRAŽSKÉ TOULKY
28. 05. | 17.00 | Architektura 20. století – procházka po 
stopách významných prvorepublikových architektů. Dozvíte se, 
čím se vyznačuje funkcionalismus nebo kdo definoval pět bodů 
moderní architektury. Provádí Mgr. Dana Kratochvílová | vstupné 
40 Kč, malý sál, v 17.10 odchod (max. 40 účastníků)

VEČER ANALOGONU
30. 05. | 19.00 | Zrcadlo a dvojník – večer při příležitosti 
představení 84. čísla revue ANALOGON: Zrcadlo a dvojník s psy-
choanalytikem Romanem Telerovským a šéfredaktorem revue 
Františkem Dryjem | vstupné 40 Kč, malý sál

NETRADIČNÍ CESTY POZNÁNÍ

VÝLETY DO VNĚJŠÍCH I VNITŘNÍCH KRAJŮ
  cyklus přednášek se koná ve spolupráci s časopisem REGENERACE

03. 05. | 19.00 | Zákony lásky – inspirace pro muže i ženy, 
preventivní povzbuzení i varování, která mohou mnohé zachrá-
nit. Přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc. | vstupné 40 Kč, malý sál
10. 05. | 19.00 | Léčivá místa Česka a Slovenska – přednáší 
Mgr. Jan Kroča | vstupné 40 Kč, malý sál
17. 05. | 19.00 | Hledat – najít – pustit – co brání naší duši, 
aby mohla svobodně dýchat? Přednáší Jitka Vodňanská | vstupné 
40 Kč, malý sál
24. 05. | 19.00 | Léčivé koření – přednáší Mgr. Jana Arcimo-
vičová | vstupné 40 Kč, malý sál

ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ
  ve spolupráci s časopisem MEDUŇKA

16. 05. | 17.00 | Zátěže jater a žlučníku – léčba stravou a pří-
rodní medicínou. Přednášejí MUDr. Vladimíra Strnadelová a Jan 
Zerzán | vstupné 40 Kč, malý sál

IMUNOLOGIE ODPUŠTĚNÍ
  náhradní termín za přednášku 28. 3.

31. 05. | 19.00 | Přednáší MUDr. Jan Šula – hostem bude 
Mgr. Monika Hasalová. | vstupné 80 Kč, velký sál
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DŮM ČTENÍ
Ruská 192, 110 00 Praha 10
tel.: + 420 272 736 457
www.mlp.cz

  vstup na všechny akce zdarma

02. 05. | 18.00 | Klára Smolíková a Jiří W. Procházka – bese-
da s autorskou dvojicí, která se kromě sci-fi věnuje i psaní dětských 
knížek nebo detektivek.
14. 05. | 18.00 | Rukopisy Královedvorský a Zelenohorský 
jako příběh České kultury – rukopisy se výrazně promítly 
i do utváření novodobé české kultury a jejího obrazu v Evropě. 
Přednáška PhDr. Dalibora Dobiáše, PhD., z Ústavu pro českou 
literaturu AV ČR.
16. 05. | 18.00 | Večer časopisu čtenář – připomenutí mezníků 
časopisu, jeho proměňujícího se profilu i změn v jeho vydávání. 
Pohovoří bývalá šéfredaktorka Hana Jirkalová a redaktorka Olga 
Vašková. Diskusi bude moderovat současný šéfredaktor Jaroslav 
Císař. Součástí programu je výstava 70 let časopisu Čtenář, která 
potrvá do 30. června.
17. 05. | 18.00 | Diskuzní čtvrtky iniciativy společně pro 
desítku – postavy a události roku 1918 spojeny s Prahou 10: Emil 
Kolben. Přijďte na setkání se znalci života, práce a odkazu této 
mimořádné osobnosti novodobých českých dějin.
23. 05. | 18.00 | Patronský večer Marie Šťastné – druhým 
hostem letošní patronky bude básnířka Natálie Paterová, autorka 
knihy Uvnitř kosti duha, která bude číst na večeru své nové texty 
a zároveň odpovídat na otázky Marie Šťastné a publika.
30. 05. | 18.00 | Reformní modely konce šedesátých let 
– rok 1968: snahy o tzv. demokratický socialismus, či jiné typy 
alternativ. Hosté: sociolog Ondřej Lánský, výzkumný pracovník 
v Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR a bo-
hemistka a básnířka Klára Goldstein, která se zabývá děním v Chile 
v letech 1968-1973.

OBECNÍ DŮM
Významná stavba pražské secese z roku 1912 
nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 002 101
e-mail: info@obecnidum.cz
www.obecnidum.cz

  pokladna otevřena: denně 10.00–20.00

TURISTICKÉ PROHLÍDKY OBECNÍHO DOMU
Termíny na www.obecnidum.cz

Vstupné: plné 290 Kč, rodinné 500 Kč (1–2 dospělé osoby a 1–3 
děti do 18 let), snížené 240 Kč (senioři, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P, 
mládež 10–18 let, studenti SŠ a VŠ do 26 let), 15% sleva z plného 
vstupného 247 Kč (pro držitele Prague Card), děti do 10 let zdarma
Vstupenky lze zakoupit v historické pokladně Obecního do-
mu, nebo online v našem e-shopu na www.obecnidum.cz. 
Pro organizované skupiny lze dopředu objednat mimořádné 
prohlídky v češtině, němčině, angličtině, francouzštině, 
popř. i v dalších jazycích. Minimální cena mimořádné prohlídky: 
2 500 Kč (do 10 osob)
Přijďte navštívit první reprezentační patro Obecního 
domu. Pro velký zájem přidáváme čtyřikrát měsíčně výklad 
pouze v českém jazyce.
Více informací o časech prohlídky na www.obecnidum.cz, 
na pokladně Obecního domu nebo na Facebooku.
Další program viz rubriku Galerie, výstavy
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zahraniční 
kulturní centra
AMERICKÉ CENTRUM
Velvyslanectví USA v Praze
Tržiště 13, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 530 640
e-mail: acprague@state.gov
www.americkecentrum.cz

  aktuální informace o programech na www.americkecentrum.cz
  na jednotlivé programy se můžete přihlásit předem, pokud potvrdíte 
účast na webové stránce týkající se konkrétního programu. Stačí klik-
nout na „Přihlásit se“ a zadat svůj e-mail. Vstup na programy je volný. 

  změna programu vyhrazena

KNIHOVNA
  návštěvní hodiny pro veřejnost: po, st, čt 13.00–16.00, út 
13.00–19.00, zavřeno ve dnech českých a amerických svátků (1. 5., 
8. 5., 28. 5.)

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

VÝSTAVA
  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. 

Stezky/Pathways   Výstava americké umělkyně Sonyy Darrow 
| do konce května

PROGRAMY
02. 05. | 18.00 | Accidental Hero/Náhodný hrdina – one-
-man show Patricka Dewanea. Příběh amerického důstojníka, 
který se během osvobození Československa zcela náhodou ocitne 
v rodné vesnici svých prarodičů. Matt Konop byl tak trochu Forrest 
Gump a tak trochu generál Patton, když na konci druhé světové 
války objevuje své kořeny. Silný příběh, který oslovil široké pub-
likum v USA, nyní přinášíme do Amerického centra | v angličtině
03. 05. | 17.00 | Czech English Out – konverzace v angličti-
ně zaměřená na mládež ve věku 14–19 let vedená americkými 
středoškolskými studenty žijícími v Praze. Téma v květnu: Music 
around the World | v angličtině
03. 05. | 17.30 | Vztahy mezi USA a ČR očima Svobodné 
Evropy – diskuse s novináři, kteří dříve pracovali pro Rádio Svo-
bodná Evropa o tom, jak se v Československu psalo a mluvilo 
o USA. Ve spolupráci s RFE/RL | v češtině

10. 05. | 18.00 | Ryland Andrews a Charles Vopicka – Ameri-
čané v Rumunsku na začátku první světové války. Dva američtí po-
tomci dvou Američanů žijících v Rumunsku během první světové 
války budou vyprávět o své rodině a jejich historických zkušenos-
tech z doby, kdy se rozpadalo Rakousko-Uhersko, a vznikají nové 
národní státy. Dva Američané v Rumunsku, Charles J. Vopicka, 
americký ministr a Ryland B. Andrews, který je manažerem firmy 
Standard Oil, byli zrovna v kontaktu, když Rumunsko vstoupilo 
do války na straně spojenců v srpnu roku 1916. Ve spolupráci 
s Rumunským kulturním institutem v Praze | v angličtině
15. 05. | 18.00 | AVOW – premiéra nového filmu Billa C. Davise 
– Brian a Tom poprosí pokrokového katolického kněze o jejich 
oddání. Když však odmítne, ovlivní to oba muže, avšak každé-
ho jiným způsobem. Snímek o duchovní cestě a otázkách víry 
a o předsudcích. Americký režisér a herec Bill C. Davis film osobně 
uvede | v angličtině
16. 05. | 19.00 | Německý doktor – čtení nové hry od Billa 
C. Davise – herci z Pražského shakespearovského sdružení (The 
Prague Shakespeare Company) budou předčítat novou hru od 
Billa C. Davise. Hra má silné americko-evropské konexe, a i když 
se odehrává ve 21. století, její kořeny sahají do druhé světové 
války. Bill C. Davis je americkým dramaturgem a hercem s italský-
mi, irskými a rusko-židovskými předky. Jeho dvě hry jsou hrány 
s velkým úspěchem v Divadle v Řeznické v Praze | v angličtině
18. 05. | 18.00 | „Space Security in the 21st Century“: Euro-
pean Space Agency’s Perspective on Europe’s Space Secu-
rity – přednáška a následná diskuse s prof. Kai-Uwe Schroglem 
z Evropské vesmírné agentury. Ve spolupráci s PSSI. Svou účast 
prosím potvrďte do 17. 5. na e-mail: registrace@pssi.cz | v angličtině
21. 05. | 18.00 | Dreams of a Great Small Nation – přednáš-
ka historika Kevina McNamary o tom, jak československé legie 
přispěly k rozpadu impéria, pomohly založit československý stát, 
a tak přeměnily mapu Evropy | v angličtině
22. 05. | 17.00 | Coffee with American English – chcete si 
procvičit angličtinu? Přijďte se zapojit do konverzačního kroužku 
Amerického centra | registrace nutná do 18. 5., více informací 
na stránkách Amerického centra – www.americkecentrum.cz 
| v angličtině
23. 05. | 16.00 | Stipendia pro studium v USA – Americké 
centrum ve spolupráci s Fulbrightovou komisí a agenturou Sport 
& university vás zvou na bezplatné semináře o možnostech studia 
a stipendií, včetně sportovních stipendií, na amerických univer-
zitách | v češtině

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

15. 05. | 18.00 | AVOW – premiéra nového filmu Billa C. Davise
22. a 29. 05. | 18.00 | Filmový klub Amerického centra – na 
téma „Druhá světová válka“
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BALASSIHO INSTITUT
Maďarský institut v Praze
Rytířská 25–27, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 222 424–5, 224 210 977
e-mail: info@hunginst.cz
www.hunginst.cz

  otevřeno po–čt 10.00–18.00 (knihovna, denní tisk, kulturní 
týdeníky, časopisy)

VÝSTAVY
Ze staré vlasti do nové vlasti – výstava fotografií Rittera 
Dorona | Sklepní galerie MI | do 14. 5.
Péter Korniss: Touha po věčnosti   Retrospektivní výstava 
jednoho z nejslavnějších současně tvořících maďarských fotografů 
| vernisáž 3. 5. v 18.00 | Galerie Staroměstské radnice, Staroměst-
ské nám. 1, Praha 1
Demeter Balla: Fragmenty   Výstava fotografií | vernisáž 16. 5. 
v 18.00 | Sklepní galerie MI

VZPOMÍNKOVÝ DEN
08. 05. | Maďarský den ve Zlaté Koruně | Klášter Zlatá Koruna
15.00 | Bea Rostás: Očista – vernisáž výstavy obrazů
16.00 | Slavnostní koncert. Róza Lachegyi – housle, Ágnes 
Márkus – cello, Gergely Kovács – klavír.

LITERATURA
09. 05. | 18.00–23.00 | Noc literatury 2018. Čtení z románu 
Viktora Horvátha „Můj tank“ – účinkuje herec Cyril Dobrý | 
Život 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1
10. – 13. 05. | Svět knihy Praha 2018 – 24. mezinárodní 
knižní veletrh a literární festival | Výstaviště Praha Holešovice 
– Průmyslový palác
Expozice Maďarsko – stánek S203 (střední hala)
Programy:
10. – 13. 05. | Demeter Balla: Fragmenty – výstava fotografií 
| Výstaviště Praha – Literární sál, Pravé křídlo 
11. 05. | 17.00 | Ferenc Barnás: Devátý – prezentace knihy za 
účasti autora. Moderuje Evžen Gál | Výstaviště Praha – Literární 
sál, Pravé křídlo 
12. 05. | 12.00 | Árpád Kun: Šťastný sever – prezentace knihy 
za účasti autora. Moderuje Blanka Činátlová | Výstaviště Praha – 
Literární sál, Pravé křídlo
12. 05. | 17.00 | Viktor Horváth: Můj tank – prezentace knihy 
za účasti autora. Moderuje Jan M. Heller | Výstaviště Praha – 
Literární sál, Pravé křídlo

HUDBA
11. 05. | 19.00 | Balogh Balázs Quintet – jazzový koncert | 
Jazz Dock, Janáčkovo nábř. 2, Praha 5

KHAMORO – SVĚTOVÝ ROMSKÝ FESTIVAL
29. 05. | 18.00 | Tititá – promítání filmu – rež. Tamás Almásy, 
2015, 87 min, anglické titulky | Kino Lucerna, Vodičkova 36, 
Praha 1
29. 05. | 20.00 | Romani Design/HU – módní přehlídka návr-
hářky Eriky Varga | Galerie Mánes, Masarykovo nábř. 1
31. 05. | 18.00 | Brazilci (Brazilok) – promítání filmu, rež. 
Csaba M. Kiss, Gábor Rohonyi, 2017, 95 min, s tlumočením | 
Velký sál MI
31. 05. | 19.00 | EtnoRom & Friends – koncert | Divadlo La 
Fabrika, Komunardů 1001, Praha 7

FILM
17. 05. | 18.00 | Čas snění (Álmodozások kora) – rež. István 
Szabó, 1965, 93 min, české titulky | Velký sál MI

ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT
Šporkova 14, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 090 681
e-mail: iicpraga@esteri.it
www.facebook.com/italiancultureinstituteprague
www.iicpraga.esteri.it

  změna programu vyhrazena

VÝSTAVA
„Praga 1968“   Výstava fotografií k připomenutí padesáti let, kte-
ré uplynuly od událostí pražského jara a okupace Československa 
vojsky Varšavské smlouvy. Autory snímků jsou italští fotografové 
Carlo Leidi a Alfonso Modonesi, český fotograf Pavel Šticha a Švéd 
Sune Jonsson. Výstava vznikla ve spolupráci Velvyslanectví Itálie 
v České republice, Italského kulturního institutu v Praze, Centra 
pro výzkum a archivaci fotografií (CRAF) ve Spilimbergu a Re-
gionální rady Furlanska-Julského Benátska | otevřeno po–čt 
10.00–13.00, 14.00–17.00, pá 10.00–13.00 | Barokní kaple IKI, 
Vlašská 34, Praha 1 | do 10. 6.

HUDBA
03. 05. | 19.00 | Koncert italského tria PraTa (Bledar Zajmi 
– violoncello, Luigi Di Fino – klarinet, Paolo Cuccaro – klavír). Pro-
gram: C. Vollweiler, L. Boccherini, G. Rossini, A. Herman | Italský 
kulturní institut – barokní kaple, Vlašská 34, Praha 1 | vstup volný
15. 05. | 19.30 | Koncert souboru „Venezia Quartet“ konaný 
v rámci festivalu EuroArt Praha. Účinkují: Mario Paladin (viola), 
Alberto Battiston (housle), Andrea Vio (housle) a Angelo Zanin 
(violoncello). Program: A. Casella, L. Cherubini, L. van Beethoven | 
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ve spolupráci s IKI | Sál Martinů, Lichtenštejnský palác, Malostran-
ské nám. 13, Praha 1 | vstupenky v ceně 300 Kč, senioři 200 Kč 
lze zakoupit v místě konání před koncertem nebo objednat na 
info@euroart.cz
19. 05. | 22.00 | Koncert jazzové skupiny „Lorenzo De Finti 
Quartet“, kterou tvoří Lorenzo de Finti (piano), Marco Casti-
glioni (bicí), Stefano Dall´Ora (kontrabas) a Gendrickson Mena 
Diaz (trubka) | ve spolupráci s IKI | Reduta Jazz Club, Národní 20, 
Praha 1 | základní vstupné 450 Kč, VIP 890 Kč
20. 05. | 20.00 | Koncert italského souboru „Accademia 
Bizantina“ konaný v rámci mezinárodního hudebního festivalu 
„Pražské jaro“. Program: A. Vivaldi, T. Albinoni, B. Marcello, G. B. 
Platti, B. Galuppi | ve spolupráci s IKI | Rudolfinum – Dvořákova 
síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1 | cena vstupenek 200–950 Kč | 
www.festival.cz/koncert/accademia-bizantina/

RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE 
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 090 589
e-mail: info@rkfpraha.cz
www.rkfpraha.cz 

  Knihovna RKF: po–pá 10.00–13.00 a 14.00–16.00; vstup volný
  Galerie RKF: po-pá 10.00–17.00

TRVAJÍCÍ VÝSTAVY
quote, unquote: Hotel Europa. Výstava fotografií Zity Ober-
walder. | vstup volný | RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 | 
do 15. 6.
Fake it till you make it | MeetFactory Gallery, Ke Sklárně 
3213/15, Praha 5 | do 27. 5.

KONCERTY
10. 05. | 19.00 | Egon Kornauth a Tajemná flétna. Účinkuje 
Trio Kornauth, moderace Lukáš Hurník. Program: E. Kornauth, 
A. Webern, E. Wellesz, G. v. Einem, V. Hruby | vstup volný | RKF, 
Jungmannovo nám. 18, Praha 1
21. 05. | 20.00 | Klangforum Wien. Program: B. Lang, E. Poppe, 
L. Mrkvička | v rámci Pražského jara (12. 5. – 3. 6. 2018) | Veletržní 
palác, Studio Hrdinů, Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7

LITERATURA
09. 05. | 18.00–22.30 | Michael Köhlmeier: Dva pánové 
na pláži. V rámci Noci literatury. Přeložila Magdalena Štulcová, 
čte Filip Kaňkovský | pouze česky | vstup volný | Národní divadlo, 
technologické tunely, Praha 1
DAS BUCH na veletrhu Svět knihy (10. – 13. 5. 2018) | Výsta-
viště Holešovice, Praha 7

Nicolas Mahler: 10 nejčastějších otázek pro komiksového 
autora 
 11. 05. | 16.00 | Přednáška a diskuse | Sál komiksu 1, Pravé křídlo
11. 05. | 17.00 | Autogramiáda | Stánek Goethe-Institutu S119
Michael Köhlmeier: Dva pánové na pláži 
12. 05. | 13.00 | Autorské čtení a diskuse | Lapidárium
12. 05. | 14.00 | Autogramiáda | Stánek Goethe-Institutu S119

24. 05. | 19.00 | Julya Rabinowich: Krötenliebe | pouze 
německy | vstup volný | RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1

ZASTOUPENÍ VALONSKO-BRUSEL
Myslíkova 31, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 934 574
e-mail: bureau@walbru.cz
www.wbi.be

LITERATURA
09. 05. | 19.00 | Noc literatury. Martin Finger bude číst ukázku 
z právě vycházející knihy Michela Lamberta Davidův dům. Au-
tor románu bude na místě přítomen od 19.00. K dispozici bude 
i kniha Davidův dům, kterou spisovatel rád podepíše | www.
nocliteratury.cz 
11. 05. | 15.00–15.50 | Veletrh Svět knihy. Michel Lambert: 
Davidův dům. Uvedení knihy belgického francouzsky píšícího 
spisovatele Michela Lamberta Davidův dům, kterou na jaře 2018 
vydalo nakladatelství Volvox Globator. Po přečtení ukázek ná-
sleduje diskuze s autorem. Ve francouzštině, simultánní tlučení 
do češtiny | www.svetknihy.cz | Literární kavárna, Pravé křídlo 
(balkon vlevo), Výstaviště Praha 7 – Holešovice

VÝSTAVA
Zaručeně praví belgičtí autoři.   Fotografka Alice Piemme ve 
spolupráci s Archivy a Muzeem literatury v Bruselu (AML Bxl) na-
snímala sérii nezvykle pojatých fotoportrétů osobností současné 
belgické frankofonní literární scény ve spojení s ukázkami jejich 
knih a textů | https://svkpk.cz | Galerie Evropského domu SVK PK, 
nám. Republiky 12, Plzeň | od 4. do 31. 5.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ
Románská knihovna SVK PK

04. 05. | 10.00 | Přednáška paní Laurence Boudart (AML 
Bxl) o výstavě | ve francouzštině 
23. 05. | 17.00 | Přednáška překladatelky Jovanky Šotolové 
o belgické literatuře | v češtině
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galerie, 
výstavy
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Staroměstské nám. 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 301 122
e-mail: info@ngprague.cz 
www.facebook.com/NGvPraze
www.ngprague.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
  denně mimo pondělí 10.00–18.00

VSTUPNÉ
  vstupné pro jednorázový vstup do všech pěti sbírkových expozic 
Národní galerie v Praze – palác Kinských, Klášter sv. Anežky České, 
Veletržní palác, Šternberský palác, Schwarzenberský palác: základní 
500 Kč (platnost vstupenky 10 dní ode dne zakoupení)

  vstup zdarma do sbírkových expozic Národní galerie v Praze pro děti 
a mládež do 18 let a studenty do 26 let

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ A GALERIÍ
18. 05. | vstup zdarma do sbírkových expozic a na dopro-
vodné programy 

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 879 111

  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstupné: základní 220 Kč/snížené 120 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 
Lapidárium a prohlídkový okruh architekturou kláštera 
| vstup zdarma
Sochařská zahrada   Klášterní zahrady s prohlídkovým okru-
hem architekturou kláštera a sochařskými díly předních českých 
umělců (F. Bílek, M. Gabriel, F. Skála, Č. Suška, J. Róna, S. Kolíbal, 
K. Malich, S. Milkov, P. Opočenský, A. Veselý) | otevřeno denně 
včetně pondělí, březen–květen & září–říjen 10.00–18.00, čer-
ven–srpen: ne–čt 10.00–22.00, pá–so 10.00–24.00, listopad–
únor 10.00–16.00 | vstup zdarma

VÝSTAVA
Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 
14.–16. století | do 20. 5.

SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
Hradčanské nám. 2, 118 00 Praha 1
tel.: +420 233 081 713

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč/snížené 120 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách 
Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky baro-
ka nejen pro nevidomé
Císařská zbrojnice 

VÝSTAVA
Wallerant Vaillant. Mistr mezzotinty   Malíř, kreslíř a grafik 
Wallerant Vaillant (1623, Lille – 1677, Amsterdam) patří k ce-
něným, byť obecně méně známým reprezentantům  zlatého 
věku holandského a vlámského malířství 17. století | do 24. 6.

ŠTERNBERSKÝ PALÁC
Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1
tel.: +420 233 090 570

  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč/snížené 120 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Evropské umění od antiky do závěru baroka   Dürer, Cra-
nach, Rembrandt, Ribera, Tiepolo, El Greco, Goya, Rubens nebo 
van Dyck.

VÝSTAVY
Hynek Martinec: Cesta na Island   Soubor obrazů je ilustrací 
konceptuálně formulované hříčky, založené na fiktivní historce 
o pokusu postavit v první polovině 18. století na Islandu barokní 
katedrálu a vyzdobit ji obrazy | do 26. 8.
Adriaen van Ostade – Tanec ve stodole   Ostade byl velmi 
produktivním malířem (je dochováno přes 800 maleb), rytcem 
a kreslířem, jehož život je spojen s městem Haarlem. Námětově 
se zaměřil na scény zobrazující prostředí venkova a jeho obyvatel 
| do 9. 9. 

PALÁC KINSKÝCH
Staroměstské nám. 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 220 397 211

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00

Sbírková expozice Umění Asie je momentálně uzavřena. Ještě 
v tomto roce budou sbírky částečně zpřístupněny formou otevře-
ného depozitáře ve Veletržním paláci, než se přemístí do galerijních 
prostor na Hradčanském náměstí.

VÝSTAVA
Jiří Kolář: Úšklebek století | od 16. 5. do 2. 9.

www.kampocesku.cz  galerie, výstavy  107

mailto:info@ngprague.cz
http://www.facebook.com/NGvPraze
http://www.ngprague.cz


SALMOVSKÝ PALÁC
Hradčanské nám. 2, 118 00 Praha 1
tel.: +420 233 081 713

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00

Sbírková expozice Umění 19. století od klasicismu k romanti-
smu v Salmovském paláci je momentálně uzavřena.

VÝSTAVA
Charta Story. Příběh Charty 77 | vstupné: 120/60 Kč | 
do 19. 1. 2019

VELETRŽNÍ PALÁC
Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
tel.: +420 224 301 122 

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstupné do sbírkové expozice: základní 150 Kč/snížené 80 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Momentálně uzavřena v 1., 2. a 3. patře. Ve 4. patře je expozice 
přístupná. Znovuotevření expozic Umění 19., 20. a 21. století 
proběhne dne 28. října 2018 v návaznosti na oslavy stého výročí 
od založení Československa.

VÝSTAVY
Katharina Grosse: Zázračný obraz / Wunderbild | do 6. 1. 
2019
Maria Lassnig 1919–2014 (Rakousko) | do 17. 6.
Moving Image Department #8: Maria Lassnig. Má animace 
je umělecká forma | do 9. 9.
Poetry Passage #6: Radek Brousil, Johan Grimonprez | 
do 9. 9.
Introducing Patricia Dauder: Surface, Introduced by Adam 
Budak | do 9. 9.
Josef Koudelka: De-creazione   Soubor fotografií vytvořil 
fotograf Josef Koudelka pro první prezentaci Svaté stolice na 
55. Bienále v Benátkách v roce 2013 | do 23. 9.
Konec zlatých časů – Gustav Klimt, Egon Schiele & vídeň-
ská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze | do 15. 7.

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Staroměstské nám. 13, 110 00 Praha 1 (Dům U Kamenného zvonu)
tel.: +420 224 826 391
e-mail: pr@ghmp.cz
www.ghmp.cz (aktualizované informace)

  v pondělí jsou všechny expozice a výstavy uzavřeny

BÍLKOVA VILA
Mickiewiczova 1, 160 00 Praha 6 – Hradčany

  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) 20 Kč

Kromě ateliéru Františka Bílka vila nabízí výstavu sesta-
venou z několika raných prací a souboru knižní tvorby. 
Cílem expozice je ukázat na vybraných dílech Františka Bílka 
(volné sochy, reliéfy, kresby, grafiky, nábytek, keramika) celkový 
charakter jeho tvorby a poskytnout tak divákovi reprezentativní 
náhled na Bílkův přínos českému a světovému modernímu umění.

STÁLÁ EXPOZICE
Otčenáš Františka Bílka a Alfonse Muchy   Dvě rozdílná ztvár-
nění základní křesťanské modlitby Otčenáš, která tato komorní 
výstava kreseb a grafik představí, patří v kontextu tvorby autorů 
– sochaře Františka Bílka a malíře Alfonse Muchy – k významným 
dílům. František Bílek pracoval na své první autorské knize Otče-
náš už v roce 1900; s předmluvou Otokara Březiny ji rok později 
vydalo nakladatelství Nový život v Novém Jičíně. Otčenáš Alfon-
se Muchy vyšel knižně v Paříži v roce 1899 a o dva roky později 
v omezeném nákladu také v Praze u nakladatele Bedřicha Kočího. 
Výběr vystavených prací dokládá originální invenci obou autorů, 
která jim umožnila vytvořit působivá mystická podobenství smě-
řující k morální obrodě člověka.

DOPROVODNÝ PROGRAM
06. 05. | 14.00 | Lektorská prohlídka

BÍLKŮV DŮM V CHÝNOVĚ
Údolní 133, 391 55 Chýnov u Tábora
tel.: +420 381 297 624; mobil: +420 774 204 388

  otevřeno: út-ne 10.00–12.00 a 13.00–17.00

STÁLÁ EXPOZICE
Chýnovské vize Františka Bílka   Stálá expozice nabízí je-
dinečnou příležitost seznámit se s díly, která mají z větší části 
přímý vztah k chýnovskému domu. Většinu z nich tu Bílek ke konci 
devadesátých let devatenáctého a počátkem prvního desetiletí 
dvacátého století vytvořil, jiná se během jeho života stala součástí 
původního interiéru.
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ZÁMEK TROJA
U Trojského zámku 1, 171 00 Praha 7 – Troja
tel.: +420 283 851 614

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice, bus 112 do zastávky 
Zoologická zahrada

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00, s výjimkou v pá 13.00–18.00

Vladimír Škoda / Harmonices Mundi   Sochař Vladimír Škoda 
působí ve Francii, nicméně do vlasti se vrací poměrně často a jeho 
díla nejsou českému publiku zcela neznámá. Doposud zde však 
jeho tvorba nebyla představena komplexněji, a tak ve spolupráci 
s Museem Kampa vznikl projekt, který se v dosud nebývalém 
měřítku pokouší shrnout základní linie jeho díla. Vladimír Škoda 
pracuje s abstraktními formami, které jsou inspirovány především 
kosmickými tělesy a s nimi souvisejícími teoriemi. Jeho tvorba 
byla v minulosti často exponována v historických interiérech i ex-
teriérech, kde tvořila atraktivní kontrast zejména ke středověkému 
tvarosloví v kameni. V Trojském zámku jeho práce používající 
chladné kovové materiály, zejména pak ocel a nerez, povedou 
dialog s bohatou strukturou barokní výzdoby i přírodní scenérie 
v zahradách | do 4. 11.
Kamenné poklady z pražských zahrad   Výstava v podzemí 
Zámku Troja představí originály kamenných soch z období baroka 
a klasicismu z pražských zahrad a parků, konkrétně z výzdoby 
zámecké zahrady v Troji, Vrtbovské zahrady, krajinného parku 
usedlosti Cibulka a Kinského zahrady na Petříně. Vystavené ori-
ginální vlysy bratří Hermannů, mytologické sochy z Braunovy 
dílny, nebo Číňani Václava Prachnera budou v instalaci doplněny 
velkoformátovými archivními fotografiemi z počátku minulého 
století | do 4. 11.

DOPROVODNÝ PROGRAM
27. 05. | 16.00 | Lektorská prohlídka zámku

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
Karlova 2, 110 00 Praha 1

  otevřeno: stálá expozice út–ne 10.00–16.00, výstava út–ne 
10.00–18.00

  vstupné: zdarma

STÁLÁ EXPOZICE
Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci   
Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům 
pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, 
propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými 
a druhorokokovými úpravami. Prohlídková trasa je budována na 
několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozor-
nost 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 užívání v minulosti. Návštěvník se v pat-
nácti zastaveních seznámí s nejcharakterističtějšími prvky paláce, 
s výsledky stavebně-historických a restaurátorských průzkumů, 
s vlastnickou historií, se společenským a kulturním životem paláce 
v minulosti a zároveň se záměry galerie na jeho další využití.

DOPROVODNÝ PROGRAM
19. 05. | 14.00 | Lektorská prohlídka

VÝSTAVA
Zdena Kolečková / Podivná botanika a jiné příběhy   Zdena 
Kolečková vstoupila na uměleckou scénu v průběhu devadesátých 
let dvacátého století a řadí se k tzv. ústeckému okruhu autorů. 
V částečně retrospektivní výstavě se autorka pohybuje na rozhraní 
umělecké výpovědi a terénního výzkumu. Narativní linie načrtnu-
tá prezentovanými díly, kterou spoluutvářejí objektivnější glosy 
a subjektivnější sebezpytující analýzy, reflektuje prožitky a zasuté 
vzpomínky dítěte vyrůstajícího v syrové atmosféře severočeského 
pohraničí, dojmy mladého člověka euforicky přijímajícího naděje 
spojené se změnou společenského paradigmatu po roce 1989 
i zralé ženy ohlížející se po uplynulém období a sledující aktuální 
společenský vývoj s obavami a znepokojením. V podmanivých 
monochromních plátnech, ve fotografických cyklech či objek-
tech a v subtilních instalačních projektech se Zdena Kolečková 
usilovně pokouší rehabilitovat očistný a konstruktivní potenciál 
všech našich minulých ztrát | do 17. 6. 

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
Staroměstské nám. 13, 110 00 Praha 1

  otevřeno: út–ne 10.00–20.00
  vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, 
školní (skupina nejméně 20 žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč

VÝSTAVA
The Reunion of Poetry and Philosophy   Výstava představuje 
dvojici čínských umělců, Zhang Xiaoganga a Wang Guanga, 
kteří jsou dnes součástí světové umělecké scény. Začínali v osmde-
sátých letech, kdy se v neoficiálních kruzích rodilo v několika epi-
centrech nezávislé čínské umění inspirované kusými informacemi 
z málo dostupných materiálů o umění západním. Lü Peng, který 
je autorem syntetické práce o současném čínském umění a te-
oretikem hned několika generací čínských tvůrců, připravil tuto 
výstavu jako konfrontaci dvou linií charakterizujících tamní vývoj 
výtvarného myšlení. Jedna čerpá z poetických a literárních zdrojů, 
druhá převážně z filozofických základů. V díle obou vystavujících 
jsou tyto linie reprezentovány aktuální tvorbou, která z velké části 
vznikla z inspirace duchovní atmosférou Prahy. Doprovází je výběr 
fotografií Xia Quana dokumentujících atmosféru přelomových 
osmdesátých let, kdy se rodila nezávislá čínská kultura | do 20. 5.

DŮM FOTOGRAFIE
Revoluční 5, 110 00 Praha 1

  otevřeno: út-ne 10.00–18.00, čt 10.00–20.00

VÝSTAVA
Josef Sudek / Topografie sutin, Praha 1945   Výstava před-
staví téměř neznámý a dosud nevystavený soubor fotografií 
Josefa Sudka, zobrazující Prahu poničenou bombardováním 
a Pražským povstáním z roku 1945 spolu s válečnými opatřeními 
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na památkách Prahy v období protektorátu. Soubor vznikl na 
zakázku pro nakladatele Václava Poláčka, u kterého posléze vyšel 
pouze v nekvalitním tiskovém provedení v Pražském kalendáři 
1946 s podtitulem „Kulturní ztráty Prahy 1939–1945“. Výstava 
představí i tento kalendář a některé písemné dokumenty týkající 
se zakázky. Soubor fotografií bude představen na zhruba 150 
exponátech, zahrnujících převážně originální pozitivy z Umě-
leckoprůmyslového musea v Praze a z Archivu hlavního města 
Prahy. Dále zahrne nové pozitivy (tzv. newprinty) z negativů 
souboru, uložených v Ústavu dějin umění AV ČR. Sudkův soubor 
bude představen ve stručném kontextu jiných fotografů Prahy 
v roce 1945 – v této chvíli předpokládáme také vystavení ma-
lého počtu fotografií např. Antonína Alexandra z Památkového 
sboru hl. města, Jana Štence, Václava Chocholy, Jindřicha Marca, 
fotografie ze sbírek Vojenského historického archivu a Vojenského 
historického ústavu, Národního archivu a dalších. Katalog k vý-
stavě vydá nakladatelství Artefactum (Ústav dějin umění AV ČR, 
v. v. i.) ve spolupráci s GHMP | od 22. 5. do 19. 8.

DOPROVODNÝ PROGRAM

12. 05. | 15.00 | Lektorská prohlídka Domu U Kamenného 
zvonu zaměřená na jeho historii | vstupné 60 Kč

POMNÍK JANA PALACHA NA ALŠOVĚ NÁBŘEŽÍ
  odborné komentáře lze objednat na edukace@ghmp.cz, zdarma

GALERIE A–Z

AD GALERIE
Uhelný trh 11/416, 110 00 Praha 1
mobil: +420 732 160 647
e-mail: jkdudycha@gmail.com
www.ceskeumeni.com (internetový prodej)
www.adgalerie.cz

  otevřeno: po–pá 10.30–18.00, so 13.00–18.00
  vstup volný

EXPOZICE
Pestrá nabídka obrazů, plastik, grafik, keramiky, porcelá-
nu, šperků a skla od českých umělců (O. Zoubka, J. Uchytilové, 
K. Kodeta, I. Hüttnerové, J. Velčovského, O. Vyleťalové, O. Jelena, 
J. Dudychy, R. Linhartové, V. Vlčkové a další dvoustovky výtvar-
níků).

ARTINBOX GALLERY
Perlová 370/3, 110 00 Praha (Dům v Kisně)
mobil: +420 777 748 433
e-mail: nadia@artinbox.cz
www.facebook.com/ArtinboxGallery
www.artinbox.cz

  otevřeno: út a čt 16.00–18.00, nebo na vyžádání: +420 777 748 433, 
není-li uvedeno jinak

  aktuálně sledujte naše stránky na facebooku: Artinbox – galerie 
fotografie

VÝSTAVY
George Radojčič: Inspirován Karlem Čapkem – kresby 
a malby (2002–2018) | kurátorky: Nadia Rovderová, Terezie 
Zemánková | Velký sál galerie | do 18. 5.

Ukrajina – Zdolání   Čtyřdenní fotografický projekt pod zášti-
tou ukrajinské ambasády, skupinová tématická výstava českých 
a ukrajinských autorů, kteří reflektují současnou Ukrajinu ve své 
fotografické tvorbě | kurátorka Olena Prokopenko | Velký sál ga-
lerie | otevřeno denně 13.00–18.00 | od 23. 5. do 27. 5.
Luboš Plný: Modro-bílé roky   Kresby a koláže z 80. a 90. let 
minulého století | kurátorka: Nadia Rovderová | Malý sál galerie 
| od 20. 4. do 27. 5.

George Radojcic: Portrét Karla Čapka, olej na plátně, 2018.
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ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30,110 00 Praha 1
tel.: +420 251 510 760
www.atelierjosefasudka.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

        
VÝSTAVY
Antonín Horák: „Čekal jsem, až moje hudba začne hrát.“   
Fotografie zlínského fotografa a filmaře (1918–2004) | do 20. 5.
Nina Agerholm Schacht, Adéla Leinweberová / Instinctive 
language   Fotografický projekt | od 25. 5. do 24. 6.

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
Čajkovského 12a, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 721 838
e-mail: info@atriumzizkov.cz 
www.atriumzizkov.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: út–so 15.00–22.00 a po dobu konání programu
  informace o koncertech viz rubrika Koncerty

VÝSTAVY
Sofie Švejdová: 9058   Sofie Švejdová (nar. 1990) od svých 
studií na pražské UMPRUM experimentovala s různými médii, 
v poslední době se však věnuje zejména malbě. Předchůdcem 

jejích nejnovějších abstraktních a expresivních maleb byly série 
pláten a objektů založených na reflexi fenoménu televizních 
seriálů a rozplétání jejich psychologických vzorců | pořádá Za 
Trojku v koprodukci s Jiří Švestka Gallery | vstup zdarma | do 7. 5.
Ondřej Roubík: Ženy / Woman   Lenka Chánová (nar. 1985) 
v současnosti studuje čtvrtým rokem Akademii výtvarných umě-
ní v Praze (ateliér Grafika II, škola prof. Vladimíra Kokolii). S její 
tvorbou jsme se mohli setkat například na projektech POKOJE 4 
(Containall, Praha, 2015), Hlavy vzhůru (Holešovická šachta, Pra-
ha, 2017) nebo Comfort zone (společně s A. Diringerovou, Studio 
Prototyp, Praha, 2017). Ondřej Roubík (nar. 1988) absolvoval 
v letech 2007–2014 Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér 
Grafika II, škola prof. Vladimíra Kokolii; ateliér Kresby, škola Jiřího 
Petrboka). V l. 2011-2012 pobýval v rámci roční rezidence na The 
Royal’s Drawing School v Londýně. V r. 2014 se zúčastnil Meziná-
rodního bienále mladého umění v Moskvě. Naposledy vystavoval 
v prazske Nove galerii ( TROJ, 2018) a pražské Galerii U Betlémské 
kaple (Mechanismy imaginace, 2018). Výstava reflektuje dvě li-
nie intimity, v nichž autoři společně odhalují komplexní prostor 
pro vnitřní i vnější „nahotu“ člověka. Oba autoři se zde doplňují 
odlišnými, pro ně charakteristickými, rukopisy malby | pořádá Za 
Trojku | vstup zdarma | vernisáž 9. 5. v 19.00 | do 2. 6.
17. 05. | 19.30 | Ian Mikyska a Prokop Jelínek – „Vidět 
ne něco, ale spíš podle něčeho; s něčím“ je videoinstalace 
umělců Iana Mikysky a Prokopa Jelínka, která prostřednictví zá-
běrů z arménské a gruzínské krajiny umožňuje divákovi zkoumat 
možnosti a zákoutí vlastních vjemů – vernisáž | pořádá Za Trojku, 
vstup zdarma | Foyer

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Poupětova 1, 170 00 Praha 7
tel.: +420 295 568 123
e-mail: info@dox.cz
www.dox.cz

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice, tram 6, 12, st. Ortenovo náměstí
  otevřeno: so–po 10.00–18.00, út zavřeno, čt 11.00–21.00,  
st a pá 11.00–19.00

  vstupné: základní 180 Kč, snížené 90 Kč

Největší centrum současného umění v České republice   
Multifunkční prostor pro prezentaci mezinárodního i českého 
umění, architektury a designu. Kromě výstavních prostor zde 
najdete kavárnu, knihkupectví a designový obchod.

VÝSTAVY
DeTermination   Doposud největší samostatná výstava v České 
republice českého multimediálního umělce Daniela Pešty, De-
Termination, představuje výběr jeho děl dotýkajících se otázky 
genetické, rasové a sociální determinace člověka, za které byl 
letos oceněn na londýnském bienále | do 7. 5.

Antonín Horák, Kompozice s květy svlaku, 40. léta
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Joska Skalník: My tancovat nemusíme   První ucelená pře-
hlídka grafického designu Josky Skalníka, sociálního aktivisty, 
výtvarníka a člena vedení Jazzové sekce svazu hudebníků | ku-
rátoři výstavy: Pavel Büchler a Karel Haloun | do 4. 6.
I WELCOME   V projektu s názvem I WELCOME, který vznikl ve 
spolupráci Art for Amnesty s Centrem DOX, se přední spisovatelé 
a ilustrátoři z dvanácti zemí světa vyjadřují prostřednictvím poví-
dek a ilustrací k aktuální světové uprchlické krizi | 15. 6.

DOPROVODNÝ PROGRAM
06. 05. | Komentovaná prohlídka k výstavě DeTermination
13. 05. | Komentovaná prohlídka k výstavě I WELCOME
19. 05. | Vítejte zpátky – rodinná výtvarná dílna k výstavě 
I WELCOME

VZDUCHOLOĎ GULLIVER
V prosinci 2016 byla nad Centrem DOX otevřena unikátní archi-
tektonická intervence, inspirovaná elegantními tvary vzducholodí 
z počátku dvacátého století. 42 metrů dlouhá ocelovo-dřevěná 
konstrukce nazvaná Gulliver se stala novým místem pro setká-
vání současného umění a literatury.

GALERIE 9 – VYSOČANSKÁ RADNICE
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9
tel.: +420 236 041 292
http://galerie9.cz

  otevřeno: po–čt 10.00–19.00, není-li uvedeno jinak

STÁLÁ EXPOZICE
Historie a současnost Prahy 9 v dokumentech a fotogra-
fiích | historická budova radnice

VÝSTAVY
Spolek pražských výtvarných umělců – Zátiší | do 3. 5.
Family Jam   Michal Doležal – fotografie, František Králík – ob-
razy, Jana Přibylová – keramika, Markéta Přibylová – keramika, 
Naděžda Witte – kresby a objekty | od 10. 5. do 31. 5. 

KREATIVNÍ DÍLNA
Zastav se a tvoř   Dílna je určena pro všechny věkové kategorie, 
tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění. Za 
krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné, na 
chvilku se odreagovat od denního shonu a ještě si odnést vlastní 
umělecké dílo. Nevěříte? Vyzkoušejte to! 
02. 05. | 17.00–19.00 | koláž/písmenka
10. 05. | 17.00–19.00 | výroba rámečků z lepenky
16. 05. | 17.00–19.00 | kreslíme mandaly
23. 05. | 17.00–19.00 | malba temperou
30. 05. | 17.00–19.00 | koláž z přírodnin

DÁMSKÝ KLUB
  K účasti na dílně se nemusíte objednávat, kapacita je ale omezena 
provozními možnostmi. Kurz probíhá přímo ve výstavních prostorách. 
Srdečně vás zveme do prostor galerie.

23. 05. | 19.00–21.00 | relaxační kreslení

GALERIE ART PRAHA, spol. s r. o.
Aukční dům a Galerie
Staroměstské nám. 20/548, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 211 087; mobil: +420 602 233 723
e-mail: galerie@g-a-p.cz
www.facebook.com/GalerieARTPraha
www.g-a-p.cz

  otevřeno: po–pá 10.30–18.30, so 10.30–17.00

Galerie Art Praha je prestižní pražskou galerií, která prezentuje 
především významné a kvalitní české a slovenské malíře 
19. a 20. století. Na trhu působíme už více než 20 let a najdete 
nás v samém centru staré Prahy, na Staroměstském náměstí. 
Tradice Galerie Art Praha sahá do roku 1994. Zaměřujeme se na 
exkluzivní aukce, prodej a výkup kvalitních uměleckých děl pře-
devším od českých a slovenských autorů. Vybíráme díla v širokém 
spektru historických období od velikánů pozdního 19. století, 
přes klasickou modernu 20. století až po kvalitní umělce dnešní 
doby. Galerie je partnerem pro celou řadu významných sběratelů, 
probíhá zde množství výstav, kdy jsou veřejnosti představována 
díla vynikajících osobností a pravidelně pořádá aukce, ve kterých 
vždy patří ke špičce na trhu s uměním. Na webových stránkách 
galerie je možné se stále účastnit ONLINE AUKCE. 

EXKLUZIVNÍ JARNÍ AUKCE
19. 05. | 13.30 | Výstavní síň Mánes

Aukční tip: Antonín Slavíček – Zátiší s konví, olej na plátně, 52,5 x 65,5 cm, 
vyvolávací cena: 1.600.000 Kč
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GALERIE CESTY KE SVĚTLU  
ZDEŇKA HAJNÉHO
Zakouřilova 955/9, Praha 4 – Chodov
tel.: +420 272 950 557
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz; www.zdenekhajny.com

  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.
DOPROVODNÝ PROGRAM
Vesmírná píseň – hudebně obrazová fantazie | út a ne 15.00
Putování vesmírem – hudebně poetická kompozice | so a ne 17.00
Večerní pořady v 2. p. galerie na www.zdenekhajny.com
Velkoplošné projekce
VÝSTAVA
Zdeněk Hajný: „Krajiny tušené“ | od 2. 5. do 24. 6.

GALERIE ES
Nuselská 5, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 215 899; mobil: +420 737 726 201
www.esgalerie.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–18.00

PRODEJNÍ EXPOZICE
Obrazy, sochy a grafiky současných umělců   Born, Demel, 
Hodonský, Houska, Lomová, Mansfeldová, Orieškovi, Slíva, Su-
chánek, Šafka ad.
Keramická plastika   Kavanová, Radovi, Samohelová, Taberyová, 
Viková, Volf, Wernerová ad.

GALERIE HAVELKA
Martinská 4, 110 00 Praha 1
mobil: +420 603 570 943 
www.facebook.com/GalerieHavelka
www.galeriehavelka.cz

  otevřeno: úterý, středa, čtvrtek 11.00–18.00

VÝSTAVY
Vladimír Kopecký / Na EX!   Výrazová situační instalace zamě-
řená Na EX!/presivní složku tvorby Vladimíra Kopeckého (1931) 
je koncentrovanou poctou skutečnosti, že je to letos právě dvacet 
let, kdy v roce 1998 poprvé odhalil tento extatický projev v hutné 
barevnosti jako nedílnou součást své vizuální osobnosti. Přesto-
že je tento intermediální umělec tradičně vnímán jako legenda 
českého sklářství světového významu, tato výstava ho ve shodě 
s přesvědčením klasika české kunsthistorie Jindřicha Chalupec-
kého primárně představuje jako malíře. Subtilním způsobem při 
tom ale upozorňuje na přirozené spojení jeho sklářské i malíř-
ské práce a připomíná také základní atributy jeho uměleckého 
vyjadřování, jimiž jsou vrstva, barva a světlo | kurátor: Radek 
Wohlmuth | do 24. 5.
Jan Hísek / Svatojánské kvítí   Nová samostatná výstava jed-
noho z nejpozoruhodnějších českých umělců Jana Híska (1965) 
volně navazuje na projekt Želvokruh, který v pražské Galerii Ha-
velka proběhl před šesti lety. Poprvé prezentovaný úzký výběr 
černobílých maleb a kreseb z posledních měsíců v sobě spojuje 
osobní mytologii, intuitivní magii obrazového prostoru, pohanské 
tradice s křesťanskými prvky a motiv kopretiny, který na Hískových 
pracích spontánně vykvetl. Jinotajná svatojánská výstava, která 
symbolicky rámuje letní slunovrat | kurátor: Radek Wohlmuth | 
od 30. 5. do 28. 6. 
Těšíme se na vaši návštěvu!

SOUTĚŽ O 3 × 2 VSTUPENKY 
DO DIVADLA ABC NA PŘEDSTAVENÍ

MACBETH

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

Kdy má představení Macbeth  
v Divadle ABC?
a) 11. března
b) 18. března
c) 25. března

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

Soutěž o 2 x 2 vstupenky do

Centra současného umění  
DOX

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka Výstava Daniela Pešty v Centru 
současného umění DOX se jmenuje:
a/ Isolation              c/ DeTermination
b/ Disilussion

Své odpovědi posílejte do 10. května  
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou 
na adresu redakce Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3.

_souteze_DOX.indd   1 19.04.18   9:06
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GALERIE HOLLAR
Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1
mobil: +420 737 288 310
e-mail: hollar@hollar.cz
www.hollar.cz

  otevřeno: út–ne 10.00–12.00, 13.00–18.00

VÝSTAVY
Host / Guest   Grafická mezinárodní prezentace s možnými kon-
ceptuálními přesahy. Tématem je lidská blízkost, sdílené kulturní 
hodnoty, životní zkušenosti, reflexe světa. Kurátorka výstavy: 
Lenka Vilhelmová | do 20. 5.

DOPROVODNÉ AKCE
02. a 16. 05. | 17.00 | Komentovaná prohlídka s Lenkou 
Vilhelmovou, kurátorkou výstavy, a některými autory
Marie Filippovová: Na moři / At Sea   Marie Filippovová, ma-
lířka, kreslířka, grafička. Výstava k autorčiným 80. narozeninám 
představí novou tvorbu zaměřenou převážně na techniku akvarelu 
a lavírovanou kresbu tuší. Marie Filippovová vystavuje především 
v zahraničí – v posledních letech např. v Madridu, Maroku, Římě 
| vernisáž 23. 5. | do 17. 6.

GALERIE JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
Jindřišská 33,110 00 Praha 1
www.ilko.cz, www.finestarte.com

  otevřeno denně 10.00-19.00

VÝSTAVA
„Svět a Světlo“ – ILKO (Alexandr Iljuščenko) a Petr Hampl, 
akad. malíř a restaurátor   Výstava olejů na plátně | od 1. 5. 
do 29. 6.

GALERIE LA FEMME
Bílkova 2, 110 00 Praha 1 (naproti hotelu Intercontinental)
tel.: +420 224 812 656; mobil: +420 775 726 067
e-mail: info@glf.cz
www.glf.cz

  otevřeno: denně 10.00–18.00

VÝSTAVY
Jan Ťapák – sochy a Vít Bojňanský – obrazy | od 1. 5. do 14. 5.
Josef Blecha – koláže a karikatury | od 16. 5. do 31. 5.

GALERIE LAZARSKÁ
Lazarská 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 523 739
www.galerie-lazarska.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–12.00 a 13.00–18.00, so 10.00–12.00 
a 13.00–16.00

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

Václavská 7. 120 00 Praha 2

Jakub Luke‰

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

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

Mgr. Petr Luke‰

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

L U K E ·

VÝSTAVY
VIII. Aukce Galerie Lazarská | do 3. 5.
Poaukční prodej | od 4. 5. do 11. 5.
Jan Kudláček – ilustrační tvorba | od 14. 5. do 8. 6.
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tr 
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em

ILKO, Víla Krajiny, 70x50 cm, 2016
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GALERIE MALOSTRANSKÁ BESEDA
Malostranské nám. 21, 118 00 Praha 1
e-mail: info@malostranska-beseda.cz
www.malostranska-beseda.cz

  otevřeno denně 10.00–18.00
  vstupné: základní 130, snížené 70, rodinné 360 Kč

VÝSTAVA
Leonardium v Malostranské besedě   Cesta do tvořivé mysli 
renesančního génia Leonarda da Vinci – interaktivní výstava pro 
děti i dospělé | www.leonardium.cz | do 30. 6.

GALERIE MILLENNIUM
Tržiště 5, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 534 584–7
e-mail: gallery@gallerymillennium.cz
www.gallerymillennium.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

VÝSTAVA
Jan Švankmajer – „Relikviáře“ | do 10. 6.

GALERIE MIRO – KOSTEL SV. ROCHA
Strahovské nádvoří 1/132,118 00 Praha 1 (kostel sv. Rocha)
tel.: +420 233 354 066
e-mail: info@galeriemiro.cz
www.galeriemiro.cz
www.trebbia.eu

  otevřeno: denně 10.00–17.00

VÝSTAVA
Marcus Lüpertz (*1941, Německo) – obrazy a plastiky | 
do 31. 5.

GALERIE MODERNA
Masarykovo nábř. 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 520 252
www.facebook.com/galeriemoderna
www.aukcegaleriemoderna.cz
www.galeriemoderna.cz

  otevřeno: denně 10.00–12.00 a 13.00–18.00
  vstupné dobrovolné

VÝSTAVA
„České výtvarné umění ve Francii“   Výstava představuje 
14 českých autorů, kteří žili a tvořili ve Francii – Irena Dědičová, 
František Eberl, František Foltýn, Hella Guth, Jiří Kars, Jiří Kolář, 
Otakar Kubín, František Kupka, Miroslav Moucha, Vojtěch Preissig, 
Miloš Sikora, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen. Autoři, kteří se 
stali součástí světového kulturního dědictví a vývoje světového 
umění | do 13. 5.

16. 3.– 30. 6. 2018
denně 10.00–18.00

Galerie Malostranská beseda

www.leonardium.cz

Cesta do tvořivé mysli renesančního génia 
LEONARDA DA VINCI
interaktivní výstava pro děti i dospělé

Partner výstavyProducent
Generální partner

Malostranské besedy S podporou Mediální partner

Jan Švankmajer, Grupensex ve filatelistickém klubu, koláž, 71 x 50 cm, 2016

František Kupka, Předehra, 190, pastel, papír
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GALERIE NORA
Gorazdova 3, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 917 922
e-mail: galerie-nora@volny.cz
www.ramovani-nora.cz

  otevřeno: po–pá 9.00–12.00 a 13.00–18.00
  vstup volný

VÝSTAVA
Okouzlení přírodou – Šárka Daňková a Vladimíra Vondrá-
ková   Šárka Daňková vyrůstala v zahradnictví mezi květinami 
a stromy, proto má příroda velký vliv na její tvorbu. Jak napovídá 
název výstavy, tentokrát jsou náměty obrazů zaměřeny na stromy. 
Stromy žijí svůj život, chrání a obdarovávají, působí na všechny 
naše smysly. To vše se snažila namalovat pomocí štětců a olejo-
vých barev a zároveň i uchovat pro další generace vnímavých 
lidí. Tvorba Vladimíry Vondrákové je zastoupena především 
malbou lesních scenérií – pohledů na sluncem prosvícené koruny 
a kmeny stromů, travní porosty, mýtiny a houštiny. Protože si 
náměty vybírá přímým pozorováním přírody a svá díla vytváří 
přímo v terénu, přizpůsobuje tomu formát i techniku malby. 
Inspirací jí jsou nejen krajinářské náměty, ale též květiny nebo 
neobvyklé tvary mořských lastur. | vernisáž 3. 5. v 19.00 | výstava 
potrvá do 30. 5.

GALERIE PRE
Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10 (Pražská energetika, a. s. – 
budova B)
e-mail: galeriepre@gejzir.eu; info@gejzir.eu
www.facebook.com/agenturagejzir
www.gejzir.eu

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: po–pá 12.00–18.00
  vstup zdarma

STÁLÁ EXPOZICE
Obrazy Ivana Mládka, Františka Ringo Čecha a Rosti 
Osičky.

VÝSTAVA
Energie v pohybu   Výstava obrazů Jany Dybalové (1988, Os-
trava). Zaujetí barvou a výtvarným uměním autorku provází od 
raného dětství. Jediné, u čeho vydržela malá Jana v klidu a čím 
ji bylo možné zabavit, byly pastelky, omalovánky, barvy, plaste-
lína... Tak Jana začala chodit do výtvarného kroužku ve stanici 
mladých přírodovědců a tam to vše začalo. Vlastně volavkou, 

namalovanou pastelem tak reálně a živě, že to učitele zaskočilo. 
To jí bylo 12 let. Díky talentu ji přijali na školu múzických umění 
v Ostravě na obor malba, kresba a navrhování oděvů. Paralelně 
studovala i na obchodní akademii. Ani zde nezahálela a během 
školních akcí malovala portréty dobrovolníků na pódiích. Bar-
va byla a je její největší vášní, a proto byla po maturitě přijata 
na Ostravskou univerzitu, obor Učitelství výtvarné výchovy pro 
SŠ a ZUŠ. Diplomovou práci realizovala v malbě na téma „Sny 
a představy“ u akad. mal. doc. Karla Lepíka. Nyní působí jako 
výtvarnice a lektorka. Obohatila například interiér Divadla lou-
tek v Ostravě o pajduláky na magnetických fóliích. Má za sebou 
již několik samostatných a skupinových výstav v ČR i zahraničí. 
V roce 2017 se stala členkou Sdružení výtvarníků ČR. Její díla jsou 
v soukromých sbírkách v ČR i zahraničí | vernisáž 3. 5. v 17.00 | 
výstava potrvá do 15. 6.

GALERIE SCARABEUS
Jana Zajíce 7, 170 00 Praha 7 – Letná (200 m od st. tram Sparta)
tel.: +420 233 383 745; mobil: +420 603 552 758
e-mail: scarabeus@galeriescarabeus.cz
www.galeriescarabeus.cz

  otevřeno: po zavřeno, út–pá 12.00–18.00, so–ne 11.00–18.00. 
V út–pá 9.00–12.00 po předchozí tel. dohodě nebo mailem komen-
tované prohlídky, případně výtvarné dílny loutek pro školy a skupiny 
nad 6 osob. Součástí prohlídky je i expozice Muzea kávy Alchymista.

  objednání komentovaných prohlídek a dílen: scarabeus@galeriesca-
rabeus.cz, mobil 603 552 758

EXPOZICE
Loutky a rodinná loutková divadla na Letné   Expozice před-
stavuje především prvorepubliková rodinná loutková divadla. 
Návštěvníci uvidí proscénia, opony, kulisy, marionety odlišných 
velikostí navržených několika výtvarníky, ale také nábytek a in-
teriérové doplňky scény. Výstavu doplňují loutkové divadelní hry 
a další dokumenty. Rodinná loutková divadla byla situovaná do 
měšťanských salonů a navázala na tradici šlechtických loutko-
vých divadel. Mnohá vznikala v umělecky orientovaných rodi-
nách s vlasteneckým a literárním cítěním. Do historie rodinných 
loutkových divadel se tak nesmazatelně zapsali Josef a Amálie 
Mánesovi, Václav Levý, Mikoláš Aleš, Artuš Scheiner, Karel Šta-
pfr, Adolf Kašpar, František Kysela a mnozí další. Návrhy loutek 
vytvářeli sochaři, řezbáři i malíři, například Bohuslav Sucharda, 
Jan Král, Karel Svolinský, Karel Štapfer. V současné době počíta-
čů, televizí a mobilů by se rodinné loutkové divadlo mohlo stát 
prostředkem kreativní mezigenerační hry, která umožní nejen 
rozvoj fantazie a výtvarného cítění, ale také slovní zásoby dětí. 
Výstava je uspořádaná na počest zařazení Loutkářství na Slo-
vensku a v Česku do Reprezentativního seznamu nehmotného 
kulturního dědictví UNESCO.
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DOPROVODNÝ PROGRAM
  v dopoledních hodinách 9.00–12.00, případně i odpoledne nebo 
o víkendech nabízíme: 

HRY V EXPOZICI
Pro děti máme připravené repliky historických loutek, kulis 
a proscénií, na kterých si mohou vyzkoušet ovládání marionet.

VÝTVARNÉ DÍLNY
Tvorba loutek, kulis, proscénií, varianty pro předškoláky 
a starší děti, pro skupiny nad 8 osob. Rezervace nutná minimálně 
tři dny předem na scarabeus@galeriescarabeus.cz nebo u Kateřiny 
Ebelové, mobil +420 603 552 758. 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Expozice loutek, případně i Muzea kávy Alchymista pro sku-
piny nad  8 osob. Rezervace nutná minimálně tři dny předem na 
scarabeus@galeriescarabeus.cz nebo u Kateřiny Ebelové, mobil 
+420 603 552 758

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Pro skupiny nad 18 osob, nutno domluvit výběr hry podle vě-
kové skupiny. Rezervace nutná minimálně týden předem na 
scarabeus@galeriescarabeus.cz nebo Kateřiny Ebelové, mobil 
+420 603 552 758

GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 210 268
e-mail: 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
Zdeněk a Marie Preclíkovi: Duše   Výstava Zdeňka a Marie Prec-
líkových představuje průřez jejich životní tvorbou s akcentem na 
posledních dvacet let. Zdeněk J. Preclík (1949) patří k posledním 
velkým sochařům, modelérům, počínající svoji tvorbu na počátku 
80. let 20. století. Nikdy nebyl následníkem či příjemcem nějakého 
módního stylu. Jeho díla nepotřebují složitý výklad. Je na nich 
na první pohled poznat, co má rád, a jako autor to ani nezastírá. 
Vypráví své příběhy, ukotvuje své symboly, nepředvádí se, jako 
vynikající znalec řemesla zkouší hranice formy a námětů. Marie 
Preclíková (1949), se desítky let živila jako ilustrátorka vědecké 
literatury, zejména atlasů zvířat. Setkání s jejími obrazy není pro 
diváka na první pohled lehké. Je na nich něco zvláštního, možná 
až nepřirozeného. Těžko bychom hledali jiného umělce, který pro-
pojuje fotorealismus zažitý profesí se zobrazováním senzitivních 
duchovních prožitků. Technicky dokonale je zobrazováno něco, 
co jen tušíme. Marie v duše věří, jedno zda rostlin, zvířat, lidí, 

a dává jim konkrétní zobrazení i tvar. To, co spojuje dílo Marie 
a Zdeňka Preclíkových, vidíme na povrchu jako pouhé téma, zálibu 
ve věcech fantaskních, nadpřirozených, záhadných, tajemných. 
Skutečnost je hlubší. Marie a Zdeněk spolu žijí téměř padesát let. 
Za tu dobu lidé prorostou, propojí se, zvenku je těžké popsat jak. 
Jisté je, že zatímco Zdeněk Preclík hledá a nachází svou inspiraci 
v dávných příbězích, Bibli, středověku, pohádkách a bájích, pro 
Marii je hlavním inspiračním zdrojem příroda. Výstava v Galerii 
Smečky je doposud největší přehlídkou jejich tvorby | do 26. 5.

GALERIE SUPŠ
Galerie Vyšší odborné školy 
uměleckoprůmyslové a Střední 
uměleckoprůmyslové školy
Žižkovo nám. 1, 130 00 Praha 3 (vstup do galerie 
je možný hlavním vchodem školy)
tel.: +420 222 728 255
e-mail: info@sups.cz
www.sups.cz

  otevřeno: po–čt 9.00-17.00, pá 9.00–12.00; vstup zdarma
  galerie představuje prostor, kde známí umělci a hosté, stejně jako 
vyučující školy a žáci představují svá umělecká díla

VÝSTAVA
Výstava maturitních prací Střední uměleckoprůmyslové 
školy Žižkov | od 2. 5. do 29. 6.

Preclíkovi                                                        
Duše

Zdeněk Preclík, 1983
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GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30, 110 00 Praha 1
e-mail: info@galerievaclavaspaly.cz
www.galerievaclavaspaly.cz

  otevřeno: denně 11.00–19.00

         
VÝSTAVY
Zbyněk Sedlecký: „Pravé poledne“ | do 6. 5.
Denisa Krausová: Hlava je vnitřností čepice | vernisáž 10. 5. 
v 18.00 | od 11. 5. do 24. 6.

GALERIE VIA ART
Resslova 300/6, 120 00 Praha 2
tel.: +420 604 450 549
e-mail: galerie.viaart@volny.cz
www.galerieviaart.com

  otevřeno: út–čt 13.00–18.00, pá 13.00–17.00

VÝSTAVY
Adéla Janská – Nic krom tebe | do 11. 5.
Michaela Černická – Dokumentární sondy | od 29. 5. do 22. 6.

GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 10, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 326 180
e-mail: info@villapelle.cz
www.villapelle.cz

  spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská
  otevřeno: út–ne 13.00–18.00 vyjma státních svátků

VÝSTAVA
Sempé – Malý Mikuláš a jiné... První výstava světoznámého 
francouzského kreslíře a ilustrátora v Česku představí nejen ilu-
strace Malého Mikuláše, ale i autorův svébytný novinový humor 
a titulní strany světových magazínů, jako je New Yorker a Paris 
Match | kurátor Klára Voskovcová | od 4. 5. do 15. 7.

DOPROVODNÝ PROGRAM
12. 05. | 17.00 | Svět knihy – Mikulášovi přátelé – Přijďte 
se seznámit – výtvarná dílna pro děti všech generací. Výstaviště 
Holešovice, pavilon Rosteme s knihou, Praha 7
13. 05. | 15.00 | Den matek – Mikulášovy recepty aneb nadílka 
francouzských delikates – odpoledne plné dobrot – stánky s (ne-
jen francouzskými) delikatesami, zábavné vaření s dětmi a pro 
děti s Karolínou Kamberskou, relaxace pro maminky v zahradě 
17. 05. | 18.00 | Komentovaná prohlídka výstavy – s od-
borníkem na kreslený humor Ivanem Hanouskem
19. 05. | 15.00 | Mikulášovy průšvihy – Jak se animuje rvačka? 
– Animátorská dílna s Ultrafun. Rezervace: dilny@villapelle.cz 
22. 05. | 18.00 | Komentovaná prohlídka výstavy a beseda 
– Sempé – ilustrace, karikatura, vtip – chcete se dozvědět 
více o kresleném humoru, ilustraci a karikatuře? Nikdo není po-
volanější, než publicista Pavel Ryška 
26. 05. | 15.00 | Mikuláš, Raoul a Marcellin – křest Sempého 
knihy Pivoňka (Marcellin Caillou) s nakladatelstvím Baobab. Mi-
kuláš nás seznámí se svými přáteli, červenajícím se chlapečkem 
Marcellinem a cyklistou Raoulem.
31. 05. | 18.00 | Beseda – S humorem nad kresleným 
humorem – s českými humoristy o těch světových a naopak: 
Jiří Slíva, Miroslav Barták, Miroslav Kemel, Fefík, Ivan Hanousek 

STÁLÁ SOUČÁST VÝSTAVY / PŮDA VILLY PELLÉ 
Redakce občasníku Patálie v Pellé | Jak složit dohromady 
obrázky a slova a vytvořit tak novinovou maketu? Vyzkoušejte 
si práci redaktora, sestavte si vlastní novinovou stránku, nebo 
popište svůj Největší průšvih. Nejlepší příspěvek bude oceněn! 
Všichni Mikulášové mají vstup zdarma!

Denisa Krausová, Pivoňka, olej na plátně, 200 x 160 cm, 2014
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FRESH SENIOR KLUB / VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
PRO SENIORY
Villa Pellé, Praha 6; Atrium a KC Vozovna, Praha 3; Písecká brána, Praha 6
www.freshsenior.cz

  informace a rezervace: út–pá 10.00–14.00 na tel.: 224 326 180 nebo 
na info@porteos.cz

  pořádá spolek PORTE za finanční podpory MČ Praha 6; vstup zdarma
  u pořadů s uvedením REZERVACE NUTNÁ se můžete zúčastnit pouze 
po zarezervování místa

07. 05. | 17.00 | Shahab Tolouie Trio – íránský kytarista, zpě-
vák, skladatel originálním způsobem propojuje perskou hudbu a 
španělské flamenco. Shahab Tolouie – kytara, zpěv, Gavrilo Alexič 
– elektrická a akustická baskytara, Petr Hadr – bicí | Atrium Žižkov
14. 05. | 16.00 | Tvůrčí dílna s Miladou Gabrielovou – všechno 
je divadlo – veselé nebo smutné, vždy proměnlivé, plné možností 
a obrazů. Vytvoříme miniaturní základ domácího loutkového diva-
délka. Kulisy podle vlastní fantazie a loutky při nedostatku času za 
domácí úkol (podle návodu) | rezervace nutná! | KC Vozovna
15. 05. | 16.00 | Zpívající právník Ivo Jahelka | vystoupení popu-
lárního folkového zpěváka a stále aktivního advokáta | Písecká brána
21. 05. | 16. 00 | Expedice Grand Canyon s cestovatelem 
Martinem Kratochvílem – dokument z ojedinělého sjezdu řeky 
Colorado v celé délce Velkého kaňonu. | KC Vozovna
22. 05. | 15.50 | Vycházka Nový svět – pražské malebné zá-
koutí, které je naštěstí stále mimo hlavní turistický ruch. Osobité 
místo, kde působila a žila řada umělců - Jan Zrzavý, Jiří Anderle, 
Jan Švankmajer, Josef Nálepa, Milan Knížák a rád jsem chodíval 
i Jakub Arbes | rezervace nutná! | sraz: tram. stanice Pohořelec.
28. 05. | 16.00 | Fresh Memory – Jogging pro svěží paměť 
– Mgr. Adriana Rohde Kabele, certifikovaná trenérka paměti 
III. stupně v další, již čtvrté lekci představí vhodné techniky s prak-
tickými ukázkami trénování paměti. Jednotlivé lekce na sebe 
nenavazují. Tématem budou Doprava a cestování | KC Vozovna 
29. 05. | 16.00 | Sedm divů britských vodních cest – jistě 
téměř každý slyšel o sedmi divech světa – ale slyšeli jste o sedmi 
divech britských vodních cest? Představí je Hana Wilson, která 
všechny kanály a řeky lodí splavila, a která ve Velké Británii na-
konec i zakotvila | Písecká brána

GALERIE VLTAVÍN
Masarykovo nábř. 36, 110 00 Praha 1
tel.: +420 604 215 296
e-mail: nabrezi@galerie-vltavin.cz
www.galerie-vltavin.cz

  otevřeno: denně 10.00–12.00, 13.00–18.00
  vstupné dobrovolné

VÝSTAVA
Předaukční výstava k  aukci Výtvarné umění 19. – 21. 
století | od 3. 5. do 24. 5.

AUKCE
24. 05. | 18.00 | Výtvarné umění 19. – 21. století – 157. aukce 
| Kamenný sál Rezidence Ostrovní, Ostrovní 8, Praha 1

SOUTĚŽ O 3 × 2 VSTUPENKY 
DO DIVADLA ABC NA PŘEDSTAVENÍ

MACBETH

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

Kdy má představení Macbeth  
v Divadle ABC?
a) 11. března
b) 18. března
c) 25. března

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

Soutěž o 2x2 vstupenky  
do Strahovské obrazárny na výstavu

„V oplatce jsi všecek tajně“
konané do 20. 5. 2018.

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka Soutěžní otázka: Kdo je autorem 
obrazu „Večeře v Emauzích“
a) Jaroslav Král    c) František Muzika
b) Jan Zrzavý

Své odpovědi posílejte do 10. května  
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou 
na adresu redakce Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3.
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GALLERY OF ART PRAGUE
Staroměstské nám. 15, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 313 849
e-mail: info@goap.cz
www.galleryofartprague.cz

  otevřeno: denně 10.00–20.00
  Gallery shop

VÝSTAVY
Salvador Dalí
Alfons Mucha
Andy Warhol a Československo

JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Jeruzalémská 7, Praha 1 – Nové Město
www.synagogue.cz/Jerusalem

  otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 10.00–17.00
  vstupné zahrnuje prohlídku synagogy: dospělí 80 Kč, děti 6–15 let, 
senioři a studenti 50 Kč, děti do 6 let zdarma; vstupné pro skupiny CK 
s průvodcem: dospělí 50 Kč, děti 6–15 let, senioři a studenti 30 Kč, 
děti do 6 let zdarma

  pro vstup je také platná společná zlevněná vstupenka ze Staronové 
synagogy a vstupenka ze Židovského muzea v Praze (je možné ji 
využít i druhý den)

Synagoga byla postavena v letech 1905–1906 podle 
projektu vídeňského architekta Wilhelma Stiassného 
a kombinuje secesní tvarosloví s maurským stylem. Synagoga je 
unikátní památkou pražské architektury počátku 20. sto-
letí a současně nádherným příkladem synagogální architektury 
Rakousko-Uherska. Návštěvníky zaujme obnovené hlavní průčelí 
a portál a dále restaurované nástěnné malby a vitráže oken. Po-
řádají se zde koncerty a výstavy.

STÁLÉ VÝSTAVY
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek   Poprvé 
se veřejnosti představuje poválečná historie pražské židovské 
komunity.
Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989   
Výstava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, 
které jsou ve správě Židovské obce v Praze.
10 hvězd. Revitalizace židovských památek v České re-
publice   Výstava pojednává o projektu realizovaném Federací 
židovských obcí. Jedná se o rekonstrukce synagog a rabínských 
domů. Dosud bylo zrekonstruováno 10 objektů.

VÝSTAVA
Stigmatizovaná místa. Výstava fotografií – Karel Cudlín 
| do 10. 6.

LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 211 567
e-mail: lgp@lgp.cz
www.facebook.com/LeicaGallery
www.lgp.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–21.00, so+ne a státní svátky 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, která je součástí 
celosvětové nadnárodní sítě Leica Galerií. Sídlí v centru Prahy, 
výstavní prostory doplňuje kavárna a fotografické knihkupectví. 
Galerie také pořádá večerní besedy s významnými osobnostmi 
fotografie, fotografické workshopy, lektorské programy pro stu-
denty a zabývá se prodejem uměleckých fotografií.

VÝSTAVA
Jmenuji se Robert Vano   Komorní výstava fotografií před-
stavuje průřez tvorbou čerstvého sedmdesátníka Roberta Vana 
s důrazem na jeho nezaměnitelné portréty a mužské akty. Výstava 
představuje fotografie od roku 1968, kdy Vano emigroval do USA 
a provádí nás jeho tvorbou do dneška | do 17. 6.

DOPROVODNÝ PROGRAM
14. 05. | 17.00 | „Kafe s Robertem“ – posezení s Robertem 
Vanem v Leica Gallery Café | rezervace míst nutná
28. 05. | 19.00 | Beseda s autory výstavy – večerní povídání 
s autorem fotografií Robertem Vanem a Adolfem Zikou, který 
sestavil výstavu a zároveň natočil dokument o Robertově životě 
s názvem Robert Vano – příběh člověka | rezervace míst nutná
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LEICA GALLERY CAFÉ
Tomáš Vocelka: Geometrie města   Výstava v galerijní kavárně 
je výběrem z fotografií, zachycující architekturu revitalizovaných 
říčních doků na Rýně v německém Düsseldorfu | do 18. 6. 
Podrobnosti a další akce aktuálně na www.lgp.cz.

MAPOVÁ SBÍRKA PŘF UK
Albertov 6, 120 00 Praha 2
tel. +420 221 951 590
www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka

 A bezbariérový přístup z boku budovy – Votočkova ulice
  otevřeno: každou středu 10.00–17.00 (poslední vstup v 16.30)
  vstupné: dospělí 70 Kč, děti 6-15 let, studenti a senioři 40 Kč, děti do 
5 let, držitelé ZTP a studenti a zaměstnanci PřF UK zdarma; komento-
vaná prohlídka 50 Kč/osobu

EXPOZICE
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK   Navštivte 
nejvýznamnější univerzitní mapovou sbírku ve střední Evropě. 
Obsahuje 130 000 map, 3 000 atlasů, 90 globů a 10 000 dalších 
dokumentů. Kuchařova galerie kartografie představuje hlavní 
evropské kartografické směry. Návštěvníci uvidí glóby z dílny 
Jana Felkla, Hollarovy veduty, kopie nejstarších map Česka, mapy 
od S. Münstera, J. A. Komenského, P. J. Šafaříka, J. B. Homan-
na, 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 geo-
referencování starých map.

PROHLÍDKY MAPOVÉ SBÍRKY
  skupiny nad 5 osob je nutné předem ohlásit na tel. 221 951 590, 
e-mail: mapcol@natur.cuni.cz 

Exkurze jednotlivců i skupin bez odborného výkladu   Ná-
vštěvníkům jsou k dispozici odborné texty v českém a anglickém 
jazyce o historii sbírky a vystavených exponátech. 
Skupinové prohlídky s českým či anglickým výkladem 
odborného průvodce   Přednostně pro předem objednané 
školní skupiny i laickou veřejnost (minimálně 10 osob). Výklad 
odborného průvodce je uzpůsoben potřebám a věku studentů; 
skupiny 10-15 návštěvníků (při vyšším počtu zájemců je nutno 
skupinu rozdělit); doba prohlídky je 45–60 minut (po domluvě 
lze zkrátit či prodloužit)

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR, KLEMENTINUM
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 663 111
www.facebook.com/narodni.knihovna
www.nkp.cz

  nepřehlédněte: Národní knihovna ČR je uzavřena ve dnech 30. 4. – 
1. 5. a 7. – 8. 5.

VÝSTAVNÍ CHODBA V PŘÍZEMÍ (VCHOD A)
  otevřeno: po–so 9.00–19.00
  vstupné: 10 Kč (čtenáři NK ČR zdarma)

Obraz a slovo – výstava fotografií skupiny GM10 doplně-
ných poezií Zdeňka Jiráska   Výběr z tvorby fotografů Petra 
Berana, Oldřicha Bubáka, Miloše Fice, Marcela Fujcika, Miroslava 
Hozy, Milana Křička, Petra Moška a Jiřího Tillera doprovázejí básně 
Zdeňka Jiráska | od 15. 5. do 28. 6.
Knihy se těžko vystavují VIII – Oldřich Hlavsa   Tvorba Old-
řicha Hlavsy, výrazného českého knižního grafika, se pohybovala 
na hranici písma a ilustrace. Rád experimentoval s formáty i kla-
sickými písmy v nových kontextech. Nezapomenutelné jsou např. 
edice Klub přátel poezie, Slunovrat či Bohemia I od 17. 5. do 30. 6. 

GALERIE KLEMENTINUM 
vstup z Mariánského náměstí, vchod B2

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

Lobkowiczká mapová sbírka   Výběr starých map, plánů a ze-
měpisných atlasů z let 1579-1880 ze sbírky hořínsko-mělnické 
větve rodu Lobkowiczů. K vidění budou rané kartografické barev-
né mědirytiny, litografie, jazykové mapy i patrně nejstarší tištěná 
železniční mapa na území monarchie | do 17. 6. 

DALŠÍ AKCE 
02. – 05. 05. | Zlomvaz festival   Mezinárodní studentský di-
vadelní festival DAMU v Praze za účasti dalších uměleckých škol 
FAMU a HAMU - více o studentských vystoupeních v Klementinu 
na www.zlomvaz.cz | Zrcadlová kaple, Révové nádvoří, Zasedací 
sál v 1. patře
16. 05. | 16.00 | Slavnostní udělení Ceny Rudolfa Medka 
pro rok 2018. Cena pro osobnosti, které přispěli k rozvoji čes-
ko-ruských vztahů 20. stol., a k podpoře a rozvoji demokracie, 
udělovaná každoročně od r. 2008 | Zrcadlová kaple
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NIKON PHOTO GALLERY
Újezd 19, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 317 277
e-mail: info@nikonphotogallery.cz
www.nikonphotogallery.cz

  otevřeno: denně mimo pondělí 12.00–19.00
  vstup zdarma

VÝSTAVA
Luděk Vojtěchovský   Tvorba Luďka Vojtěchovského dozrála 
k vysoké kvalitě intenzivní a dlouholetou prací v tichém soustře-
dění. Jeho dílo je důkazem, že umění fotografie vyrůstá nenápad-
ně i mimo velká centra a v době digitálních manýr všeho druhu 
stále ještě (!) na půdě klasických fotografických postupů | do 27. 5.

NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 604 870 607
e-mail: info@novasin.org

  www.novasin.org
  otevřeno: denně mimo pondělí 11.00–18.00

VÝSTAVY
Rostislav Novák: „Obrazy – Odrazy“   Výstava představí ob-
razy vzniklé v posledních letech. Její název „Obrazy – Odrazy“ 
odkazuje na autorův zájem o vztah mezi vědou a spiritualitou. 
Přední vědci začínají připouštět existenci souvislostí mezi ryzí 
fyzikou a metafyzikou. Připouští, že existují jiné, vyšší roviny 
reality, které nemůžeme nijak dokázat, ale ze kterých pochází 
náš život a umění. Autor se snaží, aby v jeho obrazech se „od-
rážela“ tato jiná realita, ve které neexistuje čas ani prostor, ale 
zároveň aby z nich vyzařovala pozitivní energie, žitá zde, v tomto 
časem svázaném a prostorem ohraničeném světě. Ve více méně 
abstraktních velkoformátových obrazech autor používá ne zcela 
obvyklé malířské postupy a kombinuje různé techniky ve snaze 
najít přesvědčivé vyjádření výtvarného záměru | od 25. 4. do 13. 5.

Kamila Najbrtová, Ivana Šrámková, Pavla Soukupová „3“   
Výstava představí aktuální tvorbu tří autorek galerie S – Kamily 
Najbrtové, Ivany Šrámkové a Pavly Soukupové. Autorky spojuje 
originalita, profesionalita, humor, optimismus a láska ke světlu, 
díky světlu jsou jejich výtvory nekonečně proměnlivé. Ivana 
Šrámková je sochařka, věnuje se autorské tvorbě soch ze skla. 
Její dílo má neuvěřitelný rozsah – od rozměrných objektů a rea-
lizací v architektuře až ke komorní plastice. Na výstavě představí 
kromě větších plastik z taveného skla také aktuální malířskou 
tvorbu. Kamila Najbrtová vytváří iluzi prostoru, usiluje o efekt 
hologramu. Využitím klasické malby a principů malby na skle 
stále posouvá své možnosti. Často se jí podaří rozechvět vzduch 
nad obrazem. Pavla Soukupová tvoří kombinovanou technikou 
inspirovanou způsoby používanými od středověku  k napodobo-
vání zlata a stříbra. Snaží se příběhy všedního dne zakódovat do 
jednoduchého znaku | od 16. 5. do 3. 6.
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OBECNÍ DŮM
nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 002 101
e-mail: info@obecnidum.cz
www.obecnidum.cz

  výstavy otevřeny: denně 10.00–19.00 
  další program viz rubrika Kulturní domy

DLOUHODOBÁ VÝSTAVA
Blanka Matragi   K 30. výročí tvorby Blanky Matragi. Světově 
proslulá módní návrhářka Blanka Matragi navazuje na úspěšnou 
výstavu z roku 2006 a představuje svou tvorbu – zejména šaty, 
oděvní doplňky, ale také sklo, porcelán, sochy, lustry, šperky, 
grafiky aj. | prodlouženo do 31. 12. 2020

  vstupné: plné 260 Kč, snížené 155 Kč (pro návštěvníky nad 60 let, 
studenty SŠ a VŠ do 26 let, držitele průkazů ZTP, ZTP/P), rodinné 

550 Kč (1–2 dospělé osoby a 1–3 děti do 18 let), školní skupiny (ZŠ, 
SŠ, VŠ) 85 Kč za osobu (při minimálním počtu 10 studentů), 10% 
sleva z plného vstupného 235 Kč pro držitele Opencard nebo Lítačky, 
zvýhodněné: 1 Kč pro děti do 10 let v doprovodu rodičů, pedagogický 
doprovod skupiny minimálně 10 studentů, zdarma: držitelé AMG 
(Asociace muzeí a galerií)

VÝSTAVA
Česká divadelní fotografie 1859–2017   První a největší 
souhrnná výstava fotografií z divadelního prostředí Česká 
divadelní fotografie 1859–2017 vás provede historií českého 
divadla od počátku vzniku fotografie a nabídne portréty 
hereckých hvězd, fotografie inscenací renomovaných velkých 
i studiových scén, divadelních budov i jejich zákulisí, to vše 
od poloviny 19. století až po současnost. Autory snímků jsou 
například legendy jako František Drtikol, Miroslav Hák, Václav 
Chochola a Jaroslav Krejčí, či pochází ze slavného fotografické-
ho Ateliéru Langhans a řady dalších. Výstavu připravil Institut 
umění – Divadelní ústav (IDU) ve spolupráci s Národním 
muzeem | od 10. 5. do 24. 6.
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Návštěvnické objekty:       Stálé výstavy:          Krátkodobé výstavy:   Doprovodný program:

Starý královský palác
Katedrála sv. Víta 
Bazilika sv. Jiří 
Zlatá ulička se stálou expozicí 
Rožmberský palác 
Jižní věž katedrály

Obrazárna PH
Příběh PH 
Svatovítský poklad 

Labyrintem dějin 
českých zemí

Doteky státnosti 
Obnova Pražského hradu 
O výstavě Josipa Plečnika 

Festival dechové
hudby na III. nádvoří 
Program pro děti
v Jelením příkopu
(ukázky dravců)
 

                          OTEVŘENY NÁVŠTĚVNICKÉ OBJEKTY, 
VÝSTAVY A REPREZENTAČNÍ PROSTORY
zdarma

2 018
Zahájení letní turistické sezóny

Pražský hrad
sobota  12. května 2018 
9:00–18:00

Z m ě n a  p r o g r a m u  v y h r a z e n a !    

www.hrad.cz

Akce se koná pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana



pražský hrad
PRAŽSKÝ HRAD
Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
e-mail: info@hrad.cz
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. +420 224 372 423, 224 372 419, III. nádvoří tel. 
+420 224 372 434, 224 372 435, info@hrad.cz, otevřeno denně 
9.00–17.00

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY 
tel. +420 224 373 584, 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, Rožmberský palác 9.00–17.00. Ka-
tedrála sv. Víta 9.00–17.00 (v neděli po ukončení bohoslužeb od 
12.00, poslední vstup vždy v 16.40). Velká jižní věž 10.00–18.00. 
Expozice Svatovítského pokladu 10.00–18.00.
Zahrady Pražského hradu a Jelení příkop jsou v letní sezoně 
otevřeny 10.00–18.00. Zahrada na Baště je otevřena celoročně 
denně 6.00–22.00. 

CENÍK VSTUPNÉHO DO HISTORICKÝCH OBJEKTŮ 
PRAŽSKÉHO HRADU

  ceny jsou uvedeny v pořadí: plné vstupné/sleva*/rodinné vstupné

Pražský hrad – okruh A: Starý královský palác, expozice Příběh 
Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, 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
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.

VÝSTAVY

TEREZIÁNSKÉ KŘÍDLO STARÉHO 
KRÁLOVSKÉHO PALÁCE

  otevřeno: denně 9.00–17.00
  vstup ze stálé expozice Příběh Pražského hradu

Obnova Pražského hradu v letech 1918–1929   První pro-
jekt Pražského hradu věnovaný 100. výročí vzniku samostatného 
československého státu ukazuje proměnu Pražského hradu z mo-
narchického symbolu v sídlo prezidenta demokratické republiky 
i složitý proces vzniku a přijímání koncepce nové podoby Hradu 
a jeho následnou přestavbu, stejně jako s přestavbou související 
archeologické výzkumy a rozvoj památkové ochrany jedinečného 
hradního areálu | do 13. 5. 

ZALOŽENO 1918
Výstavní projekt k 100. výročí vzniku ČSR

CÍSAŘSKÁ KONÍRNA
  otevřeno: denně 10.00–18.00

Labyrintem dějin českých zemí   Originální archiválie a další 
unikátní předměty představí zlomové okamžiky ve vývoji českého 
státu od 10. stol. do současnosti. K vidění budou pohřební insignie 
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Přemysla Otakara II., originální svazky zemských desek pražských, 
brněnských, olomouckých a opavských, dále např. washingtonská 
deklarace a další dokumenty českých panovníků a významných 
osobností. Po delší době bude opět vystavena v originále tzv. 
Zlatá bula sicilská, zlatá bula českého krále a císaře Svaté říše 
římské národa německého Karla IV. či Rudolfův majestát pro 
evangelické stavy | do 1. 7.

JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
  otevřeno: denně 10.00–18.00

Doteky státnosti   Osu výstavy, věnované především historii 
státních symbolů, tvoří příběhy vystavených předmětů (např. 
kolekce dekorací Řádu Bílého lva, prezidentský automobil Škoda 
VOS, text projevu prezidenta Beneše po jeho abdikaci v r. 1938 
s jeho poznámkami či dopisy Milady Horákové z žaláře). Ačkoliv 
byla řada státních symbolů v minulosti mnohokrát zneužita, stále 
se jedná o stejné symboly, za něž byli naši předkové ochotni polo-
žit život. Součástí výstavy bude i klenotnice s nejvyššími státními 
vyznamenáními, udělovanými za uplynulých sto let, a unikátní 
archiválie vážící se k přelomovým okamžikům našich novodobých 
dějin, které se budou pravidelně obměňovat | od 10. 5. do 31. 10. 
K dalším výstavám v rámci projektu „Založeno 1918“ více in-
formací na www.hrad.cz/zalozeno 1918

PROSTOR POD PLEČNIKOVOU VYHLÍDKOU 
V JIŽNÍCH ZAHRADÁCH

  otevřeno denně 10.00–18.00

Josip Plečnik – Architektura pro novou demokracii   Doku-
mentace unikátní výstavy z roku 1996 u příležitosti 100. výročí 
vzniku Československa. Výstava představuje podobu jednoho 
z  nejvýznamnějších kulturních projektů, realizovaných na 
Pražském hradě v 90. letech 20. století. Výstava práce a odkazu 

architekta Josipa Plečnika zahrnovala  sedm expozic v  interi-
érech Pražského hradu a čtyři tematické instalace Plečnikovy 
architektury v exteriérech, pojaté jako exponáty in situ. Ty byly 
propojeny pětatřiceti tematickými zastávkami na trase výstavy, 
jež zahrnula všechny Plečnikovy realizace z období 20. a 30. let, 
kdy zde působil na pozvání TGM jako hradní architekt. Plečnikovo 
dílo v areálu Hradu se tak de facto stalo součástí výstavy, což 
byl z hlediska rozsahu a genia loci Hradu v oblasti současného 
výstavnictví unikátní počin | do 20. 5. 

KRÁLOVSKÝ LETOHRÁDEK
  otevřeno denně 10.00–18.00

Parmigianino. Grafika a kritické ohlasy   Od května se 
v Královském letohrádku na Pražském hradě uskuteční výstava, 
která představí tvorbu předního italského malíře a rytce období 
evropského manýrismu, vlastním jménem Girolamo Francesco 
Maria Mazzola. Expozice představí autentické kresby a rytiny to-
hoto věhlasného umělce, které pro účely této výstavy zapůjčila 
řada soukromých i veřejných italských sbírek. Nedílnou součástí 
výstavy jsou též „kritické ohlasy“, které představí rytiny autorů 
inspirovaných tvorbou Parmigianina | od 7. 5. do 30. 6. 

DOPROVODNÉ AKCE

Po stopách Karla IV. na Pražském hradě   Po stopách Karla IV. 
se mohou návštěvníci vydat v rámci tzv. Karlova okruhu: prohlídka 
26 míst v areálu Pražského hradu, během které se návštěvníci 
dozvědí o stavebních a uměleckých počinech, kterými Karel IV. 
významně zasáhl do jeho podoby. Trasa prohlídky vede ke ka-
tedrále sv. Víta, ke Starému královskému paláci, kostelu Všech 
svatých nebo k Nejvyššímu purkrabství. Upozorňuje i na stavby, 
které vplynuly do stavební hmoty mladších objektů, takže si je 
dnes už nelze prohlédnout. Ke Karlovu okruhu byla vydána do-
provodná publikace.

STÁLÉ EXPOZICE

KAPLE SV. KŘÍŽE NA PRAŽSKÉM HRADĚ
II. nádvoří

  otevřeno: denně 10.00–18.00

Svatovítský poklad   V kapli sv. Kříže na II. nádvoří Pražského 
hradu se ukrývá výběr toho nejlepšího z chrámového pokladu 
shromažďovaného při kostele a katedrále sv. Víta od 11. století. 
Stálá výstava Svatovítského pokladu představuje 139 předmětů 
vysoké historické a umělecké ceny, mj. náročně zdobené 
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 

Stříbrný křížek s postavou Ukřižovaného oděného do tzv. colobia, Mikulčice 
– Valy, u atria 3. kostela, e. č. 594-1022/56, 2. polovina 9. století 
© Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., foto Jiří Foltýn

126  pražský hrad



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 9.00–17.00

Příběh Pražského hradu   Dějiny Pražského hradu od prehisto-
rie až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktiv-
ní programy s vizualizacemi stavebního vývoje hradního areálu. 
Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných 
exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá trasa, 
chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, 
zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je umístěna 
v hlavních sálech gotického podlaží Starého královského paláce. 
Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata spojená 
s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh církve 
a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, Příběh 
korunovací i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky jsou 
umístěny v nově zpřístupněných prostorách navazujících na hlav-
ní trasu prohlídky | k aktuálnímu programu více informací na 
www.pribeh-hradu.cz a www.hrad.cz

PŘEDNÁŠKY
03. 05. | 17.00 | Král Vladislav II. Jagellonský a jeho doba. 
Přednášející: Václav Hrnčiřík.
17. 05. | 17.00 | Péče o katedrálu sv. Víta v posledních de-
seti letech. Přednášející: Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc.
K programu více info na www.pribeh-hradu.cz a www.hrad.cz

OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
II. nádvoří

  otevřeno: denně 9.00–17.00

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

PRAŠNÁ VĚŽ (MIHULKA)

Z technických důvodů je až do odvolání uzavřena.

ZLATÁ ULIČKA
  expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových 
okruhů, od 17.00 do 22.00 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.

PALMOVÝ SKLENÍK V ZÁMECKÉM PARKU 
V LÁNECH

  otevřeno: od 3. 5. vždy během provozní doby zámeckého parku 
(středy odpoledne, čtvrtky odpoledne a víkendy)

TGM v Lánech   Expozice uspořádaná k 100. výročí založení Čes-
koslovenské republiky představuje T. G. Masaryka jako prezidenta, 
který v Lánech mezi léty 1921 až 1937 pracoval, odpočíval a žil 
běžný rodinný život. Sedmdesát archivních dokumentů včetně 
fotografií převážně z Muzea T. G. Masaryka v Lánech (pobočky 
Muzea T. G. M. Rakovník) dokumentuje prezidentova setkání 
s domácími či zahraničními politiky, umělci, s rodinou či s obča-
ny a představiteli Lán, do jejichž historie se první československý 
prezident nesmazatelně zapsal | od 3. 5. do 1. 11. 2018

AKCE
12. 05. | 09.00–18.00 | Zahájení letní turistické sezony   
Pražský hrad poprvé zpřístupní Starý i Nový královský palác zá-
roveň. Při zahájení sezony bude možné tradičně zdarma vidět 
všechny návštěvnické objekty Pražského hradu – Starý 
královský palác s Vladislavským sálem, reprezentační prostory 
v Novém královském paláci se Sloupovou síní podle návrhu Jo-
sipa Plečnika, dále katedrála sv. Víta, bazilika sv. Jiří a Zlatá ulička. 
K tomu letos Hrad výjimečně přidá i další reprezentační prostory, 
výstavy a stálé expozice. Kromě toho budou volně přístupné vý-
stavy uspořádané k 100. výročí založení ČSR, na III. nádvoří se 
uskuteční festival dechových hudeb a v Jelením příkopu bude 
připraven program pro děti s ukázkami výcviku dravých ptáků.
Otevřeny budou i krátkodobé výstavy Labyrintem dějin 
českých zemí v Císařské konírně, Doteky státnosti v Jízdárně, 
Obnova Pražského hradu v Tereziánském křídle a Josip Plečnik – 
Architektura pro novou demokracii v prostoru pod Plečnikovou 
vyhlídkou v Jižních zahradách.
Bližší informace na www.hrad.cz
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památky
VÝZNAMNÉ PAMÁTKY

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
Jindřišská, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
tel.: +420 224 232 429 
e-mail: pokladna@jindrisskavez.cz
www.jindrisskavez.cz

  otevřeno: denně 10.00–19.00
  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
Svět a Světlo   Výstava obrazů malíře a filozofa ILKA a akad. 
malíře a restaurátora Petra Hampla | otevřeno denně 10.00–19.00 
| od 1. 5. do 29. 6. | 3. p.

POŘADY
02. 05. | 17. 00 | Znovuzrození Jindřišské věže – procházka 
historií JV s Ing. Janem Stěničkou | vstupné 140 Kč | 10. p.
21. 05. | 19.00 | Autorské čtení – autorské čtení z kulturních 
magazínů Totem.cz, Pismak.cz a dalších. Ve druhé polovině večera 
proběhne cestovatelská beseda | vstupné 60 Kč | 10. p.

KONCERT
24. 05. | 19.30 | Hudební skupina 369 + host – skupina 369 
hraje Rhytm blues a neosoul. Hostem bude básnířka Kateřina 
Maderová | vstupné 190 Kč | 10. p.

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
VYŠEHRAD
V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad
tel.: +420 241 410 348, 241 410 247 
e-mail: 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 8.00–18.00
 A bezbariérový vstup do baziliky sv. Petra a Pavla

Místo, kde je pochováno více než 600 osobností české kul-
tury a vzdělanosti, např. A. Dvořák, K. Čapek, B. Němcová, K. H. 
Mácha, J. Neruda, A. Mucha, M. Aleš, E. Destinnová, J. Heyrovský, 
B. Smetana, Z. Štěpánek ad.

INFORMAČNÍ CENTRUM ŠPIČKA
 A bezbariérový vstup
  otevřeno denně 9.30–18.00

Informace, prodej suvenýrů, propagace, občerstvení; tor-
zo gotické brány Špičky z doby Karla IV. | nachází se v ulici 
V Pevnosti mezi Táborskou a Leopoldovou branou

INFORMAČNÍ CENTRUM CIHELNÁ BRÁNA
Cihelná brána, ul. V pevnosti 46

  otevřeno denně 9.30–18.00

Informace, prodej suvenýrů, propagace. 

STÁLÉ EXPOZICE
  všechny stálé expozice otevřeny denně 9.30–18.00

CIHELNÁ BRÁNA, KASEMATY A SÁL GORLICE
  vstupné: výstava a vstup do kasemat s průvodcem: 60 Kč, snížené 
30 Kč, rodinné 120 Kč, děti do 6 let zdarma
 A bezbariérový vstup, doporučuje se doprovod – nerovný povrch

Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění a Praž-
ské brány – vchod z Cihelné (Pražské nebo Nové) brány. 
Kasematy a sál Gorlice, kde se nachází šest originálních 
barokních soch z Karlova mostu – vstup z Cihelné brány.
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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. 

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

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Prohlídka kostela Stětí svatého Jana Křtitele – každý lichý 
víkend v měsíci vždy v 11.00 a 14.00
Prohlídka Martinských kasemat – každý sudý víkend v měsíci, 
vždy v 11.00 a 14.00 | sraz na prohlídky je v Infocentru Špička, 
vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY O VYŠEHRADĚ
Navštivte Vyšehrad se svojí školní třídou a prozkoumej-
te 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 9. třídu ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ či gymnázia
Budíme češtinu – pro 1. – 4. třídu ZŠ
Turnaj krále Karla – pro 1. a 2. třídu ZŠ

GALERIE VYŠEHRAD (NAD LIBUŠINOU 
LÁZNÍ)

  info na Facebook.com/vysehradgalerie
  otevřeno denně 9.30 – 18.00
  vstupné 20 Kč
  kurátor Petr Vaňous

VÝSTAVA
Jana Farmanová: We are family | do 3. 6.

STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL 

19. 05. | 11.00 | Má vlast cestami proměn – zapomenuté, 
rozbité a zničené, tak často končily velké i malé památky naší 
vlasti. Ale někdy, a v poslední době čím dál častěji, se objeví člo-
věk nebo skupina lidí, kteří se rozhodnou současný stav změnit. 
S obnovou nový život. Národní putovní výstava Má vlast cestami 
proměn již po desáté představí lidem po celé zemi místa, která 
prošla proměnou, a také osobnosti, které za jednotlivými projekty 
stojí. Je poděkováním autorům proměn i inspirací pro ostatní. 
A také skvělým rádcem, kam na výlety. Celý komplet výstavy 
uvidíme poprvé při slavnostním zahájení, letos v duchu První 

republiky. Setkáme se s herci a tvůrci stejnojmenného seriálu 
a také se zástupci krajů Libereckého a Olomouckého při předání 
Srdce vlasti a se zástupci ostatních krajů při setkání Srdcí krajů. 
Uvidíme módní přehlídku Sedlické krajky a vyšehradské památky 
za symbolické vstupné včetně těch, které nejsou běžně přístupné. 
Nebude chybět dětský koutek, přivítají vás stánky s tradičními 
domácími výrobky, zručný kadeřník a šikovní žáci učňovských 
škol. Zazní koncerty skupin Spirituál kvintet, Tučňáci, Cantabile, 
a Vyšehrad roztančí Hanácký spolek Hatě Tovačov. Nezapomeňte 
opět na klobouky, a letos je vítána i móda První republiky! Těšíme 
se na vás. Více informací na cestamipromen.cz
25. – 27. 05. | XII. ročník Prague Food Festivalu – tři dny 
špičkové gastronomie – hlavní myšlenkou festivalu je nabídnout 
vysokou gastronomii a nejzajímavější kulinární trendy roku 2018 
za přijatelnou cenu. Můžete se těšit na špičkové pokrmy ze všech 
koutů světa připravené nejlepšími restauranty Česka podle Mau-
rerova výběru Grand Restaurant, na lahodná lokální i zahraniční 
vína, osvěžující piva, prvotřídní koktejly a luxusní minerální vody. 
V nabídce bude i celá řada delikates jako čokoládové pralinky, husí 
játra, párování vína i piva, italské sýry, lahodné paštiky, domácí 
zmrzlina. Bohatý doprovodný program nabídne cooking show 
se slavnými šéfkuchaři v De’Longhi Group Aréně, workshopy, 
přednášky o zdravé stravě, skvělou hudbu nebo akce pro děti. 
Prague Food Festival si zkrátka nesmíte nechat ujít | více infor-
mací o programu a vstupenkách na www.praguefoodfestival.cz 
| prostory vyhrazené pro festival budou přístupné pouze 
s platnou vstupenkou 
Programy pro děti viz rubrika Volnočasové aktivity.

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
tel.: +420 224 947 190 
www.facebook.com/NRpraha
www.nrpraha.cz

  vyhlídka z věže Novoměstské radnice a stálá expozice v bývalém bytě 
věžníka o historii Nového Města je otevřena, vstup z Vodičkovy ulice

  otevřeno út–ne 10.00–18.00, polední pauza ve Věži a Galerii mezi 
12.00–13.00 / 30 min.

  Café Neustadt: otevřeno denně – www.facebook.com/cafeneustadt, 
vstup z nádvoří NR

VÝSTAVY
Neviditelná výstava   Nezapomenutelná hodina v naprosté 
tmě s nevidomým průvodcem. Dlouhodobá výstava | výstavní 
prostory II. patro NR; otevřeno po–pá 12.00–20.00, so–ne, svátky 
10.00–20.00; vstupné na tel. 777 787 064
Barevné variace   Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Šimáč-
kova Praha 7 prezentuje několik okruhů témat, která jsou rozve-
dena různými výtvarnými technikami. Náměty vychází z historie, 
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geografie i z podnětů, které nás obklopují. Důležitou roli zde hraje 
barevnost. | do 1. 5. | Galerie ve věži | otevřeno út–ne 10–18.00 
| vstupné viz věž
Hranice   Výstava výtvarného oboru Gymnázia Na Pražačce, kte-
rá reflektuje téma Hranice jako společensko-kulturní fenomén. 
Mladá generace ho představuje formou malby, kresby, fotografie, 
instalací, videoartu a akčního umění. | do 13. 5. | Galerie v přízemí 
| otevřeno út–ne 10–18.00 | vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, 
rodinné 100 Kč
Václav Holohlavský / Obrazy, grafika   Výstava malíře, zachy-
cujícího momentky běhu života, který se den co den odehrává 
kolem nás a skýtá někdy až neuvěřitelné pohledy. V malbě je 
pro něj nejdůležitější radost, ne styl nebo hranice. | od 17. 5. 
do 10. 6. | Galerie v přízemí | otevřeno út–ne 10.00–18.00. | 
vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč, 9. 6. během 
PMN 19.00–01.00 vstup zdarma

KONCERTY
10. 05. | 19.30 | Stylové večery 2018 – Harmonia Praga ob-
jevuje a oslavuje – na tomto Stylovém večeru uvede Harmonia 
Praga své nedávno vydané CD a hudbu starých časů. | vstupné 
plné 320 Kč, snížené 170 Kč, na místě plné 400 Kč, bližší informace 
na www.harmoniapraga.cz | Velký sál
21. 05. | 19.00 | Lukáš Bařák & jeho hosté – koncert basbary-
tonisty Lukáše Bařáka a jeho hostů (Kristýna Kůstková – soprán, 
Arnheidur Eiriksdottir – mezzosoprán, Petr Nekoranec – tenor, 
Marek Kozák – klavír) | vstupné k sezení 400 Kč, ke stání 200 Kč, 
rezervace na www.nachtigallartists.cz | Velký sál

AKCE
13. 05. | 15. 00 | Dnes provází Minor – herci divadla Minor 
provedou návštěvníky Novoměstské radnice tak trochu jiným 
způsobem | sraz na nádvoří | vstupné děti 80 Kč, dospělí 120 Kč 
18. – 19. 05. | Praha pije víno / Prague Drinks Wine 2018 
– do Prahy opět přijede přibližně 70 vinařů, především rodinných 
vinařství z území bývalého Habsburského mocnářství a řada hos-
tů z dalších regionů. Můžete se těšit na silné zastoupení vinařů 
z Rakouska, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Itálie a Francie. | 
otevřeno pá 13.00–20.00, so 11.00–18.00 | vstupné na www.
prahapijevino.cz | celá NR
The Chamber – Tajemství císaře – dobrodružná úniková hra, 
která hráče přenese do 14. století | dlouhodobá akce | suterénní 
prostory Vinárny radnice | otevírací doba po–pá 11.00–21.30, 
so–ne 9.15–21.30 | vstupné: 1090–1890 Kč | hra pro 2- 6 osob 
| rezervace předem na www.thechamber.cz 

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, 110 00 Praha 1 – Staré Město
tel.: +420 236 002 629 
e-mail: staromestskaradnice@prague.eu
www.facebook.com/staromestskaradnice
www.staromestskaradnicepraha.cz; www.prague.eu

  památka ve správě hlavního města Prahy; provozuje Prague City Tourism
  otevřeno: sály: po 11.00–19.00, út–ne 9.00–19.00; věž: po 
11.00–22.00, út–ne 9.00–22.00 (pokud není budova vyhrazena pro 
akce primátora hl. m. Prahy)

  vstupné: dospělí 250 Kč, držitelé karty Lítačka 230 Kč, děti (6–15 let), 
studenti (do 26 let) a důchodci nad 65 let 150 Kč, děti 4–5 let, ZTP, 
novináři a důchodci nad 75 let 50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 
max. 4 děti do 15 let) 500 Kč, skupiny CK (min. 20 osob) 160 Kč/os., 
školní skupiny – MŠ 20 Kč/os., ZŠ, SŠ a VŠ 70 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.
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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
Návštěvníci Staroměstské radnice si mohou kromě klasické vstu-
penky zakoupit i vstupenku elektronickou. Tzv. mVstupenka 
umožní přednostní odbavení při vstupu na věž, oproti běžné 
vstupence zaujme také nižší cenou a nabídne i bonusový obsah 
do mobilního telefonu. Vstupenku lze získat po načtení QR kódu 
z informačních cedulí ve Staroměstské radnici nebo na stránce 
prague.mobiletickets.cz. Mobilní vstupenku nabízí Prague Ci-
ty Tourism pouze individuálním návštěvníkům v maximálním 
počtu 5 osob.

REKONSTRUKCE VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE
V současnosti probíhá generální rekonstrukce vnějšího pláš-
tě věže Staroměstské radnice, předpokládaný termín dokon-
čení prací je na podzim 2018. Vyhlídkový ochoz věže byl opraven 
již v roce 2017 a je veřejnosti přístupný. V souvislosti s pracemi 
však bude až do 31. srpna 2018 demontován pražský orloj.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE JE NA FACEBOOKU
Sledujte aktuální dění ve Staroměstské radnici! Zajíma-
vosti, fakta, novinky, pozvánky na speciální akce, mimořádné 
termíny na tematické prohlídky i soutěže o ceny naleznete na 
oficiálním facebookovém profilu Staroměstské radnice: facebook.
com/staromestskaradnice

VEČERNÍ PROHLÍDKY
Navštivte historické síně Staroměstské radnice i po zavíra-
cí době!   Večerní prohlídky, které Prague City Tourism pravidel-
ně pořádá, umožňují zájemcům nahlédnout do reprezentačních 
prostor významné kulturní památky i po setmění. Nestandardní 
prohlídka s rozšířeným výkladem je korunována návštěvou radnič-
ní věže, která příchozím nabídne nevšední pohled na slavnostně 
nasvícenou noční Prahu. | rezervace vstupenek na výše uvedených 
kontaktech; vstupné: 250 Kč; délka prohlídky: 120 minut
05. 05. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
19. 05. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
26. 05. | 20.00 | Prohlídka v angličtině

VRTBOVSKÁ ZAHRADA
Karmelitská 25, 110 00 Praha 1 – Malá Strana 
tel.: 272 088 350–52
e-mail: zahrada@vrtbovska.cz, www.vrtbovska.cz

  provozuje a spravuje Casus Direct Mail, a. s., www.casus.cz
  spojení: tram 12, 20, 22, st. Malostranské nám.
  otevřeno: denně – duben a říjen denně 10.00–18.00, květen – září 
10.00–19.00

  pořádání svateb tuzemských, zahraničních i symbolických, koncertů, 
společenských i firemních setkání, oslav výročí, tiskových konferencí, 
prezentací, přehlídek

  akreditovaní průvodci mají vstup do prostor zahrady zdarma, průvod-
ce skupiny nad 6 osob získává pro návštěvníky slevu 20%

  Wifi připojení zdarma!

Jedna z nejvýznamnějších barokních zahrad v Evropě 
vybudovaná v letech 1715–1720 dle návrhu architekta 
Františka Maxmiliána Kaňky s bohatou sochařskou a plastic-
kou výzdobou Matyáše Bernarda Brauna a freskami Václava 
Vavřince Reinera.
Ateliér Mikoláše Alše, ptačí voliéra s exotickým ptactvem, 
fontány s rybami, prodejní galerie, upomínkové předměty.
Dle hodnocení průvodců je z místa vyhlídky nejkrásnější pohled 
na panorama Hradčan a Malé Strany.

VÝSTAVY
Hesham Malik – Meraki   Slovo původem z řečtiny a znamená  
„spojeno s duší, kreativitou nebo láskou, vytvořit něco osobitého 
ve svém díle“ | do 13. 5.
Obrazy společného projektu Česko-německé a slovenské 
obchodní asociace. Vystavují zde umělci z Prahy, Frankfurtu 
nad Mohanem a Bratislavy | od 14. 5. do 31. 5.
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CÍRKEVNÍ PAMÁTKY

LORETA
Muzeum a historické mariánské poutní místo
Provincie kapucínů v ČR
Loretánské nám. 7/100, 118 99 Praha 1 – Hradčany 
tel.: + 420 220 516 740 
e-mail: loreta@loreta.cz
www.facebook.com/loretapraha
www.loreta.cz

  spojení: tram 22, st. Pohořelec 
  otevřeno: denně 9.00–17.00
  vstupné: základní 150 Kč, senioři (70+) 130 Kč, studenti 110 Kč, 
rodinné 310 Kč, děti 6–15 let 80 Kč

  audioprůvodce: 150 Kč – česky, anglicky, německy, francouzsky, 
rusky, španělsky, italsky

  poplatek za fotografování 100 Kč

Pražskou Loretu založila Kateřina Benigna hraběnka 
z Lobkowicz v roce 1626. Komplex budov byl stavěn 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.

NOVÁ VÝSTAVA
Pax et Bonum – Kapucíni v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku 1618–2018   Průřez historií kapucínského řádu, jeho 
působení ve společnosti od r. 1618 až po moderní dobu. Kapucíni 
jako kazatelé, zpovědníci, diplomaté, vojenští kaplani, misionáři, 
kaplani ve vězicích, ale také kapucíni v uniformách 2. světové 
války, lékárníci, pečovatelé v době morových epidemií, architekti 
a historiografové. 

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.

ZVONOHRA 
Nedávno byla otevřena nová multimediální část expozice, 
přibližující návštěvníkům historii nástroje. Přijďte se podívat 
zblízka, jak zvonohra funguje!
Pravidelné sváteční koncerty zvonohry jsou opět obnoveny, 
program najdete na webu Lorety.

OBJEVTE SVŮJ LORETÁNSKÝ POKLAD
Nový prohlídkový okruh pro děti a studenty. Nově nabízíme 
zábavné pracovní listy – přijďte s dětmi zjistit, jaké dary při-
nesli tři králové narozenému Ježíškovi, co je vlastně loreta a proč 
tu máme poklad!

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Kostel Narození Páně – neděle v 18.00
Aktuální program bohoslužeb je na www.loreta.cz
Poutní mše si mohou skupiny poutníků předem dojednat e-mailem.

AKCE
02. 05. | 19.00 | Večery u kapucínů – benefiční koncert v ba-
rokním refektáři kapucínského kláštera naproti Loretě. Vystoupí 
hudební uskupení Lutare, které tvoří Helena Střížková (vídeňská 
kytara) a Rudolf Měřínský (liuto attiorbato). Výtěžek benefice 
podpoří organizaci Mezinárodní vězeňské společenství, které 
pracuje s oběťmi kriminality, odsouzenými, propuštěnými a je-
jich rodinami.
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STRAHOVSKÝ KLÁŠTER – STRAHOVSKÁ 
OBRAZÁRNA
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Strahovské nádv. 1/132, 118 00 Praha 1 – Hradčany
tel.: +420 233 107 730 
www.strahovskyklaster.cz

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

  prodej vstupenek končí 30 minut před uzavřením objektu

STÁLÁ EXPOZICE
Klenotnice Strahovského kláštera   Klenotnici tvoří soubor děl 
uměleckého řemesla, které dokumentují rozmanitost předmětů 
liturgické povahy, jež vznikly přímo na objednávku řádu nebo se 
do majetku kanonie dostaly koupí či darem.

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 klášteru a zakladateli 
premonstrátského řádu sv. Norbertovi

VÝSTAVY
V oplatce jsi všecek tajně. Podoby eucharistického Krista 
ve vizuální kultuře   Reprezentativní expozice představuje eu-
charistii – jednu ze základních součástí křesťanského kultu, při 
které se připomíná Poslední večeře Ježíše Krista přijímáním vína 

a chleba a vzdávají se díky za spasení. Eucharistie se stala bohatou 
inspirací také pro výtvarné umění. Přestože těžiště výstavy spočívá 
v exponátech z období pozdního středověku, instalaci vhodně 
doplňují vybraná díla z doby baroka a 20. století, zapůjčené 
z různých církevních objektů i muzejních a galerijních institucí. 
Výstava je společným projektem Královské kanonie premonstrátů 
na Strahově, Muzea umění Olomouc a Západočeské galerie v Plzni 

| Letní refektář Strahovského kláštera | do 20. 5.
90 let se státní tiskárnou cenin | Zimní refektář | do 31. 5.
Jan Grimm / Retrospektiva | Ambity| do 30. 5.

HISTORICKÁ MIKVE
Široká 3, 110 00 Praha 1 – Staré Město / Josefov

  otevřeno: neděle – čtvrtek 10.00–15.00
  vstupné 50 Kč

Historická mikve (rituální lázeň) se nachází v areálu Pinkasovy 
synagogy. Při archeologickém průzkumu v roce 1968 byly v pod-
zemí objeveny klenuté prostory se zbytky několika starých studní 
a mikve využívající trvalého vodního zdroje v této oblasti. Podle 
dochovaného zdiva a nalezené keramiky pochází rituální lázeň 
nejspíše z počátku 16. století a patří k nejstarším dokladům 
židovského osídlení v oblasti Pinkasovy synagogy. 
Historická mikve je přístupná veřejnosti jen s odborným prů-
vodcem (v českém a anglickém jazyce).
Vstupenky lze zakoupit ve stánku před vstupem do mikve. Vstup 
je podmíněn platnou vstupenkou do Židovského muzea v Praze.
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JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Jeruzalémská 7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
www.synagogue.cz/Jerusalem

  otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 10.00–17.00
  vstupné zahrnuje prohlídku synagogy: dospělí 80 Kč, děti 6–15 let, 
senioři a studenti 50 Kč, děti do 6 let zdarma; vstupné pro skupiny CK 
s průvodcem: dospělí 50 Kč, děti 6–15 let, senioři a studenti 30 Kč, 
děti do 6 let zdarma

  pro vstup je také platná společná zlevněná vstupenka ze Staronové synago-
gy a vstupenka ze Židovského muzea v Praze (je možné ji využít i druhý den)

Synagoga byla postavena v letech 1905–1906 podle 
projektu vídeňského architekta Wilhelma Stiassného 
a kombinuje secesní tvarosloví s maurským stylem. Synagoga je 
unikátní památkou pražské architektury počátku 20. sto-
letí a současně nádherným příkladem synagogální architektury 
Rakousko-Uherska. Návštěvníky zaujme obnovené hlavní průčelí 
a portál a dále restaurované nástěnné malby a vitráže oken. Po-
řádají se zde koncerty a výstavy.

STÁLÉ VÝSTAVY
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek   Poprvé se ve-
řejnosti představuje poválečná historie pražské židovské komunity.
Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989   Vý-
stava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, které 
jsou ve správě Židovské obce v Praze.
10 hvězd. Revitalizace židovských památek v České re-
publice   Výstava pojednává o projektu realizovaném Federací 
židovských obcí. Jedná se o rekonstrukce synagog a rabínských 
domů. Dosud bylo zrekonstruováno 10 objektů.

VÝSTAVA
Stigmatizovaná místa   Výstava fotografií – Karel Cudlín. 
Do 10. 6.

KOSTEL SV. KLIMENTA NA LEVÉM HRADCI
Kulturní památka, která je majetkem římskokatolické církve

  spojení: bus 340 a 350 z Vítězného náměstí do zastávky Levý Hradec, 
nebo Rozcestí Žalov; vlak z Masarykova nádraží do zastávky Roztoky 
– Žalov; autem je Levý Hradec dostupný z Dejvic cca za dvacet minut

  vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč

PROHLÍDKY
Prohlídka s průvodcem po přemyslovském hradišti a kos-
tele sv. Klimenta | so 10.00–18.00, v sobotu se neprovádí mezi 

14.00–15.00, kdy je bohoslužba, ne 10.00–18.00, poslední pro-
hlídka začíná v 17.00.

  prohlídky lze objednat (pouze pro 6 a více osob) telefonicky u průvod-
ce: Marcel Ramdan – mobil + 420 776 651 596

  možnost zakoupení turistických vizitek a známek, pohlednic a jiných 
suvenýrů

TECHNICKÉ PAMÁTKY

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA  
STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Kotevní bod Evropské cesty průmyslového 
dědictví
Papírenská 6, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
e-mail: prohlidky.info@staracistirna.cz
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 (sledujte web pro možné změny 
v otevírací době)

  Café Továrna otevřena: po-pá 9.00–17.30, so-ne 9.30 –18.00
  vstupné: prohlídka v českém jazyce: dospělí 180 Kč, děti od 5 let, 
studenti, senioři 90 Kč, rodinné (2 dospělí + 1–3 děti do 15 let) 450 Kč; 
skupinové vstupné: dospělí 150 Kč, studenti a senioři 75 Kč, školní 
skupiny (min. počet 18 žáků) 60 Kč; ZTP a děti z dětských domovů 30 
Kč; prohlídka v cizím jazyce: základní 240 Kč, studenti a senioři 140 Kč, 
rodinné vstupné (2 dospělí + 1–3 děti) 620 Kč; skupinové vstupné: do-
spělí 200 Kč, senioři 110 Kč, školní skupiny (min. počet 18 žáků) à 95 Kč

  dále nabízíme: jištěné výstupy na komín,  plavby na Převozní-
kově prámu v podzemní usazovací nádrži – možné sjednat přímo 
na místě, narozeninové prohlídky atd.; více na www.staracistirna.cz; 
dotazy na e-mail: prohlidky.info@staracistirna.cz

PROHLÍDKA OBJEKTU
Bývalá čistírna odpadních vod (Národní kulturní památ-
ka) 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 systematické 
stokové sítě v Praze, jsou zpřístupněny původní prostory s pozůs-
tatky původní technologie. Dodnes funkční kotelnu a parní stroje 
(1903 Breitfeld – Daněk) je možné vidět při provozu při kulturních 
akcích. Výklad s kopiemi původních plánů a historickými fotografie-
mi z výstavby čistírny. 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.).

AKCE
Soutoky – výstava děl Umělecké besedy a díla Olbrama 
Zoubka | od 3. 5. do 27. 6.
02. 06. | Den dětí a komínový den – celodenní akce s doprovod-
ným programem a výstupy na komín | více na www.staracistirna.cz
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muzea
NÁRODNÍ MUZEUM

HISTORICKÁ BUDOVA NM
Václavské nám. 68, 110 00 Praha 1
www.nm.cz

  Historická budova Národního muzea uzavřena z důvodu rekonstrukce

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA
Vinohradská 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 111; 224 497 430
e-mail: nm@nm.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: po–út a čt–ne 10.00–18.00; st 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 70/70 Kč; rodinné 
170/200 Kč; děti do 6 let zdarma; školní výpravy à 30/40 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost: český jazyk 500 Kč; cizí jazyk 
1000 Kč

EXPOZICE
Archa Noemova   Zoologická expozice „Archa Noemova“ uvádí 
návštěvníka Národního muzea do fascinujícího světa živočichů, 
kteří obývají nebo obývali naši planetu.

VÝSTAVA
Světlo a život   Výstava představuje návštěvníkům život v jeho 
nejrozmanitějších formách přizpůsobených na (ne)dostatek světla 
v různých biotopech | do 31. 12.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
13. 05. | 10.00 | Mineralogická určovací beseda – přednáš-
kový sál „H“ | vstup volný
24. 05. | 18.00 | Na ostrově blaženosti – O přírodě a lidech 
Sokotry – přednáší: Jiří Hájek | vstupné 50 Kč

AKCE
12. 05. | 11.00, 13.00 a 15.00 (pro rodiny s dětmi), 16.00 
(pro dospělé) | Komentované prohlídky výstavy Světlo 
a život – nutná rezervace http://rezervace.svetloazivot.nm.cz/ 
| vstup 30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea.
12. 05. | Prahou za přírodou – ze života hmyzu – vydejte 
se s námi na procházku pražskou přírodou. Zjistíte, že v Praze 
žijí zajímavé i  velmi ohrožené druhy, o  kterých jste možná 

neměli ani tušení | místo srazu a další informace naleznete 
na www.nm.cz
18. 05. | Mezinárodní den muzeí – vstup zdarma do praž-
ských objektů Národního muzea (Nová budova Národního 
muzea, Národopisné muzeum Národního muzea, Národní pa-
mátník na Vítkově, Náprstkovo muzeum, České muzeum hud-
by, Muzeum Bedřicha Smetany, Muzeum Antonína Dvořáka). 
Na vybraných objektech proběhne doprovodný program | více 
informací na www.nm.cz
19. 05. | Prahou za přírodou – rostlinnou říší – vydejte 
se s námi na procházku pražskou přírodou. Zjistíte, že v Praze 
žijí zajímavé i  velmi ohrožené druhy, o  kterých jste možná 
neměli ani tušení | místo srazu a další informace naleznete 
na www.nm.cz

NÁRODOPISNÉ MUZEUM  
NÁRODNÍHO MUZEA
Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, 150 00 Praha 5
tel.: +420 257 214 806
e-mail: narodopis@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
Modrotisk tradiční a netradiční   Výstava se věnuje feno-
ménu modrotisku, jednomu z nejstarších způsobů potiskování 
látky | do 9. 9.
Víchernice. Mizející parádnice Moravy   Výstava fotografií 
posledních žen v krojích jako běžném oděvu od Liby Taylor | 
do 30. 6.

AKCE
26. – 27. 05. | XIX.  Národopisná slavnost v  Kinského 
zahradě – národopisná slavnost v Kinského zahradě 2018 se 
ponese v duchu dvou významných výročí, dvou set let od zalo-
žení Národního muzea a stého jubilea Československé republiky 
| vstup zdarma
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LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA
Výstaviště 422, 170 00 Praha 7 – Holešovice
mobil: +420 702 013 372; 724 412 257
e-mail: lapidarium@nm.cz
www.nm.cz

 A bezbariérový vstup
  vstupné: základní 50 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 80 Kč; děti do 6 let 
zdarma; školní výpravy à 10 Kč

  Lapidárium bude otevřeno od 1. května 2018

EXPOZICE
Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století    
Expozice prezentuje v chronologickém sledu od konce 11. do 
konce 19. století památky pocházející z rukou obyčejných i vyni-
kajících kameníků a průměrných i nejlepších sochařů.

AKCE
10. – 13. 05. | Svět knihy Praha 2018 – doprovodný program 
v rámci 24. Mezinárodního veletrhu a literárního festivalu, ten-
tokrát na téma Komiks a převratné 20. století.

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ
U Památníku 1900, 130 00 Praha 3
tel.: +420 224 497 607; 224 497 600
e-mail: oncd@nm.cz
www.nm.cz

 A bezbariérový vstup
  spojení: od Ohrady (tram; bus) parkem 1 400 m; od Muzea AČR; 
z Tachovského nám. (bus 207; 133)

  otevřeno: st–ne 10.00–18.00; vyhlídka otevřena st–ne 10.00–18.00 
(poslední vstup v 17.30)

  vstupné: celý objekt: základní 120 Kč; snížené 80 Kč; rodinné 200 Kč; 
školní výpravy à 40 Kč;

  expozice a výstavy: 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

  komentovaná prohlídka pro veřejnost: v češtině 500 Kč; cizojazyčný 
výklad 1000 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
Přepiště dějiny…! Nagano 1998–2018   Výstava připomí-
nající úspěchy českých sportovců na XVIII. zimních olympijských 
hrách v Naganu | do 27. 5.
Ta kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945   
Výstava realizovaná ve spolupráci se Spolkem sběratelů a přátel 
exlibris provede návštěvníky zajímavou historii českého exlibris 
| do 9. 9.

Bachmač 1918–2018   Výstava Československé obce legionář-
ské věnovaná významné bojové kapitole československých legií 
v Rusku | od 9. 5. do 1. 7.

PAMÁTNÍK FRANTIŠKA PALACKÉHO 
A FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA
Palackého 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 193
e-mail: pamatnik_palackeho@nm.cz
www.nm.cz

  návštěva Památníku je možná út–pá formou objednávky na komen-
tovanou prohlídku, která trvá cca 1 hodinu.

  st, čt a pá 8.00 do 16.00 návštěva Památník po předchozím  
objednání, a to minimálně týden dopředu: email:  
pamatnik_palackeho@nm.cz, tel.: 224 497 193

  vstupné: základní 100 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 160 Kč, děti do 6 let 
zdarma, divadelní představení 250/150 Kč

MacNevenův pozdně barokní palác v Palackého ulici na Novém 
Městě pražském. Autentický byt Františka Palackého 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 náro-
dopisná sbírka Libuše Bráfové.

AKCE
každé út | komentované prohlídky | 14.00–15.00, 15.30–
16.30 a 17.00–18.00 | Objednávky na tyto konkrétní úterní 
termíny přijímáme přes rezervační systém: www.rezervace.nm.cz. 
Rezervace je možná nejpozději 1 den před plánovanou návštěvou.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
  představení je možné navštívit pouze na základě předchozího 
objednání, objednávky vstupenek na: kristyna_hlavata@nm.cz, tel. 
773 793 412 

17., 19., 21. a 25. 05. | 18.00 | Osamělé večery Dory N.

NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, 
AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR
Betlémské nám. 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 500
e-mail: naprstek@nm.cz
www.nm.cz

  otevřeno: út a čt–ne 10.00–18.00; st 9.00–18.00
  vstupné: základní 100 Kč; snížené 70 Kč; rodinné 170 Kč; děti do 6 let 
zdarma; školní výpravy nad 5 osob à 40 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost v českém jazyce (po předchozí 
objednávce) 300 Kč

STÁLÉ EXPOZICE
Kultury Austrálie a Oceánie   Expozice představuje materiál-
ní a duchovní kulturu obyvatel ostrovů a souostroví Melanésie, 
osídlených zemědělci a rybáři.
Vojta Náprstek   Výstava přibližuje na 12 panelech život a dílo 
zakladatele Náprstkova muzea, pražského mecenáše, propagátora 
ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku.
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VÝSTAVY
Indiáni   Výstava umožňuje návštěvníkům nahlédnout do světa 
původních obyvatel Severní a Jižní Ameriky a seznámit se s jejich 
minulými i současnými tradicemi | do 1. 9.
Svět ve vitríně: České průmyslové muzeum   Výstava před-
staví historii Českého průmyslového muzea, důvody jeho založení 
i proměny v Náprstkově muzeum tak, jak ho známe dnes

AKCE
03. 05. | 18.00 | Barbora Markéta Eliášová: Emancipovaná 
cestovatelka v Japonsku – přednáší Alena Krejčová | vstupné 
30 Kč
10. 05. | 18.00 | Indiáni a koně – přednáší Filip Tesař | vstupné 
30 Kč

15. 05. | 17.00 | Komentovaná prohlídka k výstavě Indiáni  
– poznejte Jižní Ameriku, její obyvatele, kulturu a umění | vstup-
né 30 Kč + cena běžné vstupenky
17. 05. | 18.00 | Tradiční léčení a léčivé rostliny Amazonie 
– přednáší Ludmila Škrabáková | vstupné 30 Kč
19. 05. | 14.00 | Dětský etnoklub – Indiánské panenky – va-
še vlastnoručně vyrobená panenka může odpovídat buď oděvům 
vybraného severoamerického kmene, nebo v ní můžete spojit 
tradici severoamerických materiálů s oděvy moderních Evropa-
nů | vstupné 80 Kč/osoba, objednávky jana_novakova@nm.cz; 
224 497 511
22. 05. | 17.00 | Komentovaná prohlídka k výstavě Indiáni 
– seznamte se s krásami Severní Ameriky, její historií, kulturou 
a uměním | vstupné 30 Kč + cena běžné vstupenky
26. 05. | 12.00–18.00 | Indiánský den – budete moci nahléd-
nout do soukromých prostor týpí, potěšit se tancem i poslechem 
tradiční hudby a na vlastní kůži zažít, jak chutnal život na seve-
roamerických stepích | vstup zdarma

ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 707; 224 497 777
e-mail: 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
Hudba a pohádka   Výstava se zaměří na představení známé 
české pohádkové hudby. Návštěvníci si tak připomenou nejen vel-
ké autory hudby k pohádkám a večerníčkům, ale také populární 
rozhlasové, filmové či televizní skladatele | do 14. 10.

VÝSTAVKY K VÝROČÍ MĚSÍCE
Hudba a velké osobnosti z doby třicetileté války   Říká se, že 
ve válce mlčí Múzy, není to však úplně pravda. I v době třicetileté 
války (1618–1648) hrála hudba, vznikaly nové skladby. V malé 
výstavce k 400. výročí pražské defenestrace a začátku třicetileté 
války připomínáme jména jako Jan Amos Komenský, Kryštof Ha-
rant z Polžic a Bezdružic, ale také generalissima Albrechta z Vald-
štejna nebo mecenášskou činnost Michnů z Vacínova | do 28. 6.
200 let Národního muzea – počátky hudební sbírky   V roce 
1818 bylo založeno Národní muzeum. Od počátku byly sbírány 
hudební nástroje a hudebniny, samostatné hudební oddělení 
však vzniklo až v roce 1946. Drobná výstavka připomíná existenci 
notové sbírky v období 19. století – vystaveny budou například 
jedny z prvních hudebnin získaných pro sbírku a nejstarší samo-
statná přírůstková kniha z roku 1867 | do 28. 6.

AKCE
02. 05. | 17.00 | Muzikologická přednáška: Král a uhlíř – 
přednáší Eva Prchalová | vstupné dobrovolné
11. 05. | 16.00 | Hudba v pohádkách a pohádky v hudbě – 
pro děti – nutná rezervace musicmuseum_pr@nm.cz nebo tel.: 
224 497 738 | vstupné 100 Kč
03. 05. | 19.00 | Noviomagum Wind Orchestra (NL) – koncert 
| vstup zdarma
22. 05. | 19.30 | Romain Nosbaum – klavírní koncert | vstupné 
250/150 Kč
24. 05. | 18.30 | Závěrečný koncert hudebního oboru ZUŠ 
U Půjčovny, Praha 1 – v rámci 2. ročníku ZUŠ Open | vstup volný
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24. 05. | 17.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Hudba 
a pohádka | vstupné 120/80 Kč
25. 05. | 19.00 | Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře

MUZEUM BEDŘICHA SMETANY
Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 220 082; 221 082 288
e-mail: 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
Smetana zapomenut v kameni aneb Výlety zapomníky   
Fotografická výstava, která se věnuje zachycení Bedřicha Smetany 
v pomníkové tvorbě v plenéru | do 20. 12.

MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA
Ke Karlovu 20, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 918 013; 224 923 363; 774 845 820
e-mail: a_dvorak_museum@nm.cz
www.nm.cz

  otevřeno: denně mimo po 10.00–13.30 a 14.00–17.00
  vstupné: základní 50 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 90 Kč; školní výpravy 
à 10 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost (pro 1–30 osob; na tel. objed-
návku předem): 200 Kč v češtině; 500 Kč v cizím jazyce

EXPOZICE
V expozici Cesty Antonína Dvořáka najdete skladatelův kla-
vír, nábytek a předměty z osobního majetku. Zahrada muzea je 
zdobena plastikami z dílny Matyáše Brauna.

VÝSTAVA
Hříšné radosti Antonína Dvořáka   Výstava představí skladate-
le Antonína Dvořáka v neznámém světle – jako člověka s běžnými 
vášněmi a hříšnými radostmi | do 1. 4. 2019

PAMÁTNÍK JAROSLAVA JEŽKA
Kaprova 10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 739; 224 497 730
e-mail: 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

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, 170 78 Praha 7
tel.: +420 220 399 111
e-mail: 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: po zavřeno; út–ne a státní svátky 9.00–18.00
  vstupné: základní 220 Kč; snížené 100 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 největ-
ší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty 
technického charakteru.
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Zakladatelem moderního technického muzejnictví se stal již 
Vojtěch Náprstek, který zpřístupnil sbírky Českého průmyslo-
vého 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 vy-
soké 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 okupač-
ní správou zabrána pro ministerstvo pošt. V roce 1945 byla budova 
na Letné získávána zpět pro muzejní účely. Nejméně jedna třetina 
budovy ale až do roku 1990 dále sloužila jiným institucím. V roce 
2003 byla zahájena stavební rekonstrukce hlavní muzejní budovy 
na Letné a roku 2011 bylo slavnostně znovu otevřeno prvních pět 
expozic. V říjnu 2013 bylo Národní technické muzeum po 75 letech 
konečně dokončeno a plně zařízeno. Muzeum nyní představuje 
staletí technického důvtipu ve 14 stálých expozicích a množství 
krátkodobých výstavních projektů.

STÁLÉ EXPOZICE
Architektura, stavitelství a design   Expozice dokumentuje 
nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích v obdo-
bí 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 Panteo-
nem Národního muzea od Josefa Schulze, zajímavým exponátem 
je neuskutečněný soutěžní návrh Josefa Gočára na dostavbu Sta-
roměstské 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. Ex-
pozice mapuje 6 000 let dlouhý úsek zdokonalování dobývací 
techniky včetně současné báňské techniky od českých výrobců, 
je zde možné shlédnout doklady historie oboru od paleolitických 
parůžkových kopáčů z pazourkových dolů po high-tech báňskou 
dobývací techniku reprezentovanou kombajnem firmy T Machine-
ry z roku 2013. Schémata historických dobývacích metod přibližují 
filmové animace.
Hutnictví   Expozice s podtitulem Kovy – cesta civilizace 
prezentuje technický a historický vývoj oboru hutnictví a jeho 
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.
Historie kontaktních čoček   Nová malá expozice je věnovaná 
historii kontaktních čoček. Nachází se v expozici Chemie kolem 
nás. Vývoj měkkých kontaktních čoček je spojen se jménem vy-
nikajícího českého vědce Otto Wichterleho, který byl tvůrcem 
„čočkostroje“ – jednoduchého zařízení na odlévání kontaktních 
čoček. Čočky se používají nejen pro terapeutické účely, ale také 
jako kosmetický módní doplněk.
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.
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Měření času   Expozice zachycuje technický a technologický vývoj 
hodinářského řemesla od 15. století a představuje časoměrné pří-
stroje od nejstarších elementárních typů až po přístroje sestavené 
za využití elektroniky i aplikace kvantových fyzikálních jevů. Při 
dokumentaci technického vývoje byl kladen důraz i na estetic-
kou stránku vystavených exponátů.  Dominantním exponátem 
jsou funkční věžní hodiny s jedním číselníkem a s odbíjením do 
kovových cimbálů. Středobodem expozice pak je architektonický 
objekt symbolizující relativitu času, sloužící k prezentaci audio-
vizuálního programu.
Technika hrou   Velký sál v druhém patře budovy NTM je re-
zervován pro výstavní projekty s interaktivním obsahem, jejichž 
cílem je dát prostor návštěvníkům vyzkoušet si různé technické 
postupy a ,,osahat si“ to, co není v expozicích muzea vždy možné. 
Do tohoto sálu Národní technické muzeum umisťuje projekty 
určené především pro děti a mládež, z nichž některé vznikly díky 
spolupráci s dalšími institucemi. Informace o stávající náplni sálu 
je možné najít na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
Technika v  domácnosti   Expozice atraktivním způsobem 
vysvětluje vývoj mechanických, elektrických, plynových i jiných 
„pomocníků v domácnosti“, techniky usnadňující hygienu, úklid, 
praní a žehlení, šití a úpravu oděvů, přípravu pokrmů, od polo-
viny 19. století do současnosti. Mezi nejstarší exponáty patří ty 
ze sbírek Českého průmyslového muzea, které byly Vojtěchem 
Náprstkem prezentovány již v  60. letech 19.  století v  domě 
U Halánků. Např. se jedná o nejstarší šicí stroj dovezený do Čech, 
americký Wheleer-Wilson. Mezi novějšími předměty nalezneme 
zdařilé designové výrobky firmy ETA, např. žehličku ETA 211 z 60. 
let 20. století, mezi ty nejnovější patří výrobky úspěšné české 
firmy Tescoma.
Televizní studio   Zásluhou spolupráce s Českou televizí je v NTM 
prezentována televizní technika a vybavení, které v letech 1997 
až 2011 sloužily ve studiovém komplexu SK8 objektu zpravodaj-
ství na Kavčích horách pro každodenní vysílání. Právě odtud se 
vysílaly v poslední době sportovní pořady. V expozici je možné se 
zúčastnil speciálních workshopů, během kterých si účastníci zkusí 
práci moderátora, kameramana, režiséra, střihače nebo technika 
záznamu a natočí krátkou zpravodajskou relaci.
Tiskařství   Expozice v prostoru evokujícím starou tiskárnu do-
kládá vývoj výroby tiskového písma, hlavních tiskařských technik 
a knihařství a připomíná české osobnosti, které významně přispěly 
k rozvoji tiskařství – vynálezce litografie Aloise Senefeldra, vyná-
lezce heliogravury Karla Klíče, vynálezce světlotisku Jakuba Husní-
ka a Kašpara Hermanna, který se podílel na vynálezu ofsetového 
tisku.  Nejstarším exponátem expozice je dřevěný knihtiskařský 
lis z přelomu 17. a 18. století z pražského Klementina, krásným 
exponátem je rotačka MAN z roku 1876, svojí důmyslností zaujme 
řádkový sázecí stroj Linotype z roku 1920.
Uhelný a rudný důl   Na expozici Hornictví navazuje Uhelný 
a rudný důl, maketa z 50. let 20. století, která tvoří unikátní sou-
bor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných dioramat. 
Nové pojetí expozice umožňuje návštěvníkům pocítit reálné pro-
středí dolů. Prohlídka je možná pouze s průvodcem po zakoupení 

časové vstupenky. Návštěvnická trasa je dlouhá 350 m a prohlídka 
trvá 45 minut. Prohlídku je možné rezervovat předem na webo-
vých stránkách muzea www.ntm.cz.
Herna Merkur   V blízkosti expozice Hornictví a Hutnictví je nově 
otevřena Herna Mekur, které je určena malým i velkým návštěv-
níkům pro odpočinek, zábavu i poučení. V herně jsou vystaveny 
exponáty postavené z Merkuru související s hornickou a hutnickou 
tematikou - rypadlo, těžní věž, mašiny, které mohou být inspirací 
pro práci návštěvníků s touto stavebnicí.

VÝSTAVY
Litomyšl. Hlavní město současné české architektury   Ná-
rodní technické muzeum ve spolupráci s Regionálním muzeem 
v Litomyšli představí  výstavu Davida Vávry a Petra Volfa, která 
zobrazuje město Litomyšl jako jedno  z klíčových center současné 
české architektury, kde je pro současné architekty prestiží mít své 
realizace. Ve výstavě budou k vidění modely staveb dodaných 
přímo jednotlivými architektonickými kancelářemi | do 21. 10.
Kouzlo bakelitu/ Čaro bakelitu   Výstava vznikla ve spolupráci 
se Slovenským technickým muzeem v Košicích. Tři stovky expo-
nátů, československých i zahraničních výrobků z let 1920-1970, 
přiblíží rozmanité podoby bakelitu - první téměř univerzálně 
využitelné plastické hmoty. Vystavené předměty, určené pro ka-
ždodenní život, domácnost i průmyslové účely, ukazují technické 
a technologické proměny výrobků i vývoj jejich designérského 
řešení, ale i ono nezaměnitelné a ne zcela definovatelné kouzlo, 
spojené s tímto materiálem | do 2. 9.

Fenomén Favorit   Výstava mapuje fenomén jízdních kol znač-
ky Favorit. Od 50. do 90. let se v rokycanském závodě vyráběla 
kola určená běžným cyklistům i speciální závodní kola pro spor-
tovce všech cyklistických disciplín. Ve výstavě bude prezentováno 
na 60 kol, jak oblíbené, ale nedostatkové, běžné modely, tak 
závodní speciály včetně kol, na nichž naši reprezentanti získali 
několik medailí na olympijských hrách. K vidění budou i kola 
Favorit vyráběná v současnosti | do 30. 9.
Člověk v náhradách   Národní technické muzeum ve spolupráci 
s Univerzitou Karlovou a  Zdravotnickým muzeem NLK připravilo 
velkou výstavu se zaměřením na lékařsko-technický obor prote-
tika. Výstava umožní nahlédnout nejen do současnosti, ale také 
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do historie vývoje oboru. Návštěvníci se seznámí se zajímavou 
realitou současných možností medicíny, tedy s tím, co a jak je 
možné plnohodnotně či částečně nahradit v lidském těle a jak 
technika pomáhá člověku. Samostatná část výstavy je věnovaná 
tématu materiálů v medicíně. Výstavu doprovodí řada programů 
a přednášek | do 27. 5.
Plachetnice Niké a její osudy   Návštěvníci dopravní haly mu-
zea mohou obdivovat jachtu Niké, kterou postavil slavný český 
mořeplavec Richard Konkolski a v polovině 70. let s ní obeplul 
svět. Ve své době byla Niké druhou nejmenší lodí, která cestu 
kolem světa zdolala a pan Konkolski první Čech, který ji samo-
statně uskutečnil. Na sedmimetrové Niké urazil vzdálenost 41,000 
námořních mil s denním průměrem 100 mil. Plul přes bezvětrná 
pásma, podél Velké korálové bariery a přes bezvětrnou oblast 
Indonésie. Později Konkolski plachetnici vylepšil a přeplul s ní 
v rekordním čase Atlantik. Vystavenou loď doprovází projekce 
dokumentárních filmů | do 13. 5.

EDUKAČNÍ PROGRAMY V NTM
V NTM probíhá množství doprovodných programů, víkendových 
akcí, přednášek či komentovaných prohlídek výstav. Nejširší 
edukační nabídka je určena školám. Workshopy Enter jsou 
koncipované pro základní školy a interaktivní zážitkovou formou 
přibližují fyzikální či chemické principy a procesy. Programy Kid-
s‘lab abrakadabra hravým způsobem seznamují nejmladší žáky 
s oborem chemie. Projekt s názvem V technice je budoucnost 
využívá možnosti moderní techniky, díky které přibližuje expozice 
Národního technického muzea žákům základních škol. Pro střední 
školy jsou připraveny specializované odborné workshopy a soutě-
že. Lektoři přiblíží muzeum také nejmenším dětem z mateřských 
škol. Komentované prohlídky a programy můžete nově objednat 
k velkým výstavním projektům. V NTM také úspěšně funguje 
Technický kroužek. Více informací a rezervace na www.ntm.cz.

KNIHOVNA NTM
  otevřeno: út a st 9.00–17.00

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

BADATELNA ARCHIVU NTM A MUZEA ARCHITEKTURY 
A STAVITELSTVÍ NTM

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

AKTUALITY
12. 05. | Pravidelný víkendový fotografický workshop 
s  tématem Dírková komora – více informací a  rezervace 
na www.ntm.cz.
18. 05. | Při příležitosti Mezinárodního dne muzeí je snížený 
vstup do NTM za 50 Kč

MUZEUM HL. M. PRAHY
Ředitelství
Kožná 475/1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 012 911
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA
Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8
tel.: +420 224 816 772–3
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz

  otevřeno: denně kromě po 9.00–18.00; poslední středa v měsíci do 
20.00; státní svátky 1. a 8. 5. otevřeno 9.00–18.00

AKCE
18. 05. | Mezinárodní den muzeí – vstup do hlavní budovy 
muzea na Florenci, do Podskalské celnice na Výtoni a do Zámec-
kého areálu Ctěnice je zdarma.
19. – 20. 05. | 10.00–18.00 | Open House – otevíráme dveře 
pražských domů. Volně zpřístupněný dům U Dvou zlatých med-
vědů, sídlo ředitelství Muzea hl. m. Prahy, Kožná 1, Praha 1 | 
pracovní listy, komentované prohlídky

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
Muzeum pro děti a Langweilova herna
Slabikář návštěvníků památek – hmatová expozice

VÝSTAVA
Strašnice... zahrada Prahy, brána armád   Výstava je již 
osmým dílem projektu Muzea hl. m. Prahy o pražských čtvrtích. 
Strašnice leží v pražském předpolí, které bylo zasaženo prakticky 
každým obléháním a každou válkou. Původní nevelká ves o ně-
kolika málo číslech popisných, ležící na důležitých obchodních 
cestách, se v 18. a 19. století postupně rozrůstala | do 4. 11.
Doprovodné programy pro školy – určeny pro žáky 2. stupně 
ZŠ a SŠ, objednávejte se na: tschornova@muzeumprahy.cz
30. 05. | 18.00 | Komentovaná prohlídka pro veřejnost 
s autorkou výstavy
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VENKOVNÍ PANELOVÁ VÝSTAVA
Stromovka   Výstava je věnována Královské oboře (Stromovce), 
jedné z významných zelených ploch na mapě Prahy. Nejslavnější 
éra této panovnické honitby nastala v 16. a na počátku 17. století. 
Od roku 1804 se píše novodobá historie královské obory jako ve-
řejně přístupného anglického parku se zahradnicky upravenými 
úseky | do 1. 7.

PŘEDMĚT SEZÓNY
Porcelán a sklo – Hotel Praha   Ucelený soubor porcelánu, skla 
a dalšího mobiliáře získalo Muzeum hl. m. Prahy z interiérů Hotelu 
Praha těsně před tím, než byla v lednu 2014 navzdory protestům 
odborné i laické veřejnosti zahájena jeho demolice | do 30. 6.

PROGRAMY PRO ŠKOLY
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u kon-
krétních programů umístěných na webových stránkách muzea – 
www.muzeumprahy.cz. Informace na: vachkova@muzeumprahy.cz

Programy v  expozicích; Tematické programy; Divadlo 
ve výchově; Multikulturní programy; Archeologické pro-
gramy

STREET ART
30. 05. | 09.15 | Přednášky pro školy – vede fotografka Jitka 
Kopejtková | objednávky na suska@muzeumprahy.cz

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
19. 05. | 10.00 | Archeologické programy – objednávejte se 
předem pomocí rezervačního systému na www.muzeumprahy.cz

PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST
30. 05. | 17.30 | Street art – v přednáškovém sále v 1. Patře, 
vede fotografka Jitka Kopejtková
Akademie volného času – cyklus odborných přednášek: Praha 
neobjevená II, Výtvarné umění v dějinách VI, Pražské hřbitovy | za-
jišťuje Mgr. Milena Suská, informace na: suska@muzeumprahy.cz

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU
Týnská 630/6, 110 00 Praha 1 – Staré Město

  tel. informace: pokladna +420 601 102 961
  otevřeno: denně kromě po 9.00–20.00; státní svátky 1. a 8. 5. 
otevřeno 9.00–20.00

EXPOZICE
Praha Karla IV. – středověké město   Ve druhé etapě expo-
zice je akcent položen na přiblížení života středověkých obyvatel 
města, soustředí se na intimitu jejich soukromého života. Nový 
videomapping modelu Karlova náměstí návštěvníky seznamuje 
se středověkou zástavbou tohoto místa i s jeho funkcí, nové vizu-
alizace připomínají důležitost řeky, brodů a mostů pro středověké 
město a způsoby řízení pražského souměstí.
10. 05. | 17.30 | Komentovaná prohlídka expozice pro 
veřejnost

PROGRAMY PRO ŠKOLY
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u kon-
krétních programů umístěných na webových stránkách muzea – 
www.muzeumprahy.cz, více: zdralkova@muzeumprahy.cz

Praha Karla IV. – program pro děti 5–9 let v dětské herně
Praha Karla IV. – střed Evropy – 10–19 let
Praha Karla IV. – středověké město – 10–19 let

VÝSTAVA
Konzervovaná minulost   Výstava poodhaluje to, co se odehrává 
v pozadí všech výstav a návštěvníkům zůstává běžně skryto – prá-
ci konzervátorů. Vystavená díla se tak z pozice krásných unikátů 
dostávají do pozice prostředníků ilustrujících práci konzervátorů 
| do 21. 10.
Lektorské programy a  workshopy pro školy | 
vachkova@muzeumprahy.cz
03. 05. | 17.30 | Komentovaná prohlídka výstavy
15. 05. | Komentované prohlídky konzervátorských dílen 
Muzea hl. m. Prahy
19. 05. | 10.00 a 14.00 | Workshop – mramorovaný papír – 
kapacita 10 osob
29. 05. | 17.30 | Přednášky k restaurování dioramatického 
obrazu Boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě roku 1648 
| Zrcadlové bludiště na Petříně

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI
Rašínovo nábř. 412, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 919 833

  otevřeno: denně kromě po 10.00–18.00; státní svátky 1. a 8. 5. 
otevřeno 10.00–18.00

STÁLÁ EXPOZICE
Zaniklé Podskalí a život na Vltavě   Podskalská celnice na Vý-
toni je renesanční budova se srubovým patrem z 16.  století, 
ve které se vybíralo clo z dříví připlaveného do Prahy, a to vytí-
náním klád (odtud název Výtoň). Život vorařů, dřevařů, pískařů, 
ledařů a dalších „lidí od vody“ z Podskalí je představen na dobo-
vých fotografiích, návštěvník zhlédne také nástroje používané 
Podskaláky. Další část expozice je věnována historii voroplavby 
a lodní dopravy v okolí Prahy.

PROGRAMY PRO ŠKOLY
  objednávejte se na www.muzeumprahy.cz, více: 
tschornova@muzeumprahy.cz

Jak „ploul“ strejda František; Zaniklé Podskalí; Plnou 
parou vpřed!
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MÜLLEROVA VILA
Národní kulturní památka
Nad Hradním vodojemem 14/642, 160 00 Praha 6 – Střešovice
tel.: +420 224 312 012
e-mail: vila.muller@muzeumprahy.cz

  otevřeno: út, čt, so, ne; prohlídky v květnu 9.00, 11.00, 13.00,  
15.00 a 17.00

  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému umístěného 
na www.muzeumprahy.cz

  pokladna Müllerovy vily je umístěna v galerii Studijního a dokumen-
tačního centra Norbertov, Nad Hradním vodojemem 53/13, Praha 6.

Světově proslulé dílo avantgardního architekta Adolfa 
Loose (1870–1933)

ROTHMAYEROVA VILA
Národní kulturní památka
U Páté baterie 896/50, 160 00 Praha 6 – Střešovice
tel.: +420 224 312 012
e-mail: vila.rothmayer@muzeumprahy.cz

  spojení: metro A – Hradčanská nebo Petřiny, tram 1  
nebo 18 – Vojenská nemocnice

  otevřeno: út, čt, so a ne prohlídky v květnu 9.00, 11.00, 13.00,  
15.00 a 17.00

  objednávejte se pomocí rezervačního systému umístěného 
na www.muzeumprahy.cz

Vlastní vila architekta Otto Rothmayera (1892–1966), 
žáka a spolupracovníka Jože Plečnika (1872–1957).

STUDIJNÍ A DOKUMENTAČNÍ  
CENTRUM NORBERTOV
Nad Hradním vodojemem 53/13, 162 00 Praha 6 – Střešovice
tel.: +420 233 323 997

  otevřeno: út, čt, so, ne 10.00–18.00
  galerie: otevřeno: út, čt, so, ne 10.00–18.00
  badatelna otevřena po předchozím objednání na tel.: 233 323 998, 
nebo e-mailem: vila.studium@muzeumprahy.cz.

VÝSTAVA
Adolf Loos – Viktor Bauer   Prezentace výsledků průzkumu, 
díky němuž byly objeveny nové realizace Adolfa Loose (1870–
1933) v interiérech klasicistního zámečku v areálu brněnského 
výstaviště. Prostřednictvím snímků mimořádně nadaného ama-
térského fotografa, jímž byl zcela netradičně sám stavebník, 
výstava představuje nejen architekturu, ale i životní styl jejích 
uživatelů | do 17. 6.

PŘEDNÁŠKA
  rezervace míst pomocí rezervačního formuláře 
na www.muzeumprahy.cz

23. 05. | 17.00 | Krematorium v Bratislavě: dílo a jeho 
architekt – přednáška návštěvníkům přiblíží dlouhou histo-
rii zápasu o slovenské krematorium v Bratislavě. Podrobněji 
se bude věnovat mezinárodně uznávaným architektonickým 
kvalitám této stavby architekta Ferdinanda Milučkého (1929) 
z roku 1969, která se stala první slovenskou poválečnou národní 
kulturní památkou.

KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY OKOLÍM MÜLLEROVY VILY
  procházka je zahájena vždy ve Studijním a dokumentačním centru 
Norbertov, kde jsou k zakoupení vstupenky, procházku vede Hedvika 
Čenková

15. 05. | 18.00 | Od Müllerovy vily do zahradního města

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE
Bohdanečská 259/1, 190 00 Praha 9 – Vinoř
tel.:+420 286 001 366
e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz

  spojení: metro B – Palmovka nebo metro C – Letňany; bus 185  
(směr Vinořský hřbitov) a 302 (směr Přezletice – Kocanda)

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00; park je otevřen denně 8.00–22.00; 
státní svátky 1. a 8. 5. otevřeno 10.00–18.00

12. 05. | 10.00–17.00 | Květinový jarmark – každoroční 
jarní oslava zahradnického cechu, která nabídne širokou paletu 
květin a pestrý doprovodný program pro děti i dospělé, jako 
jsou květinové dílny, malování keramiky, ukázky různorodých 
vazeb květin i osazování balkonových a terasových květinových 
truhlíků.

EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století

VÝSTAVA – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Trnkova Zahrada 2   Interaktivní výstava vycházející z pohádko-
vé knihy Jiřího Trnky Zahrada uvádí návštěvníky do zapomenuté 
zahrady z jiných časů plné tajemných zákoutí a neobvyklých re-
kvizit. Instalace je rozprostřena do šesti místností, které akcentují 
výrazné postavy a dějové linie knihy. Autoři výstavy respektují 
Jiřího Trnku, ale zároveň domýšlejí a pomocí moderních techno-
logií dále rozvíjejí příběh hlavních aktérů | do 2. 9.

DOPROVODNÉ PROGRAMY
12. 05. | 10.00–17.00 | Animační dílna – vyzkoušíte si různé 
technologie a techniky animace, můžete se na chvíli stát režisé-
rem, výtvarníkem, scénáristou i animátorem a vše pak uplatníte 
při tvorbě vlastního animovaného filmu.

EXPOZICE – 1. PATRO ZÁMKU
Řemesla v  pořádku / Historie profesního sdružování 
řemeslníků od středověku po současnost   Expozice se-
znamuje s dějinami řemesel a cechovního sdružování, a před-
stavuje tak jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek 
na světě.
Předmět čtvrtletí: Vývěsní štít cechu tesařů   Vývěsní štít 
cechu tesařů byl vyhotoven kolem roku 1820 a visíval v hospo-
dě nad truhlářským stolem. Má tvar prosklené skříňky, v níž je 
z plechu vystřižená silueta chrámu s oltářem, soubor pracovních 
nástrojů a dva tesaři v kroji. Oltář je označen letopočtem 1870, 
kdy byl štít obnoven. 
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EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR
Nádraží Praha-Těšnov / Provoz obnoven   Expozice předsta-
vuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Model 
budovy v měřítku 1 : 87 zahrnující i pozoruhodnou sochařskou 
výzdobu vznikl dle původních technických výkresů metodou 
3D tisku a nabízí návštěvníkovi možnost udělat si velmi reálnou 
představu o podobě nejkrásnější nádražní budovy v Praze, vysta-
věné v letech 1872–1875 coby reprezentativní železniční stavba 
významné společnosti Rakouské severozápadní dráhy. Na mode-
lovém digitálně řízeném kolejišti jsou v provozu repliky dobových 
vlakových souprav.

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY
  objednávejte se předem na tel.: 601 555 080,  
nebo na e-mailu: samanova@muzeumprahy.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY (ÚT–PÁ)
Řemesla v pořádku – pro 2. st. ZŠ, SŠ
Interaktivní programy pro školy (út–pá)
Tovaryšova cesta na zkušenou – pro 3. – 6. třídu ZŠ
Toulky Zahradou   Interaktivní procházka výstavou Trnkova 
Zahrada 2, pro: MŠ, 1. stupeň ZŠ

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
v sále Kočárovna

15. 05. | 14.00 | Marie Woodhamsová a Martina Fialková – 
novinářka a scenáristka, spoluautorka příběhů Čechů žijících v za-
hraničí z dokumentárního cyklu České kořeny. Ve dnech 5. – 7. 6.  
se v Praze uskuteční první celosvětové setkání krajanů, jejichž 
osudy dokument zachycuje.

PRAŽSKÉ VĚŽE
  věže a bludiště otevřeny v květnu denně 10.00–22.00; státní svátky 
1. a 8. 5. otevřeno 10.00–22.00

PROGRAMY PRO ŠKOLY V PRAŽSKÝCH VĚŽÍCH
Ve všech věžích jsou připraveny věkově odstupňované tematické 
programy pro žáky od 10–19 let. Na programy se objednávejte 
minimálně týden předem prostřednictvím rezervačního systému 
na www.muzeumprahy.cz, více: gausova@muzeumprahy.cz.

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY A TVOŘIVÉ DÍLNY PRO 
VEŘEJNOST
Klíče k Pražským věžím – hledejte společně s námi klíče k Praž-
ským věžím, projděte se s dětmi po unikátních historických objek-
tech, získejte volný vstup do muzea a krásnou odměnu k tomu! 
Více informací na: muzeumprahy.cz/klice-k-prazskym-vezim/

PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA
Petřínské sady, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

STÁLÁ EXPOZICE
Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování

Právě probíhající revitalizace části parku v bezprostřed-
ním okolí Petřínské rozhledny a bludiště potrvá do let-
ních měsíců. Petřínská rozhledna a Zrcadlové bludiště 
jsou otevřeny.

ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA PETŘÍNĚ
Petřínské sady, 110 00 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.
Dioráma je i nadále v péči restaurátorů.

STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most, 110 00 Praha 1 – Staré Město

STÁLÁ EXPOZICE
Mysterium věže   Po stránce architektonické i umělecké patří 
Staroměstská mostecká věž k nejkvalitnějším projevům vrchol-
ně gotického stavitelství v rámci stavební činnosti Karla IV., a to 
nejen v měřítku Prahy, ale i (střední) Evropy. Expozice popisuje 
jak nezpochybnitelná fakta, tak různé hypotézy. Ve sklepení je 
malá prezentace předmětů vylovených z Vltavy, včetně posledních 
nálezů z unikátního plošného průzkumu dna řeky.

PRAŠNÁ BRÁNA
nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1 – Staré Město

SVATOMIKULÁŠSKÁ MĚSTSKÁ ZVONICE
Malostranské nám. 556/29, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

EXPOZICE
Custos Turris | Strážce města   Expozice seznámí návštěvníky 
s náročným životem věžníků – strážců města, s historií objektu, 
fenoménem městských zvonic i  se zneužitím památky tota-
litními režimy. Návštěvníci si mohou prohlédnout byt věžníka 
z období druhé poloviny 18. století, jehož součástí je i unikátní 
černá kuchyně – jediná přístupná v Praze. Na tuto část navazuje 
hlásovna – místo, kde věžník vykonával svou funkci. Druhý byt 
věžníka je z roku 1891, kdy byla hlásná funkce zrušena. Věž je 
jedinečná i existencí tzv. Kajky – pozorovatelny StB na samém 
vrcholu zvonice, která fungovala až do roku 1990.

MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ 
Nové mlýny 827/3A, 110 00 Praha 1 – Nové Město

  otevřeno: út–ne 9.00–12.00 a 12.30–18.00; státní svátky 1. a 8. 5. 
otevřeno 9.00–12.00 a 12.30–18.00

STÁLÁ EXPOZICE
Praha hoří   Expozice představuje nebezpečí požárů pro Prahu 
v dobách před řadou staletí i v časech jen nedávno minulých, 
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stejně jako způsoby, kterými se obyvatelé metropole bránili proti 
ničivému živlu. Vedle konkrétních zachycení tématiky ohně a boje 
s ním je návštěvníkovi nabídnuta možnost zažít hrozivou situaci 
při požárech středověké nebo raně novověké Prahy. Pomocí smy-
slových iluzí je vytvořen dojem ohrožení Pražanů při požárech, 
které zachvátily celé čtvrti.

PROGRAM PRO VEŘEJNOST
15. 05. | 17.30 | Speciální komentovaná prohlídka expozice 
– objednávejte se na: lochman@muzeumprahy.cz

MUZEA A–Z

FRANZ KAFKA MUSEUM 
Cihelná 2b, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 257 535 373 
e-mail: office@kafkamuseum.cz
www.kafkamuseum.cz 

  otevřeno denně 10.00–18.00
  vstupné: dospělí 200 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 120 Kč, 
české školy 30 Kč/os.

  prohlídky s průvodcem po předchozí objednávce
  obchod, který je součástí areálu Hergetovy cihelny, nabízí Kafkovu 
tvorbu, biografické knihy o Franzi Kafkovi, upomínkové předměty 
jako např. pohlednice, záložky, plakáty, kalendáře a diáře, zápisníky, 
fotografie, tašky, trička, hrnečky a další.

EXPOZICE
Dlouhodobá expozice „Město K. Franz Kafka a Praha“ na-
bízí pohled do světa slavného pražského rodáka Franze Kafky 

(1883–1924), jedné z nejvýznamnějších postav světové lite-
ratury 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 prostorách Hergetovy cihelny na malostranském 
břehu Vltavy v Praze.
Výstava je rozdělena do dvou částí. První, nazvaná Existenciál-
ní prostor, kategorizuje hlavní události Kafkova života a vlivy 
prostředí, v němž Kafka v Praze žil. Druhá, nazvaná Imaginární 
topografie, ukazuje, jak se u Kafky fyzická realita Prahy a jeho ži-
vota v ní složitě proměňuje v metaforický obraz. Na výstavě ožívají 
fotografie lidí a míst, rukopisy a knihy v důmyslně koncipovaných 
instalacích s využitím nejmodernější audiovizuální techniky. Slo-
vo, obraz, světlo a hudba tu vytvářejí symfonický celek.

CHOCO–STORY PRAHA
Muzeum čokolády
Celetná 10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 242 953
e-mail: 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; 
rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti 6-15 let) 799 Kč; děti do 6 let 
zdarma. Skupiny (min. 10 osob) à 199 Kč; školní skupiny à 65 Kč 
(pedagog, doprovod 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 – 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 ochutnávat tolik 
čokolády, kolik jen bude chtít!
Přijďte odhalit tajemství výroby pravých belgických pralinek 
a hedvábně hladké čokolády! Můžete se také stát na chvíli čoko-
latiérem a vyrobit si své vlastní čokoládové výrobky.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Ukázka výroby belgických pralinek probíhá každých 30 minut 
a je součástí vstupného. Uvidíte, jak se vyrábí a plní pralinky, a jak 
se s čokoládou pracuje, aby byla pěkná a chutná. A samozřejmě 
ochutnáte vyrobené pralinky!

foto © Franz Kafka Museum 2017
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Degustace čokolády – v rámci vstupného neomezené ochut-
návání různých druhů čokolády. 
Skupinové prohlídky a prohlídky pro školy včetně ukázky 
práce čokolatiéra | objednávejte na výše uvedených kontaktech 
nejméně tři dny předem

AKCE PRO RODINY S DĚTMI
Nyní je rodinná vstupenka do expozice muzea ještě výhodnější: 
2 dospělí a dvě děti od 6 do 15 let zaplatí spolu 599 Kč. A když si 
zvolíte i výrobu vlastní čokolády, zažijete u nás neopakovatelné 
sladké okamžiky! Muzeum je ideálním místem pro rodinnou 
zábavu nejen o deštivém víkendu.

MUCHOVO MUZEUM 
Panská 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 216 415
e-mail: office@mucha.cz
www.mucha.cz

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

  prohlídky s průvodcem po předchozí objednávce
  obchod s dárkovými předměty (plakáty, pohledy, záložky, kalendáře 
a diáře, zápisníky, trička, hedvábné šátky, šperky, sklo aj.). Unikátní 
dárky a plakáty k zakoupení na shop.mucha.cz

EXPOZICE
První muzeum na světě věnované životu a dílu proslulého, světově 
známého představitele secese Alfonse Muchy (1860–1939), je 
umístěno v barokním Kaunickém paláci v historickém centru 
Prahy. Výběr přibližně 100 děl skládající se z litografií, olejoma-
leb, kreseb, pastelů, fotografií a  osobních předmětů podává 
souhrnný pohled na výtvarné dílo Alfonse Muchy, kromě 
jeho Slovanské epopeje.

Pozornost je soustředěna zejména na pařížské období (1887–
1904), které je světově nejproslulejší. Vystaven je ucelený soubor 
litografií, v čele s nejvýznamnějšími plakáty pro Sarah Bernhardt, 
legendární pařížskou herečku konce 19. století, soubor charak-
teristických dekorativních panó, početná ukázka z Documents 
décoratifs (1902) a ukázka z pařížských skicáků. Další dekorativní 
předměty, plastika a ukázky z knižní tvorby jsou uloženy ve vitrí-
nách. 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, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 286 147
www.museumkampa.cz

  otevřeno: denně 10.00–18.00
  restaurace a kavárna Sovovy mlýny v přízemí hlavní budovy 
s jedinečným výhledem na Vltavu a Karlův most nabízí tradiční české 
speciality, domácí uzeniny, pečená masa, špízy na jehle ale i oblíbená 
jídla mezinárodní kuchyně. Otevřeno denně 10.00–23.30 h, 
www.sovovy-mlyny.cz

foto © Mucha Trust 2017
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VÝSTAVY
Pravoslav Sovák: Krajina času   Retrospektivní výstava meziná-
rodně uznávaného grafika a malíře, jenž se v zahraničí etabloval 
jako tvůrce výjimečných grafických souborů. Pravoslav Sovák 
působil v Olomouci jako asistent Jana Zrzavého, jehož tvorba 
i způsob výuky autorovu další činnost výrazně ovlivnily. Kurá-
torka: Helena Musilová | do 27. 5.
Jan Zrzavý: ze sbírek soukromých sběratelů   Výstava málo 
známých Zrzavého prací ze soukromých sbírek primárně dopro-
vází výstavu Pravoslava Sováka. Kurátorky Martina Vítková, Petra 
Patlejchová | do 1. 7. 

Jan Zrzavy, Fantastická krajina, 1913, olej na plátně, 48 x 63,5 cm,  
soukromá sbírka

Vladimír Škoda: Mysterium Cosmograficum – Johanes 
Kepler   Výstava českého sochaře působícího ve Francii nazvaná 
podle prvního ze spisů Johannese Keplera, v němž propočítává 
tajemství vesmíru. Paralelní výstava probíhá v Zámku Troja od 5. 
dubna pod názvem Harmonices Mundi, harmonie světů | do 3. 6.
Vladimír Kopecký – komorní výstava | od 5. 5.
Význačná díla ze sbírky Jana a Medy Mládkových na zám-
ku v Moravském Krumlově   Zámek Moravský Krumlov hostí 
vynikající díla ze slavné sbírky shromážděné sběrateli a mecenáši 
umění Janem a Medou Mládkovými, obsahující díla nejvýznam-
nějších autorů české umělecké scény 20. Století | od 1. 5. do 30. 10.

DOPROVODNÝ PROGRAM
03. 05. | 19.00 | Večer ve výstavě Mysterium Cosmogra-
phicum – tajemství vesmíru, večerní program pro dospělé 
| cena 150 / 90 senioři a studenti; rezervace nutná na emailu: 
rezervace@museumkampa.cz
17. 05. | 19.00 | Večer Jana Zrzavého – večerní program 
pro dospělé | cena 150 / 90 senioři a studenti; rezervace nutná 
na emailu: rezervace@museumkampa.cz

26. 05. | 15.00 | Lektorská komentovaná prohlídka výstavy 
Pravoslava Sováka | prohlídka zdarma k platné vstupence 
02. 06. | 15.00 | Lektorská komentovaná prohlídka výstavy 
Vladimíra Škody | prohlídka zdarma k platné vstupence

PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
19. 05. | 16.00 | Sobotní dílna pro rodiče s dětmi – dopro-
vodný program k výstavě Vladimíra Škody Mysterium Cosmo-
graphicum – Tajemství vesmíru. Cena workshopu: 100 Kč / dítě, 
dospělý doprovod zdarma, druhý dospělý za 50 Kč. Rezervace 
nutná na emailu: rezervace@museumkampa.cz

DALŠÍ PROGRAMY
Komentované prohlídky   V českém, anglickém, německém 
nebo francouzském jazyce. Rezervace na výše uvedených kon-
taktech, 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.
Další informace na www.museumkampa.cz/programy

WERICHOVA VILA
U Sovových mlýnů 501/7, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 251 511 669
www.werichovavila.cz

  otevřeno denně 10.00–18.00

Informace o programech na www.werichovila.cz
Nejen stálá expozice ve sklepení a prvních patrech vily věnovaná 
Janu Werichovi, jeho době, tvorbě a současníkům, Osvobozenému 
divadlu, či Vladimíru Holanovi nebo přízemní relaxační klubová 
zóna, ale i podkroví Werichovy vily láká návštěvníky svým růz-
norodým kulturním programem. Pečlivě připravovaný program 
pro všechny stupně školního vzdělávání, divadelní představení, 
přednášky, koncerty, semináře a taneční vystoupení, workshopy 
a komentované prohlídky dotvářejí osobitost této unikátní stavby 
v srdci Kampy.
09. 05. | 20.00 | STAND-UP: Miloš Čermák a Luděk Staněk 
– o ženách a lidech. Až na půdu. Ve Werichově vile. Staněk sa-
mozřejmě o ženách. Čermák o lidech a hlavně o sobě, protože 
mu bude už brzo padesát | vstupenky na goout a na pokladně 
Werichovy vily: 220 Kč
11. 05. | 20.00 | Roštěnky u Tiffanyho – představte si, že 
existuje dámský magazín She. Jeho šéfredaktorka Vanessa vypi-
suje soutěž o nejdojemnější dopis měsíce. Tři výherkyně, bývalá 
úzkostná vicemiss Gabriela, aktivistka liliputánka Šárka a zavalitá 
trafikantka z Moravy Marie, se chystají na výlet do New Yorku. A že 
nejsou žádné troškařky, tak rovnou k Tiffanymu. Cestu jim zkříží 
jejich rozdílné povahy, postava stárnoucího komika Petra Červíčka, 
a nakonec i Audrey Hepburn | vstupenky na goout a na pokladně 
Werichovy vily: 250 Kč
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14. 05. | 20.00 | 3 strážníci – hudebně-dramatická sonda do 
života geniálního hudebního tvůrce J. Ježka. 16 písní geniálního 
skladatele Jaroslava Ježka v nastudování herců, zpěváků a mu-
zikantů Ondřeje Vackeho, Pavla Husy, Williama Valeriána a Marka 
Mikuláška, nelehký Ježkův osud a jeho přátelství s V+W, osobitý 
nadhled a humor. Představení svérázným, místy až dokumentár-
ním způsobem, přibližuje trojici velkých osobností české kultury, 
které si zaslouží trvalou pozornost všech generací | vstupenky 
na goout a na pokladně Werichovy vily: 200 Kč
15. a 22. 05. | 20.00 | Margaritě... – světová premiéra mo-
nodramatu Margaritě... španělského dramatika Carlose Be pro-
běhla 10. dubna 2018 ve Werichově vile. V hlavní a jediné roli se 
představila Ljuba Krbová pod režijním vedením Tomáše Staňka. 
Jak bojovat s nepřízní osudu? Nejlépe s humorem, nevadí, že je 
občas drsný. A hlavně se nenechat v průšvihu utopit. Nadechnout 
se lze i jednou nosní dírkou. Margaritě… je monodrama, které 
Carlos Be napsal během listopadu a prosince roku 2012 na cestách 
mezi Madridem, Prahou a Pelhřimovem. Dojemná i silná hra se 
dostala mezi finálové texty španělské soutěže tvůrčího psaní Pre-
mio Borne de Teatre 2013 | vstupenky na goout a na pokladně 
Werichovy vily: 250 Kč

PROGRAM PRO ŠKOLY A RODINY S DĚTMI
07. 05. | 10.00 | Hopem, skokem s W+V za Ezopem – co 
má společného Voskovec, Werich a Ezop? Skočte s námi do mi-
nulosti a poznejte moudrost těchto tří mužů… ve spolupráci 
s Divadlem pod Kloboukem. V doprovodu krásných Ezopových 
bajek a písniček pánů Voskovce a Wericha se Vaši žáci nejen 
pobaví, ale také poučí… Děti samotné se stávají spolutvůrci 
divadelního představení | rezervace a vstupenky na pokladně 
Werichovy vily: 100 Kč
14. 05. | 10.00 | Golem – loutková pohádka ve spolupráci se 
Studiem DAMÚZA na motivy starých židovských pověstí, zejména 
pak legendy o Golemovi. Náš příběh se odehrává v období vlády 
Rudolfa II. Na Pražský hrad se sjíždí nejvýznamnější alchymisté 
a umělci své doby. Proradný rádce se snaží co nejvíce si namastit 
kapsy, a tak lidé v podhradí zažívají krušné chvíle | rezervace 
a vstupenky na pokladně Werichovy vily: 100 Kč

15. a 16. 05. | 10.00 | Protentokrát – dokumentární insce-
nace, kde nám jsou průvodkyněmi Prahou 40. let pamětnice 
Ilse Dolanská a Eva Warausová. Nechají nás nahlédnout do dvou 
rozdílných osudů doby Protektorátu. Autentická vyprávění jsou 
podpořená divadelními a filmovými prostředky, v projekcích 
uvidíte dokumentární filmy, fotografie z rodinných alb a fil-
mově zpracované příběhy pamětnic | rezervace a vstupenky 
na pokladně Werichovy vily: 100 Kč
18. 05. | 10.00 | 3 strážníci – hudebně-dramatická son-
da do života geniálního hudebního tvůrce J. Ježka. 16 písní 
geniálního skladatele Jaroslava Ježka v nastudování herců, 
zpěváků a muzikantů Ondřeje Vackeho, Pavla Husy, Williama 
Valeriána a  Marka Mikuláška, nelehký Ježkův osud a  jeho 
přátelství s  V+W, osobitý nadhled a  humor. Představení 
svérázným, místy až dokumentárním způsobem, přibližuje 
trojici velkých osobností české kultury, které si zaslouží trvalou 
pozornost všech generací | rezervace a vstupenky na pokladně 
Werichovy vily: 120 Kč

MUZEUM KÁVY ALCHYMISTA
Jana Zajíce 7, 170 00 Praha 7 (200 m od stanice tram Sparta)
tel.: +420 233 383 745
www.muzeumkavy.cz

  otevřeno: po zavřeno; út–pá 12.00–18.00; so–ne 11.00–18.00; 
út-pá 9.00–12.00 po předchozí tel. dohodě nebo mailem, 
komentované prohlídky, případně výtvarné dílny loutek pro 
školy a skupiny nad 6 osob. Součástí prohlídky je i expozice Muzea 
kávy Alchymista. Objednání komentovaných prohlídek a dílen: 
scarabeus@galeriescarabeus.cz, 603552758

STÁLÁ EXPOZICE
Káva a kávoviny v proměnách času a kultur   Expozice se-
znamuje návštěvníky nejen s historií kávy a kávových náhražek, 
s jejich pěstováním, sklizní, zpracováním a přípravou nápojů. 
Unikátní sbírkové předměty dokumentují vývoj historických 
pražiček, kávomlýnků, kupeckých zásobníků, dóz na  kávu 
a kávoviny, ale také předmětů a přístrojů spojených s přípravou 
a servírováním kávy. Zajímavými dokumenty dobové grafiky 
jsou prvorepublikové reklamní tiskoviny a faktury jednotlivých 
firem. Výstavu doplňují odborné texty v českém a anglickém 
jazyce a krátký film věnovaný fenoménu kávy.

GALERIE SCARABEUS

Informace o výstavách viz rubriku Galerie, výstavy.
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MUZEUM KOUZLO STARÝCH ČASŮ
Historické oděvy a doplňky z let 1850–1920
Valdštejnská 150/4, 110 00 Praha 1 – Malá Strana
mobil: +420 723 960 308
e-mail: kouzlostarychcasu@gmail.com
www.kouzlostarychcasu.cz

  otevřeno: út–pá 10.00–17.00; so–ne 10.00–18.00; 1.  
a 8. 5. 10.00–17.00

  vstupné: dospělí 190 Kč, senioři, studenti a děti 150 Kč,  
rodinné 490 Kč, skupinové (6–10 osob) 150 Kč

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 atmo-
sféru příběhů, které vyprávějí. Ojedinělá sbírka, která vznikala 
desítky let, obsahuje několik set kusů kompletních oděvů, prádla, 
textilu, ale i stříbrných předmětů viktoriánského a edwardiánské-
ho období, pocházejících z celého světa. Část sbírek tvoří porcelán 
z českých a německých porcelánek do r. 1930.

VÝSTAVA
Viktoriánská svatba   Elegance svatebních obřadů na konci 
19. století. Výstava ze soukromé sbírky | do 31. 5.

AKCE
05. – 06., 12. – 13., 19. – 20. a 26. – 27. 05. | 10.00–18.00 
| Svatební výbava – mimořádné prohlídky spojené s ukázkou 
výbavy nevěsty i ženicha.

MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ
Prohlídky Muzea pražského vodárenství 
a úpravny vody Podolí
Podolská 15, 140 00 Praha 4
tel.:+420 272 172 345
www.pvk.cz

  v rámci zážitkové turistiky: prohlídky pro jednotlivce i skupiny  
(max. 20 osob): každý čt 13.00, 15.00 a 17.00, druhou so v měsíci 
11.00 a 13.00

  cena prohlídky: jednotlivá vstupenka 150 Kč, od 10 osob 130 Kč
  vstupenky si můžete objednat přes www.nfveolia.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
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MYSTERIA PRAGENSIA
Poznejte tajemství Prahy ve dvou muzeích

 
MUZEUM ALCHYMISTŮ  
A MÁGŮ STARÉ PRAHY
Jánský vršek 8, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 224 508
www.muzeumalchymistu.cz

  muzeum Alchymistů opět otevřeno

MUZEUM PRAŽSKÝCH POVĚSTÍ 
A STRAŠIDEL
Mostecká 18, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 221 289
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
01. 05. | 15.00 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
04. 05. | 22.00 | Hodina duchů v uličce duchů
05. 05. | 10.30 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany
05. 05. | 18.30 | Tajuplné průchody Starého Města
11. 05. | 18.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hrad
12. 05. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
12. 05. | 18.00 | Mysteria Pragensia – velká tajuplná pouť 
Prahou
15. 05. | 18.30 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem 
a Josefovem
18. 05. | 18.30 | Se strašidlem za strašidly Novým Městem 
na Vyšehrad
19. 05. | 10.30 | Tajuplné průchody Starého Města
19. 05. | 18.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany
23. 05. | 18.00 | Mysteria Pragensia – velká tajuplná pouť 
Prahou
25. 05. | 18.30 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem 
a Josefovem

25. 05. | 21.00 | Strašidla s hvězdičkou aneb Erotika v praž-
ských pověstech
26. 05. | 10.30 | S hastrmanem za vodníky
26. 05. | 18.00 | Po zlatých stopách alchymistů Hradem 
i podhradím
31. 05. | 18.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hrad

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM 
A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM
Valdštejnská 18, 110 00 Praha 1 - Malá Strana
tel.: +420 257 533 455
e-mail: pedagog@npmk.cz
www.npmk.cz

  vstupné na stálou expozici: základní 60 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 
100 Kč; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOMOS, ICIS, ITIC zdarma

  vstupné na výstavy: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 60 Kč; 
držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOMOS, ICIS, ITIC zdarma

  vstupné na doprovodné programy pro školní skupiny: 40 Kč (platí 
i jako vstupenka)

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 expo-
zice jsou školní kabinet, ukázka školních tříd z 1. republiky a ze 
70. let 20. století, písařský koutek, interaktivní program o životě, 
díle a odkazu J. A. Komenského, elektronicky zpřístupněný fond 
školních vysvědčení, promítání dokumentů aj.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
Nová škola v nové republice – Školství v meziválečném 
Československu   Výstava přibližuje školství meziválečné Čes-
koslovenské republiky v celé jeho šíři, včetně rozvoje slovenského 
a podkarpatoruského školství. Opominuto není ani měnící se po-
stavení učitele a jeho vztah k novému státnímu útvaru. Vyzdviže-
na je i jedinečnost reformních snah a pedagogické trendy, které 
jsou dodnes aktuální. Stranou nezůstává ani každodenní život 
ve školách. Součástí je menší výstava Tady první republika, 
která shrnuje základní vývoj meziválečného československého 
státu | do 31. 12.

AKCE
18. 05. | Mezinárodní den muzeí – Hyperpropojená muzea. 
Nové cesty, nové publikum | vstup zdarma
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PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA 
J. A. KOMENSKÉHO
Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 966 411, 415
e-mail: pedknihovna@npmk.cz
www.npmk.cz/knihovna; www.csk.npmk.cz

  knihovna je přístupná pro veřejnost po–pá 9.00–18.00
  fondy PK jsou zaměřeny především na oblast výchovy, vzdělávání 
a školství.

„Prostorem a časem 1. světové války“ prostřednictvím učeb-
nic dějepisu, odborné a populárně naučné literatury a dobových 
školních výročních zpráv z fondu Pedagogické knihovny J. A. Ko-
menského. Online multimediální výstava z vybraného knižního 
fondu PK a školních obrazů s interaktivními prvky – digitální 
kopie, vysvědčení apod.
Volný vstup pro uživatele PK s platným čtenářským průkazem 
nebo aktivovanou ISIC, ITIC, lítačka, Open-Card.

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
Strahovské nádvoří 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 220 516 695
e-mail: post@pamatnik-np.cz
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

  spojení: tram 22, st. Pohořelec
  PNP nabízí vzdělávací programy pro organizované skupiny (ZŠ, SŠ 
a VŠ), komentované prohlídky, exkurze na odborná pracoviště PNP, 
přednášky a tvůrčí dílny. Veškeré pořady jsou na objednání a termín 
konání je po dohodě. Aktuální nabídku pořadů najdete na webu PNP, 
pro další informace pište na arndt@pamatnik-np.cz 

LETOHRÁDEK HVĚZDA
Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc

  spojení: stanice metra Petřiny; tram 1, st. Sídliště Petřiny
  vstupné: plné 90 Kč; snížené: 55 Kč; rodinné: 180 Kč
  otevírací doba: otevřeno denně mimo pondělí 10.00–18.00

VÝSTAVA
Ferdinand II.  Tyrolský a  letohrádek Hvězda   Památník 
národního písemnictví otevřel v letohrádku Hvězda stálou ex-
pozici Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda, kterou připravil 
ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. Výstava 
představuje život arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského a stavbu, 
která je spojena s jeho působením v Čechách. Unikátní prezentace 
vnitřní štukové výzdoby v historickém kontextu je v této podobě 
představena vůbec poprvé | do 31. 10.

MALÁ VILA PNP
Pelléova 20/70, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

  spojení: 5 minut chůze od stanice metra A – 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.

AKCE
Slova mají křídla – další cyklus pořadů s názvem Slova mají 
křídla se zajímavými hosty, hudebním doprovodem a pod tak-
tovkou Lubora Falteiska a Dušana Spáčila. Památník národního 
písemnictví je partnerem projektu a akce se příležitostně konají 
v prostorách Malé vily PNP.

VÝSTAVY
Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a  rydla   Uni-
kátní virtuální výstava děl Václava Hollara ze sbírky PNP na   
http://e-vystavy.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz je prodlou-
žena.
Naše Francie   Výstavní projekt Naše Francie. Francouzská 
poezie v českých překladech a ilustracích 20. století, který bu-
de slavnostní vernisáží zahájen 10. května 2018 v letohrádku 
Hvězda. Jedná se o  nejvýznamnější projekt Památníku ná-
rodního písemnictví k  oslavám a  výročím 2018 a  zároveň je 
projekt zařazen pod hlavičku Evropského roku kulturního dě-
dictví. Více informací naleznete na našich webových stránkách 
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz | od 11. 5. do 31. 10.

PIVOVARSKÉ MUZEUM U FLEKŮ
Křemencova 11, 110 00 Praha 1
tel: +420 224 934 019–20
www.ufleku.cz

Pivovar a restaurace U Fleků nabízí dva prohlídkové okruhy  
– pivovarské muzeum a exkurzi pivovaru.

  muzeum otevřeno: po–so 10.00–16.00, 1. a 8. 5. pivovar a muzeum 
uzavřeno

  prohlídky jsou doprovázeny odborným výkladem, prodej vstupenek 
končí 60 min. před ukončením provozní doby; 

  vstupné do muzea 100 Kč/os., školní skupiny 50 Kč/os., délka prohlíd-
ky cca 30 min.; výklad v českém, anglickém, německém, španělském, 
ruském, švédském a italském jazyce.

  prohlídka pivovaru pouze na objednávku, o víkendech je prohlídka 
podmíněna konzumací v restauraci.

  vstupné do pivovaru: 210 Kč/os., školní skupiny 100 Kč/os., délka pro-
hlídky cca 45 min.; výklad v českém, anglickém a německém jazyce; 
součástí prohlídky je ochutnávka piva a sklenička jako suvenýr.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Historie výroby piva v Praze   Zájemcům o pivovarskou pro-
blematiku poskytuje ojedinělou možnost seznámit se s výrobou 
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piva a sladu tak, jak byla v minulosti prováděna nejen v pivovaru 
U Fleků, ale též v desítkách malých pivovarů po celé Praze. Pivo-
varské muzeum je umístěno v bývalé sladovně, která sloužila 
svému účelu od doby renesance do roku 1940. Je zde dochovaný 
stříškový kouřový hvozd, kterému se také říká valach, kde se slad 
sušil a poté i pražil v horkém kouři z bukových polen. Dále je 
možné si prohlédnout filtr na pivo, sprchový chladič, dřevěné 
sudy značkované vypalovacími železy i nástroje na jejich opra-
cování, plnička lahví, váha na slad, hustoměry a další pivovarské 
a sladovnické náčiní.

PIVOVAR U FLEKŮ
Historický pivovar fungující od roku 1499 dodnes   Součástí 
exkurze je videoprojekce a prohlídka sklepa a varny. Jedinečné 
jsou především prostory varny, kde se pivo stále vyrábí pod pů-
vodními 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, 160 00 Praha 6
mobil: +420 776 141 531–2, 605 369 286
e-mail: 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 po telefonické 
domluvě

  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, specializované časopisy, knihy.

VÝSTAVA
Napsat, vydat, šířit. Sám!   České (nejen) heavymetalové 
fanziny – výstava | do 2. 6.

HUDEBNÍ KLUB VAGON
Praha 1, Národní 25

  otevřeno od 19.00

VÝSTAVA
Československé beatové festivaly konce 60. let v dobových 
fotografiích a plakátech | do konce září

POŠTOVNÍ MUZEUM
Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 954 400 394
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.

VÝSTAVA
„2269 KILO/ Komiksy, ilustrace, objekty“   Výstava předsta-
vuje tvorbu studentů a pedagogů ateliéru Komiks a ilustrace pro 
děti na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. 
Výstava plná barev a příběhů předvede různorodost a šíři pojmů 
ilustrace a komiks i jejich přesahy do jiných odvětví. Nechte se 
zlákat na malý výlet do světa, kde nic není nemožné a kde je 
hravost a chuť objevovat tím nejpodstatnějším | do 10. 6.
12. 05. | 14.00–16.30 | „Pop-up“ – workshop pro děti od 10 
ti let s Annou Kucharčíkovou | nutná rezervace, 50 Kč za osobu
Bližší informace a aktuality o dění v muzeu na webových 
stránkách Poštovního muzea.
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UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM 
V PRAZE

HISTORICKÁ BUDOVA 
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA 
V PRAZE
ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
mobil: +420 778 543 901
www.upm.cz

  otevřeno  út 10.00–20.00; st – ne 10.00–18.00
  vstupné: plné150 Kč, snížené 80 Kč

VÝSTAVY
Koudelka / Návraty   Výstava českého fotografa Josefa Kou-
delky se koná u příležitosti autorových osmdesátých narozenin 
a  představí průřez jeho celoživotní tvorbou. Základ expozice 
tvoří 350 fotografií, které jsou součástí obsáhlého souboru děl, 
jež se fotograf rozhodl věnovat své vlasti. Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze se tak stane muzeem s nejrozsáhlejší sbírkou děl 
světoznámého fotografa. Výstava zahrnuje všechny významné 
cykly Koudelkovy dosavadní tvorby (Začátky, Experimenty, Di-
vadlo, Cikáni, Invaze 68, Exily, Panorama), z velké části se jedná 
o unikátní dobové autorské zvětšeniny, přičemž některé z nich 
jsou prezentovány vůbec poprvé.

Jaromír Čejka, Z cyklu Jižní Město, 1978–1986, Dům umění Opava

Bydliště: Panelové sídliště / Plány, realizace, bydlení 
1945–1989   Výstava přibližuje historii vybraných sídlišť v České 
republice a společenské, politické, kulturní a ekonomické souvis-
losti, jež jejich vznik doprovázely. Je vyvrcholením výzkumného 
a výstavního projektu Panelová sídliště v České republice jako 
součást městského životního prostředí (zkráceně Paneláci), který 
probíhal v letech 2013–2017. Tým badatelů zkoumal 73 českých 
sídlišť především z uměleckohistorického hlediska, věnoval se 
jejich architektuře a urbanismu, demografickým charakteristikám 
obyvatel a možnostem památkové ochrany | do 22. 7.
Small Worlds: Domečky pro panenky z Victoria and Al-
bert Museum of Childhood v Londýn   Výstava souboru 
domečků pro panenky ze sbírek Victoria and Albert Museum 
of Childhood – tento fascinující svět v malém – je pro naši 
veřejnost zcela mimořádnou událostí. Domečky pro panenky 
v podobě rozměrných kabinetů ze 17. a 18. století. U nás nebyly 
známy, až v 19. století začaly být populární hračkou ve formě 
zmenšených domů. Dvanáct exponátů přibližuje způsob byd-
lení a každodenní život rodin z různých společenských vrstev 
od 18. století do současnosti.

DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ
Ovocný trh 19, 110 00 Praha 1
www.czkubismus.cz

  otevřeno út 10.00–19.00; st–pá 10.00–18.00
  vstupné: plné 150 Kč, snížené 80 Kč

EXPOZICE
Expozice Český kubismus představuje kubismus jako směr 
ideově propojující volné i užité umění a architekturu. 
V domě U Černé Matky Boží jsou vystaveny nábytkové soubory, 
samostatné kusy nábytku, dobové obrazy a grafiky, plastiky či 
doplňky z keramiky, skla a kovů.

UNIVERZITA KARLOVA

MUZEUM UNIVERZITY KARLOVY
Karolinum, Ovocný trh 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 491 111
www.muzeum.cuni.cz

  vstupné dobrovolné
  expozice je otevřena o víkendu 5. – 6. 5. vstup Železná 9, a dále 
od 10. 5. do 1. 9. denně od 10.00–18.00; vstup Ovocný trh 3, pro-
hlídku s průvodcem vždy poslední středu v měsíci je nutné domluvit 
e-mailem: organiz@ruk.cuni.cz

EXPOZICE
Stálá expozice věnovaná dějinám nejstarší středoevrop-
ské univerzity je umístěna v gotických sklepeních historické 
budovy Karolina v centru Prahy. Pět tematických bloků mapuje 
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historii Univerzity Karlovy od jejího založení v roce 1348 až 
po současnost, včetně významných osobností, které jsou s ní 
spojeny. Výstava také nabízí řadu unikátních exponátů, z nichž 
některé jsou pro veřejnost zpřístupněny zcela poprvé. K vidění 
je také originál žezla rektora Univerzity Karlovy z roku 1883, 
soubor autentických zbraní použitých pražskými vysokoškol-
skými studenty v revolučním roce 1848 nebo diplom a medaile 
nositele Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského z roku 
1959.

VÝSTAVA
Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 
příběhů   Univerzita Karlova oslaví výročí vzniku Českosloven-
ska výstavou „Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů 
– 100 příběhů“. Připomene sto let soužití univerzity a  státu 
prostřednictvím stovky výjimečných exponátů, z nichž každý 
bude reprezentovat jeden rok z období 1918 až 2018. Výstava 
se zaměří na známé i méně známé příběhy z dějin vědy a vzdě-
lávání, ale i politiky a každodennosti. Návštěvníci se tak dozví, 
kdo z profesorů napsal první verzi československé ústavy, kteří 
dva absolventi se setkali na jedné bankovce, jak vznikla výroba 
náhradních kovových kloubů v Poldi Kladno či jaký suvenýr si 
přivezl absolvent a externí vyučující katedry žurnalistiky Robert 
Záruba z olympiády v Naganu | od 10. 5. do 1. 9. | 10.00–18.00 
| Ovocný trh 3, Praha 1, vstupné dobrovolné

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA
U Památníku 2, 130 05 Praha 3
tel.: +420 973 204 900
e-mail: 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, Národní 
památník hrdinů heydrichiády a další externí výstavní prostory.

ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV
U Památníku 2, 130 05 Praha 3

  UPOZORNĚNÍ: Kvůli plánované rekonstrukci je muzeum zcela 
uzavřeno.

LETECKÉ MUZEUM KBELY
Mladoboleslavská 425/9, 190 00 Praha 9
tel.: +420 973 207 500

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

EXPOZICE
Letecké muzeum bylo založeno v  roce 1968 v  areálu 
historického vojenského letiště Praha – Kbely, první 
letecké základny vybudované po vzniku Československa v roce 
1918. Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii 
československého a českého letectví, zvláště vojenské-
ho. Pro srovnání 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 čes-
koslovenského a českého letectví. Početností a kvalitou sbírek 
patří k největším leteckým muzeím v Evropě. Řada letounů pa-
tří ke světovým unikátům. Zpřístupněn je také letňanský areál 
Staré Aerovky, díky němuž se kbelská expozice rozšířila o další 
výstavní prostory.

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ 
HEYDRICHIÁDY
Resslova 9a, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 916 100

  otevřeno: denně mimo pondělí 09.00–17.00
  vstup zdarma

Místo úkrytu a posledního boje skupiny příslušníků českosloven-
ského zahraničního odboje, kteří se podíleli na atentátu na zastu-
pujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

EXPOZICE
Expozice věnovaná Operaci ANTHROPOID – atentátu na Re-
inharda Heydricha v květnu 1942.

VOJENSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM LEŠANY
Lešany u Týnce nad Sázavou, 257 42 okres Benešov
tel.: +420 973 296 161

  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 býva-
lých dělostřeleckých kasáren. Expozici tvoří více než 700 histo-
rických tanků, kanónů, motocyklů, obrněných, nákladních 
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a osobních vojenských vozidel, raketová technika, spojo-
vací a ženijní prostředky a logistický materiál pocházející 
z období od roku 1890 až do současnosti. Sbírky jsou široké 
veřejnosti prezentovány v  deseti halách, pod šesti přístřešky 
a na volném prostranství. Rozsahem a složením svých sbírek, 
v nichž je zastoupen nejeden světový unikát, se toto muzeum řadí 
mezi nejvýznamnější evropské instituce svého druhu.

AKCE
26. 05. | Zahájení sezony Vojenského technického muzea 
Lešany – akce s bohatým doprovodným programem včetně 
dynamických ukázek těžké bojové techniky v lešanské aréně.

CÍSAŘSKÁ ZBROJNICE
Hradčanské nám. 2, 110 00 Praha 1

Stálá expozice ve Schwarzenberském paláci obsahuje sbírku 
zbraní, zbroje a uměleckých děl z období od 15. století 
do poloviny 19. století. Výstava prezentuje přes 550 předmě-
tů, které pocházejí především z období, kdy České země patřily 
k habsburskému císařskému trůnu.

MUZEUM HRADNÍ STRÁŽE
Pražský hrad, 110 00 Praha 1

V Prašné věži Mihulka se nachází expozice mapující vývoj 
českých vojenských jednotek střežících Pražský hrad 
od nejstarších dob do současnosti.

UPOZORNĚNÍ
Kvůli rekonstrukci Prašné věže Mihulka je expozice uza-
vřena

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
U Staré školy 1, 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 749 211
e-mail: office@jewishmuseum.cz
www.jewishmuseum.cz

  otevřeno: denně mimo so a židovských svátků 9.00–18.00

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
1) Židovské muzeum v Praze (Maiselova synagoga, Španělská 
synagoga, Pinkasova synagoga a Klausová synagoga, Obřadní síň, 
Starý židovský hřbitov a Galerie Roberta Guttmanna)
2) Pražské Židovské Město (Židovské muzeum v Praze a Sta-
ronová synagoga)
3) Staronová synagoga
Detailní informace o expozicích, cenách a možných slevách na-
leznete na www.jewishmuseum.cz.

GALERIE ROBERTA GUTTMANNA
U Staré školy 3,110 00 Praha 1 (zadní trakt Španělské synagogy)

VÝSTAVA
„Můj šálek Kafky…“   Kresby, grafika a obrazy Jiřího Slívy. 
Výstava grafika a ilustrátora Jiřího Slívy (uspořádaná k jeho 71. 
narozeninám) představuje řadu kreseb, barevných litografií, 
leptů, pastelů a několik olejomaleb na jeho oblíbená témata 
Franz Kafka, Sigmund Freud, Golem, židovské zvyky a symboly, 
biblické motivy, jakož i další práce inspirované díly židovských 
spisovatelů.

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI
Maiselova 15, 110 00 Praha 1 (dílna v přízemí)

13. 05. | 14.00 | Lvíček Arje peče chalu (šabatový chléb) 
– lvíček Arje vás zve na oslavu svátku Šabat. Děti si připraví 
šabatovou hostinu, upečou chaly – šabatové chleby, zapálí ša-
batové svíčky, zazpívají písničku na uvítání Šabatu a prožijí jeho 
atmosféru | vstupné 50 Kč

MAISELOVA SYNAGOGA
Maiselova 10, 110 00 Praha 1

POŘADY
02. 05. | 19.00 | Ensemble Frizzante / Poezie ve vokální 
hudbě – koncert stejnojmenného vokálního kvinteta, během 
něhož zazní skladby autorů od renesance až po současnost | 
vstupné 230/150 Kč
09. 05. | 18.00–23.00 | Noc literatury – současná literatura, 
netradiční místa, známé tváře - to je Noc literatury. Přečte herec 
Ivan Řezáč | vstup volný
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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, 261 01 Příbram VI - Březové Hory
tel.: +420 318 633 138
e-mail: info@muzeum–pribram.cz
www.muzeum–pribram.cz

  otevřeno: út–pá 9.00–17.00; so–ne 9.00–18.00
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Expozice umístěné v historických báňských objektech při-
bližují 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.

VÝSTAVA
Rok na vsi. Život hornických obcí Příbramska ve vzpomín-
kách pamětníků 1870–1940   Výstava mapuje jeden roční 
cyklus od konce zimy do podzimu na příkladu podbrdských ves-
niček Podlesí, Orlova, Oseče nebo Drahlína | od 1. 5. do 28. 12.
02. 05. | 18.00 | Vernisáž výstavy

16. 05. | 19.00 | Setkání nad knihou Rút – kniha Rút je uni-
kátní biblickou novelou vymykající se svou stylistickou a formální 
kompaktností, vřelostí popisu mezilidských vztahů a dramatickou 
účinností | vstup volný
23. 05. | 19.00 | O divadle, Česku a Izraeli s Hadar Gal-
ron – Izraelská dramatička, scenáristka a herečka Hadar Galron 
je v Česku známa především jako autorka divadelní hry Mikve. 
V angličtině se simultánním tlumočením | vstup volný

AUDITORIUM ŽMP
Maiselova 15, 110 00 Praha 1 (3. patro)

10. 05. | 18.00 | Židovští generálové východní a západní 
fronty – pohovoří ve své přednášce o židovských generálech 
východní i západní fronty historik Národního archivu Roman 
Štér | vstup volný
17. 05. | 18.00 | Čtyři večery s oscarovým Woody Alle-
nem – třetí část stejnojmenného cyklu filmové historičky Alice 
Aronové se bude odehrávat v oblíbeném prostředí Woodyho 
Allena. Projekce: Hana a  její sestry (USA 1986, 103  min) | 
vstup volný
22. 05. | 18.00 | Stát Izrael jako „Start-up Nation“ – stát 
Izrael není po sedmdesáti letech od svého založení jen jedinou 
demokratickou zemí na Blízkém východě. Otázkami se ve své 
přednášce bude zabývat vedoucí katedry mezinárodních vztahů 
a evropských studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy uni-
verzity Petr Suchý. Večer probíhá v rámci cyklu Izrael 70 | vstup 
volný
29. 05. | 18.00 | Od islamofobie k antisemitismu – existuje 
konkrétní vztah mezi islamofobií a antisemitismem? Za jakých 
okolností může jedno vést ke druhému? | vstup volný
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Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na No-
voknínsku od nejstarších dob až do 20. století, dějiny města, 
místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování 
zlata u nás i v zahraničí.

MUZEUM ŠPÝCHAR PROSTŘEDNÍ LHOTA
Prostřední Lhota 1, 262 03 Chotilsko
tel.: +420 318 543 958; mobil: +420 702 019 932
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

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

Expozice v barokním špýcharu, založeném roku 1770 Ry-
tířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou, seznamují se 
životem na venkově ve středním Povltaví a nejstaršími dějinami 
regionu spjatými s těžbou zlata. Součástí je i archeologická vý-
stava věnovaná keltskému oppidu Hrazany

MALÉ MÁSLOVICKÉ MUZEUM MÁSLA
Máslovice 3, 250 69 Vodochody
mobil: +420 724 191 246, 603 431 148
www.maslovice.cz

  otevřeno: so+ne 10.00–12.00 a 13.00–16.00; mimo tyto dny pouze 
po předběžné objednávce (min. 10 osob)

  vstupné: základní 30 Kč, senioři, studenti a děti 20 Kč, rodinná 
vstupenka (2 dospělí + děti) 80 Kč.

  spojení: autobusem č. 374 ze stanice metra C – Kobylisy, ulice 
Pod Sídlištěm, autem směr Teplice a odbočit na Klíčany, vlakem 
z Masarykova nádraží do Libčic nad Vltavou a přívozem přes řeku dále 
1,2 km do Máslovic.

 
STÁLÁ EXPOZICE
Historické předměty na výrobu másla (různé typy máselnic, 
dřevěných tvořítek na máslo aj.) a máslenky na servírování 
másla
Sbírka obalů od másla českých i zahraničních výrobců
Expozice o historii obce
Muzejní obchůdek
Netradiční naučná stezka od muzea k přívozu

VÝSTAVA
Ptáci na vodě i u vody   Výstava | do 8. 7.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
23. 06. | Svatojánská noc na řece – noční jízda na lodích (ka-
noe, rafty) z Klecánek do Máslovic, v cíli odměny, ohňová show, 
občerstvení. Přihlášky nejpozději do 10. června!
Více informací na www.maslovice.cz.

AKCE
12. 05. | Připomínka bitvy u Slivice – Pietní akt u Památní-
ku Vítězství, prezentace historické a soudobé vojenské techniky, 
dynamická ukázka bojů na Příbramsku v r. 1945 | tato akce spo-
lupořádaná Hornickým muzeem Příbram se uskuteční na Slivici 
u Milína.
14. – 19. 05. | Jarní dny s permoníky – zábavně naučný pro-
gram pro děti, pohádková prohlídka Ševčinského dolu, jízda hor-
nickým vláčkem. Ve všední dny je program určen pro školy a školky 
(předchozí rezervace nutná), v sobotu pro širokou veřejnost.
26. 05. | Muzejní noc – netradiční návštěva hornických pa-
mátek a noční jízda důlním vláčkem Prokopskou štolou na dole 
Anna. Součástí programu je také stínové divadlo a  hudební 
vystoupení.

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Muzeum obětí komunismu
Lešetice 52,262 31 Lešetice
tel.: +420 326 531 488
e-mail: info@muzeum–pribram.cz
www.muzeum–pribram.cz

  otevřeno: út–pá 9.00–17.00; so–ne 9.00–18.00
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Dochovaný vězeňský areál mezi bývalými uranovými šach-
tami, ojedinělý ve střední Evropě. V letech 1949–1951 tábor 
nucených prací a následně do roku 1961 zařízení pro politické 
vězně komunistického režimu. Muzeum obětí totality a dějin 
uranového hornictví, Galerie Orbis Pictus: Europa, exteriérová ex-
pozice soch Jiřího Sozanského, možnost jízdy hornickým vláčkem.

SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC
Muzeum vesnických staveb středního 
Povltaví
262 52 Vysoký Chlumec 
mobil: +420 733 371 546
e-mail: info@muzeum-pribram.cz | 
www.muzeum-pribram.cz

  otevřeno: út–pá 9.00–17.00; so–ne 9.00–18.00 
  vstupné: základní 60 Kč; snížené 30 Kč

Skanzen uchovává cenné památky venkovské architek-
tury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 17. do 
počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve střed-
ním Povltaví. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hos-
podaření na vesnici.

MUZEUM ZLATA NOVÝ KNÍN
Muzeum těžby a zpracování zlata 
na Novoknínsku
nám. Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín
tel.: +420  318 593 015; mobil: +420 774 824 656
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

  otevřeno: út–pá 9.00–17.00; so–ne 9.00–18.00 
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč
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AKCE
18. 05. | Den otevřených dveří
19. 05. | Z bylinkového hrnečku – řemeslná akce, spojená 
s pečením chleba

PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA – STRŽ
262 02 Stará Huť u Dobříše 125
tel.: +420 318 522 265
www.facebook Památník Karla Čapka
www.capek–karel–pamatnik.cz

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

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

      
STÁLÉ EXPOZICE
Život a dílo Karla Čapka 
Ferdinand Peroutka 
Olga Scheinpflugová 

AKCE
26. 05. | 14.00 | Den pejsků
– tradiční odpoledne pro celou rodinu včetně vašeho psího 
miláčka
– psí promenáda o Cenu Dášeňky
– vystoupení dramatického kroužku ZŠ Stará Huť
– soutěže pro děti

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ 
STRAKONICE
Zámek 1, 386 01 Strakonice
tel.: +420 380 422 608
e-mail: informace@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz

  stálé expozice muzea otevřeny
  otevřeno út–ne 9.00–16.00

 
VÝSTAVA
Strakonicko za 1. světové války   | do 30. 6.

AKCE
18. 05. | Den otevřených dveří
26. 05. | Prvorepubliková muzejní noc

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
Hoslovice 36, 387 19 Čestice (17 km od Strakonic)
tel.: +420 731 907 308
e-mail: mlyn@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz

  otevřeno út–ne 9.00–16.00

 
– autentický obraz života na mlýně
– areál s domácími zvířaty a hospodářským vybavením
– etnografická expozice Ze života šumavského Podlesí
– řemeslné akce s pečením chleba
– ideální místo pro rodinný i školní výlet
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Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.) je Malá pevnost 
pro veřejnost uzavřena!
Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku 
Terezín.
Akce je součástí Rodinného stříbra Ústeckého kraje.

ŠKODA MUZEUM
tř. Václava Klementa 294, 293 60 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 832 038
e-mail: muzeum@skoda–auto.cz
www.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.

VÝSTAVY
Historie reklamy LAURIN & KLEMENT a ŠKODA: od SUPER 
VELOCIPEDU až po SUPERBA   Projděte si s námi styly, tech-
niky a design reklamních materiálů značek LAURIN & KLEMENT 
a ŠKODA v jednotlivých fázích vývoje - od prvních, tiskařsky 
ručně komponovaných inzercí na  prodej kol a  motocyklů, 
přes propagační letáky a brožury k  jednotlivým vozům, až 
po  kompletní produktové a  imagové kampaně. Propagace 
značky ŠKODA AUTO je stejně bohatá, jako samotná historie 
společnosti | do 20. 6.
David Černý: Český betlém   Ojedinělá výstava bronzových 
plastik výtvarníka Davida Černého představuje scénické ob-
razy českých dějin a  kultury. Po  předchozí rezervaci na  tel. 
326  831  135 nabízíme komentované prohlídky pro školy 
a veřejnost.

PAMÁTNÍK TEREZÍN
Principova alej 304, 411 55 Terezín
tel.: +420 416 782 225
e-mail: pamatnik@pamatnik–terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
www.pamatnik-terezin.cz

  otevřeno: Malá pevnost: denně 8.00–18.00; Muzeum ghetta a Mag-
deburská kasárna: denně 9.00–18.00; Krematorium: denně kromě 
soboty 10.00–18.00; Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední 
márnice: denně 9.00–18.00; Modlitebna a replika mansardy z doby 
terezínského ghetta: denně 9.00–18.00

VÝSTAVY
Alfred Kantor: Terezín – Osvětim – Schwarzheide. Holo-
caust v deníku umělce – putovní, historická výtvarná výstava 
Památníku Terezín | předsálí kina Muzea ghetta | do 29. 5.
Vzpomínky – putovní, dokumentární výstava Památníku Terezín 
| předsálí kina Malé pevnosti | do 6. 9.
Kateřina Piňosová – Kresby   Výtvarná výstava | výstavní 
prostory IV. dvora Malé pevnosti, cela č. 41 | od 17. 5. do 31. 10.
17. 05. | 14.00 | Vernisáž výstavy

AKCE
20. 05. | 09.00 | Výročí poslední popravy v Malé pevnosti – 
položení věnců na bývalé popraviště v Malé pevnosti.
20. 05. | Terezínská tryzna 2018 – vzpomínková akce u příle-
žitosti 73. výročí osvobození k uctění obětí nacistické perzekuce
– začátek v 10.00 na Národním hřbitově před Malou pevností
– pořadatel: Památník Terezín pod záštitou ministra kultury ČR
– spolupořadatelé: Ústecký kraj, Ústřední výbor Českého svazu 
bojovníků za svobodu, Město Terezín, Federace Židovských obcí 
v ČR a Terezínská iniciativa
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24. 05. | 18.00 | Jubilejní koncert k 45 letům sboru Paprsek 
– sbor Paprsek srdečně zve na svůj jubilejní koncert. Večerem 
bude provázet moderátorka Iva Pazderková, hudební doprovod 
zajistí EPOQUE QUARTET & PAPRSEK FRIENDS. Zazpívají Karolina 
Stasiaková, sestry Páchovy a Adam Koubek. Sál L&K Forum | vstu-
penky v hodnotě 280 Kč v předprodeji v Infocentru MB.

PŘIPRAVUJEME
03. 06. | Dětský den ve ŠKODA Muzeu – koncert kapely Bom-
barďák, ráj hlavolamů a další

RODNÝ DŮM FERDINANDA PORSCHEHO 
VE VRATISLAVICÍCH
Tanvaldská 38, 463 11 Liberec – Vratislavice nad Nisou
tel.: + 420 326 832 028
tel.: +420 326 832 038 (info mimo otevírací dobu)
e–mail: Vratislavice@skoda-auto.cz

  otevřeno: pá–ne 9.00–17.00
  využijte možnosti zakoupit kombinovanou vstupenku Rodný dům 
F. Porscheho & ŠKODA Muzeum za zvýhodněnou cenu. Více informací 
na www.rodnydumporsche.cz

Zveme vás k  prohlídce nově zrekonstruovaného domu, 
ve kterém se v roce 1875 narodil Ferdinand Porsche, auto-
mobilový konstruktér a tvůrce vozu Volkswagen. Na autentickém 
místě jsou představeny zásadní momenty vývoje inženýrského 
a konstrukčního umění, jehož součástí je životní dílo Ferdinanda 
Porscheho. Expozici je možné si prohlédnout individuálně pomo-
cí na místě zapůjčených iPadů. V případě návštěvy skupiny nad 
20 osob doporučujeme nás kontaktovat s předstihem. Návštěvníci 
muzea se mohou před prohlídkou expozice či po ní občerstvit 
v kavárně, k dispozici je i malý obchod.

CAFÉ/RESTAURANT VÁCLAV 
  otevřeno denně 9.00–17.00 a před každou akcí
  rezervace na tel.: +420 326 831 243

Navštivte v budově ŠKODA Muzea Café/Restaurant VÁCLAV pro-
vozovaný cateringovou společností Zátiší Group. VÁCLAV hostům 
nabízí kvalitní pokrmy a nápoje, příjemnou atmosféru a moderní 
prostředí obklopené historickým okolím.

PROHLÍDKY EXPOZICE A VÝROBNÍCH PROVOZŮ 
Nabízíme komentované prohlídky expozice ŠKODA Muzea 
a prohlídky výrobních provozů společnosti ŠKODA AUTO s prů-
vodcem. Dále zajišťujeme exkurze do Lean Centra, ŠKODA 
Parts Centra, Vzdělávacího centra Na Karmeli a výrobního zá-
vodu ve Vrchlabí a Kvasinách. Pořádáme 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.

AKCE
14. 05. | 19.00 | Radka Fišarová & Saša Yasinski & Jazz4 – 
třetí koncert z cyklu Šanson, píseň s příběhem. Radka Fišarová 
přijíždí do ŠKODA Muzea s česko-francouzským koncertním pro-
gramem Rendez-Vous. Radku doprovodí běloruský akordeonista 
Saša Yasinski a hudební seskupení Jazz4 ve složení klavír, kontra-
bas, kytara a bicí. Sál L&K Forum | vstupné 300 Kč
16. 05. | 20.00 | Film Music Tour 2018 – jedinečná hudební 
show Film Music Tour 2018 zavítá v rámci jarní tour i do Mladé 
Boleslavi. Těšte se na Star Wars, Jurský park, Harry Potter, E.T., 
Forrest Gump, Avatar, Ledové království, Lví král a mnoho dalších. 
Čeká vás jedinečný zážitek! Sál L&K Forum | vstupné 790 Kč
17. 05. | 16.30 | Přednáška Dr. Pekařové – další ze série 
přednášek psycholožky Dr. Lidmily Pekařové, tentokrát na téma 
„Jak vychovat cit, aneb citová výchova od narození až do puberty“ 
| předprodej vstupenek v hodnotě 200 Kč na www.kreatina.cz, 
Sál L&K Forum
18. 05. | 19.00–24.00 | Muzejní noc ve ŠKODA Muzeu – ŠKO-
DA Muzeum se jako každý rok účastní Mladoboleslavské Muzejní 
noci. Tešte se na již tradiční noční prohlídky výrobních provozů au-
tomobilky ŠKODA AUTO, registrace nutná. Návštěvníci mladobole-
slavské muzejní noci se mohou svézt historickými autobusy ŠKODA 
706 RO a ŠKODA 706 RTO po trase ŠKODA Muzeum – Staroměstské 
náměstí – Letecké muzeum a v opačném směru v půlhodinových 
intervalech. Cena jízdného je 20 Kč | vstup zdarma
18. 05. | 18.00–23.00 | Podještědská muzejní noc v rodném 
domě F. Porscheho ve Vratislavicích – již v 18.00 odstartuje 
pětihodinový program, v jehož rámci se návštěvníci budou moci 
seznámit s impozantním životním dílem slavného automobi-
lového konstruktéra a průkopníka elektromobility Ferdinanda 
Porscheho | vstup zdarma
22. 05. | 20.00 | Dan Bárta & Illustratosphere: Mezi vrcholy 
tour 2018 – Dan Bárta & Illustratosphere okouzluje posluchače 
napříč generacemi i hudebními žánry již devatenáctým rokem! 
Sál L&K Forum | vstupné 380 Kč
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Kdy jste byli naposled 
na Staroměstské 
radnici?
Pojďte se s námi podívat do 
historických sálů, kaple Pan-
ny Marie, gotického podzemí 
a rozhlédnout se z radniční 
věže.
Jsme tu každý den!
Staromestskaradnice.cz



JARNÍ CENA KLISEN
neděle 6. KVěTnA

dOSTIHOVÉ JARO
Ve VelKÉ CHUCHlI

závodiště Praha-Velká Chuchle, www.velka-chuchle.cz

TERMÍNY DALŠÍCH DOSTIHŮ:
neděle 13. května Dostihový den Pražské plynárenské
neděle 20. května Velká květnová cena
čtvrtek 24. května Dostihový den PMU



volnočasové 
aktivity
PLANETÁRIUM PRAHA
Královská obora 233, 170 00 Praha 7
tel.: +420 220 999 001–3
e-mail: planetarium@planetarium.cz
www.planetarium.cz

  změna programu vyhrazena
  otevírací doba 2. – 30. 5. po 8.30–12.00, út–pá 8.30–20.00, 
so 10.30–20.00, ne 10.30–18.30, 17. 5. 8.30–14.00

  státní svátky 1. a 8. 5. 10.30–20.00

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
03. 05. | 18.30 | Záhada temné hmoty – nový fulldomový 
pořad – při pohledu na noční oblohu vidíme pouhé procento 
našeho vesmíru. Zbytek zůstává před našimi zraky skryt.
06. 05. | 11.00 | Povídání pro zvídavé děti – živá přednáška 
pro děti 6–9 let
15. 05. | 19.30 | Koncert – K. Kahovec, V. Sodoma a George 
& Beatovens – zazní písně jako Hvězdičko blýskavá, Já budu 
chodit po špičkách a další
22. 05. | 18.00 | Od Einsteina k Hawkingovi – hledání teorie 
všeho – přednáška Prof. RNDr. Petra Kulhánka, CSc.
25. 05. | 19.00–21.00 | Planeta hvězd Josefa G. – talk show 
– host Jiří Bábek, herec
29. 05. | 18.00 | Všichni na Mars! – Co nás čeká na rudé pla-
netě? Lety na Mars a osídlení rudé planety je téma, o kterém se 
v poslední době mluví velmi často – přednáška Mgr. Jana Veselého
30. 05. | 17.30 | Kosmoschůzka – aktuality z kosmonautiky, 
Petr Tomek – Titan II, Jiří Myška – Stav vývoje nové kosmické 
lodi „Federacija“

PROGRAMY POD HVĚZDNOU KLENBOU 2. – 30. 5. 
(kromě 1. a 8. 5.)

  projekční systém SkySkan Definiti 8K
út kromě 15. a 22. 5. | 18.30 | Hvězdy mayských bohů
čt kromě 17. 5. | 18.30 | Záhada temné hmoty – nový pořad
pá kromě 25. 5. | 18.30 | Noční obloha 8K
so | 11.00 | Křišťálové sestry – pro děti od 4 let
so | 15.00 | Hvězdy mayských bohů – vhodné i pro děti od 12 let
so | 17.00 | Noční obloha 8K
so | 18.30 | Mapy cizích světů
ne kromě 6. 5. | 11.00 | Křišťálové sestry – pro děti od 4 let
ne | 15.00 | Vesmír kolem nás – pro děti od 8 let
ne | 17.00 | Záhada temné hmoty – nový pořad

PROGRAM 1. 5., 8. 5.
11.00 | Skřítek a nové planetárium – pro děti od 5 let
15.00 | Pozorujeme oblohu – pro děti od 8 let
18.30 | Hvězdy mayských bohů

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
Strahovská 205, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 320 540
e-mail: informace@observatory.cz; www.observatory.cz

  otevírací doba denně kromě po, út–pá 14.00–19. a 21.00–23.00; 
so a ne 11.00–19.00 a 21.00–23.00

  státní svátky – otevřeno jako v neděli

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

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
České cesty do vesmíru   Výstava věnovaná 40. výročí letu 
prvního československého kosmonauta i dalším úspěchům čes-
koslovenské a české kosmonautiky - první československé družici 
Magion 1, úspěšným českým družicím Mimosa a VZLUSat nebo 
navigačnímu systému Galileo, jehož administrativní centrum je 
nejvýznamnějším současným prvkem kosmické infrastruktury 
sídlícím v České republice

POŘADY PRO DĚTI
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

každou so, ne, 1. a 8. 5. | 14.30 | Povídání o měsíčku – pro 
děti do 10 let

POŘADY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

denně kromě pondělí | 21.00 | Největší z obrů – pořad 
o Jupiteru, největší planetě sluneční soustavy
každou so, ne, 1. a 8. 5. | 16.00 | Prahou astronomickou 
– pořad přibližující astronomické zajímavosti a památky našeho 
hlavního města
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HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8
tel: +420 283 910 644
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

  otevírací doba po 13.30–15.30 a 18.00–21.00; st 21.30–23.00; čt 
13.30–15.30 a 21.30–23.00; ne 14.00–16.00; po 7. 5., 1. a 8. 5. zavřeno

PŘEDNÁŠKY
  astronomické, přírodovědné a cestopisné

14. 05. | 18.30 | Co nám v Čechách zbylo po potopě světa 
– Mgr. Karel Drábek
21. 05. | 18.30 | Jaderná astrofyzika – RNDr. Vladimír Wag-
ner, CSc.

POŘADY
  filmové večery s pozorováním oblohy

28. 05. | 18.30 | Slunce a stíny

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
  za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce; příp. Venuše

20. 05. | 10.15 | O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici

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 17. do 27. 5., nejlépe kolem první čtvrti 22. 5.
Planety: Venuše – na večerní obloze, Jupiter – od poloviny 
května, opozice se Sluncem připadá na 9. 5.
Zajímavé objekty – zejména za bezměsíčných nocí, kdy světlo 
neruší pozorování - např. dvojhvězda Izar v souhvězdí Pastýře, 
nebo Mizar a Alcor ve Velké medvědici, hvězdokupy v sou-
hvězdí Herkula, za mimořádně čisté a klidné oblohy lze spatřit 
i vzdálené galaxie v souhvězdí Lva, Panny, Velké medvědice 
či Honicích psů.
Slunce – na denní obloze – sluneční skvrny, protuberance od 
poloviny dubna na večerní obloze

BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, 170 00 Praha 7 – Troja
tel.: +420 234 148 111
e-mail: info@botanicka.cz
www.botanicka.cz

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice; bus 112 do stanice Zoologická 
zahrada nebo Botanická zahrada Troja, odtud pěšky dle značení; 
Metro C – Kobylisy, bus 102, 144 do stanice Na Pazderce, odtud pěšky 
dle značení; návštěvníci mají možnost využít ke vstupu do zahrady 
bránu u zastávky MHD – bus č. 112 Kovárna

  otevírací doba: venkovní expozice denně 9.00–20.00, skleník Fata 
Morgana út–ne a státní svátky 9.00–18.00, vinotéka sv. Kláry po–pá 
13.00–21.00, so, ne a svátky 11.00–21.00

  vstupné: plné vstupné Fata Morgana + venkovní expozice – dospělí 
150 Kč, děti (3–5 let) 40 Kč, děti (5–15 let), studenti (do 26 let), ISIC 
karta, senioři 75 Kč.

  pouze venkovní expozice – dospělí 85 Kč, děti (3–5 let) 25 Kč, děti 
(5–15 let), studenti (do 26 let), ISIC karta, senioři 45 Kč.

PROCHÁZKY ZAHRADOU S ODBORNÍKEM – DŘEVITÉ 
PIVOŇKY
01. 05. | 09.00 a 21.00 | Venkovní expozice, vinice sv. Kláry 
– oslavte s námi První máj! Připijte si se svou láskou romantickým 
perlivým vínem a polibte se pod jedním z rozkvetlých stromů 
v botanické zahradě.

MOTÝLI A ROSTLINY
03. 04. – 20. 05. | út–ne 09.00–18.00 | Fata Morgana – 
jako každé jaro od otevření skleníku Fata Morgana bude možné 
obdivovat živé pestrobarevné exotické motýly volně poletující mezi 
rostlinami, pozorovat tajemný proces proměny kukly v dospělého 
motýla a sledovat jejich první vzlétnutí. Otakárci, babočky, bělásci, 
noční martináči a mnohé další druhy z tropické Ameriky, Asie a Afri-
ky se objeví v plné kráse. Dovezeme 5 390 kukel zhruba 50 druhů 
z motýlí farmy ve Velké Británii. Nechte se překvapit složitostí vzá-
jemných vztahů mezi motýly a rostlinami, které nejsou zcela jed-
noduché. Nejedná se jen o to, že housenky se živí listy a proto škodí 
rostlinám. Motýli mohou rostlinám v mnohém posloužit. V rámci 
výstavy bude probíhat prodej pokojových i venkovních rostlin.

PROCHÁZKY ZAHRADOU S ODBORNÍKEM – DŘEVITÉ 
PIVOŇKY
12. 05. | 14.00 a 16.00 | Venkovní expozice – seznamte se 
se sbírkou dřevitých pivoněk během procházky s kurátorkou Ive-
tou Bulánkovou. Sraz u pokladny v severní části expozice (ulice 
K Pazderkám).

BONSAJE
12. 05. – 20. 05. | 09.00–20.00 | Venkovní expozice, Japon-
ská zahrada, výstavní sál – po roce se do trojské botanické 
zahrady opět vracejí bonsaje. Již potřinácté si můžete prohlédnout 
jedinečné ukázky japonského umění pod širým nebem. Každo-
ročně jsou kromě výtvorů českých pěstitelů vystavovány i rostliny 
zahraničních tvůrců. Po dva víkendy je pro návštěvníky připraven 
bohatý program.
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MUŠKÁTOVÁ BURZA
25. 05. – 27. 05. | 09.00–18.00 | Venkovní expozice, Orna-
mentální zahrada – již popáté uspořádají členové specializova-
né základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pelargonie 
burzu pelargonií. Burza bude v pátek a sobotu doplněna prodejem 
přebytků ze sbírek botanické zahrady. Chybět nebude ani odborné 
poradenství. V sobotu od 14.00 do 18.00 předvede v Ornamentál-
ní zahradě florista Ing. Michal Klapka aranžování rostlin.

AFRICKÉ FIALKY A JEJICH PŘÍBUZNÍ
29. 05. – 10. 06. | 09.00–18.00 | Fata Morgana – díky spo-
lupráci se SZO ČZS Saintpaulia uvidíte ve skleníku Fata Morgana 
přehlídku variet rodů Saintpaulia a Streptocarpus, letos obohace-
né o další příbuzné rostliny z čeledi podpětovitých. Výstavu doplní 
prodej listů, mladých rostlin a poradenská služba.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
U Trojského zámku 3/120, 170 00 Praha 7 – Troja
tel.: +420 296 112 230
e-mail: pr@zoopraha.cz
www.zoopraha.cz

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

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

KOMENTOVANÁ KRMENÍ A SETKÁNÍ
Komentovaná krmení a setkání – probíhají o víkendech 
a státních svátcích
Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejaktivnější, a odhalte 
zajímavosti z jejich života. Setkání s oblíbenými zvířaty doplněná 
poutavým vyprávěním se konají po celý den – stačí si jen vybrat!
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
Večerní prohlídky s průvodcem 
Zveme Vás na procházku po Zoo po zavírací hodině kaž-
dý pátek a sobotu od 19.00. Na prohlídku je nutné se předem 
objednat.

AKCE
01. 05. | První máj, lásky čas – speciální ranní prohlídka pro 
páry a rodiny za zvířaty žijícími v páru

05. 05. | Zoo je věda – po loňské úspěšné premiéře opět před-
stavíme výzkumy, které v zoo provádějí pracovníci zoo a studenti 
i profesoři univerzit
08. 05. | May Day – tradiční akce dětských kolektivů v prospěch 
ohrožených druhů zvířat. Podpořte děti a jejich prezentace i Vy 
a pomůžete in-situ projektům v rámci kampaně Zoo Praha Po-
máháme jim přežít.
12. 05. | Den ptačího tahu – vydáme se na vycházku po zoo 
spojenou s pozorováním ptáků, naučíte se je poznávat podle hlasů 
a seznámíte se s kvakoši, volavkami a slípkami
12. 05. | Zooškola pro dospělé – jak se dělá zoo – na tento 
kurz je nutné se předem objednat
13. 05. | Oslava Dne rodin a Dne matek – celá den věnujeme 
rodinám. Mohou si vyzkoušet svoje znalosti a také šikovnost, 
soutěže budou založené na spolupráci celé rodiny.
19. 05. | Mezinárodní den Biodiverzity – co je to biodiverzita, 
kde je největší a proč? Jaká je biodiverzita v zoo?
22. 05. | Setkání strážců pralesa – další ročník soutěže pro 
mateřské a základní školy zaměřený na sběr mobilních telefonů 
a tabletů vyvrcholí setkáním soutěžících. Den plný her na zábavy.
25. 05. | Noc snů – celosvětová akce na podporu handicapo-
vaných dětí. Tradiční večer plný nevšedních zážitků pro rodiny 
dětí s postižením.
26. 05. | Oslava narozenin malých gepardů a lachtana 
– popřejeme našim africkým mláďatům k první narozeninám 
a předáme jim dárky.

VÝSTAVY
Štíři v zoo | Galerie, Gočárovy domy
Pomáháme jim přežít: Sajgy mongolské | Jurta

DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ PRAHA – VELKÁ 
CHUCHLE
Radotínská 69, 159 00 Praha 5
www. velka-chuchle.cz

  vstupné: 150 Kč, děti do 15 let vstup zdarma

AKCE
06. 05. | 14.00 | 70. Jarní cena klisen
13. 05. | 14.00 | Dostihový den Pražské Plynárenské
20. 05. | 14.00 | 69. Velká květnová cena
24. 05. | 11.00 | Dostihový den PMU
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CHVALSKÝ ZÁMEK
Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: +420 281 860 130
e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
www.chvalskyzamek.cz

  otevřeno denně 9.00–17.00

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
do 24. 6. | denně 9.00–17.00 | Emoce – v rámci nové inter-
aktivní výstavy s názvem Emoce si mohou návštěvníci vyzkoušet, 
jak dobře dokáží své emoce ovládat a dozvědět se o nich něco 
víc. Mohlo by se zdát, že emoce jsou výsostně jen „dospělácké“ 
téma. Omyl. I děti mají své emoce, se kterými si neví rady. Ke 
správnému zvládání emocí, především těch negativních, je nej-
schůdnější cestou jejich poznání. Výzvou výstavního projektu je 
zprostředkovat informace hravou a zábavnou formou, seznámit 
děti i dospělé s touto částí našeho nitra a vyvolat v návštěvníkovi 
velké množství emocí. Zábavné a naučné prvky jsou sestaveny 
z „testů“ používaných při psychologickém testování a výzkumech.
do 13. 5. | Barevné touhy Zdeňky Holejšovské – výstava 
Zdeňky Holejšovské je určena všem, kdo mají rádi jasné a svěží 
barvy, které zdůrazňují pohodové a pozitivní vnímání okolního 
světa. Kresby a obrazy s nevšedními nápady v nás mají navodit 
příjemnou náladu a dodat energii, kterou řada z nás po zimním 
období potřebuje.
do 13. 5. | Alena Blechová: Mé sny – v obrazech z kolekce 
Aleny Blechové nalezneme témata od abstrakce po naturalismus, 
malované technikou olej na plátně.

AKCE PRO VŠECHNY
05. 05. | Veteráni na Chvalské tvrzi – tradiční setkání příznivců 
historických vozidel spojené s výstavou strojů. Letos speciální pro-
gram k 100 letům ČR. Přehlídka mody minulého století | vstupné: 
děti zdarma, dospělí 50 Kč
19. 05. | 10.00–17.00 | Pohádková sobota s princem Fili-
pem – tentokrát Vás s novou interaktivní výstavou EMOCE se-
známí milý princ Filip, který moc dobře zná každý zámecký kout. 
Vítáni jsou všichni návštěvníci královského i prostého původu. 
Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v celou hodinu (poslední pro-
hlídka v 15 hod.) a je nutné si rezervovat čas na tel. 281 860 130.
20. 05. | 10.00–17.00 | Pohádková neděle s Šípkovou Rů-
ženkou – v neděli se můžete těšit na půvabnou Šípkovou Růženku, 
která vás provede nejen Chvalským zámkem, ale také interaktivní 
výstavou s názvem EMOCE, kterou ocení malí i velcí návštěvníci. 
Prohlídka trvá 40 min, začíná vždy v celou hodinu (poslední pro-
hlídka v 15.00) a je nutné si rezervovat čas na tel. 281 860 130.
27. 05. | 16.00 | Smyčcový koncert na nádvoří k 10. výročí 
Chvalského zámku

DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA
Mírové nám. 44, 250 65 Líbeznice u Prahy
mobil: +420 731 176 659
e-mail: info@divadlokouzel.cz
www.divadlokouzel.cz

  telefonické a emailové rezervace vyřizujeme průběžně, zpravidla 
po–pá 9.00–17.00 a v hrací den 8.00–16.00 

  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)

  (pro školy)¹ takto označená představení jsou pro určená pro školy 
  vstupné pro školy: 90 Kč + pedagogický doprovod zdarma. V případě 
volné kapacity sálu je představení přístupné i veřejnosti za zvýhodně-
ných podmínek: cena: 120 Kč. Přednost při usazování v hledišti mají 
školy, potom rádi posadíme i ostatní diváky

  celý program divadla naleznete v rubrice „Divadla pro děti“

05. 05. | 14.00 | Hra kouzel a magie 
12. 05. | 14.00 | Magická esa 
15. 05. | 14.00 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹
19. 05. | 14.00 | S kouzly kolem světa!
23. 05. | 09.30 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹
27. 05. | 14.00 | Škola kouzel 

ZRCADLOVÝ LABYRINT
Mírové nám. 44, 250 65 Líbeznice u Prahy
mobil: +420 731 176 659
e-mail: info@zrcadlovylabyrint.cz
www.zrcadlovylabyrint.cz

  vstupné: děti do 15 let 79 Kč, dospělí 99 Kč, rodinné vstupné 299 Kč, 
skupiny a školy 60 Kč

  otevřeno celoročně, so a ne 11.00–17.00

Originální a strhující zábava pro celou rodinu!
Velké unikátní zrcadlové bludiště
Síň smíchu s vtipnými prohnutými zrcadly
Antigravitační místnost
Levitující stolek
Jedinečné optické klamy a iluze
… a navíc se naučíte i kouzlit!
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V zrcadlovém bludišti jste už možná někdy byli, ale v kouzelnic-
kém bludišti určitě ne… Náš velký unikátní zrcadlový labyrint 
vás okouzlí a hlavně pobaví téměř 70 velkoplošnými zrcadly! 
Důmyslný labyrint nekonečných chodeb s nikam nevedoucími 
uličkami a slepými zákoutími je perfektní zážitek pro všechny 
bez rozdílu věku. V našem zrcadlovém bludišti máte navíc časově 
neomezenou možnost si opakovaně během návštěvy zrcadlový 
labyrint procházet. V síni smíchu vás veselá různě prohnutá zr-
cadla promění v trpaslíka s malinkýma nožičkama, hubeňourka 
s dlouhýma rukama nebo jinou komickou figurku. O originální 
legraci a zábavu zkrátka není nouze. U nás není jako jinde zaká-
záno fotit, ale naopak! Udělejte si vtipnou fotku nebo video, jak 
sedíte na stropě v antigravitační místnosti, levitujete stoleček 
nad vaší hlavou nebo se vyfoťte v nekonečném prostoru tunelů 
zrcadlového bludiště, který vás magicky rozmnoží. Dále se mů-
žete těšit na úžasné interaktivní optické klamy a iluze, které vás 
zaručeně dostanou. V zrcadlovém labyrintu také poodkryjete 
jinak přísně střeženou roušku kouzelnických tajemství a naučíte 
se i sami kouzlit! Velké zrcadlové bludiště je nově otevřeno v pří-
zemí Divadla kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích u Prahy, takže 
návštěvu zrcadlového labyrintu můžete ideálně spojit s kouzel-
nickým představením.

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
VYŠEHRAD
V Pevnosti 159/5b, 120 00 Praha 2
tel.: +420 241 410 348
e-mail: info@praha-vysehrad.cz
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi
www.praha-vysehrad.cz

Národní kulturní památka, místo opředené bájemi a po-
věstmi, sídlo prvního českého krále z konce 11. století, 
symbol české státnosti.

 A bezbariérový vstup
  otevřeno denně 9.30–18.00 
  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.: +420 222 513 842
e-mail: tazlerova@praha-vysehrad.cz, kolenova@praha-vysehrad.cz
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi
www.praha-vysehrad.cz

  cena vstupenek na dětský program: pohádka: dítě 80 Kč / dospělý 
60 Kč, výtvarná dílna: dítě 60 Kč / dospělý 40 Kč

  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

06. 05. | 15.00 | Výlet na Říp – pan spisovatel Alois Jirásek to 
neměl při psaní svých Starých pověstí českých vůbec lehké A víte, 
kdo mu nakonec pomohl? Přijďte se podívat a dozvíte se víc. Po 
představení kreativní výtvarná dílna – loutky z recyklo-materiá-
lu. Pohádka vhodná pro děti od 5 let. Divadlo Loutky bez hranic 
| omezená kapacita, vstupenky rezervujte na pokladna@praha-
-vysehrad.cz
13. 05. | 15.00 | Výtvarná dílna Pro radost – Masky dělají 
člověka – chladné dny jsou pryč a tak se nám budou hodit re-
kvizity na hraní venku, třeba indiáni budou potřebovat čelenku, 
totem, bubínek; kovbojové klobouky a koně; trempové kytaru; 
rytíři helmu, štít; dámy vějíře a košíčky; víly čelenku a květiny, 
někdo chce venku pobíhat s čumáčkem nebo zobákem, na hřbetě 
slona nebo ryby. Výtvarná dílna vhodná pro děti od 4 let. Dílnu 
vede Adéla Marie Jirků | omezená kapacita, vstupenky rezervujte 
na pokladna@praha-vysehrad.cz
19. 05. | 11.00 | Má vlast cestami proměn – zapomenuté, 
rozbité a zničené – tak často končily velké i malé památky 
naší vlasti. Ale někdy, a v poslední době čím dál častěji, se ob-
jeví člověk nebo skupina lidí, kteří se rozhodnou současný stav 
změnit. Národní putovní výstava Má vlast cestami proměn již po 
desáté představí lidem po celé zemi místa, která prošla promě-
nou, a také osobnosti, které za jednotlivými projekty stojí. Celý 
komplet výstavy uvidíme poprvé při slavnostním zahájení, letos 
v duchu První republiky. Nezapomeňte opět na klobouky, a letos 
je vítána i móda První republiky! Těšíme se na vás. Více informací 
na cestamipromen.cz
20. 05. | 15.00 | Výtvarná dílna Staré pověsti české – O Sva-
toplukových synech – kníže Svatopluk byl moudrý muž a radil 
synům, jak spravovat moravskou říši po jeho smrti, ale synové ho 
neuposlechli. Z klacků a dřevěných kousků si vyrobíme staré Sva-
toplukovo hradiště. Výtvarná dílna vhodná pro děti od 4 let. Dílnu 
vede Kristýna Fialová | omezená kapacita, vstupenky rezervujte 
na pokladna@praha-vysehrad.cz
25. – 27. 05. | XII. ročník Prague Food Festivalu – 3 dny 
špičkové gastronomie – hlavní myšlenkou festivalu je nabíd-
nout vysokou gastronomii a nejzajímavější kulinární trendy roku 
2018 za přijatelnou cenu. Můžete se těšit na špičkové pokrmy 
ze všech koutů světa připravené nejlepšími restauranty Česka 
podle Maurerova výběru Grand Restaurant. Bohatý dopro-
vodný program nabídne cooking show se slavnými šéfkuchaři 
v  De’Longhi Group Aréně, workshopy, přednášky o zdravé 
stravě, skvělou hudbu nebo akce pro děti. Prague Food Festi-
val si zkrátka nesmíte nechat ujít | více informací o programu 
a vstupenkách na www.praguefoodfestival.cz
Prostory vyhrazené pro festival budou přístupné pouze 
s platnou vstupenkou.
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PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  sraz na prohlídku je v Informačním centru Špička | cena za prohlídku 
je 50/30 Kč

každou so a ne | 11.00 a 14.00 | Prohlídka kostela Stětí 
svatého Jana Křtitele a Martinských kasemat

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VYŠEHRADU NA 
OBJEDNÁVKU
Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které se 
pojí k Vyšehradu. Během 90 minut navštívíte jeho nejzajímavěj-
ší místa. Více informací na www.praha-vysehrad.cz. Objednávejte 
na: info@praha-vysehrad.cz , telefonním čísle 241 410 348 nebo 
přímo v našem Infocentru Špička

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY O VYŠEHRADĚ
Navštivte Vyšehrad se svojí školní třídou a prozkoumejte jeho 
tajemná místa.
Turnaj krále Karla – pro 1. – 2. třídu ZŠ
Libuše – pro 2. – 4. tř. ZŠ
Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ
Výprava – pro 9. tř. ZŠ a 1. a 2. roč. SŠ či gymnázia
Budíme češtinu – pro 1. – 4. tř. ZŠ
Objednávat můžete na: strnadova@praha-vysehrad.cz

WORKSHOPY ŠVANDOVA DIVADLA
Štefanikova 57, 150 00 Praha 5
tel.: +420 257 318 666 (pokladna)
e-mail: vrbova@svandovodivadlo.cz
www.svandovodivadlo.cz/o-divadle/workshopy

Během našich workshopů poznáte divadlo blíž, než je pro diváky 
běžné, jelikož probíhají přímo v budově divadla a vy máte mož-
nost setkat se s herci, nahlédnout do zákulisí a při vlastní práci 
získat bohaté divadelní zážitky a zkušenosti.
02., 09., 16. a 23. 05. | 16.00–19.00 | Divadelní workshop 
„Jak se dělá divadlo?“ – projděte přípravou inscenace Švan-
dova divadla od A až do Z. Vaše fantazie a tvořivost nezná mezí. 
Součástí workshopu je vstup zdarma na dané představení a pro-
hlídka zákulisí.
30. 05. | 16.00–19.00 | Kostýmní workshop s překladem 
do znakového jazyka – tlumočení do znakového jazyka zajiš-
ťuje Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR. Scénografie 
se autorsky podílí na vzniku divadelního představení a kostýmy 
pomáhají dotvořit celkový dojem z dramatické postavy. Navrhněte 
kostýmy k divadelní inscenaci!
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Hravá Praha
První zábavný průvodce Prahou 
pro děti i rodiče!

Chcete se dozvědět zajímavosti 
o Praze a jejích památkách, plnit 
úkoly, získávat odměny a hlavně 
se dobře bavit?

Pořiďte si Hravou Prahu!

eshop.prague.eu
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Správné odpovědi a výherci 
SOUTĚŽE ZA MĚSÍC DUBEN 2018

Odpověď na fotohádanku a tajenku křížovky nám zašlete do 10. května z www.kampocesku.cz/souteze 
nebo poštou na adresu redakce Kubelíkova 30, 13000 Praha 3. Dvakrát tři autoři správných odpovědí obdrží 
od redakce zajímavé ceny. Výherci si ceny vyzvedávají v redakci!

FOTOHÁDANKA 

Poznáte místo na fotografii?
a) strop pasáže Světozor v paláci Ligna
b) strop pasáže v paláci U Stýblů
c) strop pasáže v domě U Černé růže

Celkem došlo 787 odpovědí, z toho 509 žen, 278 mužů.
Nejvíce odpovědí přišlo:
Hl. město Praha: 31,89%
Středočeský kraj: 20,20%
Liberecký kraj: 9,53%
Jihomoravský kraj: 6,73%
Královehradecký kraj: 6,10%
Ostatní kraje: 25,55%

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: c) věž Daliborka, Pražský hrad
soutěžilo: 117 čtenářů; 83 správně; 34 špatně
výherci: Jana Pavlíčková, Praha 5; Martin Schwarz, Praha 10; 
Maria Müllerová, Štěchovice

Křížovka
…je Dům U Černé Matky Boží 
soutěžilo: 66 čtenářů; 65 správně; 1 špatně
výherci: Miroslava Jachimová, Praha 4; Renata Kovandová, 
Praha 4; Aleš Dvořák, Praha 6

Soutěž o 3 rodinné vstupenky do Zrcadlového labyrintu
otázka: Kde najdete nově otevřený Zrcadlový labyrint Divadla 
kouzel Pavla Kožíška?
odpověď: a) Líbeznice u Prahy
soutěžilo: 118 čtenářů; 118 správně; 0 špatně
výherci: Martin Hašek, Mladá Boleslav; Jan Přikryl, Praha 5; 
Zdeněk Řemenář, Praha 2

Soutěž o 2x2 vstupenky na představení  
„Co takhle ke zpovědi“ 
otázka: Kdo je spoluhráčem Petra Nárožného v premiérové 
komedii Co takhle ke zpovědi?
odpověď: b) Jan Čenský
soutěžilo: 150 čtenářů; 148 správně; 2 špatně
výherci: Luďka Abuzaradová, Tuřany u Slaného; Marie 
Prosová, Červené Pečky

Soutěž o 2x2 vstupenky na představení „Don Juan“ 
otázka: Kdo hraje hlavní roli v inscenaci Don Juan v Divadle 
pod Palmovkou?
odpověď: b) Ondřej Veselý
soutěžilo: 120 čtenářů; 119 správně; 1 špatně
výherci: Magdalena Cízová, Kostelec nad Černými lesy; Milena 
Pfannová, Praha 4

Soutěž o 2x2 vstupenky na koncert Aux Champs Élysées
otázka: Kdo zpívá slavný šanson Aux Champs Élysées?
odpověď: Joe Dassin
soutěžilo: 145 čtenářů; 112 správně; 33 špatně
výherci: Olga Beroušková, Praha 9; Dana Jakšová, Praha 4

Soutěž o 1x2 vstupenky  
na rodinný koncert Orchestr ve formě
otázka: Jaký je původní význam slova symfonie?
odpověď: b) souzvuk
soutěžilo: 71 čtenářů; 71 správně; 0 špatně
výherci: Eva Modrová, Mezouň, Srbsko

www.kampocesku.cz  soutěž  173
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Napajedla založeno l. P. 1355
V červeném štítu příčná zeď ze stříbrných kvádrů, z ní vynikají dvě stříbrné věže se sedlo-
vými střechami břidlicí krytými, na kterých jsou zlaté makovice. Před nimi je vidět postavu 
sv. Jiří (patrona Napajedel) na stříbrném koni, ve stříbrném brnění, pokrytém stříbrným 
zbrojným rouchem a vlajícím modrým pláštěm, on vráží kopí do těla zeleného, oheň 
chrlícího draka, roztaženého naznak na třech prostředních zubech městské zdi. Uprostřed 
čela štítu je moravský zemský znak s orlicí červeně a zlatě kostkovanou, v modrém poli. 
V otevřené bráně městské zdi pak stojí stříbrný srp se zlatou rukojetí.

Co navštívit
 > Muzeum Napajedla – Nový Klášter
 > Hřebčín Napajedla
 > Zámek Napajedla 
 > Cyklostezka podél Baťova kanálu
 > Centrum u Přístavu

Pravidelné akce
 > Svatováclavské slavnosti (září)
 > Moravské chodníčky (srpen)
 > Divadelní festival (duben)
 > Jarní slavnosti (duben)
 > Festival vážné hudby (listopad)

Co možná nevíte
 > Napajedla jsou nejsevernější 
obcí Slovácka. V Napajedlích 
se v letech 1669–1949 
provozovaly lázně. Pastviny pro 
koně jsou využívány 120 let.

Tip na výlet
 > Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 
(i s koly) do Napajedel, zde 
navštívíte muzeum, centrum a další 
památky a na kole se po cyklostezce 
vydáte zpět do Spytihněvi. www.napajedla.cz

www.ic.napajedla.cz
www.kknapajedla.cz

Novou publikací redakce KAM po Česku je Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska. V knize se dozvíte, 
jaký je aktuálně užívaný znak zhruba poloviny měst České republiky, rok založení (první písemná 
zmínka), popis znaku, případně legendu o jeho vzniku. Nadčasovými sděleními jsou informace, 
co ve městě navštívit, pozvání na pravidelně pořádané akce a nechybí ani tipy na doporučený výlet.

Bonusem jsou znaky všech pražských městských částí.

NapNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaaNapaaapaN pNapaN jedljedljedljedljedljedljejededdljedlldlj ddldlllldllldldddddedldedljededledd aaaaaaaa založeno l. P.
V červV čeV čerV čeV červčerveV čereervervvervrvvvvvrvvvrvrveneeném šeném šeném éennneeneeenémeném títu ptítu pptítu ptítu ptítu puu říčnříčnřříčnáříčná ááčná áááíčnáříříčnáříčnnnnnříčnnčnččččííč zeď ze stříbrných kvádrů, z ní vynikají dvě stříbrné věže se sedlo-
vývývýýývými sýýýývýýývvvvvvvv třechatřechatřechaech mi břm břři břiřřmi břbbbbmi bbm bmiimimm dlicí krytými, na kterých jsou zlaté makovice. Před nimi je vidět postavu 
svsv. Jiss ří (paaaaapapapappppppp(p tttrtrona ttttt Napajedel) na stříbrném koni, ve stříbrném brnění, pokrytém stříbrným 
zbzbrojnbrojnjbrojnzbrozb jjzbbroojjoooroororrbrbb ým rouchem a vlajícím modrým pláštěm, on vráží kopí do těla zeleného, oheň
chrlícího draka, roztaženého naznak na třech prostředních zubech městské zdi. Uprostřed 
čela štítu je moram vský zemský znak s orlicí červeně a zlatě kostkovanou, v modrém poli.
V otevřené bráně městské zdi pak stojí stříbrný srp se zlatou rukojetí.

Co navštívit
> Muzeum Napajedla – Nový Klášter
> Hřebčín Napajedla
> Zámek Napajedla 
> Cyklostezka podél Baťova kanálu
> Centrum u Přístavu

Pravidelné akce
> Svatováclavské slavnosti (září)
> Moravské chodníčky (srpen)
> Divadelní festival (duben)
> Jarní slavnosti (duben)
> Festival vážné hudby (listopad)

Co možná nevíte
> Napajedla jsou nejsevernější 

obcí Slovácka. V Napajedlích 
se v letech 1669–1949 
provozovaly lázně. Pastviny pro 
koně jsou využívány 120 let.

Tip na výlet
> Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 

(i s koly) do Napajedel, zde
navštívíte muzeum, centrum a další 
památky a na kole se po cyklostezce 
vydáte zpět do Spytihněvi. www.napajedla.cz

www.ic.napajedla.cz
www.kknapajedla.cz

Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska

Novinka z ediční řady KAM Edition

  vázaná plnobarevná publikace vyšla 
v prosinci 2016

  doporučená prodejní cena 250 Kč

  k dostání ve vybraných městech ČR 
(kompletní seznam měst na 
www.kampocesku.cz)
a na adrese redakce

Heraldika PP.indd   2 16. 12. 2016   20:09:53


	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk511796793

