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Milí čtenáři, 
vedřiny nás zřejmě budou s malými přestávkami 
provázet celé léto, takže jistě budeme za chvíli 
vyhledávat spíše chladivý stín či prostory, které 
se ještě nestihly ohřát. Klimatizace je sice 

příjemný vynález, ale já bych spíše dala přednost přirozenému 
chládku, který se nabízí třeba v chrámových objektech. V nich 
se konají kulturní akce, které bych vám teď ráda doporučila.
  Hned zkraje měsíce si můžete poslechnout díla renesančních mi-
strů na koncertě v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově 

náměstí, který se koná 3. 8. v rámci Letních slavností staré hudby.
  Další hudební produkci pořádá houslista Jaroslav Svěcený 
v Pražské křižovatce v kostele sv. Anny na rozhraní Liliové a Zlaté 
ulice. 27. 8. se zde odehraje barokní seance s cembalistkou Jitkou 
Navrátilovou. Jste srdečně zváni.
  Příjemná teplota bude určitě i v podzemním sále Gorlice na 
Vyšehradě, kde vás překvapí instalace k 600. výročí upálení Mistra 
Jana Husa a 23. 8. se můžete občerstvit na festivalu čajového umění 
a kultury Čajomírfest v prostorách Starého purkrabství a okolí.
  Přeji pěkné kulturní zážitky a užívejte léta.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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Novou publikací redakce KAM po Česku je obrazový průvodce  Pražský 
hrad, nádvořími do zahrad. Určen je široké návštěvnické veřejnosti, 
která se rozhodla či rozhodne navštívit tento nejvýznamnější český hrad 
na pražském vrchu Opyš. Věříme, že se stane památkou na nevšední 
zážitek z návštěvy místa, které bylo od 9. století sídlem českých knížat, 
králů, císařů Svaté říše římské, prezidentů republiky a současným 
symbolem Prahy i české státnosti. Svou rozlohou je jedním z největších 
hradních komplexů světa a podle Guinnessovy knihy rekordů dokonce 
největším starobylým hradem na světě vůbec. Díky oblíbené lidské 
činnosti, fotografování, můžeme uchovávat obraz světa na fotografiích 
(fós – světlo a grafis – štětec) tak, jak jsme jej v daném okamžiku viděli 
a zachytili. Přijměte tedy naše pozvání na prohlídku Pražského hradu, 
nádvořími do zahrad, zachycenou na fotografiích naší redakce.

Pražský hrad
nádvo ími do zahrad

�  vázaná plnobarevná publikace 
vyšla v lednu 2015

�  4 jazykové mutace, 200 stran

�  k dostání na pultech vybraných 
knihkupc  a na adrese redakce 

�  doporu ená prodejní cena 250 K
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TOULKY PO PAMÁTKÁCH

> K létu patří výlety po památkách v Čechách, které mohou 
být i velkým dobrodružstvím. Některé z nich můžete poznat 
v naší srpnové fotosoutěži.

Na kterém zámku je od roku 2002 veřejnosti trvale prezen-
tována unikátní románská ostatková schránka? (foto str. 20)
a) Bečov nad Teplou
b) Hněvín
c) Kynžvart

Kterému z hradů v Poohří patří nepřehlédnutelné věže 
Černá a Bílá? (foto str. 22)
a) Hazmburk
b) Trosky
c) Rabí

Který český zámek zdobí věž elipsovitého půdorysu, 
inspirovaná stavbami v Itálii, na jejíž vrchol byl v 19. století 
umístěn turecký půlměsíc? (foto str. 52)
a) Humprecht
b) Helfenburk
c) Střekov

Nejvýše položený královský hrad v Čechách (886 m. n. m.) 
se jmenuje? (foto str. 56)
a) Kašperk
b) Karlštejn
c) Karlova Koruna

O kterém nedostavěném chrámu se traduje, že má schop-
nost odstraňovat depresivní stavy, přinášet optimismus 
a radost ze života? (foto str. 114)
a) Panenský Týnec
b) Týnec nad Sázavou
c) Týnec nad Labem

Poslední šlechtický majitel objektu Josef Colloredo Mansfeld 
prodal tento hrad ve dvacátých letech Klubu českých turistů 
za 8 000 Kč. Jak se tento hrad jmenuje? (foto str. 116)
a) Žebrák
b) Houska
c) Pecka

> Své odpovědi nám zašlete do 10. srpna 2015 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo na adresu redakce. 
Pro tři autory správných odpovědí máme připraveny zajíma-
vé knižní publikace, které budou připraveny k vyzvednutí na 
adrese redakce. Výhry není možné zasílat poštou. 

fotosoutěž SOCHAŘ (145 let)

> Zakladatel moderního českého sochařství Ladislav Jan Ša-
loun se narodil 1. srpna 1870 v Praze. Studoval na Reynierově 
kreslířské škole a po neúspěšných zkouškách na Umělecko-
průmyslovou školu v Praze se soukromě vzdělával v ateliérech 
Bohuslava Snircha a Tomáše Seidana. 
> Stylově patřil do okruhu symbolistů v čele s Františkem Bílkem, 
nejprve byl však ovlivněn Josefem Václavem Myslbekem a Augus-
tinem Rodinem, se kterým se v Praze roku 1902 dokonce setkal. 
K jeho nejvýznamnějším realizacím patří několik pomníků, nejzná-

mější je ale sousoší mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí 
v Praze (podobné stojí v Hořicích). Podílel se na sochařské výzdobě 
architektury Obecního domu, Pojišťovny Praha i Zemské banky, 
navrhoval průmyslový design, věnoval se knižní grafi ce i loutkářské 
tvorbě. Kladl velký důraz na duchovní význam své tvorby, snad proto 

nepřekvapí jeho zájem o okultní vědy a spiritismus. Podle svého 
návrhu si dal roku 1911 postavit vilu na Vinohradech, která je dnes 
kulturní památkou. V roce 1912 byl přijat za řádného člena České 
akademie věd a umění a krátce před svou smrtí 18. října 1946 byl 
jmenován národním umělcem.

> Alice Braborcová 

Pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí
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KAM NA VÝLET 
s Terezou Kostkovou

> Tereza Kostková se narodila 14. června 1976 v Praze. Pochází 
z herecké rodiny Petra Kostky a Carmen Mayerové. Herectví 
studovala na Vyšší odborné škole herecké v pražské Michli. Do 
roku 2007 byla v angažmá v Divadle pod Palmovkou. Kromě 
Divadla v Rytířské (Frankie & Johnny, Úhlavní přátelé) hostuje 
také v Divadle Viola s představeními Bílé noci a Hodně smíchu 
a pár slz nebo v Divadle Broadway (Mýdlový princ). Často 
spolupracuje s televizí – ať už jako herečka (Ordinace v růžové 
zahradě, Proč bychom se netopili, Soukromé pasti, Pojišťovna 
štěstí, Cesty domů, Obchoďák a nejnověji v seriálu Vinaři), nebo 
jako moderátorka (Hvězda mého srdce, Duety, StarDance, když 
hvězdy tančí, Silvestry atd.). S manželem a režisérem Petrem 
Kracikem mají syna Antonína.

 > A kam by pozvala naše čtenáře?
> Všem rodičům s dětmi bych určitě doporučila navštívit Va-

lašské muzeum 
v přírodě neboli 
skanzen v Rožno-
vě pod Radhoš-
těm. Vidět tohle 
muzeum staveb 
pod otevřeným 
nebem, včetně 
původní kovárny, 
vodního mlýna, 
pily aj., je oprav-
du nevšední zá-
žitek, hlavně pro 
děti, které tady 
navíc potkají růz-
ná hospodářská 
a domácí zvířátka, 
například slepice, 
kočky, kozy, krávy, 
husy… Blízko mám 
také k Šumavě 

a její nádherné přírodě, oblíbila jsem si i hrad Kašperk a jeho okolí.
> Děkuji za milou pozvánku na výlet.

> Tomáš Kašička

S Nelou Boudovou v představení Úhlavní přátelé

PRAŽSKÝ PŘEHLED MÁ PŘEHLED

> Jihočeská centrála cestovního ruchu spolupracuje s městy, 
mikroregiony, turistickými infocentry i podnikateli v oblasti 
cestovního ruchu. Její aktivity pokrývají území jižních Čech, 
oblasti sousedících krajů a v rámci přeshraniční spolupráce 
také oblasti Východního Bavorska a Horního Rakouska. 
> Přeshraniční projekty Bez hranic zaměřené na společnou propagaci 
turistické nabídky regionu jižní Čechy, realizovala ve spolupráci s Oberös-
terreich Tourismus a Tourismusverband Ostbayern. Výsledkem jsou 
skvělé turistické mapy, opatřené na zadní straně legendou k jednotlivým 
výletním cílům. Najdete tu soubor cyklomap i výletní mapy, jako Aktivní, 
Rodinná či Zimní dovolená, Lázně a Wellness, Památky a kultura, Pěší, 
Venkovská, Filmová, Golfová a Církevní turistika a Gastronomie. Mapy 
získáte v informačních centrech. 
> Zajímavým počinem centrály jsou Elektrokola pro seniory, který 
usnadní cykloturistiku pro aktivní seniory. Cílem je vytvoření takové sítě, 
která bude vhodná pro vícedenní výlety seniorů na elektrokole. První půj-
čovna vnikla v Nových Hradech (infocentrum), a další budou následovat. 

> Přestože je výročí 600 let upálení Mistra Jana Husa za námi, 
projekt Jižní Čechy husitské pokračuje připomínkami husitských 
tradic. Dobrým tipem na výlet je nově zrekonstruovaný Památník 
Mistra Jana Husa v Husinci či nová expozice v Památníku Jana Žižky 
v Trocnově. Můžete se také těšit na několik zajímavých akcí: 25. 7. 
Husité hurá na Hradec! (Jindřichův Hradec), 22. 8. Bitva o Slamburk 
(u Borovan) a 11. – 13. 9. Táborská setkání (Tábor). 

> Turistykarta je věrnostní systém pro registrované turisty, výletníky 
a cestovatele. Slevy a výhody najdete v tištěném katalogu nebo na 
www stránkách či v mobilní aplikaci. Cena ročního členství je 100 Kč 
a měsíčního 50 Kč. K dostání je na www stránkách, v infocentrech 
a čerpacích stanicích. 

–red–

Hrad Nové Hrady

Táborská setkání
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KALENDÁRIUM

3. SRPEN 1925 (90 LET)
V Sedlci–Prčici na Benešovsku se narodil malíř a grafi k 
Karel Chaba. Ve výtvarném umění byl samoukem a proslul 
jako malíř Prahy. Jeho tvorbu ovlivnili malíři Jan Zrzavý, 
Karel Černý a Marc Chagall. Zemřel 25. 8. 2009 v Praze. 

6. SRPEN 1945 (70 LET)
Přesně v 8 hodin a 15 minut svrhly Spojené státy atomovou 
bombu na japonskou Hirošimu. Exploze nejničivější zbraně 
okamžitě zabila nebo smrtelně zranila 80 000 lidí. Hirošima 
byla tehdy sedmým největším japonským městem, 90 % 
města bylo při explozi zničeno.

7. SRPEN 2010 (5 LET)
Na severu Čech začala jedna z nejničivějších povodní. 
Vytrvalý déšť se projevil prudkým vzestupem hladin vodních 
toků.  Akutní nebezpečí protržení hrází rybníků na severu 
Čech si vynutilo evakuaci obyvatel tamních vesnic. V Če-
chách zahynulo při povodních pět lidí.

10. SRPEN 1845 (170 LET)
Narodil se Bohuslav Schnirch, jeden z nejvýznamnějších 
sochařů generace Národního divadla. Jeho styl vycházel 
z klasicismu a novorenesance. Vytvořil také pomníky Jana 
Žižky, Jana Palackého, Karla IV. a Jiřího z Poděbrad. 

11. SRPEN 1805 (210 LET)
Byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 
12 let. Na popud své manželky Marie Terezie Neapolské ji 
zavedl císař František I. Jednalo se o docházku chlapců, 
dívky začaly chodit do školy až v roce 1880.

11. SRPEN 1830 (185 LET)
V Karlových Varech se narodil Heinrich Mattoni, podnikatel 
a průmyslník, jehož jméno dodnes nese známá karlovarská 
minerální voda. Pocházel ze staré italské obchodnické rodiny 
z Tremedia z Milánska. Jeho předek Oktavián Mattoni založil 
sňatkem českou větev rodu.

13. SRPEN 1775 (240 LET)
Císařovna Marie Terezie vydala nový robotní patent, ve 
kterém stanovila maximální délku roboty na tři dny v týdnu 
a délku pracovního dne – v zimě na 8 hodin, v létě na 
12 hodin. Tento patent současně rozděloval poddané do 
11 tříd podle jejich majetku. 

14. SRPEN 1370 (645 LET)
Přibližně kolem roku 1350 uspořádal císař Karel IV. při 
svém pobytu v Lokti výpravu do loketských lesů a na místě 
údajného pramene nechal založit lázně nazvané Horké 
Lázně u Lokte, které byly později přejmenované na Karlovy 
Vary. Následně dne 14. srpna 1370 Karel IV. udělil lázním 
městská práva.

STOLETÍ A PŮL PARNÍKŮ NA VLTAVĚ (150 let)

> Vítr ve vlasech, ukroucené krky od podívané po obou stra-
nách, šplouchání vln, rušné město na dosah a zároveň daleko. 
To všechno za svitu slunce nebo třeba měsíce. Tak lákavě vy-
padá pohled z paluby vltavských parníků. Nastupte – odrážíme!
> Po staletích dřiny a nebezpečné práce vorařů přináší století 
páry pokrok a technický rozmach i na vltavskou hladinu. Po poku-
sech s parníkem Bohemia pánů Johna Josepha Rustona a Johna 
Andrewse (1841) a pánů J. W. Pierce a J. Wintera (1857) zahajuje 
Pražská paroplavební společnost 28. června 1865 pravidelnou 
osobní a vyhlídkovou dopravu na Vltavě mezi Prahou a Štěchovicemi. 
Tehdejším výletníkům můžeme jen závidět zážitky z obrovských 
proměn vzmáhající se Prahy. Se zájmem jistě sledovali výstavbu 
Národního divadla (1883), budovu Rudolfi na (1885), rozvoj průmy-
slových oblastí v Karlíně, Holešovicích, Smíchově a Podolí, postupný 
vznik nových mostů a nábřeží včetně Vyšehradského tunelu atd. 

> František Dittrich, významný činitel tehdejší Pražské paroplavební 
společnosti a pozdější primátor, by ale určitě měl radost z dnešního 
hemžení na Vltavě. Nejvíce by asi obdivoval parník Vyšehrad, který je 
mladším pokračovatelem svého původního jmenovce a který upoutá 
svým elegantním prvorepublikovým zjevem (spuštěn v roce 1938) 

a citlivou repasí z roku 1992. Milovníkům techniky se za průhlednou 
stěnou představují kolesa a oje v plném pracovním zatížení a pro 
romantické duše je pohled na matičku stověžatou z paluby úplně 
jiný a neobvyklý. Kdo nevěří, ať to zkusí…

> Babok
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TIPY NA VÝLETY

DĚČÍNSKÝ SNĚŽNÍK
> Stolová hora Děčínský 
Sněžník (723 m n. m.) se 
vypíná nad městem Děčín 
v panenské krajině Labských 
pískovců. Na nejvyšším bodě 
hory byla roku 1864 posta-
vena 33 m vysoká kamenná 
rozhledna. Po vystoupání 153 
schodů vás čeká překrásný 
kruhový výhled, za dobré vi-
ditelnosti lze dohlédnout přes 
Ještěd až k Jizerským horám. 
Rozhledna je přístupná pouze 

pěšky. Autem se dostanete jen na parkoviště 1,5 km pod rozhlednou. 
> Otevírací doba: duben–říjen: po–pá 10–17 h, so, ne, svátky 9–17 h
> Vstupné: dospělí a senioři 20 Kč, děti 6–15 let 5 Kč 

NAVŠTIVTE ROZHLEDNU ŠTĚPÁNKA
> Novogotickou rozhlednu Štěpánka najdete na vrcholu Hvězda, 
který dosahuje výšky 958 metrů. V roce 1847 ji nechal postavit kníže 
Kamil Rohan na počest arcivévody 
Štěpána. Navštívit Štěpánku určitě 
stojí za to, protože nabízí úžasné 
rozhledy. Jako na dlani bude 
před vámi ležet nejenom západní 
část Krkonoš, ale i Jizerské hory 
a v dálce můžete spatřit i Ještěd. 
Nejkratší cesta k ní vede z blízkých 
obcí Příchovice či Kořenov, do 
nichž se můžete dopravit autem. 
Zdatnější turisté mohou zvolit trasu 
z Harrachova přes Dolní Kořenov. 
> Za pěkného počasí je otevřena 
celoročně, vždy od 10 h dopoledne, 
v zimě ale jen o víkendech a pouze do 16 h. 
Vstupné: 30 Kč, děti do 15 let 10 Kč. 

OJEDINĚLÁ TECHNICKÁ PAMÁTKA
> Krušnohorský plavební kanál Fláje–Clausnitz je nejstarší technická 
památka svého druhu v Čechách, která sloužila více než 240 let pro 
plavení dřeva z Flájí do německého Freibergu. Kanál nechal v letech 
1624–1629 vybudovat saský kurfi řt Johann Georg I., který pověřil 
provedením stavby Friedricha Lingkeho. Kanál začínal ve vsi Fláje, 
pokračoval přes Český Jiřetín do Saska a končil v obci Clausnitz, kde 
se vléval do řeky Muldy, odkud pokračoval po přirozeném toku do 
Freibergu. Kolem kanálu vznikla 18 km dlouhá naučná stezka spojující 
české Krušnohoří a německé Sasko.
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15. SRPEN 1500 (515 LET)
Elektrická dráha na Letné v Praze byl název první pražské 
elektrické tramvajové dráhy a zároveň soukromého podniku 
Františka Křižíka, který tuto dráhu zřídil roku 1891 a provo-
zoval sezónně až do roku 1900. 

15. SRPEN 1695 (320 LET)
Poprvé se rozezněla zvonkohra v pražské Loretě. Jedná 
se o největší historickou chrámovou zvonkohru v Evropě. 
Sestrojil ji v roce 1694 hodinář Petr Neumann ze třiceti 
zvonů ulitých v Amsterodamu. Hrával na ně i český pís-
ničkář Karel Hašler.

18. SRPEN 1830 (185 LET)
Na zámku Schönbrunn ve Vídni se narodil František 
Josef I., rakouský císař, český a uherský král z dynastie 
habsbursko–lotrinské. Oženil se se svojí sestřenicí Alž-
bětou Bavorskou a stal se jedním z nejdéle vládnoucích 
panovníků na světě. Zemřel tamtéž 21. 11. 1916.

19. SRPEN 1435 (580 LET)
Za poslední bitvu husitských válek je považována bitva 
u Křeče, ke které došlo 19. srpna 1435. Táborské oddíly, 
které se vydaly na pomoc obležené Lomnici nad Lužnicí, 
byly napadeny vojskem Oldřicha II. z Rožmberka. V bitvě 
údajně přišlo o život 800 táboritů. 

20. SRPEN 1845 (170 LET)
20. srpna 1845 projel první slavnostní vlak na trase Vídeň 
– Olomouc – Praha. Cestování z Vídně do Prahy mělo tehdy 
trvat šestnáct hodin, ovšem ve skutečnosti bývalo o hodně 
delší. Jízdenka do první třídy stála 21 zlatých. 

22. SRPEN 1785 (230 LET)
22. srpna 1785 zrušil panovník Josef II. v tehdejším 
Uhersku nevolnictví. Nevolnictví bylo nahrazeno mír-
nějším poddanstvím. Poddaní mohli svobodně uzavírat 
manželství, nakládat se svým majetkem nebo vybírat 
povolání pro své potomky. 

24. SRPEN 1885 (130 LET)
Ve Žlunicích u Nového Bydžova se narodil český malíř, 
grafi k a ilustrátor Václav Špála. Jeden z nejvýznamnějších 
představitelů české malířské avantgardy se ve své tvorbě 
dopracoval až ke kubismu. Patřil do Spolku výtvarných 
umělců Mánes.

30. SRPEN 1920 (95 LET)
Český herec Zdeněk Řehoř se narodil v Jičíně. Původním 
povoláním byl učitel, ale již v mládí se věnoval divadlu. Hrál 
charakterní a milovnické role, často účinkoval v rozhlase 
i televizi. Od roku 1950 byl členem Divadla na Vinohradech. 
Zemřel 8. 11. 1994 v Praze.
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PETRA HORVÁTHOVÁ I SHAKESPEAROVA 
BEATRICE RÁDY POKOUŠEJÍ MUŽSKOU 
JEŠITNOST

> Herečku Petru Horváthovou znají diváci Divadla pod Palmov-
kou, ale především televizní diváci jako Ilonu ze seriálu Zázraky 
života a Vendulu Bernátovou ze seriálu Cesty domů, objevila se 
i v seriálu Vyprávěj. V rámci Letních shakespearovských slavností 
se opět objeví jako Beatrice v komedii Mnoho povyku pro nic.
 
Jaké máte zkušenosti se Shakespearem a s hraním pod 
širým nebem?
Ještě v době studií na DAMU jsem hrála Violu ve Večeru tříkrálovém, 
ale od té doby už žádnou další shakespearovskou postavu ne. Stejně 
tak ještě na škole jsme jezdili hrát do Zlaté Koruny, ale v tak velkém 
prostoru, jakým je scéna v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu 
jsem ještě nehrála. Ale moc se na to těším. Jsem vůbec moc ráda, 
že jsem roli Beatrice dostala, protože jsem ji strašně moc chtěla. Ale 
protože je zároveň hodně těžká, tak jsem zvědavá, jak to dopadne. 

V čem je pro vás Beatrice tak těžká? 
Je to pro mě první tak velká a bohatá postava, v podstatě jedna 
z hlavních rolí. Vím o sobě, že jsem hrozný „energizer“ a potřebuji 
hodně kočírovat. Zatímco Beatrice je také „energizer“, ale ukočí-
rovaný. Ale obě jsme dosti výmluvné. Jenže Beatrice je výmluvná 
v krásných Shakespearových verších v skvělém překladu pana 
profesora Hilského, které ale kladou hercům veliké nástrahy. Je 
těžké říkat je tak, aby se neztratil smysl sdělení a přitom je vymluvit 
s lehkostí, která jim patří. „Mužský s vousem není žádný mladík 
a holobrádek zase není mužský. Mužský, co není žádný mladík, 
není pro mne. Pro holobrádka, co není mužský, zase nejsem já…“ 
A takhle je to pořád. Ale když se mi to podaří ukočírovat, tak mi to 
jako herečce může pomoci jít dál.

Co máte s Beatricí blízkého jako žena? Jste vůči pánům také 
tak výřečná?
Ne až tak úplně, mám problémy s egem. Ale protože jsem také dost 
ješitná, tak mě baví pokoušet mužskou ješitnost, stejně jako to dělá 
Beatrice. A od Beatrice se učím být pohotová, dělat to elegantně, 
hrát si se slovy jako ona.

Role Beatrice i Benedicka jsou obsazeny mladými herci, ne 
vždy tomu tak bývalo…
Pro mě je to hodně důležité. Kdybych byla o deset let starší, tak bych 
Beatrici asi hrála jinak, ale takhle mi tam naskakují moje současné 
problémy. A nejen moje. Téma svobodných a nezadaných lidí žijících 
svým vlastním životem je dnes velmi diskutované. A není to jen 
problém „singles“. Beatrice s Benedickem se namlouvají ve velmi 
vypjaté situaci, kdy ona po něm jako důkaz lásky chce, aby zabil 
svého nejlepšího přítele Claudia, protože pohaněl čest její sestřenky 
Héró. Takže je tam nejen komedie, ale i tragédie. A mladé obsazení 
má úplně jinou energii. Doufám, že to bude z našich výkonů znát. 
A že to budou tak vnímat i mladí lidé v publiku.

Jak se vám pracuje s režisérem Jiřím Menzelem?
Úžasně! Zkoušení s panem režisérem Menzelem je velice příjemné. 
I když nám nic neodpustí, tak mám pocit, že nás má rád, a na 
zkouškách panuje moc hezká atmosféra. Za sebe mám pocit, že 
moje role je zatím kus krásného, kvalitního dřeva, které ale ještě 
není obroušené do nějakého tvaru. O to se právě pokoušíme. A je 
to velice zábavné i přínosné. Pan režisér dbá na to, abychom dobře 
dýchali, dobře mluvili a já mám pocit, že mi to jako herečce nesmírně 
prospívá. Navíc jsem se při zkoušení potkala s řadou nových kolegů, 
s nimiž bych se na jevišti třeba vůbec nesetkala. Snažím se užívat 
si každý okamžik zkoušek a těším se na léto, až budeme inscenaci 
hrát před diváky.

> Radmila Hrdinová 

Petra Horváthová a Václav Jílek, Mnoho povyku pro nic, 2014
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Lenka Zahradnická a Petra Horváthová, Mnoho povyku pro nic, 2014

Petra Horváthová, Daniel Rous, Miloš Vávra, Ctirad Götz, Václav Jílek a Radúz 
Mácha, Mnoho povyku pro nic, 2014
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umělecké tendence odjakživa, troufnu si říct, že vlohy nějaké jsou, 
nicméně stejně jako mí předci éry po Maroldovi, malířovi, nikdy 
nepřišel okamžik takového nasazení, aby se dalo mluvit o skutečném 
zapálení pro věc. Navíc v dnešní rychlé době se dá jen těžko najít 
vhodný okamžik, inspirace. To chce opravdový drive, a ten nám 
nejspíše chybí. Otec se aktuálně chystá alespoň vymalovat obývací 
pokoj, držím mu tedy palce, aby to vyšlo.“ 

Maroldovo panoráma na Výstavišti je dnes, kulantně řečeno, 
ve zbědovaném stavu. Myslíte si, že by bylo možné dostat tuto 
v minulosti unikátní a tolik vyhledávanou památku „atrakci“ 
do povědomí mladé generace 21. století? Máte nějaké řešení? 
U Maroldova panoramatu jsem byl relativně nedávno a jeho stav 
mě v každém ohledu velice mrzí. Bohužel je to ale daň dnešní 
doby, kdy obraz, malba jako médium, už dávno nemá pro veřejnost 
takovou hodnotu, aby se stavba podobného charakteru nějakým 
rozumným způsobem, bez řekněme sponzora či nemalé státní 
dotace, dala udržovat ve chvalitebném stavu. To jde samozřejmě 
ruku v ruce s dnešním relativně malým povědomím o Maroldovi 
a jeho díle obecně. Upřímně jsem se nikdy příliš nezajímal o to, 
jakým způsobem je o panoráma pečováno, jak je dotováno, jaké 
jsou výnosy z relativně symbolického vstupného. V tomto případě 
se obávám, že osud panoramatu nebude z těch nejšťastnějších.“ 

Jak se Vám osobně šlo životem s Vaším jménem? 
Skvěle. Jak už jsem říkal, tak dnes Marold není zdaleka v povědomí 
široké veřejnosti, takže na přetřes přijde dotaz na to, zdali mám 
něco s TÍM Maroldem společného, relativně zřídka. Vzhledem 
k charakteru mé práce, kdy přicházím denně do styku s klienty, je 
tato situace poměrně častější, nicméně žádné zvláštní přínosy určitě 
nenese. To ale rozhodně není nic špatného, přeci jen by to bylo 
trochu chlubení se cizím peřím, jak se říká. Jsem hrdý, že mohu nést 
jméno někoho, kdo ve své době dokázal zaujmout, podat obrázek 
tehdejší společnosti tak, jak nejspíše nikdo jiný, a toto vědomí mi 
ke spokojenosti zcela dostačuje. A určitě se jeho odkaz budu snažit 
nést dál, jak jen to bude možné.

> Děkuji Vám za rozhovor a věřím, že není všem dnům konec. Navíc 
Váš prapradědeček má své pevné místo nejen v našich dějinách 
umění, ale najde si cestu i k našim srdcím. 

> Luděk Sládek

Z vaječného trhu, 1888

LUDĚK MAROLD, CO VÍME?

> V srpnu si připomínáme 150. výročí narození skvělého 
českého malíře a ilustrátora Luďka Aloise Marolda (7. srpen 
1865 – 1. prosinec 1898). Umělec, který za nemilosrdně krátkou 
dobu svého života zanechal řadu výmluvných dokladů o svém 
veskrze malířském umu, je dnes takřka zapomenut. 
> Pohnutý osud nemanželského syna, který v šesti letech přišel 
i o matku, dovedla k prahu života jeho teta Josefa Maroldová. 
Od mládí rád maloval, cokoli, hlavně něco, a to mělo vliv na jeho 

vzdělání. Tak se také 
řízením osudu dostává 
na pražskou Akademii 
umění. Zklamán poměry 
i neschopen přijmout 
učební systém školy ma-
loval si po svém a narazil. 
Po půl roce byl vyloučen, 
pro údajný nedostatek 
talentu. Odejel z Prahy 
na studia do Mnichova, 
kde zaznamenal první 
úspěchy a ve 21 letech 
ilustroval román Pan mar-
kýz od Serváce Hallera. 
Roku 1887 se ale vrací 
do Prahy, do ateliéru 

prof. M. Pirnera. Přispíval jako redaktor Spolku Mánes a o rok poz-
ději předvedl veřejnosti olejomalbou „Z vaječného trhu“. Její prodej 
mu vynesl 600 zl. a stipendium v Paříži. Ale měl rád život. Ztratil 
stipendium a začal ilustrovat život v pařížských ulicích, za což se mu 
dostalo velkého uznání. Odtud je už jen krůček k jeho největšímu 
dílu pro První českou výstavu architektů a inženýrů v Praze roku 
1898, panoráma Bitva u Lipan. 

Jak velké bylo mé překvapení, když jsem čirou náhodou 
„potkal“ Maroldova prapravnuka Luďka Marolda. Zeptal jsem 
se ho, zda si vzpomene, kdy nebo v jaké souvislosti se prvně 
dozvěděl o svém slavném předkovi? 
Vzhledem k tomu, že celá rodina je velice zapálena do historie obec-
ně, Marold, malíř, bylo relativně oblíbené, časté téma. Pochopitelně 
k tomu přispěla i určitá rodinná hrdost, díky které se minimálně 
v nás, rodině, zachovalo povědomí o jeho díle. Mimochodem jednou 
z rodinných tradicí je nesení jména Luděk pro mužské potomky; 
v takovém případě se vyhnout nějakému spojení s ním ani příliš 
nedá, ať už to bylo v hodinách dějepisu na základní škole, nebo 
výjimečně v blízkém okolí.“ Co se Vám vybaví, když se dnes někde 
vysloví, píše nebo jinak zmiňuje jeho jméno? „Rozhodně mě to potěší, 
spíše možná i překvapí. Paradoxně to většinou nebývá ve spojení 
s uměním či historií doslovně, ale spíše v různých vědomostních 
kvízech, soutěžích. To je samozřejmě relativně smutné, jeho dílo má 
rozhodně lidem co říct i dnes, ukazuje druhou tvář okázalého života 
začátku 20. století, která není tak prezentována. 

Zdědil někdo ve Vaší rodině po svém prapředkovi umělecké 
sklony? Co Vy? 
Určitě. Můj dědeček i pradědeček měli umělecké nadání, nicméně 
nikdy neměli ambice vyloženě ,dělat umění‘. Já osobně mám 
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Pražská vlastivěda
Pražská informační služba – Prague City 
Tourism, Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 
150 00 tel.: 221 714 161, 221 714 714 
vlastiveda@prague.eu

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

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH 
VYCHÁZEK V SRPNU 2015

1. 8. / so 
VELKÁ A MALÁ AMERIKA, MEXIKO, KANADA 
ANEB LOMY MOŘINA. Projdeme okolo bý-
valých vápencových lomů, které přitahovaly 
trampy i přírodovědce a staly se romantickou 
kulisou pro celou řadu fi lmů. Začátek akce cca 
ve 14:50 na zastávce „Mořina - odbočka lom“ 
po příjezdu autobusu č. 311 ( jede od stanice 
metra B „Depo Zličín“ ve 13:55). Návrat vlakem. 
Pěší trasa cca 7,5 km. Cena 100/70 Kč (%). 
Pavla Lešovská

2. 8. / ne 
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ. Na Starém Městě jsou dosud mno-
há skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které 
nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním 
době zkultivovány. Začátek akce v 15:00 u vcho-
du do kostela sv. Jakuba Většího na Starém 
Městě (Malá Štupartská). Cena 100/70 Kč (%). 
Milada Racková

5. 8. / st 
LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU II. 
Projdeme unikátní světovou galerii barokních 
soch pod širým nebem a povíme si příběhy 
15 z nich! Pokračování červencové vycházky. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 25 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce v 18:00 před Malostranskou 
mosteckou věží. Cena 100/70 Kč. Mgr. Dana 
Kratochvílová

6. 8. / čt 
PŮVAB TECHNIKY NA OSTROVĚ ŠTVANICE. 
Procházka po ostrově, který byl znám i jako 
Hec, nás zavede tentokrát i do interiérů historic-
ké hydroelektrárny, která byla uvedena do pro-
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vozu r. 1914. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Prosíme zájemce, aby si sebou vza-
li své občanské průkazy (vstup do budovy 
je podmíněn zapsáním na jmenný seznam)!
Začátek akce v 15:30 na zastávce tram. č. 14 
„Těšnov“. Cena 100/70 Kč. Alexandra Škrlandová 
+ Ing. Miroslav Bartoň

8. 8. / so 
VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA. Vycházka za krá-
sami raného baroka nás zavede na Malou 
Stranu, kde si budeme vyprávět o vzniku a his-
torii této jedinečné šlechtické zahrady. Začátek 
akce v 15:00 na zahradním prostranství stanice 
metra A „Malostranská“. Cena 100/70 Kč (%). 
Bc. Monika Koblihová

9. 8. / ne 
PUTOVÁNÍ V ČASE ANEB ZPĚT NA 
MALOSTRANSKÝ RYNEK. Akce pro děti. Více 
informací naleznete na konci programu!

HOLEŠOVICE-BUBNY I. Vydejte se s námi za 
historií sedmé pražské části. Připomeneme si 
historii Bubnů existenci bývalého bubenského 
dvora a pivovaru až do současné výstavby. 
Zajímat nás bude rozvoj železnice v regionu, 
průmyslová výstavba a existence staré vesnice 
Holešovice, připomínané již v roce 1228. Začátek 
akce v 16:00 na zastávce tramvaje č. 8, 17, 24, 
26 „Nábřeží Kapitána Jaroše“. Cena 100/70 Kč 
(%). Ing. Bohumil Kocourek

11. 8. / út 
ZÁMECKÉ STŘÍBRO. Komentovaná prohlídka 
výstavy v Galerii České spořitelny představí re-
prezentativní vzorek vrcholné zlatnické práce od 
renesance po 19. století, zapůjčený z bohatých 
sbírek českých hradů a zámků. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 16:00 u vchodu do Galerie České spořitelny 
(Rytířská 29, Praha 1). Cena 100/70 Kč. PhDr. 
Duňa Panenková

13. 8. / čt 
POTRUBNÍ POŠTA. Jedinečný technický unikát, 
který nemá ve světě obdoby, můžete shlédnout 
na komentované prohlídce v budově hlavní poš-
ty. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 

osob. Vstupenky pouze v předprodeji vychá-
zek! Prosíme zájemce, aby si sebou vzali své 
občanské průkazy (vstup do budovy Hlavní 
pošty). Začátek akce v 16:30 u bočního vchodu 
do budovy hlavní pošty (ulice Politických vězňů, 
Nové Město, Praha 1). Jednotná cena 150 Kč. 
Mgr. Zdeněk Dražil

15. 8. / so 
OD ALCHYMIE K FARMACII. Tento rok uply-
ne 460 let od narození anglického alchymisty 
Edwarda Kellyho, který je znám především díky 
svému působení na císařském dvoře Rudolfa II. 
Během vycházky si připomeneme nejen slavné 
alchymisty, ale přiblížíme si také vývoj farma-
cie. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce v 9:00 u vchodu do kostela 
sv. Mikuláše na Malostranském náměstí. Cena 
100/70 Kč. PharmDr. Lucie Kotlářová

16. 8. / ne 
KOSTEL SV. KATEŘINY NA NOVÉM MĚSTĚ 
PRAŽSKÉM. Prohlídka původně gotického kos-
tela, který byl součástí augustiniánského klášte-
ra, založeného Karlem IV. Poznejte s námi tuto 
barokně přestavěnou stavbu s bohatou vnitřní 
výzdobou, kterou dnes spravuje pravoslavná 
církev! Začátek akce ve 13:00 na zastávce 
aut. č. 291 „Kateřinská“. Cena 100/70 Kč (%). 
Alexandra Škrlandová

17. 8. / po 
KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY. Komentovaná 
prohlídka barokního kostela, který byl původně 
součástí špitálu milosrdných bratří. Dnes ho vyu-
žívá především Symfonický orchestr hl. m. Prahy 
jako koncertní síň. Na vzácné barokní varhany 
zde hrál např. Joseph Haydn nebo W. A. Mozart. 
Začátek akce v 15:30 před kostelem sv. Šimona 
a Judy (Dušní ul., Praha 1). Cena 100/70 Kč (%). 
JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc. 

18. 8. / út 
PRAHA V POHYBU: NORDIC WALKING – 
Z PETŘÍNA NA OPYŠ. Profesionální instruk-
tor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před 
samotnou vycházkou vysvětlí a předvede zá-
klad správného provozování „nordic walking“. 
Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je 
vhodný pro všechny věkové kategorie. Poté se 
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s „holemi“, průvodkyní a instruktorem vypravíme 
po stopách částečně zachovalého pražského 
středověkého opevnění, které bylo předchůdcem 
barokní fortifi kace. Trasa je dlouhá cca 5 km. 
Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže 
a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, 
vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! 
Začátek akce v 16:00 u konečné stanice lanové 
dráhy na Petřín. Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

20. 8. / čt 
LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY. Akce 
pro děti. Více informací naleznete na konci pro-
gramu!

22. 8. / so 
PRAHA V POHYBU: NORDIC WALKING – 
PŘÍRODNÍ PARK DALEJSKÉ A PROKOPSKÉ 
ÚDOLÍ. Tentokrát se s „holemi“, průvodkyní 
a instruktorem vydáme z Řeporyj vilovou zá-
stavbou k ruině Trunečkova mlýna a dále podél 
Dalejského potoka vstoupíme do osady Holyně, 
Prokopským údolím se dostaneme až k unikátní 
technické památce, železniční trati - Pražskému 
Semmeringu. Trasa je dlouhá cca 7 km. Zapůjčení 
holí na místě po dobu instruktáže a vycházky 
za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící 
vstupenku zakoupenou v předprodeji! Začátek 
akce v 10:00 na zastávce aut. č. 179, 255, 352 
„Řeporyjské náměstí“ (autobusy jedou od stanice 
metra B „Luka“). Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM 
S NÁVŠTĚVOU JELENÍHO PŘÍKOPU. Během 
procházky areálem Pražského hradu si budeme 
povídat o nejvýznamnějších stavbách, které se 
v prostoru sídla českých králů a české stát-
nosti nacházejí. Začátek akce v 15:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 
100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová

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

LETOHRÁDEK HVĚZDA. Prohlídka význam-
né renesanční stavby z 16. století, postavené 
na půdorysu šesticípé hvězdy podle návrhu 
Ferdinanda Tyrolského, spojena s procházkou 
v oboře. Začátek akce v 15:00 před bránou do 
obory Hvězda z Libocké ulice, Praha 6 (nejbližší 
zastávka tram. č. 1, 18 „Sídliště Petřiny“). Cena 
100/70 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné 
do objektu 75/45 Kč. Alena Plíšková 

25. 8. / út 
ZA RENESANČNÍMI ŠLECHTICKÝMI SÍDLY 
HRADČAN A MALÉ STRANY. Při vycház-
ce se zastavíme u sídel slavných šlechtických 
rodů, které se významně zapsaly do českých 
dějin 16. a 17. století, a seznámíme se s re-
nesanční architekturou paláců Martinického, 
Schwarzenberského, pánů z Hradce nebo 
Metychů z Čečova. Začátek akce v 16:45 u so-
chy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. 
Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

27. 8. / čt 
VILY POD VYŠEHRADEM. Při úpravách nábřeží 
a po proražení tunelu pod Vyšehradskou skálou 
se na začátku 20. století začaly v okolí stavět 
rodinné a nájemní domy včetně vil v módním 
kubistickém slohu. Jednu z těchto vil si prohléd-
neme i v interiéru, další domy vynikajících archi-
tektů budeme poznávat zvenčí. Začátek akce 
v 16:00 na nároží Libušiny ulice a Rašínova ná-
břeží. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Cena 100/70 Kč + na místě bude vybírán pří-
spěvek 50 Kč na rekonstrukci vily. Milada Racková

29. 8. / so 
PROMĚNA PRAHY V 19. STOLETÍ. Před 185 
lety, v srpnu roku 1830, se narodil rakouský císař 
František Josef I., který se stal nejdéle vládnoucím 
panovníkem Habsburské monarchie. Za dobu 
jeho vlády trvající plných 68 let se Praha vý-
razně změnila. Z ospalého provinčního města 
stala reprezentativním centrem českého národa. 
Při vycházce si připomeneme příchod železni-
ce do Prahy, stejně jako regulaci Vltavských 
břehů, asanaci, výstavbu mostů a významných 
budov, které v době vlády císaře Františka Josefa 
vznikly. Začátek akce v 15:30 před budovou 
Podskalské celnice na Výtoni. Cena 100/70 Kč 
(%). PhDr. Jaroslava Nováková
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Nabízíme:
– kompletní informační servis
– průvodcovské služby
– vstupenky a Prague Card
– Pražské vycházky
– informační centra:  

Staroměstská radnice – Staroměstské náměstí 1 
Rytířská 31 
Václavské náměstí

– a mnoho dalšího na www.prague.eu
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30. 8. / ne 
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Prohlídka vy-
šehradského areálu, při níž si připomeneme 
také nejznámější legendy: Šemíka se stateč-
ným Horymírem, kněžnu Libuši s Přemyslem 
Oráčem a záhadu Čertova sloupu. Vycházka 
je vhodná i pro rodiny s dětmi. Začátek akce 
v 15:00 u Táborské brány. Cena 100/70 Kč (%). 
Mgr. Bojana Škaroupková

VEČERNÍ PROHLÍDKY 
STAROMĚSTSKÉ RADNICE 
V SRPNU
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Během komentované prohlídky si 
prohlédneme historické interiéry vybavené cen-
ným dobovým nábytkem, zavítáme do míst, 
kde pražský primátor přijímá nejvýznamnější 
návštěvníky hlavního města, sestoupíme do je-
dinečných podzemních prostor, a spatříme také 
zblízka fi gury apoštolů staroměstského orloje. 
Prohlídka je zakončena návštěvou radniční vě-
že. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 

(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná 
cena 160 Kč. (průvodce PIS - PCT)

7. 8. / pá, 22. 8. / so 
Prohlídka v českém jazyce / 20:00 / 160 Kč
1. 8 / so, 15. 8. / so, 29. 8. / so
Prohlídka v anglickém jazyce / 20:00 / 160 Kč
8. 8. / so
Prohlídka v německém jazyce / 20:00 / 160 Kč

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO 
DĚTI V SRPNU 2015

9. 8. / ne 
PUTOVÁNÍ V ČASE ANEB ZPĚT NA 
MALOSTRANSKÝ RYNEK. Na vycházce poces-
tujeme časem až do středověku a budeme si vy-
právět o tom, co bylo v podhradí a jak vypadal 
ten správný rynek. Zmíníme důležité stavby, které 
na něm nesměly chybět, představíme si pozdější 
vznik šlechtických paláců i řád jezuitů, a uká-
žeme si znak Malé Strany. Neopomeneme ani 
na moc úřední, na Malostranskou radnici. Poté 
se vydáme krátkou procházkou k Valdštejnské 
jízdárně, kde budou moci děti i rodiče v případě 
zájmu navštívit výstavu Večerníček a setkat se se 
svými hrdiny! Vhodné pro děti od šesti let (v do-
provodu dospělé osoby). POZOR! – omezený 
počet účastníků na 2 x 20 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 15:00 před kostelem sv. Mikuláše v horní části 
Malostranského náměstí. Cena 100/70 Kč (%) + 
vstupné na výstavu 125/50 Kč (není zahrnuto 
v ceně vycházky). (průvodci PIS - PCT) 

20. 8. / čt 
LEGENDY A STRAŠIDLA MALÉ STRANY. 
Seznamte se se strašidly a legendami, které 
se váží k uličkám Malé Strany! Začínáme na 
Pohořelci vyprávěním o ohnivém psovi i kněž-
ně Drahomíře. Zjistíme, kdo se v noci potuluje 
po Černínském paláci nebo kudy vede cesta 
bezhlavého jezdce! Vhodné pro děti od šes-
ti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! 
– omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 18:00 na zastávce tram. č. 22 
„Pohořelec“ ve směru do centra. Cena 100/70 Kč 
(%). (průvodci PIS - PCT)
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Vycházky se konají s maximálním počtem 50 
účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak nebo 
neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se 
vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné 
do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstup-
né je poskytováno dětem do 15 let, studentům 
do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s prů-
kazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PIS – 
PCT a průvodcům PIS – PCT. Zaplacené vstupné 
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě 
zrušení akce pořadatelem (Pražská informační 
služba – Prague City Tourism) je třeba uplatnit 
nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla 
vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spo-
jení jsou platná v době uzávěrky programu. 
Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit 
na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno 
zakoupit v Praze formou předprodeje v turistic-
kých informačních centrech PIS – PCT a v re-
cepci PIS – PCT (Arbesovo nám. 4, pouze Po–Čt).

ON–LINE PŘEDPRODEJ VYCHÁZEK 
na http://eshop.prague.eu

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

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

VŽDY 25. DNE V MĚSÍCI zahajujeme 
předprodej vstupenek na následující měsíc.

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE 
NA WWW.PRAZSKEVYCHAZKY.CZ
DOTAZY rádi zodpovíme na e–mailové 
adrese: vlastiveda@prague.eu
SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU: 
facebook.com/praguecitytourism

NAJDETE NÁS NA: 
Arbesově náměstí 70/4 / Praha 5 / 150 00
V TĚCHTO DNECH: 
úterý a středa 13:00–17:00, 
čtvrtek 9:00–13:00, tel.: 221 714 161, 221 714 714

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Příští program bude k dostání od 25. srpna 
2015 v turistických informačních centrech PIS - 
PCT (viz níže), v sídle PIS - PCT 
(Arbesovo nám. 70/4/Praha 5/150 00) a na 
všech pobočkách Městské knihovny v Praze.

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

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
(Praha 1 – Malá Strana)
denně 10:00–18:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
RYTÍŘSKÁ – na přelomu července a srpna 
bude přestěhováno
(Rytířská 31, Praha 1 – Staré Město) 
po–pá 10:00–18:00

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

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

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 – Ruzyně) 
denně 9:00–19:00

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

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



16 pozvánka Pražské informační služby – Prague City Tourism

NOVINKY

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU: 
facebook.com/praguecitytourism

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA MÁ NOVÝ 
E-SHOP A VÝHODNĚJŠÍ VSTUPNÉ!
Vycházky na srpen najdete nyní v novém 
a přehlednějším eshopu na adrese 
http://eshop.prague.eu
Zároveň se nyní ještě více vyplatí před-
prodej vycházek – při koupi dvou vstupe-
nek na totožnou akci získáte 50% slevu 
z ceny druhé vstupenky. V případě, že se 
jedná o rozdílné vstupné, sleva Vám bude 
nyní odečtena ze vstupenky vyšší hodnoty! 
Akce platí na vycházky, označené zna-
ménkem (%).

VYCHÁZKA VE SLANÉM S CYKLOHRÁČKEM
Projděte si s průvodcem slavnou Wilsonovu třídu ve 
Slaném a získejte unikátní turistickou vizitku! Dozvíte 
se o velmi zajímavé historii řady měšťanských domů 
ve městě. Procházka je spojená s cestou vlakem 
Cyklohráček, který jezdí z Prahy do Slaného ma-
lebným údolím Okoře. 

Turistická vycházka je připravena na soboty 22. 8. 
a 26. 9. ihned po příjezdu ranního Cyklohráčku do 
Slaného (odjezd z Prahy Masarykova nádraží v 9:18). 
Průvodce na vás bude čekat na nádraží ve Slaném, 
vstup na procházku je 20 Kč. Ve vlaku si nechte 
potvrdit jízdenku speciálním razítkem Cyklohráček, 
jen cestující z tohoto vlaku mají možnost získat ve 
Slaném speciální turistickou vizitku!
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Letní kino kam se podíváš…
KAŽDÝ MÁME V PAMĚTI BETONOVÉ 
 AMFITEÁTRY S JEDNOTVÁRNOU NABÍDKOU 
OBČERSTVENÍ A ČASTO I JEDNOTVÁRNÝM 
PROGRAMEM. LETOŠNÍ PRAŽSKÁ SEZONA 
VÁS PŘESVĚDČÍ O TOM, ŽE VARIACÍ NA 
VENKOVNÍ PROJEKCE JE NESPOČET A JE-
JICH POPULARITA ROSTE I NAVZDORY ČASTÉ 
NEPŘÍZNI POČASÍ. AKTUÁLNĚ JE V PROVOZU 
BEZMÁLA 18 LETNÍCH KIN!
Atraktivní prostředí, skvělé fi lmy a kvalitní 
jídlo i drinky – to vše nabízí letní večery v open-
-air kinech. Už si nemusíte vybírat pouze podle 
programu, ale můžete volit i podle atmosfé-
ry. Dáváte přednost poklidným břehům Vltavy? 
Nebo raději plátnu před cool podnikem? A co 
teprve jedinečný industriál.

Většina letních kin promítá od června do zá-
ří. Pravidelným začátkem projekcí bývá úder 
půl desáté, desátá, tedy ihned po setmění. 
Dramaturgie se obvykle zaměřuje na letní odde-
chovky – vedou komedie a akční fi lmy. Některá 
kina preferují starší snímky a českou klasiku, jiná 
sázejí na aktuální kino hity nebo artové fi lmy. Za 
pozornost jistě stojí také fakt, že zhruba polovi-
na kin má vždy vstup zdarma. Když už se za 
lístky platí, cena se pohybuje okolo stokoruny.
A jak se v tom nepřeberném množství variant 
vyznat a zvolit nejlépe? Přinášíme několik klíčů, 
podle kterých si můžete vybrat, co vám nej-
víc vyhovuje. Více o fi lmu v Praze najdete na 
www.fi lmvpraze.cz. 

Kristýna Bzenecká
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Klíč č. 1: K vodě, na Letnou nebo na nádraží?
U VODY:
  Aperol Spritz Kino u Vltavy / Jedno z nej-
větších letních kin v Praze v areálu Žlutých 
lázní. Pohodlná lehátka, deky v trávě,  Aperol 
Spritz, velké plátno a na něm fi lmové skvosty 
ze světové kinematografi e.

  Letní kino U Bukanýra / Housboat kotvící 
u Štefánikova mostu skrývá malou hospůdku 
s barem a grilem. A po fi lmu se můžete ko-
chat výhledem na Metronom nebo si třeba 
zahrát stolní fotbálek.

  Letní kino na lodi / Horní paluba botelu 
GreenYacht Hotel na Rohanském ostrově. 
Elegantní sedačky, nejmodernější promí-
tací technika. Večer si můžete zpříjemnit 
v GreenYacht restauraci v podpalubí nebo 
drinkem v GolfBaru.

  Prague Beach / Nováček na scéně let-
ních kin, který zakotvil na místě původního 
Výletního kina Smíchov. Více jak 100 tun kře-
mičitého písku, 120 pohodlných fatboyů, vý-
borné drinky, obměňované gastro speciality.

  Výletní kino Smíchov / Spojením s Galerií 
Nábřeží Smíchov vznikl nový koncept tohoto 
oblíbeného letního kina. Západ slunce, výhled 
na Vyšehrad, prověřené fi lmové pecky. Nově 
navíc nejlepší street food na celé Náplavce.

V ZELENI:
  Bio na Vzduchu / Zastřešené kino ve ven-
kovním areálu Tiskárny na Vzduchu přímo 
vedle Výstaviště a Stromovky promítá fi lmové 
tematické cykly. Burger, únětickou dvanáctku, 
domácí limo nebo třeba cider si můžete 
pořídit ve venkovním baru.

  Kino Stalin / Letní kino na Letné promítá 
v rámci nově vzniklého sezonního kulturního 
centra Stalin. Bar, občerstvení, artové sním-
ky a na plátno můžete koukat klidně i od 
Metronomu.

  Kinobus / Unikátní mobilní kino vyjíždí v let-
ních měsících do pražských ulic a přiváží 
fi lmové novinky. Lavičky, bezplatná půjčovna 
dek a občerstvení.

  Letní kino Kamínka / Letní kino na Zbraslavi 
vedle lesoparku Borovičky. Novinky i artové 
snímky, velká pivní zahrádka, sportovní areál, 
speciality z grilu a hamburgery v Restauraci 
Kamínka.

  Letní kino Regina / Zahrada Českého roz-
hlasu Regina v Karlíně je ideální místo pro 
trávení horkých letních večerů. Na programu 
novinky české i zahraniční produkce, velké 
plátno.

  Letní kino Střelecký ostrov / Letošní no-
vinka v atraktivní lokalitě. Příjemné posezení 
v areálu parku, české klasiky i zahraniční 
trháky, bar na pontonu (pivo, točená kofola, 
kuřecí špíz i halušky).

  Letní kino v Riegrových sadech / Jedna 
z nejpopulárnějších pivních zahrádek 
a jedno z největších letních kin. Na progra-
mu kino hity posledních let, široká nabídka 
nápojů a specialit z grilu v Restauraci Park 
Cafe.

  U Trojského koně / Originální prostor kul-
turního centra v obřím dřevěném koni na-
jdete v příjemném prostředí pražské Troji. 
Atmosféra kina na vlastní zahrádce a na 
programu převážně české klasiky.

INDUSTRIÁL:
  Kinematograf bratří Čadíků v Harfě / 
Střecha obchodního domu Galerie Harfa 
a pověstný putovní kinematograf. Promítají 
se novinky české i zahraniční produkce z po-
sledních let.

  Letní kino Containall / Kulturní centrum 
vzniklé z přepravního kontejneru hned vedle 
Hergetovy Cihelny. Na střeše terasa s pose-
zením, okolo pivní zahrádka. Projekce spíše 
artových snímků.

  Letní kino MeetFactory / Jedinečný indus-
triální prostor pod dálničním mostem a vedle 
aktivní železniční tratě. Na každou projekci 
jsou zvoleny 3 fi lmy, pro které diváci hlasují 
prostřednictvím www.fi lmjukebox.cz, aneb 
divák dramaturgem.

  Letní kino před Crossem / Holešovický 
industriál, spousta kovu opodál, plátno na 
trávě a po fi lmu třeba party v legendárním 
klubu. Plastové židličky a občerstvení k dis-
pozici, na programu novinky i klasiky.

  Letní kino v kolejišti / Další z nováčků, ten-
tokrát Nákladové nádraží Žižkov. Hlediště na 
ploše nákladních vagónů, plátno přímo nad 
kolejištěm. Ať už máte rádi vlaky nebo ne, 
tohle Vás zaručeně dostane.



Klíč č. 2: Vstup volný?

ZDARMA SE MŮŽETE VYDAT:
  Aperol Spritz Kino u Vltavy
  Kinematograf bratří Čadíků
  Kino Stalin
  Kinobus
  Letní kino Containall
  Letní kino U Bukanýra
  Letní kino před Crossem
  Letní kino v Riegrových sadech

ZA MENŠÍ POPLATEK:
  Bio na Vzduchu – 30 až 50 Kč
  Letní kino Regina – 50 Kč
  Letní kino v kolejišti – 50 až 100 Kč
  Letní kino Kamínka, Letní kino 
MeetFactory – 80 Kč

  Letní kino Střelecký ostrov, Prague Beach, 
Výletní kino Smíchov – 100 Kč

  Letní kino na lodi – 120 Kč



fotosoutěž
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INFORMAČNÍ CENTRUM PRAHA 3
Praha 3, Milešovská 1, www.praha3.cz
> Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné 
vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se o fi lmové projekce a 
vlastivědné vycházky. Vstupenky budou k dispozici na recepci Informačního 
centra Praha 3, vždy od prvního pracovního dne v daném měsíci, od devíti 
hodin. Děkujeme za pochopení. 

          

FILMOVÉ PROJEKCE:
 6. čt.  Varšavské povstání – unikátní fi lmový projekt je svými 

tvůrci označován jako „první non–fi ction válečné drama 
na světě“. Nejedná se však o hraný dokument: fi lm vznikl 
pouze z autentických záběrů z roku 1944, upravených 
a sestříhaných tak, aby vyprávěly ucelený příběh re-
portérů dokumentujících průběh varšavského povstání. 
V kolorovaných a zvukovou stopou doplněných záběrech 
tak ožívají tváře účastníků událostí před sedmdesáti lety. 
S celovečerním snímkem Město 44 (City 44, Miasto 44, 
2014) tento fi lm spojuje jak téma, tak i osoba režiséra. 
Iniciátorem a producentem fi lmu bylo Muzeum varšav-
ského povstání – 18 h

13. čt.  Půlnoc v Paříži * – mladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez 
(Rachel McAdams), který se má na podzim brát, přijíždí 
s jejími rodiči do Paříže. Gil je nevýznamným spisova-
telem, který miluje Paříž a chtěl by se sem po svatbě 
přestěhovat. Ovšem Inez jeho romantickou představu 
nesdílí a nemyslí si, že toto město bylo ve 20. letech mi-
nulého století zlatým věkem. Jednoho večera jde Inez se 
svými přáteli tancovat a Gil se prochází noční Paříží. Jeho 
půlnoční zážitky mu odhalí Paříž v jiném světle a ovlivní 
nejen jeho budoucí život. Žije v iluzi, kterou lidé někdy 
trpí a domnívá se, že život ostatních lidí, by byl pro něho 
daleko lepší – 18 h

27. čt.  Divoké historky * – šest divokých historek spojuje téma 
drobných i větších nespravedlností a křivd, kterým se 
člověk nemůže bránit, nechce–li překročit hranice zá-
kona či dobrých mravů. Čeho je ale moc, toho je příliš. 
V různých situacích se hrdinové fi lmu dostanou do bodu, 
kdy už jim dojde trpělivost. Vezmou věci do svých rukou 
a s lidskou malostí, byrokracií či vypočítavostí si to vyřídí 
s intenzitou rozzuřeného zvířete. Černá komedie kopro-
dukovaná bratry Almodóvarovými si podmanila diváky 
festivalu v Cannes i Karlových Varech. Není divu. Nervy 
totiž můžou rupnout každému a pocity hněvu jsou stejně 
univerzální jako uvolňující účinek smíchu, který se dostaví 
při každém z šesti překvapivých rozuzlení – 18 h 



fotosoutěž
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TICKETSTREAM – VAŠE BRÁNA DO SVĚTA 
VSTUPENEK
Ticketstream – centrála, Praha 2, Koubkova 8 (vchod z Lublaňské 
ulice), tel. 224 263 049, e–mail: info@ticketstream.cz, 
www.ticketstream.cz

Více než 370 prodejních míst po celé ČR, včetně všech cestovních 
kanceláří Čedok a Firo–tour.

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

PRODEJNÍ MÍSTA V PRAZE:
Praha 1:  CK Čedok, Na Příkopě 18; Rytířská 16; vestibul stanice 

metra A – Můstek
 Firo–tour, Národní 37/38
Praha 2:  Ticketstream – centrála, Koubkova 8, vchod z Lublaňské
Praha 3:  Firo–tour (OC Atrium Flora), Vinohradská 2828/151
Praha 4:  CK Čedok (Centrum Arkády Pankrác), Na Pankráci 86; 

(OC Chodov), Roztylská 2321/19
 Firo–tour (OC Chodov), Roztylská 2321/19; (OC Novodvor-

ská Plaza); Novodvorská 1800/136
Praha 5:  CK Čedok (Galerie Nové Butovice), Radlická 117; (OC No-

vý Smíchov), Radlická 1
 Firo–tour (Galerie Nové Butovice), Radlická 117; (OC Me-

tropole Zličín), Řevnická 1
Praha 7:  Firo–tour, Milady Horákové 526/77
Praha 8:  CK Čedok, vestibul stanice metra C – Ládví
Praha 9:  CK Čedok (Tesco Letňany), Veselská 663
 Firo–tour (Tesco Letňany), Veselská 663

TICKETPORTAL – VSTUPENKY NA DOSAH
Tanec – Hudba – Divadlo – Festivaly – 
Muzikály – Párty – Kluby – Sport – Prostě vše 

Centrála: Praha 1, Politických vězňů 15, prodej po–pá 8–19 h, tel. 
224 091 435, 224 091 438, 224 091 439, 222 242 997, e–mail: 
rezervace@ticketportal.cz

Rezervace a prodej on–line: www.ticketportal.cz

Divadla:  Národní divadlo, Národní divadlo Brno, Národní divadlo 
moravskoslezské, Divadlo Hybernia, Hudební divadlo 
Karlín, Divadlo ABC, Divadlo Rokoko, Divadlo v Dlouhé, 

Kašpar Divadlo v Celetné, Divadlo pod Palmovkou, Diva-
dlo Komedie, Branické divadlo, Divadlo Minor, Dejvické 
divadlo, Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo Radka Brzoboha-
tého, Divadlo Na Jezerce, Divadlo Bez zábradlí, Divadlo 
Na zábradlí, Divadlo Metro, Divadlo U Hasičů, Divadlo 
v Řeznické, Divadlo Palace, Divadlo Kalich, Divadlo Archa, 
Divadlo Semafor, Divadlo Ponec, Studio Hrdinů, Divadlo 
Studio DVA, Divadlo v Rytířské, Gong, Klub Lávka, VČD 
Pardubice, Divadlo Husa na provázku Brno, Divadlo Bolka 
Polívky a jiná divadla

Laterna magika, černá divadla
Letní scéna na Harfě 2015, METROpolitní léto hereckých osobností 

2015, Letní shakespearovské slavnosti 2015
Muzikály:  Adam a Eva, Aida, Angelika, Antoinetta – královna Fran-

cie, Atlantida, Balada pro banditu, Carmen, Děti Ráje, Di-
votvorný hrnec, Donaha!, Dracula, Fantom opery, Hamlet, 
Horečka sobotní noci, Já, Francois Villon, Jeptišky, Jesus 
Christ Superstar, Johanka z Arku, Kleopatra, Limonádový 
Joe, Mamma Mia!, Mary Poppins, Mata Hari, Mauglí, Mý-
dlový princ, Noc na Karlštejně, Osmý světadíl, Pomáda, 
Přízrak Londýna, Romeo a Julie, Sněhová královna, Šu-
mař na střeše, The Addams Family, Tři mušketýři a další

Koncerty vážné a populární hudby
Haly:  O2

 Arena, Synot Tip Aréna, Generali Arena, Tipsport Are-
na (HC Sparta Praha), Incheba Arena (Malá sportovní 
hala), KV Arena, Karlovy Vary, Hala Rondo, Brno, Werk 
Arena Třinec

Kluby:  Divadlo Archa, Duplex Club, Fléda, Klub Podnik, Lucerna 
Music Bar, Mecca Club, MeetFactory, Nová Chmelnice, 
Palác Akropolis, Reduta Jazz Club, Retro Music Bar, Rock 
Café, Roxy, SaSaZu Prague, Sono Centrum, Storm Club 
Prague a další

Festivaly: Ostrava v plamenech 2015, Natruc Festival 2015, Colores 
Flamencos 2015, XII. Keltský Lughnasad, Sázavafest 
2015, Brutal Assault 2015, Slavnosti piva Kamínka 
2015, Mirotické setkání loutek a hudby 2015, Břeclav-
ský Wůdstock, Djembe Marathon, Slovácký rok v Kyjově, 
Made of Metal 2015, Jazz Na Roštejně 2015, Reggae 
Area 2015, Hudební festival Brozánky, Pacovský pole-
dník 2015, Filmový festival Litoměřice 15, Metal Loket 
2015, Okoř open air festival 2015, Mariánské léto Brno 
2015, Vinohraní ve Viniu 2015, Svatojánský hudební fes-
tival 2015, Eurotrialog Mikulov 2015, Rock for Churchill 
2015, Henry Lee Fest, Gravity Festival – Arkády Pankrác, 
Svátky hudby v Praze – Václav Hudeček a jeho hosté, 
Imagination Festival 2015 a další

Sport: Skydive Arena – Indoor Skydiving – Funfl ight, Synot liga 
2015/2016, D + D Real Czech Masters, Pohár Mistrů 
2015 – fl orbal, 2Hrady – Mistrovství ČR v běhu do vrchu 
veteránů, 67. Zlatá přilba města Pardubic, EVLS Prague 
Pro & Olympia Amateur Europe 2015, 125. Velká pardu-
bická s Českou pojišťovnou, FMX Gladiator Games, Gibu 
Fight Night 2 a další

A dalších téměř dva tisíce akcí na www.ticketportal.cz!

VYBRANÁ PRODEJNÍ MÍSTA V PRAZE:
Praha 1:  AGL Travel, Jungmannova 6, po–pá 9–18 h
 Czech Tourist Agency, Celetná 3, po–so 10–19 h, 

ne 10–18 h
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 Čedok a. s., Na Příkopě 18, po–pá 9–19 h, so–ne 9.30–
14.30 h

 Divadlo Hybernia, nám. Republiky 4, po–so 9–19 h, 
ne 10–15 h

 Divadlo Metro, Národní 25, po–ne 10–20 h
 Divadlo Na zábradlí, Anenské nám. 5, po–pá 14–20 h
 Infocentrum Celetná, Celetná 3, po–čt, ne 10–19 h, pá–

so 10–20 h
 INVIA.cz, U půjčovny 2, po–pá 9–10 h
 IRSnet CZ s. r. o. – Ticketportal, Politických vězňů 15, 

po–pá 9–18 h
 Kulturní portál.cz, Vodičkova 791/41, po–pá 10–19 h
 Lucerna Music Bar, Vodičkova 36, po–pá 10–13 a 14–18 h
 Pražská informační služba –Prague City Tourism, Staro-

městská radnice, Staroměstské nám. 1, denně 9–19 h
 Pražská informační služba – Prague City Tourism, Václav-

ské náměstí, denně 10-18 h
 Trafi ka Revoluční, Revoluční 13, po–pá 6–18 h, so 7–12 h
 Via Musica, Malostranské nám. 13, denně 10.30–18 h
Praha 2:  Rekomando, Trojanova 9, po–so 10–18 h
Praha 3:  ITC Travel & Conference, Koněvova 41 (1. patro), po–pá 

10–17 h
Praha 4:  KC Novodvorská, Novodvorská 1013/151, po, st 12–19 h, 

út, čt 9–19 h, pá 12–18 h 
 Zelený pták – počítačový klub, U Zeleného ptáka 1158, 

po–ne 10–21 h
Praha 5:  Divadelní agentura Rofrano, Nádražní 76/39, po, čt 

14–18 h, út 9–15 h
Praha 6:  Opchod Klokočí, Dejvická 27, po–pá 13–19 h
 Pražská informační služba – Prague City Tourism, Letiště 

Václava Havla Praha, denně 8–20.30 h
 Trafi ka, Bělohorská 99, po–pá 7–12 a 12.30–18 h, so 7–12 h
Praha 7:  Tipsport Arena – zákaznické centrum HC Sparta, 

Za Elektrárnou 419, po–pá 13–17.30 h
Praha 8:  Eva Tour, Sokolovská 184, po–čt 8.30–17 h, pá 8.30–

15.30 h
 Papírnictví Daubner, Zenklova 119/42, po–pá 8–18 h
 Tourist Centre Praha Florenc, Křižíkova 6, po–ne 8.30–

20.30 h
 Weco – Travel, Thámova 13, po–pá 9–18 h 
Praha 9:  CK Benadus Travel, Bryksova 773/45, po–pá 9–18 h, 

so 9–13 h 
 Cornis – cestovní agentura, Solná jeskyně, Bludovická 

400, denně 9–20 h
 Hotel Carol, Kurta Konráda 12, po–ne 11–22 h
 Vodoměry Praha, Národních hrdinů 3, po–čt 8–16 h, 

pá 8–14 h
Praha 10:  Benadus Travel, Krátká 30, po–pá 9–18.30 h
 CA Multizájezdy, Přátelství 176/73, po, út, čt, pá 10–12 

a 14–17 h, st 10–14 a 16–18 h
 Ceskatrafika.com, Černokostelecká 899/4, po–pá 

6–18 h, so 7–11.30 h
Kompletní přehled prodejních míst včetně poboček sázkových kance-

láří FORTUNA a TIPSPORT a cestovní kanceláře ČEDOK: 
www.ticketportal.cz.

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:
Mamma Mia! Jeden z nejúspěšnějších světových muzikálů založený 

na písních skupiny ABBA se konečně představí v české 
premiéře. Těšit se můžete na největší hity jako Money 
Money Money, The Winner Takes It All, I Have A Dream, 
Dancing Queen nebo Mamma Mia v českém překladu 
a s texty Adama Nováka – od září 2014 Kongresové 
centrum Praha.

DANIEL LANDA – VELEKONCERT 2015. Jeden z nejúspěšnějších tu-
zemských umělců, uspořádá naprosto unikátní a jedineč-
ný VELEKONCERT, na který by rád přilákal až 100.000 
svých fanoušků. Jedná se totiž o další z řady „kejklí“, 
které se zpěvák zavázal před časem splnit. Koncert na-
bídne to nejlepší z kompletní tvorby Daniela Landy a sám 
zpěvák slibuje svým fanouškům řadu překvapení. Už pro-
zradil, že na místě bude přítomný symfonický orchestr, 
a tak se dá očekávat skutečně fantastický zážitek, jaký 
na tuzemské hudební scéně zatím nemá obdoby – 12. 9. 
Letiště Praha Letňany.

ALEXANDROVCI – EUROPEAN TOUR 2015. Česká republika opět 
přivítá světoznámý ruský armádní soubor ALEXANDROV-
CI. Celkem 12 koncertů v 9 městech ČR se uskuteční na 
podzim 2015. Opět tak desítky tisíc diváků uvidí ojedinělé 
vystoupení tohoto obřího tělesa – 10. 10. Brno, 11. 10. 
Ostrava, 12. 10. Olomouc, 13. 10. Zlín, 15. 10. Pardubice, 
16. 10. České Budějovice, 17. 10. Praha, 18. 10. Hradec 
Králové, 19. 10. Liberec.

DON GIOVANNI – OPERA MOZART. Excelentní dobové zpracování 
světové premiéry z roku 1787 v autentickém divadle. 
Letní kulturní život v Praze, s nímž je pevně svázána 
tvorba i život hudebního génia W. A. Mozarta, vyvrcholí již 
19. ročníkem tradiční stagiony Opery Mozart. Nenechte si 
ujít excelentní představení s působivou scénografi í, histo-
rickými kostýmy a špičkovým mezinárodním obsazením, 
neboť pouze Praha Vám může nabídnout tuto „operu 
všech oper“ v autentickém divadle, kde ji sám velký 
Maestro osobně dirigoval v roce 1787 – 15. 7. – 23. 8. 
Stavovské divadlo.
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TICKET ART V PRAZE – VYBRANÁ PRODEJNÍ MÍSTA:
Praha 1:  Čedok, Na Příkopě 18, tel. 224 197 640
 Čedok, Václavské nám. 53, tel. 224 224 926
 Čedok, vestibul metra A/C – Můstek, tel. 224 224 461
 TA Centrála, Politických vězňů 9, tel. 222 897 551, 222 

897 552 – nové prodejní místo v centru Prahy – nyní ke 
každému nákupu dárky zdarma, více na www.ticket–art.cz

Praha 2:  ReadyGo, Ječná 5, tel. 251 560 015
Praha 3:  Bobs Tour, Koněvova 183, tel. 284 861 974
Praha 4:  Čedok, Arkády Pankrác, tel. 241 411 363
 Čedok, Centrum Chodov, tel. 272 075 000

Praha 5:  Čedok, Galerie Nové Butovice, tel. 234 141 021
 Čedok, Metropole Tesco Zličín, tel. 226 082 237
 Čedok, Plzeňská 8, tel. 257 941 551
Praha 8:  CA Eva Tour, Sokolovská 180, tel. 284 826 625
 Čedok, vestibul metra B – Ládví, tel. 286 580 193
Praha 9:  Čedok, Centrum ČM, tel. 281 911 330
 Čedok, Obchodní centrum Letňany, tel. 284 053 108
Praha 10:  CAL, Práčská 4/40, tel. 251 561 402
Celkem 48 prodejních míst v Praze, 501 po celé ČR (seznam na 

www.ticket–art.cz) včetně celé sítě cestovní kanceláře 
ČEDOK a vybraných provozoven



Srpen v Jindřichově Hradci
ve znamení umění, divadla i hudby
Tradiční pouť odstartuje druhý prázdninový měsíc v Jind-
řichově Hradci, pouťové atrakce vystřídají pouliční uměl-
ci, světoví kejklíři a nový cirkus. Vrcholem sezony bude 
opereta pod širým nebem na třetím nádvoří státního 
hradu a zámku.

Stará radnice
Hlavní novinkou bude otevření budovy Staré radnice na náměstí 
Míru, jejíž prostory nabídnou interaktivní expozice pro děti, 
výstavu představující historii města a prezentovat se zde bude 
i Jindřichohradecká úzkokolejka. Součástí výstavního domu 
Staré radnice bude i Městská galerie.

Rozhledna na Rýdově kopci – návštěvníci si budou moci 
vychutnat pohled na krajinu Jindřichohradecka z rozhledny na 
Rýdově kopci u obce Děbolín.

TOP akce v srpnu
1.–2. 8. Pouťový víkend – pouť se zábavnými atrakcemi, 
tradiční pouť Porcinkule
17.–21. 8. Do klobouku – mezinárodní busker-fest, světoví 
kejklíři, divadla, nový cirkus
22. 8. Opereta na zámku – Oskar Nedbal/Polská krev, hu-
dební zážitek pod širým nebem 
28.–29. 8. X. pivní slavnosti – tradiční oslavy piva

TOP 5 míst k návštěvě
Státní hrad a zámek, třetí největší památkový komplex v Čes-
ké republice. Dům gobelínů, interaktivní muzeum s ukázkou 
ručního tkaní. Muzeum Jindřichohradecka, největší po-
hyblivý lidový betlém na světě – Krýzovy jesličky. Muzeum 
fotografi e a moderní ch obrazových médií, výstavy českých 
i zahraničních autorů. Aqua show sv. Florián, kombinace hud-
by, světelných efektů a videoprojekce. 

Tipy na zážitky
24. 7. – 29. 8. Noční prohlídky s bílou paní státním hradem 
a zámkem
27.–30. 7. a 12. 9. – 3. 10. Večerní toulky bájným Hradcem, 
Husité na talíři 
1. 7. – 29. 8. Jindřichohradecká úzkokolejka – jízda Českou 
Kanadou vláčkem taženým historickou parní lokomotivou

Náš tip ve městě: Discgolf • 15. poledník • vyhlídková věž • 
mobilní aplikace Poznej Hradec • aquapark a spousta dalších…

Informační středisko města Jindřichův Hradec
Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 363 546
e-mail: info@jh.cz
www.infocentrum.jh.cz 
www.jh.cz

PP jindrahradec 08.indd   84 17. 7. 2015   12:01:53
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divadla
DIVADELNÍ PREMIÉRY

Francesco Cavalli: CALISTO
Státní opera, Letní slavnosti staré hudby, 6. 8.

> Někdy může být přílišná krása neštěstím. Své o tom ví spanilá 
nymfa Kallistó, po které zatoužil sám Jupiter a nedal jí proto spoči-
nout. Italský skladatel Francesco Cavalli s libretistou Faustinim pak 
nymfi no sladké trápení přetvořili v operu, přičemž příběh rozšířili 
o nové zápletky a komické scény na způsob commedie dell’arte. To 
nedalo spát Janě Semerádové a souboru Collegium Marianum. 
I oslovili spřízněné nezávislé loutkové divadlo Buchty a loutky, aby 
komice i bolesti nymfy Kallistó společně vdechli nový život. Originální 
nastudování je zcela v duchu dobové barokní praxe – vždyť k ital-
skému divadlu neodmyslitelně patřily nejen řezbované marionety, 
ale též úpravy a aranže oper dle potřeb a přání impresária, zpěváků 
či publika. Příběh se rozehrává nejen na jevišti, ale i na loutkové 
scéně, přičemž vypravěč (Šašek) je prostředníkem mezi mytologií 
a současným divákem. Inspirace barokní gestikou a dobovými 
scénickými efekty se odrazí v jevištním ztvárnění jednotlivých postav, 
jejichž představiteli jsou špičkoví vokální sólisté. 
> Hrají Hana Blažíková, Barbora Kabátková, Jan Mikušek, Tomáš 
Lajtkep, Tomáš Král, soubor Collegium Marianum a Buchty a loutky 
> Režie Vít Brukner 

Radka Stupková, Zuzana Kožinová: NEŽÁRLI! 
Divadlo Ve Dvorku, 24. 8.

> Samolibý operní sborista, němá houslistka, gynekolog pod panto-
fl em, žárlivá návrhářka, vysloužilá baletka v domácnosti. Všichni žijí 
svůj život na dvorku a na pavlačích jednoho domu v Palermu 70 let. 
Do legračního kolotoče hádek a usmiřování vejde nová obyvatelka, 
lékařka z Milána. Rozpoutá pěkný rozruch v pánském osazenstvu 
a žárlivost mezi jejich manželkami. Bude se prát špinavé prádlo? 
A kdo se ukáže jako největší zbabělec? 
> Hrají a tančí Mojmír Maděrič, Michaela Dolinová, Radka Stupková, 
Zuzana Kožinová, Ladislav Ondřej, Lucie Kožinová, Tomáš Turek, 
Tereza Kocinová
> Režie Roman Štolpa

Éric–Emmanuel Schmidt: TAJOMNÉ 
VARIÁCIE
Studio DVA divadlo, Léto slovenských hvězd, uvádí Ateliér Maroša 
Kramára v koprodukci s divadlem Studio DVA (Bratislava), 19. 8.

> Fascinující příběh spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu 
Abela Znorka a novináře Erika Larsena, který s ním chce udělat 
rozhovor o jeho posledním románu. Více než kniha tvořená kore-
spondencí mezi spisovatelem a neznámou ženou jej láká tajemství, 
komu je věnována. Komu patří iniciály „HM“? Hra odhaluje dvě 
protichůdné představy o lásce mezi mužem a ženou. Necháte se 
spíš unést láskou krátkou a vášnivou nebo věrnou a permanentní? 

> Hrají Maroš Kramár, Juraj Hrčka
> Režie Valentin Kozmenko–Delinde

Viliam Klimáček: ODVRÁTENÁ STRANA 
MESIACA 
Studio DVA divadlo, Léto slovenských hvězd, uvádí GUnaGU 
(Bratislava), 25. 8.

> Jedna z nejvtipnějších komedií renomovaného dramatika Viliama 
Klimáčka o nekriticky milující matce (Emília Vášáryová), která se 
nedokáže smířit s tím, že její syn už dávno není dítě. Stále pro něj 
hledá ženu, která by z něj „udělala muže“. Netuší ovšem, že on už 
dávno tajně žije s její přítelkyní ze školy. 
> Hrají Emília Vášáryová, Viktor Horján, Darina Abrahámová, Zuzana Šebová
> Režie Marián Amsler

Michaela Doleželová, Jana Ryšánek 
Schmidtová: TRI GRÁCIE Z UMAKARTU 
Studio DVA divadlo, Léto slovenských hvězd, uvádí Štúdio L+S 
(Bratislava), 27. 8.

> Skvělá komedie o setkání, které jednou muselo přijít, ale i tak 
bylo nečekané. Tři ženy v jedné kuchyni, chlebíčky, na kterých už 
pomalu zasychá vlašský salát, tři dny čekání, než zavolá právník. 
Svérázná kadeřnice Marta je čerstvá důchodkyně. Její sestra Helena 
žila dlouhá léta ve Švýcarsku a teď se vrací domů řešit dědictví po 
matce. Boubelka Eva je Martina dcera, skvělá ženská se smyslem 
pro humor. S mámou už několik měsíců plánuje svou svatbu. Při 
zkoušení svatebních šatů ovšem zjistí, že se vlastně vdávat nechce. 
Může být zábavné sledovat někoho, kdo si neví rady se životem? 
Může! A dokonce velmi zábavné! 
> Hrají Kamila Magálová, Petra Polnišová, Marta Sládečková
> Režie Michaela Doleželová, Jana Ryšánek Schmidtová

DIVADELNÍ FESTIVALY

METROPOLITNÍ LÉTO HERECKÝCH 
OSOBNOSTÍ 2015
24. 6. – 31. 8. 2015 

Divadelní přehlídku uvádí divadlo Studio DVA na Letní scéně Vyšehrad 
a v divadle Studio DVA
> Informace a on–line rezervace vstupenek na www.studiodva.cz. Předpro-
dej a rezervace v pokladně divadla Studio DVA, na místě konání v pokladně 
Letní scény Vyšehrad a v běžných předprodejích.
> Pokladna divadla Studio DVA, pasáž Paláce Fénix, Václavské nám. 56, 
Praha 1, tel: 222 222 598, 273 139 147, e–mail: pokladna@studiodva.cz, 
otevřeno po–ne 11–19 h. 
> Letní scéna Vyšehrad, tel: 736 297 869, pokladna otevřena vždy v den 
konání představení od 17.30 do 20 h.

LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD:
 3. – 5.  Ženy přežijí – A. Wesker – jsou tři a pojí je jedno přá-

telství. Energická podnikatelka Minerva, kterou před lety 
opustil manžel, ale ona to zvládá víc než dobře… Decent-
ní intelektuálka Mischa, která nedávno opustila manžela 
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a myslí si, že to zvládá… A přitažlivá Claire, kterou kvůli 
politické kariéře právě opustil milenec a je jasné, že to 
nezvládá. Skvělá konverzační hra z pera významného brit-
ského dramatika nabízí inteligentní humor a originální 
pohled do ženského světa. Divadelní menu, které bude 
fajnšmekrům určitě chutnat. Hrají: A. Šišková/Z. Mauréry, 
J. Krausová, J. Schneiderová/G. Míčová a V. Kotek, rež. 
D. Abrahámová – 20 h

 6. – 7.  Zdravý nemocný – Molière – Po mně je veta. Jsem 
v agónii. Umírám. Jsem mrtev. Již cítím, kterak se lé-
kařství na mně mstí. Brilantní notorický známá Moliérova 
hořká komedie o panu Arganovi, z nějž bezbřehá hypo-
chondrie udělala sobce. Hrají: K. Roden, J. Krausová, 
M. Slaný/J. Nosek, M. Zoubková/K. Fuitová Nováková, 
K. Janáčková/L. Němečková, H. Havlicová, M. Roden, 
P. Pěknic/M. Slaný, J. Maceček/P. Rakušan, T. Roglo-
vá/L. Keprtová/M. Žáková, rež. J. Maceček – 20 h

 9. ne.  Lenka Filipová – česká zpěvačka, šansoniérka, kytaristka a 
hudební skladatelka v jedné sobě, Lenka Filipová, nabídne 
v rámci programu svoje nejznámější hity. Spolu s Lenkou 
Filipovou vystoupí také její dvorní klávesista Jindra Koníř. 
Speciálním hostem bude zpěvačka LENNY – koncert – 20 h

10. – 14.  Hovory o štěstí mezi čtyřma očima – P. Hartl – situační 
komedie o lásce a sexu na nábytku z IKEA. I mladí a krásní 
lidé mají své problémy. Tři milenecké dvojice a rozmazlená 
čivava svedou na rozkládací skandinávské pohovce boj 
o štěstí. Přijďte jim fandit! Úč. F. Blažek, J. Stryková/J. 
Schneiderová, K. Hádek/M. Slaný, M. Šoposká/M. Maure-
rová a R. Štabrňák, rež. P. Hartl – 20 h

17. – 20.  Vysavač – P. Hartl – Bohumil Klepl v jedinečné komediál-
ní ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči z nákupního 
centra. Máte chuť nechat si vysát každodenní starosti 
z hlavy? Přijďte se podívat na tuto romantickou komedii 
plnou vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kous-
ků, trapných nárazů na držku a snění. Patrik Hartl, autor 
hitu Hvězda s Evou Holubovou a režisér nejúspěšnější 
české one man show Caveman, představuje výjimečný 
komediální talent Bohumila Klepla v osvěžujícím milost-
ném příběhu, který vás zaručeně příjemně naladí. Úč. 
B. Klepl, rež. P. Hartl – 20 h

21. pá.  Věra Špinarová & Adam Pavlík Band – Věra Špinarová je 
jednou z nejlepších a nejvýraznějších osobností českého 
popu a rocku. Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas i pro 
temperamentní a vitální vystupování na koncertech patří 
již mnoho let mezi nejžádanější české zpěvačky. Věra Špi-
narová za doprovodu kapely Adama Pavlíka zazpívá na 
Vyšehradě celou řadu hitů, zazní např. Meteor lásky, Bílá 
jawa 250, Raketou na Mars nebo Yesterday. Chybět ne-
bude ani píseň Jednoho dne se vrátíš, jejíž melodie je 
z fi lmu Tenkrát na Západě – koncert – 20 h

22. so.  Vysavač – 20 h 
23. ne.  Dan Bárta & Robert Balzar Trio – Dan Bárta a Robert 

Balzar Trio zahrají písně ze společného akustického CD 
s názvem THEYORIES. Jedná se o vlastní úpravy skla-
deb interpretů, které Dana Bártu v jeho pěvecké kariéře 
nejvíce ovlivnily. CD obsahuje songy výrazných světových 
interpretů, jako jsou: Björk, The Police, Simply Red, Jami-
roquai, AC/DC či Finley Quaye – koncert – 20 h

24. po.  Vysavač – 20 h
25. – 27.  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 rolích v rytmu songů 60. let 20. století. Úč. A. Šiš-
ková, J. Krausová a J. Schneiderová, rež. J. Janěková 
– 20 h

28. – 30.  Kutloch aneb I muži mají své dny – K. Magnusson – 
černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v sou-
časném světě. Doba je v krizi, svět je v krizi, vztahy jsou 
v krizi, to je všeobecně známo, ale pozor: I muži jsou 
v krizi! Přicházejí postupně o svá poslední výsadní práva 
a pozice neohrožených vládců vesmíru. Jedno z posled-
ních míst mužského sebevědomí a sebeurčení se na-
chází v kotelně pod supermarketem Happycentrum... Úč. 
B. Klepl, F. Blažek/R. Štabrňák, K. Hádek/V. Jílek a M. 
Slaný/P. Bláha, rež. J. Jirků – 20 h

31. po.  Vysavač – 20 h

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI 2015
25. 6. – 5. 9. 2015

Více informací na www.shakespeare.cz

> Vstupenky na pražská představení v prodeji v síti Ticketportal 
(www.ticketportal.cz)
> Generálním partnerem je skupina PPF.
> Změna programu vyhrazena.

PRAŽSKÝ HRAD – NEJVYŠŠÍ PURKRABSTVÍ
Jiřská 6, Praha 1

 2. – 7.  Zkrocení zlé ženy – inscenace Daniela Špinara –záměny, 
převleky, slovní hrátky a přestřelky. Divoká Kateřina, dob-
rodružný Petruchio, sladká Bianca a trojice vynalézavých 
ctitelů. Jiskřivá komedie o věčném souboji mužů a žen 
s R. Zachem a T. Vilhelmovou/J. Strykovou. V dalších 
rolích V. Dyk/M. Ruml, D. Novotný, O. Vízner/P. Kikinčuk, 
L. Štěpánková/T. Vilišová a další – 20.30 h

10. – 12.  Jak se vám líbí – inscenace Michala Langa – po loňském 
úspěchu se na tři večery do Prahy vrací vynikající kome-
die v podání předních ostravských herců. Bláznivé situ-
ace, přeměny a milostné zápletky. Dokáže láska zvrátit 
lidskou zlobu a proměnit ji opět ve štěstí? Je pravdou, 
že celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci? 
Hrají: M. Holý, T. Savka, A. Juchelka, A. Mohylová, P. 
Lorencová, M. Kavalčík/V. Polák a další – 20.30 h

14. – 22.  Veselé paničky windsorské – inscenace Jiřího Menzela 
– absolutní stálice v repertoáru Letních shakespearov-
ských slavností. Těšit se tradičně můžeme na bonviván-
ského rytíře Jana Falstaffa v podání B. Polívky, důvtipnou 
paní Pažoutovou S. Stašové a její spikleneckou přítelkyni 
Brouzdalovou E. Režnarové. Dále hrají J. Satoranský, 
P. Hobzová, J. Přeučil, R. Jelínek, Š. Vaculíková, J. Dulava 
a další – 20.30 h

24. – 29.  Romeo a Julie – inscenace režijního tandemu SKUTR – 
večer se chystá velká párty u Kapuletů, kterou teď žije 
celá Verona. Noc je plná očekávání a stačí jediný pohled, 
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aby se změnil osud Tybalta, Merkucia, Vavřince, Parida, 
Chůvy, Monteků a Kapuletů, Romea a Julie. Stačí jen 
jeden pohled, jedna noc. Hrají: T. Voříšková/M. Poulová, 
J. Sklenář, N. Konvalinková, S. Rašilov, L. Krobotová, 
J. Vyorálek, D. Batulková, M. Sláma, P. Vančura, J. Ci-
na, J. Gottwald, M. Sieczkowski, M. Zavičár a další. Rež. 
SKUTR – 20.30 h

31. 8. – 5. 9. 
 Romeo a Julie – 20.30 h

HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA AMU
Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. 13, Praha 1

 1. so.  Mnoho povyku pro nic – inscenace Jiřího Menzela 
– sváteční komedie o lásce, intrikách a lžích. Střízlivě 
drsný příběh je plný překvapení, milostných zvratů, dů-
vtipných pletich i zákeřných pomluv. Získá Claudio lásku 
Héró? Odhalí pošetilí strážníci Puškvorec se Štovíčkem 
intriky Dona Johna? Jak dopadnou šarvátky Benedicka 
a Beatrice? Hrají: V. Jílek, P. Horváthová, P. Čtvrtníček, 
L. Noha, L. Zahradnická, R. Mácha/T. Vaněk, J. Révai, 
P. Nový, D. Rous a další – 20.30 h

 3. – 8.  Mnoho povyku pro nic – 20.30 h
10. – 15.  Mnoho povyku pro nic – 20.30 h
17. – 20.  Mnoho povyku pro nic – 20.30 h
21. pá.  Patrick Doyle – Shakespeare in Concert – ojedinělý or-

chestrální koncert fi lmové hudby skotského skladatele 
Patricka Doylea k hollywoodským adaptacím Shakespe-
arových děl. Orchestr PKF – Prague Philharmonia a Küh-
nův smíšený sbor řídí James Shearman. Slavné fi lmové 
repliky přednesou herci Prague Shakespeare Company. 
Skladby doprovodí speciální světelné efekty a velkoploš-
né projekce. Projekt je realizován díky spolupráci Prague 
Shakespeare Company, Film Music Prague a Letních 
shakespearovských slavností – 20.30 h

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
Mezinárodní hudebn í festival

13. 7. – 6. 8. 2015, Praha

www.letnislavnosti.cz, tel. 224 229 462, 731 448 346, 731 615 370, 
e–mail: vstupenky@letnislavnosti.cz 
> On–line rezervace a prodej: www.letnislavnosti.cz
> Předprodej vstupenek: Festivalová pokladna: Maďarské kulturní středisko, 
Rytířská 27, Praha 1 (metro A, B – Můstek), prodej: pondělí a středa 
10–18.30 h

STÁTNÍ OPERA
Praha 1, Wilsonova 4

 6. 8.  CALISTO – barokní opera Francesca Cavalliho. Úč. 
Hana Blažíková – Calisto, Barbora Kabátková – Diana, 
Giunone, Jan Mikušek – Endimione, Tomáš Lajtkep – 
Mercurio, Tomáš Král – Giove, Collegium Marianum, 
Buchty a loutky, Vít Brukner – režie Robert Smolík – 
scéna a marionety, Jana Semerádová – hudební nastu-
dování – pražská premiéra –19.30 h 

LETNÍ SCÉNA NA HARFĚ
OC Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9 (vedle O2 arény)
> Předprodej zajišťuje Ticketportal.cz. 
> Online rezervace www.LetniScenaNaHarfe.cz
> Telefonické objednávky 732 187 817.
> Vstupenky osobně na Info stánku v obchodním centru Galerie Harfa 
9–22 h
> Změna programu vyhrazena!

 3. po.  Můžu k Tobě? – 20 h
 4. út.  Tři v háji – 20 h
 5. st.  Svaté neřesti – 20 h
 6. čt.  Domácí štěstí – 20 h
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10. po.  Svaté neřesti – 20 h
11. út.  Halina Pawlowská: Chuť do života – 20 h
12. st  Decibely lásky – 20 h
13. čt.  Táta – 20 h
17. po.  Vladimír Hron: Hvězdy pod hvězdami – 20 h
18. út.  Hledám milence, zn. spěchá! – 20 h
19. st.  Z louže pod okap – 20 h
20. čt.  Můžu k Tobě? – 20 h
24. po.  Můžu k Tobě? – 20 h
25. út.  Tři v háji – 20 h
26. st.  Táta – 20 h
27. čt.  Decibely lásky – 20 h
28. pá.  Sto let v očistci – 20 h
31. po.  Svaté neřesti – 20 h
 1. 9.  Kdo se bojí postele? – 20 h
 2. 9.  Decibely lásky – 20 h
 3. 9.  Pavel Kožíšek: Večer plný kouzel a magie – 20 h

STÁTNÍ DIVADLA

NÁRODNÍ DIVADLO
Praha 1, Národní 2, tel. 224 901 448, e–mail: info@narodni–divadlo.cz 
(informace o repertoáru), tel. 224 901 668, –319, –410, 
e–mail: objednavky@narodni–divadlo.cz (objednávky vstupenek), 
www.narodni–divadlo.cz
Bezbariérový přístup
> Předprodej vstupenek probíhá na 5 měsíců dopředu. 
> Hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1) – otevřeno 
po–pá 9–18, so–ne 10–18, v hrací dny Nové scény otevřeno do začátku 
představení, další pokladny: Státní opera (Wilsonova 4, Praha 1), Stavovské 
divadlo (Železná 24, Praha 1) – otevřeno po–ne 10–18 h. 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.

31. po.  Sluha dvou pánů – C. Goldoni – činohra – úč. M. Donutil, 
O. Vlček, P. Pelzer, K. Hrušínská ad., rež. I. Rajmont – 
19 h

NOVÁ SCÉNA 
Scéna Národního divadla

Praha 1, Národní 4, tel. 224 901 448 (informace o repertoáru), e–mail: 
novascena@narodni–divadlo.cz, e–mail: objednavky@narodni–divadlo.cz 
(objednávky vstupenek), www.narodni–divadlo.cz
Bezbariérový přístup
> Předprodej vstupenek probíhá na 5 měsíců dopředu. 
> Hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1), Státní opera 
(Wilsonova 4, Praha 1) a Stavovské divadlo (Železná 24), které jsou 
otevřeny denně od 10–18 h.

27. čt.  Ohad Naharin: Decadance – balet – 20 h

LATERNA MAGIKA:
20. čt.  Kouzelný cirkus – nejdéle uváděná inscenace Laterny 

magiky, která dosáhla více než 6000 repríz, sleduje puto-
vání dvou klaunů za nedosažitelným obrazem krásy – 20 h

21. pá.  Kouzelný cirkus – 20 h
22. so.  Kouzelný cirkus – 20 h

26. st.  Kouzelný cirkus – 20 h
28. pá.  Kouzelný cirkus – 20 h
29. so.  Kouzelný cirkus – 20 h

STÁTNÍ OPERA
Scéna Národního divadla

Praha 1, Wilsonova 4, tel. 224 901 448, e–mail: info@narodni–divadlo.
cz (informace o repertoáru), tel. 224 901 668, –319, –410, 
e–mail: objednavky@narodni–divadlo.cz (objednávky vstupenek), 
www.narodni–divadlo.cz 
Bezbariérový přístup
> Předprodej vstupenek probíhá na 5 měsíců dopředu. 
> Pokladna Státní opery (Wilsonova 4, Praha 1); další pokladny: Hlavní po-
kladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1), Stavovské divadlo (Železná 
24, Praha 1) – otevřeno po–ne 10–18 h. Večerní pokladna ve foyer divadla 
je otevřena 45 minut před začátkem představením. Operní představení 
zpívaná v originálech jsou tlumočena do češtiny a angličtiny prostřednictvím 
titulkovacího zařízení.

21. pá.  Carmen – G. Bizet – opera – rež. Z. Troška – 19 h
22. so.  Aida – G. Verdi – opera – rež. P. Selem – 19 h
23. ne.  Jeníček a Mařenka – E. Humperdinck – opera – rež. 

M. Forman – 15 h
28. pá.  Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. Z. Troška – 19 h
29. so.  Nabucco – G. Verdi – opera – rež. K. Němec – 19 h
30. ne.  La Bohème (Bohéma) – G. Puccini – opera – rež. O. Ha-

velka – 19 h

DIVADLA A – Z

DEJVICKÉ DIVADLO, o. p. s. 
Praha 6, Zelená 15a, e–mail: dejvickedivadlo@dejvickedivadlo.cz, 
www.dejvickedivadlo.cz
> Pokladna a rezervace vstupenek: tel. 233 332 430, e–mail: 
rezervace@dejvickedivadlo.cz. Pokladna otevřena po–pá od 16 h, 
o víkendech a svátcích dvě hodiny před začátkem představení. 
Od 27. června do 27. srpna bude pokladna uzavřena.
> Předprodej na září začíná v pokladně DD v sobotu 29. srpna v 9 h, 
on–line předprodej ve čtvrtek 27. srpna ve 20 h. Telefonické rezervace 
od pondělí 31. srpna od 14 h. V den představení je od 18.30 h otevřen 
divadelní bar.

V červenci a srpnu – divadelní prázdniny.
V srpnu bude Dejvické divadlo hrát na Lesních slavnostech divadla 

v lesním amfi teátru v Řevnicích.

LESNÍ SLAVNOSTI DIVADLA 
Řevnice, www.divadlovlese.cz

25. út.  Racek – A. P. Čechov – komedie o čtyřech dějstvích. Úč. 
K. Melíšková, J. Plesl, I. Trojan, V. Kubařová, D. Novotný, 
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M. Krobot, L. Krobotová, V. Neužil, Z. Žádníková/S. Bab-
čáková, P. Šimčík ad., rež. M. Vajdička – 20 h

26. st.  Ucpanej systém – I. Welsh – proč Bůh sedí na střídačce 
– hra inspirovaná dílem Irvina Welshe Acid House, div. 
adaptace D. Majling. Hrají: I. Trojan, V. Neužil, M. Krobot, 
M. Myšička, M. Pechlát, J. Plesl, H. Čermák, P. Vršek, 
J. Holcová, K. Melíšková, L. Krobotová, rež. M. Vajdička 
– zadáno – 20 h

27. čt.  Ucpanej systém – 20 h
28. pá.  Dabing Street – P. Zelenka – ve dvou věcech jsou Češi 

skutečně dobří: v pití alkoholu a dabingu. Úč. M. Myšič-
ka, V. Neužil, H. Čermák, J. Holcová, K. Melíšková a L. 
Jelínková, rež. P. Zelenka – 20 h

29. so.  Dabing Street – benefi ční představení – 20 h

DIVADLO ARCHA
Praha 1, Na Poříčí 26, pokladna tel. 221 716 333, e–mail:
ticket@archatheatre.cz, www.archatheatre.cz
> Rezervace vstupenek a informace: pokladna Divadla Archa, Praha 1, Na 
Poříčí 26, po–pá 10–18 h a 2 h před začátkem představení. 
> Divadlo Archa, o. p. s. je podporováno grantem hl. m. Prahy.

 5. st.  Patti Smith – Horses – 40 let – nestárnoucí legenda 
a matka punku zpět v Divadle Archa – 20 h

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
19. 9.  Akram Khan a Israel Galván – Torobaka, Hellerau, Dráž-

ďany – setkání tanečních legend Akrama Khana a Israele 
Galvána. Virtuózní exploze kathaku a fl amenka na pozadí 
současného tance. Mužský tanec v plné síle, lehkosti 
a fatalitě. Vstupné zahrnuje vstupenku na představení 
a zpáteční autobusovou jízdenku do Hellerau – 16 h

23. 9.  Už jsme doma – Tři křížky – křest nové desky – 20 h
25. 9.  Josse De Pauw, Kris Defoort – An Old Monk – česká 

premiéra – belgický dramatik, herec a režisér Josse De 
Pauw v inscenaci inspirované jazzovým pianistou a skla-
datelem Theloniousem Monkem – 20 h

23. – 25. 9. 
 VOSTO5 / Jiří Havelka / Karel František Tománek – De-

chovka – chcete vědět, jak by vám bylo na tancovačce 
po druhé světové válce? Viděli jste už někdy slavnostní 
otevření sokolovny? A přejete svým nepřátelům pomník? 
Divadelní dokument o historii, který je víc než jen doku-
mentem divadlo o nás. Upozornění: představení se koná 
na Baráčnické rychtě, Tržiště 23, Praha 1 – Malá Strana  
– 20 h

DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA
Líbeznice u Prahy, Mírové nám. 44, www.divadlokouzel.cz 
> Pokladna divadla 731 176 659 nebo 24 hodin denně on–line 
na www.divadlokouzel.cz. Telefonické a emailové rezervace vyřizujeme 
průběžně, zpravidla po–pá 9–17 h a v hrací den 8–16 h. Otevírací doba 
kamenné pokladny je hodinu před představením, během představení 
a 30 minut po představení. Vstupenky si můžete také zakoupit v Restauraci 
U kouzelníka v přízemí divadla: Mírové nám. 44, Líbeznice u Prahy, 250 65, 
tel. 737 668 678, 283 981 934, otevřeno sedm dní v týdnu včetně většiny 
svátků 11–23 h, www.pizzerielibeznice.cz
> Předprodejní sítě Kulturní portál, Ticketart, Ticketpro a Ticketportal.

29. so.  Škola kouzel – 14 h
26. ne.  Hra kouzel a magie – 14 h

DIVADLO V CELETNÉ
Praha 1, Celetná 17, tel. 222 326 843, 608 327 107, e–mail: 
rezervace@divadlovceletne.cz, www.divadlovceletne.cz 
> Rezervace na tel. 222 326 843, 608 327 107 nebo e–mail: 
rezervace@divadlovceletne.cz . E–mailová rezervace se stává platnou po 
našem potvrzení. 

BURANTEATR:
 3. a 4.  Příběhy nečekaných konců – R. Dahl, J. Nvota – „Nevím 

sice, kdo jste, panáčku, ale prokázal jste mi pohříchu 
dobrou službu.“ Hrají B. de Sousa, K. Zetelová, L.Rieger, 
P. Tlustý, P. Novák. Rež. J. Nvota – 19.30 h

 5. a 6.  Fernando Krapp mi napsal dopis – T. Dorst – Neroman-
tická lovestory. Ani manželství nejbohatšího muže a nej-
krásnější ženy ve městě nemusí být zákonitě šťastné. Hra-
jí L. Rieger, K. Zetelová, L. Černoch, P. Tlustý, P. Novák, 
Hoboj B. Štefl ová, Fagot P. Horák. Rež. Zetel – 19.30 h

 7. a 8.  Pán s kaméliemi – Š. Caban, A. Dumas ml. – „Soustřeď-
me se na mě. Jmenuji se Armand Duval. To já nosil 
každý den na její hrob kytici kamélií“. Romantická klasi-
ka současnýma neromantickýma očima. Hrají M. Isteník, 
K. Zetelová, V. Blahuta, L. Rieger, P. Novák, B. Tlustá, 
B. Dobišarová, Š. Kaminský, M. Ondra, Š. Caban, V. Dlask. 
Rež. Š. Caban – 19.30 h

 9. a 10.  Létající dítě – R. Schimmelpfennig – šestice herců 
předvádí, vypráví a komentuje příběh jednoho listopa-
dového večera, kdy se v blíže nespecifi kovaném městě 
koná lampionový průvod. Hrají: K. Dostalová, K. Falcová, 
M. Tkačíková, I. Dostálek, J. Matějka, L. Rieger. Rež. 
M. Tyc – 19.30 h

KAŠPAR:
11. a 12.  Rozmarné léto – V. Vančura – „Lampy, kouzelný klo-

bouk a strmý provaz – jak je krásné býti kadeřavým.“ 
Opět otevíráme říční lázně mistra Antonína Důry se 
spoustou vody, s molem a terasou pro návštěvníky. 
A na náměstí přitáhne svůj vůz kouzelník Arnoštek, 
napne provaz a představení může začít... Nuže vstupte, 
vstupte! Navštivte městečko Krokovy Vary! Úč. J. Po-
tměšil/M. Hanuš, E. Elsnerová/J. Nerudová, T. Stolařík, 
F. Kreuzmann/J. Zadražil, M. Tichý, E. Boušková, J. Špa-
lek, I. Kristeková/J. Nerudová a V. Němcová/Z. Dočekal 
– 19.30 h 
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13. a 14.  Rozmarné léto – bonus – Kašpar a J. Stránský – dárek 
pro ty, co to chtějí ještě! Pro diváky, kteří Rozmarné léto 
znají a milují. Rozmarný bonus lze přirovnat k bonusům 
fi lmů na DVD. Zde najdete to, co původní příběh zatajil, 
vynechal či opomenul – skrytá tajemství, rozhovory šep-
tané i scény s hvězdičkou. Nechybí nové písně, kouzla 
a triky i fakta historická. Hrají: J. Potměšil, A. Jastraban, 
F. Kreuzmann/Jan Zadražil, E. Elsnerová, M. Tichý, 
E. Mesfi n Boušková, J. Špalek, I. Kreisteková/J. Nerudová, 
V. Němcová/Z. Dočekal – 19.30 h

17. – 19.  Rozmarné léto – 19.30 h
20. – 22.  Rozmarné léto – bonus – 19.30 h
23. a 24.  Rozmarné léto – 19.30 h
25. a 26.  Rozmarné léto – bonus – 19.30 h
27. čt.  Bluff – 19.30 h
30. ne.  Mikulášovy prázdniny – R. Goscinny, J. J. Sempé – ten-

tokrát se přeneseme ke břehům Loiry, na svahy mocných 
Vosgés, kde si vybudovali naši známí chlapci stanový 
tábor… Hrají: M. Ruml, P. Lněnička, Z. Charvát, A. Pe-
tráš/V. Jakoubek, L. Jůza, M. Němec, M. Steinmasslová 
a P. Lagner. Rež. F. Nuckolls – 14, 16.30 a 19.30 h

31. po.  Mikulášovy prázdniny – 19.30 h

KAŠPAR NA KAŠPERKU:
 2. – 5.  Othello – W. Shakespeare – Maur a Desdemona. Lás-

ka je vášeň… a ti dva se tolik milovali! Hrají J. Potmě-
šil, A. Doláková, A. Jastraban, M. Němec, E. Elsnerová, 
E. Mesfi n Boušková, P. Lagner, T. Stolařík, A. Petráš. Rež. 
J. Špalek – 21 h

 6. – 9.  Romeo a Julie – W. Shakespeare – Nejslavnější milostný 
příběh v jedinečné úpravě pro osm postav. Rozpálené 
ulice krásné Verony, dva znepřátelené rody a mladá lás-
ka… Hrají: M. Ruml, T. Rumlová, J. Potměšil, P. Lněnička, 
I. Svobodová, Š. Coufal, P. Halíček, A. Petráš, Krless. Rež. 
J. Špalek – 21 h

DIVADLO VE DVORKU
Praha 1, Jungmannova 19, vchod do dvora
> Prodej vstupenek na místě, 2 h před představením. 
> Předprodej na pokladně Divadla Metro, Národní 25, Praha 1.
> Divadlo Ve Dvorku Vás zve na srpnová představení komedie Nežárli!

24. – 28.  NEŽÁRLI! – R. Stupková, Z. Kožinová – samolibý operní 
sborista, němá houslistka, gynekolog pod pantofl em, žár-

livá návrhářka, 
vysloužilá balet-
ka v domácnos-
ti. Všichni žijí svůj 
život na dvorku 
a na pavlačích 
jednoho domu 
v Palermu 70. let. 
Do legračního 
kolotoče hádek 

a usmiřování vejde nová obyvatelka, lékařka z Milána. 
Rozpoutá pěkný rozruch v pánském osazenstvu a žárli-
vost mezi jejich manželkami. Bude se prát špinavé prád-
lo? A kdo se ukáže jako největší zbabělec? Hrají a tančí 
M. Maděrič, M. Dolinová, R. Stupková, Z. Kožinová, L. 
Ondřej, L. Kožinová, T. Turek, T. Kocinová, rež. R. Štolpa 
– premiéra – 20 h

STUDIO DOBEŠKA
Praha 4, Nad Lomem 1770, tel. 774 817 066 (Kateřina Burdová), 
e–mail: dobeska@divadlodobeska.cz, www.studiodobeska.cz

Ve Studiu Dobeška si můžete vybrat ze široké škály mimoškolních 
aktivit. Od výtvarné, keramické a nově i dramatické 
výchovy, po hru na housle, klavír violoncello, hudební 
přípravku pro nejmenší, bubínky pro nejmenší, zpěv pro 
malé i velké, tanečky a mnoho dalších. Myslíme také na 
dospělé a seniory, kterým nabízíme jak výtvarné a kera-
mické kurzy, tak především mnoho pohybových aktivit. 

Výtvarný kroužek pro děti od 4 let s Klárou Marešovou – každý 
čtvrtek – 14.45–15.45 h

Keramické kurzy pro děti – každé pondělí, úterý, středa – 14.30–
17.30 h

Míčové hry s Martinem Klapalem – každé pondělí a úterý – 14.30–
16 h

Výtvarné techniky a animace s Klárou Marešovou – každý čtvrtek 
– 16–17.30 h

STUDIO DVA DIVADLO
Studio DVA divadlo, Palác Fénix, Václavské nám. 802/56, Praha 1

Informace, rezervace a on–line prodej vstupenek na www.studiodva.cz 
> Pokladna – pasáž Paláce Fénix, tel. 222 222 598, e–mail: 
pokladna@studiodva.cz, otevřeno po–ne 11–19 h. Předprodej vstupenek 
také v běžných předprodejích.
> Změna programu vyhrazena.
> Program Metropolitního léta hereckých osobností na Letní scéně 
Vyšehrad naleznete v rubrice Divadelní festivaly.

10. – 14.  Sex pro pokročilé – M. Rimel – Jak získat návod na 
oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující 
víkend v hotelu a příručka „Sex pro pokročilé“? Jindřich 
a Alice byli kdysi šťastný pár, ale 25 let manželství za-
nechalo své stopy. Vášeň je pryč. Dostane jejich láska 
ještě šanci? Škádlení, veselé akty zoufalství a objevování 
pravdy více než erotogenních zón nadchlo diváky této 
kanadské komedie po celém světě. Sex pro pokročilé 
nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro záchra-
nu vztahu může znamenat mnohem víc... Úč. K. Roden, 
J. Krausová, rež. D. Abrahámová –19 h
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 1. – 2. 9.  Vysavač – P. Hartl – Bohumil Klepl v jedinečné komediál-
ní ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči z nákupního 
centra. Máte chuť nechat si vysát každodenní starosti 
z hlavy? Přijďte se podívat na tuto romantickou komedii 
plnou vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kous-
ků, trapných nárazů na držku a snění. Patrik Hartl, autor 
hitu Hvězda s Evou Holubovou a režisér nejúspěšnější 
české one man show Caveman, představuje výjimečný 
komediální talent Bohumila Klepla v osvěžujícím milost-
ném příběhu, který vás zaručeně příjemně naladí.Úč. B. 
Klepl, rež. P. Hartl – 19 h

LÉTO SLOVENSKÝCH HVĚZD
17. po.  Perfect Days – L. Lochhead – vlasová stylistka Barbara 

má na první pohled úplně všechno: úspěšnou fi rmu, ex-
kluzivní byt, přátele obou pohlaví a pečlivou matku. To 
vše ale začíná přehlušovat zneklidňující tikot biologických 
hodin. Barbara ví, že musí najít toho pravého – nikoliv 
partnera, ale otce svého dítěte. Hra „Perfect Days“ je 
vtipným důkazem toho, že život pro nás vždy chystá ně-
co úplně jiného, než si plánujeme. V roce 2011 vznikl 
podle divadelní hry i fi lm režisérky Alice Nellis v hlavních 
rolích s Ivanou Chýlkovou, Zuzanou Bydžovskou a Vojtě-
chem Kotkem. Úč. A. Šišková, E. Matejková, O. Belešová, 
J. Gallovič, I. Šándor, F. Tůma, rež. Soňa Ferancová, uvádí 
Divadlo Aréna (Bratislava) – 19 h

19. st.  TAJOMNÉ VARIÁCIE – Éric–Emmanuel Schmidt – fas-
cinující příběh spisovatele a nositele Nobelovy ceny za 
literaturu Abela Znorka a novináře Erika Larsena, který 
s ním chce udělat rozhovor o jeho posledním románu. 
Více než kniha tvořená korespondencí mezi spisovatelem 
a neznámou ženou jej láká tajemství, komu je věnována. 
Komu patří iniciály „HM“? Hra odhaluje dvě protichůdné 
představy o lásce mezi mužem a ženou. Necháte se spíš 
unést láskou krátkou a vášnivou nebo věrnou a perma-
nentní? Úč. M. Kramár, J. Hrčka, rež. Valentin Kozmen-
ko–Delinde, uvádí Ateliér Maroša Kramára v koprodukci 
s divadlem Studio DVA (Bratislava) – premiéra – 19 h

22. so.  Život na trikrát – Y. Reza – stále to samé, ale pokaždé 
trochu jinak. Tato neobyčejná „hra“ fenomenální drama-
tičky Yasminy Rezy se stala ve Francii komedií roku. Už 
první, celkem obyčejná věta zapůsobí jako rozbuška, a 
to i na divákovu bránici. A to se přitom ještě nic neděje… 
Úč. M. Lasica, E. Vášáryová, M. Kňažko, M. Sládečková, 
rež. M. Porubjak, uvádí Štúdio L+S (Bratislava) – 19 h

23. ne.  Rybárik kráľovský – W. D. Home – Co všechno se stane, 
když bývalá milenka přijede za svým bývalým milencem 
přímo z pohřbu vlastního manžela? Co se stalo se vzta-
hem, který měl čtyřicetiletou pauzu? A jak to vidí sluha 
bývalého milence? Má právo žárlit? A proč? Pokud se 
sejdou herci jako Emília Vášáryová, Milan Lasica a Mi-
lan Kňažko v jeden večer na jednom jevišti v excelentní 
komedii, nemůže se jednat o setkání jiné, než nezapo-
menutelné... Úč. E. Vášáryová, M. Lasica, M. Kňažko, rež. 
V. Strnisko, uvádí Štúdio L+S (Bratislava) – 19 h

24. po.  Spomínam na Paríž – J. Nvota – komedie o srdečních 
komplikacích muže po třicítce, který objevuje zákonitosti 
a koloběhy vztahů, logiku života přelétavých ptáků, změ-
ny v genderových modelech a s humorem prožívá „život 

muže vedle žen“. Užijte si aktuální vtipné dialogy v podání 
mladé slovenské herecké generace! A taky kultovní pís-
ně Jara Filipa a Milana Lasici v novém aranžmá Oskara 
Rózsa! Úč. O. Kovaľ, I. Kuxová, Š. Martinovič, Z. Mauréry, 
E. Sakálová, Z. Šebová, rež. J. Nvota, uvádí Štúdio L+S 
(Bratislava) – 19 h

25. út.  ODVRÁTENÁ STRANA MESIACA – V. Klimáček – jed-
na z nejvtipnějších komedií renomovaného dramatika 
Viliama Klimáčka o nekriticky milující matce (Emília 
Vášáryová), která se nedokáže smířit s tím, že její syn 
už dávno není dítě. Stále pro něj hledá ženu, která by z 
něj „udělala muže“. Netuší ovšem, že on už dávno tajně 
žije s její přítelkyní ze školy. Úč. E. Vášáryová, V. Horján, 
D. Abrahámová, Z. Šebová, rež. M. Amsler, uvádí GUnaGU 
(Bratislava – premiéra 19 h

27. čt.  TRI GRÁCIE Z UMAKARTU – M. Doleželová, J. R. Schmid-
tová – skvělá komedie o setkání, které jednou muselo 
přijít, ale i tak bylo nečekané. Tři ženy v jedné kuchyni, 
chlebíčky, na kterých už pomalu zasychá vlašský salát, tři 
dny čekání, než zavolá právník. Svérázná kadeřnice Mar-
ta je čerstvá důchodkyně. Její sestra Helena žila dlouhá 
léta ve Švýcarsku a teď se vrací domů řešit dědictví po 
matce. Boubelka Eva je Martina dcera, skvělá ženská se 
smyslem pro humor. S mámou už několik měsíců plánuje 
svou svatbu. Při zkoušení svatebních šatů ovšem zjistí, 
že se vlastně vdávat nechce. Může být zábavné sledovat 
někoho, kdo si neví rady se životem? Může! A dokonce 
velmi zábavné! Úč. K. Magálová, P. Polnišová, M. Sládeč-
ková, rež. M. Doleželová, J. R. Schmidtová, uvádí Štúdio 
L+S (Bratislava) – 19 h

ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA
Praha 3, Štítného 5, tel./fax 222 780 396 (pokladna), 222 781 860 
(kancelář), e–mail: kancelar@zdjc.cz, www.zdjc.cz

ČERVENEC A SRPEN 2015:
Divadelní prázdniny: 1. 7. – 6. 9. 2015
Po prázdninách bude pokladna otevřena od 26. srpna, po–čt 16.30–

19.30 h, ostatní dny hodinu před představením.
Online rezervace na září 3. 8. zveřejnění programu s možností zakou-

pení vstupenek, 26. 8. od 17 h rezervace za běžnou cenu 
(I. deadline: 1. 9. v 19.30 h), 4. 9. doprodej (telefonické 
rezervace od 10 h)

ŽIŽKOVSKÉ PŘEDPLATNÉ:
Rezervovat abonentní vstupenky i vstupenky na naše hostující sou-

bory můžete na www. zdjc.cz během celých prázdnin.
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana přeje Vám všem krásné léto 
a klidné prožití prázdnin a dovolených.
Těšíme se s Vámi na shledanou v nové sezóně 2015/2016.
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ČERNÁ DIVADLA

BLACK LIGHT THEATRE OF PRAGUE – 
ČERNÉ DIVADLO
Praha 1, Rytířská 31, tel. 224 212 810, fax 296 245 308 (hromadné 
rezervace a objednávky), 224 186 114 (pokladna), e–mail: 
info@blacktheatre.cz, www.blacktheatre.cz
> Pokladna divadla otevřena denně 10–20.30 h. Představení končí cca ve 
21.30 h, nejbližší spojení MHD je stanice metra Můstek (trasa A a B).
> Široké využití efektů černého divadla, původní scénická hudba, špičkové 
výkony herců a tanečníků a mistrovsky zvládnuté užití vizuálních triků tvoří 
charakteristické rysy všech představení. Neverbální zpracování zaručuje 
plnohodnotný zážitek pro diváky všech národností a generací. 
> Středeční akce: vstupné jen za 250 Kč.

 1. – 2.  Colour Dreams of Dr. Frankenstein – stvořit dokonalého 
člověka je jeho jedinou životní touhou. Vydejte se na ro-
mantickou pouť za splněním snu roztržitého profesora, kte-
rý si svým laskavým humorem získá vaše srdce – 20.30 h

 3. – 9.  Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem – netradiční pojetí 
klasického tématu, inspirované věčně aktuálním příbě-
hem o člověku, který na své cestě za mocí a bohatstvím 
musel nejprve vše ztratit, aby mohl nalézt to nejdůležitější 
– 20.30 h

10. – 16.  Colour Dreams of Dr. Frankenstein – 20.30 h
17. – 23.  Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem – 20.30 h
24. – 30.  Colour Dreams of Dr. Frankenstein – 20.30 h
31. po.  Faust – Muž mezi Bohem a ďáblem – 20.30 h

ČERNÉ DIVADLO METRO
Praha 1, Národní 25, kancelář divadla tel. 221 085 276, e–mail: 
divadlometro@divadlometro.cz, www.divadlometro.cz
> Předprodej vstupenek /u vchodu do pasáže vedle KFC/: po–ne 10–20 h, 
tel. 221 085 201 pokladna@divadlometro.cz
> Večerní pokladna u vchodu do divadla otevřena 1 h před začátkem. 
> Jediné originální černé divadlo v Praze, které po každém představení pro-
zradí techniku černého divadla – s aktivní účastí diváka. Vstupné 480 Kč.

 1. – 2.  DEJA VU – nové pojetí originálního černého divadla se 
vážně i nevážně zabývá soudobým životním stylem. Uka-
zuje, jak moderní komunikační technologie řídí i lidské 
osudy. Vykresluje současný svět a vztahy mezi lidmi hu-
morně, poeticky, ale i pravdivě – 20 h

 3. – 9.  Life is Life (Život je fajn) – v novém pojetí originálního 
černého divadla Metro prožijete jeden obyčejný den a je-
den možná trochu obyčejný život. Hlavní protagonista 
představení vás tímto dnem provede a využije k tomu 
ojedinělé spojení techniky černého a pohybového diva-
dla. Vstupné 480 Kč – 20 h

11. – 16.  DEJA VU – 20 h
17. – 23.  Life is Life (Život je fajn) – 20 h
24. – 30.  DEJA VU – 20 h
31. po.  Life is Life (Život je fajn) – 20 h

DIVADLO IMAGE
Scéna tance, nonverbálního a černého divadla

Praha 1, Betlémská 5, tel. 222 329 191, 222 314 448, 732 156 343, 
e–mail: image@imagetheatre.cz, www.imagetheatre.cz
> Pokladna divadla otevřena po–pá 10–20 h a so–ne 10–20 h. Cena 
vstupenky 480 Kč. Místa nejsou číslována, divadelní sál otevřen 20 minut 
před začátkem. 
> Divadlo Image spojuje černé divadlo, pantomimu a moderní tanec 
a vychází tak z výrazných tradic těchto žánrů.

 1. – 4.  The Best of Image – představení nabízí průřez dosavadní 
tvorbou a je výběrem nejlepších tanečních a iluzorních 
kreací a nejúspěšnějších komických skečů v kombinaci 
s originálním pojetím principů černého divadla – 20 h

 5. – 7.  Black Box – moderní tanec je podpořen dokonalejší 
černodivadelní technikou, která umožňuje tanečníkům 
a předmětům levitovat, rotovat a pohybovat se v prostoru 
způsobem odporujícím gravitačním zákonům. Jednotlivá 
čísla jsou inspirována současným prostředím, dobou 
i sny, přetvořenými fantazií v pohyblivé obrazy. Nonver-
bální scénky, které střídají čísla „v černém“, refl ektují 
detektivní, krimi a akční příběhy – 20 h

 8. so.  The Best of Image – 18 a 20 h
 9. – 11.  The Best of Image – 20 h
12. – 14.  Black Box – 20 h
15. – 18.  The Best of Image – 20 h
19. – 20.  Black Box – 18 a 20 h
21. pá.  Black Box – 20 h
22. – 25.  The Best of Image – 20 h
26. – 28.  Black Box – 20 h
29. – 31.  The Best of Image – 20 h

DIVADLO TA FANTASTIKA
Praha 1, Karlova 8, tel. 222 221 366, www.tafantastika.cz
> On–line prodej vstupenek na černé divadlo Aspects of Alice 
na www.tafantastika.cz. 
> Pokladna otevřena po–ne 10–21.30 h (tel. 222 221 366–7, hromadné 
objednávky: tel. 222 221 364, 222 221 369, e–mail: 
predprodej@tafantastika.cz). 
> Předprodej vstupenek též v síti Ticketpro a BTI.

 1.– 31.  Aspects of Alice – poetické černodivadelní představení 
na motivy „Alenky v říši divů“ s hudbou Petra Hapky 
a výtvarným ztvárněním Emmy Srncové. V inscenaci jsou 
použity klasické postupy černého divadla, laterny magiky, 
fi lmové projekce i ojedinělé technické triky. Přes 6 000 
repríz u nás i ve třiceti zemích světa! – 19 a 21.30 h
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DIVADLA PRO DĚTI

DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA
Líbeznice u Prahy, Mírové nám. 44, předprodej a rezervace vstupenek 
– tel. 731 176 659, e–mail: info@divadlokouzel.cz, www.divadlokouzel.cz 

> Telefonické a emailové rezervace vyřizujeme průběžně, zpravidla po–pá 
9–17 h a v hrací den 8–16 h. Otevírací doba kamenné pokladny je hodinu 
před představením, během představení a 30 minut po představení. 
> Předprodej po celé ČR! Předprodej on–line na www.divadlokouzel.cz. 
Předprodej v sítích Ticket Art, Ticketpro, Ticketportal, Kulturní portál, Kultura.cz. Re-
staurace U Kouzelníka v přízemí divadla: Mírové nám. 44, Líbeznice u Prahy, tel. 
737 668 678, 283 981 934, otevřeno po–ne včetně většiny svátků 11–23 h.
> Spojení: MHD od metra C – Ládví, výpadovka Teplice, Mělník odbočka na 
Březiněves (silnice č. 243). 
> Vyhraj vstupenky: Staň se na Facebooku fanouškem Divadla kouzel a mů-
žeš vyhrát vstupenky zdarma, z první ruky budeš vědět aktuální informace 
z divadla, soukromí účinkujících a další zajímavosti... Více na www.facebook.
com/divadlokouzel.
> Kouzelnický obchod: Kamenný obchod v 1. patře divadla je otevřen 
hodinu před představením, během představení a 30 minut po představení 
nebo 24 hodin denně on-line na www.kouzelnickyobchod.cz.

29. so.  Škola kouzel – představení pro děti. Pojďte si hrát na 
kouzelnickou školu a v roli kouzelnických učňů čarujte 
společně s Pavlem Kožíškem. Každý kouzelnický učeň na 
jevišti dostane pravé kouzelnické vysvědčení a všechny 
děti v sále budou zapojeny do většiny kouzel a soutěží. 
Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková / Martina Dvo-
řáková. Vstupné: 1. – 9. řada: 159 Kč / 10. – 17. řada: 
139 Kč – 14 h
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fi lm
VYBÍRÁME Z PREMIÉR

OD 30. 7.

IRACIONÁLNÍ MUŽ 
Francie 2015, mysteriózní, přístupný od 15 let 

> Nový mysteriózní fi lm Woodyho Allena o vyhořelém profesoru 
fi lozofi e, který přijíždí učit na fakultu do malého městečka a brzy 
se zaplétá hned se dvěma ženami.

> Režie: Woody Allen
> Hrají: Emma Stone, Joaquin Phoenix, Parker Posey, Meredith 
Hagner, Jamie Blackley

OD 6. 8.

AMY
VB 2015, dokument, přístupný od 12 let

> Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem Amy 
Winehouse? Co tato hudební ikona skrývala před okolním světem 
a proč zemřela v pouhých 27 letech? Celovečerní dokument přináší 
dosud nezveřejněné archivní záběry, rozhovory a původní texty... 

> Režie: Asif Kapadia

OD 6. 8.

VYKOLEJENÁ 
USA 2015, komedie

> Nová komedie z dílny Judda Apatowa, vypráví o žurnalistce Amy, 
která si po vzoru svého otce užívá divokého nevázaného života 
a poslední, o co stojí, je nějaký romantický dlouhodobý vztah.
Jenže co čert nebo bůhvíkdo nechtěl, Amy při reportáži potká 
pohledného Aarona.

> Režie: Judd Apatow
> Hrají: Amy Schumer, Bill Hader, Brie Larson, Colin Quinn, John Cena, 
Tilda Swinton, LeBron James

FANTASTICKÁ ČTYŘKA 
USA 2015, akční/sci-fi 

> Během neúspěšného pokusu o teleportaci získají čtyři mladí vědci 
specifi cké superschopnosti, které se jim budou hodit v boji proti 
tyranovi, jenž má v úmyslu ovládnout svět.

> Režie: Josh Trank
> Hrají: Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara, Jamie Bell
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OD 13. 8.

SCHMITKE 
ČR/SRN 2015, mysteriózní/krimi

> Osamělý postarší konstruktér Julius je jednoho dne pověřen 
opravou staré turbíny, kterou kdysi navrhl.  Z výletu na českou 
stranu Krušných hor není příliš nadšen. Podivný kraj hlubokých 
lesů, zchátralých dolů a neméně podivných lidí v něm mnoho 
důvěry nevyvolá, ale když se mu přes noc záhadně ztratí kolega, 
musí i Schmitke vstoupit mezi mlhou zahalené stromy. 

> Režie: Štěpán Altrichter
> Hrají: Peter Kurth, Johann Jürgens, Helena Dvořáková, Jakub Žáček, 
Petr Vršek, Lana Cooper, Stephan Grossmann, Johana Schmidtmaje-
rová, Irena Lamberková, Vladimír Škultéty

OD 20. 8.

KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E.  
USA 2015, akční/dobrodružný

> Dva nepřátelští agenti v době vrcholící studené války jsou donu-
ceni spolupracovat na společném úkolu a překazit plány tajemné 
mezinárodní zločinecké organizace, která chce šířením jaderných 
zbraní a technologií destabilizovat křehkou rovnováhu sil ve světě. 

> Režie: Guy Ritchie
> Hrají: Alicia Vikander, Armie Hammer, Elizabeth Debicki, Henry 
Cavill, Jared Harris

OD 27. 8. 

HITMAN: AGENT 47 
USA 2015, akční/krimi

> Agent 47 je elitní nájemný vrah, který byl pomocí genetiky 
stvořen jako dokonalý stroj na zabíjení. Je známý pouze podle dvou 
posledních čísel na čárovém kódu vytetovaném na zadní straně 
jeho krku. Jeho posledním cílem je korporace, která chce vytvořit 
armádu zabijáků, jejichž schopnosti předčí dokonce i jeho vlastní. 

> Režie: Aleksander Bach
> Hrají: Rupert Friend, Zachary Quinto, Ciaran Hinds, Thomas 
Kretschnmann, Hannah Ware

BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ 
USA 2015, komedie

> Další generace Griswoldů v tom zase lítá. Dospělý Rusty Griswold 
kráčí ve stopách svého otce a v naději na posílení rodinných pout 
se rozhodne překvapit svou ženu Debbie a jejich dva syny cestou 
zpět do Ameriky, do rodinného „oblíbeného zábavního parku“ 
Walley World.

> Režie: John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein
> Hrají: Ed Helms, Chevy Chase, Chris Hemsworth, Christina 
Applegate, Leslie Mann
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FILMOVÉ PŘEHLÍDKY

PRAŽSKÉ FILMOVÉ LÉTO
Filmy za 40 Kč po celé léto

Kino Aero, Praha 3, Biskupcova 31, www.kinoaero.cz
Kino Světozor, Praha 1, Vodičkova 41, www.kinosvetozor.cz 
> Kompletní program Pražského filmového léta najdete na webech 
jednotlivých kin.
> Vstupné 40 Kč. 

Přehlídka Pražské fi lmové léto nabízející po celé léto každý den fi lmové 
projekce za vstřícných 40 korun sice se závěrem července 
končí v letenském Biu Oko, pokračuje však až do konce srp-
na ve spřáteleném Světozoru a naopak se od začátku srpna 
stěhuje do žižkovského kina Aero. Aero stejně jako Bio Oko 
nabídne za vstupné 40 korun každodenní výběr z fi lmových 
hitů uplynulé sezony v podvečerních časech (17.30 a 18 h). 

I během srpna se diváci mohou těšit na největší artové události sezóny 
i fi lmy oceněné Oscarem. Z oscarových titulů se návštěvníci 
dočkají například držitele ceny za nejlepší fi lm, černou kome-
dii z divadelního prostředí, Birdman se skvělým Michaelem 
Keatonem v hlavní roli. Herci ocenění za své výkony v hlav-
ních rolích, Eddie Redmayne a Julianne Moore, znovu zazáří 
ve fi lmech Teorie všeho o slavném astrofyzikovi Stephenu 
Hawkingovi a fi lmu Pořád jsem to já o ženě zápasící s Alzhei-
merovou chorobou. Program nevynechá ani držitele Oscara 
za nejlepší cizojazyčný fi lm a mnoha dalších fi lmových cen, 
polský snímek Ida ani další favority na tuto cenu: diváky 
oblíbené Divoké historky nebo kritiky ceněného Leviatana.

LETNÍ KINA

LETNÍ KINO NA LODI
První a jediné letní kino na lodi v Praze

Praha 8, U Libeňského mostu 1, tel. 774 444 691, kino@ticketware.cz, 
www.kinonalodi.cz, https://www.facebook.com/kinonalodi.cz
> Lístky možné zakoupit online přes www.kinonalodi.cz nebo každý den 
osobně na recepci lodě od 8 do 22 h.
> Změna programu vyhrazena.

Příjemné místo, kvalitní jídlo s obsluhou a pohodový zážitek z předsta-
vení. Vážíme si našich stálých diváků, které odměňujeme. 

 1. so. Život je život – 21 h 
 2. ne. Pohádkář – 21 h
 3. po. Americký sniper – 21 h 
 4. út. San Andreas – 21 h
 5. st. Tři bratři – 21 h
 6. čt. Méďa 2 – 21 h
 7. pá. Vykolejená – 21 h
 8. so. Šílený Max: Zběsilá cesta – 21 h
 9. ne. Ex Machina – 21 h
10. po. Divoká dvojka – 21 h
11. út. Divoké historky – 21 h
12. st. Perný den – 21 h
13. čt. Bez kalhot XXL – 21 h
14. pá. Hodinový manžel – 21 h
15. so.  Kobry a užovky – 21 h
16. ne. Mallory – 21 h
17. po. Miluj souseda svého – 20.30 h
18. út. Love song – 20.30 h
19. st. Domácí péče – 20.30 h
20. čt. Den blbec – 20.30 h
21. pá. Andílek na nervy – 20.30 h
22. so. Interstellar – 20.30 h
23. ne. Daleko od hlučícího davu – 20.30 h
24. po. Nenasytná Tiffany – 20.30 h
25. út. Vykolejená – 20.30 h
26. st. Hodinový manžel – 20.30 h
27. čt. Rytmus – Sídliskový sen – 20.30 h
28. pá. Život je život – 20.30 h
30. ne. Bláznivá dovolená – 20.30 h

LETNÍ KINO NÁRODNÍHO FILMOVÉHO 
ARCHIVU
Nákladové nádraží Žižkov, Praha 3, Jana Želivského 2, 
http://letnikino.nfa.cz/ 
> On-line rezervace a prodej vstupenek na https://goout.cz/cs/praha/
> English Friendly Screenings
> Změna programu vyhrazena.

 2. ne. Jan Bušta – Televise bude! – ČR 2014 / Koncert MIDI LIDI 
+ WWW – 21 h

 3. po. Peter Solan – Kým sa skončí táto noc – ČSR 1965 
– 21.30 h

 5. st. Karel Anton – Tonka Šibenice – ČSR 1930 – 21.30 h
 6. čt. Tomasz Mielnik, Vít Poláček – Cesta do Říma – ČR/Polsko 

2015 – 21.30 h
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 7. pá. Zbyněk Brynych – Žižkovská romance – ČSR 1958 
– 21.30 h

10. po. Woody Allen – Manhattan – USA 1979 – 21.30 h
11. út. Tomasz Mielnik, Vít Poláček – Cesta do Říma – ČR/Polsko 

2015 – 21.30 h
14. pá. Ladislav Rychman – Dáma na kolejích – ČSR 1966 

– 21.30 h
17. po. Spike Lee – Jednej správně – USA 1989 – 21.30 h
19. st. Deltev Buck – Drsňák – Německo 2006 – 22 h
20. čt. Tomasz Mielnik, Vít Poláček – Cesta do Říma – ČR/Polsko 

2015 – 21.30 h
21. pá. Věra Chytilová – Panelstory aneb Jak se rodí sídliště – 

ČSR 1979 – 21.30 h
24. po. Ridley Scott – Blade Runner – USA/Hong Kong/VB 1982 

– 21.30 h
26. st. Karel Anton – Pohádka máje – ČSR 1926 – 21.30 h
27. čt. Tomasz Mielnik, Vít Poláček – Cesta do Říma – ČR/Polsko 

2015 – 21.30 h
28. pá. Miloš Forman – Černý Petr – ČSR 1963 – 21.30 h
31. po. Edgar Wright – Soumrak mrtvých – VB/Francie 2004 – 

21.30 h

LETNÍ KINO V RIEGROVÝCH SADECH
Zahrádky Park Café, Praha 2, Riegrovy sady 28, tel. 222 717 247,
parkcafe@centrum.cz, www.restauraceriegrovysady.cz/letni-kino/
> Vstup zdarma.
> Vyhrazujeme si právo na změnu programu (např. významné sportovní 
přenosy).

Letos jsme si pro vás připravili lahůdku. Každou neděli a pondělí 
od 21 h (srpen a září cca od 20 h) budeme na velké 
zahradě vysílat jeden z níže uvedených fi lmů. Tituly jsme 
se pokoušeli vybírat tak, aby uspokojili většinu diváků. 
Budeme se těšit na společné večery strávené u fi lmů. 

SRPEN:
 2. ne. Cesta z města – 20 h
 3. po. Jobs – 20 h
 9. ne. Skrytá identita – 20 h
10. po. Pravidla lži – 20 h
16. ne. Maverick – 20 h
17. po.  Vítězové a poražení – 20 h

23. ne. Don´t Stop – 20 h
24. po. Vlk z Wall Street – 20 h
30. ne. Ďáblův advokát – 20 h
31. po.  Vesničko má středisková – 20 h

ZÁŘÍ:
 6. ne. Dannyho parťáci – 20 h
 7. po.  Gran Torino – 20 h
13. ne. Habermannův mlýn – 20 h
14. po. Volný pád – 20 h

LETNÍ SCÉNA NA HARFĚ
Kinematograf, aneb fi lmová kvalita v Harfě!

http://www.letniscenanaharfe.cz
> Vstup zdarma.

 1. so.  Návrat blbýho a blbějšího – 21 h
 2. ne.  Všiváci – 21 h
 7. pá.  Ledové království – 21 h 
 8. so.  Hobit: Bitva pěti armád – 21 h 
 9. ne.  Hodinový manžel – 21 h 
14. pá.  Zloba – Královna černé magie – 21 h
15. so.  Ranhojič – 21 h
16. ne.  Zakázané uvolnění – 21 h
21. pá.  Asterix: Sídliště bohů – 21 h
22. so.  Divoké historky – 21 h 
23. ne.  Pohádkář – 21 h
29. pá. Tři bratři – 21 h
30. so.  Fotograf – 21 h

LETŇÁK – STŘELECKÝ OSTROV
Střelecký ostrov, Praha 1, www.letnak.cz
> Vstupné 100 Kč.

 3. po. Malá z rybárny – ČR, 2015, r. Jan Balej – 21 h
 4. út. Malá z rybárny – ČR, 2015, r. Jan Balej – 21 h
 5. st. Parádně pokecal – ČR, 2014, r. Tomáš Pavlíček – 21 h
 7. pá. 96 hodin: Zúčtování – Francie, 2014, r. Olivier Megaton 

– 21 h
 8. so. Ezopové aneb Linka je volná – ČR, 2014, r. Ondřej Mo-

ravec – 21 h
15. so. Ezopové aneb Linka je volná – ČR, 2014, r. Ondřej Mo-

ravec – 21 h 
17. po. Příběh kmotra – ČR, 2013, r. Petr Nikolaev – 21 h
18. út. Pražákům těm je hej – ČSSR, 1990, r. Karel Smyczek, 

Michael Kocáb – 21 h
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20. čt. Nespoutaný Django – USA, 2012, r. Quentin Tarantino
– 21 h

21. pá. Hořící keř – Česko/Polsko, 2013, r. Agnieszka Holland – 
21 h

22. so. Kancelář Blaník – ČR, 2015, r. Marek Najbrt, Bohdan 
Sláma – 21 h

24. po. Pražská pětka – ČSSR, 1988, r. Tomáš Vorel – 21 h
25. út. Záhada Hory mrtvých – USA/Velká Británie/Rusko, 

2013, r. Renny Harlin – 21 h
26. st. Love Song – USA, 2013, r. John Carney – 21 h
29. so. Pátrání po Sugar Manovi – Švédsko/VB, 2012, r. Malik 

Bandjelloul – 21 h
31. po. Konkurs / Kdyby ty muziky nebyly – ČSSR, 1963, r. Miloš 

Forman – 21 h

MEETFACTORY – LETNÍ KINO
Praha 5, Ke Sklárně 3213/15, www.meetfactory.cz
> Vstupné je 80 Kč, pro obyvatele Prahy 5 – 40 Kč

Každou středu promítání v MeetFactory vámi zvoleného snímku. Film 
vybírejte na www.fi lmjukebox.cz/kino/31/meetfactory. 
Konec hlasování a zahájení prodeje vždy v pondělí do 14 h.

SRPEN:
 5. st.  MÚZA SVĚTELNÝCH ZÁZRAKŮ: 
 Attila Marcel nebo Nick Cave: 20 000 dní na Zemi nebo 

Kouzlo měsíčního svitu – 20.30 h
12. st.  MÚZA MLŽNÁ: 
 Struktura krystalu nebo Dům z písku a mlhy nebo 

Je muž, který je vysoký, šťastný? – 20.30 h
19. st.  MÚZA TLAKOVÉ VÝŠE: 
 Láska nebo Mami! nebo Zbytečná krutost – 20.30 h
26. st.  MÚZA TROPICKÁ: 
 Krátký fi lm o zabíjení nebo Kluk na kole nebo Sama 

v Africe – 20.30 h

NEBE NAD NEUSTADTEM
Café Neustadt, Praha 2, Karlovo náměstí 1/23, www.cafeneustadt.cz 
> Vstupné je zdarma.

Nebe nad Neustadtem je letní festival v kavárně a na nádvoří Novo-
městské radnice v Praze.

 5. st. Academia Film Olomouc – 20.30 h
10. po. FAMUFEST – 20.30 h
24. po. Das Filmfest / Das Sommerkino: Křížová cesta – 20.30 h
31. po Letní fi lmová škola Uherské Hradiště: Zpívání v dešti 

– 20.30 h

PROGRAM KIN A–Z

> Změna programů vyhrazena.

> Upozornění: uvádíme pouze programy kin, které nám provozovatelé 
dodají ke zveřejnění.

BIO SENIOR 
Kino Aero, Praha 3, Biskupcova 31, www.kinoaero.cz
Kino Světozor, Praha 1, Vodičkova 41, www.kinosvetozor.cz 
Bio Oko, Praha 7, Františka Křížka 15, www.biooko.net
> Rezervace vstupenek a další informace najdete na webech kin.
> Vstupné 60 Kč.

Cyklus pravidelných zlevněných projekcí nejen pro seniory v kinech 
Aero, Bio Oko a Světozor v dopoledních a odpoledních 
hodinách. Za snížené vstupné 60 Kč umožňuje zhlédnout 
nové zajímavé fi lmy v rozumnou denní dobu a vyhnout se 
tak frontám i přeplněnému sálu při večerních projekcích. 
Filmy jsou vybírány cíleně pro seniory z aktuálních fi lmo-
vých novinek, snížené vstupné však platí pro všechny 
diváky bez rozdílu.

KINO AERO
 4. út. Daleko od hlučícího davu – 10 h
11. út. Vynález zkázy – 10 h
18. út. Domácí péče – 10 h
25. út. Iracionální muž – 10 h

KINO SVĚTOZOR
> Projekce v rámci Pražského fi lmového léta, v červenci a srpnu dokonce 
za 40 Kč.

 5. st. Století Miroslava Zikmunda – 13 h
12. st. Magický hlas rebelky – 13 h
19. st. Teorie všeho – 13 h

BIO OKO
 6. čt. Mallory – 10 h
13. čt. Daleko od hlučícího davu – 10 h
20. čt. Schmitke – 10 h
27. čt. Domácí péče – 10 h

KINO 35
Francouzský institut, Praha 1, Štěpánská 35, tel. 221 401 011, 
kino35@ifp.cz, www.ifp.cz/Program-Kino-35
> Rezervace on–line na http://kino35.koupitvstupenku.cz
> Pokladna otevřena út–pá 10.30–13 a 14.30–18.45 h, v sobotu 30 minut 
před promítáním, možno platit kartou.
> Vstupné 110 Kč, vstupné s IFPass 100 Kč, vstupné Tarif Mini (dopoledne 
út–pá) 50 Kč.
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24. po. Rabínův kocour – Francie, 2011 – 11 h
 O lásce a vodě – Francie, 2010 – 13 h
 Goodbye Morocco – Francie, Maroko, 2013 – 15 h
25. út. Aya de Yopougon – Francie, 2013 – 11 h 
 Versailles – Francie, 2008 – 13 h
 Lola – Francie, Itálie, 1961 – 15 h
26. st. Obraz – Francie, Belgie, 2011 – 11 h 
 Chvíle setkání – Francie, Belgie, Irsko, 2013 – 13 h
 Jede, jede poštovský panáček – Francie, 1949 – 15 h  
27. čt. Jako lev – Francie, 2013 – 11 h
 Hraji mrtvého – Francie, 2013 – 13 h 
 Jules a Jim – Francie, 1961 – 15 h  
28. pá. Princezna z Montpensier – Francie, 2010 – 11 h
 Pauline detektivem – Francie, 2011 – 13.30 h
 Slečinky z Rochefortu – Francie, 1967 – 15.30 h

LUCERNA
Praha 1, Vodičkova 36, tel. 224 216 972, 736 431 503, 
kino@lucerna.cz, www.kinolucerna.cz
> Informace o vstupném, rezervace a předprodej vstupenek 
na www.kinolucerna.cz nebo na tel. 224 216 972, 736 431 503
> Pokladna otevřena denně od 12 h.

 1. so. Sedmero krkavců – ČR/SR – 14 h
 Iracionální muž – USA – 14.30 a 18.45 h
 Mallory – ČR – 16.15 h
 Domácí péče – ČR – 16.45
 Věčně mladá – USA – 18.15 h
 Mission Impossible: Národ grázlů – USA – 20.30 h
 Nenasytná Tiffany – ČR – 20.45 h
 2. ne. Sedmero krkavců – ČR/SR – 14 h
 Iracionální muž – USA – 14.30 a 18.45 h
 Mallory – ČR – 16.15 h
 Domácí péče – ČR – 16.45 h
 Věčně mladá – USA – 18.15 h
 Mission Impossible: Národ grázlů – USA – 20.30 h
 Nenasytná Tiffany – ČR – 20.45 h
 3. po. Iracionální muž – USA – 13.30 a 18.45 h
 Mallory – ČR – 16.15 h
 Domácí péče – ČR – 16.45
 Věčně mladá – USA – 18.15 h
 Mission Impossible: Národ grázlů – USA – 20.30 h
 Nenasytná Tiffany – ČR – 20.45 h
 4. út.  Mallory – ČR – 16.15 h
 Domácí péče – ČR – 16.45
 Věčně mladá – USA – 18.15 h
 Iracionální muž – USA – 18.45 h
 Mission Impossible: Národ grázlů – USA – 20.30 h

 Nenasytná Tiffany – ČR – 20.45 h
 5. st. Mallory – ČR – 16.15 h
 Domácí péče – ČR – 16.30 h
 Věčně mladá – USA – 18.15 h 
 Mission Impossible: Národ grázlů – USA – 20.30 h
 Iracionální muž – USA – 20.45 h
 6. čt. Věčně mladá – USA – 16.15 h
 Domácí péče – ČR – 16.45 h
 Dior a já – Francie – 18.30 h
 Iracionální muž – USA – 18.45 a 20.45h
 Papírová města – USA – 20.30 h
 7. pá. Papírová města – USA – 13.30 h
 Věčně mladá – USA – 16.15 h
 Domácí péče – ČR – 16.45 h
 Dior a já – Francie – 18.30 h
 Iracionální muž – USA – 18.45 a 20.45 h
 Papírová města – USA – 20.30 h
 8. so. V hlavě 3D – česká verze – 14 h
 Dior a já – Francie – 14.30 h 
 Věčně mladá – USA – 16.15 h
 Domácí péče – ČR – 16.45 h
 Dior a já – Francie – 18.30 h
 Iracionální muž – USA – 18.45 a 20.45 h
 Papírová města – USA – 20.30 h
 9. ne. V hlavě 3D – česká verze – 14 h
 Dior a já – Francie – 16.15 h
 Iracionální muž – USA – 18.30 h
 Papírová města – USA – 20.30 h
10. po. Věčně mladá – USA – 13.30 h
 Domácí péče – ČR – 16.45 h
 Dior a já – Francie – 18.45 h
 Iracionální muž – USA – 20.45 h
11. út. Věčně mladá – USA – 16.15 h
 Domácí péče – ČR – 16.45 h
 Dior a já – Francie – 18.30 h
 Život je život – ČR – 18.45 h
 Papírová města – USA – 20.30 h
 Iracionální muž – USA – 20.45 h
12. st. Věčně mladá – USA – 16.15 h
 Domácí péče – ČR – 16.45 h
 Dior a já – Francie – 18.30 h
 Iracionální muž – USA – 18.45 a 20.45 h
 Papírová města – USA – 20.30 h 
13. čt. Iracionální muž – USA – 16.30 a 18.45 h
 Domácí péče – ČR – 16.45 h
 Schmitke – ČR/SRN – 18.15 h
 Iracionální muž – USA – 18.45 h
 Amy – GB – 20.45 h
14. pá. Domácí péče – ČR – 13.30 a 16 h
 Mallory – ČR – 16.45 h
 Mezipatra Approved: Pride – GB – 18 a 20.30 h
 Iracionální muž – USA – 18.45 h 
 Amy – GB – 20.45 h
15. so. V hlavě 3D – česká verze – 14 h 
 Iracionální muž – USA – 14.30 a 18.45 h
 Mallory – ČR – 16.30 h
 Domácí péče – ČR – 16.45 h
 Schmitke – ČR/SRN – 18.30 h 
 Amy – GB – 20.30 h
 Divoké historky – Arg/Špa – 20.45 h
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16. ne. V hlavě 3D – česká verze – 14 h
 Iracionální muž – USA – 14.15 a 18 h
 Mallory – ČR – 16 h
 Domácí péče – ČR – 16.15 h
 Pákistánský večer – 18.30
 Amy – GB – 20 h
17. po. Schmitke – ČR/SRN – 13.30 a 18.30 h
 Domácí péče – ČR – 16 h
 Mallory – ČR – 16.30 h
 Špion – USA – 18.15 h
 Amy – GB – 20.30 h
 Divoké historky – Arg/Špa – 20.45 h
18. út.  Mallory – ČR – 16 h
 Domácí péče – ČR – 16.15 h 
 Schmitke – ČR/SRN – 18 h
 Ladies Movie Night: Vykolejená – USA – 18.45 h
 Amy – GB – 20 h
19. st.  Domácí péče – ČR – 16.15 h 
 Mallory – ČR – 16.30 h
 Schmitke – ČR/SRN – 18.30 h
 Krycí jméno U.N.C.L.E. – USA – předpremiéra – 18.45 h
 Amy – GB – 20.30 h 
 Iracionální muž – USA – 21 h
20. čt. Dior a já – Francie – 16.30 h
 Domácí péče – ČR – 16.45
 Iracionální muž – USA – 18.30 h
 Mallory – ČR – 18.45 h
 Pride – GB – 20.30 h
 Nesmrtelný – USA – 20.45 h
21. pá. Iracionální muž – USA – 13.30 a 18.30 h
 Dior a já – Francie – 16.30 h
 Domácí péče – ČR – 16.45
 Mallory – ČR – 18.45 h
 Kobry a užovky (The Snake Brothers) – ČR (English 

Subt.) – 20.30 h
 Nesmrtelný – USA – 20.45 h
22. so. Malý dráček 3D – SRN – česká verze – 14 h
 Iracionální muž – USA – 14.30 a 18.30 h 
 Dior a já – Francie – 16.30 h
 Domácí péče – ČR – 16.45 
 Mallory – ČR – 18.45 h
 Kobry a užovky (The Snake Brothers) – ČR (English 

Subt.) – 20.30 h
 Nesmrtelný – USA – 20.45 h 
23. ne. Iracionální muž – USA – 13.45 a 18 h
 Malý dráček 3D – SRN – česká verze – 14 h 
 Dior a já – Francie – 16 h 
 Domácí péče – ČR – 16.45
 Mallory – ČR – 18.45 h
 Nesmrtelný – USA – 20.45 h
24. po. Mallory – ČR – 13.30 a 18.45 h
 Dior a já – Francie – 16.30 h
 Domácí péče – ČR – 16.45
 Iracionální muž – USA – 18.30 h
 Divoké historky – Arg/Špa – 20.30 h
 Nesmrtelný – USA – 20.45 h
25. út.  Dior a já – Francie – 16.30 h
 Domácí péče – ČR – 16.45
 Iracionální muž – USA – 18.30 h
 Mallory – ČR – 18.45 h

 Divoké historky – Arg/Špa – 20.30 h
 Nesmrtelný – USA – 20.45 h
26. st. Dior a já – Francie – 16.30 h
 Domácí péče – ČR – 16.45
 Iracionální muž – USA – 18.30 h
 Mallory – ČR – 18.45 h
 Divoké historky – Arg/Špa – 20.30 h
 Nesmrtelný – USA – 20.45 h
27. čt. Pařížská blbka – Francie/Belgie – 16.30 h
 Dior a já – Francie – 16.45 h
 Pride – GB – 18.15 h
 Cesta vzhůru – ČR/SR – 18.45 h
 Amy – GB – 20.30 h 
 Iracionální muž – USA – 20.45 h
28. pá. Pařížská blbka – Francie/Belgie – 13.30 a 16.30 h
 Dior a já – Francie – 16.45 h
 Pride – GB – 18.15 h
 Cesta vzhůru – ČR/SR – 18.45 h
 Amy – GB – 20.30 h 
 Iracionální muž – USA – 20.45 h 
29. so. Malý dráček 3D – SRN – česká verze – 14 h 
 Iracionální muž – USA – 14.30 a 20.45 h
 Pařížská blbka – Francie/Belgie – 16.30 h 
 Dior a já – Francie – 16.45 h
 Pride – GB – 18.15 h
 Cesta vzhůru – ČR/SR – 18.45 h
 Amy – GB – 20.30 h 
30. ne. Malý dráček 3D – SRN – česká verze – 14 h 
 Iracionální muž – USA – 14.30 a 20.45 h
 Pařížská blbka – Francie/Belgie – 16.30 h 
 Dior a já – Francie – 16.45 h
 Pride – GB – 18.15 h
 Cesta vzhůru – ČR/SR – 18.45 h
 Amy – GB – 20.30 h 
31. po. Pride – GB – 13.30 h
 Pařížská blbka – Francie/Belgie – 16.30 h
 Dior a já – Francie – 16.45 h
 Pride – GB – 18.15 h
 Cesta vzhůru – ČR/SR – 18.45 h
 Amy – GB – 20.30 h
 Iracionální muž – USA – 20.45 h
 
POZNÁMKA:
> Červeně jsou označené fi lmy s možností slevy pro seniory.



6. 8.  Laudate Dominum
 IRENA CHŘIBKOVÁ  (Česká republika)

 Irena Troupová soprán
 Martin Opršál  bicí
 P r o g r a m :  M. Dupré, J. Teml, N. Bruhns, 
 S. Gubajdulina, L. Vierne

13. 8.  Bach a jeho obdivovatelé
 KEIKO NAKATA  (Japonsko)
 P r o g r a m :  J. S. Bach, R. Schumann, W. A. Mozart, J. Brahms, 
 Ch. M. Widor, C. Franck

20. 8.  Italské a německé variace
 DONATO CUZZATO  (Itálie)
 P r o g r a m :  G. Picchi, J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, 
 O. Ravanello, M. E. Bossi

27. 8.  Hudební obětina
 HANS-OLA ERICSSON  (Kanada)
 P r o g r a m :  J. Sibelius, B. Hambraeus, J. S. Bach, 
 J. Ph. Rameau, O. Messiaen

3. 9.  Evropská unie
 PETER HÖDLMOSER  (Rakousko)
 P r o g r a m :  M. Sawa, O. Dienel, J. Ropek, A. Heiller, 
 T. D. Schlee, E. Gigout, Ch. Tournemire

10. 9.  Metamorfózy
 TOMÁŠ MIHALIK  (Slovensko)
 P r o g r a m :  J. S. Bach, J. Stanley, P. Eben, L. Vierne, improvizace

17. 9.  Tři německá staletí
 ZDENĚK NOVÁČEK  (Česká republika)
 P r o g r a m :  G. Böhm, D. Buxtehude, J. S. Bach, R. Schumann, 
 H. Schröder, M. Reger

24. 9.  Hudba pařížských chrámů
 YVES CASTAGNET  (Francie)
 P r o g r a m :  J. S. Bach, C. Franck, L. Vierne, J. Demessieux, 
 J. Alain, E. Gigout

Bazilika 
    sv. Jakuba

                 Praha – Staré Město, 
    Malá Štupartská 6
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Informace na tel.: 
604 208 490 nebo e-mailem: 
info@auditeorganum.cz
Předprodej vstupenek: 
VIA MUSICA, Staroměstské nám. 14, 
tel. 224 826 440, www.pragueticketoffi ce.com
TICKETPORTAL, Politických vězňů 15, 
tel. 224 091 437,  www.ticketportal.cz
a jednu hodinu před začátkem 
koncertu v místě konání 

partner festivalu

uvádí

Festival se koná 
za fi nančního přispění 
Ministerstva kultury 
a Hlavního města Prahy, 
pod záštitou ministra 
kultury Daniela Hermana 
a radního hl. m. Prahy 
Jana Wolfa. 

videoprojekce
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koncerty
HUDEBNÍ FESTIVALY A CYKLY

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
Mezinárodní hudební festival

13. července – 6. srpna 2015, Praha

Femina Aeterna

Informace: Collegium Marianum, tel. 224 229 462, 731 448 346, 
731 615 370, e–mail: vstupenky@letnislavnosti.cz 
On–line rezervace a prodej: www.letnislavnosti.cz
> Předprodej vstupenek: Festivalová pokladna: Maďarské kulturní středisko, 
Rytířská 27, Praha 1 (metro A, B – Můstek), prodej: po a st 10–18.30 h.

 3. 8.  Maria. Obraz Panny Marie v dílech renesančních mistrů. 
Terry Wey – kontratenor, Cappela Mariana (ČR). Kostel 
Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 – 
20.30 h

 6. 8.  Calisto – barokní opera Francesca Cavalliho. Hana Blaží-
ková – Calisto, Barbora Kabátková – Diana, Giunone, Jan 
Mikušek – Endimione, Tomáš Lajtkep – Mercurio, Tomáš 
Král – Giove, Collegium Marianum, Buchty a loutky, Vít 
Brukner – režie, Robert Smolík – scéna a marionety, 
Jana Semerádová – hudební nastudování. Státní opera, 
Wilsonova 4, Praha 1 – 19.30 h

COLLEGIUM 1704 – SEZÓNA 2015|16
4. sezóna koncertního cyklu

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704

Václav Luks – dirigent a umělecký vedoucí

Prodej abonmá a vstupenek zahájen

> Vstupenky: na www.collegium1704.com/vstupenky, 
tel. +420 226 539 623 (po–pá 8–16.30 h), e–mail: 
tickets@collegium1704.com
Colosseum Ticket (prodejní místa na www.colosseumticket.cz)
Pokladna České fi lharmonie – Rudolfi num (po–pá 10–18 h)
Radioservis, Vinohradská 12 (po–pá 10–17 h)
> Ceny vstupenek: 200–1100 Kč
> Přenosné abonentní vstupenky na 3, 5, nebo 8 koncertů se slevou až 
30% k zakoupení na www.collegium1704.com/vstupenky, na tickets@colle-
gium1704.com, v Pokladně Rudolfi na a v Radioservisu. Slevy se nesčítají.
> Snížené vstupné na jednotlivé vstupenky: 140–770 Kč (děti do 15 let, 
studenti, senioři od 60 let, ZTP a ZTP/P)

Collegium 1704
pražský barokní orchestr 

2015:
21. 10. a 22. 10. 
 C. Monteverdi – Vespro della beata Vergine. Zahajovací 

koncert. Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka – 19.30 h
18. 11. a 19. 11. 
 J. A. Hasse: Santa Elena al Calvario. Novodobá premiéra 

oratoria. kostel sv. Anny – Pražská křižovatka – 19.30 h
15. 12.  Vánoční koncert – Te Deum. Ann Hallenberg – mezzo-

soprán. Program: G. F. Händel: Utrecht Te Deum HWV 
278, Donna, che in ciel HWV 233, G. Ph. Telemann: 
Die Donnerode TWV 6:3. Rudolfi num, Dvořákova síň – 
19.30 h

31. 12.  Silvestrovský koncert – Bachovy světské kantáty. Auf, 
schmetternde Töne der muntern Trompeten BWV 207a, 
Geschwinde, ihr wirbelnden Winde BWV 201. Kostel 
sv. Anny – Pražská křižovatka – 15 a 17 h

2016:
 5. 2.  H. Purcell: Dido and Aeneas – koncertní provedení ope-

ry. Marie–Claude Chappuis – Dido, mezzosoprán, Tomáš 
Král – Aeneas, baryton. Rudolfi num, Dvořákova síň – 
19.30 h

17. 2. a 18. 2. 
 A. Scarlatti: La Passione secondo Giovanni. Damien Guillon 

– kontratenor, Hugo Oliveira – baryton. Kostel sv. Anny 
– Pražská křižovatka – 19.30 h

22. 3.  Velikonoční koncert – G. F. Händel: Mesiáš. Marie–So-
phie Pollak – soprán, Raffaele Pe – alt, Krystian Adam 
– tenor, Benoit Arnould – bas. Rudolfi num, Dvořákova 
síň – 19.30 h

20. 4. a 21. 4. 
 G. F. Händel: Kantáty. Raffaella Milanesi – soprán. Pro-

gram: Il delirio amoroso HWV 99, Ero e Leandro HWV 
150, Ah! crudel, nel pianto mio HWV 78. Kostel sv. Anny 
– Pražská křižovatka – 19.30 h

FESTIVAL BRIKCIUS 2015
4. ročník cyklu koncertů komorní hudby 
v Domě U Kamenného zvonu & Bach 330

http://Festival.Brikcius.com

> Festival se každoročně koná pod záštitou starosty Městské části Praha 1 
Oldřicha Lomeckého, ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy a v rámci Daniel 
Pearl World Music Days. Letošní dramaturgie Festivalu Brikcius je zaměřena 
na 330. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha a tvorbu italských 
skladatelů.
> Informace na http://Festival.Brikcius.com, na http://Twitter.com/Brikcius 
a na http://www.Facebook.com/FestivalBrikcius.
> Prodej vstupenek u ofi ciálních festivalových prodejců vstupenek Prague 
Ticket Offi ce – Via Musica, Ticketon.cz a cca 90 minut před začátkem 
koncertu v místě konání. Vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme 
včasné zakoupení vstupenek.
> Zlevněné vstupné pro studenty a seniory.
> Předprodej abonentního vstupné a mecenášských vstupenek.
> Změna programu vyhrazena.
> Vstupenky online na www.pragueticketoffi ce.com, www.ticketon.cz, 
další předprodeje: Via Musica, Staroměstské nám. 14, Praha 1, 
tel. 224 826 440, Time Music, HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1, 
Široký dvůr, Loretánské nám. 4, Praha 1.
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FESTIVAL BRIKCIUS:
 4. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu 
& Bach 330 (Podzim 2015):

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
Praha 1, Staroměstské nám. 605/13

 5. 11.  J. S. Bach: Violoncellové sonáty (zahajovací koncert). 
František Brikcius – violoncello & Irena Kosíková – cem-
balo. Program: Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
– 19.30 h

12. 11.  J. S. Bach: Violoncellové suity. Anna Brikciusová – violon-
cello, František Brikcius – violoncello. Program: Johann 
Sebastian Bach (1685 – 1750) – 19.30 h

19. 11.  Duo Brikcius & Baroko v krvi (závěrečný koncert). Anna 
Brikciusová – violoncello (Duo Brikcius) & František Brik-
cius – violoncello (Duo Brikcius). Program: Luigi Bocche-
rini (1743–1805), François Couperin (1668–1733), Jose-
ph–Hector Fiocco (1703–1741) / Paul Bazelaire, Antonio 
Vivaldi (1678–1741) + Domenico Gabrielli (1651–1690) 
– 19.30 h

FESTIVAL BRIKCIUS – DOPROVODNÝ PROGRAM:

KOSTEL U SALVÁTORA
Praha 1, Salvátorská 1

 1. 11.  J. S. Bach: Umění fugy (benefi ční koncert). Irena Kosí-
ková – varhany (Francie). Program: Johann Sebastian 
Bach (1685–1750). Vstupné dobrovolné, veškerý výtěžek 
půjde na dobročinné účely Nadace Charty 77 | Konta 
Bariéry, která je spolupořadatelem této benefi ční akce – 
18 h

KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA
Praha 1, Ostrovní 13

 2. 11.  Premiéra fi lmového dokumentu MAKANNA + křest CD 
(115. výročí narození spisovatele Jiřího Weila, Festival 
Den Poezie). Program: Irena Kosíková, Jiří Weil (1900 – 
1959). Vstup volný. Ve spolupráci s Knihovnou Václava 
Havla – 19 h

ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT
Praha 1, Šporkova 14

26. 11.  Italské hudební baroko a současnost. Anna Brikciusová 
– violoncello, František Brikcius – violoncello & souro-
zenecké violoncellové Duo Brikcius. Program: skladby 
italských barokních a současných skladatelů. Vstup volný. 
Ve spolupráci s Italským kulturním institutem – 19 h

MUSICA ORBIS 2015
koncertní cyklus | červen – srpen 2015

www.musicaorbis.cz
> Vstupenky v obvyklých předprodejích.
> Pro více informací o koncertech a zvýhodněném vstupném pro členy 
Koncertního klubu navštivte www.musicaorbis.cz
> Změna programu vyhrazena.
> Pořádá: The Prague Concert Co., Na Koza    čce 1, Praha 2, tel. 
222 524 388, www.koncertniklub.cz.

14. 8.  Turecká národní fi lharmonie mládeže, dir. Cem Mansur. 
Program: Debussy, Dvořák, Erkin, Stravinskij. Smetanova 
síň Obecního domu, nám. Republiky 5, Praha 1 – 19.30 h

27. 8.  Ústřední hudba norských vojenských sil, dir. Andreas 
Hanson, Lina Johnson – soprán. Program: Groven, Grieg, 
Hindemith, Dvořák, Grainger, Hanssen. Smetanova síň 
Obecního domu, nám. Republiky 5, Praha 1 – 20 h

NOVOMĚSTSKÝ LETNÍ FESTIVAL / 
NOVOFEST 2015
Hudba a tanec – 5. ročník festivalu 
v historických prostorách Novoměstské 
radnice na Karlově náměstí 

www.novofest.cz
> Pořádá občanské sdružení Novofest, o.s., www.novofest.cz/os
> Předprodej vstupenek: věž Novoměstské radnice, út–ne 10–18 h a Via 
Musica
> Rezervace vstupenek: info@novofest.cz, tel. +420 271 737 359, 
+420 606 618 396, fax +420 271 737 359.
> Večerní pokladna otevřena od 19.15 h před Velkým sálem Novoměstské 
radnice.
> Cena vstupenky: 300 Kč, studenti, senioři a držitelé ZTP/P sleva 50%.

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

12. 8.  Balady české, balady španělské. Barbora Martínková–
Polášková – soprán, Duo Siempre Nuevo (Patrick Vacík 
a Matěj Freml – kytary). Program: A. Dvořák, J. Novák, 
L. Janáček, J. Rodrigo, M. de Falla – 20 h

26. 8.  Les Goûts–réünis. Andrea Miltnerová – tanec, Clara No-
váková – fl étna, Hana Fleková – viola, Monika Knoblocho-
vá – cembalo. Program: F. Couperin, J. Morel, J.–Ph. 
Rameau, M. Marais, Gaspar le Roux, V. Kalabis – 20 h

 8. 9.  Hudba, tělo a duch – večer improvizace. Jiřina Dvořáko-
vá Marešová – varhanní pozitiv, Vilém Veverka – hoboj, 
Nataša Novotná & 420 PEOPLE – výrazový tanec. Pro-
gram: hudebně taneční improvizace – 20 h
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PRAHA, KLASIKA.. – POSELSTVÍ 2015
Věnováno obětem nejničivější války ve 
známé historii lidstva, v roce 70. výročí jejího 
ukončení.

Pořadatel: Praha, klasika.. o. p. s., www.prague–classics.cz, e–mail: 
festival@prague–classics.cz.
> Festival se koná ve spolupráci s 24. Mezinárodními interpretačními 
kurzy Hornclass (www.hornclass.cz), 22. Mezinárodními hudebními kurzy 
komorní hudby Ameropa (www.ameropa.org) a 3. orchestrální akademií 
Filarmonietta Praga (www.fi larmoniettapraga.cz). 
> Vstupné: dospělí 300 Kč, studenti a senioři 100 Kč. Sponzorovaná abo-
nentní vstupenka na 10 koncertů festivalu dle vlastního výběru 1.500 Kč, 
objednaná do 10. 7. 2015. 
> Objednávky a rezervace vstupenek prostřednictvím formuláře na webo-
vých stránkách nebo Ada Slivanská, tel. 608 332 830, na místě koncertů 
pak 30 minut před zahájením.
> Projekt je realizován za fi nanční podpory partnerů a sponzorů, jejichž 
soupis je uveden na www.prague–classics.cz.

 1. 8.  Mezinárodní hudební maraton. Hudba léčící – hudba 
obdarovávající. Promenády a zastaveníčka. Komorní vy-
stoupení účastníků Ameropa, Dětský pěvecký sbor Ame-
ropa. Zámecký park Zámek Tloskov, Centrum sociálních 
služeb – 17 h

 2. 8.  Festivalový orchestr Ameropa, Dívčí komorní sbor, dir. 
Vadim Mazo a Miloslava Vítková. Program: J. S. Bach: 
Braniborský koncert, D. Šostakovič: 8. symfonie, G. B. 
Pergolessi: Stabat Mater. Kostel Panny Marie Sněžné, 
Jungmannovo nám., Praha 1 – 20 h

 4. 8.  Rendezvous s komorní hudbou. Komorní soubory Ame-
ropa. Tereziánský sál Břevnovského kláštera, Benediktin-
ské arciopatství sv. Vojtěcha – 19.30 h

 6. 8.  Mimořádný komorní koncert. Jubilejní jeruzalémská 
synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1 –17 h

 6. 8.  Memento – Poselství. James Whitbourn – Annelies (De-
ník Anne Frank), Teresa Ehrlich – klavír, David Ehrlich – 
housle (USA), Mingwei Zhao – violoncello (Čína), Nikola 
Djurica – klarinet (Srbsko), Ariana Wyatt – soprán (USA). 
Spojené sbory: USA, ČR, dir. Larry Wyatt (USA). Česká 
premiéra komorní kantáty, libreto Melanie Challenger. 
Jubilejní jeruzalémská synagoga – 20 h

 7. 8.  To nejlepší z komorní hudby. Ameropa „Od nejmladších 
po nejzkušenější“. Ameropa Youth Program, Ameropa 
Intensive Program. Martinický palác, Hradčanské nám. 8, 
Praha 1 – 15 h

 7. 8.  Vzpomínka (Hirošima a Nagasaki). Poutní kostel Naro-
zení Páně, pražská Loreta, Loretánské nám. 7, Praha 1 
– 18 h

 8. 8.  Slavnostní závěrečný koncert Ameropa. Reprezentativní 
komorní program Ameropa 2015. Akademie múzických 
umění, Sál Martinů, Lichtenštejnský palác, Malostranské 
nám. 13, Praha 1 – 15 h

 8. 8.  Memento – Poselství. James Whitbourn – Annelies (De-
ník Anne Frank), Teresa Ehrlich – klavír, David Ehrlich – 
housle (USA), Mingwei Zhao – violoncello (Čína), Nikola 
Djurica – klarinet (Srbsko), Ariana Wyatt – soprán (USA), 

Spojené sbory: USA, ČR, dir. Larry Wyatt (USA). Kutná 
Hora, Sedlec. Místo konání bude oznámeno dodatečně 
– 20.30 h

 9. 8.  Festivalový symfonický orchestr Academia fi larmonica 
Bohemia (orchestrální akademie Filarmonietta Praga 2015 
a zahájení 24. mezinárodních interpretačních kurzů Horn-
class). Spojené sbory: Pražští pěvci, Hlahol Praha, sbm. 
Stanislav Mistr, Roman Zd. Novák, dir. Jiří Havlík a Ondřej 
Kukal. Program: Ondřej Kukal: Cornissimo, L. Janáček: 
Glagolská mše. Chrám sv. Barbory, Kutná Hora – 19 h

10. 8.  Koncert hostů Hornclass 2015. Lindsey Stoker (Velká 
Británie) a Ricardo Matosinhos (Portugalsko), Jarmila 
Panochová, Jana Goliášová – klavír. Tereziánský sál 
Břevnovského kláštera, Benediktinské arciopatství sv. 
Vojtěcha a sv. Markéty, Markétská 1, Praha 6 – Břev-
nov 1 – 19.30 h

11. 8.  Recitál mladých laureátů. Laureát mezinárodní hudební 
soutěže ve hře na lesní roh Brno 2015. Jarmila Panocho-
vá, Jana Goliášová – klavír. ZUŠ Jana Hanuše, Meziškol-
ská 1, Praha 6, Břevnov – 19 h

13. a 14. 8. Koncert účastníků Hornclass (interní koncerty). ZUŠ 
Jana Hanuše, Meziškolská 1, Praha 6, Břevnov – 19 h

15. 8.  Cornissimo Chateau Tloskov. Slavnostní závěr festivalu 
Praha, klas ika.. a Hornclass 2015. Program: sólová, 
komorní a společná vystoupení. Zámecký park Zámek 
Tloskov, Centrum sociálních služeb – 17 h

PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA
Praha 1, Zlatá/Liliová ul., www.prazskakrizovatka.cz
> Veškerý výtěžek z prodeje vstupenek bude použit na rekonstrukci fasády 
kostela sv. Anny – Pražské křižovatky.
> Předprodej vstupenek: Ticketpro, Bohemia Ticket, Ticketon.

     
JAROSLAV SVĚCENÝ – HOUSLE A HOUSLAŘI ANEB SETKÁVÁNÍ 

V PRAŽSKÉ KŘIŽOVATCE:
27. 8.  Barokní seance. Host: Jitka Navrátilová – 19 h
30. 9.  Jaroslav Svěcený & Cigánski Diabli – 19 h
13. 10.  Koncert pro všechny generace. Hosté: Ladislav Horák, 

Miloslav Klaus – 19 h
21. 12.  Recitál tří generací aneb Sláva houslí. Hosté: Julie Svě-

cená, Václav Mácha – 19 h
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KONCERT

THE LONDON GAY MEN’S CHORUS 
14. 8. 2015 od 19 h

Nová scéna Národního divadla, Národní 4, Praha 1

www.praguepride.cz
> Vstupenky 350–490 Kč v síti Ticketstream

 Festival Prague Pride zaměřený na gay, lesbickou, bisexuální a trans-
gender tematiku, který se v Praze uskuteční od 10. do 16. 
srpna, letos nabídne přes 120 kulturních, společenských, 
diskusních i duchovních akcí. Jednou z nich je koncert 
největšího mužského pěveckého sboru v Evropě, který 
přijíždí oslavit 5. ročník Prague Pride jedinečným kon-
certem proti šikaně. Sbor je od roku 1991 nejsilněj-
ším hlasem všech LGBT lidí po celém světě. Na Nové 
scéně představí svůj rozmanitý repertoár, který často 
doplňuje i choreografi í. Zazní hudba všech hudebních 
žánrů včetně popu, fi lmových melodií i klasické hudby. 
V pražském vystoupení k sobě 130 londýnských sboristů 
přibere členy pražského gay sboru Doodles a společně 
vytvoří nezapomenutelný večer plný skvělé hudby a zá-
bavy. London Gay Men’s Chorus se v sobotu 15. srpna 
zúčastní karnevalového průvodu Prague Pride a pražské 
ulice rozezní svými božskými hlasy.

CHRÁMY A KOSTELY

CHRÁM SV. MIKULÁŠE
Praha 1, Staroměstské nám. Info & rezervace: +420 777 581 690, 
+420 777 179 609, e–mail: koncertyvpraze@email.cz 
> Pokladna otevřena v den koncertu. On–line prodej: WWW.KONCERTY-
VPRAZE.EU.

 1. so.  Bohumír Rabas – varhany, Jana Jonášová – soprán (só-
listka 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 – 17 h

 1. so.  Vivaldi Orchestra Praga (soubor historických nástrojů), 
Václav Návrat – barokní housle, Yvona Škvárová – mezzo-
soprán (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 – 20 h

 2. ne.  Marie Šestáková – varhany, Vladislav Kozderka – trubka. 
Program: J. S. Bach: Jesu meine Freude, G. Ph. Tele-
mann: Koncert D dur, G. F. Händel: Svita D dur pro trubku 
a varhany, C. Franck: Choral a moll – 17 h

 2. ne.  Prague String Orchestra, Adéla Vondráčková – housle, 
Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart: Malá noč-
ní 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“ – 20 h

 3. po.  Consortium Pragense Orchestra, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla), Miro-
slav Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach: Braniborský 
koncert č. 2, F dur, A. Vivaldi: Alleluja, W. A. Mozart: Ave 
Verum Corpus, N. Paganini: Sonáta e moll – 20 h

 4. út.  Michal Hanzal – varhany, Yvona Škvárová – mezzo-
soprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie 
z opery Xerxes, A. Dvořák: Biblické písně, F. Mendelssohn–
Bartholdy: Árie z oratoria Elias – 17 h

 5. st.  Josef Popelka – varhany, Miroslav Lopuchovský – fl étna. 
Program: J. S. Bach: Preludium a fuga c moll, G. F. 
Händel: Sonáta F dur, G. Ph. Telemann: Fantasia G dur, 
M. Marais: Les Folies d’Espagne – 17 h

 5. st.  Radio Symphony Collegium, Marek Zvolánek – trubka. 
Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“ 
(Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá noční hud-
ba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr – 20 h

 6. čt.  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 
– 17 h

 7. pá.  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 – 
17 h

 7. pá.  Prague String Orchestra, Adéla Vondráčková – housle, 
Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart: Malá noč-
ní 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“ – 20 h

 8. so.  Josef Popelka – varhany, Vladimír Frank – housle. Pro-
gram: 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 – 17 h

 8. so.  Consortium Pragense Orchestra, Štěpánka Heřmánková 
– soprán, Miroslav Laštovka – trubka. Program: A. Vivaldi: 
Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, A. Dvořák: 
Humoreska, G. Gershwin: Porgy and Bess – 20 h

 9. ne.  Marie Šestáková – varhany, Anna Vršínská – mezzo-
soprán. Program: A. Dvořák: Stabat Mater, J. S. Bach: 
Chorálové předehry, A. Vivaldi: Domine Deus, D. Buxte-
hude: Ciaccona e moll – 17 h
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 9. ne.  Radio Symphony Collegium, Marek Zvolánek – trubka. 
Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového svě-
ta“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá noční 
hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr – 20 h

10. po.  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 – 20 h

11. út.  Michal Hanzal – varhany, Yvona Škvárová – mezzo-
soprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie 
z opery Xerxes, A. Dvořák: Biblické písně, F. Mendel-
ssohn–Bartholdy: Árie z oratoria Elias – 17 h

12. st.  Bohumír Rabas – varhany, Miroslav Kejmar – trubka 
a křídlovka. Program: A. Vivaldi: Koncert a moll, G. F. 
Händel: Gloria in Excelsis Deo, T. Albinoni: Adagio pro 
trubku a varhany, J. Pachelbel: Ciaccona – 17 h

12. st.  Radio Symphony Collegium, Marek Zvolánek – trubka. 
Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového svě-
ta“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá noční 
hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr – 20 h

13. čt.  Marie Šestáková – varhany, Anna Vršínská – mezzo-
soprán. Program: A. Dvořák: Stabat Mater, J. S. Bach: 
Chorálové předehry, A. Vivaldi: Domine Deus, D. Buxte-
hude: Ciaccona e moll – 17 h

14. pá.  Zuzana Němečková – varhany, Petr Přibyl – viola. Pro-
gram: J. S. Bach: Fantasie g moll BWV 542, G. Ph. Tele-
mann: Koncert G dur, W. A. Mozart: Intráda a fuga C dur, 
C. Franck: Preludium, fuga a variace op. 18 – 17 h

14. pá.  Consortium Pragense Orchestra, Yvona Škvárová – mez-
zosoprán (sólistka Opery Národního divadla), Miroslav 
Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach: Braniborský 
koncert č. 2, F dur, A. Vivaldi: Alleluja, W. A. Mozart: Ave 
Verum Corpus, N. Paganini: Sonáta e moll – 20 h

15. so.  Zuzana Němečková – varhany, Věra Likérová – soprán. Pro-
gram: G. Caccini: Ave Maria, J. S. Bach: Fantasie G dur BWV 
572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Exultate, jubilate – 17 h

15. so.  Consortium Pragense Orchestra, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla), Miro-
slav Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach: Braniborský 
koncert č. 2, F dur, A. Vivaldi: Alleluja, W. A. Mozart: Ave 
Verum Corpus, N. Paganini: Sonáta e moll – 20 h

16. ne.  Pražské dechové kvinteto. Jan Machat – fl étna, Jurij Li-
kin – hoboj, Vlastimil Mareš – klarinet, Miloš Wichterle 
– fagot, Jan Vobořil – lesní roh. Program: W. A. Mozart: 
Předehra k opeře Kouzelná fl étna, L. van Beethoven: De-
chový kvintet Es dur, G. Bizet: Jeux d’enfants, J. Haydn: 
Divertimento B dur – 17 h

16. ne.  Radio Symphony Collegium, Marek Zvolánek – trubka. 
Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového svě-
ta“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá noční 
hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr – 20 h

17. po.  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 – 20 h

18. út.  Michal Hanzal – varhany, Yvona Škvárová – mezzo-
soprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie 
z opery Xerxes, A. Dvořák: Biblické písně, F. Mendelssohn–
Bartholdy: Árie z oratoria Elias – 17 h

19. st.  František Šťastný – varhany, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: J. S. Bach: Fantasie a fuga a moll, P. Mascagni: 
Ave Maria, D. Buxtehude: Preludium a fuga G dur, G. Ver-
di: Adagio cantabile – 17 h

19. st.  Consortium Pragense Orchestra, Jana Jonášová – 
soprán, Miroslav Laštovka – trubka. Program: A. Vivaldi: 
Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, A. Dvořák: 
Humoreska, G. Gershwin: Porgy and Bess, A. Dvořák: 
Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“ – 20 h

20. čt.  Prague Mozart Trio. Štefan Britvík (um. vedoucí) – klari-
net, Miloš Bydžovský – klarinet, Petr Němeček – fagot, 
Yvona Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Ná-
rodního divadla). Program: W. A. Mozart: Divertimento 
No. 3, KV 229, G. F. Händel: Árie z opery Xerxes, A. Vi-
valdi: Gloria v D, L. van Beethoven: Trio C dur – 17 h

21. pá.  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 – 17 h

21. pá.  Vivaldi Orchestra Praga (soubor historických 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 h

22. so.  Zuzana Němečková – varhany, Věra Likérová – soprán. Pro-
gram: G. Caccini: Ave Maria, J. S. Bach: Fantasie G dur BWV 
572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Exultate, jubilate – 17 h

22. so.  Vivaldi Orchestra Praga (soubor historických 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 h

23. ne.  Josef Popelka – varhany, Vladimír Frank – housle. Pro-
gram: 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 – 17 h

23. ne.  Consortium Pragense Orchestra, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla), Miro-
slav Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach: Braniborský 
koncert č. 2, F dur, A. Vivaldi: Alleluja, W. A. Mozart: Ave 
Verum Corpus, N. Paganini: Sonáta e moll – 20 h

24. po.  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 – 20 h

25. út.  Michal Hanzal – varhany, František Bílek – trubka. Pro-
gram: G. F. Händel: Sinfonia – Návrat královny ze Sáby, 
J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, G. Ph. 
Telemann: Sonáta – Koncert D dur pro trubku a varhany, 
W. A. Mozart: Fantasie f moll KV 594 – 17 h

26. st.  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 – 17 h

26. st.  Prague String Orchestra, Adéla Vondráčková – housle, 
Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart: Malá noč-
ní hudba, J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, hoboj 



50 > koncerty

a orchestr, A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, 
A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“ – 20 h

27. čt.  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 
– 17 h

28. pá.  Canto corno e organo. Věra Trojanová – varhany, Radka 
Kyralová – mezzosoprán, Tomáš Kyral – lesní roh. Pro-
gram: J. S. Bach: Preludium a fuga a moll, W. A. Mozart: 
Dominican Mass „Gloria“, C. Franck: Panis Angelicus, G. 
Caccini: Ave Maria – 17 h

28. pá.  Vivaldi Orchestra Praga (soubor historických nástrojů), 
Václav Návrat – barokní housle, Yvona Škvárová – mez-
zosoprán (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 – 20 h

29. so.  Bohumír Rabas – varhany, Miroslav Kejmar – trubka 
a křídlovka. Program: A. Vivaldi: Koncert a moll, G. F. 
Händel: Gloria in Excelsis Deo, T. Albinoni: Adagio pro 
trubku a varhany, J. Pachelbel: Ciaccona – 17 h

29. so.  Vivaldi Orchestra Praga (soubor historických nástrojů), 
Václav Návrat – barokní housle, Yvona Škvárová – mez-
zosoprán (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 – 20 h

30. ne.  Adamus trio. Jan Adamus – hoboj, anglický roh, Marie 
Fuxová – housle, Martin Levický – cembalo, varhany, 
klavír. Program: J. S. Bach: Sonáta G dur pro housle, 
hoboj a cembalo BWV 1038, F. Schubert: Impromptu 
op. 90, A. Dvořák: Humoreska op. 101 pro housle, hoboj 
a piano, W. A. Mozart: Adagio KV 580a pro lesní roh, 
housle a piano – 17 h

30. ne.  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 – 20 h

31. po.  From baroque to jazz. Prague Brass Ensemble, Jan 
Kalfus – varhany. Program: J. S. Bach: Fantasia a fuga 
g moll BWV 542, A. Dvořák: Humoreska, G. F. Händel: 
Svita z Vodní hudby, G. Gershwin: Four Hits For Five – 
20 h

JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Praha 1, Jeruzalémská 7

CYKLUS VARHANNÍCH KONCERTŮ V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE 
– 3. ROČNÍK:

12. st.  Václav Uhlíř – varhany. Program: G. F. Händel (1685–
1759): Koncert B dur, op. 4, II.; J. S. Bach (1685–1750): 
Preludium a fuga c moll (BWV 546); W. A. Mozart (1756–
1791): Fantazie f moll (KV 608); J. K. Kuchař (1751–
1829): Partita C dur; A. Dvořák (1841–1  904): Preludium 
B dur, Fuga g moll; B. A. Wiedermann (1883–1951): 
Elegie; J. Strejc (1932–2010): Sonáta I. – 18 h

KOSTEL SV. FRANTIŠKA 
Praha 1, Křižovnické nám. 3 (u Karlova mostu)
> Koncerty pořádá výhradně agentura JCH Art Agency Prague s. r. o., 
www.jchart.cz. 
> Bezplatné rezervace vstupenek na tel. 272 736 724, 724 192 233.
> Vstupné: dospělí: 450 Kč, studenti: 390 Kč, abonenti: 150 Kč, rodinné 
vstupné: 950 Kč (2 dospělí, studenti/ děti – do pěti osob). Skupinové slevy: 
info@jchart.cz
> Unikátní barokní varhany, druhé nejstarší v Praze, z roku 1702.

 1., 3. a 5.  Slavné Ave Maria a česká barokní hudba. Martina 
Bauerová – soprán, Ondřej Socha – tenor, Markéta 
Šmejkalová – varhany. Program: F. Schubert, Ch. Gou-
nod, P. Mascagni, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, 
A. Dvořák, C. Franck, G. Bizet, J. F. N. Seger, F. X. Brixi, 
J. Kř. Vaňhal, G. B. Pergolesi – 20 h

 2. a 4.  Alleluja!, Ave Maria. Štěpánka Heřmánková – soprán, Mi-
roslav Laštovka – trubka, Zuzana Němečková – varhany. 
Program: J. Haydn, G. F. Händel, G. Caccini, Ch. Gounod, 
W. A. Mozart, A. Dvořák, F. Schubert, J. K. Kuchař, M. A. 
Charpentier, A. Scarlatti – 20 h

 6. a 8.  Alleluja!, Ave Maria. Hana Jonášová – soprán, Vladimír Rej-
lek – trubka, Josef Popelka – varhany. Program: J. S. Bach, 
G. F. Händel, J. Stanley, A. Dvořák, F. Schubert, J. Clarke, J. F. 
N. Seger, J. E. A. Koželuh, V. Mašek, W. A. Mozart – 20 h

 7. a 9.  Slavné Ave Maria a česká barokní hudba. Martina 
Bauerová – soprán, Ondřej Socha – tenor, Markéta 
Šmejkalová – varhany. Program: F. Schubert, Ch. Gou-
nod, P. Mascagni, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, 
A. Dvořák, C. Franck, G. Bizet, J. F. N. Seger, F. X. Brixi, 
J. Kř. Vaňhal, G. B. Pergolesi – 20 h

10. a 12.  Ave Maria. Terezie Švarcová – soprán, Tomáš Kokš – 
housle, Otomar Kvěch – varhany. Program: G. F. Händel, 
A. Dvořák, W. A. Mozart, J. S. Bach, F. Schubert, J. K. 
Kuchař, C. Franck – 20 h

11. a 13.  Ave Maria a česká hudba. Barbora Polášková – soprán, 
Žofi e Vokálková – fl étna, Drahomíra Matznerová – var-
hany. Program: G. F. Händel, J. S. Bach, B. Smetana, 
A. Dvořák, L. Janáček, F. Benda, F. X. Brixi, F. Schubert, 
W. A. Mozart, C. Saint–Saëns – 20 h

14. a 16.  Slavné Ave Maria a česká barokní hudba. Martina 
Bauerová – soprán, Ondřej Socha – tenor, Markéta 
Šmejkalová – varhany. Program: F. Schubert, Ch. Gou-
nod, P. Mascagni, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, 
A. Dvořák, C. Franck, G. Bizet, J. F. N. Seger, F. X. Brixi, 
J. Kř. Vaňhal, G. B. Pergolesi – 20 h

15. a 17.  Ave Maria a česká barokní hudba. Hana Jonášová – 
soprán, Miroslav Kejmar – trubka, Michelle Hradecká – 
varhany. Program: P. J. Vejvanovský, G. F. Händel, J. F. N. 
Seger, W. A. Mozart, J. S. Bach, F. Schubert, A. Dvořák 
– 20 h

18. a 20.  Ave Maria a česká hudba. Barbora Polášková – soprán, 
Žofi e Vokálková – fl étna, Drahomíra Matznerová – var-
hany. Program: G. F. Händel, J. S. Bach, B. Smetana, 
A. Dvořák, L. Janáček, F. Benda, F. X. Brixi, F. Schubert, 
W. A. Mozart, C. Saint–Saëns – 20 h

19. a 21.  Slavné árie pro tenor, trubku a varhany. Ondřej Socha 
– tenor, Miroslav Laštovka – trubka, Markéta Hejsková 
– varhany. Program: G. F. Händel, J. Brahms, J. S. Bach, 
F. Schubert, A. Dvořák, C. Franck, G. Donizetti, H. Purcell, 
J. Zach, J. F. N. Seger, J. K. Kuchař – 20 h
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22. a 24.  Slavné Ave Maria a česká barokní hudba. Martina 
Bauerová – soprán, Ondřej Socha – tenor, Markéta 
Šmejkalová – varhany. Program: F. Schubert, Ch. Gou-
nod, P. Mascagni, W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, 
A. Dvořák, C. Franck, G. Bizet, J. F. N. Seger, F. X. Brixi, 
J. Kř. Vaňhal, G. B. Pergolesi – 20 h

23. a 25.  Alleluja!, Ave Maria. Ludmila Vernerová – soprán, Vladi-
mír Rejlek – trubka, Josef Popelka – varhany. Program: 
J. S. Bach, G. F. Händel, J. Stanley, A. Dvořák, F. Schu-
bert, J. Clarke, J. F. N. Seger, J. E. A. Koželuh, V. Mašek, 
W. A. Mozart – 20 h

26. a 28.  Ave Maria; Bach – Air. Veronika Fučíková – Mráčková 
– mezzosoprán, Tomáš Kokš – housle, Otomar Kvěch – 
varhany. Program: W. A. Mozart, J. S. Bach, A. Corelli, 
A. Dvořák, F. Schubert, J. K. Kuchař, C. Franck, T. Albino-
ni, J. F. N. Seger – 20 h

27. a 29.  Olga Vít Krumpholzová – soprán, Lucie Hůlová – housle, 
Michelle Hradecká – varhany. Program: A. Dvořák, G. F. 
Händel, W. A. Mozart, J. S. Bach – 20 h

30. 8. a 1. 9. Ave Maria a česká hudba. Barbora Polášková – soprán, 
Žofi e Vokálková – fl étna, Drahomíra Matznerová – var-
hany. Program: G. F. Händel, J. S. Bach, B. Smetana, 
A. Dvořák, L. Janáček, F. Benda, F. X. Brixi, F. Schubert, 
W. A  . Mozart, C. Saint–Saëns – 20 h

31. 8. a 2. 9. Alleluja!, Ave Maria. Ludmila Vernerová – soprán, 
Vladimír Rejlek – trubka, Josef Popelka – varhany/organ. 
Program: J. S. Bach, G. F. Händel, J. Stanley, A. Dvořák, 
F. Schubert, J. Clarke, J. F. N. Seger, J. E. A. Koželuh, 
V. Mašek, W. A. Mozart – 20 h

ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA
Praha 1, Vězeňská ul. 1
> Koncerty pořádá BM Art Agency – Jiří Fiedler, Praha 3, Rokycanova 9, 
tel. 603 465 561, e–mail: bmart@bmart.cz, www.bmart.cz. Předprodej vstu-
penek: Ticketpro, PTC, Time Music a v ostatních běžných předprodejích.

 2. ne.  Bolero. Czech Collegium, sólistka M. Šrůmová – soprán. Pro-
gram: M. Ravel: Bolero, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Bizet: Carmen, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, 
L. Bernstein, A. Piazzolla a židovské písně – 19 h

 3. po.  To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, sólista V. Koz-
derka – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An American 
in Paris, Summertime – 19 h

 4. út.  Bolero. Czech Collegium, sólistka M. Šrůmová – soprán. Pro-
gram: M. Ravel: Bolero, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Bizet: Carmen, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, 
L. Bernstein, A. Piazzolla a židovské písně – 19 h

 5. st.  To nejlepší z české a světové hudby. Czech Collegium, só-
listé V. Kozderka – trumpeta, N. Chrobáková – soprán. Pro-
gram: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossi-
ni, B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein – 19 h

 6. čt.  Hallelujah. Czech Collegium, sólisté V. Kozderka – trubka, 
M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Händel, 
L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, G. Mahler, 
G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, 
Queen: Bohemian Rhapsody – 19 h

 9. ne.  Bolero. Czech Collegium, sólistka M. Šrůmová – soprán. Pro-
gram: M. Ravel: Bolero, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Bizet: Carmen, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, 
L. Bernstein, A. Piazzolla a židovské písně – 19 h

10. po.  To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, sólista V. Koz-
derka – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An American 
in Paris, Summertime – 19 h

11. út.  Bolero. Czech Collegium, sólistka M. Šrůmová – soprán. 
Program: M. Ravel: Bolero, A. L. Weber: Evita – Don’t cry 
for me Argentina, G. Bizet: Carmen, G. Verdi: Nabucco, 
G. , L. Bernstein, A. Piazz  olla a židovské písně – 19 h

12. st.  To nejlepší z české a světové hudby. Czech Collegium, 
sólisté V. Kozderka – trumpeta, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, 
G. Rossini, B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bern-
stein – 19 h

13. čt.  Hallelujah. Czech Collegium, sólisté V. Kozderka – trub-
ka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Händel, 
L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, G. Mahler, 
G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, 
Queen: Bohemian Rhapsody – 19 h

16. a 18.  Bolero. Czech Collegium, sólistka M. Šrůmová – soprán. Pro-
gram: M. Ravel: Bolero, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Bizet: Carmen, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, 
L. Bernstein, A. Piazzolla a židovské písně – 19 h

19. st.  To nejlepší z české a světové hudby. Czech Collegium, 
sólisté V. Kozderka – trumpeta, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, 
G. Rossini, B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bern-
stein – 19 h

20. čt.  Hallelujah. Czech Collegium, sólisté V. Kozderka – trubka, 
M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Händel, 
L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, G. Mahler, 
G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, 
Queen: Bohemian Rhapsody – 19 h

23. ne.  Bolero. Czech Collegium, sólistka M. Šrůmová – soprán. Pro-
gram: M. Ravel: Bolero, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Bizet: Carmen, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, 
L. Bernstein, A. Piazzolla a židovské písně – 19 h

24. a 31.  To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, sólista V. Koz-
derka – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An American 
in Paris, Summertime – 19 h

25. a 30.  Bolero. Czech Collegium, sólistka M. Šrůmová – soprán. Pro-
gram: M. Ravel: Bolero, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Bizet: Carmen, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, 
L. Bernstein, A. Piazzolla a židovské písně – 19 h

26. st.  To nejlepší z české a světové hudby. Czech Collegium, 
sólisté V. Kozderka – trumpeta, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, 
G. Rossini, B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bern-
stein – 19 h

27. čt.  Hallelujah. Czech Collegium, sólisté V. Kozderka – trubka, 
M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Händel, 
L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, G. Mahler, 
G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, 
Queen: Bohemian Rhapsody – 19 h
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AGHARTA JAZZ CENTRUM
Praha 1, Železná 16, tel./fax 222 211 275, e–mail: info@agharta.cz, 
www.agharta.cz
> Jazz club, bar, jazz shop.
> Předprodej vstupenek: www.agharta.cz,Ticketpro a Via musica
> Otevřeno: denně 19–01 h, živá hudba 21–24 h.

 1. so.  Adam Tvrdý Crossover Group – groove jazz – 21 h
 2. ne.  Libor Šmoldas Quartet feat Bill Warfi eld – modern jazz 

– 21 h
 3. po.  Petr Kroutil & his Brothers – vocal, latin, jazz & pop – 21 h
 4. út.  AghaRTA Band – groove jazz – 21 h
 5. st.  Josef Vejvoda – modern jazz – 21 h
 6. čt.  Michal Gera Band – modern jazz – 21 h
 7. pá.  Jazz Efterrätt – groove jazz – 21 h
 8. so.  František Uhlíř Skip Wilkins Trio – modern jazz – 21 h
 9. ne.  František Uhlíř Team – modern jazz – 21 h
10. a 12.  Adam Tvrdý Trio – groove jazz – 21 h
11. út.  Vít Švec Trio – latin jazz – 21 h
13. a 14.  Rhythm Desperados – latin funk jazz – 21 h
15. so.  Petra Ernyei Quartet – vocal swing – 21 h
16. a 17.  St. Johnny – urban blues – 21 h
18. a 19.  Latin Wave – latin jazz – 21 h
20. a 21.  Hot Line – fusion – 21 h
22. so.  František Kop Quartet – modern jazz – 21 h
23. ne.  Petr Beneš Quartet – modern jazz – 21 h
24. a 25.  Luboš Andršt Group – jazz & blues – 21 h
26. a 28.  Limited Edition – modern jazz – 21 h
27. čt.  Ondřej Kabrna & Flying Power – groove jazz – 21 h
29. so.  Jiří Hála Jazz Project – groove jazz – 21 h
30. ne.  Prime Time Voice – vocal trio – 21 h
31. po.  Emil Viklický Trio – modern jazz – 21 h

BALBÍNOVA POETICKÁ HOSPŮDKA 
Praha 2, Balbínova 6, tel. 723 889 143, e–mail: balbinka@balbinka.cz, 
www.balbinka.cz
> Otevřeno: po–pá 17–24 h, so+ne 18–24 h.

 2. ne.  Zavřeno
 3. po.  Valkýra – symphonic folk rock – 20 h
 4. út.  Wytratejs – moderní country kapela – 19.30 h
 5. st.  Bubákův Strašidelný Elektrikband – 20 h
 6. čt.  Jiří Konvrzek & Kalivoda – originální hudebník – 20 h
 7. pá.  Zadáno
 8. a 9.  Zavřeno
10. po.  Petra Hapková – šansonový recitál – 20 h
11. út.  Cilagi – romské gospelové písně v podání ženského vo-

kálního souboru – 20 h
12. st.  Míla Fuxa Band – 20 h

13. čt.  Kalypso Praha – 20 h
14. pá.  Lime Dezert – 20 h
15. so.  Un montón de guitarras – kytarová muzika z Bolívie, 

Mexika a Venezuely – 20 h
16. ne.  Zavřeno
17. po.  Olda & SBK – 20 h
18. út.  Jakub Noha Band – 20 h
19. st.  Petr Kadlček & hosté – 20 h
20. čt.  Sqost – rhytm & blues – 20 h
21. pá.  Zadáno
22. so.  Kachna & Zodiac – 20 h
23. ne.  Zavřeno
24. po.  Acoustic Celebro – 20 h
25. út.  Marek Šusta & hosté – 20 h
26. st.  Luboš Pospíšil & hosté – 20 h
27. čt.  Neřež & Katka Koščová – 20 h
28. pá.  Wildband – Open Country – 20 h
29. so.  Irish Dew – keltská hudba – 20 h
30. ne.  Jarret /Liberec/ – 20 h
31. po.  Jan Spálený & ASPM – 20 h

BLUES SKLEP
Praha 1, Liliová 10, tel. 608 848 074 (16–01 h), e–mail: 
info@bluessklep.cz, www.bluessklep.cz
> Předprodej vstupenek: Ticketstream (www.ticketstream.cz).
> Rezervace vstupenek na e–mail: rezervace@bluessklep.cz.
> Otevřeno: 19–02.30 h.

 1. so.  Bluesberry – blues – 21 h
 2. ne.  Livebeats + The MayHems – blues–rock ’n’ roll – 21 h
 3. po.  By–pass Jazz Band – jazz – 21 h
 4. út.  E Converso – jazz – 21 h
 5. st.  Pražská pekárenská – folk–alternative – 21 h
 6. čt.  Josephine – blues – 21 h
 7. pá.  Life Events & Prudicband – funk–rock – 21 h
 8. so.  Plum Jam (CZ/MX) – blues – 21 h
 9. ne.  Z hecu – folk–big–beat – 21 h
10. po.  MIB quartet – art rock–pop – 21 h
11. út.  Dezert Rock Blues Band – blues–rock – 21 h
12. st.  The Dixieboys – jazz–swing – 21 h
13. čt.  Bluesberry – blues – 21 h
14. pá.  David Murphy Band (US/CZ) – blues – 21 h
15. so.  Tonny Blues Band – blues – 21 h
16. ne.  Bigband Trumpets – jazz, swing – 21 h
17. po.  Motovidlo – od Bacha po Vlacha – 21 h
18. út.  Victorie – 21 h
19. st.  ZaBeKa Blues – blues – 21 h
20. čt.  The Brownies – blues – 21 h
21. pá.  Chuck ’n’ Gag Blues Band – blues–rock – 21 h
22. so.  Ukulele Swing Band – swing – 21 h
23. ne.  Jiří Válek trio – jazz – 21 h
24. po.  J. J. M. Trio – jazz – 21 h
25. út.  Smutný Slymák – blues – 21 h
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26. st.  Ogari – vintage rock – 21 h
27. čt.  Johnny’s Blues – blues, jazz, swing – 21 h
28. pá.  Filip Zoubek & The Blues Q. – blues – 21 h
29. so.  The Band of Jakeys (UK/US) – blues – 21 h
30. ne.  Pánská šatna – cross–folk – 21 h
31. po.  DJ Horyna / guests: Chonzimum Dareš & Zoltán Conti-

nental – birthday party – 21 h

JAZZ & BLUES CLUB U MALÉHO GLENA 
Bar – Restaurant – Jazz & Blues Club – 
Apartments

Praha 1, Karmelitská 23, tel. 257 531 717, e–mail: 
malyglen@malyglen.cz, www.malyglen.cz
> Restaurace otevřena denně 11–02 h.
> Začátky koncertů jsou ve 21 h, pokud není uvedeno jinak. Klub otevřen 
již od 19.30 h. 
> Kompletní nabídka jídel i nápojů.

 1. so.  Filip Gondolán Session – výjimečný multižánrový vokali-
sta – jazz & funk

 2. ne.  UMG Jazz Jam Session – uvádí Jan Fečo –COME TO 
JAM!

 3. po.  Rene Trossman’s Blue Monday – (USA/CZ) Chicago 
blues man and his men

 4. út.  Jakub Zomer Blues Classics – nejznámější hity jazzové 
historie

 5. st.  Najponk Trio – nekompromisní český jazz & blues piani-
sta (Zlatý Anděl Award)

 6. čt.  Pavel Wlosok Q featuring Paul Bollenback – (guit) – 
(USA/CZ) – výjimečný pianista skladatel, působící v USA 
– straight–ahead jazz, originals

 7. pá.  Tomas Jochmann Trio – přední pianista nejmladší gene-
race

 8. so.  Rosťa Fraš Q – přední český saxofonista a kapela – stra-
ight–ahead jazz

 9. ne.  UMG Jazz Jam Session – uvádí Jan Fečo – COME TO 
JAM!

10. po.  Rene Trossman’s Blue Monday – Chicago blues man 
and his men

11. út.  Jakub Zomer Blues Classics – nejznámější hity jazzové 
historie

12. st.  Jamie Marshall’s „The Amplified Acoustic Band“ – 
„A real music giant One of the music gems of this coun-
try“ BBC

13. čt.  Petra Brabencová Four – top vocal jazz, ballads & bossa 
nova

14. pá.  Los Quemados – brilantní směs stylů od bopu po funk
15. so.  Filip Gondolán Session – výjimečný multižánrový vokali-

sta – jazz to funk
16. ne.  UMG Jazz Jam Session – uvádí Jan Fečo – COME TO 

JAM!
17. po.  Rene Trossman’s Blue Monday – Chicago blues man and 

his men

18. út.  Bohemian Blues Band feat. Jiří Maršíček (guit, voc) & 
Robert Vašíček (piano) – top blues

19. st.  Najponk Trio – nekompromisní český jazz & blues piani-
sta /Zlatý Anděl Award)

20. čt.  Charlie Slavik Revue – blues & shuffl es v nejlepší formě
21. pá.  Vojtěch Eckert Trio – piano jazz trio – jazz standards & 

bossa nova
22. so.  Petr Beneš Q – dynamický jazz 
23. ne.  UMG Jazz Jam Session – uvádí Jan Fečo –COME TO 

JAM!
24. po.  Rene Trossman’s Blue Monday – Chicago blues man 

and his men
25. út.  Bohemian Blues Band feat. Jiří Maršíček (guit, voc) 

& Robert Vašíček (piano) – top blues
26. st.  Jamie Marshall’s „The Amplified Acoustic Band“ – 

„A real music giant One of the music gems of this coun-
try“ BBC

27. čt.  Robert Balzar NEW trio – přední české jazzové trio – jazz 
standards & originals

28. pá.  Václavů / Mácha Q – top jazz quartet – jazz standards
29. so.  Ondřej Štveráček Quartet – nekompromisní jazzový ‚ná-

řez‘ – straight–ahead jazz
30. ne.  UMG Blues Jam Session – uvádí Rene Trossman (US) – 

COME TO JAM!
31. po.  Rene Trossman’s Blue Monday – Chicago blues man 

and his men

MALOSTRANSKÁ BESEDA
Praha 1, Malostranské nám. 21, tel. 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. 257 
409 123.
> Otevřeno: 19–02.30 h.

 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23. a 29. 
 Zavřeno
 3. po.  Honza Jareš & Miki Nop – 21 h
 4. út.  Blues Session – 21 h
 5. st.  Bran & Dewi Pajot, support Capitaine Etc. – 21 h
 6. čt.  Vložte kočku – 21 h
 7. pá.  Krausberry – 21 h
10. po.  Mirek Kovařík – Václav Hrabě: Blues pro bláznivou holku 

– 21 h
11. út.  Bezpatyboty – 21 h
12. st.  Jan Spálený & ASPM – 21 h
13. čt.  Shargoo – 10 let / host: Pracovní sobota – 21 h
14. pá.  Střídmí klusáci v kulisách višní – 21 h
17. po.  The Colorblids – 21 h
18. út.  Jull Dajen – 21 h
19. st.  Bratři v triku – 21 h
20. čt.  Ivan Hlas trio – 21 h
21. pá.  Continue – 21 h
24. po.  Oskar Petr & Jazz Q – 21 h
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25. út.  Bezefšeho + Ponožky pana Semtamťuka – 20 h
26. st.  Velký prázdninový Potlach: Pacifi k + Roman Horký – 

20 h
27. čt.  B.lues – 21 h
28. pá.  Laura a její tygři – 21 h
30. ne.  Klub zadán
31. po.  Roman Dragoun & His Angels – 21 h

STŘELECKÝ OSTROV – LÉTO PRO PRAŽANY
Letní scéna Malostranské besedy

www.letnak.cz
Ponton otevřen: po–pá 11–22 h / so–ne 10–22 h

 1. a 2.  Dyzajn Market – 10 h
 3. po. Veřejné bohoslužby Křesťanského společenství Praha – 

17 h
 DJ Kartmen – 20 h
 4. a 26.  Headliner Ponton – 18 h
 5. st.  DJ IA – 18 h
 6. čt.  Vladimír Mišík & Etc… + Blues Effect – 19.30 h
 7. a 21.  Ponton Beat Picnic evening – 17 h
 8., 22. a 31. 
 DJ Brady & Few – 18 h
 9. ne.  Promenádní koncerty: The Brownies – 14.30 h
 Veřejné bohoslužby Křesťanského společenství Praha – 

17 h
 Electroswing Sunday – 20 h
10. – 14.  Prague Pride 2015
15. so.  Ponton Beat Picnic Vol. 3 – 13 h
16. ne.  Promenádní koncerty: Pražský Ukulele Band – 14.30 h
 Veřejné bohoslužby Křesťanského společenství Praha – 

17 h
 Electroswing Sunday – 20 h
17. po.  Guy Bennet & Mark Nessmith – 18 h
18. út.  Retro projekt – 18 h
19. st.  Zrní – akustický koncert – 19.30 h
20. čt.  Foxie & the Band – 18 h
23. ne.  Promenádní koncerty – 14.30 h
 Veřejné bohoslužby Křesťanského společenství Praha – 

17 h
 Electroswing Sunday – 20 h
24. po.  No Time – 18 h
25. út.  Špuntkvaně – 18 
27. čt.  Bratři Ebenové – 19.30 h
28. pá.  Polemic – 19.30 h
29. so.  DJ Pocoloco – 18 h
30. ne.  Promenádní koncerty: Circus Problem – 14.30 h
 Veřejné bohoslužby Křesťanského společenství Praha – 

17 h
 Electroswing Sunday – 20 h

VAGON CLUB
Praha 1, Národní 25 (Palác Metro), tel. 733 737 301 (po 19 h), e–mail: 
vagonclub@seznam.cz, www.vagon.cz

 1. so.  Videorockotéka – vstup volný – 24–06 h
 3. po.  Ladescarga Salsa Orchestra – 21 h
 4. út.  Keltské úterý: Vintage Wine – 21 h
 5. st.  B. B. Flink + Underwear – 60‘ – 90‘ revival – 21 h
 Rockotéka – vstup volný – 24–05 h
 6. čt.  The Doors tribute – Other Voices – 21 h
 Rockotéka – vstup volný – 24–05 h
 7. pá.  Iron Made In (revival Praha) – 21 h
 Videorockotéka – vstup volný – 24–06 h
 8. so.  Egelet – Sting, The Police, U2, Santana, etc…
 Videorockotéka – vstup volný – 24–06 h
10. po.  Talenti a Mistři: DG 307 + Tomáš Vtípil (Syntax Error) – 

koncert se koná s podporou Hl. m. Prahy – 21 h
11. út.  Eric Clapton revival – 21 h
12. st.  Led Zeppelin revival – 21 h
 Rockotéka – vstup volný – 24–05 h
13. čt.  Alice in Chains Tribute Prague + The Viv + Twillight Kid 
 Rockotéka – vstup volný – 24–05 h
14. pá.  Rolling Stones revival Brno – 21 h
 Videorockotéka – vstup volný – 24–06 h
15. so.  Professor (Beatles, Lennon, Deep Purple, Queen, AC/DC, 

etc…) – nekuřácký koncert – 21 h
 Videorockotéka – vstup volný – 24–06 h
16. ne.  Iron Maiden revival (Italy) + Metallica revival (Italy) – 21 h
17. po.  Záviš kníže pornofolku – 21 h
18. út.  ATP Band (Velvet Underground revival) – 21 h
19. st.  Znouzectnost – nekuřácký koncert – 21 h
 Rockotéka – vstup volný – 24–05 h
20. čt.  Queenie – Queen revival – nekuřácký koncert – 21 h
 Rockotéka – vstup volný – 24–05 h
21. pá.  Rock Automat (AC/DC, Iron Maiden, Black Sabbath, Led 

Zeppelin, Judas Priest, etc…) – 21 h
 Videorockotéka – vstup volný – 24–06 h
22. so.  Black Sabbath and Ozzy Osbourne revival – 21 h
 Videorockotéka – vstup volný – 24–06 h
23. ne.  Afterglow – hardrock (Honza Holeček, Jindra Musil, Jirka 

„Zelí“ Zelenka, Pavel Novák) – 21 h
26. st.  Už jsme doma – 21 h
 Rockotéka – vstup volný – 24–05 h
27. čt.  Curlies + Honem – punk–rock – 21 h
 Rockotéka – vstup volný – 24–05 h
28. pá.  Pink Floyd revival – Distant Bells – 21 h
 Videorockotéka – vstup volný – 24–06 h
29. so.  Professor (Beatles, Lennon, Deep Purple, Queen, AC/DC, 

etc…) – 21 h
 Videorockotéka – vstup volný – 24–06 h
31. po.  Sváťa Karásek & Svatopluk – 21 h
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OBECNÍ DŮM
Významná stavba pražské secese z roku 1912

Praha 1, nám. Republiky 5, tel. 222 002 101, e-mail: 
info@obecnidum.cz, www.obecnidum.cz
> Pokladna otevřena: denně 10–20 h.

TURISTICKÉ PROHLÍDKY OBECNÍHO DOMU:
Termíny na www.obecnidum.cz

Vstupné:  plné 290 Kč, rodinné 500 Kč (1–2 dospělé osoby 
a 1–3 děti do 18 let), snížené 240 Kč (senioři, držitelé 
průkazu ZTP, ZTP/P, mládež 10 – 18 let, studenti SŠ 
a VŠ do 26 let), 15% sleva z plného vstupného: 247 Kč 
(pro držitele Prague Card), děti do 10 let zdarma.

Vstupenky lze zakoupit v historické pokladně Obecního domu, ne-
bo 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).

Další program viz rubrika Galerie, výstavy.



 Die Firma Rückl Crystal, a. s., 
der Produzent des Bleikristallglases 
(24 % PbO) bietet die Besichtigung 
seiner Glasshütte in Nižbor bei 
Beroun mit der Vorführung von allen 
Phasen der Produktion in traditionelle 
Handarbeitart an. Die Exkursion 
kann man auf unten erwähnten 
Telephonnummer bestellen. 

Rückl Crystal, a. s., Lánská 141, 267 05 Nižbor 
tel.:+420 311 696 248, e-mail: marketa@ruckl.cz 
www.ruckl.cz

RÜCKL CRYSTAL

 Firma Rückl Crystal, a. s., výrobce 
olovnatého křišťálu (24 % PbO), 
nabízí prohlídku své sklárny v Nižboru 
u Berouna s ukázkou ruční výroby 
ve všech jejích etapách. Exkurzi lze 
objednat na níže uvedeném telefonním 
čísle. 

 The fi rm Rückl Crystal, a. s., – 
producer of lead crystal (24 % PbO) – 
offers visits to they glasswork in Nižbor 
near Beroun with the sample of hand 
production in all stages. You could 
book your visit on our telephone 
number. 

Nizbor 01.indd   2 18.12.2014   14:32:09
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AMERICKÉ CENTRUM
Velvyslanectví USA v Praze

Praha 1, Tržiště 13, tel. 257 530 640, e–mail: acprague@state.gov, 
www.americkecentrum.cz
> Aktuální informace o programech najdete na www.americkecentrum.cz

KNIHOVNA: 
Návštěvní hodiny pro veřejnost: po–čt 13–16 h.
Knihovna nabízí více než 1 000 publikací o americké zahraniční po-

litice, bezpečnosti, kultuře a dalších tématech, americké 
odborné a populární časopisy. Zpřístupňuje elektronické 
databáze amerických médií a odborných periodik a infor-
mační materiály vládních institucí USA. V otevírací době 
lze využít asistence knihovníka. 

VÝSTAVY:
> Výstavy jsou přístupné v otevíracích hodinách AC a mimo nahlášené 
programy. Pokud se chystáte na návštěvu zdaleka, doporučujeme, abyste si 
předem telefonicky ověřili, že jsou výstavy dostupné. 

 New York v módních výlohách: Výstava fotografi í Marti-
ny Kekule. Foyer. Do 28. 8.

 Kouzlo oceánu: Nantucket jako inspirace pro česko–
americkou malířku Lenku Rubensteinovou. Výstava ole-
jových maleb Lenky Rubenstein. Malá a velká místnost. 
Do 18. 8.

PROGRAMY:
Aktuální informace o programech na www.americkecentrum.cz

FILM:
Bližší informace o promítání fi lmů na www.americkecentrum.cz/

program/screening.
 4., 11., 18., 25. 
 Filmový klub – promítání klasického amerického fi lmu. 

V angličtině, s anglickými titulky – 18 h

ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT
Praha 1, Šporkova 14, tel. 257 090 681, e–mail: iicpraga@esteri.it, 
www.iicpraga.esteri.it, www.facebook.com/italiancultureinstituteprague
> Změna programu vyhrazena.

         
VÝSTAVA: Mozaiky z Ravenny. Pořadatelé: Comune di Ravenna 

– Servizio Turismo e Attività Culturali (Městský úřad 
v Ravenně – Odbor turismu a kultury), Studijní a vědec-
ká knihovna Plzeňského kraje a Italský kulturní institut 
v Praze. Více na: www.turismo.ra.it; www.svkpl.cz. Studij-
ní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, přízemí, Smeta-
novy sady 2, Plzeň. Otevřeno po–pá 8–17 h, so 9–12 h. 
Výstava trvá do 3. 9.

HUDBA:
30. 7. – 10. 9. 
 16. Mezinárodní letní hudební festival Thurn–Taxis, Lou-

čeň 2015 (Rožďalovice, Loučeň, Lysá nad Labem):
 4. 8.  Koncert italského klavírního dua Andrea Bambace a Sa-

brina Kang. Program: F. Chopin, J. Brahms, G. Gershwin 
a D. Milhaud. Pod záštitou Italského kulturního institutu. 
Více na: www.kdloucen.cz. Kulturní dům, Loučeň – 19 h

14. 8. – 6. 9. 
 6. Opera Barocca ’15 (Festival barokní hudby, tance a di-

vadla). Pořádá Festival Opera Barocca. Mediální podpora 
Italský kulturní institut. Více na: www.operabarocca.cz. 
Rezervace vstupenek: info@operabarocca.cz. Clam–
Gallasův palác, nádvoří, Husova 20, Praha 1 – 20.15 h

15. 8.  Koncert souboru Coro Civico „Marino Boni“ z Viada-
ny. Elisa Lubrano – varhany, dir. Marino Cavalca. Pod 
záštitou Italského kulturního institutu. Více na: www.us-
cimantova.it/mboni.html. Kostel sv. Ludmily, nám. Míru, 
Praha 2 – 19 h 

 6. 8. – 24. 9. 
 20. Svatojakubské Audite Organum. Mezinárodní var-

hanní festival:
20. 8.  Koncert Donata Cuzzata. Program: G. Picchi, J. S. Bach, 

F. Mendelssohn–Bartholdy, O. Ravanello, M. E. Bossi. 
Ve spolupráci s Italským kulturním institutem. Více na: 
www.auditeorganum.cz. Bazilika sv. Jakuba, Malá Štu-
partská 6, Praha 1 – 19 h
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RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE 
Praha 1, Jungmannovo nám. 18, tel. 257 090 589, e–mail: 
info@rkfpraha.cz, www.rkfpraha.cz 
> Knihovna RKF: po–pá 10–13 a 14–16 h, vstup volný.

NOVÁ VÝSTAVA: 
 Přízrak a Travertin. Markus Hanakam (D) & Roswitha 

Schuller (A), Janek Rous (CZ). RKF, Jungmannovo 
nám. 18, Praha 1. Otevřeno po–pá 10–17 h, kromě ra-
kouských a českých svátků. Vstup volný. Vernisáž 11. 8. 
v 18 h. Do 25. 9.

FILM:
Das Sommerkino 2015:
 4. út.  Falco (A / D 2008, 109 min, německy; anglické titulky) 

– rež. Thomas Roth. Vstup volný. Loď Cargo Gallery, ná-
břeží Ed. Beneše/Čechův most (pod kyvadlem) – 22 h

Kompletní program Das Sommerkino 2015 (25. 6. – 2. 9.): 
 www.dasfi lmfest.cz & www.facebook.com/dasfi lmfest.

KONCERT:
16. mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby (13. 7. 

– 6. 8. 2015)
 3. po.  Maria. Obraz Panny Marie v dílech renesančních mistrů. 

Cappella Mariana, ČR (vokální soubor); Terry Wey (Ra-
kousko) – kontratenor, j. h. Kostel Panny Marie Sněžné, 
Jungmannovo nám. 18, Praha 1 – 20.30 h

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

VÝSTAVA: Jean Delville – výstava představuje dílo jednoho z nejvý-
znamnějších představitelů belgického symbolismu kon-
ce 19. století. Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské 
nám. 13, Praha 1, www.ghmp.cz. Do 30. 8.
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VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA KANCELÁŘE 
VÁCLAVA HAVLA
www.vaclavhavel.com
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

    
Prohlédněte si prostory kanceláře ve Voršilské ulici, kde pracoval 

Václav Havel po skončení své prezidentské funkce. Jed-
ná se o prostor, na jehož vytváření se podílel sám pan 
prezident spolu s architektem Bořkem Šípkem. Prostřed-
nictvím internetových stránek www.vaclavhavel.com či 
speciálně vytvořené aplikace pro iOS si můžete pro-
hlédnout 5 místností s více než 70 detailně popsanými 
předměty, jako jsou různá ocenění, dary či fotografi e. 

Prohlídka první místnosti je bezplatná.

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Praha 1, Staroměstské nám. 12, www.ngprague.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:

> Denně mimo pondělí 10–18 h.
> Roční vstupenku opravňující k neomezenému vstupu po dobu 

jednoho roku můžete zakoupit na pokladnách či objednat 
v našem internetovém obchodě.

Klášter sv. Anežky České
Sídlo Sbírky starého umění NG

Praha 1, U Milosrdných 17, tel. 221 879 111, 221 879 216, 221 879 225
> Vstupné do expozice: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.

STÁLÁ EXPOZICE:
Středověké umění v Čechách a střední Evropě. České gotické, 

německé a rakouské, slovenika, středověké umělecké 
řemeslo.

Hmatová expozice odlitků sochařských děl českého středověkého 
umění 13. – 15. století. Severní křídlo křížové chodby 
kláštera.

VÝSTAVA:
Tajemné dálky, symbolismus v českých zemích 1880–1914. Do 27. 9.

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ:
Informace a rezervace na tel. 221 879 216 (217, 225), e–mail: 

ak.educ@ngprague.cz.

Palác Kinských
Sbírka orientálního umění

Praha 1, Staroměstské nám. 12, tel. 224 810 758
Bezbariérový vstup.
> Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.

EXPOZICE:
Umění Asie.

VÝSTAVA:
Skrytá řeč rostlin. Do 3. 1. 2016. 

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ:
Informace a rezervace na tel. 222 315 205, e–mail: asiaedu@

ngprague.cz.

Konírna paláce Kinských
Výstavní prostor NG

Praha 1, Staroměstské nám. 12, tel. 224 810 758
Bezbariérový vstup.
> Vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 70 Kč.

VÝSTAVA:
ŠO書 – mistři současné japonské kaligrafi e. Do 13. 9.

Salmovský palác
Sídlo Sbírky umění 19. století

Praha 1, Hradčanské nám. 1
Bezbariérový vstup.
> Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.

EXPOZICE:
Umění 19. století od klasicismu k romantismu.

VÝSTAVA:
Jan Hus 1415–2015. Do 13. 9.
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Schwarzenberský palác
Sídlo Sbírky starého umění NG

Praha 1, Hradčanské nám. 2
Bezbariérový vstup.
> Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.

STÁLÁ EXPOZICE:
Baroko v Čechách. Rudolfínské umění, barokní sochařství, barokní 

malířství, barokní umělecké řemeslo ze sbírek Umělec-
koprůmyslového musea v Praze.

Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky baroka.
Císařská zbrojnice. Expozici připravil Vojenský historický ústav Praha 

ve spolupráci s NG.

VÝSTAVA:
Nicolas Poussin obdivovaný (1594–1665). Dílo v grafi ce tří staletí. 

Do 18. 10. 

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ:
Informace a rezervace na tel. 233 081 720 (721), e–mail: ssueduc@

ngprague.cz.

Šternberský palác
Sídlo Sbírky starého umění NG

Praha 1, Hradčanské nám. 15, tel. 233 090 570
> Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.

EXPOZICE:
Evropské umění od antiky do závěru baroka. Ikony, kolekce němec-

kého a rakouského malířství 15. – 18. století, italské 
umění 14. – 18. století, nizozemské umění 15. – 16. 
století, španělští umělci 16. – 18. století, francouzské 
malířství 17. – 18. století, vlámské a holandské umění 
16. – 18. století.

VÝSTAVY:
Návrat Rembrandta: Učenec ve studovně. Jediný Rembrandtův 

obraz na území ČR je zpět po náročném restaurování. 
Součást stálé expozice. Do 31. 12.

Rakouské a německé umění 2. poloviny 19. století – II. díl. Od 20. 8. 
do 3. 4. 2016.

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ 
Informace a rezervace na tel. 220 514 598, 233 090 542 (543), 

e–mail: sp.educ@ngprague.cz.

Valdštejnská jízdárna
Výstavní prostor NG

Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská 3
Bezbariérový vstup.
> Vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč.

VÝSTAVA: 
Česká animovaná tvorba – Večerníček slaví 50 let. Do 13. 9.

Veletržní palác
Sídlo Sbírky moderního a současného umění NG

Praha 7, Dukelských hrdinů 47, tel. 224 301 111
Bezbariérový vstup.
> Vstupné: základní 200, snížené 100, rodinné 250; Slovanská epopej – 
základní 180 Kč, snížené 90 Kč; kombinované Veletržní palác + Slovanská 
epopej – základní 240 Kč, snížené 120 Kč. Prohlídku lze přerušit, vstupenka 
platí po celý den.

EXPOZICE:
Umění 20. a 21. století. Součástí expozice je také Sbírka francouz-

ského umění 19. a 20. století a Stálá expozice zahranič-
ního umění 20. století.

Ateliér Sekal je součástí expozice od 20. 2. 2015.

DLOUHODOBÁ VÝSTAVA:
> Upozornění: výstava bude od 1. 8. znovu otevřena. 
> Více viz Galerie hl. m. Prahy. 

Alfons Mucha: Slovanská epopej. Do 31. 12.

VÝSTAVY:
Diplomanti AVU. Do 2. 8. 
Architekt Lubor Marek. Do 20. 9. 
Introduced Romana Drdová: Pohled. Do 20. 9.
Moving Image Department, II. kapitola: Zatmění nevinného oka. 

Do 20. 9.
Umělci a proroci: Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další. 

Do 18. 10. 
Podivuhodní tvůrci snů I. – Puvis de Chavannes, Redon, Gauguin. 

Do 25. 10. 

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ:
Informace a rezervace na tel. 224 301 003, e–mail: vzdelavani@

ngprague.cz.

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Každé pondělí jsou všechny expozice a výstavy uzavřeny.

Aktualizované informace na www.ghmp.cz

STÁLÉ EXPOZICE:

Bílkova vila
Praha 6 – Hradčany, Mickiewiczova 1, tel. 224 322 021
> Otevřeno: denně mimo po 10–18 h.
> Vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, školní 
(skupina nejméně 20 žáků v doprovodu pedagoga) à 20 Kč.

Znovu zpřístupněná vila nabízí kromě ateliéru Františka Bílka výsta-
vu sestavenou z několika raných prací a soubor raných 
skic. Cílem expozice je ukázat na vybraných dílech Fran-
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tiška Bílka (volné sochy, reliéfy, kresby, grafi ky, nábytek, 
keramika) celkový charakt er jeho umění a poskytnout tak 
divákovi výstižný názor na osobní přínos Bílka českému 
a světovému modernímu umění.

Výstava:  Rané skici Františka Bílka. Další komorní výstava z Bíl-
kovy tvorby je tentokrát zaměřená na kresbu. Předsta-
vuje výběr z raných skic a studií, převážně z rozmezí let 
1891–1903, které jsou zajímavým svědectvím o způsobu, 
jakým si mladý Bílek postupně vytvářel umělecký názor, 
svou životní a tvůrčí fi lozofi i. 

Komentovaná prohlídka:
16. ne.  Lektorská prohlídka – 14 h

Bílkův dům v Chýnově
391 55 Chýnov u Tábora, Údolní 133, tel. 381 297 230
> Otevřeno: út–ne 10–12 a 13–17 h.

 Chýnovské vize Františka Bílka. Nová expozice nabízí 
jedinečnou příležitost seznámit se s díly, která mají z větší 
části přímý vztah k chýnovskému domu. Většinu z nich tu 
Bílek ke konci devadesátých let 19. a počátkem prvního 
desetiletí 20. století vytvořil, jiná se stala během jeho 
života součástí původního interiéru.

Colloredo–Mansfeldský palác
Praha 1, Karlova 2
> Otevřeno: denně mimo po 10–18 h.

 Colloredo–Mansfeldský palác patří k vynikajícím pří-
kladům pražské palácové architektury s bohatým sta-
vebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka 
s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. 
Prohlídková trasa je budována na několika základních 
principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost pře-
devším k uměleckohistorickým a architektonickým kva-
litám objektu. Návštěvník se tu v patnácti zastaveních 
seznámí s nejcharakterističtějšími prvky paláce, s výsled-
ky stavebně–historických a restaurátorských průzkumů, 
s jeho vlastnickou historií a společenským a kulturním 
životem paláce v minulosti a zároveň také se záměry 
Galerie hl. m. Prahy na další využití.

Komentovaná prohlídka:
15. so.  Lektorská prohlídka – 14 h

Zámek Troja
Praha 7 – Troja, U Trojského zámku 1, tel. 283 851 614
> Spojení: metro C – Nádraží Holešovice, bus 112, st. Zoologická zahrada.
> Otevřeno: denně mimo po 10–18 h, pá 13–18 h.
> Vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, 
rodinné 250 Kč, školní (skupina nejméně deseti žáků v doprovodu 
pedagoga) 20 Kč.

Výstavy:  Václav Cigler. Exteriér a interiér Trojského zámku umož-
ňuje představit dílo významného umělce, který v mnoha 
směrech překračuje hranice sklářské tvorby a dotýká se 
řady environmentálních i architektonických problémů. Je 
průkopníkem v uplatnění optického skla, které vtáhl do 

světa umění z technického a vědeckého prostředí. Tato 
metoda mu umožnila vytvářet objekty, které okolní svět 
opticky absorbují a dynamizují. Světelně–kinetický mo-
ment je tak trvalou součástí celé řady jeho prací, ať už 
jej zprostředkovává sklo, leštěný kov, nebo vodní hladina, 
nebo všechna média společně. Do 1. 11.

 Z nouze ctnost i móda. Výstava umělecké litiny ze sbírek 
Muzea hlavního města Prahy představuje litinové před-
měty, které spojily „svůj život“ s hlavním městem, ale 
pocházejí z českých sléváren v Hořovicích (Komárově), 
Novém Jáchymově, Plasích a z hořovické slévárny bratří 
Čermáků. Většina expozice je věnována 19. století, kdy 
se litina stala z počátku nouzovým, ale posléze velmi 
oblíbeným materiálem. Medaile, fi ligránsky jemné šperky, 
kalamáře a svícny podle empírové módy, žánrové fi gurky 
zvířat a mnohé další předměty představují, jak umělecká 
litina pronikla do mnohých oblastí života našich předků. 
Do 1. 11.

Komentovaná prohlídka:
30. ne.  Lektorská prohlídka Zámku Troja – 16 h

VÝSTAVY:

Colloredo–Mansfeldský palác
Praha 1, Karlova 2
> Otevřeno: denně mimo po 10–18 h.
> Vstupné: základní 60 Kč, snížené 30 Kč (děti od 10 let, studenti, senioři 
nad 65 let).

Výstava:  Pandora‘s Vox / Veronika Holcová, Sandra Vásquez de la 
Horra, Klara Kristalova. Výstava, nazvaná podle svůdné, 
avšak nepoddajné postavy z řecké myto logie, předsta-
vuje tvorbu tří autorek. Přestože každá z nich vychází 
z odlišného kulturního zázemí a z jiné životní zkušenosti, 
objevují se v jejich dílech blízké prvky existenciálního 
charakteru. Sandra Vásquez de la Horra (*1967) pro-
žila mládí v Chile, a právě jihoamerické legendy spolu 
s evropskou literaturou jsou vedle autentických životních 
prožitků autorčinou hlavní tvůrčí inspirací. Estetika jejích 
naivizujících fi gurativních kreseb i časté zapojení písma 
upomínají na tradici votivních obrazů a přiznávají spříz-
něnost s lidovou kulturou. Kresby tužkou na papíře uměl-
kyně v závěrečné fázi impregnuje voskem, čímž vytváří 
zdánlivě posvátné objekty. Autorka českého původu Kla-
ra Kristalova (*1967) prožila celý život ve Švédsku. Její 
keramické plastiky s barevným glazovaným povrchem 
vypovídají zejména o traumatech dospívajícího jedince, 
těžce nesoucího nátlak společnosti. Podobně jako San-
dra de la Horra čerpá Kristalova inspiraci i v literatuře, 
zejména v díle dánského spisovatele H. Ch. Andersena. 
Veronika Holcová (*1973) se otevřeně hlásí k odkazu 
českého surrealismu, romantismu a symbolismu. Dva 
póly jejího díla tvoří fi gurativní práce na papíře, kde 
kompaktní ústřední výjev vystupuje kontrastně z bílého 
pozadí, a malby snových nekonečných krajin, které jsou 
naopak jen sporadicky zabydlené osamělými fi gurami. 
Její ikonickou postavou je Lilith, ke které přistupuje s leh-
ce ironickým nadhledem. Do 1. 11.



66 > galerie, výstavy

Komentované prohlídky:
11. út.  Kurátorská prohlídka s Terezií Zemánkovou – 18 h
27. st.  Autorská prohlídka s Veronikou Holcovou – 18 h

Dům fotografi e
Praha 1, Revoluční 5
> Otevřeno: út–st, pá–ne 10–18 h; čt 10–20 h.
> Vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, školní 
(skupina nejméně deseti žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč.

Výstava:  Osvětimské album. Výstava pořádaná ve spolupráci s Ži-
dovským muzeem prezentuje všech téměř 200 fotografi í 
z tzv. Osvětimského alba, unikátního dokumentu z roku 
1944 zachycujícího systematickou likvidaci evropských 
Židů. Ačkoliv jsou na fotografi ích zachyceni převážně 
občané předválečného Československa z Podkarpatské 
Rusi, nebyl doposud v Čechách tento soubor fotografi í 
vystaven. Výstava zároveň objasňuje vznik alba, jeho na-
lezení osvětimskou vězeňkyní Lili Jacob a poválečný osud 
alba, v němž hraje významnou roli i Praha a Židovské 
muzeum v Praze. Do 20. 9.

Dům U Kamenného zvonu
Praha 1, Staroměstské nám. 13, tel. 222 327 851
> Otevřeno: denně mimo po 10–20 h.
> Vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, školní 
(skupina nejméně deseti žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč. 

Výstava:  Jean Delville. Ve spolupráci s belgickými partnery z Mu-
sée Félicien Rops v Namuru a Wallonie–Bruxelles Inter-
national se uskutečňuje historicky první výstava Jeana 
Delvilla, jedné z nejvýraznějších osobností belgického 
symbolismu fi n–de–siècle, mimo Belgii. Jean Delville, 
který je považován za vynikajícího kreslíře, malíře světla, 
esejistu, básníka a ilustrátora, je na výstavě představen 
v reprezentativním výběru kreseb a obrazů, které jsou 
zapůjčeny převážně z belgických muzeí a soukromých 
sbírek. Do 30. 8.

Komentovaná prohlídka:
26. st.  Kurátorská prohlídka s Hanou Larvovou – 18 h

Dům U Zlatého prstenu
Praha 1 – Ungelt, Týnská 6
Bezbariérový vstup.
> Otevřeno: denně mimo po 10–18 h.
> Vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, školní 
(skupina nejméně deseti žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč. 

Výstava:  Eden – Koblasova země (Zveřejnění autora daru). K pod-
statnému rysu umění evropsky uznávaného sochaře Jana 
Koblasy patří schopnost invenčně se vyjádřit v různých 
uměleckých médiích a obohatit je o nové tvůrčí postupy. 
Tato přednost platí i pro grafi ckou tvorbu, jíž se věnuje 
přes 50 let. Výstava, nazvaná podle jednoho autorova 
cyklu, z ní předkládá jen malý zlomek. Vůbec poprvé 
se setkáváme s bohatou škálou gestických monotypů, 
fi gurativně nefi gurativních dřevořezů a serigrafi í a s vý-
běrem počítačové grafi ky. Rovněž poprvé jsou předsta-

veny i monotypy kombinované malbou cyklu Modrá krev 
(1964–1965). Tematicky členěná prezentace Koblasova 
grafi ckého díla, provázaná několika jeho plastikami, zpří-
stupňuje poznání dosud neznámých i pozapomenutých 
oblastí jeho tvorby. Součástí výstavy je obsáhlá publikace 
Jan Koblasa grafi ka prints. Do 4. 10.

Komentovaná prohlídka:
27. čt.  Kurátorská prohlídka s Mahulenou Nešlehovou – 17 h

Městská knihovna
Praha 1, Mariánské nám. 1, 2. patro
> Otevřeno: út–st, pá–ne 10–18 h; čt 10–20 h.
> Vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, školní 
(skupina nejméně deseti žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč. 

Výstava:  Ján Mančuška / První retrospektiva. Výstava jedné z klí-
čových osobností tzv. druhé porevoluční vlny českého 
současného umění, dnes již nežijícího Jána Mančušky 
(1972–2011), seznamuje veřejnost s díly, která vytvořil 
a vystavil na objednávku mezinárodních výstav a galerií 
a která jsou u nás prakticky neznámá. Výběr představuje 
objekty, instalace, performance, videa a fi lmy, ve kterých 
stejně jako v celé tvorbě zkoumal proces vnímání v čase 
a prostoru, mechanismus záznamu a různé možnosti je-
ho percepce. Výstava tak umožní konfrontovat vytvořený 
mýtus o jeho tvorbě s realitou víc než desetileté intenzivní 
umělecké praxe. Retrospektivní výstava je postavena na 
několikaleté pečlivé rekonstrukci soupisu děl a autor-
ských scénářů. Vznikla ve spolupráci s Ján Mančuška 
Estate, Andrew Kreps Gallery New York, Meyer Riegger 
Berlin a Karlsruhe a dlouhou řadou institucionálních 
i soukromých zapůjčitelů. K výstavě vyjde publikace se-
braných textů a autorských scénářů. Do 11. 10.

VÝSTAVA POŘÁDANÁ MIMO PROSTORY GHMP:

Veletržní palác – velká dvorana
Praha 7, Dukelských hrdinů 47
Bezbariérový vstup.
> Otevřeno: expozice bude od 1. 8. znovu otevřena denně mimo po 10–18 h.
> Vstupné na výstavu: základní 180 Kč, snížené 90 Kč.

Výstava:  Alfons Mucha / Slovanská epopej. Alfons Mucha (1860–
1939) je světově nejproslulejší český moderní umělec, 
který získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 
19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní 
tvorbě. Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném díle, 
jež považoval za mnohem závažnější – v souboru dvace-
ti velkoformátových obrazů Slovanská epopej, na němž 
pracoval v letech 1912–1926. Monumentální cyklus Slo-
vanská epopej je nyní představen české veřejnosti v celé 
své velkoleposti. Do 31. 12.

Komentovaná prohlídka:
29. so.  Lektorská prohlídka s Hanou Larvovou – 15 h

PROHLÍDKY ZAMĚŘENÉ NA HISTORII OBJEKTŮ GHMP:
 2. ne.  Dům U Zlatého prstenu – 14 h
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VEŘEJNÁ PLASTIKA:
Přednášky, komentované prohlídky a odborné komentáře. Rezerva-

ce nutná na e–mail: lucie.haskovcova@ghmp, tel. 606 
612 987. Minimální počet osob pro realizaci prohlídky je 
5 osob. Vstup zdarma.

22. so.  Odborné komentáře k reliéfu z Juditina mostu s lek-
torkami GHMP. Sraz před knihkupectvím Juditina věž, 
Mostecká 1, Praha 1 – 15 h 

GALERIE A–Z

AD GALERIE
Praha 1, Uhelný trh 11, tel. 732 160 647, e–mail: jkdudycha@gmail.
com, www.adgalerie.cz, www.ceskeumeni.com
> Otevřeno: po–pá 10.30–18 h.
> Vstup volný.

Výstava:  V dvoupodlažních prostorách naší prodejní galerii vysta-
vujeme díla od více jak 200 českých umělců z oblasti 
malířství, grafi ky, sochařství, šperkařství, sklářství, ke-
ramiky a porcelánu. I v létě umělci nezahálí a každý den 
k nám přijde alespoň jeden výtvarník s novými díly. Tak 
se přijďte podívat osobně či přes e–katalog, díky které-
mu lze zamlouvat i nakupovat: www.ceskeumeni.com.

ARTINBOX GALLERY
Praha 1, Perlová 370/3 (Dům v Kisně), tel. 777 748 433, e–mail: 
nadiarovderova@seznam.cz, www.artinbox.cz
> Otevřeno: do 9. 8. je galerie uzavřena, od 10. 8. otevřeno út a čt 14–16 h, 
nebo po tel. dohodě.
> Aktuálně sledujte naše stránky na Facebooku: Artinbox – galerie 
fotografi e.
> Přijímáme do komisního prodeje díla klasiků české fotografi e.

Výstava:  Jan Lukas: Portréty 1930–2005. Výstava u příležitosti 
100. výročí narození autora. Kurátorka: Nadia Rovderová 
ve spolupráci s Helenou Lukas. Od 18. 8. do 6. 10.

Dále nabízíme díla těchto autorů: 
 Fr. Drtikol, E. Fuka, A. Hammid, M. Havránková, 

J. Lauschmann, J. Lukas, P. Nikl, S. Pastor, J. Rössler, 
D. J. Růžička, J. Sudek, J. Svoboda, J. Švankmajer, 
P. Župník a další.

ART–RESIDENCE ZAHRADNÍK
Praha 1, V Jámě 8, tel. 728 895 906, e–mail: drubin@email.cz, 
www.zahradnik.pro
> Otevřeno: st–so 12–19 h.
> Vstupné: 50 Kč.

Art–residence Zahradník byla založena v roce 2013 a slouží jako 
otevřený prostor, pro setkávání a sdružování tvůrčích a 
kreativních lidí. Disponuje výstavním prostorem, fotogra-
fi ckým ateliérem, temnou komorou, historickým muzeem 
s fotografi emi a obchodem.

Výstava:  Letní škola fotografi e. Více jak 20 umělců z České repub-
liky, Slovenska, Polska, Německa, Ukrajiny a Ruska bu-
dou prezentovat svá díla vytvořená různými historickými 
a alternativními fotografi ckými technikami. Během léta se 
můžete zúčastnit workshopů a speciálních mistrovských 
lekcí. Registrovat se a zjistit další podrobnosti můžete na 
www.zahradnik.pro. Do 31. 8.

Doprovodný program:
V rámci výstavy budou každý týden probíhat semináře, setkání 

a workshopy. Podrobnosti naleznete na naších face-
bookových stránkách: www.facebook.com/zahradnikart.

ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Praha 1, Újezd 30, tel. 251 510 760, www.atelierjosefasudka.cz
> Otevřeno: denně mimo po 12–18 h.

      
Výstava:  Sudek / Svoboda – Komparace II. Volná replika dávné 

výstavy (Komparace I – 1983, Galerie vý tvarného umění 
v Roudnici nad Labem) tentokrát konstruovaná ze Sudko-
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vý ch a Svobodový ch děl ve sbírce PPF a dokumentárních 
fotografi í přátel a pamětníků, je připomínkou dvou stěžej-
ních autorů české fotografi e a snahou znovu načrtnout, 
snad s větším odstupem a nadhledem, siločáry jejich 
příbuzenství a vlivů. Kurátoři výstavy: Zdeněk Kirschner 
a Pavel Vančát. Do 30. 8.

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Praha 7, Poupětova 1, tel. 295 568 123, e–mail: info@dox.cz, 
www.dox.cz
> Spojení: metro C – Nádraží Holešovice, tram 12, 14, 24, st. Ortenovo 
náměstí.
> Otevřeno: so–po 10–18 h, út zavřeno, čt 11–21 h (kavárna do 22 h), 
st a pá 11–19 h.
> Vstupné: základní 180 Kč, snížené 90 Kč.

Největší centrum současného umění v České republice. Multi-
funkční prostor pro prezentaci mezinárodního i českého 
umění, architektury a designu. Kromě výstavních prostor 
zde najdete kavárnu, knihkupectví a designový obchod.

Výstavy:  Art Brut Live / Sbírka abcd – Bruno Decharme. Foto-
grafi e – Mario Del Curto. Výstava představuje díla ze 
sbírky francouzského sběratele Bruna Decharma, která 
je jednou z nejreprezentativnějších kolekcí současného 
art brut na světě. Spolu s prezentací dokumentárních 
a portrétních snímků švýcarského fotografa Maria Del 
Curta výstava nabídne pohled do soukromých světů 
tvůrců současného „umění v syrovém stavu“. Do 17. 8.

 Všude dobře – Karel Cudlín, Matěj Stránský, Milan Jaroš. 
Tři fotografové časopisu Respekt byli během posledních 
pěti let u povodní i sněhových kalamit, předvolebních 
kampaní, průjezdu konvoje NATO i zatmění Slunce. Jejich 
fotografi e zachycují, jak moc jsou mimořádné okamžiky 
našich životů propojené s banálními každodenními chvil-
kami. A že jedny bez druhých jsou nemyslitelné. Do 31. 8.

 Proces. Výstava zachycuje atmosféru a systém fungování 
ruského soudnictví na příkladu druhého soudního pro-
cesu s Michailem Chodorkovským a jeho společníkem 

Platonem Lebeděvem. Ruský umělec Alexandr Kotlia-
rov (1969–2014) ztvárnil toto téma v obecnější rovině 
a postavy Soudce, Žalobců, Advokátů, Svědků a Obža-
lovaných ztvárnil jako komiksové postavy v nadživotní 
velikosti. V multimediální instalaci kurátora Antona Litvina 
se divák stává součástí podivného a zneklidňujícího obřa-
du, který je velmi vzdálen řádnému soudnímu procesu. 
Od 31. 7. do 14. 9.

 Jakub Szczęsny: Operations. Výstava představuje svě-
tově známý projekt Jakuba Szczęsneho „Keret House“, 
který byl označen za „nejužší dům světa“, a další práce 
tohoto polského architekta. Od 14. 8. do 19. 10.

GALERIE 9 – VYSOČANSKÁ RADNICE
Praha 9, Sokolovská 324/14, tel. 236 041 292, http://galerie9.cz
> Otevřeno: po–čt 10–19 h.
> Spojení: metro B – Vysočanská.

Stálá expozice v historické budově radnice:
 Historie a současnost Prahy 9 v dokumentech a fotogra-

fi ích
Výstava:  Václav Mach–Koláčný: Ozvěny post–atomové renesance. 

Od 4. 8. do 27. 8.
Program:
Kreativní dílny pro všechny věkové kategorie. Tvoříme zde pro ra-

dost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění. Kurs probíhá pří-
mo ve výstavních prostorách, takže můžete být inspirová-
ni výtvarnými díly. Rezervace není nutná. Vstup zdarma.

 5. st.  Šperky z moduritu – 17–19 h
12. st.  Tisk na textil – 17–19 h
26. st.  Dekorace z knofl íků – 17–19 h
Dámský klub:
12. st.  Tisk na textil – 19–21 h
26. st.  Šperky z plastu – 19–21 h

GALERIE CESTY KE SVĚTLU 
ZDEŇKA HAJNÉHO
Praha 4 – Chodov, Zakouřilova 955/9, tel. 272 950 557, e–mail: 
galerie@ce  stykesvetlu.cz, www.cestykesvetlu.cz
> Galerie: otevřeno út–ne 14–19 h.

Stálá expozice:
 Netradiční umělecký interiér s obrazy a světelnými 

objekty z krystalů Zdeňka Hajného, který působením 
hudby, měnícího se osvětlení a interaktivností jednotli-
vých kompozic nabízí prostředí zcela ojedinělé. Prodejní 
výstava děl českých umělců.

út a ne  Vesmírná píseň – část II. – hudebně obrazová fantazie – 15 h
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so a ne  Putování vesmírem – část III. – hudebně poetická kom-
pozice – 17 h

Večerní pořady v 2. patře galerie naleznete na www.cestykesvetlu.cz.

GALERIE eS
Praha 4, Nuselská 5, tel. 261 215 899, tel./fax 267 750 580, 
www.esgalerie.cz
> Otevřeno: po–pá 10–18 h. Internetový prodej.

Prodejní expozice:
 Obrazy, sochy a grafi ky současných umělců (Born, De-

mel, Fibichová, Hodonský, Mansfeldová, Orieškovi, Slíva, 
Suchánek, Sukdolák ad.), keramická plastika (Kavanová, 
Laštovička, Radovi, Samohelová, Taberyová, Viková, Volf, 
Wernerová ad.).

GALERIE HOLLAR
Praha 1, Smetanovo nábř. 6, tel. 737 288 310, e–mail: hollar@hollar.cz, 
www.hollar.cz
> Otevřeno: denně mimo po 10–12 a 13–18 h.
> Vstup zdarma.
> Výstava se koná za fi nanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy 
a Klimeš Finance, s. r. o.

Výstava: Jana Budíková: Paralely. Ženský pohled na svět a tech-
nický způsob zpracování námětů bude v roce 2015 
zastoupen prezentací souborného grafi ckého díla Jany 
Budíkové. Prostřednictvím suché jehly a kreseb, utka-
ných z křehkých lámavých čar, vizualizuje autorka ne-
předmětný svět, vycházející vždy z konkrétních podnětů. 
Zobrazení intimních lidských vjemů, lidského života a to-
tožnosti, vnitřního napětí očima Jany Budíkové přináší 
důležitý pohled na ženské vnímání reality. Vernisáž 5. 8. 
v 17 h. Od 6. 8. do 30. 8.

Doprovodný program:
19. a 26.  Setkání s autorkou a její komentář k výstavě – 16 h

GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Praha 1, Betlémské nám. 5a, tel. 222 222 746, e–mail: gjf@gjf.cz, 
www.gjf.cz
> Otevřeno: denně 10–19 h.

Výstava:  Evropská cena za městský veřejný prostor. Výběr nejzají-
mavějších počinů v oblasti revitalizace veřejného prostoru 

za poslední dva roky se představuje v Praze na Landsca-
pe festivalu již podruhé. Do 26. 8.

Festivaly:
Landscape festival Praha 2015. Další ročník uvede opět na Ná-

kladovém nádraží Žižkov výstavy věnované krajinářské 
architektuře, veřejnému prostoru, ale také digitálnímu 
landscapu. Součástí budou rovněž site specifi c instalace 
a řada doprovodných akcí. Do 29. 9.

Open Air Aréna Betlémské náměstí 2015: 
Letní multižánrový festival v dvorním traktu GJF. 
19. 8.  Long Vehicle Circus, Samota
24. 9.  Betlémská kulturní noc

GALERIE KODL
Praha 1, Národní 7, tel. 251 512 728, 602 327 669, fax 251 512 726, 
e–mail: galerie@galeriekodl.cz, www.galeriekodl.cz
> Otevřeno: po–pá 10–18 h.

Stálá prodejní expozice:
 Obrazy českých malířů 19. a 20. století

GALERIE LA FEMME
Praha 1, Bílkova ul. 2 (naproti hotelu Intercontinental), 
tel. 224 812 656, 775 726 067, e–mail: info@glf.cz, www.glf.cz
> Otevřeno: denně 10–18 h. 

Výstava:  Letní artmix. Letní výběr nejlepších obrazů a soch G  alerie 
La Femme – B. Jirků, J. Anderle, M. Chabera, A. Born, 
M. Rittstein, M. Jiránek, T. Hřivnáč, Z. Janda, E. Mansfel-
dová, J. Hladík, Tylek, B. Olmrová, V. Suchánek, J. Hen-
drych, F. Hodonský, V. Brunton, R. Augustin, K. Černá, 
Z. Tománek, P. Nižňanský, M. Pošvic, P. Císařovský, 
R. Brančovský, M. Lipi a další. Do 31. 8.

GALERIE LAZARSKÁ
Praha 1, Lazarská 7, tel. 222 523 739
> Otevřeno: po–pá 10–12 a 13–18 h, so 10–12 a 13–16 h, ve dnech 1. 7. 
– 31. 8. po–pá 10–12 a 13–18 h. 
> Nákup a prodej obrazů, kreseb a grafi ky autorů 20. století.

L A Z A R S K Á

Výstavy:  ČESKÁ TVORBA XX. STOLETÍ: O. Janeček, F. Tichý, V. Be-
neš, J. Smetana, O. Mizera, R. Fremund, Č. Kafka a další. 
Do 31. 7.
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GALERIE MALOSTRANSKÁ BESEDA
Praha 1, Malostranské nám. 21, www.malostranska-beseda.cz, 
tel. 720 995 771, e-mail: rezervace@malazrybarnyvystava.cz
> Otevřeno: denně mimo po 12–19 h.

Výstava:  Malá z rybárny. Prožijte příběh nového českého animo-
vaného fi lmu „Malá z rybárny“ režiséra a výtvarníka Jana 
Baleje v netradičním kině v prostředí originální výstavy. 
Máte jedinečnou možnost zhlédnout fi lm v zákulisí jeho 
vzniku! Přijďte se dotknout fi lmových hvězd! Do 31. 8. 

Filmové projekce:
Od 24. 7. probíhají v prostorách výstavy projekce fi lmu Malá z ry-

bárny. Program na www.malazrybarnyfi lm.cz, rezervace 
na e-mail: rezervace@malazrybarnyfi lm.cz.

GALERIE MILLENNIUM
Praha 1, Tržiště 5, tel. 257 534 584–7, e–mail: 
gallery@gallerymillennium.cz, www.gallerymillennium.cz
> Otevřeno: denně mimo po 12–18 h.

Výstavy:  Letní výstava. Vystavují: Karol Baron, Karel Bartáček, 
Michal Burget, Michal Cihlář, Petr Císařovský, Petr Fi-

ala, Roman Franta, Igor Grimmich, Adolf Hoffmeister, 
Xénia Hoffmeisterová, MICL, Karel Jerie, Stefan Milkov, 
Michal Nosek, Luboš Plný, Veronika Richterová, Michael 
Rittstein, Martin Salajka, Jan Švankmajer, Tomáš Tichý, 
Martin Velíšek, Dana Zámečníková a další. Do 2. 8.

 Martin Velíšek a Aurel Klimt: Filmové loutky. Od 5. 8. do 
6. 9.

GALERIE MIRO – KOSTEL SV. ROCHA
Praha 1, Strahovské nádv. 1/132, tel. 233 354 066, fax 233 354 075, 
e–mail: info@galeriemiro.cz, www.galeriemiro.cz, www.trebbia.eu
> Otevřeno: denně 10–17 h.

Výstava:  Míla Fürstová – Graphic Work – Coldplay and Beyond. 
Výběr z grafi ckého díla britské umělkyně českého půvo-
du. Do 30. 8.

GALERIE MODERNA
Praha 1, Masarykovo nábř. 24, tel. 222 520 252, 
e–mail: galeriemoderna@seznam.cz, mail@galeriemoderna.cz, 
www.galeriemoderna.cz, www.facebook.com/galeriemoderna
> Otevřeno: denně 10–12 a 13–18 h.
> Vstupné dobrovolné.

Výstavy:  Zdeněk Burian: Karel May. Výstava Zdeňka Buriana 
(1905–1981), jenž utvořil základ určitého výrazu české 
ilustrace dvacátého století je úzce zaměřena na dílo 
spisovatele Karla Maye. Na 40 ilustrací z knih Karla 
Maye „Vinnetou I. – V.“, „Old Surehand I. – II.“, „Černý 
mustang“, „Poklad ve Stříbrném jezeře“, „Petrolejový 
princ“, „Na Rio de la Plata“ atd. nám umožní nostalgicky 
zavzpomínat na dobu Divokého západu. Do 2. 8.
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 100 let české grafi ky. Výstava představuje na 30 autorů, 
kteří tvořili páteř české grafi cké tvorby 20. století: Jiří 
Anderle, Adolf Born, Václav Boštík, Vladimír Boudník, 
Otakar Coubine, Josef Čapek, Karel Černý, Emil Filla, 
František Gross, Ota Janeček, Ludmila Jiřincová, Jiří 
John, Bohumil Kubišta, Alena Kučerová, Oldřich Kulhá-
nek, František Kupka, Josef Lada, Kamil Lhoták, Vojtěch 
Preissig, Bohuslav Reynek, Zdeněk Sklenář, Jan Smeta-
na, František Tichý, Toyen, Josef Šíma, T. F. Šimon, Adrie-
na Šimotová, Max Švabinský, Josef Váchal, Jan Zrzavý. 
Výstava zdůrazňuje autentičnost, ale i různorodost české 
grafi cké tvorby 20. století s tendencemi a uměleckými 
proudy, které toto období ovlivňovaly, ať procházelo 
válečným i politickým útlakem, či relativně svobodným 
a kulturně intenzivním obdobím. Od 6. 8. do 6. 9.

GALERIE RUDOLFINUM
Praha 1, Alšovo nábřeží 12, tel. 227 059 205, e–mail: 
galerie@rudolfi num.org, www.galerierudolfi num.cz
Bezbariérový vstup.
> Otevřeno: út–st a pá–ne 10–18 h, čt 10–20 h.
> Vstupné: základní 120 Kč, snížené 70 Kč.

VELKÁ GALERIE:
Roger Hiorns. Roger Hiorns (*1975, Birmingham) patří k výrazným 

představitelům mladé generace britské umělecké scény. 
V roce 2009 byl nominován na Turner Prize za silně emo-
cionální instalaci Seizure (Obsazení). Stěny londýnského 
bytu nechal pokrýt krystaly modré skalice a vysloužil si 
tím označení „alchymista“. Těžištěm jeho aktuální praž-
ské výstavy jsou nejen sochařské instalace kombinující 
průmyslové objekty s elementem ohně a pózováním 
nahých mladíků, ale kupříkladu i  na prach rozdrcený vo-
jenský letecký motor nebo oltář. Nová instalace Beings 
(Bytosti), sestává z při  bližně dvou set mutantů – objektů 

z plastových součástek starých automobilů, levitujících ve 
skupinách a zlověstně chrlících pěnu. Hiorns stále pracu-
je s emocemi návštěvníka, ideologická složka jeho prací, 
mapující odvrácené stránky pokroku a sebestřednosti 

západní civilizace, však postupně nabývá na důležitos-
ti. Výklad jeho děl je silně ambivalentní a do popředí 
se dostává tematizace propasti mezi tím, co vidíme na 
povrchu, a co se o původu nebo pozadí vystavených 
děl dozvíme. Hiorns se z alchymisty stává enfant terrible 
zpohodlnělé společnosti. Jeho díla můžeme stejně tak 
odmítnout, protože jsou nám „nepohodlná“, jako milovat 
pro jejich neustálou touhu po pravdě. Výstava prodlou-
žena do 16. 8.

Doprovodný program viz www.galerierudolfi num.cz.

GALERIE SCARABEUS
Praha 7 – Letná, Jana Zajíce 7 (200 m od stanice tram Sparta), 
tel. 233 383 745, 603 552 758, www.galeriescarabeus.cz
> Otevřeno: denně 11–18 h.
> Součástí výstav je stálá expozice Muzea kávy Alchymista.

Výstavy:  Káva versus kávoviny v historii, artefaktech i reklamě. 
Náhražky kávy – cikorka, žitná „obilka“, melta, ovocné 
a další bezkofeinové kávoviny. Do 31. 8.

 Angelo Purgert: První republika – Kavárny. Výstava foto-
grafi í. Do 31. 8.

GALERIE S.V.U. MÁNES DIAMANT
Praha 1 – Nové Město, Spálená 4, vchod: roh Lazarské a M. Rettigové, 
tel. 224 930 324
> Otevřeno: denně mimo po 12–18 h.

Výstava:  Krajina v dílech současných členů S.V.U. Mánes. Na vý-
stavě budou představena vybraná díla malířů, sochařů, 
sklářů a architektů. Od 5. 8. do 30. 8.

GALERIE U ČÍNSKÉHO MALÍŘE
Praha 2 – Vinohrady, Rubešova 12, tel. 224 282 513, e–mail: 
ucinskéhomalire@gmail.com, jirvane@seznam.cz 
> Otevřeno: po–pá 10.30–22 h, so 10.30–20 h.
> Vstup zdarma.

Vystavují se obrazy soudobého čínského umění, jež budou v různých 
časových intervalech obměňovány. 

V galerijních prostorách lze pořádat i komornější kulturní akce (čet-
bu poezie, přednášky o umění apod. s tematikou, jež 
se může vztahovat ke světové kultuře vůbec). Zájemci 
o takové počiny se mohou přihlásit.

Výstava:  Hu Zhen Bin. V současné době jsou vystavena díla, jejichž 
autorem je Hu Zhen Bin, narozený v roce 1981 v Číně 
a žijící již přes deset let v Praze. Vyučen u svého nevlast-

Roger Hiorns, Installation at De Hallen Haarlem. Foto: Gert Jan van Rooij
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ního bratra Wanga v malířském umění, maluje tradiční 
rostlinné a zvěrné motivy, moderní abstrakce a lineárně 
pojaté akty. Jeho tvorba je tak svorníkem asijských a ev-
ropských tradic. Některé z vystavených děl lze zakoupit. 

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Praha 1, Národní 30, www.galerievaclavaspaly.cz
> Otevřeno: denně 11–19 h.

     
Výstava: Obr. *2007 – †2015. Výstava z aktuální tvorby výtvarné 

skupiny Obr. (J. Achrer, D. Hanvald, M. Krajc, K. Štědrý), 
kterou po osmi letech završí a ukončí svou společnou 
činnost. Do 30. 8.

GALERIE VLTAVÍN
Praha 1, Masarykovo nábř. 36, tel. 604 215 296, fax 224 934 608, 
e–mail: nabrezi@galerie–vltavin.cz, www.galerie–vltavin.cz
> Otevřeno: o prázdninách po–čt 13–19, pá 11–15 h.
> Vstupné dobrovolné.

Výstavy : Otto Placht: 
RAO. Cykly maleb a seri-
grafi ckých tisků pocháze-
jících z let 2014 a 2015. 
Do 31. 7.
ACCROCHAGE. Přehlíd-
ka současného umění. 
Od 5. 8. do 31. 8.

GALLERY OF ART PRAGUE
Staroměstské nám. 15, Praha 1, tel. 222 313 849, e–mail: info@goap.cz, 
www.galleryofartprague.cz
> Stálá expozice.
> Otevřeno: denně 10–20 h.
> Gallery shop.

Výstavy:  Salvador Dalí – grafi ky, plastiky
 Andy Warhol – I’m OK
 Saudek & Saudek 80. Retrospektivní výstava k 80.  naro-

zeninám Jana a Káji Saudkových. Výběr z celoživotního 
díla Jana Saudka. Téměř 100 fotografi í mapující tvorbu 
z ateliéru Jana Saudka. Součástí expozice je i replika 
slavného okna a artefakty známé z fotografi í Jana Saud-
ka, například pomalovaná židle a paraván. Průřez celo-
životní tvorbou Káji Saudka. Na výstavě budou k vidění 
kresby a fragmenty komiksů od 50. let minulého století. 
V jedné části galerie je vybudována replika ateliéru 
Káji Saudka a k vidění jsou i ukázky z fi lmové tvorby. 
Do 30. 1. 2016.

JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Praha 1, Jeruzalémská 7
> Otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 11–17 h.
> Vstupné (zahrnuje také prohlídku synagogy): dospělí 80 Kč, děti 6–15 
let, senioři a studenti 50 Kč, děti do 6 let zdarma. Pro vstup je také platná 
společná zlevněná vstupenka ze Staronové synagogy a vstupenka ze 
Židovského muzea v Praze (je možné ji využít i druhý den).
> Více informací viz rubrika Památky.

STÁLÉ VÝSTAVY:
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek. Výstava předsta-

vuje dosud neznámou poválečnou historii Židovské obce 
v Praze a za pomoci unikátních fotografi í, dokumentů Aleš Lamr, Vetřelci
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a dokumentárních fi lmů zachycuje klíčové okamžiky její 
existence od konce druhé světové války až do součas-
nosti. Výstava je realizována Židovskou obcí Praha, za 
fi nanční podpory Magistrátu hl. města Prahy a Nadace 
Židovské obce v Praze.

Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989. Výstava se-
znamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, které 
jsou ve správě Židovské obce v Praze, od restaurování 
historických náhrobků a rekonstrukcí hrobnických domů 
a márnic až po kompletní rekonstrukce synagog. Výstava 
vznikla za fi nanční podpory Magistrátu hl. města Prahy, 
Ministerstva kultury České republiky, Nadace Židovské 
obce v Praze a Wittmann Tours.

VÝSTAVA:
Jaroslav Fišer: Židovské památky a volná tvorba. Fotografi e. Výstava 

Židovské obce v Praze.

LEICA GALLERY PRAGUE
Praha 1, Školská 28, tel. 222 211 567, e–mail: lgp@lgp.cz, www.lgp.cz, 
Facebook: Leica Gallery
> Letní otevírací doba: 13. 7. – 31. 8. denně 14–20 h.

Leica Gallery Prague je fotografi cká galerie s více než desetiletou 
historií. Sídlí v centru Prahy, výstavní prostory doplňuje 
kavárna a knihkupectví. Galerie také pořádá večerní be-
sedy s významnými osobnostmi fotografi e, fotografi cké 
workshopy, výtvarné dílny pro děti a zabývá se prodejem 
uměleckých fotografi í.

Výstava:  Amy Arbus: On the Street 1980–1990. Pro svou pravi-
delnou rubriku On the Street v týdeníku Village Voice 
fotografovala Amy Arbus nejvlivnější umělce, designéry, 
hudebníky a osobnosti, určující směr doby, žijící ve čtvrti 
East Village v New Yorku v 80. letech. V průběhu více 
než deseti let uveřejnil tento týdeník přes pět set jejích 
černobílých fotografi í. V roce 2006 vydalo nakladatelství 
Welcome Books publikaci On The Street 1980–1990, 
obsahující 70 vybraných nejikoničtějších fotografi í, dopro-
vozených novinovými výstřižky. Většina děl představených 
na výstavě v Leica Gallery Prague je dobová, nazvětšo-
vaná v čase jejich publikování v novinách, což poskytuje 
divákovi možnost nechat se unášet zpět v čase. Do 6. 9.

Podrobnosti a další akce aktuálně na www.lgp.cz.

NIKON PHOTO GALLERY
Praha 1, Újezd 19, tel. 257 317 277, info@nikonphotogallery.cz, 
www.nikonphotogallery.cz
> Otevřeno: denně mimo po 12–19 h.
> Vstup zdarma.

Výstava:  Lenka Hatašová: V jiném světle. Fotografi cký projekt 
Lenky Hatašové představí na padesát portrétů známých 
českých osobností, zachycených v netradičním prostředí, 
ve kterém nebývají zvyklí se fotografovat. Další rovinou 
„jiného světla“ jsou pak ne úplně běžné světelné zdroje, 
které fotografka při pořízení snímků použila. Do 30. 8.

NOVÁ SÍŇ
Praha 1, Voršilská 3, tel. 604 870 607, e–mail: info@novasin.org, 
www.novasin.org
> Otevřeno: denně mimo po 11–18 h, není–li uvedeno jinak.

Výstavy:  Christian Lang: Refl exe. Výstava představuje poutavý 
průřez tvorbou etablované osobnosti současné němec-
ké výtvarné scény, malíře a grafi ka Christiana Langa. 
Do 2. 8.

 Pavel Mutinský: 40 let malířské tvorby. Pavel Mutinský 
(*1957) touto výstavou v Nové síni bilancuje svoji čtyři-
cetiletou malířskou cestu. Jeho malba městského pro-
středí je většinou pojímána jako civilizační téma, využívá 

struktury i jemné vrstvy a lazury, nebo je fragmentálně 
doplněna kresbou, ve snaze dosáhnout expresivnějšího 
emočního účinku, aby působila jako výstraha. V orien-
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tálních námětech vstupuje vše do našeho vědomí jako 
přízrak z faty morgany, aby si vnímavý pozorovatel myslel, 
že jde jen o poodhalené tajemství či přelud, který vzápětí 
unikne našemu zraku kamsi za horizont. Figurální tvorba 
je zastoupena ženskými akty, výrazně expresivně ztvár-
něnými a existencionálně zatíženými. Parafráze známých 
děl a známých autorů, malíř nově zpracovává a posouvá 
časoprostorově jinam, ukazuje možné varianty, podrobuje 
je analýze, své předlohy obdivuje, protože mají v sobě 
i memento mori, že existence člověka je pomíjivá, věčné 
je jen to, co člověk po sobě zanechá. Od 12. 8. do 23. 8.

 Vladimír Svoboda, Michal Šarše: 7. setkání. Sedmá 
společná výstava malíře Vladimíra Svobody a sochaře 
Michala Šarše, tentokrát v pražské Nové síni, přináší 

působivou atmosféru, tvořenou vzájemně se doplňující-
mi výtvarnými artefakty obou autorů, které, i přes svou 
formální a obsahovou kontradikci, vytvářejí jednotný, 
navzájem komunikující a doplňující se celek se silným 
výtvarným a emocionálním výrazem. Svobodův cyklus 
„Moře“, sestává z obrazů tlumených barevných harmonií 
s minimalizovanými kresebnými liniemi, přecházejících 
od krajinomalby k symbolismu. Michal Šarše ve svém 
novém cyklu „Věc Oidipus“ vědomě opouští klasickou 
tradici evropského sochařství a svými plastikami vytváří 
příběh podněcující divákovu fantazii. Od 26. 8. do 6. 9.

OBECNÍ DŮM
Praha 1, nám. Republiky 5, tel. 222 002 101, e–mail: info@obecnidum.cz, 
www.obecnidum.cz
> Výstava otevřena denně 10–19 h.
> 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 – zejmé-
na šaty, oděvní doplňky, ale také sklo, porcelán, sochy, 
lustry, šperky, grafi ky aj. Výstava prodloužena do 31. 12. 
2017.

 Vstupné: plné 260 Kč, snížené 155 Kč (studenti do 26 
let a senioři nad 60 let, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P), 
rodinné 550 Kč (1–2 dospělí + 1–3 děti do 18 let), sku-
pinové (min. 10 žáků ZŠ, SŠ, VŠ) 85 Kč/osobu; držitelé 
Opencard 235 Kč. AMG, pedagogický doprovod, děti do 
10 let v doprovodu rodičů 1 Kč, zdarma: držitelé AMG 
(Asociace muzeí a galerií).

DLOUHODOBÁ VÝSTAVA:
Secese – Vitální umění 1900. Expozice v pražském Obecním do-

mě představuje výběr špičkových děl české a evrop-
ské secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea 
v Praze. Jejím cílem je ukázat užité secesní umění 
jako součást převratného modernizačního a emanci-
pačního úsilí závěru 19. století, jako reformní umělec-
ký proud, usilující o „zmnožení a stupňování života“. 
Do 31. 12. 2015.

 Vstupné: plné 150 Kč, snížené 80 Kč (studenti do 26 let 
při samostatné prohlídce, po předložení průkazu, senioři 
nad 65 let), junior 40 Kč (děti 6–15 let při samostatné 
prohlídce), rodinné 250 Kč (1–2 dospělí + 1–3 děti do 
15 let, za dítě do 18 let se připlácí 20 Kč); 10% sleva 
z plného vstupného: skupiny nad 15 osob, držitelé Open-
card; zdarma: pedagogický doprovod, držitele členských 
legitimací AMG (Asociace muzeí a galerií), držitele ICOM 
(Mezinárodní organizace muzeí), ZTP a ZTP/T a doprovod, 
děti do 6 let; školní skupiny (ZŠ, SŠ, VŠ) 30 Kč (za osobu 
při min. počtu 10 členů, 1 pedagogický doprovod zdarma, 
platí i pro žáky a studenty výtvarných škol), zvýhodněné: 
10 Kč (pro novináře, členy UHS a pracovníky NPÚ).

STAROMĚSTSKÁ RADNICE – KŘÍŽOVÁ 
CHODBA, RYTÍŘSKÝ SÁL
Praha 1, Staroměstské nám. 1
> Otevřeno: denně 11-18 h.
> Vstupné dobrovolné.
> Výstava se koná za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Městské 
části Praha 1.

Výstava: Eva Švankmajerová 75 - 10. Výstava obrazů a kreseb. 
Od 11. 8. do 4. 9.
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ŠKOLSKÁ 28 – KOMUNIKAČNÍ PROSTOR
Praha 1, Školská 28, tel. 296 325 066, 731 150 179, e–mail: 
skolska28@skolska28.cz, www.skolska28.cz
> Otevřeno: út 13–19 h, st–pá 13–18 h.

Připravujeme na září:
 Morgan O'Hara – site-specifi c instalace. Morgan O’Ha-

ra patří k významným výtvarným a akčním umělcům. 
Dlouhodobý koncept realizace „živých přenosů“ (live 
trasmissions) – performancí, při nichž paralelním po-
hybem obou rukou vznikají cykly kresebných záznamů, 
připomíná například kresby podle zpěvu ptáků Olgy Kar-
líkové, experimenty Dalibora Chatrného, Vladimíra Merty, 
ale i stránky z deníků Leoše Janáčka, přepisujícího do 
not kadence lidského hlasu a dechu. O‘Hara studuje 
pomocí kresby situace, procesy a děje probíhající konti-
nuálně v časoprostoru. Zabývá se jak pohybem hmotných 
struktur, tak jejich energetickou, nehmotnou – zvukovou 
stránkou. V reálném čase kreslí ruce pracujícího řemesl-
níka, pohyb těla tanečníka, divadelní scénu, jazzový or-
chestr na pódiu, chůzi stáda zvířat, motýlí let, turbulence 
proudící vody nebo chvění listů na stromě. Její kresby 
a nástěnné malby překračují zavedené kategorie fi gura-
ce a abstrakce a nabízejí divákovi téměř bezprostřední 
překlad z jednoho percepčního a prostorového rámce do 
dalších rovin tvaru a významu. Podpořeno a připraveno 
ve spolupráci s nadací Agosto Foundation. Od 4. 9. do 
25. 9.

VILLA PELLÉ
Praha 6, Pelléova 10, tel. 224 326 180, e–mail: info@villapelle.cz, 
www.villapelle.cz
> Spojení: nedaleko od metra A – Hradčanská.
> Otevřeno: út–ne 13–18 h.
> Vstupné: výstava – základní 90 Kč, snížené 60 Kč, není–li uvedeno jinak.

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

VÝSTAVA:
Jan Kaláb – Extra. Nejnovější obrazy Jana Kalába inspirované nejen 

jeho nedávným pobytem v New Yorku. Rozměrná plátna 
netradičních formátů, hýřivé i pastelové barevnosti, vytvo-
řená přímo pro prostor galerie. Geometrická abstrakce 
přesahující hranice obrazu. V napětí kruhu. Do 6. 9.

Připravujeme na září:
 3. 9.  Prohlídka výstavy s autorem – 18 h
Více informací na www.villapelle.cz.

LETNÍ KURZY FRESH SENIOR KLUBU:
Kurzy probíhají na adrese: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
> Nutno se předem přihlásit na tel. 224 326 180, e-mail: info@porteos.cz.

24. – 26.  Fotografi cký kurz s fotografem Tomášem Blažkem. Pro-
niknutí do digitální fotografi e – 10–16 h

24. – 27.  Výtvarná dílna ak. mal. Milady Gabrielové. Intenzivní letní 
kurz malování nejen v plenéru – 10–14 h

27. – 30.  Herecká dílna Petra Pochopa. Navazuje na úspěšný di-
vadelní projekt z roku 2014 – 10–16 h

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
Praha 1, U Staré školy 1, 3, tel. 222 749 211, fax 222 749 300, e–mail: 
offi ce@jewishmuseum.cz, www.jewishmuseum.cz

       
GALERIE ROBERTA GUTTMANNA

Praha 1, U Staré školy 3 (zadní trakt Španělské synagogy)
> Otevřeno: denně mimo so a židovských svátků 9–18 h.
> Vstupné: základní 40 Kč, děti do 6 let zdarma, děti 6–15 let a studenti 
20 Kč.

Výstava:  Zmařené naděje. Poválečné Československo jako křižo-
vatka židovských osudů. Porážka hitlerovského Německa 
a konec druhé světové války v Evropě znamenaly i konec 
genocidy osob, které byly na základě zákonů platných 
na územích ovládaných nacistickým Německem či jeho 
spojenci označeny za židy či tzv. židovské míšence. Pře-
živší z českých zemí se postupně vraceli domů a začínali 
nový život. Nový výstava představí málo známé aspekty 
historie českých zemí po druhé světové válce, spojené 
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s návratem přeživších z koncentračních táborů a tranzi-
tem desetitisíců židovských uprchlíků přes naše území. 
Do 23. 8.

Doprovodný program:
23. ne.  Komentovaná prohlídka výstavy v doprovodu jejího auto-

ra, fi lmového dokumentaristy Martina Šmoka. Vstupné 
40 Kč – 16 h

VÝSTAVA POŘÁDANÁ MIMO PROSTORY ŽIDOVSKÉHO MUZEA:

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
– DŮM FOTOGRAFIE

Praha 1, Revoluční 5
> Otevřeno: denně mimo po 10–18 h, čt 10–20 h.

Výstava:  Osvětimské album. Výstava představuje všech téměř 
200 fotografi í z tzv. Osvětimského alba (resp. jeho ko-
pie), unikátního dokumentu z roku 1944 zachycujícího 
systematickou likvidaci evropských Židů. Ačkoliv jsou na 
fotografi ích zachyceni převážně občané předválečného 
Československa z Podkarpatské Rusi, nebyl doposud 
v Čechách tento soubor fotografi í vystaven. Výstava zá-
roveň objasňuje vznik alba, jeho nalezení osvětimskou 
vězeňkyní Lili Jacob a poválečný osud alba, v němž hra-
je významnou roli i Praha a Židovské muzeum v Praze. 
Do 20. 9.

MIMOPRAŽSKÁ GALERIE

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 
BENEŠOV U PRAHY
Benešov, Malé nám. 1, tel. 317 729 113, 
e–mail: recepce@muzeum–umeni–benesov.cz, 
www.muzeum–umeni–benesov.cz
> Otevřeno: út–pá 10–13 a 14–17 h, so+ne 10–12 a 13–16 h, není–li 
uvedeno jinak.
> Otevírací hodiny studovny mediatéky: út–pá 10–13 a 14–17 h s výjimkou 
dnů instalace, o prázdninách otevírací dny omezeny.
> Institut informačního designu: www.institut–informacniho–designu.cz.
> Výuka umělecké školy: po–čt s výjimkou prázdnin.

MALÉ STÁLÉ EXPOZICE:
Česká a slovenská fotografi e 19. a 20. století
Česká malba dnes
Kresba a grafi ka osobností českého umění 20. století
Miloslav Chlupáč a současná česká plastika
Šetlíkův okruh
Design 20. století
Český grafi cký design

Laboratoř barev a tvarů – laboratoř ergonomie
Vizuální gramotnost
Tradice piaristické vzdělanosti a kultury
František Ferdinand Rakouský d’Este / Posázavský pacifi k a před-

městská dráha Praha – Benešov

VÝSTAVA:
Posázaví v historické fotografi i. Přenesme se na fotografi ích do 

Posázaví před 100 až 130 lety! Na snímcích slavných 
pražských fotografů Jindřicha Eckerta a Josefa Fiedlera, 
kolínského Františka Krátkého a několika fotoamatérů, 
spatříme svět, který byl jiný, ale půvab a kouzlo Posázaví 
zůstalo. Kurátorem výstavy je majitel fotografi cké sbírky 
a historik fotografi e Pavel Scheufl er. Do 30. 8.

PROGRAMY PRO ŠKOLY:
Komponované programy pro skupiny školní a předškolní mládeže 

zaměřené na aktuální výstavy, stálé expozice, architektu-
ru Benešova, osobnosti Benešovska. Odborný výklad jen 
po předchozí domluvě na tel. 724 034 713. Vstup volný.

PIARISTICKÁ KOLEJ
Benešov, Masarykovo nám. 1
> Otevřeno: po–pá 8–16 h.

Výstava:  Architekt Otakar Novotný (1880–1959). Naučná expo-
zice představuje dílo slavného benešovského rodáka, 
českého architekta, designéra a pedagoga, jednu ze 
zakladatelských osobností moderní české architektury. 
První poschodí vpravo.
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pražský hrad
PRAŽSKÝ HRAD
Praha 1, www.hrad.cz, www.kulturanahrade.cz
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 síd-
lem prezidenta republiky. Konají se zde slavnostní státní 
akty, významné koncerty, výstavy.

INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRAŽSKÉHO HRADU: 
 II. nádvoří tel. 224 372 423, 224 372 419, III. nádvoří 

tel. 224 372 434, 224 372 435, e–mail: info@hrad.cz, 
otevřeno denně 9–17 h.

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY: 
 tel. 224 373 208, 224 373 584, po–so 9–15.30 h, 

e–mail: info@hrad.cz, v češtině 50 Kč, cizojazyčně 
100 Kč – 1 osoba/každá započatá hodina výkladu.

NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ:

Hradní areál: v letní turistické sezoně (1. 4. – 31. 10.) otevřen 5–24 h.
Objekty se vstupenkou: Starý královský palác, expozice Příběh Praž-

ského hradu, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Dalibor-
kou, Obrazárna Pražského hradu, Prašná věž, Rožmber-
ský palác – 9–17 h. Katedrála sv. Víta 9–17 h (v neděli 
po ukončení bohoslužeb od 12 h, poslední vstup vždy 
v 16.40 h). Velká jižní věž katedrály 10–18 h, Expozice 
Svatovítského pokladu 10–18 h.

Zahrady Pražského hradu: otevřeny: červenec 10–21 h, srpen 
10–20 h, září 10–19 h, říjen 10–18 h, zahrada Na Baště 
5–24 h.

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 Praž-

ského hradu, bazilika sv. Jiří, Prašná věž, katedrála sv. 
Víta, Rožmberský palác, Zlatá ulička – 350/175/700 Kč

Pražský hrad – okruh B: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, ka-
tedrála sv. Víta, Zlatá ulička – 250/125/500 Kč

Pražský hrad – okruh C: Expozice Svatovítského pokladu, Obrazárna 
Pražského hradu – 350/175/700 Kč

Obrazárna Pražského hradu: 100/50/200 Kč
Expozice Příběh Pražského hradu: 140/70/280 Kč
Expozice Svatovítského pokladu: 300/150/600 Kč
Prašná věž: 70/40/140 Kč
Velká jižní věž katedrály sv. Víta: 150 Kč (jednotné vstupné)

* SLEVY VSTUPNÉHO:
– mládež od 6 do 16 let
– studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let

– rodinné vstupné (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)
– senioři starší 65 let

VSTUPNÉ PRO TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL:
Pražský hrad – okruh A + C – žáci základních škol s pedagogickým 

doprovodem po předložení jmenného seznamu potvrze-
ného 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 průka-
zu nebo dokladu o denním studiu. Vstupné na výstavy, 
přednášky, koncerty a podobné akce je stanovováno 
samostatně.

Fotografování interiérů – licence: fotografovat je možno pouze bez 
použití blesku a stativu. Fotografovat nelze v expozici 
Příběh Pražského hradu, expozici Svatovítského pokladu 
a v Obrazárně Pražského hradu a Mihulce. Cena 50 Kč.

VÝSTAVY:

Tereziánské křídlo, Románské podlaží, Příběh 
Pražského hradu
> Otevřeno a vstup: z Tereziánského křídla: denně 10–17 h, z Příběhu 
Pražského hradu: denně 9–17 h.

Výstava:  Dědictví Karla Velikého. Putovní výstava „Dědictví Kar-
la Velikého“ vznikla v rámci projektu Kolébky evropské 
kultury. Po belgickém Ename a italské Ravenně přichází 

v podobě přepracované pro 
českého návštěvníka do Prahy. 
Jejím hlavním úkolem je před-
stavit dobu raného středověku 
jako období, jehož interpretace 
jsou v Evropě dodnes význam-
nými podněty v tvorbě lokálních 
i národních identit. Výstava chce 
návštěvníka vtáhnout nejen do 
hledání toho, co máme v Evropě 
společné či rozdílné a v čem nás 
může tato etapa dnes inspirovat, 
ale i přivést k zamyšlení, jak růz-
ně můžeme na historii pohlížet. 
Karel Veliký dokončil nové sjed-

nocovací procesy, ke kterým v Evropě došlo po rozpadu 
Římské říše a nastalo období, které je označované jako 
karolinská a otonská renesance. Charakteristický je pro 
něj ekonomický, umělecký a intelektuální rozmach. V té 
době se do kontextu tehdejší kulturní a politické Evropy 
dostaly i naše země. Na pražskou podobu výstavy přije-
dou exponáty z partnerských zemí projektu Nizozemí, 

Denár Oldřicha I. (1012–1033, 1034) 
z hrobu 78, pohřebiště v blízkosti kos-
tela sv. Jiří, Kostoľany pod Tribečom. 
Zdroj: J. Gloc.
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Belgie, Německa, Slovenska, Slovinska, Chorvatska a Itá-
lie. Vedle toho zde budou poprvé vystaveny významné 
památky z českých sbírek včetně úplného představení 
nově zrestaurovaných nálezů z unikátního pohřebiště 
v Lumbeho zahradě na Pražském hradě. Od 17. 7. do 
14. 10. 2015

STÁLÉ EXPOZICE:

Kaple sv. Kříže na Pražském hradě
II. nádvoří
> Otevřeno denně 10–18 h.

Expozice:  Svatovítský poklad. V kapli sv. Kříže na II. nádvoří Praž-
ského hradu se ukrývá výběr toho nejlepšího z chrámové-
ho pokladu shromažďovaného při kostele a katedrále sv. 
Víta od 11. století. Stálá výstava Svatovítského pokladu 
představuje 139 předmětů vysoké historické a umělecké 
ceny, mj. náročně zdobené relikviáře, monstrance a jiné 
liturgické náčiní včetně bohatě vyšívaných rouch. 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 obvodu kříž lemuje dvacet dva modrých 
kamenů (převážně safírů a akvamarínů) a dvanáct pra-
vých perel. Z mladších předmětů v Pokladu k nejpozoru-
hodnějším patří zlatá monstrance z roku 1766, jejíž zlaté 
tělo zdobí více než 700 drahokamů. Tato monstrance je 
jednou ze tří zlatých barokních monstrancí, dochovaných 
v českých zemích.

 V expozici však návštěvníci najdou i předměty původně 
profánního charakteru. Příkladem je křišťálový soudek ze 
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 sta-
vebně renovována 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 Fran-
tišek A. Palko.

Starý královský palác – gotické podlaží
> Otevřeno denně 9–17 h.

Expozice:  Příběh Pražského hradu. Dějiny Pražského hradu od 
prehistorie až po současnost, projekce dokumentárního 
fi lmu a interaktivní programy s vizualizacemi stavebního 
vývoje hradního areálu. Expozice je rozdělena podle pro-
storových 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 královské-
ho 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 zpřístup-
něných prostorách navazujících na hlavní trasu prohlídky. 

Info: www.kulturanahrade.cz nebo tel. 224 373 102.

Obrazárna Pražského hradu
II. nádvoří
> Otevřeno denně 9–17 h.

Obrazárna Pražského hradu je nejstarší kontinuálně existující sbír-
kou obrazů v našich zemích. Návštěvníci si v prostorách 
původních renesančních koníren prohlédnou vybraná díla 
dvorských umělců, starých mistrů německé a nizozem-
ské renesance, italské renesance a manýrismu i umělců 
středoevropského a holandského baroka.

Výstava:  Alice Masaryková (1879–1966) a podpora umění. Na 
vzniku sbírky uměleckých děl Pražského hradu se vý-
znamným způsobem podílela PhDr. Alice Masaryková 
(1879–1966), nejstarší dcera prvního československého 
prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka (TGM). Po smrti 
své matky v roce 1923 převzala úlohu první dámy. Stála 
po otcově boku při zahraničních cestách a na Pražském 
hradě vítala významné hosty. TGM chtěl zároveň návštěv-
níkům Pražského hradu symbolicky připomenout tradič-
ně vysokou úroveň české kultury. Na jeho podnět proto 
kancelář prezidenta začala nakupovat umělecká díla čes-
kého umění, jež na Hradě ve větší míře dosud chybělo. 
Alice přispívala svým názorem nebo doporučovala nákup 
konkrétních maleb. Navíc do nové sbírky darovala něko-
lik děl od rodinných přátel, malířů Hanuše Schwaigera 

Bronzový křížek se zobrazením bezvousého Krista v dalmatice 
z doby kolem roku 1000, nalezený na pohřebišti kolem kostela 
Panny Marie na Pražském hradě v 50. letech minulého století. 
Zdroj: Archeologický ústav AVČR, Praha, J. Gloc.
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a Maxmiliána Pirnera. Veřejnost Alici Masarykovou znala 
především jako předsedkyni nově založeného Českoslo-
venského červeného kříže a též jako velkou podporova-
telku sociální péče v Čechách. Na prezidentovu dceru se 
proto často obraceli lidé, kteří se ocitli v nouzi. Mezi ně 
patřily i ženy – umělkyně, jako například Anna Macková 
nebo Marie Vořechová Vejvodová. Nákupem díla Otaka-
ra Lebedy pomohla Alice vdově po profesorovi historie 
J. Gollovi. Díky podpoře Alice Masarykové se podařilo pro 
Hrad získat řadu velmi kvalitních děl českého výtvarného 
umění 19. a 20. století. Od 7. 8. do 7. 11. 2015

Více informací na www.kulturanahrade.cz

Rožmberský palác
> Otevřeno denně 9–17 h.

Expozice:  Chrliče Svatovítské katedrály zblízka. V původně re-
nesančním paláci stavěném v letech 1545–1574 pány 
z Rožmberka návštěvníci naleznou unikátní kapli Panny 
Marie Neposkvrněné, interiéry Ústavu šlechtičen vytvo-
řené z dobového nábytku, obrazů a dalších užitných 
předmětů ze sbírek Pražského hradu a především Rožm-
berský sál, kde je nově umístěna stálá expozice Chrliče 
Svatovítské katedrály zblízka. Odlitky originálních chrličů 
ze 14. stol., návrhy a odlitky chrličů z 19. stol. spolu s pře-
hlednými, poprvé kompletně zpracovanými schématy je-
jich umístění a bohatým obrazovým materiálem přiblíží 
každému zájemci to, co při běžném pohledu na katedrálu 
zůstává často skryto. K výstavě vyšla česko–anglická do-
provodná publikace Chrliče Svatovítské katedrály. 

Prašná věž
> Otevřeno denně 9–17 h.

 Stálá expozice Hradní stráže. Výstava, která nese podti-
tul „Od knížecí družiny k Hradní stráži prezidenta“ ma-
puje historický vývoj i současnost jednotky, která střeží 
bezpečnost prezidenta republiky. Výstava, kterou připra-
vila Správa Pražského hradu, Hradní stráž a Vojenský 
historický ústav, se pro návštěvníky otevřela v prosinci 
2008 u příležitosti 90. výročí vzniku Hradní stráže.

Zlatá ulička
> Expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových 
okruhů. Od 17 do 23 h není vstup zpoplatněn, ale expozice jsou uzavřeny.

 Stálá expozice ve Zlaté uličce. Zlatá ulička je zřejmě 
nejromantičtějším 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 na-
hlédnout například do domácnosti věhlasné jasnovidky 
Matyldy Průšové, seznámit se s příbytky zlatníka, červe-
ného střelce či hradní ranhojičky. V kuchyni amatérské-
ho fi lmaře pana Každého mohou posedět při projekci 
dobových fi lmů a u švadlenky si připomenou písničky 
Karla Hašlera. Ve zbylých domečcích jsou opět v provozu 
tradiční obchůdky. Pozoruhodná je i výstavka předmětů 
objevených při posledním archeologickém průzkumu.

KONCERTY:

172. SEZÓNA PROMENÁDNÍCH KONCERTŮ V JIŽNÍCH ZAHRADÁCH PRAŽ-
SKÉHO HRADU („NA VALECH“): 

Letní promenádní koncerty vojenských hudeb se na Pražském hra-
dě konají nepřetržitě od roku 1843. V letošním roce se 
uskuteční již 172. koncertní sezóna, v níž se představí 
všechny naše uniformované velké dechové orchestry, 
které nesou tuto naši – ve světě obdivovanou – tradici. 
Celkem šest dopoledních matiné se bude konat v jižních 
zahradách Pražského hradu „Na Valech“ vždy od 10.15 h. 
Nenechte si ujít tuto jedinečnou tradiční koncertní pro-
dukci, dle Eduarda Hanslicka, slavného hudebního kritika 
19. století jsou „veřejná vystoupení vojenských hudeb 
v otevřeném prostoru tím nejdemokratičtějším způsobem 
poslechu hudby“. 

15. 8.  Posádková hudba Olomouc – 10.15 h

3. ROČNÍK LETNÍCH KONCERTŮ NA PRAŽSKÉM HRADĚ:
> Předprodej vstupenek: Ticketpro a v Infocentru Pražského hradu 
na II. nádvoří. 
> Koncert pořádá Správa Pražského hradu.

 6. 8.  Dr. John (USA) – legendární zpěvák, skladatel, kytarista 
a pianista. Šestinásobný držitel Grammy, který je stejně 
jako legendární trumpetista Luis Armstrong považován 
za ikonu neworleanské hudby, přiveze na Pražský hrad 
program, který je věnovaný právě Armstrongovi, resp. 
loňskému albu Ske-Dat-De-Dat: The Spirit of Satch, na 
kterém se Dr. John vyrovnává se samotnou podstatou 
Armstrongovy hudby. Venkovní terasa Jízdárny.

Program všech koncertů v rámci cyklu Hudba Pražského hradu na-
jdete na: www.kulturanahrade.cz.

Foto Bruce Weber 2014



Stálá expozice ČR v Osvětimi
 Posláním české expozice v  Osvětimi, již 

zde pro ČR realizoval Památník Terezín, je 

ukázat mechanismus deportací z bývalého 

Protektorátu Čechy a Morava do Osvětimi 

na pozadí tehdejší situace v zemi, především 

pak v kontextu okupační politiky nacistické-

ho Německa.

Stálá expozice ČR v Ravensbrücku
 V bývalém trestním bloku (Zellenbau) kon-

centračního tábora Ravensbrück můžeme 

zhlédnout expozice řady evropských států. 

Český stát pověřil Památník Terezín vytvo-

řením expozice, kterou tvoří dvě spojené 

bývalé trestní cely.

Nabídka zápůjčky putovních výstav
 17. listopad 1939

(22 panelů, rozměr 100 x 210 cm)

 Alfred Kantor, Holocaust v deníku uměl-
ce (20 panelů, rozměr 106 x 200 cm)

 Rodinný tábor (31 panelů, 75 x 200 cm)

 Vedem (42 panelů, rozměr 90 x 215 cm)

 Vzpomínky/Memories
(32 panelů, rozměr 75 x 200 cm)  

Akce
6. 9. TRYZNA KEVER AVOT

 v 11 hod. v krematoriu na Židovském hřbitově

22. 12. PIETNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI NAROZENÍ 

MILADY HORÁKOVÉ

 v 10. hod. v pamětní síni v bývalém 

Krankenrevieru, Malá pevnost Terezín

Aktuální výstavy
7. 5. – 31. 7. OSVOBOZENÍ MÍST UTRPENÍ 

A STATEČNOSTI

 předsálí kina Malé pevnosti Terezín

14. 5. – 30. 10.  JIŘÍ SOZANSKÝ & IVAN 

BUKOVSKÝ – TEREZÍN ZÁVĚREM

výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti Terezín

9. 7. – 31. 10. SVATOPLUK KLIMEŠ – O PAMĚTI

 předsálí kina Muzea ghetta Terezín

Vstupné
Malá pevnost + Muzeum ghetta + 
Magdeburská kasárna
dospělý 215 Kč; student, dítě (6–18 let), 

důchodce 165 Kč; rodinné vstupné (2 dospělí 

+ 3 děti) 425 Kč

Malá pevnost nebo Muzeum ghetta 
a Magdeburská kasárna
dospělý 175 Kč; student, dítě (6–18 let), 

důchodce 145 Kč

Průvodcovský výklad – zahrnuto v ceně 

vstupného

– skupiny 10 osob a více, rezervace nutná

–  čeština, angličtina, němčina, francouzština, 

ruština, italština

Vstup zdarma
držitel průkazu ZTP a ZTP-P, dítě do 5 let, učitel 

a řidič autobusů doprovázející skupinu studentů 

či žáků v poměru 1 učitel na 10 žáků, bývalí vězni 

KT a jiných perzekučních zařízení z 2. sv. války, 

člen AMG, ICOM a novinář, po předložení prů-

kazu

Sleva na vstupném
–  skupiny 40 a více osob 

(sleva 10 Kč za 1 osobu)

– Rodinný pas (399 Kč)

Památník Terezín 
Letní otevírací doba: 1. 4. – 24. 10.

Malá pevnost (denně 8–18 hod.)

 Malá pevnost 1940–1945

 Expozice výtvarného umění Památníku 

Terezín

 Terezín 1780–1939

 Koncentrační tábor Litoměřice 1944–1945

 Internační tábor pro Němce. Malá pevnost 

1945–1948

Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna 
(denně 9–18 hod.)

Muzeum ghetta
 Terezín v  tzv. konečném řešení židovské 

otázky 1941–1945

Bývalá Magdeburská kasárna
 Replika vězeňské ubikace z doby ghetta

 Hudba v terezínském ghettu

 Výtvarné umění v terezínském ghettu

 Literární tvorba v terezínském ghettu

 Divadlo v terezínském ghettu

Bývalé krematorium na Židovském hřbitově
(10–18 hod., v sobotu zavřeno)

 Stálá expozice „Úmrtnost a pohřbívání v te-

rezínském ghettu“

Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední 
márnice (denně 9–18 hod.) 

 Expozice „Pohřební obřady v  ghettu 

a ústřední márnice“

Modlitebna z doby terezínského ghetta 
a replika mansardy (denně 9–18 hod.)

 Nouzový obytný prostor nad modlitebnou 

zrekonstruovaný do podoby přibližně té, 

jakou měl v době ghetta.

Památník Terezín
Principova alej 304
Terezín 
www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
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památky
VÝZNAMNÉ PAMÁTKY

HISTORICKÁ MIKVE 
Praha 1 – Staré Město / Josefov, Široká 3
> Otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků vždy ve 13 h.

Historická mikve (rituální lázeň) se nachází v areálu Pinkasovy sy-
nagogy. Při archeologickém průzkumu v roce 1968 byly 
v podzemí objeveny klenuté prostory se zbytky několika 
starých studní a mikve využívající trvalého vodního zdroje 
v této oblasti. Podle dochovaného zdiva a nalezené kera-
miky pochází rituální lázeň nejspíše z počátku 16. století 
a patří k nejstarším dokladům židovského osídlení v ob-
lasti Pinkasovy synagogy. 

Historická mikve je přístupná veřejnosti jen s odborným průvodcem 
(v českém a anglickém jazyce).

JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA 
Praha 1 – Nové Město, Jeruzalémská 7, 
www.synagogue.cz/Jerusalem
> Otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 11–17 h.
> 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 ví-
deňského architekta Wilhelma Stiassného a kombinuje 
secesní tvarosloví s maurským stylem. Synagoga je uni-
kátní památkou pražské architektury počátku 20. století 
a současně nádherným příkladem synagogální architek-
tury Rakousko–Uherska. Návštěvníky zaujme obnovené 
hlavní průčelí a portál a dále restaurované nástěnné 
malby a vitráže oken. Pořádají se zde koncerty a výstavy.

STÁLÉ VÝSTAVY:
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek. Poprvé se veřej-

nosti představuje poválečná historie pražské židovské 
komunity.

Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989. Výstava sezna-
muje návštěvníky s různorodostí oprav památek, které 
jsou ve správě Židovské obce v Praze.

VÝSTAVA:
Jaroslav Fišer: Židovské památky a volná tvorba. Fotografi e. Výstava 

Židovské obce v Praze. 
Více informací viz rubrika Galerie, výstavy.

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ 
Praha 1 – Nové Město, Jindřišská ul., tel. 224 232 429, e–mail: 
pokladna@jindrisskavez.cz, www.jindrisskavez.cz
> Otevřeno: denně 10–18 h.
> Vstupné: dospělí 100 Kč, senioři a studenti 70 Kč, děti 50 Kč, rodinné 
vstupné (2 dospělí + 2 děti) 260 Kč.
> Rezervace vstupenek na výše uvedených kontaktech.

STÁLÁ EXPOZICE:
Muzeum pražských věží. Představujeme návštěvníkům 120 nejzná-

mějších pražských věží a svou interaktivní formou umož-
ňuje seznámit se nejen s fakty o jednotlivých objektech 
a jejich historií, ale také nahlédnout do tajemství legend, 
jež se s místem pojí. 4. patro.

Pocta Jindřišské věži. Nově otevřená expozice s kompletním výkla-
dem o Jindřišské věži – o historii, přestavbě, kulturním 
dění. Interaktivní výstava. 6. patro.

VÝSTAVA:
Markův svět. Marek Václav Suchý, dvanáctiletý kluk z Mělníka se 

účastní výstav papírových modelů od svých devíti let. Na 
této, v řadě již čtvrté, výstavě jeho modelů se setkáte 
s těmi nejpovedenějšími z minulých let a také samozřej-
mě s několika úplně novými. 10. patro. Do 28. 8.

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA VYŠEHRAD 
Praha 2 – Vyšehrad, V Pevnosti 159/5b, tel . 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.
Historický areál NKP Vyšehrad je bezbariérový.
> Spojení: metro C – Vyšehrad; tram 6, 18, 24, st. Albertov; tram 3, 7, 17, 
st. Výtoň.
> Průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace 
v areálu podle směrovek a orientačních map.
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VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV SE SLAVÍNEM:
> Otevřeno: denně 8–18 h.
Bezbariérový vstup do baziliky sv. Petra a Pavla.

 Místo, kde je pochováno více než 600 osobností české 
kultury a vzdělanosti, např. A. Dvořák, K. Čapek, B. Něm-
cová, K. H. Mácha, J. Neruda, A. Mucha, M. Aleš, E. Des-
tinnová, J. Heyrovský, B. Smetana, Z. Štěpánek ad.

INFORMAČNÍ CENTRUM ŠPIČKA:
Bezbariérový vstup.

 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. 

STÁLÉ EXPOZICE:
> Všechny expozice a výstavy otevřeny denně 9.30–18 h.

CIHELNÁ BRÁNA / KASEMATY A SÁL GORLICE:
> Vstupné: výstava a vstup do kasemat s průvodcem 60 Kč, snížené 30 Kč, 
rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) 120 Kč, děti do 6 let zdarma.
Bezbariérový vstup, doporučuje se doprovod – nerovný povrch.

 Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění. 
Vchod z Cihelné (Pražské nebo Nové) brány.

Výstava: Monumentální instalace k 600. výročí upálení Mistra 
Jana Husa v podzemním sálu Gorlice. Monumentální 
dřevěná hráň, jako dočasný památník k připomenutí 
výročí, symbolizuje oběť pro pravdu a víru v lepší svět 
a společnost. Světlo na jejím vrcholu symbolizuje naději 
a víru a zrcadlo ve spodní části hloubku a nadčasovost 
Husových činů. Instalaci v podzemním sálu Gorlice pro 
Národní kulturní památku Vyšehrad navrhl Vít Šimek 
z architektonického studia H3T.

GOTICKÝ SKLEP:
> Vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné vstupné 100 Kč, děti 
do 6 let zdarma. 
Bezbariérový přístup od Starého purkrabství.

 Historické podoby Vyšehradu. Stálá expozice ve zrekon-
struovaném, poprvé veřejnosti přístupném kasematovém 
prostoru. 

LETNÍ CYKLUS VYCHÁZEK „TVÁŘE VYŠEHRADU“:
> Kapacita vycházek je omezená, vstupenky prosím rezervujte na e-mail: 
pokladna@praha-vysehrad.cz  
> Začátek vycházek v Cihelné bráně. Doba trvání: 1,5–2 hodiny. 
> Jednotná cena 90 Kč.

 9. ne.  Barokní pevnost. Třetí vycházka bude zaměřena na pro-
měny Vyšehradu po třicetileté válce, související s jeho 
postupnou přestavbou v pevnost, tvořící součást praž-
ského barokního opevnění.  Zjistíme, jak byla tato pev-
nost navržena a proč se nikdy aktivně při obraně Prahy 
neuplatnila. Seznámíme se také s hrdinským příběhem 
tří Pražanů, kteří na poslední chvíli zabránili vyhození 
pevnosti do vzduchu francouzskými vojsky – 17 h

23. ne.  Národní symbol. Čtvrtá vycházka se bude zabývat po-
stupnou proměnou Vyšehradu v městský park, symbolic-
ké místo nejstarších českých dějin a pohřebiště národ-
ních velikánů, na přelomu 19. a 20. století. Budeme se 
zabývat okolnostmi vzniku Slavína a čilou stavební akti-
vitou vyšehradských proboštů Václava Štulce a Mikuláše 
Karlacha, která vyvrcholila monumentální přestavbou 
baziliky sv. Petra a Pavla podle návrhu architekta Josefa 
Mockera – 17 h

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY:
> Sraz v Informačním centru Špička.
> Cena za prohlídku: 50/30 Kč. 

 Odsvěcená kaple stětí sv. Jana Křtitele – každý lichý 
víkend v měsíci – 11 a 14 h 

 Martinské kasematy – každý sudý víkend v měsíci – 11 
a 14 h

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VYŠEHRADU NA OBJEDNÁVKU:
Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které se pojí k Vy-

šehradu. Během 90 minut navštívíte jeho nejzajímavější 
místa. Více informací na www.praha–vysehrad.cz. Objed-
návky na tel. 241 410 348, e–mail: info@praha–vyse-
hrad.cz, nebo přímo v našem Infocentru Špička.

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY O VYŠEHRADĚ:
Navštivte Vyšehrad se svojí školní třídou a prozkoumejte jeho ta-

jemná místa. Objednávky na e–mail: strnadova@praha–
vysehrad.cz

 Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ
 Libuše – pro 2. – 4. třídu ZŠ
 Výprava – pro 8. a 9. třídu ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ či 

gymnázií
 Budíme češtinu – pro 1. – 4. třídu ZŠ

GALERIE VYŠEHRAD (NAD LIBUŠINOU LÁZNÍ):
> Otevřeno: denně 8–18 h.
> Vstup není bezbariérový – schodiště.
> Vstupné: jednotné 20 Kč.

Výstava: Jan Poupě: Matheria. Do 30. 8.

STARÉ PURKRABSTVÍ / KOMORNÍ SÁL:
23. ne.  Čajomírfest. 7. ročník mezinárodního festivalu čajového 

umění a kultury z celého světa. Od svítání do soumraku 
(5–20 hodin) vás čekají festivalové čajovny, čajové obřa-
dy z celého světa, hravé workshopové dílny, hudební a ta-
neční vystoupení, tržnice předních dovozců čaje, prodejní 
výstavy českých keramiků, zdravé jídlo a mnohem víc. 
Pro volné ochutnávky u festivalových čajoven si pořiďte 
degustační pásku za 120 Kč v předprodeji a 150 Kč na 
místě – 5–20 h

 Více info na www.cajomir.cz.
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NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
Praha 2 – Nové Město, Karlovo nám. 1/23, Vodičkova 1/3, 
tel. 224 947 190, www.nrpraha.cz, www.facebook.com/NRpraha
> Věž Novoměstské radnice a výstavy jsou otevřeny denně mimo po 
10–18 h, není li uvedeno jinak.
> Vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 120 Kč, není–li uvedeno 
jinak.
> Vstup z Vodičkovy ulice 1/3, není–li uvedeno jinak.

DLOUHODOBÉ VÝSTAVY:
Historie Nového Města a Praha panoramatická. Stálá expozice o his-

torii Nového Města, jeho radnice a přilehlého Karlova 
náměstí. Vstupné v ceně vstupenky na věž. Byt věžníka. 

Neviditelná výstava. Dlouhodobá výstava. Nezapomenutelná hodi-
na v naprosté tmě s nevidomým průvodcem. Informace 
o vstupném na tel. 777 787 064. Výstavní prostory 2. pa-
tro. Otevřeno: po–pá 12–20 h, so+ne a svátky 10–20 h.

VÝSTAVY:
Ondřej Maleček: Otisk hlavy. Výstava představí autorovy nejnovější 

velkoformátové obrazy a některé dosud nevystavené 
starší díla. Velkým autorovým tématem je vztah člověka 
a přírody. Zároveň je jeho přístup velmi osobní a mnohé 
obrazy jsou ve své podstatě ohromné akvarelové stránky 
malířského deníku. Vstupné: plné 50 Kč, snížené 20 Kč, 
rodinné 100 Kč. Galerie. Od 29. 7. do 6. 9.

Pavel Vošický: Přišlí včas. Výstava perokreseb pražského rodáka, vý-
tvarníka Pavla Vošického, se vztahuje k srpnové okupaci 
roku 1968 a ironiím osudu druhé poloviny 20. století, ale 
mluví do dnešních poměrů. Do 13. 9.

Veronika Psotková: Velké prádlo. Výstava nové stejnojmenné sestavy 
drátěných plastik a dalších sochařských objektů autorky 
je součástí Sculpture Line Prague 2015. Otevřeno: denně 
8–24 h. Prohlídka zdarma. Nádvoří. Do 30. 9.

NOVOMĚSTSKÝ LETNÍ FESTIVAL „NOVOFEST 2015“: 
> Vstupné: plné 300 Kč, snížené 150 Kč. 

12. st.  Balady české, balady španělské a Les Goûts–réünis. 
1. srpnový koncert v podání kytarového dua Siempre 
Nuevo (Patrick Vacík a Matěj Freml) a české mezzosopra-
nistky Barbory Martínkové–Poláškové. Velký sál – 20 h 

26. st.  Balady české, balady španělské a Les Goûts–réünis. 
2. srpnový koncert propojí francouzský a italský styl 
v 18. století a bude umocněn tancem v podání špičkové 
specialistky na barokní tanec A. Miltnerové za poslechu 
fl étny, violy da gamba i cembala. Velký sál – 20 h

AKCE:
19. st.  Irský večer na Novoměstské radnici. Mimořádné setkání 

s irskou tradiční hudbou a tancem je doprovodnou akcí 
letní školy Bernard’s Summer School 2015 zaměřené na 
irskou kulturu, která v ČŘ letos probíhá už po patnácté. 
O hudební zážitek se postará čtveřice irských muzikantů 

z hrabství Mayo na severozápadě Irska, kteří jsou zároveň 
lektory letní školy. Vychutnáte si melodičnost a podmani-
vost irské tradiční hudby a aktivně se budete moci zapojit 
do tance. Vstupné 200 Kč. Velký sál – 19.30 h

FESTIVAL:
12. 6. – 25. 8. 
 Nebe nad Neustadtem 2015. Festival na nádvoří NR. Let-

ní kina, koncerty, DJs party, diskuze, procházky a výhled 
na nebe. Vstupné dobrovolné. Info o termínech akcí na 
FB stránkách Café Neustadt. 

CAFÉ NEUSTADT:
V kavárně na Novoměstské radnici se konají zajímavé akce hlav-

ně pro mladé. Otevřeno denně do 24 h, po–pá od 8 h, 
so+ne od 10 h. Vstup z nádvoří NR. Všechny informace 
o konání akcí na FB stránkách Café Neustadt. 

PRAŽSKÉ VĚŽE

Malostranská mostecká věž, Petřínská rozhledna, Prašná brána, 
Staroměstská mostecká věž, Svatomikulášská městská 
zvonice, Zrcadlové bludiště na Petříně viz rubrika Muzea 
– Muzeum hlavního města Prahy.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE
Praha 1 – Staré Město, Staroměstské nám. 1/3, tel. 236 002 629, 
e–mail: staromestskaradnice@prague.eu, 
www.staromestskaradnicepraha.cz, www.prague.eu
> Památka ve správě hlavního města Prahy. Provozuje Pražská informační 
služba – Prague City Tourism.
> Otevřeno: sály: po 11–18 h, út–ne 9–18 h; věž: po 11–22 h, út–ne 
9–22 h (pokud není budova vyhrazena pro akce primátora hl. m. Prahy).
> Vstupné: Velký okruh (kaple, historické sály, podzemí) – dospělí 100 Kč 
(držitelé Opencard 90 Kč), děti 6–15 let 50 Kč, studenti a senioři 70 Kč, 
děti 4–6 let, ZTP, novináři a senioři nad 75 let 20 Kč, kombinované vstupné 
(velký okruh + věž) 160 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + max. 4 děti do 
15 let) 210 Kč, školní skupiny (max. 30 žáků + pedagogický doprovod) – 
MŠ 310 Kč, ZŠ 520 Kč, SŠ a VŠ 1 050 Kč. Zkrácený okruh (pouze kaple 
s apoštoly) – základní vstupné 30 Kč, děti 4–6 let, ZTP, novináři a senioři 
nad 75 let 20 Kč. Skupiny CK (min. 10 osob + 1 doprovod) – velký okruh 
70 Kč/osobu, zkrácený okruh (pouze kaple a historické sály) 50 Kč/osobu, 
zkrácený okruh (pouze podzemí) 50 Kč/osobu.
> Radniční věž – dospělí 120 Kč (držitelé Opencard 110 Kč), děti 6–15 let, 
studenti a senioři 70 Kč, děti 4–6 let, ZTP, novináři a senioři nad 75 let 
30 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + max. 4 děti do 15 let) 250 Kč, školní 
skupiny (max. 30 žáků + pedagogický doprovod) – MŠ 310 Kč, ZŠ 520 Kč, 
SŠ a VŠ 1 200 Kč, skupiny CK (min. 20 osob + 1 doprovod) 90 Kč/osobu.

Staroměstská radnice je nejstarší pražskou radnicí a svědkem 
řady významných událostí v dějinách Prahy i celého 
státu. Byla založena roku 1338 na základě privilegia 
uděleného staroměstským měšťanům českým králem 
Janem Lucemburským. Nevznikla novostavbou, urče-
nou ke správním účelům, ale postupným vykupováním 
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měšťanských domů, které byly záhy pro účely radnice 
mnohokrát přestavovány. Dodnes se zachovalo křídlo již-
ní, tvořené souborem pěti středověkých domů. Východní 
křídlo bylo zcela zničeno 8. května 1945, poslední den 
druhé světové války.

Prohlídkový okruh Staroměstské radnice zahrnuje návštěvu historic-
kých 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 ná-
vštěvníky hlavního města, zavítají do místností bývalého 
středověkého vězení a prohlédnou si i fi gury dvanácti 
apoštolů zpoza staropražského orloje. Celková doba 
prohlídky je 60 minut.

Nejvýraznější dominantou Staroměstské radnice je její mohutná 
hranolová věž. Již v době svého vzniku byla nejvyšší věží 
v celé Praze. Představovala nejen symbol zámožnosti 
pražských měšťanů, ale měla i význam praktický – na 
jejím vrcholu sloužili hlásní, jejichž úkolem bylo sledovat 
okolí a v případě nebezpečí dát městu varovný signál. 
Z ochozu věže se návštěvníkům naskytne vůbec jeden 
z nejkrásnějších pohledů na pražské panorama. Z ptačí 
perspektivy je odtud možné spatřit Týnský chrám nebo 
kostel sv. Mikuláše, v dálce obdivovat Pražský hrad nebo 
se nechat unášet výhledem na malebná zákoutí Starého 
Města pražského. Na ochoz se mohou turisté nechat 
vyvézt moderním výtahem. Jedná se o architektonicky 
velmi hodnotný počin, za jehož realizaci získali autoři 
ocenění Interiér roku 2000.

VEČERNÍ PROHLÍDKY:
Navštivte historické síně Staroměstské radnice i po zavírací době! 

Večerní prohlídky, které Pražská informační služba – Pra-
gue City Tourism pravidelně pořádá, umožňují zájemcům 
nahlédnout do reprezentačních prostor významné kulturní 
památky i po setmění, kdy je jedinečnost historických sálů 
ještě více umocněna. Nestandardní prohlídka je koruno-
vána návštěvou radniční věže, která příchozím nabídne 
nevšední pohled na slavnostně nasvícenou noční Prahu.

Rezervace vstupenek na výše uvedených kontaktech.
Vstupné: jednotná cena 160 Kč. Délka prohlídky: 90 minut. Začátek 

vždy ve 20 h.

TERMÍNY VEČERNÍCH PROHLÍDEK NA SRPEN:
 1. so.  Prohlídka v angličtině 
 7. pá.  Prohlídka v češtině
 8. so.  Prohlídka v němčině
15. so.  Prohlídka v angličtině
22. so.  Prohlídka v češtině
29. so.  Prohlídka v angličtině

VRTBOVSKÁ ZAHRADA
Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská 25, tel. 272 088 350–52, e–mail: 
zahrada@vrtbovska.cz, www.vrtbovska.cz
> Provozuje a spravuje Casus Direct Mail, a. s., www.casus.cz.
> Spojení: tram 12, 20, 22, st. Malostranské nám.
> Otevřeno: denně – duben a říjen denně 10–18 h, květen – září 10–19 h.
Pořádání svateb tuzemských, zahraničních i symbolických, koncertů, 
společenských i fi remních setkání, oslav výročí, tiskových konferencí, 
prezentací, přehlídek.
> Akreditovaní průvodci mají vstup do prostor zahrady zdarma. Průvodce 
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 plastickou 
výzdobou Matyáše Bernarda Brauna a freskami Václava 
Vavřince Reinera.

Ateliér Mikoláše Alše, ptačí voliéra s exotickým ptactvem, fontány 
s rybami, prodejní galerie, upomínkové předměty.

Dle hodnocení průvodců je z místa vyhlídky nejkrásnější pohled na 
panorama Hradčan a Malé Strany.

VÝSTAVY:
Obrázky jsou všude. Výstava fotografi í Zlaty Brabcové. Do 31. 7.
Optimistické obrázky. Obrazy Věry Krumphanzlové. Od 1. 8. do 16. 8.
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CÍRKEVNÍ PAMÁTKY

LORETA
Mariánské poutní místo

Provincie kapucínů v ČR

Praha 1 – Hradčany, Loretánské nám. 7/100, tel. 220 516 740, e–mail: 
loreta@loreta.cz, www.loreta.cz

Novinky v Loretě můžete sledovat také na FB: facebook.com/
loretapraha.
> Spojení: tram 22, st. Pohořelec.
> Otevřeno: denně 9–17 h.
> Vstupné: základní 150 Kč, senioři (70+) 130 Kč, rodinné (2 dospělí + 
děti) 310 Kč, studenti 110 Kč.
> Audioprůvodce: 150 Kč – česky, anglicky, německy, francouzsky, rusky, 
španělsky, italsky.
> Fotografování je dovoleno za poplatek 100 Kč.

Pražskou Loretu založila Kateřina Benigna hraběnka z Lobkowicz 
v roce 1626. Komplex budov byl stavěn postupně několik 
desítek let. Staviteli vrcholně barokního průčelí byli ve 
20. letech 18. století Kryštof a Kilián Ignác Dienzenho-
ferové, 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 Lo-

retánské. Monstrance, kalichy a další vystavené předmě-
ty představují ojedinělá zlatnická díla, převážně ze 17. a 
18. století. Nejpozoruhodnější je Diamantová monstrance 
zvaná Pražské slunce. Je z pozlaceného stříbra, ozdobe-
ná 6 222 diamanty.

STÁLÁ EXPOZICE:
Trvale zpřístupněn je 3D model krypty s barokními freskami podle 

Rembrandta a dalších holandských a vlámských malířů. 
Umělecká díla spojená s historií Lorety a kapucínského 
řádu.

HLAVNÍ SEZÓNNÍ VÝSTAVA:
Skrytá tvář Loretánského pokladu. Výstava představuje dosud ne-

známá díla z depozitářů historické klenotnice.

ZVONOHRA:
Omlouváme se návštěvníkům – po dobu rekonstrukce střední části 

průčelí Lorety bude zvonohra na dobu nezbytně nutnou 
mimo provoz – jde o bezpečnost této unikátní památky. 
Děkujeme za pochopení.

LORETÁNSKÁ ZVONOHRA SLAVÍ VÝROČÍ:
Letos uplyne 320 let od okamžiku, kdy Pražané poprvé uslyšeli tóny 

pražské zvonohry. K této příležitosti byla otevřena nová 
multimediální část expozice, přibližující návštěvníkům 
historii nástroje. Přijďte se podívat zblízka, jak zvonohra 
funguje – zatím alespoň virtuálně! 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
Loretánská kaple – sobota 7.30 h, kostel Narození Páně – neděle 

18 h
Aktuální program bohoslužeb je na www.loreta.cz.
Poutní mše si mohou skupiny poutníků předem dojednat e–mailem.

OTEVŘENÝ KŮR:
 7. a 28.  Zajímá vás historie varhan? Chcete se podívat do míst, 

kam normálně návštěvníci nemohou? Přijďte na komen-
tovanou prohlídku varhan s Radkem Rejškem. Těšit se 
můžete i na ukázky varhanní hudby, nahlédnete na nově 
zrestaurovanou Trauttmannsdorfskou oratoř kostela – 
10, 11, 14 a 15 h

 Cena 100 Kč. Max. počet účastníků jedné prohlídky je 
20 osob. Vstup si můžete rezervovat předem na e–mail: 
loreta@loreta.cz. Prohlídky jsou možné i v angličtině.
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NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ 
HEYDRICHIÁDY – MÍSTO SMÍŘENÍ 
při českém pravoslavném katedrálním 
chrámu sv. Cyrila a Metoděje

Praha 2 – Nové Město, Resslova 9, tel. 224 916 100, e–mail: 
eva.suvarska@pravoslavnacirkev.cz, www.pamatnik–heydrichiady.cz
> Spojení: metro B – Karlovo náměstí, nebo tram 3, 4, 6, 10, 18, 22, 24, 
st. Karlovo náměstí, tram 14, 17, st. Jiráskovo náměstí. Vstup z ulice Na 
Zderaze.
> Vstupné: základní 75 Kč, studenti 35 Kč, školní skupiny s průvodcem 
50 Kč/os., rodinné vstupné (max. 5 osob) 150 Kč.
> Otevřeno: listopad – únor: út–so 9–17 h; březen – říjen: denně mimo 
po 9–17 h.
> Skupiny nutno objednat předem na výše uvedených kontaktech.
> Chrám otevřen v době bohoslužeb – viz www.pravoslavnacirkev.cz.

EXPOZICE:
Místo úkrytu a boje parašutistů československé armády, kteří plnili 

vojenský úkol – „Operaci Anthropoid“ – exilové vlády 
v Londýně ve dnech 27. 5. – 18. 6. 1942.

Pomník 294 hrdinům heydrichiády, kteří byli popraveni v Mauthau-
senu v letech 1942–1944, byl na nádvoří Národního pa-
mátníku hrdinů heydrichiády odhalen 26. 1. 2011.

STRAHOVSKÝ KLÁŠTER
Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha 1 – Hradčany, 
Strahovské nádv. 1/132, www.strahovskyklaster.cz
> Spojení: tram 22, st. Pohořelec.

STRAHOVSKÁ KNIHOVNA:
tel./fax 233 107 749
> Otevřeno: denně 9–12 a 13–17 h.
> Vstupné: základní 100 Kč, snížené 50 Kč; pro skupiny žáků českých 
základních škol 10 Kč/os. Prodej vstupenek končí 15 minut před koncem 
zavírací doby. Poplatek za fotografování 50 Kč, za fi lmování 100 Kč.

Stálá expozice:
 Historické knihovní sály. Původní historické knihovní sály 

(ve slohu barokním a klasicistním) vystavěné v 17. a 18. 
století. Součástí expozice je původní mobiliář.

 – vstupní expozice – ukázky z knižních fondů
 – kabinet kuriozit – sbírka přírodnin a kuriozit
 – teologický sál a fi lozofi cký sál
Studovna knihovny otevřena: út+čt 9–16 h, pá 13–16 h.

STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA
tel. 233 107 730

> Otevřeno: denně 9.30–11.30 a 12–17 h.
> Vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, rodinné vstupné 200 Kč 
(2 dospělí + děti 6–15 let). Prodej vstupenek končí 30 minut před 
uzavřením objektu.

Stálé expozice:
 Malířství a sochařství 1300–1550
 Rudolfínské malířství
 Flámské a nizozemské malířství 16. – 17. století
 Italské malířství
 Středoevropské malířství 17. – 18. století
 České malířství 19. století

KONVENTNÍ BUDOVA – PŘÍZEMÍ:
Ambity, kapitulní síň, zimní a letní refektář, románské sály.

VÝSTAVY:
Oldřich Kulhánek: Ecce homo – Ejhle člověk. Výstava, která se 

koná u příležitosti nedožitých 75. narozenin malíře 
a grafi ka Oldřicha Kulhánka, představí díla od 80. let 
20. století až po nedávnou současnost. Ač je Oldřich 
Kulhánek široké veřejnosti znám především jako au-
tor podoby současných českých bankovek či více než 
40 poštovních známek, je to především jeho volná 
tvorba, která představuje jedinečný vklad do vývoje 
fi gurálního projevu v umění, nejen českém, ale i evrop-
ském či světovém. Na výstavě je možné vidět stěžejní 
díla a cykly Kulhánkovy tvorby, např. cykly Job, Svatý 
Šebestián či Ecce homo. Do 28. 8.

Drahotín Šulla: Fotografi e. Retrospektivní výstava jednoho z nej-
významnějších slovenských fotografů současnosti 
představí celoživotní fotografi ckou tvorbu uměleckého 
fotografa Drahotína Šully. Výstava mapuje reprezenta-
tivní výběr autorovy tvorby od jeho počátků až do sou-
časnosti. Přibližuje charakter jeho fotografi cké tvorby, 
jsou vystaveny původní dobové fotografi e, jen tam, kde 
to není možné, jsou prezentovány pozdější fotografi cké 
pozitivy. Do 31. 8.

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.

UPOZORNĚNÍ:
V měsících květen – srpen probíhá rekonstrukce kostela sv. Klimen-

ta, prohlídky se proto uvnitř kostela nekonají. Nabízíme 
provedení po valu hradiště a částí hřbitova. Vstupné po 
dobu rekonstrukce: základní 20 Kč, snížené 10 Kč.



památky > 89

TECHNICKÉ PAMÁTKY

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Praha 6 – Bubeneč, Papírenská 6, e–mail: prohlidky.info@gmail.com, 
www.staracistirna.cz

> Spojení: z metra A – Hradčanská busem 131 do zastávky Goetheho, pro-
jděte pod železničním viaduktem a pokračujte vlevo do Papírenské ulice 6; 
tram 8 nebo vlakem do zastávky Nádraží Podbaba, dále pod mostem za 
benzínovou stanicí doprava do Papírenské ulice.
> Prohlídky: pracovní dny: v 11 a 14 hodin, soboty a neděle: v 10, 12, 14 
a 16 h.
> Kavárna: Café Továrna otevřena: po–pá 10.30–17.30 h, so+ne 10.30–19 h.
> Vstupné: prohlídka v českém jaz  yce: dospělí 180 Kč, děti od 5 let, 
studenti, senioři 90 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 1–3 děti do 15 let) 
360 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) 500 Kč; skupinové vstupné: dospělí 
200 Kč, senioři 110 Kč, školní skupiny (min. počet 18 žáků) à 95 Kč.
> Dále nabízíme: jištěné výstupy na komín, plavbu na raftu v usazovací 
nádrži, narozeninové prohlídky, atd. Více na www.staracistirna.cz, dotazy: 
prohlidky.info@gmail.com.

PROHLÍDKA OBJEKTU:
Bývalá čistírna odpadních vod (Národní kulturní památka) je unikát-

ním 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 pozůstatky původní technologie. 
Dodnes funkční kotelnu a parní stroje (1903 Breitfeld 
– Daněk) je možné vidět při provozu při kulturních ak-
cích. Výklad s kopiemi původních plánů a historickými 
fotografi emi z výstavby čistírny; součástí prohlídkové tra-
sy fi lmový dokument z roku 1943 (na základě smlouvy 
s Národním fi lmovým archivem) a fi lm Koloběh vody ve 
vodárenství (Veolia). Během každé prohlídky návštěvníci 
projdou původní stokou (nefunkční). Na objednání fi lm 
Muži pod Prahou (1947, o práci stokařů a krysařů, licen-
ce Krátký fi lm Praha, a. s.).

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
12. 9.  Dny evropského dědictví. Celodenní program, spuštěné 

parní stroje, jištěné výstupy na komín s možností slanění 
do podzemí, doprovodný program, hry pro děti, koncert, 
večerní prohlídky, občerstvení, káva v Café Továrna.



LES – příběhy stromů a lidí –
poznávací a zážitková výstava
Motto: … vydejte se na cestu lesem za bájným stromem života 
a poznání z počátku věků, na napínavou a hravou pouť za dáv-
nou duší lesa, která nás provází, aniž o ní víme. Příběhy stromů, 
lesníků a dalších obyvatel lesa vám budeme vyprávět v zákoutích 
a hnízdech, uprostřed kmene i ve víru letokruhů. Poznejte čas, 
skrytý v paměti dřeva, který nás všechny spojuje. Dívejte se na 
les jinak, uprostřed nadživotních stromových soch, poznejte sami 
sebe v zajetí zvuků a hry světel, zažijte LES v Praze v prostorách pod 
kůrou Národního zemědělského muzea na Letné.

Generálním partnerem unikátní zážitkové výstavy v Národním 
zemědělském muzeu v Praze na Letné je státní podnik Lesy 
České republiky. Neobvyklou zážitkovou a vzdělávací výstavu 
připravil v Národním zemědělském muzeu v Praze umělecký 
mezinárodní tým spolku Mamapapa. Na pouti expozicí poznají 
návštěvníci lesní bytosti, zaposlouchají se do zvuků i hudby Vla-
dimíra Václavka, světlušky je provedou labyrintem stromového 
kmenu. „Vydají se na cestu za bájným stromem života a poznání 
z počátku věků. Čeká je napínavá a hravá pouť za dávnou duší lesa, 
která nás provází, aniž o ní víme,“ uvedl jeden z členů tvůrčího 

týmu, lesník Václav Kinský. Příběhy stromů, lesníků a dalších 
obyvatel lesa je možné sledovat v různých zákoutích a hnízdech, 
uprostřed kmene i z výšky nadživotních stromových soch. 
„Jde o fantazijní zážitkovou hru, která vypráví příběhy lesa tak, 
jak je znají lidé, kteří o ně pečují, tedy lesníci,“ řekl Radovan Srba, 
obchodní ředitel podniku Lesy ČR. Generální ředitel NZM Milan 
J. Půček uvedl, že „nově restaurované prostory muzea i ty, které 
na obnovu teprve čekají, poskytly této, velmi specifi cké, výstavě to 
nejlepší možné zázemí, ostatní je už na autorech a návštěvnících“. 
Podle Václava Kinského se bude výstava postupně rozšiřovat. 
Připraven je i doprovodný program, například dílny pro malé 
i velké, čtení o lese, divadla, kapely, přednášky a 8. srpna také 
slavnost Léto s dřevem.

Národní zemědělské muzeum Praha
Kostelní 44, Praha 7 – Letná
(2. patro – chodba, 1. patro  sály východ/sever, 
od 14. 6. do 31. 12. 2015) 
Pozn.:  pro prohlídky této výstavy platí regulovaný vstup 
s komentovaným výkladem – po skupinách min. 5 osob !

PP LES 08.indd   84 17. 7. 2015   12:01:03
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muzea
NÁRODNÍ MUZEUM

> Založeno v roce 1818. S více než 20 miliony sbírkových předmětů, 
21 expozicemi v Praze a 13 expozicemi mimo Prahu je Národní 
muzeum nejrozsáhlejším muzeem v České republice.
> Seznam lektorovaných programů pro školy a mimořádné 
změny v otevírací době všech budov Národního muzea najdete na 
www.nm.cz.

HISTORICKÁ BUDOVA NM

Praha 1, Václavské nám. 68, tel. 224 497 111, 224 497 352, 
224 497 442, nm@nm.cz, www.nm.cz

Monumentální novorenesanční budova navržená architektem Josefem 
Schulzem byla otevřena 18. května roku 1891.

Od 7. 7. 2011 je Historická budova Národního muzea uzavřena z dů-
vodu rekonstrukce.

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA

Praha 1, Vinohradská 1, tel. 224 497 111, 224 497 118,
nm@nm.cz, www.nm.cz

Budova bývalého Federálního shromáždění
Bezbariérový vstup.
> Otevřeno: po–út a čt–ne 10–18 h, středa 9–18 h, 1. středa v měsíci 10–20 h
> Vstupné: základní 150 Kč, snížené 100 Kč, rodinné 250 Kč, děti do 6 let 
zdarma, školní výpravy à 40 Kč.
> Komentovaná prohlídka pro veřejnost: český jazyk 500 Kč, cizí jazyk 1000 Kč.

VÝSTAVY:
Smrt. Výstava je vyvrcholením výstavního cyklu Smrt, který představuje 

smrt jako nedílnou a nezbytnou součást života, která je 
v současnosti spíše vytěsňována na okraj společenského 
vědomí na straně jedné, a znevažována ve formě nejrůzněj-
ších akčních fi lmů a počítačových her plných násilí a scén 
umírání pak na okolnosti jeho fyzického zániku i nejširší 
kulturní aspekty spojené se smrtí. Výstava se zaměří na 
vznik života a s ním spjatý koloběh života a smrti v přírodě, 
v případě člověka pak na okolnosti jeho fyzického zániku 
i nejširší kulturní aspekty spojené se smrtí. Do 27. 9.

Archa Noemova. Zoologická expozice „Archa Noemova“ uvádí návštěv-
níka Národního muzea do fascinujícího světa živočichů, 
kteří obývají nebo obývali naši planetu. Výstava je soustře-
děna především na obratlovce a v širokém záběru předsta-
vuje rozmanitost jejich druhů a životních forem. Současně 
si ale všímá i aktuálních otázek ohrožení a ochrany celé 
světové fauny. Symbolický název i pojetí expozice upozor-
ňují na skutečnost, že svět zvířat dnes stojí před novou 
„potopou“, snad horší, než byla ta biblická. V souvislosti 

s probíhající částečnou rekonstrukcí není možný z tech-
nických a bezpečnostních důvodů přístup do expozice 
Archa Noemova pro osoby se sníženou schopností poh-
dybu a orientace v období do 30. 11. Více informací na 
www.nm.cz. 

Jak se bude jmenovat? Výstava atraktivní formou přibližuje témata, 
která se zabývají názvoslovím a systematikou v přírodních 
vědách. Kromě toho objasňuje význam typových sbírko-
vých předmětů, tedy jednotlivých exemplářů živočichů, 
rostlin či jiných organizmů, podle kterých byl vědecky 
popsán konkrétní druh. Výstava prezentuje jednotlivé 
nejvzácnější typové předměty ze sbírek Národního 
muzea či jejich 3D modely a rekonstrukce a způsoby 
jejich ukládání v depozitářích. Veřejnost má díky výstavě 
unikátní možnost zapojit se do výběru pojmenování nově 
objeveného, vědecky dosud nepopsaného druhu brouka 
rodu Eulichas. Více o anketě naleznete na www.nm.cz. 
Do 18. 10. 

AKCE A PŘEDNÁŠKY:
5. st. Komentovaná prohlídka výstavy Archa Noemova s jejím 

autorem, která je soustředěna především na obratlovce 
a v širokém záběru představí rozmanitost jejich druhů 
a životních forem. Současně si ale všimne i aktuálních 
otázek ohrožení a ochrany celé světové fauny, na které 
upozorňuje i samotný název. Vstupné v ceně běžné vstu-
penky – 18 h

6. čt.  Komentovaná prohlídka výstavy Jak se bude jmenovat 
s jejím autorem. Návštěvníci nahlédnou do zákulisí vě-
deckého názvosloví, popisu nových druhů a současného 
výzkumu přírodovědných oddělení Národního muzea. 
Součástí prohlídky je také videoprojekce s názvem Pa-
leontologické rekonstrukce. Jak vypadal korálový útes 
v okolí dnešních Koněprus před 410 milióny let? Nejen 
toto se dozvíte při komentované projekci unikátní 3D. 
rekonstrukce, která představuje proměny života v mořích 
v období prvohor – kambria, ordoviku, siluru a devonu. 
Vstupné v ceně běžné vstupenky – 16.30 h

22. so.  Aspoň na víkend zažij dobrodružství v říši zvířat. Zábavný 
workshop navazující na komentovanou prohlídku přírodo-
vědecké expozice Archa Noemova pro děti představuje 
fascinující a rozmanitý svět živočichů, kteří obývají nebo 
obývali naši planetu, provede dětské návštěvníky přes 
soutěsky a horské vrcholy, po ostrovech Karibiku či Ma-
dagaskaru, tajuplným podmořským světem, severskými 
pastvinami a zahrnuje i aktuální otázky ohrožení a ochrany 
celé světové fauny, na které upozorňuje i samotný název 
expozice. Vstupné v ceně běžné vstupenky – 13–17 h

22. so. Za zvířecí říší do muzea. Komentovaná prohlídka nově 
otevřené přírodovědecké expozice Archa Noemova pro 
děti představující pozoruhodnou krásu, rozmanitost a za-
jímavosti živočišné říše. Vstupné v ceně běžné vstupenky 
– 13, 14 a 15 h

22. so.  Komentovaná prohlídka výstavy Archa Noemova s jejím 
autorem, která je soustředěna především na obratlovce 
a v širokém záběru představí rozmanitost jejich druhů 
a životních forem. Současně si ale všimne i aktuálních 
otázek ohrožení a ochrany celé světové fauny, na které 
upozorňuje i samotný název. Vstupné v ceně běžné vstu-
penky – 16 h
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25. út.  Komentovaná prohlídka výstavy Smrt s jejím autorem. 
Výstava se zabývá smrtí jako jako nedílnou součástí 
života a návštěvníkům představuje zajímavé exponáty 
z oblasti přírodovědy, archeologie a dalších oborů, ale 
i zajímavé předměty dokládající proměňující se přístup 
ke smrti v naší nedávné historii. Vstupné v ceně běžné 
vstupenky – 16.30 h

LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA
Praha 7-Holešovice, Výstaviště 422, tel. 734 263 269,
lapidarium@nm.cz, www.nm.cz
Bezbariérový vstup.
> Otevřeno: st 10–16 h, čt–ne 10–18 h
> Vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 80 Kč, děti do 6 let 
zdarma, školní výpravy à 10 Kč
> Komentovaná prohlídka pro veřejnost: český jazyk 200 Kč

Budova byla postavena na Pražském výstavišti v Holešovicích pro 
Jubilejní výstavu v roce 1891. Dnes je zde k vidění ex-
pozice Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 
19. století, památky z domů zbořených v asanaci, gotické 
sochy Parléřovy dílny, Mariánský sloup ze Staroměstské-
ho náměstí v Praze a originály sedmi sousoší z Karlova 
mostu. V roce 1995 bylo Lapidárium zařazeno mezi deset 
nejkrásnějších muzejních expozic Evropy. Do expozice je 
bezbariérový vstup.

NÁRODOPISNÉ MUZEUM – MUSAION
Praha 5, Kinského zahrada 98, Letohrádek Kinských, tel. 257 214 806, 
narodopis@nm.cz, www.nm.cz
> Otevřeno: denně mimo po 10–18 h.
> Vstupné: základní 70 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 110 Kč, děti do 6 let 
zdarma, školní výpravy nad 5 osob à 30 Kč.

Klasicistní Letohrádek Kinských byl postaven v letech 1827–1831 
architektem Heinrichem Kochem. Stálá expozice před-
stavuje každodennost venkova i sváteční chvíle tradiční 
vesnice 19. a 1. poloviny 20. století.

VÝSTAVY:
Venkov. Výstava seznamuje s každodenností českého, moravského 

a slezského venkova v druhé polovině 19. a na počátku 
20. století. Život domácnosti je představen na základě 
běžných činností, které byly pro život na venkově typické. 
Do 3. 4. 2016.

Národopisné ohlédnutí – česká chalupa dnes. Výstava připomíná 
120. výročí Národopisné výstavy Českoslovanské, která 
se konala v Praze roku 1895 a byla spojena s rozsáhlou 
sběratelskou a dokumentační akcí na českém, morav-
ském a slovenském venkově. Na výstavě jsou prezen-
továny exponáty, které byly přímo vystaveny na NVČ 
v roce 1895 – tj. modely venkovských stavení, lidové 
umění, svatební kroj, krojové součásti a další textil, ale 
i předměty upomínkové např. pohlednice, vějíře, hrníčky, 
ubrusy s motivem Národopisné výstavy. Do 4. 1. 2016

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ
Praha 3, U Památníku 1900, tel. 222 781 676, oncd@nm.cz, 
www.nm.cz
Bezbariérový vstup.
> Spojení: od Ohrady (tram, bus) parkem 1 400 m, od Muzea AČR, 
z Tachovského nám. (bus 207, 133).
> Otevřeno: st–ne 10–18 h; vyhlídka otevřena st–ne 10.30–16 h (poslední
vstup v 15.30 h).
> Vstupné: expozice a výstava – základní 80 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 
140 Kč, školní výpravy à 20 Kč; vyhlídka na střeše – základní 80 Kč, sníže-
né 50 Kč, rodinné 130 Kč, školní výpravy à 30 Kč; celý objekt – základní 
120 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 200 Kč, školní výpravy à 40 Kč.
> Komentovaná prohlídka pro veřejnost: v češtině 200 Kč, cizojazyčný 
500 Kč.

Národní památník byl na vrchu Vítkově postaven v rozmezí let 
1928–1938 k poctě československých legionářů. Ex-
pozice Křižovatky české a československé státnosti 
zachycuje významné zlomy v našich dějinách 20. sto-
letí. Expozice Laboratoř moci v podzemních prostorách 
připomíná nejen samotnou osobu Klementa Gottwalda, 
deformaci Památníku na mauzoleum, ale i komunistickou 
propagandu a období režimu 50. let ve svých nejhorších 
totalitních projevech.

VÝSTAVY:
Pošta za velké války. Píšu vám z fronty… Výstava Poštovního muzea 

představuje vojenskou i civilní část rakouské poštovní 
správy během první světové války. Do 6. 9. 

Slavné pohřby. Ústředním tématem výstavy je představit návštěvní-
kům pohřby slavných osobností český dějin 19. a 20. sto-
letí jako historického obrazu dobové společnosti. 
Do 31. 3. 2016

PAMÁTNÍK FRANTIŠKA PALACKÉHO 
A FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA
Praha 1, Palackého 7, informace a objednávky: tel. 224 497 193, 
pamatnik_palackeho@nm.cz, www.nm.cz
> Vstupné: základní 160 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 240 Kč, děti do 6 let 
zdarma, školní výpravy à 50 Kč.
> Vstup možný pouze po předběžné objednávce v pracovní dny pro skupiny 
3–15 osob na tel. 224 497 193 nebo emailu pamatnik_palackeho@nm.cz.

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. Dí-
la Josefa Mánesa, Josefa Václava Myslbeka, krajinářská 
škola Julia Mařáka a národopisná sbírka Libuše Bráfové.

NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, 
AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR
Praha 1, Betlémské nám. 1, tel. 224 497 500, 224 497 511, 
naprstek@nm.cz, www.nm.cz

Soubor budov bývalého pivovaru a vinopalny „U Halánků“ na Betlém-
ském náměstí v Praze.
> Otevřeno: út a čt–ne 10–18 h, st 9–18 h.
> Vstupné: základní 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 170 Kč, děti do 6 let 
zdarma, školní výpravy nad 5 osob à 40 Kč.
> Komentovaná prohlídka pro veřejnost v českém jazyce (po předchozí 
objednávce) 300 Kč.
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STÁLÉ EXPOZICE:
Kultury Austrálie a Oceánie. Expozice představí materiální a du-

chovní kulturou obyvatel ostrovů a souostroví Melanésie, 
osídlených zemědělci a rybáři. Bohatě je zde zastoupe-
na oblast Nové Guiney, Nové Kaledonie, Šalamounových 
ostrovů či Nového Irska. Z části věnované Melanésii se 
dostanete k exponátům z oblasti ostrovů Mikronésie 
a Polynésie.

Vojta Náprstek. Výstava přibližuje na 12 panelech život a dílo zakla-
datele Náprstkova muzea, pražského mecenáše, propa-
gátora ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku. Jed-
notlivé části jsou věnovány rodině, studiím, a revolučnímu 
roku 1848, americké emigraci, založení knihovny po ná-
vratu z USA, vzniku a činnosti Amerického klubu dam, 
budování průmyslového muzea, kontaktům jak s českou, 
tak i krajanskou společností, vztahům s cestovateli a ná-
slednému vývoji muzea. 

VÝSTAVY:
Rituály smrti. Výstava zachycuje představy o umírání, pohřební ob-

řady a pojetí světa mrtvých u velkých starověkých civi-
lizací i současných společností mimoevropských kultur. 
Do 24. 9.

Bhútán – země blízko nebe. Královská textilní akademie v Bhútánu 
zapůjčila téměř sto předmětů ze svých sbírek – zejména 
šperky, oděvy a textil. Prostředí Bhútánu dokumentují také 
fotografi e českých cestovatelů, kteří tuto zemi navštívili. Vý-
stava bude doplněna bohatým doprovodným programem – 
textilní dílny, tkalcovské workshopy a přednášky. Do 30. 9.

České výzkumy v Súdánu. Výstava menšího rozsahu má za cíl pre-
zentovat veřejnosti výsledky archeologických výzkumů Ná-
rodního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických 
a amerických kultur a Českého egyptologického ústavu Fi-
lozofi cké fakulty Univerzity Karlovy v Praze prostřednictvím 
zápůjčky ze Súdánského národního muzea. Návštěvníci tak 
uvidí sochy starověkých božstev či vládců země na Nilu ob-
jevené českými týmy, které v Súdánu působí od roku 2009. 
Zápůjčka bude doplněna o několik dalších předmětů ze 
sbírek Náprstkova muzea. Do 30. 9.

Recyklované divadlo. V českém, ale i celosvětovém měřítku vzniká 
stále méně divadelních budov, jejichž životnost by byla 
plánovaná na desetiletí či staletí. Obrovský rozmach na-
proti tomu zaznamenávají jednoduché adaptace nediva-
delních prostorů či dočasné objekty, které jsou mobilní, 
proměnitelné nebo vytvořené z recyklovaných materiálů. 
Výstava instalovaná v originálním pavilonu, vytvořeném 
z vyřazených divadelních sedaček, prezentuje současné 
divadelní projekty tohoto typu a zkoumá různé motivace 
jejich vzniku. Do 30. 8.

AKCE PRO RODINY S DĚTMI:
20. čt. Dárky k svátku mrtvých „El día de muertos“. Lidé se 

během tohoto mexického svátku navzájem obdarovávají 
kostlivci vyrobenými z nejrůznějších materiálů a nacházející 
se ve všech možných situacích běžného života. Ve výtvarné 
dílně si podle přání vyrobíme kostlivce podle originálu ze 
sbírek Náprstkova muzea či lebku, rakvičku nebo hrobe-
ček, které řádně ozdobíme. Více informací a rezervace na 
klara_kuthanova@nm.cz, 725 907 302 – 14 h

25. – 28. Prázdniny v muzeu. Nechte se zlákat vůní dálek a vy-
dejte se s námi na dobrodružnou výpravu, kde budeme 
poznávat cizí kultury z různých pohledů. Děti se seznámí 
s mimoevropskými kulturami ve formě her, krátkého 
povídání či výtvarných dílen. Přihlášky a informace na 
tereza_zbankova@nm.cz, 224 497 511

BAREVNÉ NÁDVOŘÍ
I na srpen jsme si pro vás připravili festivaly mimoevropských kultur, 

díky kterým můžete poznávat celý svět v centru Prahy. 
Na všechny festivaly na nádvoří Náprstkova muzea je 
vstup zdarma.

15. so. Oslava dne nezávislosti Indie. Během tohoto festivalu 
se můžete těšit na taneční vystoupení bollywood dance, 
kathaku a indických folklorních tanců a workshopy těch-
to tanců pro dospělé i děti. Poslechnout si budete moci 
koncerty indické tradiční i moderní hudby. Dále vás če-
kají stánky s indickými výrobky a ochutnávkami tradiční 
indické kuchyně, přednášky a pro nejmenší návštěvníky 
máme připraveny tematické výtvarné dílny – 11–21 h

30. ne. Havajské slavnosti. Rozlučte se s námi s létem v havaj-
ském stylu! Čekají vás představení i workshopy havaj-
ských tanců, polynéská fi reshow, hra na ukulele, výtvarné 
dílny pro děti, ochutnávky exotické kuchyně a mnoho 
dalšího! – 11–18 h

ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Praha 1, Karmelitská 2, tel. 224 497 707, 224 497 738,
c_muzeum_hudby@nm.cz, www.nm.cz

Původně barokní kostel sv. Máří Magdaleny na Malé Straně.
Bezbariérový vstup.
> Otevřeno: denně mimo út 10–18 h.
> 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 hudebních 

nástrojů mimořádné hodnoty. Mimo jiné kladívkový klavír, 
na který hrál Wolfgang Amadeus Mozart při své první 
návštěvě Prahy v lednu 1787, housle Niccolò Amatiho 
(z doby kolem roku 1650), skleněná harmonika, niněra 
s řezbou „Zvěstování“ a další.

VÝSTAVA:
Smrt kmotřička. Výstava se věnuje tématu smrti jako jednomu z nej-

silnějších inspiračních zdrojů v hudbě, literatuře, dramatu, 
fi lmu i ve výtvarném umění. Výstava představuje předměty 
vysoké hodnoty, mezi kterými nechybí notové autografy, 
vzácné staré tisky, ilustrace nebo ukázky uměleckého ře-
mesla. Dává také do souvislostí díla z různých uměleckých 
oborů a konfrontuje středověké či barokní památky s umě-
ním 19 – 20. století a s moderními vizualizacemi. Do 11. 10.

VÝSTAVKA K VÝROČÍ MĚSÍCE:
Ktož jsú boží bojovníci aneb Mistr Jan Hus, husitství a hudba. Před šesti 

sty lety zemřel v Kostnici český reformátor Mistr Jan Hus 
(cca 1370–1415) a brzy se stal jednou z nejvýznamnějších 
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postav českých dějin. Hudební refl exe Jana Husa i husit-
ství byly a jsou velmi pestré. Víte například, že se Bedřich 
Smetana zúčastnil v roce 1868 pouti do Kostnice a přivezl 
si odtamtud suvenýr? Víte, že Antonín Dvořák zkombinoval 
ve své symfonické básni Husitská píseň Ktož jsú boží bojov-
níci se svatováclavským chorálem? A že se jediné známé 
vyobrazení interiéru Betlémské kaple zachovalo právě v hu-
debním rukopise, a to v kancionálu Písně chval božských 
z roku 1587? Během letních měsíců je možné v Českém 
muzeu hudby vidět nejen tyto sbírkové předměty, ale i mno-
ho dalších rarit a památek s husitskou tematikou. Do 1. 9.

AKCE:
11. út. Flašinet žije! II. ročník Mezinárodního festivalu fl ašinetářů. 

Na akci pořádanou Českým muzeem hudby se opět sje-
dou fl ašinetáři z celé Evropy. Jejich mechanické strojky 
rozezní v 10 h Kampu vedle Karlova mostu, ve 14 h 
chrám sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, a celou 
akci zakončí koncertem od 19 h v Českém muzeu hudby. 
Přijďte a nechte se strhnout dobou dávno minulou, kdy 
fl ašinety nechyběly na žádné lidové zábavě. Vstup na 
všechny koncerty je zdarma – 19 h

26. st. Šifry v notách. Vyražte s dětmi do Českého muzea hud-
by, kde na ně čeká zábavný program plný hudby a not. 
Společně s námi se děti naučí básničku o notách a ty 
schovají do obrázků. V notách a skladbách pak mohou 
hledat různé zašifrované rostliny i zvířata. Naši malí ná-
vštěvníci budou mít možnost si vyzkoušet hru na známé, 
ale i méně používané nástroje. A bude se samozřejmě 
i zpívat. Pěkné lidové písničky o muzikantech každého 
rozveselí. Doba trvání cca 45 minut. Místo na akci je 
nutné si rezervovat na musicmuseum_pr@nm.cz nebo 
na tel.: 224 497 738, 724 412 275. Vhodné pro děti ve 
věku 6–12 let. Vstupné 80 Kč – 15 h

MUZEUM BEDŘICHA SMETANY
Praha 1, Novotného lávka 1, tel. 222 220 082, 
b_smetana_muzeum@nm.cz, www.nm.cz
> Otevřeno: denně mimo út 10–17 h.
> 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. objednávku 
předem): 200 Kč (v češtině), 500 Kč (v cizím jazyce).

Novorenesanční budova bývalé Staroměstské vodárny z let 1883–
1884 s bohatou sgrafi tovou výzdobou podle návrhů Mi-
koláše Alše a Františka Ženíška. V expozici o životě a díle 
Bedřicha Smetany jsou k vidění ukázky autografů jeho 
skladeb, korespondence, deníků a dalších dokumentů, 
dobové fotografi e, osobní památky a trofeje i jeho klavír. 
Notové pulty s dokumenty k nejvýznamnějším dílům si 
návštěvník může laserovou taktovkou ozvučit hudebními 
ukázkami. 

VÝSTAVA:
František Kysela a Smetanovy opery. Unikátní celek scénických 

a kostýmních návrhů Františka Kysely (1881–1941) ke 
Smetanovým operám, které Národní divadlo v Praze 
uvedlo v rámci dnes již legendárních smetanovských 
oslav v roce 1924. Kysela jako jediný výtvarník v dě-

jinách Národního divadla získal možnost vytvořit takto 
rozsáhlý ucelený výtvarný projekt. Největší pozornost se 
upínala k jádru oslav – slavnostnímu provedení všech 
Smetanových oper v Národním divadle. Do 29. 2. 2016

MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA
Praha 2, Ke Karlovu 20, tel. 224 918 013, 224 923 363,
a_dvorak_museum@nm.cz, www.nm.cz
> Otevřeno: denně mimo po 10–13.30 a 14–17 h.
> 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. objednávku 
předem): 200 Kč v češtině, 500 Kč v cizím jazyce.

Barokní letohrádek Amerika v Praze na Karlově, postaven 1717–
1720 podle projektu K. I. Dienzenhoffera. V expozici 
Cesty Antonína Dvořáka najdete skladatelův klavír, ná-
bytek a předměty z osobního majetku. Zahrada muzea je 
zdobena plastikami z dílny Matyáše Brauna. 

VÝSTAVA:
Antonín Dvořák a Morava. V roce 2015 tomu bude 140 let, kdy vznik-

ly první ze slavných Dvořákových Moravských dvojzpěvů. 
Tyto písně na lidové texty byly významným milníkem ve 
skladatelově kariéře. S Moravskými dvojzpěvy je spojen 
fenomén salónní hudby, Dvojzpěvy byly Dvořákovým 
prvním mezinárodním úspěchem, zajistily mu pozornost 
a přátelství Johannesa Brahmse a dalších významných 
osobností. Výstava představí nejen Moravské dvojzpěvy, 
jejich vznik a osudy, ale také Dvořákův vztah k Moravě, 
Leoši Janáčkovi či lidové hudbě jako takové. Morava vždy 
s nadšením přijímala Dvořákova díla a některá zde do-
konce zazněla v premiéře, dříve než v Praze. Dvořák sám 
často navštěvoval Olomouc, Kroměříž či Brno a řídil zde 
své koncerty. Výstavka představí všechny tyto aspekty 
Dvořákova vztahu k Moravě. Do 28. 3. 2016

AKCE:
Wonderful Dvořák. Představení pořádané Original Music Theare, 

www.musictheatre.cz. (Bližší informace na tel. 
235 518 045) – každé úterý a pátek od 20 h

PAMÁTNÍK JAROSLAVA JEŽKA
Modrý pokoj

Praha 1, Kaprova 10, informace na tel. 224 497 739, 
museum_musicale@nm.cz, www.nm.cz
> Otevřeno: pouze út 13–18 h.
> Vstupné: základní 20 Kč, snížené 10 Kč, rodinné 40 Kč, školní výpravy 
à 10 Kč.
> Poplatek za fotografování a fi lmování 20 Kč.

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

Praha 7, Kostelní 42, tel. 220 399 111, fax 220 399 200, 
info@ntm.cz, www.ntm.cz
> Spojení: metro A – Hradčanská nebo metro C – Vltavská, tram 1, 8, 12, 
25, 26, st. Letenské nám.
> Otevřeno: út–pá 9–17.30 h, so+ne 10–18 h.
> Vstupné: základní 190 Kč, snížené 90 Kč, rodinné 420 Kč, školní skupiny 
50 Kč/dítě.

Národní technické muzeum, založené roku 1908, je největší českou 
institucí specializovanou na muzejní exponáty technic-
kého charakteru.

Zakladatelem moderního technického muzejnictví se stal již Vojtěch 
Náprstek, který zpřístupnil sbírky Českého průmyslového 
muzea poprvé v roce 1862 a později vybudoval muzeum 
ve svém domě U Halánků. Národní technické muzeum 
bylo založeno roku 1908 jako Technické muzeum Králov-
ství českého z iniciativy technické inteligence, především 
profesorů české vysoké školy technické v Praze a otevře-
lo první expozice 28. září 1910 ve Schwarzenberském 
paláci na Hradčanech. V roce 1938 byla zahájena stavba 
nové muzejní budovy na Letné podle návrhu Milana Ba-
bušky. 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 dá-
le 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. Mu-
zeum nyní představuje staletí technického důvtipu ve 
14 stálých expozicích a množství krátkodobých výstav-
ních projektů. 

STÁLÉ EXPOZICE:
Architektura, stavitelství a design. Expozice dokumentuje nejvý-

znamnější architektonické počiny v českých zemích v ob-
dobí posledních 150 let na původních i nových modelech, 
kopiích dobových plánů, skic a fotografi í a řadou auten-
tických stavebních prvků. Jedním ze symbolů expozice 
je model kopule nad Panteonem Národního muzea od 

Josefa Schulze, zajímavým exponátem je neuskutečněný 
soutěžní návrh Josefa Gočára na dostavbu Staroměst-
ské 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 přístupný meteorit, který do-
padl na území dnešní Argentiny před 5 000 lety. Mezi 
nejvzácnější exponáty expozice patří Bürgiho sextant, 
používaný Johannesem Keplerem, unikátním exponátem 
je „Organum mathematicum“, zařízení k usnadnění výpo-
čtů a získávání informací jezuitského učence Athanasia 
Kirchera ze 17. století.

Doprava. Stěžejní expozice NTM podává kompletní přehled o his-
torii automobilů, motocyklů, jízdních kol, letectví a lodní 
dopravy a v kratším záběru přibližuje dějiny železniční 
dopravy a vývoje hasičských stříkaček v souvislosti s vý-
vojem 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 rychlíko-
vá lokomotiva přezdívaná Hrboun vyrobená před první 
světovou válkou. 

Fotografi cký ateliér. V expozici je představen za pomoci vystavených 
dobových fotografi ckých přístrojů, pomůcek a ukázek 
fotografi í vývoj fotografi cké techniky od prvních snah 
o zachycení obrazu v první polovině 19. století až po 
současnou digitální fotografi i. Klíčovým exponátem expo-
zice je fotografi e „Zátiší v ateliéru“ od vynálezce fotogra-
fi e Luise Daguerra, kterou věnovat roku 1839 kancléři 
Metternichovi a která je zapůjčena ze zámku Kynžvart. 
Vystavena je také nejstarší česká fotografi e, řez stonku 
rostliny z roku 1840. Vývoj fotografi e je prezentován 
v souvislosti s jeho dopadem na společenskou situaci.

Hornictví. Prezentace vývoje hornictví je zaměřena především na 
představení báňské techniky a dobývacích technologií. 
Expozice mapuje 6 000 let dlouhý úsek zdokonalování 
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dobývací techniky včetně současné báňské techniky od 
českých výrobců, je zde možné shlédnout doklady histo-
rie oboru od paleolitických parůžkových kopáčů z pazou-
rkových dolů po high–tech báňskou dobývací techniku 
reprezentovanou kombajnem fi rmy T Machinery z roku 
2013. Schémata historických dobývacích metod přibližují 
fi lmové 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 vzbu-
zuje např. instalace původního strojního vybavení hamru 
z 16. století, nejobsáhlejší kapitola expozice je věnována 
éře průmyslové revoluce. Je zde představen oddíl s ná-
zvem „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 do-
kládá, jak chemie ovlivnila lidskou společnost, ukazuje ná-
vštěvníkovi, že chemie a její výsledky, výrobky i dopady 
ho doprovází po celý den na každém kroku. V expozici 
je představen vývoj oboru a významné osobnosti – po-
zůstalost Jaroslava Heyrovského, držitele Nobelovy ceny 
za vynález polarografi e, čočkostroj Otty Wichterleho ne-
bo přínos Antonína Holého. Významnou částí expozice 
je prezentace práce laboratoře Národního technického 
muzea, jsou zde vysvětleny analytické metody užívané 
muzeem při průzkumu sbírkových předmětů.

Interkamera. Expozice zobrazuje tři oblasti, kam se fotografi e po-
stupně dostala díky vývoji techniky: fotografi ckou rekon-
strukci prostorového vjemu, barevného vidění a fotografi i 
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 pohybu se nachází 
funkční maketa experimentálního uspořádání 18 fotoa-
parátů pro sériovou fotografi i, jak ji používal v Kalifornii 
E. J. Muybridge v 70. letech 19. století.

Měření času. Expozice zachycuje technický a technologický vývoj 
hodinářského řemesla od 15. století a představuje časo-
měrné přístroje od nejstarších elementárních typů až po 
přístroje sestavené za využití elektroniky i aplikace kvan-
tových fyzikálních jevů. Při dokumentaci technického vý-
voje byl kladen důraz i na estetickou stránku vystavených 
exponátů. Dominantním exponátem jsou funkční věžní 
hodiny s jedním číselníkem a s odbíjením do kovových 
cimbálů. Středobodem expozice pak je architektonický 
objekt symbolizující relativitu času, sloužící k prezentaci 
audiovizuálního programu.

Technika hrou. Velký sál v druhém patře budovy NTM je rezervován 
pro výstavní projekty s interaktivním obsahem, jejichž 
cílem je dát prostor návštěvníkům vyzkoušet si různé 
technické postupy a „osahat si“ to, co není v expozicích 
muzea vždy možné. Do tohoto sálu Národní technické 
muzeum umisťuje projekty určené především pro děti 
a mládež, z nichž některé vznikly díky spolupráci s další-
mi institucemi. Informace o stávající náplni sálu je možné 
najít na webových stránkách muzea www.ntm.cz.

Technika v domácnosti. Expozice atraktivním způsobem vysvětlu-
je vývoj mechanických, elektrických, plynových i jiných 
„pomocníků v domácnosti“, techniky usnadňující hygie-
nu, úklid, praní a žehlení, šití a úpravu oděvů, přípravu 
pokrmů, od poloviny 19. století do současnosti. Mezi nej-
starší 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 fi rmy ETA, např. žehličku ETA 
211 z 60. let 20. století, mezi ty nejnovější patří výrobky 
úspěšné české fi rmy Tescoma. 

Televizní studio. Zásluhou spolupráce s Českou televizí je v NTM 
prezentována televizní technika a vybavení, které v le-
tech 1997 až 2011 sloužily ve studiovém komplexu SK8 
objektu zpravodajství na Kavčích horách pro každodenní 
vysílání. Právě odtud se vysílaly v poslední době sportov-
ní pořady. V expozici je možné se zúčastnil speciálních 
workshopů, během kterých si účastníci zkusí práci mo-
derátora, kameramana, režiséra, střihače nebo technika 
záznamu a natočí krátkou zpravodajskou relaci.

Tiskařství. Expozice v prostoru evokujícím starou tiskárnu doklá-
dá vývoj výroby tiskového písma, hlavních tiskařských 
technik a knihařství a připomíná české osobnosti, které 
významně přispěly k rozvoji tiskařství – vynálezce lito-
grafi e Aloise Senefeldra, vynálezce heliogravury Karla 
Klíče, vynálezce světlotisku Jakuba Husníka 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 Rudný a uhel-
ný důl, maketa z 50. let 20. století, která tvoří unikátní 
soubor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných 
dioramat. Nové pojetí expozice umožňuje návštěvníkům 
pocítit reálné prostředí dolů. Prohlídka je možná pouze 
s průvodcem po zakoupení časové vstupenky. Návštěv-
nická trasa je dlouhá 350 m a prohlídka trvá 45 minut. 
Prohlídku je možné rezervovat předem na webových 
stránkách muzea www.ntm.cz.

VÝSTAVY:
Nuselský most – Historie, stavba, architektura. Výstava dokumen-

tuje textem i obrazem historii myšlenky přemostění Nu-
selského údolí a realizaci stavby mostu z let 1967–1973 
podle návrhu architekta Stanislava Hubičky. Výstava 
vznikla ve spolupráci s ČKAIT a je umístěna v expozici 
Architektury, stavitelství a designu. Do 11. 10.

Věda a technika. Dobrodružství, které vás bude bavit! První výstava 
z cyklu výstavních akcí k 125. výročí založení předchůdkyně 
Akademie věd ČR bude otevřena v NTM a představí aka-
demické bádání technického, přírodovědného a lékařského 
zaměření. Součástí výstavy je interaktivní prostor pro děti 
a doprovodný program v podobě workshopů. Do 30. 8.

Vodní dílo Pařížov (historie a úloha při povodních) a Průzkum sbír-
kových předmětů z fondů NTM. Výstava v souvislosti 
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s ukončením dvou projektů MK ČR NAKI (Národní kul-
turní identita) s účastí NTM. Od 4. 8. do 17. 11. 

Parní stroje v českých zemích. V září 1815 předvedl pražské veřej-
nosti slavný vynálezce a mechanik pražské polytechniky 
Josef Božek svůj parovůz. Svou úspěšnou konstrukcí 
prvního parního vozidla se tak řadí mezi nejdůležitější 
průkopníky parního pohonu v českých zemích i v Evropě. 
Výstava připomínající toto výročí seznamuje s vývojem 
parních motorů od prvních, tzv. „ohňových“ atmosféric-
kých strojů z počátků 18. století až po nejmodernější 
parní motory z 50. let 20. století a dokumentuje zásadní 
etapy konstrukčního vývoje parostrojní techniky na na-
šem území. Do 28. 2. 2016

170 let železnice v Praze. Výstava v dopravní hale vznikla v souvis-
losti se 170. výročím příjezdu prvního vlaku do Prahy, na 
dnešní Masarykovo nádraží. Výstava nabízí průřez historií 
celého železničního uzlu Praha a je doplněna unikátními 
modely vlaků ze stavebnice Merkur. Do 17. 11.

Umění paroplavby na řece Vltavě. Výstava připomene 150 let exis-
tence osobní lodní dopravy na řece Vltavě. Vedle modelů 
parníků, vystavených dokumentů a fi lmových záběrů na 
návštěvníky čeká malířská galerie obrazů zachycujících 
paroplavbu na Vltavě, dílo významných autorů, Jakuba 
Schikanedera, Bohumila Kubišty, Josefa Šímy a dalších. 
Výstava vznikla ve spolupráci s Pražskou paroplavební 
společností. Do 1. 11. 

Vodní dílo Pařížov (historie a úloha při povodních) a Průzkum sbír-
kových předmětů z fondů NTM. Výstava v souvislosti 
s ukončením dvou projektů MK ČR NAKI (Národní kul-
turní identita) s účastí NTM. Od 4. 8. do 17. 11. 

EDUKAČNÍ PROGRAMY V NTM:
V NTM probíhá množství doprovodných programů, víkendových akcí, 

přednášek či komentovaných prohlídek výstav. Nejširší 
edukační nabídka je určená školám. Workshopy Enter jsou 
koncipované pro základní školy, interaktivní zážitkovou for-
mou přibližují fyzikální či chemické principy a procesy. Pro-
gramy Kids’ lab abrakadabra hravým způsobem seznamují 
nejmladší žáky s oborem chemie. Nový projekt V technice 
je budoucnost je určen pro žáky 8. a 9. tříd a jeho cílem 
je motivovat žáky ke vzdělávání v technických oborech. 
Pro střední školy jsou připraveny specializované odborné 
workshopy a soutěže. V NTM také úspěšně funguje Tech-
nický kroužek. Více informací a rezervace na www.ntm.cz.

KNIHOVNA NTM:
Otevřeno: út a st 9–17 h. Veřejně přístupná specializovaná knihovna 

s odborným fondem zaměřeným na dějiny vědy, techniky 
a průmyslu nejen v rámci České republiky, ale i v evrop-
ském 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 9–17 h (pouze pro badatele, kteří mají potvrzené 
připravení archivního materiálu pro studium).

MUZEUM HL. M. PRAHY

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA

Praha 8, Na Poříčí 52, tel. 224 816 772–3, ředitelství: Praha 1, 
Kožná 1, tel. 221 012 911, muzeum@muzeumprahy.cz,
www.muzeumprahy.cz
> Otevřeno: denně mimo po 9–18 h.
> Poslední středa v měsíci prodloužená otevírací doba do 20 h. 
> Vstupné: základní 120 Kč, snížené (děti 6–15 let, studenti 15–26 let, 
senioři od 65 let) 50 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma, školní 
skupiny 30 Kč za osobu (pedagogický dozor zdarma), dospělý návštěvník 
ve skupině od počtu 10 osob 96 Kč/os.
> Na pokladnách našich objektů lze využít zvýhodněné vstupné při 
opakovaných návštěvách.
> Společná vstupenka do hlavní budovy muzea Na Poříčí, do Podskalské 
celnice na Výtoni a do Zámeckého areálu ve Ctěnicích: základní vstupné 
140 Kč, snížené 70 Kč, rodinné vstupné 230 Kč.
> Společná vstupenka do hlavní budovy muzea Na Poříčí, do Podskalské 
celnice na Výtoni, Zámeckého areálu ve Ctěnicích a na Pražské věže: 
základní 580 Kč, snížené 350 Kč, rodinné 1 300 Kč.

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

VÝSTAVY:
Těšnovské nádraží / Třicet let od demolice, sto čtyřicet let od otevření. 

Muzeum hlavního města Prahy pořádá před hlavní budo-
vou muzea panelovou výstavu, která představuje nádraží 
Praha-Těšnov a připomíná jeho vznik a zánik prostřednic-
tvím historických pohlednic a fotografi í. Do 31. 8.

Co čas už nevrátí / Praha 60. let na fotografi ích Borise Baromykina. 
Autorská fotografi cká výstava představuje tentokrát veřej-
nosti dosud neznámého Borise Baromykina, jehož sním-
ky si však kvalitou obsahovou i uměleckou se slavnějšími 
kolegy nezadají. Výstavní kolekce téměř stovky černo-
bílých snímků z 60. let dvacátého století je zaměřena 
dvěma směry. Jedním je žánrová fotografi e z pražských 
ulic a veřejných prostranství, na nichž s velkou mírou 
talentu autor zachytil podmanivou dobovou atmosféru 
a neopakovatelné momenty každodennosti, které může 
divák vnímat doslova jako malé příběhy. Druhou obsa-
hovou linií jsou fotografi e dokumentující společenský 
a kulturní kvas na profi lech tehdy populárních hudebních 
divadel (Apollo, Rokoko, Semafor) včetně portrétů jejich 
protagonistů a atmosféry jejich představení. Do 11. 10.
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Hroby barbarů / Svět živých a mrtvých doby stěhování národů. Výstava 
přibližuje dramatické období tzv. doby stěhování národů v Če-
chách, přičemž ohniskem zájmu jsou zcela unikátní nálezy, 
učiněné při výzkumu pohřebiště z 5. století n. l. objeveného 
v Praze–Zličíně. Nejvýznamnějšími exponáty výstavy jsou 
dochované součásti hrobových výbav. Přestože podstatná 
část hrobů byla v minulosti vyloupena, představuje kolekce 
získaných nálezů naprosto unikátní celek. Byl zde nalezen 
dosud nejobsáhlejší soubor luxusních skleněných nádob na 
našem území, přičemž podstatná část získaných exemplářů 
byla ve vynikajícím stavu zachování a náleží mezi opravdové 
skvosty. Také soubor předmětů z drahých kovů má význam 
nejen vědecký, ale v řadě případů i mimořádně umělec-
ký a estetický. K výstavě je vydána výpravná publikace. 
Do 14. 2. 2016.

I C Taiwan – Vidím Tchaj-wan. Výstava Muzea Národní univerzity Cheng 
Kung představí odvětví tchajwanského průmyslu, která jsou 
šetrná k životnímu prostředí, a změnu tradičního životního 
stylu – pomalý životní styl v rušném městě. Výstava nás 
seznámí s inovací a transformací tchajwanského textilního 
průmyslu – tradicemi v kombinaci s moderními technologiemi 
a módními trendy – a s pohledem na propojení a transfor-
maci pěstování orchidejí s kulturními a tvůrčími odvětvími na 
Tchaj-wanu. Výstava ukáže nový způsob městského životního 
stylu na základě přístupu moderních technologií k tradiční 
čínské diagnostice podle pulsu v kombinaci s cvičením tai-chi. 
Na závěr se výstava od lékařské léčby tematicky přesouvá 
ke zdraví a fi tness prezentací tělesné harmonie dosažené 
cvičením tai-chi. Do 31. 8. 

PŘEDMĚT SEZÓNY:
Situla z Vinoře. V roce 1988 byla při stavbě vodovodu u Bohdanečské 

ulice v Praze-Vinoři objevena vydřevená komorová hrobka ze 
starší doby železné (halštatské). Byl v ní pohřben význam-
ný jedinec s bohatou osobní pohřební výbavou, dřevěným 
čtyřkolovým vozem a koňskými postroji. K milodarům patřila 
i bronzová nádoba – tzv. situla, luxusní předmět dovezený 
z Podunají či severní Itálie, který zřetelně dokládá vyšší soci-
ální postavení pohřbeného. Do 27. 9.

MÜLLEROVA VILA

Národní kulturní památka
Praha 6 – Střešovice, Nad Hradním vodojemem 14/642
Světově proslulé dílo avantgardního architekta Adolfa Loose 
(1870–1933).
> Otevřeno: út, čt, so, ne. Prohlídky v srpnu: v 9, 11, 13, 15 a 17 h.
> Objednávejte se předem pomocí rezervačního systému na umístěného na 
www.muzeumprahy.cz, nebo e-mailem na vila.muller@muzeumprahy.cz.
> Vstupné: základní 300 Kč, snížené (studenti, senioři, ZTP) 200 Kč, děti do 
6 let zdarma (pouze v doprovodu dospělé osoby), příplatek za cizojazyčný 
výklad 150 Kč/os. Možnost dárkové vstupenky.

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI

Praha 2, Rašínovo nábř. 412, tel. 224 919 833
> Otevřeno: út–ne 10–18 h.
> Vstupné: základní 30 Kč, snížené 20 Kč, školní skupiny 20 Kč/osobu 
(pedagogický dozor zdarma), děti do 6 let zdarma.

Výstava: Vltava a Podskalí z archivu spolku Vltavan. Spolek Vltavan, 
původně podpůrný spolek plavců, který se věnuje i vzdělávací 
a společenské činnosti, za téměř půldruhé století svého trvání 

získal formou darů řadu výtvarných děl s výraznou ikonogra-
fi ckou hodnotou. Návštěvník má možnost seznámit se s té-
měř třemi desítkami olejomaleb, zahrnujících například cyklus 
od Jindřicha Stehlíka s názvem Vltava, případně impozantní 
osm metrů široké akvarelové dílo od J. Daňka zobrazující 
zaniklé Podskalí. Do sbírky darů spolku Vltavan náleží i velmi 
názorný model voru (vorového pramene) od spolku Vltavan 
v Purkarci zdařile ilustrující dlouhou cestu dřeva, či spíše plav-
ců jej přepravujících, z jižních Čech do Prahy. Do 3. 1. 2016.

PRAŽSKÉ VĚŽE

www.muzeumprahy.cz
> Věže a bludiště otevřeny v srpnu denně 10–22 h.
> Vstupné – Petřínská rozhledna: základní 120 Kč, snížené 65 Kč (děti 
6–15 let, studenti 15–26 let, senioři od 65 let), rodinné 300 Kč, děti 3–6 
let a ZTP 25 Kč, školní skupiny: MŠ 10 Kč/osobu, ZŠ a SŠ 30 Kč/osobu 
(pedagogický dozor zdarma). Výtah není v ceně vstupného.
> Vstupné – ostatní věže a bludiště: základní 90 Kč, snížené 65 Kč (děti 
6–15 let, studenti 15–26 let, senioři od 65 let), rodinné 250 Kč, děti 3–6 
let a ZTP 25 Kč, školní skupiny: MŠ 10 Kč/osobu, ZŠ a SŠ 30 Kč/osobu 
(pedagogický dozor zdarma).

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY A TVOŘIVÉ DÍLNY:
Klíče k Pražským věžím. Hledejte společně s námi klíče k Pražským vě-

žím, projděte se s dětmi po unikátních historických objektech, 
získejte volný vstup do muzea a krásnou odměnu k tomu! 
Více na http://muzeumprahy.cz/klice–k–prazskym–vezim.

MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Praha 1 – Malá Strana, Karlův most

PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA
Praha 1 – Malá Strana, Petřínské sady

Stálá expozice: 
 Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování. 

Petřínská rozhledna pro děti:
 Interaktivní program a tvořivá dílna, začátky v 15 h,

nutná objednávka předem na www.muzeumprahy.cz
19. a 25. Elektrické století na Petříně pro děti
26. st. Do bludiště jako do kina
20. čt. My si na to posvítíme!

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

STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Praha 1 – Staré Město, Karlův most

SVATOMIKULÁŠSKÁ MĚSTSKÁ ZVONICE
Praha 1 – Malá Strana, Malostranské nám. 556/29

ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA PETŘÍNĚ
Praha 1 – Malá Strana, Petřínské sady

Stálá expozice: 
 Dioráma „Boj studentů se Švédy na Karlově mostě roku 

1648“. Autory monumentální malby z roku 1891 o roz-
měrech 8 × 10 m jsou bratři Adolf a Karel Liebscherové.
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ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE

Praha 9 – Vinoř, Bohdanečská 259/1, tel. 286 001 366, 
www.muzeumprahy.cz

> V areálu působí Jezdecká společnost, Zámecké zahradnictví a Zámecký 
hotel Ctěnice.
> Spojení: metro B – Palmovka, bus 185 a 302, st. Ctěnice, nebo st. 
Vinořský hřbitov a dále přes lesopark po žluté 2 km.
> Otevřeno: výstavy a expozice út–ne 10–18 h, park je přístupný denně 8–22 h. 
> Vstupné: základní 100 Kč, snížené (děti 6–15 let, studenti 15–26 let, 
senioři od 65 let) 50 Kč, rodinné 200 Kč, skupiny dospělých nad 10 osob 
80 Kč/os., děti do 6 let a ZTP zdarma.

STÁLÉ EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU:
Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků 

od středověku po současnost. Expozice představuje 
společenský fenomén profesního sdružování řemeslníků 
do skupin tzv. pořádků. Pořádky nebo cechy nejsou zá-
ležitostí minulosti, ale ve formě asociací či svazů existují 
i dnes a významnou měrou přispívají k rozvoji svých obo-
rů, a tím celé naší společnosti. Komentovaná prohlídka 
expozice seznámí návštěvníky s dějinami řemesel a ce-
chovního sdružování od středověku po současnost inter-
aktivní formou. Na komentovanou prohlídku expozice je 
nutné se předem objednat na tel.: 601 555 080 nebo na 
emailu: oudova@muzeumprahy.cz

Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova. Expozice připo-
míná dlouhou a složitou historii ctěnického panství od 
nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně 
prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 
1997–2004. Návštěvníci mohou zhlédnout unikátní expo-
náty dobových trámů, letecké snímky Ctěnic, otisky map 
z 19. století a mnoho zajímavých nálezů pocházejících ze 
zámeckého areálu.

Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století. Expozice vytvořená 
ve spolupráci s Městskou částí Praha–Vinoř seznamu-
je návštěvníky s historií obce Vinoř. Výstava zachycuje 
proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události, 
ale i důležité vinořské občany a rodáky. V tematických 
blocích je pozornost věnována například školství, význam-
ným duchovním, vinořskému zámku a starostům obce.

VÝSTAVY:
Kámen v pravěku – jedna z cyklu doprovodných výstav ke stálé 

expozici „Řemesla v pořádku“ je věnována zpracování 
a využití kamene v pravěku. Na výstavě se návštěvníci se-
známí s nejstaršími technikami opracování kamene a se 
širokou škálou kamenných nástrojů, vyráběných v růz-
ných obdobích pravěku. Originální archeologické nálezy 
jsou doplněny funkčními replikami i názornými ukázkami 
jejich použití. Součástí výstavy je dílna, kde si návštěv-
níci mohou sami vyzkoušet práci s kamennými nástroji. 
Výstavu doplní tematický program pro školy a víkendové 
akce pro veřejnost v areálu ctěnického zámku. Do 5. 10.

Kámen svému městu. Hornictví a lámání kamene na území Prahy. 
Na jednotlivých panelech je v obrazech i doprovodném 
textu dokumentováno, jak kámen těžený na území Prahy 
ovlivnil její dějiny, a to zejména v oblasti stavebního vý-
voje, vědy, umění, ale i jako prostředek a způsob obživy 
pražského obyvatelstva. Do 4. 10. 

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST:
30. ne. Dožínky: 
 Řemeslný trh a dílničky pro děti. Perníkové i jiné tradiční 

české sladkosti, proutěné výrobky předvádí a nabízí jejich 
tvůrci – 10–17 h

 Dožínková slavnost v podání národopisného souboru 
Doudleban, zahraje dechová hudba Šumavanka – 14 h

 Hradišťan & Jiří Pavlica – koncert v Jízdárně. Vstupenky 
v síti Ticketpro a v pokladně zámku – 17 h

MUZEA A – Z

FRANZ KAFKA MUSEUM
Praha 1 – Malá Strana, Cihelná 2b, tel. 257 535 373, 
kafkashop@kafkamuseum.cz, www.kafkamuseum.cz
> Otevřeno: denně 10–18 h.
> Vstupné: dospělí 200 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 120 Kč, 
české školy 30 Kč/os.
> Prohlídky s průvodcem možné po předchozí objednávce.
> Obchod, který je součástí areálu Hergetovy cihelny, nabízí Kafkovu 
tvorbu, biografi cké knihy o Franzi Kafkovi, upomínkové předměty jako např. 
pohlednice, záložky, plakáty, kalendáře a diáře, zápisníky, fotografi e, tašky, 
trička, hrnečky a další.

EXPOZICE:
Dlouhodobá expozice „Město K. Franz Kafka a Praha“ nabízí po-

hled do světa slavného pražského rodáka Franze Kafky 
(1883–1924), jedné z nejvýznamnějších postav světové 
literatury 20. století. Výstava vznikla a byla otevřena roku 
1999 v Barceloně. V letech 2002–2003 proběhla její 
repríza v The Jewish Museum v New Yorku a v roce 2005 
byla instalována v jedinečných prostorách Hergetovy ci-
helny na malostranském břehu Vltavy v Praze.
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Výstava je rozdělena do dvou částí. První, nazvaná Existenciální pro-
stor, kategorizuje hlavní události Kafkova života a vlivy 
prostředí, v němž Kafka v Praze žil. Druhá, nazvaná Ima-
ginární topografi e, ukazuje, jak se u Kafky fyzická realita 
Prahy a jeho života v ní složitě proměňuje v metaforický 
obraz. Na výstavě ožívají fotografi e lidí a míst, rukopisy 
a knihy v důmyslně koncipovaných instalacích s využitím 
nejmodernější audiovizuální techniky. Slovo, obraz, světlo 
a hudba tu vytvářejí symfonický celek.

GRÉVIN PRAHA
Nejzábavnější voskové muzeum ve střední 
Evropě pro celou rodinu

Praha 1, Celetná 15, info.praha@grevin.com, www.grevin–praha.com

Druhá celosvětová pobočka Musée Grévin je pro veřejnost otevřena 
od 1. 5. 2014.
> Otevřeno: denně 10–19 h (pokladna zavírá v 18 h).
> Vstupné viz www.grevin–praha.com.
> Kavárna přístupná i zvenčí.
> Obchod se suvenýry.

Vydejte se do muzea Grévin Praha na vzrušující cestu historií až 
po současnost. Opusťte realitu a vstupte do našich 
sedmi legendami opředených interaktivních světů, kde 
si skutečnost podává ruku s fantazií. V Grévinu vypadají 
voskové fi guríny českých a světoznámých osobností 
jak živé a jsou zasazeny do bohatých scénografi í plných 
vizuálních a zvukových efektů. 

Zazpívejte si s Michaelem Jacksonem, udělejte si selfi e s Bradem 
Pittem nebo si zahrajte na klavír s Mozartem. Potkejte  
císařovnu Marii Terezii a Golema ještě před tím než pů-
jdete na párty s Georgem Clooneym, Meryl Streepovou 
nebo Karlem Gottem.

Vytvořte si na počítači vlastní voskovou fi gurínu ve 3D a sdílejte 
proces výroby se svými přáteli. 

CHOCO–STORY PRAHA
Muzeum čokolády

Praha 1, Celetná 10, tel. 224 242 953, info@choco–story–praha.cz, 
www.choco–story–praha.cz
> Otevřeno: denně 9.30–19 h.
> Vstupné: dospělí: 270 Kč, senioři 65+, studenti, děti 6–15 let: 199 Kč, 
skupiny (min. 10 osob): à 199 Kč, školní skupiny (6–15 let): à 65 Kč 
(pedagog. doprovod zdarma), děti do 6 let zdarma.

EXPOZICE:
Choco–Story Praha bylo nedávno oceněno 7. příčkou v žebříčku 

nejlepších muzeí čokolády na světě.
Lidé se často ptají: „Odkud čokoláda pochází?“, „Jak se dostala 

do Evropy?“, „Jaké je tajemství vynikající čokolády?“, 
„Proč byla čokoláda užívána jako lék?“ Muzeum čoko-
lády Choco–Story Praha odpovídá na tyto a další otázky 
tím, že ve slovech, obrazech i chutích oživuje 2 600 let 
dlouhou historii čokolády. V muzeu se ponoříte do vzru-
šujícího světa čokolády a za pomoci všech smyslů se 
vydáte na cestu časem. Bude to požitek nejen pro Vaše 
oči, ale i nos a chuť.

Muzeum je členěno na 2 hlavní části – výstavní prostory a čoko-
ládovou dílnu. Samotná expozice přibližuje především 
dávnou historii kakaa, od dob bájných Mayů a Aztéků 
až do dnešních dnů. Návštěvníci se dozvědí, k jakým 
různým účelům byly kakaové boby používány, jak se dří-
ve čokoláda připravovala, od kdy se dá vlastně jíst, jak 
se čokoláda dostala do Evropy a českých zemí a také 
spoustu zajímavostí a faktů o kakaovníku – magickém 
stromě Theobroma Cacao. Muzeum disponuje unikátní 
sbírkou historických obalů a dobových artefaktů, dále 
je zde k vidění nejvyšší čokoládová fontána v ČR, hrobka 
mayského vládce Pakala a jiné zajímavosti. Kromě pouče-
ní si návštěvníci odnesou i sladké vzpomínky, v průběhu 
návštěvy zde každý může sníst tolik čokolády, lanýžů 
a pralinek, kolik jen bude chtít! V čokoládové dílně 
návštěvníci odhalí tajemství výroby pravých belgických 
pralinek a hedvábně hladké čokolády a mají zde možnost 
stát se na chvíli čokolatiérem a vyrobit si své vlastní 
čokoládové výrobky. Muzeum je vyhledávaným cílem 
školních výprav i individuálních turistů a je velmi vhodné 
pro rodiny s dětmi.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Ukázka výroby. Probíhá každých 30 minut. Uvidíte, jak se s čokolá-

dou pracuje, aby byla pěkná a chutná, ochutnáte pravé 
belgické pralinky.

Soutěž pro děti. Odměnou za správné odpovědi bude při výstupu 
z muzea malý dárek.

Skupinové prohlídky a prohlídky pro školy s průvodcem včetně 
ukázky práce čokolatiéra. Objednávky na výše uvedených 
kontaktech nejméně dva dny předem.
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MADAME TUSSAUDS PRAGUE
Praha 1, Celetná 6, tel. 224 215 585, info@waxmuseumprague.cz, 
www.madametussauds.com/prague
> Otevřeno: denně 10–21 h.
> Vstupné: dospělí 160 Kč, děti 100 Kč.

EXPOZICE:
Speciální hollywoodská fi lmová výstava plná těch největších hvězd. 

Světla, kamera, akce! Madame Tussauds přiváží do Prahy 
kousek Hollywoodu. Návštěvníci mají možnost proniknout 
do světa fi lmu a setkat se tváří v tvář s nejoblíbenějšími 
hvězdami stříbrného plátna.

V rámci výjimečné výstavy v Muzeu voskových fi gurín v Praze se před-
stavují hvězdný pár Brad Pitt a Angelina Jolie, akční ve-
terán Bruce Willis, sexy George Clooney, Johnny Depp,
nenapodobitelná Lady Gaga a v neposlední řadě také 
všemi milovaný mimozemšťan E.T.

Úžasně realistické voskové fi guríny jsou k vidění ve speciálním fi lmo-
vém provedení a režie se ujímá sám legendární režisér 
Quentin Tarantino. Do 30. 10.

MUCHOVO MUZEUM 
Praha 1, Panská 7, tel. 224 216 415, shop@mucha.cz, www.mucha.cz
> Otevřeno: denně 10–18 h.
> Vstupné: dospělí 240 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 160 Kč, 
české školy 30 Kč/os.
> Prohlídky s průvodcem možné po předchozí objednávce.
> Obchod s dárkovými předměty (plakáty, pohledy, záložky, kalendáře a diáře, 
zápisníky, trička, hedvábné šátky, šperky, sklo aj.)

EXPOZICE:
První muzeum na světě věnované životu a dílu proslulého, světově 

známého představitele secese Alfonse Muchy (1860–
1939), je umístěno v barokním Kaunickém paláci v his-
torickém centru Prahy. 

Výběr přibližně 100 děl skládající se z litografi í, olejomaleb, kreseb, 
pastelů, fotografi í a osobních předmětů podává souhrn-

ný pohled na výtvarné dílo Alfonse Muchy, kromě jeho 
Slovanské epopeje. Pozornost je soustředěna zejména 
na pařížské období (1887–1904), které je světově nej-
proslulejší. Vystaven je ucelený soubor litografi í, v čele 
s nejvýznamnějšími plakáty pro Sarah Bernhardt, legen-
dární pařížskou herečku konce 19. století, soubor charak-
teristických dekorativních panó, početná ukázka z Docu-
ments décoratifs (1902) a ukázka z pařížských skicáků.

Další dekorativní předměty, plastika a ukázky z knižní tvorby jsou 
uloženy ve vitrínách. Zvláštní skupiny jsou vytvořeny z pla-
kátů vzniklých později v Čechách (1910-1939), z kreseb 
a olejomaleb. V závěru expozice se nacházejí původní 
kusy nábytku z Muchova pařížského ateliéru, fotografi e 
jeho rodiny a soubor ateliérových fotografi í pořízených 
Muchou v Paříži.

Součástí expozice je také půlhodinový dokument o životě a díle 
Alfonse Muchy.

MUSEUM KAMPA
Nadace Jana a Medy Mládkových

Praha 1, U Sovových mlýnů 503/2, tel. 257 286 147, fax 257 286 113, 
info@museumkampa.cz, www.museumkampa.cz
> Otevřeno: denně 10–18 h.
> Nově otevřená restaurace a kavárna Sovovy mlýny v přízemí hlavní 
budovy s jedinečným výhledem na Vltavu a Karlův most. Otevřeno denně 
11–23 h, www.sovovy–mlyny.cz.

STÁLÁ EXPOZICE:
František Kupka. Expozice Františka Kupky v Museu Kampa představuje 

jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl tohoto průkopníka ab-
straktního umění. V expozici jsou vystaveny práce od období 
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studentských let, díla z vrcholného období Kupkovy abstraktní 
tvorby i z pozdějších let. 

Otto Gutfreund. Nejvýznamnější český sochař první poloviny 20. století 
je v Museu Kampa zastoupen především svými kubistickými 
sochami odlitými do bronzu.

VÝSTAVY:  
Oldřich Smutný. Oldřich Smutný patří ke generaci, která vstoupila na 

českou výtvarnou scénu těsně po konci 2. světové války. Stal 
se členem seskupení výtvarníků UB-12 a od počátku 90. let 
obnovené Umělecké besedy v Praze. Jeho strukturálně-ab-
straktní malby jsou inspirovány krajinou jižních Čech. Výstava 
se koná u příležitosti nedožitých devadesátin autora. Kurátor 
výstavy David Bartoň. Do 30. 8. 

Miroslava Nová : Dotýkat se kamene. Komorní výstava k 80. narozeninám 
Miroslavy Nové prezentuje sochařskou tvorbu, která je zalo-
žena na intuitivním hledání organických forem v přirozenosti 
nalezeného kamene. Do 27. 9. 

Večerníček – 50 let. Výstava, kterou Museum Kampa připravilo ve 
spolupráci s Českou televizí a Národní galerií v rámci 
oslav 50. výročí Večerníčku, mapuje historii tohoto te-
levizního formátu a představí českou dětskou ilustraci. 
Do 13. 9.

Kamil Lhoták: Sic Itur Ad Astra: obrazy, přátelé, básně. Výstava před-
stavuje veřejnosti dobře známou osobnost malíře a ilustrá-
tora Kamila Lhotáka (1912–1990). Jeho rozsáhlé malířské a 
ilustrátorské dílo bylo představeno na desítkách výstav doma 
i v zahraničí. Aktuální výstava vznikla ve snaze představit 
významné provenční obrazy, které byly často Lhotákovým 
darem jeho blízkým přátelům. Výstava byla připravena ve 
spolupráci s Retro Gallery. Do 18. 10.

Umělecká skupina Pode Bal / Petr Motyčka, Dan Trantina. Dát veřejnosti 
možnost zhlédnout naživo kontroverzní prostorově rozměrnou 
skulpturu, ale také otevřít debatu nad dosud nevyřešenou 
otázkou vypořádání se se zločiny páchanými v dobách ko-
munismu si klade za cíl instalace, která je k vidění na nádvoří 
Musea Kampa. Dílo umělecké skupiny Pode Bal zvané 
„Rekonstrukce jako tragédie a fraška“ se do Musea Kampa 
přesunulo z promenády před bruselským sídlem Evropského 
parlamentu, kde v květnu tohoto roku vzbuzovalo emoce ne-
jen mezi některými evropskými politiky. Do září 2015

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY:
> Cena prohlídky: 60 Kč/dospělí, 40 Kč/studenti a důchodci. Rezervace 
doporučena.

11. út.  Komentovaná prohlídka sousoší od umělecké skupiny Pode 
Bal. Vstupné zdarma, rezervace nutná. Lektor Vás seznámí 
s příběhem sochy Rekonstrukce jako tragédie a fraška, kte-
rou skupina Pode Bal vystavila letos v červnu před vstupem 
do Evropského parlamentu v Bruselu. Tématem umělců je 
tragická smrt mladého Hartmuta Tautze, který byl roztrhán 
pohraničními psy při snaze překročit hranice mezi Slovens-
kem a Rakouskem v roce 1986 – 18 h

22. so. Pravidelná komentovaná prohlídka výstavy Kamila Lhotáka. 
Cena: 60 Kč/dospělí, 40 Kč/studenti a důchodci. Rezerva-
ce doporučena. Lektor Vás během komentované prohlídky 
seznámí s dílem Kamila Lhotáka (1912–1990), který byl vý-
znamným českým umělcem 20. století, milovníkem periferií 
a techniky, členem Skupiny 42 a přítelem mnoha básníků 
a spisovatelů, kterým výstava také vzdává hold – 15 h

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO RODINY S DĚTMI:  
> Cena workshopu: 100 Kč/dítě, dospělý doprovod zdarma. Rezervace nutná.

22. so.  Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi –  Kamil Lhoták. Podívejte 
se s námi do světa Kamila Lhotáka, světa vzducholodí, ply-
nových balónů, automobilů a motorek! – 16 h

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LÉTO PRO DĚTI:
> Cena na den: 490 Kč, v ceně je oběd, sladká odměna a nápoje během celého 
dne, rezervace nutná.

Museum Kampa nabízí speciální letní program pro děti – týdenní příměst-
ský tábor, na kterém si budou děti nejen povídat o umělcích, 
ale budou také samy tvořit a hrát všelijaké hry v parku naproti 
muzeu. Termíny: 3.–7. 8. a 10.–14. 8., vždy 10–16 h

DALŠÍ PROGRAMY:
Komentované prohlídky v českém, anglickém, německém nebo italském 

jazyce. Rezervace na výše uvedených kontaktech, u pokladny 
nebo v kanceláři musea.

Workshopy a animační programy. Tyto programy na objednávku jsou 
vhodné pro školní či zájmové skupiny, rodiny s dětmi i sku-
piny dospělých. Vedle široké nabídky animačních programů 
a workshopů ke stálé sbírce Musea Kampa Vám nabízíme 
nové programy ke všem probíhajícím krátkodobým výstavám.

Více na www.museumkampa.cz/programy.

MUZEUM GASTRONOMIE
Praha 1, Jakubská 12, tel. 734 112 274, info@muzeumgastronomie.cz, 
www.muzeumgastronomie.cz
> Spojení: metro B – Náměstí Republiky, blok Rybná – Jakubská vedoucí 
k zadnímu vchodu OD Kotva.
> Otevřeno: po–ne 10–18 h. Poslední návštěvník v 17.30 h.
> Vstupné a další informace na našich internetových stránkách 
www.muzeumgastronomie.cz.

STÁLÁ EXPOZICE:
> Podrobné doprovodné texty v českém a anglickém jazyce, k dispozici 
texty v ruštině, němčině, italštině, španělštině a francouzštině.

V unikátní expozici projdete historií vaření od pravěku po současnost. 
Vedle dobových vyobrazení a 3D rekonstrukcí se také mi-
mo jiné seznámíte s novým pojetím pravěku ilustrovaného 
obrazy známého malíře Libora Baláka, podíváte se do pa-
lácové renesanční kuchyně Bartolomea Scappiho, objeví-
te, jak byla vybavená kuchyně za dob J. A. Komenského 
a jak útulná byla kuchyně vaší prababičky. Ve sto let staré 
hospodě a baru se seznámíte s historií piva a destilátů. 
Poznáte životní příběhy i recepty nejslavnějších českých 
i světových mistrů kuchařů. V Muzeu gastronomie najdete 
ještě mnohem víc, nechte se překvapit!

VÝSTAVY:
Hořké zlato. Výstava o historii a současnosti kávy ve spolupráci 

s Muzeo Mundial. 
Jan Hus a gastronomie. Každou sobotu speciální komentované 

prohlídky věnované gastronomii doby Mistra Jana Husa. 
Součásti výstavy o Janu Husovi je i organizace a logistika 



muzea > 103

Kostnického koncilu po celou dobu jeho trvání. Pro více infor-
mací navštivte naše ofi ciální a facebookové stránky. 

DOPROVODNÝ PROGRAM:
> Minimální počet účastníků 5. Na komentované prohlídky se prosím hlaste na 
tel. 273 130 533, info@muzeumgastronomie.cz. 

Komentované prohlídky s ochutnávkou nejstaršího alkoholického nápo-
je. Průvodce vás provede přípravou pokrmů od pravěku po 
moderní dobu. V prvním patře na vás čeká moderní kuchyně 
s různými vychytávkami, síň slávy české gastronomie a do-
zvíte se, jak to měla vidlička složité, než se stala neodmysli-
telnou součástí příboru. To vše v ceně běžného vstupného 
bez příplatku na průvodce.

PRO DĚTSKÉ NÁVŠTĚVNÍKY:
Nejen děti, ale i vy se potěšíte starými kuchyňkami a obchůdky pro 

panenky. Pro malé i větší děti jsou připraveny soutěže se 
sladkou odměnou. Pro dětské skupiny speciální program.

MUZEJNÍ OBCHŮDEK:
V muzejním obchůdku najdete drobnosti s gastronomickou tematikou, 

originální náušnice a přívěsky, kuchařské zástěry a čepice 
s logem muzea a spoustu dalších věcí, které potěší vás či 
vaše blízké.

MUZEUM KARLA ZEMANA
Praha 1 – Malá Strana, Saská 3, Saský dvůr – jen pár kroků od 
Karlova mostu, tel. 724 341 091, info@muzeumkarlazemana.cz, 
www.muzeumkarlazemana.cz
> Otevřeno: denně 10–19 h (poslední vstup v 18 h).
> Vstupné: 200 Kč, děti do 1 m zdarma, děti do 15 let, senioři nad 65 let, 
studenti a ZTP 140 Kč, rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti) 490 Kč; slevy 
pro školy a skupiny návštěvníků.

STÁLÁ EXPOZICE:
Vstupte do světa fi lmových triků génia světového fi lmu 20. století Karla 

Zemana. Muzeum je jedinečné svým hravým pojetím – nabízí 
možnost zapojit se a vyzkoušet si na vlastních fotoaparátech 
a videokamerách trikové postupy, které Karel Zeman ve svých 
fi lmech používal. Podstatná část interaktivní expozice je vě-
nována jeho nejzásadnějším fi lmům – Cestě do pravěku, Vy-
nálezu zkázy a Baronu Prášilovi. Fotografování doporučeno!

DOPROVODNÝ PROGRAM:
> Rezervace na všechny programy nutná, není-li uvedeno jinak.

ROZŠÍŘENÁ EXPOZICE MUZEA:
Vstupte na vlastní kůži do Zemanových fi lmů a natočte si fi lmovou scénu 

podle svých představ! Kromě nové trikové scény najdete 
v rozšíření muzea také výstavu Cesta fi lmu – od fi lmového 
natáčení po digitální restaurování.

HRY V EXPOZICI MUZEA:
Pro malé návštěvníky jsme připravili tematické motivační hry v expo-

zici muzea. Zdarma ke vstupence, rezervace není nutná.

PLAVBY LODÍ:
Z přístaviště muzea se můžete nechat unášet vstříc dobrodružstvím 

na palubě elektrolodě nebo malých člunů.

WORKSHOPY ANIMACE A TRIKOVÉ TVORBY:
Natočte si pod vedením profesionálních animátorů vlastní animo-

vaný fi lm!
Termíny:  8. a 22. vždy ve 12–14 h. Rezervace nutná.

KREATIVNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY:
Výroba vzducholodě inspirovaná fi lmem Ukradená vzducholoď, 

proužkování kostýmů jako ve Vynálezu zkázy, výroba 
loutky z Vánočního snu, výroba dokreslovačky nebo 
barvení trilobitů z Cesty do pravěku.

Termíny:  8. a 22. vždy ve 14–18 h. Rezervace není nutná.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY:
Užijte si expozici muzea za doprovodu a s výkladem odborníků. 

PROJEKCE FILMŮ:
Pro fi lmové projekce nabízíme 7 digitalizovaných fi lmů, které muzeum 

vydalo na DVD. Filmy můžeme promítat i s anglickými 
titulky. Rezervace nutná.

MUZEUM KÁVY ALCHYMISTA
Praha 7, Jana Zajíce 7 (200 m od stanice tram Sparta), 
tel. 233 383 745, www.muzeumkavy.cz
> Otevřeno: denně 11–18 h.
> Ve stylové kavárně Alchymista (www.alchymista.cz) je možné ochutnat 
čerstvě praženou kávu z vlastní pražírny. Otevřeno: 10.30–19.30 h.

STÁLÁ EXPOZICE:
Fenomén kávy. Výstava dokumentuje bohatou historii kávy, její pěs-

tování, zpracování, přípravu, uskladnění a servírování. 
Další část je věnována kávovinovým náhražkám (cikorka, 
obilná káva, melta, ovocná, fíková), mezi kuriozity patří 
také exkluzivní cibetková káva. Vystaveny jsou různé typy 
historických pražiček, zásobníků na kávu, mlýnků a strojů 
na přípravu kávy. Sbírka více než sta dóz na kávu a dal-
ších kořenek dokumentuje estetickou rozmanitost jejich 
tvarů, dekoru i písma. Součástí expozice jsou grafi cké 
materiály (účty, sáčky, účtenky, pohádky, vystřihovánky, 
betlémy a další artefakty spojené s propagací jednotli-
vých fi rem). Podrobné texty v českém a anglickém jazyce.

Pražské kavárny a jejich svět. Fotografi e dokumentují atmosféru 
interiérů prvorepublikových kaváren.

VÝSTAVA:
Kořenky našich prababiček. Sbírkové předměty dokumentují vývoj 

kameninových a porcelánových dóz na potraviny.

GALERIE SCARABEUS:
Informace o výstavách viz rubriku Galerie, výstavy.
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MUZEUM KOMUNISMU
Legacy s. r. o.

Praha 1, Na Příkopě 10, tel. 224 212 966, 
muzeum@muzeumkomunismu.cz, www.muzeumkomunismu.cz
> Muzeum je situováno v paláci Savarin, Na Příkopě 10, nejbližší stanice 
metra A/B – Můstek.
> Otevřeno: denně 9–21 h.
> Prohlídky s průvodcem na objednávku.

Muzeum představuje sugestivní pohled na éru komunismu se zamě-
řením na Československo (obecně) a na Prahu (specifi c-
ky) v mnoha sférách a z různých pohledů:

 každodenní život, politika, historie, sport, ekonomika, 
vzdělání, umění (konkrétně socialistický realismus), 
mediální propaganda, Lidové milice, armáda, policie 
(včetně tajných služeb StB), cenzura, soudní a jiné 
donucovací instituce (včetně éry stalinismu – procesy 
a politické pracovní tábory) atd. Věnuje se zejména době 
totalitního režimu od únorového puče v roce 1948 do 
listopadu r. 1989 tzv. „sametové revoluce“.

Muzeum se rozkládá zhruba na 450 m2, a to v paláci Savarin, který 
se nachází v centru Prahy, v ulici Na Příkopě 10 (2 minu-
ty od Václavského náměstí). Výstavní prostory umožňují 
ukázku a interpretaci předmětů a historických dokumen-
tů. Výstavu doprovází vyprávění pečlivě zpracované ze 
směrodatných dat a faktů souvisejících s komunismem 
jako fenoménem 20. století. V žádném případě organi-
zátoři výstavy nechtějí a nebudou propagovat či se jinak 
zabývat současnými politickými otázkami v ČR.

Toto je první muzeum v Praze (od dob „sametové revoluce“), které 
se specifi cky zabývá systémem, jenž vznikal ve sférách 
bývalého Sovětského svazu (SSSR). K bohatosti výstavy 
patří pečlivě vybírané originální materiály a zajímavě umě-
lecky zpracované instalace, které obsahují autentické ar-
tefakty. To vše je k vidění ve třech hlavních výstavních 
sálech a v přilehlé promítací místnosti. Předností výstavy 
je především její obsah – dnes již nevšední předměty 
a materiály, které pocházejí z vlastního obsáhlého archivu 
muzea. Dále jej tvoří materiály získané z veřejných i osob-
ních sbírek a archivů.

MUZEUM POLICIE ČR
Praha 2, Ke Karlovu 1, tel. 224 922 183, 974 824 855, 
muzeum@muzeumpolicie.cz, www.muzeumpolicie.cz
> Otevřeno: denně mimo po 10–17 h.
> 15.–17. 8. a 29.–31. 8. muzeum uzavřeno
> Vstupné: základní 30 Kč, senioři, studenti a děti 10 Kč, rodinné vstupné 50 Kč.
> Informace o programech a případné objednávky na tel. 974 824 862.
> Změna programu vyhrazena

STÁLÉ EXPOZICE:
Historie, vznik, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území 

našeho státu, kriminalistika a známé kriminalistické 
případy, prezentace problematiky cizinecké policie, do-
pravní a letecké služby a náhledy do vývoje speciálních 
policejních složek.

Ochrana obyvatelstva – expozice Hasičského záchranného sboru.
Boj policie proti drogám – expozice Národní protidrogové centrály.
Ochrana osob a majetku – stálá výstava zabezpečovací techniky.
Unikáty z depozitářů – výstava ze sbírek muzea.

VÝSTAVY:
Ve víru kriminalistické vědy a výzkumu – výstava Kriminalistického 

ústavu Praha představuje prostřednictvím známých kauz 
jednotlivá odvětví zkoumání kriminalistiky. Do 30. 9.

Akce Neptun – tajemství Černého jezera – výstava unikátních foto-
grafi í a supertajných dokumentů z největšího podvodu 
StB. Do 31. 8. 

Policisté a četníci v boji za svobodu – výstava k 70. výročí Pražského 
povstání. Do 31. 8.

Proměny – výtvarné práce dětí z E-dílny manželů Elšíkových.
Do 31. 8.

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST:
> V provozu s ohledem na počasí
> Čtvrtek 13–15 h, sobota a neděle 10–12 h a 14–16 h

Půjčujeme kola a koloběžky pro 1. stupeň ZŠ (10 Kč/30 min),
cyklisté jsou povinni používat na dopravním hřišti cyklistickou přilbu.

MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ
Prohlídky Muzea pražského vodárenství 
a úpravny vody Podolí

Praha 4, Podolská 15, tel. 272 172 345, www.pvk.cz

> Termíny prohlídek pro jednotlivce i skupiny (max. 20 osob): 
každý čtvrtek – 13, 15 a 17 h, druhou sobotu v měsíci – 11 a 13 h
> Cena prohlídky: jednotlivá vstupenka 150 Kč, skupinové vstupenky 
1300 Kč do 10 osob, 2500 Kč do 20 osob
> Prohlídku je třeba předem objednat na www.ticketstream.cz nebo 
www.pvk.cz
> Upozornění: Prohlídka není bezbariérová, vyžaduje určitou tělesnou 
zdatnost (výstup na ochoz budovy – 8 pater), předprodej vstupenek se 
uzavírá 4 dny před termínem, vstup pro děti od 6 let, každé dítě s vlastní 
vstupenkou.

Muzeum komunismu – výslechová místnost
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MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ 
Interiér fi ltrační stanice je od výstavních prostor oddělen skleněnou 

stěnou a tak se návštěvníkům naskytne neuvěřitelný 
výhled do Engelovy „katedrály“ s fi ltry. Celá expozice 
zachovává chronologické členění historického vývoje 
pražského vodárenství od prvních soukromých vodo-
vodů z 12. století, přes vltavské vodárny renesančního 
období a vodárenské snahy konce 19. století, až po sou-
časné 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 předměty doplňuje řada kopií unikátního 
a dosud nevystavovaného archivního materiálu a množ-
ství historických fotografi í. Velmi cenné jsou sbírky druhů 
vodovodního potrubí, uzavíracích elementů a další histo-
rických 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 postupem 

úpravy surové vody. 
Vodárenská věž – panoramatický rozhled na Prahu z nezvyklého 

stanoviště, viditelné významné objekty.

MYSTERIA PRAGENSIA
Poznejte tajemství Prahy ve dvou muzeích

MUZEUM ALCHYMISTŮ A MÁGŮ STARÉ PRAHY
Praha 1, Jánský vršek 8, tel. 257 224 508
www.muzeumalchymistu.cz
> Otevřeno: denně 10–20 h.

Dům U osla v kolébce, kde žil slovutný alchymista Edward Kelley, 
otevírá své brány a poodkrývá roušku tajemství zahalující 
po několik staletí svět rudolfínských, ale i jiných alchy-
mistů, svět doktora Fausta, kouzelníka Žita a dalších. 
Nahlédněte v interaktivní expozici pod pokličku alchymi-
stických kotlíků v půdní laboratoři, pohlédněte do díry ve 
stropě zející po Faustovi a nakonec poseďte ve stylové 
alchymistické kavárně Kellyxír.

MUZEUM PRAŽSKÝCH POVĚSTÍ A STRAŠIDEL
Praha 1, Mostecká 18, tel. 257 221 289, 724 028 152, 
www.muzeumpovesti.cz
> Otevřeno: denně 10–22 h. Skupiny po tel. dohodě i dříve.

EXPOZICE:
Projděte si podzemní uličku s atmosférou staré Prahy a setkejte se 

tváří v tvář se strašidly! Poznejte slavné pražské pověsti 
a zažijte jejich kouzlo v interaktivních hříčkách. Pochopí-
te, co jiní netuší – kde se rodí pražský genius loci.

AKCE:
> Většinu akcí lze objednat na libovolné datum pro skupinu 15 a více osob.
1. so. Tajuplné průchody Starého Města – 19.30 h
4. út. NEFAUST (divadelní zážitek) – 20 h
5. st. Se strašidlem za strašidly Malou Stranou na Hradčany 

– 19.30 h
7. pá. Se strašidlem za strašidly Starým Městem a Josefovem 

– 19.30 h
8. so. S hastrmanem za vodníky – 16 h
9. ne. Parníkem s vodníkem – 15 h
11. út. S legendou za pověstmi z Vinohrad do Petrské čtvrti – 19 h
13. čt. Karlův most ze tří stran – 18 h
14. pá. Se strašidlem za strašidly Novým Městem na Vyšehrad – 

19.30 h
15. so. Po stopách starých pověstí českých – 16 h
 Mysteria Pragensia – Velká tajuplná pouť Prahou – 19 h
19. st.  Po zlatých stopách alchymistů Hradem i podhradím – 18 h
21. pá. Strašidla s hvězdičkou aneb Erotika v pražských pověs-

tech – 21 h
22. so. Oživlá laboratoř II – Alchymistická škola volá – 15 h
 Karlův most ze tří stran – 18 h
23. ne. Parníkem s vodníkem – 15 h
25. út. Se strašidlem za strašidly Malou Stranou na Hrad – 19.30 h
27. čt. Tajuplné průchody Starého Města – 19.30 h
29. so.   Strašidla na závodech Dračích lodí – Pilská nádrž – Žďár 

nad Sázavou
31. po. NEFAUST (divadelní zážitek) – 20 h

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM 
A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO

MUZEUM
Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnská 20, Dům U Zlatého slunce, 
tel. 257 533 455, pedagog@npmk.cz, www.npmk.cz

Expozice: Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzděla-
nosti Evropě. Pod záštitou České komise pro UNESCO 
a ve spolupráci s hl. městem Praha. Expozice je zamě-
řena na tisíciletou historii vzdělanosti českého národa 
od středověku až po současnost v evropském kontextu 
(popisky česko-anglické). Prezentovány jsou unikátní 
školní pomůcky, učebnice, staré tisky, mapy aj. Součástí 
expozice jsou školní kabinet, písařský koutek, interaktiv-
ní program o životě, díle a odkazu J. A. Komenského, 
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elektronicky zpřístupněný fond školních vysvědčení, promítání 
dokumentů aj. 

Výstavy: Kantor Jakub Jan Ryba a česká škola konce 18. století. 
Výstava připomíná 250. výročí narození a 200. výročí úmrtí 
Jakuba Jana Ryby (1765–1815), který je díky své slavné 
vánoční mši v obecném povědomí zapsán především jako 
hudební skladatel. Ryba však byl hlavně učitel a dalo by se 
říct, že díky svému příkladnému přístupu k vyučování i žákům 
byl jakýmsi ztělesněním dobového ideálu učitele. Ale nejen 
dobového, jeho nesmírná obětavost a lidský přístup k dětem 
by mohly sloužit za vzor i dnešním učitelům. Výstava klade 
důraz právě na Rybovo učitelské působení a ukazuje ho za-
sazené i do širšího kontextu dobového školství, samozřejmě 
ale nejsou pominuty ani jeho aktivity hudební a nastínění jeho 
osobního života. Do 25. 10.

 Wingmen – Letci (ve spolupráci se ZÚ ČR v Izraeli) – návštěva 
výstavy možná pouze po předběžné dohodě.

PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO
Praha 1, Mikulandská 5, tel. 221 966 411, 415, pedknihovna@npmk.cz, 
www.npmk.cz/knihovna, www.csk.npmk.cz, www.epk.cz
> Knihovna je přístupná po–pá 9–18 h.
> Spojení: metro B – Národní, tram 9, 18, 22, st. Národní třída.
> Fondy PK jsou zaměřeny především na oblast výchovy, vzdělávání a školství. 

Výstava: Řemesla dnes a před sto lety

NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA
Praha 7, Kostelní 44, tel. 220 308 200, fax 233 372 561,
nzm.praha@nzm.cz, www.nzm.cz
Bezbariérový vstup.
> Spojení: metro A – Hradčanská nebo metro C – Vltavská (+ tram Strossmaye-
rovo náměstí), dále tram č. 1, 8, 12, 25, 26, st. Letenské náměstí a pak ulicí Nad 
Štolou nebo Oveneckou k budovám NZM a NTM.
> Otevřeno: denně mimo po 9–17 h.
> Vstupné: základní 110 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 220 Kč, skupinové slevy – 
min. 8 osob (30 + 70 Kč). Více viz www.nzm.cz/praha.

AKCE:
 8. so. Léto s dřevem – slavnost dřeva – doprovodný program k vý-

stavě Les – příběhy stromů a lidí – 9–17 h

STÁLÉ EXPOZICE:
Jede traktor – sbírka zemědělské techniky NZM. Unikátní historické trak-

tory a stroje; interaktivní program pro děti i pro dospělé. Velký 
sál ve sníženém přízemí.

Venkov v proměnách staletí. Vloni otevřená expozice přináší náhled do ka-
ždodenního života obyvatel českého a moravského venkova 
od pravěku až do dnešních dnů. Velký sál (západ) v 1. patře.

Malá naučná lesní stezka – venkovní expozice „O stromech a lese“. Po-
znávání stromů, dřevin a šišek, myslivecký posed, dětská 
prolézačka atd. Muzejní dvůr, celoročně, vchod možný 
i z Letohradské ul. Vstup volný.

VÝSTAVY:
O pivu – z chmelnice až na náš stůl. Výstava mapuje bohatou histo-

rii, tradici i současnost českého pivovarnictví. Velký sál 
(západ) ve 3. patře. Do 30. 8.

Museo mundial/Muzeum světa – mezinárodní projekt o poznávání 
v globálním kontextu. Problémy světa, jak je ovlivňujeme 
a jak na nás dopadají, artefakty vyvolávající diskuzi in-
stalované v prostorách Národního zemědělského muzea 
Praha. Ve 2. a 3. patře budovy NZM Praha. Do 16. 10.

Od věku sloužím člověku – I. část: Výstava o historii obalové tech-
niky, transportu potravin a recyklace obalů. Velký sál 
(východ) ve 3. patře. II. část: Obaly potravin v historic-
kém kontextu. Ve spolupráci s EKO–KOM, a. s. Velký sál 
(sever) ve 3. patře. Do 31. 12.

Národopisná výstava českoslovanská 1895 – dokumentární výsta-
va seznamuje s mnohostranným významem a odkazem 
této slavné historické výstavy v Praze, Malý sál – střed 
v 1. patře. Do 31. 10.

Voda pro budoucnost – malá výstava vítězných prací – kreseb dětí 
v soutěži ke Světovému dni vody 2015 pořádané mi-
nisterstvem zemědělství ČR. Vstupní vestibul – vpravo. 
Do 31. 7. 

Les – příběhy stromů a lidí – poznávací a zážitková výstava. Vydejte 
se na cestu lesem za bájným stromem života a poznání 
z počátku věků, na napínavou a hravou pouť za dáv-
nou duší lesa, která nás provází, aniž o ní víme. Příběhy 
stromů, lesníků a dalších obyvatel lesa vám budeme 
vyprávět v zákoutích a hnízdech, uprostřed kmene i ve 
víru letokruhů. Poznejte čas, skrytý v paměti dřeva, který 
nás všechny spojuje. Dívejte se na les jinak, uprostřed 
nadživotních stromových soch, poznejte sami sebe v za-
jetí zvuků a hry světel, zažijte Les v Praze v prostorách 
pod kůrou Národního zemědělského muzea na Letné.
Velký sál (východ). Do 31. 12. 

LEKTORSKÝ PROGRAM PRAHA PRO ŠKOLY:
Prohlídky stálých expozic a výstav s výkladem po předchozí domluvě 

na lektor@nzm.cz; Jan Royt, tel. 220 308 329.

Mimopražské pobočky NZM Praha:

MUZEUM ČESKÉHO VENKOVA
284 01 Kutná Hora, Zámek Kačina u Kutné Hory, tel. 327 571 170, 
nzm.kacina@nzm.cz, www.nzm.cz 

MUZEUM LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A RYBÁŘSTVÍ
373 41 Hluboká nad Vltavou, U Bezdreva 17, Lovecký zámek Ohrada 
u Hluboké nad Vltavou, tel. 387 965 340, nzm.ohrada@nzm.cz, 
www.nzm.cz

MUZEUM VINAŘSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

691 42 Valtice, nám. Svobody 8, tel. 519 352 144, 
nzm.valtice@nzm.cz, www.nzm.cz

MUZEUM ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
286 01 Čáslav, U Drobovic 1762, tel. 327 311 146, 604 236 611, 
nzm.caslav@nzm.cz, www.nzm.cz
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PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
Praha 1, Strahovské nádvoří 1, tel. 220 516 695, 
post@pamatnik–np.cz, soutěž NČKR, 
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
> Spojení: tram 22, 25, st. Pohořelec
> Otevřeno: aktuální informace na našich webových stránkách
> Knihovna – studovna: linka 293, otevřeno po+st 9–16.30 h, út+čt 
9–17.30 h, pá 9–14.30 h.
> Umělecké sbírky: linka 314, 310 – sbírkové fondy grafi ky, malby 
a plastiky od nejstarších dob do současnosti. Studovna otevřena: út+čt 
9–12 a 13–15 h.
> Vstupné na výstavy: PNP Strahov: základní 40 Kč, snížené 30 Kč; 
Letohrádek Hvězda: základní 75 Kč, snížené 45 Kč, rodinné 150 Kč.
> Vstupné na pořady: základní 40 Kč, snížené 30 Kč.

Letohrádek Hvězda
Praha 6 – Liboc

Expozice: Minulost a přítomnost. Expozice seznamuje návštěvní-
ky se stavebním vývojem letohrádku Hvězda, s osudy 
Ferdinanda II. Tyrolského, který byl iniciátorem výstavby 
letohrádku i s metafyzickým přesahem a symbolikou 
Hvězdy jako mystického objektu. V suterénu je umístěn 
také model bitvy na Bílé hoře.

Výstava:  Zpráva o knize – půl století trvající historii soutěže 
Nejkrásnější české knihy roku mapuje výstavní projekt 
Zpráva o knize. Název prozrazuje, že historie soutěže 
nebude představena ve vyčerpávající úplnosti či stro-
hém chronologickém přehledu, ale veřejnost bude mít 
naopak příležitost spatřit proměnlivost jednoho z nejstar-
ších médií, jakým kniha je, skrze osobitý pohled autora 
výstavy Petra Babáka. Výstava nabídne návštěvníkům tu 
část knižní produkce, kterou vybraly v padesáti ročnících 
soutěže hodnotící poroty. Koncept výstavy podtrhne ino-
vativní výstavní technologie, která prolamuje limity knihy 
v její fyzické podobě. Umožní totiž představit knihu ve 
výstavním prostoru letohrádku Hvězda a současně ji 
prostřednictvím digitálních médií přenést v reálním čase 
i mimo jeho zdi, do internetového prostředí. Závěrečná 
část výstavy s názvem Nejvíc kniha je věnována knize, 
která zdánlivě nepodléhá žádnému kánonu, knize, která 
zachycuje variabilitu její vizuální podoby, ale především 
širším tématům, které knihu v budoucnosti čekají. 
Do 30. 8.

PNP Pelléova 20/70, Praha 6
Praha 6 – Bubeneč, Pelléova 20/70

Expozice: Pracovna Ladislava Mňačka. Instalace pracovny význač-
ného slovenského literáta proběhla v souladu s fotogra-
fi emi z pražské pracovny Ladislava Mňačka. Pracovna je 
návštěvníkům přístupná v rámci literárních čtení či disku-
sí, nebo na objednávku na telefonním čísle 273 132 553. 

PIVOVARSKÉ MUZEUM U FLEKŮ
Praha 1, Křemencova 11, tel. 224 934 019–20, fax 224 934 805, 
www.ufl eku.cz
> Otevřeno po–pá 10–16 h; o víkendu je prohlídka podmíněna konzumací 
v restauraci. Prohlídky jsou doprovázeny odborným výkladem. Prodej 
vstupenek končí 60 minut před ukončením provozní doby.
> Vstupné: muzeum 100 Kč, délka prohlídky cca 30 minut, výklad 
v českém, anglickém a německém jazyce, audio výklad také španělsky, 
rusky, italsky a švédsky. Prohlídka pivovaru – 200 Kč, délka prohlídky 
cca 45 minut, výklad v českém, anglickém a německém jazyce; součástí 
prohlídky je ochutnávka piva a suvenýr.

STÁLÁ EXPOZICE:
Historie výroby piva v Praze. Zájemcům o pivovarskou problematiku 

poskytuje ojedinělou možnost seznámit se s výrobou piva 
a sladu tak, jak byla v minulosti prováděna nejen v pi-
vovaru U Fleků, ale též v desítkách malých pivovarů po 
celé Praze. Pivovarské muzeum je umístěno v bývalé sla-
dovně, 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 fi ltr na pivo, sprchový chladič, dřevěné 
sudy značkované vypalovacími železy i nástroje na jejich 
opracování, plnička lahví, váha na slad, hustoměry a další 
pivovarské a sladovnické náčiní.

PIVOVAR U FLEKŮ:
Historický pivovar fungující od roku 1499 dodnes. Jedinečné jsou 

především prostory varny, kde se pivo stále vyrábí pod 
původními středověkými trámy z jedlového dřeva natře-
ného volskou krví. Měděné varní nádoby pocházejí z roku 
1937, stále se používá i unikátní chladicí štok – velká 
měděná vana k ochlazování mladiny po uvaření. Pivovar 
již přes 150 let nabízí výhradně speciální tmavé pivo, 
které se vyrábí z tradičních surovin – vody, ječného sladu 
a chmele za použití kvasnic. 
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POŠTOVNÍ MUZEUM
Praha 1, Nové mlýny 2, tel. 222 312 006, fax 222 311 930, 
www.postovnimuzeum.cz
> Otevřeno: denně mimo po a svátků 9–12 a 13–17 h.
> Vstupné: základní 50 Kč, snížené 10 Kč.
> Knihovna a badatelna: otevřena denně mimo po 9–12 a 13–16 h.
> Muzejní prodejna: otevřena st–ne 9–12 a 13–17 h.
> Pobočka muzea: Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě.

STÁLÁ EXPOZICE:
Poštovní známky České republiky a Československa včetně obálek 

prvního dne (FDC), fi latelistických unikátů a padělků, 
nejstarší známky evropských i mimoevropských zemí, 
známky OSN, specializované sbírky známkové tvorby 
– Hradčany, ruská zemstva, klasické rakouské poštov-
ní známky do roku 1918, staroněmecké státy do roku 
1871, předznámkové dopisy, otisky razítek, první novi-
nové známky světa.

VÝSTAVY:
Holubí pošta. K výstavě je vydána 1 příležitostná dopisnice. Do 22. 11.

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA
tel. 973 204 900, museum@army.cz, www.vhu.cz

VHÚ Praha je vědeckovýzkumné, muzejní a knihovní zařízení Minis-
terstva obrany ČR. Nedílnou součástí VHÚ Praha jsou mu-
zea a výstavní prostory. Jde o Armádní muzeum Žižkov, 
Letecké muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum 
Lešany a další externí výstavní prostory.

Armádní muzeum Žižkov
Praha 3, U Památníku 2, tel. 973 204 924
> Otevřeno: denně mimo po 10–18 h.
> Vstup zdarma.

Expozice:  Muzeum je umístěno v historických budovách Památníku 
národního osvobození. Expozice zachycuje období 1. svě-
tové války, meziválečného Československa, 2. světové 
války a perzekuce příslušníků čs. armády po únorovém 
státním převratu v roce 1948. Vedle zbraní vystavuje 
řadu unikátních dobových stejnokrojů, praporů, řádů, vy-
znamenání a rovněž osobních památek na čs. presidenty 
a osoby spjaté s nedávnou historií naší vlasti.

Výstavy:  V zákopech první světové války – výstava si klade za cíl uká-
zat první světovou válku z pohledu těch, kteří jí byli zasaženi 
přímo a nejvíce – tedy z pohledu obyčejných vojáků, ať už 
byli na straně Rakouska-Uherska či vítězných států. 

 V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren – nově otevřená 
výstava umístěná ve sklepním prostoru muzea přibližuje život 
v okupované zemi v letech 1939-1945 a představuje i osudy 
těch, kteří bojovali za svobodu své vlasti a zemřeli na nacis-
tických popravištích.

Letecké muzeum Kbely
Praha 9, Mladoboleslavská ul., tel. 973 207 500
> Otevřeno: květen – říjen denně mimo po 10–18 h.

> 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 bezprostřed-
ně k historii československého a českého letectví, zvláště 
vojenského. Pro srovnání jsou zde vystaveny také vybrané 
typy světově významných letadel a kromě toho i množství 
leteckých motorů, součásti draků letounů, výzbroj, výstroj, 
stejnokroje, prapory, vyznamenání a další památky, které se 
vztahují k historii československého a českého letectví. Po-
četností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím 
v Evropě. Řada letounů patří ke světovým unikátům.

Vojenské technické muzeum Lešany
Lešany u Týnce nad Sázavou, okres Benešov, tel. 973 296 161
> Otevřeno: červenec a srpen denně mimo po 9.30–17.30 h, červen a září 
so+ne 9.30–17.30 h.
> Vstup zdarma.

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

Akce:
29. so. Tankový den – Akce věnovaná 70. výročí ukončení 

2. světové války. Návštěvníky čeká bohatý doprovodný 
program, zejména dynamické ukázky těžké bojové tech-
niky v lešanské aréně.

Další expozice VHÚ Praha

CÍSAŘSKÁ ZBROJNICE
Praha 1, Hradčanské nám. 2

Stálá expozice ve Schwarzenberském paláci obsahuje sbírku zbraní, 
zbroje a uměleckých děl z období od 15. století do polo-
viny 19. století. Výstava prezentuje přes 550 předmětů, 
které pocházejí především z období, kdy České země 
patřily k habsburskému císařskému trůnu. 
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MUZEUM HRADNÍ STRÁŽE
Praha 1, Pražský hrad

V Prašné věži Mihulka se nachází expozice mapující vývoj českých 
vojenských jednotek střežících Pražský hrad od nejstar-
ších dob do současnosti.

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY
Praha 2, Resslova 9a

V pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje čeká návštěvníky stá-
lá expozice věnovaná Operaci Anthropoid – atentátu na 
Reinharda Heydricha v květnu 1942.

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
Praha 1, U Staré školy 1, 3, tel. 222 749 211, fax 222 749 300, 
offi ce@jewishmuseum.cz, www.jewishmuseum.cz

> Otevřeno: denně mimo so a židovských svátků 9–18 h.
> Vstupné:
1. Prohlídkové okruhy: 
A) Židovské muzeum v Praze (Španělská, Pinkasova a Klausová synagoga, 
Obřadní síň, Starý židovský hřbitov a Galerie Roberta Guttmanna): základní 
300 Kč, snížené 200 Kč. 
B) Pražské Židovské Město (Židovské muzeum v Praze a Staronová synago-
ga): základní 480 Kč, snížené 320 Kč.
C) Staronová synagoga: základní 200 Kč, snížené 140 Kč. 
2. Galerie Roberta Guttmanna + Španělská synagoga: základní 70 Kč, 
snížené 50 Kč. 
3. Galerie Roberta Guttmanna: základní 40 Kč, snížené 20 Kč.
Vstupenka platí 7 dní od prvního použití (každý objekt je možné navštívit 
jen jednou).
> Snížené vstupné: děti 6–15 let a studenti do 26 let.
> Děti do 6 let zdarma.
> Slevy na vstupném do objektů ŽMP:
1. karta Opencard (60% sleva) – základní 120 Kč, snížené 80 Kč.
2. Zákaznická karta Pražské plynárenské, a. s. (70% sleva) – základní 
90 Kč, snížené 60 Kč.
3. Prague Card – vstup zdarma
> Slevy se nevztahují na vstup do Staronové synagogy.
> Komentované prohlídky památek pražského Židovského Města v češtině 
(ve spolupráci s Židovskou obcí Praha) – vstupy do objektů již zahrnuty: 
A) Židovské muzeum v Praze – základní 95 Kč, snížené 55 Kč, děti do 
6 let zdarma. 
B) Pražské Židovské Město – základní 130 Kč, snížené 80 Kč, děti do 6 let 
zdarma.
> Individuální návštěvníci – vždy v neděli od 14 h. Školy a organizované 
skupiny po předchozím objednání.
> Více informací: Informační a rezervační centrum ŽMP, Maiselova 15, 
Praha 1, tel. 222 749 464 (461), IRC@jewishmuseum.cz.
> Školy – více informací: Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP, 
tel. 222 819 352, education@jewishmuseum.cz.

INFORMAČNÍ A REZERVAČNÍ CENTRUM ŽMP:

Maiselova 15, Praha 1, tel. 222 749 464 (461), 
IRC@jewishmuseum.cz

Vstupenky pro všechny prohlídkové okruhy a objekty pražského 
Židovského Města.

Informace o kulturních a vzdělávacích akcích, konaných v areálu 
pražského Židovského Města.

Průvodcovské služby pro skupiny i jednotlivce.
Půjčovna individuálních audioprůvodců.
Návštěvnický servis (občerstvení, WC, přebalovací pult).
Platba v CZK, EUR a platebními kartami.

Maiselova synagoga
Praha 1, Maiselova 10

Od 1. 7. je pro veřejnost otevřena nová stálá expozice Židovského 
muzea v Praze v rekonstruované Maiselově synagoze.  
Expozice Židé v českých zemích, 10. – 18. století sezná-
mí návštěvníky s židovskými dějinami v českých zemích 
od počátku židovského osídlení v 10. stol. do počátku 
emancipace na konci 18. stol. 

Španělská synagoga
Praha 1, Vězeňská 1
Bezbariérový vstup.

Stálé expozice:
 Dějiny Židů v Čechách a na Moravě v 19. – 20. století. 

Dějiny židovské komunity v době osvícenství a emanci-
pace, Rakousko–Uherska, První republiky, Protektorátu 
Čechy a Morava a v poválečných desetiletích.

Výstava: Stříbro českých synagog. (Zimní synagoga – modlitebna, 
1. patro). Kultové předměty z Čech a Moravy ze sbírek 
Židovského muzea v Praze.

Pinkasova synagoga
Praha 1, vchod ze Široké 3

Stálé expozice:
 Památník českých a moravských Židů, kteří se stali 

oběťmi holocaustu. Na zdech synagogy je ručně napsá-
no na 80 000 jmen obětí.

 Dětské kresby z Terezína 1942–1944 (1. patro). Výběr 
z kreseb, které představují působivé svědectví o krutém 
osudu dětí a jsou často jedinou památkou na ty, které 
nepřežily.

Klausová synagoga
Praha 1, U Starého hřbitova 3a

Stálé expozice:
 Židovské tradice a zvyky – Synagoga (hlavní loď). Vý-

znam synagogy a jednotlivých židovských svátků.
 Židovské tradice a zvyky – Běh života (galerie). Každo-

denní život židovské rodiny a zvyklosti spojené s naroze-
ním, obřízkou, slavností bar micva, svatebním obřadem, 
rozvodem a židovskou domácností.
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Obřadní síň – budova pražského Pohřebního 
bratrstva
Praha 1, U Starého hřbitova 3a

Stálá expozice:
 Židovské tradice a zvyky – Běh života. Medicína v ghettu, 

úmrtí, židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě a činnost 
pražského Pohřebního bratrstva.

Starý židovský hřbitov
Praha 1, vstup pouze ze Široké 3

Založen v první polovině 15. století. Nejstarší náhrobek, náležející Avigdo-
ru Karovi, pochází z roku 1439. Na hřbitově se pohřbívalo 
do roku 1787. Dnes se na hřbitově nachází téměř 12 000 
náhrobních kamenů, počet pochovaných však byl vyšší. Ma-
lebné shluky náhrobků z různých dob vznikly vyzdvižením 
starších náhrobních kamenů do horních vrstev. Na hřbitově 
je pochována řada významných osobností, z nejznámějších 
rabi Jehuda Liwa ben Becalel, zvaný Löw (zemřel roku 1609), 
primas Židovského Města Mordechaj Maisel a renesanční 
učenec, matematik a astronom David Gans.

Knihovna a Multimediální centrum ŽMP
Praha 1, U Staré školy 1, 3
> Studovna a badatelna: út 9–18 h, st 13–17 h, čt 9–17 h s výjimkou 
státních a židovských svátků.
> Multimediální centrum: po–st 10–16 h, pá 10–13 h s výjimkou státních 
a židovských svátků, library@jewishmuseum.cz, tel. 222 749 262.
> Knihovna je v srpnu uzavřena.

Zaměření:  hebraistika, judaistika, historie, dějiny umění, muzeologie, 
antisemitismus, holocaust.

Nabízí:  tradiční judaistickou literaturu, odbornou literaturu 
a tematicky zaměřenou beletrii, bohemica a pragensie, 
judaistická periodika, příruční knihovnu s publikacemi 
encyklopedického charakteru, elektronické informační 
zdroje, internet. NOVĚ: on–line přístup do Archivu Institu-
tu USC Shoah Foundation pro vizuální historii. Pro zájem-
ce na objednání připraveno 566 rozhovorů s přeživšími 
a svědky holocaustu v češtině a 573 ve slovenštině.

Galerie Roberta Guttmanna
Praha 1, U Staré školy 3 (zadní trakt Španělské synagogy)

> Otevřeno: denně mimo so a židovských svátků 9–16.30 h.
> Vstupné: základní 40 Kč, děti do 6 let zdarma, děti 6–15 let a studenti 20 Kč.

Výstava: Zmařené naděje. Poválečné Československo jako křižo-
vatka židovských osudů. Do 23. 8. 2016

Podrobnější informace viz rubrika Galerie, výstavy.

Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP
Praha 1, Maiselova 15, 3. patro
> Otevřeno: po–čt 14–15 h, pá 10–15 h, během večerních pořadů a po 
domluvě.
> Vstupné: zdarma.

Staronová synagoga
Praha 1, Červená
> Ve správě Židovské obce v Praze.

Staronová synagoga byla postavena kolem poloviny 13. století v raně go-
tickém slohu. Je nejstarší památkou pražského Židovského 
Města a nejstarší dochovanou synagogou v Evropě. Již po více 
než 700 let slouží jako hlavní synagoga Židovské obce v Praze.

MIMOPRAŽSKÁ MUZEA

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Největší hornické muzeum v České republice založené roku 1886 
zve k návštěvě unikátních expozic situovaných v památ-
kově chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, 
Anenského a Drkolnovského dolu, v hornickém domku 
na Březových Horách a ve čtyřech mimopříbramských 
pobočkách.

Hornický skanzen Březové Hory – národní 
kulturní památka
Ševčinský důl, Vojtěšský důl, Anenský důl, 
Drkolnovský důl, hornický domek

Příbram VI – Březové Hory, nám. Hynka Kličky 293, tel. 318 633 138, 
fax 313 120 625, info@muzeum–pribram.cz, www.muzeum–pribram.cz
> Otevřeno: út–pá 9–17 h, poslední prohlídka v 16 h, so–ne 9–18 h, 
poslední prohlídka v 17 h.  
> Vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč.
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Expozice umístěné v historických báňských objektech přibližují 
minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. 
Muzeum umožňuje svezení hornickým vláčkem po po-
vrchu i podzemím, prohlídky dvou kilometrů štol, fárání 
výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu či 
seznámení s parními těžními stroji, cennou mineralogic-
kou sbírkou a havířským folklorem.

Výstavy: Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice na Pří-
bramsku. Výstava dokumentující poslední dny 2. světové 
války v Evropě. Do 1. 11. 

 Ke všem čertům! Výstava historických loutek, divadelních 
kulis a rekvizit s pekelnou tematikou ze sbírky Hornického 
muzea Příbram a soukromých sbírek. Do 31. 10.

 Příbramské baryty. Výstava jedněch ze sběratelsky nejatrak-
tivnějších minerálů příbramských rudních dolů. V Příbrami 
akumulace barytu sice nedosahovaly ekonomického význa-
mu, nicméně jeho estetických krystalových tvarů různých 
barev si všimli horníci minimálně již v 19. století. Na výstavě 
budou k vidění vzorky barytu jak ze sbírky Hornického muzea 
Příbram, tak i ze soukromých sbírek. Do 31. 12. 

Památník Vojna Lešetice
Muzeum obětí komunismu

Lešetice 52, tel. 326 531 488, 318 626 307, fax 313 120 625, 
 info@muzeum–pribram.cz, www.muzeum–pribram.cz
> Otevřeno: út–pá 9–17 h, poslední prohlídka v 16 h, so–ne 9–18 h, 
poslední prohlídka v 17 h. 
> Vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč.

Dochovaný vězeňský areál mezi bývalými uranovými šachtami, ojedinělý 
ve střední Evropě. V letech 1949–1951 tábor nucených prací 
a následně do roku 1961 zařízení pro politické vězně komu-
nistického režimu. Muzeum obětí totality a dějin uranového 
hornictví, Galerie Orbis Pictus: Europa, exteriérová expozice 
soch Jiřího Sozanského, možnost jízdy hornickým vláčkem.

Výstava: Diktatura versus naděje. Výstava mapující pronásledová-
ní římskokatolické církve v Československu 1948–1989. 
Do 22. 11.

 Milada Voláková–Mojsejová – obrazy, Kateřina Mojsejo-
vá – obrazy. Příbramské výtvarnice zabývající se malbou 
i grafi kou. Jejich díla jsou zastoupena v soukromých 
sbírkách v tuzemsku i zahraničí. Do 7. 8. 

 Martin Micka – obrazy, sochy. Martin Micka (1962) 
je absolventem Lidové školy umění (akad. soch. Olga 
Vohnoutová), vyučen v oboru reprodukční grafi k-fotograf. 
Od roku 1996 člen Asociace jihočeských výtvarníků. Za-
bývá se malbou (fi gurální stylizace), kresbou, grafi kou 
a plastikou. Od 8. 8. do 28. 8. 

 Vladimír Svozil – obrazy, Luděk Koloušek – obrazy. Vladimír 
Svozil, výtvarník, malíř, zakládající člen Prácheňské umělecké 
besedy (PUB). Expresionistická malba, obrazy mají vždy ně-
kolik myšlenkových vrstev. Luděk Koloušek (1963) se věnuje 
malbě, v níž vychází ze svých pocitů a představ se snahou 
zachytit, co nás přesahuje, co existuje mimo naší realitu. 
V poslední době klade do popředí hlavně intuici, kde chybí 
konkrétní tvary, vytváří intuitivní krajiny. Od 29. 8. do 18. 9.

 Nejdelší noc – 21. 8. 1968. Výstava přibližuje události roku 
1968 v celonárodním kontextu včetně seznamu našich ze-
mřelých občanů, jejichž usmrcení mělo souvislost s pobytem 
okupačních vojsk na našem území.

Skanzen Vysoký Chlumec
Muzeum vesnických staveb středního Povltaví

Vysoký Chlumec, tel. 733 371 546, fax 313 120 625, 
info@muzeum-pribram.cz, www.muzeum-pribram.cz
> Otevřeno: út–ne 9–18 h, poslední prohlídka v 17 h (trasa A nebo trasa B).  
> Vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč.

Akce:
22. so. Den řemesel. Představení tradičních řemesel spojených 

s venkovským hospodářstvím a lidovým stavebnictvím – 9 h
Výstava: Mou kadeř na památku chovej. Komorní výstava věnova-

ná vlasům v lidové milostné magii. Do 28. 9.

Muzeum zlata Nový Knín
Muzeum těžby a zpracování zlata na 
Novoknínsku

Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 47, tel. 318 593 015, 774 824 656, 
318 626 307, fax 313 120 625, info@muzeum-pribram.cz, 
www.muzeum-pribram.cz
> Otevřeno: út–pá 9–17 h; so–ne 9–18 h
> Vstupné: základní 20 Kč, snížené 10 Kč.

Muzeum v historické budově tzv. Mincovny z 15. století, někdejším sídle 
perkmistrovského úřadu v královském horním městě, přibližu-
je historii dolování a zpracování zlata na Novoknínsku, dějiny 
města, místní řemesla a průmysl. Vystaven tzv. Vikinský nára-
mek z Nového Knína – unikátní šperk z 11. století.

Výstava:  Císařův kamnář… aneb kachlová kamna od středověku k no-
vověku na Příbramsku. Výstava poprvé zpřístupní bohatý fond 
kachlů, uložený v archeologické sbírce Hornického muzea 
Příbram. Prezentovány budou výhradně nálezy, pocházející 
z příbramského okresu. Cílem výstavy je prostřednictvím 
kachlů a kachlových kamen prezentovat jejich vlastníky jako 
vzorky sociálních skupin (horníci, sedláci, měšťané, šlechta, 
církev) od středověku až po novověk. Do 1. 11.

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota
Muzeum života venkovského obyvatelstva 
středního Povltaví

Prostřední Lhota 1, Chotilsko, tel. 318 543 958, 702 019 932, 
318 626 307, fax 313 120 625, info@muzeum-pribram.cz, 
www.muzeum-pribram.cz
> Otevřeno: út–pá 9–17 h; so–ne 9–18 h
> Vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč.

Expozice v barokním špýcharu, založeném roku 1770 Rytířským 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 výstava 
věnovaná keltskému oppidu Hrazany.

Výstava: Pozor křehké! Výstava užitkové a dekorativní keramiky v měš-
ťanské domácnosti. Do 1. 11.
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MALÉ MÁSLOVICKÉ MUZEUM MÁSLA
Máslovice 3, 250 69 Vodochody, tel. 724 191 246, 603 431 148, 
www.maslovice.cz
> Otevřeno: od 7. 3. so+ne 10–12 a 13–16 h; mimo tyto dny pouze po 
předběžné objednávce (min. 10 osob).
> Vstupné: základní 30 Kč, senioři, studenti a děti 20 Kč, rodinná vstupen-
ka (2 dospělí + děti) 80 Kč.
> Spojení: autobusem č. 374 ze stanice metra C – Kobylisy, ulice Pod Sídliš-
těm, autem směr Teplice a odbočit na Klíčany, vlakem z Masarykova nádra-
ží 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:
Kukačky (o hodinách i o ptácích). Do 22. 11.

PŘIPRAVUJEME: 
5. 9. Posvícenské vinobraní s kulturním programem. Od 16 h 

vystoupí Ivan Hlas trio.

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ 
STRAKONICE
Strakonice, Zámek 1, tel. 380 422 608, informace@muzeum-st.cz, 
www.muzeum-st.cz
> Rodinné a sdružené vstupné na obě památky
> Zvýhodněné vstupné pro školní skupiny
> Vstup pro děti do 6 let zdarma

Regionální muzeum v prostorách nově zrekonstruovaného strako-
nického hradu nabízí to, co jinde nenajdete: 
 – mimořádnou expozici dud a dudáctví
 – motocykly a zbraně světoznámé značky ČZ
 – historii výroby fezů
 – jedinečnou kapitulní síň s ambitem
 – vyhlídkovou věž Rumpál

Výstava: Výstava pohádkových bytostí a krajin V. Klimtové v kapi-
tulní síni. Vstupné 50/25 Kč. Od 21. 8. do 19. 10.

Vodní mlýn Hoslovice
Hoslovice 36, 17 km od Strakonic, tel. 731 907 308, 
mlyn@muzeum-st.cz, www.muzeum-st.cz

Jen 17 km od Strakonic na Vás čeká:
 – jedinečná atmosféra dob dávno minulých
 – autentický obraz života na mlýně
 – areál s domácími zvířaty a hospodářským vybavením
 – zábava i poučení pro celou rodinu 
 – program s ukázkami řemesel a pečením chleba
Akce:
15. so. Dožínky – žně, zpracování obilí a pečení chleba v hoslo-

vickém mlýně. Vstupné 50/25 Kč – 10–17 h

PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA – STRŽ
Stará Huť u Dobříše 125, tel. 318 522 265, pamatnik.vanova@tiscali.cz, 
www.capek–karel–pamatnik.cz, Facebook: Památník Karla Čapka
> Otevřeno celoročně, duben – říjen mimo po 9–17 h, listopad – březen 
po–pá 9–16 h (so+ne na tel. objednávku pro skupiny o minimálním počtu 
10 návštěvníků).
> Vstupné: základní 40 Kč, studenti a senioři 20 Kč, rodinné vstupné 100 Kč, 
fotografování 10 Kč.

 
STÁLÁ EXPOZICE:

Život a dílo Karla Čapka
Ferdinand Peroutka
Olga Scheinpfl ugová

VÝSTAVA:
Jak vidím bratry Čapky já. Výstava grafi ckých a kostýmních návrhů 

studentů Střední umělecké školy Trenčín. Do 15. 9.

AKCE:
21. a 22.  Divadelní představení Inzerát – francouzskou komedii si 

pro vás připravili místní divadelníci a už se těší, že je při-
jdete podpořit. V případě deště se představení ruší – 20 h

PAMÁTNÍK TEREZÍN
Terezín, Principova alej 304, tel. +420 416 782 225, 416 782 442, 
416 782 131, mobil +420 604 241 179, 606 632 914, 
pamatnik@pamatnik–terezin.cz, www.pamatnik–terezin.cz
> Otevřeno: Malá pevnost: denně 8–18 h, Muzeum ghetta a Magdeburská 
kasárna: denně 9–18 h, Krematorium: denně kromě soboty 10–18 h, 
Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice: denně 9–18 h, 
Modlitebna a replika mansardy z doby terezínského ghetta: 9–18 h.

VÝSTAVY: 
Terezín – závěrem – projekt výtvarníků Jiřího Sozanského a Ivana 

Bukovského k 70. výročí konce 2. světové války, výstavní 
prostory IV. dvora Malé pevnosti Terezín. Do 30. 10.

Svatopluk Klimeš – O paměti – výtvarná výstava v předsálí kina Mu-
zea ghetta Terezín. Do 31. 10.



muzea > 113

STŘEDOČESKÉ MUZEUM 
V ROZTOKÁCH U PRAHY
Roztoky u Prahy, Zámek 1, tel. 233 029 011,
muzeum@muzeum–roztoky.cz, www.muzeum–roztoky.cz
> Otevřeno: st–ne 10–18 h. Knihovna muzea: st 8–12 a 12.30–16.30 h.
> Vstupné výstavy – základní 50 Kč, snížené 30 Kč; Zámek – základní 
50 Kč, snížené 30 Kč.
> Ateliér Zdenky Braunerové – vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč 
– vstup na časové vstupenky – rezervace na tel. 233 029 060, nebo na 
pokladna@muzeum-roztoky.cz, max. počet osob ve skupině je 7
> V návštěvní době je otevřena kavárnička „Pro Vás“.
> Nabídka nejen školám: Zažijte každý čtvrtek expozici Život v letovisku 
aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt jinak, s pracovními listy věnova-
nými pražským lufťákům LÉTO V ROZTOCKÝCH VILÁCH – po předchozí 
rezervaci, komentovaná prohlídka s příplatkem 10 Kč.

STÁLÉ EXPOZICE:
Jak bydlel a úřadoval pan správce / Vrchnostenská správa panství. 

Nahlédněte, jak a kde bydlel a pracoval vrchnostenský 
úředník Lichtenštejnského panství na konci 18. století.

Jak se jezdilo do Roztok na letní byt / Život v letovisku. Prostřed-
nictvím vilových interiérů poznáme životní styl „lufťáků“ 
druhé poloviny 19. století, a to včetně prezentované 
dobové módy.

Ateliér Zdenky Braunerové (1858–1934). Stálá expozice malířky, 
grafi čky, knižní výtvarnice a organizátorky kulturního 
života. Přijďte si prohlédnout po povodni zrekonstruo-
vaný interiér.

VÝSTAVY:
Dobřichovické vily – pozoruhodná sídla pražské honorace. Každá 

metropole měla ve svém okolí satelitní obce s víkendový-
mi a letními rezidencemi úspěšných. V případě Prahy se 
unikalo třeba do Dobřichovic. Malá výstavní síň. Do 30. 9.

XXII. letní keramická plastika – letošní ročník navazuje místem koná-
ní na loňskou výstavu, která se po povodních a následné 
rekonstrukci zámku vrátila do Roztok. Masa zámecké zdi, 
původní vodní příkop a park tvoří výjimečné pozadí pro 
různorodá díla vytvořená převážně z porcelánové nebo 
keramické hmoty. Svou tvorbu představí 24 tvůrců ve 
100 uměleckých kouscích. Areál muzea. Do 31. 10.

Český plakát – přehlídka plakátové tvorby ze sbírky Agentury „Pro 
Vás“. Velká výstavní síň / Galerie. Do 22. 10.

AKCE:
29. 8.  Šermířské rozvernosti – rozloučení s prázdninami. Den 

plný soubojů, her pro děti, lukostřelby, řemeslných dílen, 
čajování a dobových trhovců v areálu muzea – 13 h

ŠKODA MUZEUM
Mladá Boleslav, Václava Klementa 294, tel. 326 832 038, 
muzeum@skoda–auto.cz, http://museum.skoda–auto.cz 
Bezbariérový vstup.
> Otevřeno: denně 9–17 h.
> Vstupné: individuální prohlídka: plné 70 Kč, *snížené 35 Kč, rodinné 
75 Kč, roční vstupné 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. 
> *Snížené: děti do 15 let, studenti, senioři nad 65 let, zaměstnanci 
společnosti Škoda Auto po předložené průkazu.
> Zdarma: děti do 6 let, ZTP, ZTP/P a 1 doprovodná osoba, AMG, řidič bus, 
1x doprovod od CK, 2x pedagogický dozor, novináři.
> Všechny krátkodobé výstavy jsou přístupné v rámci běžného vstupného
do muzea.> Využijte možnosti zakoupení celoroční vstupenky do expozic 
Škoda Muzea za zvýhodněnou cenu 280 Kč. 

STÁLÁ EXPOZICE:
Expozice je rozdělena do tří tematických oblastí – Tradice, Evoluce 

a Preciznost. V tematické oblasti Tradice jsou přiblíženy 
hodnoty značky Škoda – Hrdost, Každodennost a Výzvy 
symbolizované třemi páry vozů. Dominuje jí chronologic-
ká řada po sobě jdoucích milníků automobilového vývo-
je. Okruh Preciznost představuje vozy v různých stádiích 
renovace – od nálezového stavu až po „klenot“. Proces 
výroby současných vozů lze vidět v panoramatickém 
kině.Tematická řada sportovních vozů Škoda se nachází 
v části Evoluce/autoregál.  

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY:
Zrození automobilky. Do 31. 12.
David Černý: Český betlém. Do 31. 12.
Škoda 130 RS: Legenda motorsportu. Do 30. 9. 
120 let úspěchů značky Laurin & Klement / Škoda. Výstava je pří-

stupná po celý rok.

CAFÉ/RESTAURANT VÁCLAV
> Otevřeno denně 9–17 h, tel. 326 831 243.

Navštivte Café/Restaurant Václav v budově Škoda Muzea provozova-
né cateringovou společností Zátiší group. Václav hostům 
nabízí kvalitní pokrmy a nápoje, příjemnou atmosféru 
a moderní prostředí, obklopené historickým okolím.

Letní keramická plastika 2014
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vzdělávání
MGR. BARBARA JEBAVÁ – agentura JABATO
kulturní a vzdělávací agentura

289 14 Poříčany, Nádražní 89, tel. 724 112 918, 603 194 921, e–mail: 
info@agenturajabato.cz, www.agentura–jabato.cz

Kompletní program a další informace naleznete na našich webových 
stránkách a na Facebooku.

LETNÍ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHO (4. ROČNÍK)

PŘEDNÁŠKY:
Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1:
> Přednáší PhDr. Jana Jebavá. 
> Cena 150 Kč.

 8. so.  William Turner: fascinace světlem – 12.30 h
 Luděk Marold: malíř života prožívaného „tady a teď“ – 

14.15 h

VYCHÁZKY:
> Provází PhDr. Jana Jebavá. 
> Cena 150 Kč.

 6. čt.  Zahrady a exte-
riéry Trojského 
zámku – 9.30 h

 Trojský zámek 
– 12.30 h

 7. pá.  Staré Město I. – 
9.30 h

 Staré Město II. 
– 12.30 h

22. so.  Strahovská obra-
zárna – 9.30 h

PROHLÍDKY:
 9. ne.  Vyšehrad – 9.30 h
 W. A. Mozart a Praha – 12.30 h
 Provází Ing. Markéta Darániová. Cena 100 Kč.
20. čt.  Staroměstská radnice. Provází místní průvodce. Cena 

150 Kč – 9.30 h
 Muchovo muzeum. Provází místní průvodce. Cena 

150 Kč – 12.30 h
21. pá.  Poštovní muzeum. Provází místní průvodce. Cena 100 Kč 

– 9.30 h
 Franz Kafka muzeum. Provází místní průvodce. Cena 

200 Kč – 12.30 h
22. so.  Slovanská epopej. Provází PhDr. Jana Jebavá. Cena 

200 Kč – 12.30 h
Zápis na zimní semestr Estetiky pro seniory zahájen.
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volnočasové 
aktivity

PLANETÁRIUM PRAHA
Praha 7, Královská obora 233, tel. 220 999 001–3, e–mail: 
planetarium@planetarium.cz, www.planetarium.cz
> Otevírací doba: denně kromě pátků: po a ne 10.30–18 h, út–čt 
10.30–20 h, sobota 10.30–20 h. 
> Změna programu vyhrazena.

POŘADY POD HVĚZDNOU KLENBOU:
Pondělí  O zvědavé kometě – 11 h
 Kde začíná vesmír – 15.30 h
 Noční obloha 8K (CZ/ENG) – 17.30 h
Úterý  Křišťálové sestry – 11 h
 Anička a Nebešťánek – letní příběh – 15.30 h
 Tajemný vesmír – 17.30 h
 Alchymie a astrologie na dvoře Rudolfa II. (CZ/ENG) – 

19 h
Středa  Anička a Nebešťánek – letní příběh – 11 h
 Hayabusa (CZ/ENG/JP) – 15.30 h
 Poutníci prostorem a časem (CZ/ENG) – 17.30 h
 Nezvaní hosté z vesmíru – 19 h
Čtvrtek  Skřítek a nové planetárium – 11 h
 O zvědavé kometě – 15.30 h
 Alchymie a astrologie na dvoře Rudolfa II. (CZ/ENG) – 

17.30 h
 S Jižním křížem nad hlavou – 19 h
Sobota  O rozpůlené hvězdě – 11 h
 Vesmír kolem nás – 15.30 h
 Hubble – Oko do vesmíru – 17.30 h
 Noční obloha 8K (CZ/ENG) – 19 h
Neděle  Skřítek a nové planetárium – 11 h
 Křišťálové sestry – 15.30 h
 Hayabusa (CZ/ENG/JP) – 17.30 h
 Astronomické pohádky pro děti od 4 let (CZ/ENG) – 

k dispozici anglická verze do sluchátek

NABÍDKA PRO LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
Vybrané představení prosím objednávejte předem telefonicky na čís-

le 220 999 001–3. Při objednání předem můžete získat 
pro Vaše děti školní slevu (vstup bude potom 60 Kč/dítě) 
a na každých započatých 10 dětí jeden doprovod zdarma.

Pokud budete chtít s dětmi využít 4D simulátor, je třeba zaplatit 
normální dětské vstupné (75 Kč/dítě) nebo si zakoupit 
samostatnou vstupenku na výstavu za 40 Kč.

Astronomickou výstavu včetně 4D simulátorů je možné navštívit 
i samostatně (vstupné 40 Kč/dítě)

Představení v jiném termínu je možné objednat s podmínkou, že 
bude za představení zaplacena minimální částka na 
vstupném 2 500 Kč pro sál Cosmorama (nebo 1 000 Kč 
pro sál Starvid).

FOYER PLANETÁRIA:
Stálá expozice s interaktivními exponáty, historickými přístroji, počí-

tači s informacemi z astronomie a kosmonautiky a 4D 
simulátory

Příležitostná výstava – Hubble – oko do vesmíru
Prodej astronomických a kosmonautických publikací pro návštěvníky 

Planetária

ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA
Praha 1, Petřín 205, tel. 257 320 540, e–mail: 
informace@observatory.cz, www.observatory.cz
> Otevírací doba: denně 11–19 a 21–23 h. 

STÁLÁ VÝSTAVA:
S interaktivními exponáty, optickými pokusy, historickými přístroji 

a především počítači s astronomickými informacemi, 
animacemi, testy a pexesem.

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA:
Nové obzory – kosmická sonda New Horizons je tím nejrychlejším 

strojem, jaký kdy člověk postavil. Výstava je přímým pře-
nosem z těch nejmrazivějších hlubin vesmíru, kam dosud 
pronikl hřejivý paprsek lidského poznání. 

MUZEUM METEORITŮ: 
Nově otevřená expozice s nejrozsáhlejší sbírkou přístupnou veřejnosti. 

Expozice nabízí i pohled na nejvzácnější meteority po-
cházející z Měsíce, Marsu nebo planetky Vesta. Některé 
meteority, si budete moci dokonce i potěžkat. 

POŘADY PRO DĚTI:
S prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem 
 Jak šla Kometka do světa – do 10 let – každou sobotu 

– 14.30 h
 Povídání o Měsíčku – do 10 let – každou neděli – 14.30 h

POŘADY PRO DOSPĚLÉ:
Spojené s pozorováním oblohy.
 Prague astronomical (performance in English): každý 

den – 16 h 
 Do blízkého a vzdáleného vesmíru – každé pondělí – 

17 h
 Prahou astronomickou – každé úterý – 17 h
 Petr a Pavla v létě – každou středu – 17 h
 Měsíc – každý čtvrtek – 17 h
 Hledá se země – každý pátek – 17 h
 Tajemství vesmíru – každou sobotu – 17 h 
 Time zero – každou neděli – 17 h
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HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
Praha 8, Pod Hvězdárnou 768, tel. 283 910 644, e–mail: 
dabliceobs@planetarium.cz, www.planetarium.cz/dabliceobs
> Otevírací doba: srpen: po–st 10–12 a 13.30–15.30 h; čt 10–12, 
13.30–15.30 a 21–22.30 h; ne 9., 23. 14–16 h

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
Středa 12. 8. je rezervována pro příměstské tábory. Jejich pořadatelé 

si mohou objednat pořad dle svého výběru na tel. 283 
910 644. Vstupné: 30 Kč, doprovod zdarma.

POŘADY:
S prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem.
 Africká pohádka – Ogua a piráti – od 4 do 8 let – každé 

pondělí – 10.15 h
 Planeta Země II – každé úterý – 10.15 h
 Sluneční soustava – každou středu – 10.15 h
 Odkud svítí sluníčko – od 4 do 8 let – každý čtvrtek – 

10.15 h

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 20. do 30. 7. a od 20. do konce měsíce, nejlépe kolem 
první čtvrti 24. 7. a 22. 8.

Planety – v červenci Venuše, Jupiter a Saturn; v srpnu pouze Saturn. 
Zajímavé objekty – např. dvojhvězdy Albireo v souhvězdí Labutě ne-

bo Epsilon v Lyře. Kulová hvězdokupa M 13 v souhvězdí 
Herkula. Prstencová mlhovina M 57 v souhvězdí Lyry. 
Galaxie M 81 a M 82 ve Velké medvědici.

Slunce – na denní obloze – sluneční skvrny, protuberance.

BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
Praha 7 – Troja, Trojská 800/196, tel. 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 112 Kovárna.
> Otevírací doba:
Venkovní expozice – denně 9–20 h
Skleník Fata Morgana – út–ne 9–19 h
Vinotéka sv. Kláry – březen – duben: po–pá 14–19 h; so–ne, svátky: 
11–19 h, květen – září: po–čt 13–21 h; pá–ne, svátky 11–21 h.
> Plné vstupné (Fata Morgana + venkovní expozice): dospělí 150 Kč, děti 
(5–15 let), studenti (do 26 let), ISIC karta, senioři 75 Kč

HUDEBNÍ TOULKY:
 5. 7. – 20. 9.
 Klasická hudba pod širým nebem. Každou neděli – 17 h

MALOVACÍ SEMINÁŘ:
 9. 8. a 20. 9.
 Kreslení a malování s Lucií Crocro. Ornamentální za-

hrada. Umělecký kurz s lektorkou. Rezervace nutná na 
crocrolucie@ seznam.cz – 14–17 h

ZAHRADA, JAK JI NEZNÁTE:
 2. 7. – 24. 9. 
 Kurátorská provázení. Rozpis komentovaných prohlídek 

naleznete na webových stránkách botanické zahrady – 16 h

STROMY SVĚTA:
 4. 7. – 30. 8.
 Výstava fotografi í. Pro mnohé přírodní národy jsou stro-

my posvátné. Obdivujte zajímavé stromy z celého světa 
na fotografi ích Tomáše Míčka. Ten fotil například v jižním 
Senegalu obrovské stromy Ceiby, které jsou pro domo-
rodce sídlem ochranných božstev a duchů. Tomáš Míček 
vydal téměř tři desítky fotografi ckých publikací a jeho 
práce byly uveřejněny i v prestižních světově známých 
magazínech jako je Vogue či Observer.

KVĚTINOVÉ LÉTO:
červen – září
 Řezané květy, rostliny v nádobách, fotografi e a k tomu 

odborný výklad. Květinové léto vám nabídne pestrou 
přehlídku toho, co aktuálně pokvete i sbírky, které jste 
v botanické zahradě dosud neviděli.

VÝSTAVA KABELEK A KLOBOUKŮ Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ:
 1. – 31. 8. Možná ani nevíte, z čeho je vyrobena kabelka a klobouk, 

které jste si přivezli z dovolené. Přijďte se seznámit 
s materiály, které šikovně zpracovaly lidské ruce. Můžete 
nejen obdivovat vystavené kousky a něco se o doplňcích 
dozvědět, ale v rámci workshopů si zkusíte z přírodních 
materiálů vytvořit váš unikát.

VÝSTAVA 88 NÁVRHU NOVÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU BOTANICKÉ ZAHRADY:
 9. – 31. 8. Prohlédněte si loga 51 soutěžících, kteří se přihlásili do 

výběrového řízení o nový vizuální styl botanické zahrady.

PRVNÍ LETNÍ SETKÁNÍ BONSAJISTŮ:
 8. so.  Přineste si svou bonsaj, kterou se chcete pochlubit nebo 

se poradit, jak ji správně pěstovat a ošetřovat. Pokud 
chcete bonsaj z rostliny teprve vytvořit, naučíme vás, jak 
na to. Při prvním letním setkání bonsajistů v pražské Troji 
vám zkušení odborníci poradí se vším, co se bonsají týká. 
V rámci setkání bude probíhat i burza rostlin a misek – 
10–16 h

KLOBOUKOVÁ SLAVNOST:
15. so.  V rámci výstavy kabelek a klobouků z přírodních mate-

riálů. Nasaďte si klobouky všech typů i barev a přijďte 
se pobavit a zasoutěžit si. Pro vítěze o nejlépe naaranžo-
vaný letní klobouk, ať jím bude dáma, muž či dítě, čekají 
hodnotné ceny. Všichni se mohou těšit na občerstvení 
v podobě šumavských specialit.
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ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
Praha 7 – Troja, U Trojského zámku 3/120, tel. 296 112 230, e–mail: 
pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha
> Otevřeno: denně, pokladny a turnikety 9–19 h, zoo otevřena až do 21 h. 
> 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.

AKCE NA SRPEN:

KOLEM SVĚTA ZA JEDEN DEN:
Každou sobotu dobrodružná poznávací výprava po zoo. Zastavení na 

každém kontinentu s úkoly a aktivitami pro malé i velké. 
Návštěvníky, kteří splní úkoly ze všech stanovišť, čeká 
odměna.

 1., 8., 15. a 22.
 Kolem světa za jeden den – nestihli jste o prázdninách 

objet svět? Nevadí, za jediný den se to dá stihnout v praž-
ské zoo! Ty největší dobrodruhy čeká dárek na památku.

 5. st.  Růžový den – oslava významného chovu plameňáků 
v Zoo Praha. Stánek s informacemi o plameňácích a 
s hrami inspirovanými životem plameňáků. Gratulace 
jednomu z nejstarších zvířat v zoo – 50leté samici pla-
meňáka kubánského.

10. – 16.  Zooexpres – vypravte se s průvodcem na projížďku 
komentovaným vláčkem, který vás zavede mezi zvířata 
Afriky, Evropy i Ameriky.

15. so.  Oslavy v africkém rytmu – gorilí samice Bikira slaví 
20. narozeniny. Přijďte jí popřát a zatančit si na africkou 
hudbu.

19. st.  Mezinárodní den orangutanů – orangutani dostanou 
dort a další dárky. Prostřednictvím sociálních sítí mají 
návštěvníci možnost zapojit se do tvorby mapy fotografi í 
s přáním Zoo Praha.

29. so.  Rozloučení s prázdninami – s prázdninami se rozloučí-
me opět křtinami – pokřtíme letošní přírůstek lachtanů 
jihoafrických a nebude chybět ani oblíbené cvičení.

 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28. a 29.
 Večerní prohlídky po zoo – po setmění se zoologická 

zahrada mění k nepoznání. Většina zvířat se ukládá 
k spánku, ale noční druhy se právě probouzí. Nenechte 
si ujít jedinečnou příležitost a v doprovodu zkušeného 
průvodce zažijte dobrodružnou cestu noční zoo.

KOMENTOVANÁ KRMENÍ A SETKÁNÍ:
O prázdninách denně na 24 místech v zoo.

HAPPY MONDAYS:
Pro všechny, kteří si v roce 2015 koupili zájezd s CK Čedok.

DINOPARK HARFA PRAHA
OC Galerie Harfa, Českomoravská 15a, 190 93, Praha 9, 
tel. 378 774 636, e–mail: praha@dinopark.cz, www.dinopark.cz
> Otevírací doba denně 9–18 h poslední vstup v 17.30 h
> Vstupné dospělí 150 Kč, děti 3–15 let 100 Kč, děti do 3 let zdarma. 
Rodina (2+2) 400 Kč, dospělí ZTP 100 Kč, děti ZTP zdarma. Přijímáme 
platby všemi běžnými platebními kartami. V ceně vstupenky do DinoParku 
je vstup do 4D kina umístěného ve druhém podlaží OC Galerie Harfa za 
DinoShopem.

DinoPark Harfa Praha – ve 20m výšce umístěný unikátní zábavní 
park prošel i před novou sezónou 2015 dalšími úprava-
mi. Množství nových modelů, scén a dekorací vás opět 
zavede do dob dávno minulých, kdy naši planetu obývali 
druhohorní velikáni a příroda byla nespoutaným živlem 
plným nástrah a tajemství. Také letos se můžete těšit 
na desítky statických i pohyblivých ozvučených modelů 
dinosaurů v životních velikostech, dětské Paleontologické 
hřiště, Tunel času, pavilon Cesta do minulosti Země se 

skutečnými nálezy starými stovky milionů let, DinoAquari-
um – 4D Kino s panoramatickým fi lmem, ve kterém proži-
jete dobrodružnou cestu pod hladinou druhohorních moří 
a mnoho dalšího. Letošními největšími novinkami bude 
dvojice Brachiosaurů, obřích druhohorních býložravců, 
kteří budou na návštěvníky shlížet z úctyhodné výšky 
více než 7m a také model největšího známého zástupce 
teropodů, Therizinosaura. DinoPark Harfa Praha je skvělý 
tip na výlet pro celou rodinu.
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CHVALSKÝ ZÁMEK
Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice, 
tel. 281 860 130, e–mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz, 
www.chvalskyzamek.cz
> Otevřeno denně 9–17 h.

VÝSTAVY PRO VŠECHNY:
Rumcajs zámeckým pánem aneb Radek Pilař dětem – znáte lou-

pežníka Rumcajse, jeho ženu Manku a malého synka Ci-
píska? Líbí se vám Večerníček? Oceňujete tvorbu Radka 
Pilaře pro děti? Rádi byste s námi oslavili 50 let českého 
Večerníčka? Pak se určitě přijďte podívat na interaktivní 
výstavu Rumcajs zámeckým pánem aneb Radek Pilař 
dětem. Výstava je hravá, zábavná a interaktivní. Čeká 
vás Večerníčkova místnost se svítícími motivy a možnos-
tí dokreslit si vlastního Večerníčka. Jistě vás nadchne 
i dílna s promítáním vlastních kreslených políček Praxi-
noskopem, kdy máte možnost vyzkoušet si jednoduchou 
animaci. Dále je připravena magnetická stěna, otočné 
ilustrace a cesta lesem Řáholcem. Práce Radka Pilaře 
je představena tak, aby bavila děti a zaujala i dospělé. 
Do 13. 9., otevřeno denně 9–17 h s výjimkou 5. – 7. 7., 
1. patro a sklepení.

AKCE PRO VŠECHNY:
16. ne.  Pohádková neděle na zámku se Šípkovou Růženkou 

a Rumcajsem – krásná a temperamentní princezna Šípková 
Růženka provází děti i dospělé celým zámkem a především 
interaktivní výstavou Rumcajs zámeckým pánem. Navíc se 
dostanete i na pravou zámeckou půdu a dozvíte se, jak se 
budí princezny. Děti budou plnit úkoly, bavit se a soutěžit! 
Vyzkoušejí si vlastní animaci, projdou s princeznou lesem 
Řáholcem i zdolají další nástrahy. Po skončení prohlídky mů-
žete na výstavě Rumcajs zámeckým pánem ještě zůstat, jak 
dlouho budete chtít. Komentované prohlídky trvají 40 minut 
a začínají vždy v celou hodinu. Informace a rezervace času 
prohlídky: tel. 281 860 130 – 10–17 h

29. so.  Hradozámecká noc 2015 – večerní prohlídky s vílou 
Ohnivkou či skřítkem. Zveme na večerní a noční ko-
mentované prohlídky s vílou Ohnivkou nebo skřítkem 
Matýskem. Uvidíte výstavy Rumcajs zámeckým pánem 
aneb Radek Pilař dětem, zámek osvětlený svíčkami, bu-
dete soutěžit, dozvíte se mnoho zajímavého a POZOR, 
čeká vás návštěva tajemné komnaty duchů. Víla Ohnivka 
provází každou celou hodinu od 18 do 21 hod. Skřítek 
Matýsek provází každou půlhodinu od 18.30 do 21.30 
hod. Chvalský zámek tímto vstupuje do projektu Hra-
dozámecké noci, kterou organizuje Národní památkový 
ústav. Prosíme o rezervaci času prohlídky na tel. 281 
860 130. Jedna skupina může zahrnovat max. 20 lidí 
vč. dětí. Vstupné: dítě od 2 do 15 let, student, ZTP/P 
80 Kč, dospělý 120 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 
max. 3 děti) 290 Kč – 18–22 h

PRODEJNÍ GALERIE A KOČÁROVNA:
Květa Čapková: Surrealistické obrazy. Nenechte si ujít zajímavé 

surrealistické obrazy Květy Čapkové, vystavené v galerii 
Chvalského zámku. Od 4. do 30. 8.

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA VYŠEHRAD
Praha 2, V Pevnosti 159/5b, tel. 241 410 348, tel./fax 241 410 247, 
e–mail: info@praha–vysehrad.cz, www.praha–vysehrad.cz, 
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi
Historický areál NKP Vyšehrad je bezbariérový. 
> Všechny expozice otevřeny denně 9.30–18 h. 
> Spojení: metro C – Vyšehrad, tram 7, 18, 24, st. Albertov, tram 3, 7, 17 
st. Výtoň. 
> Průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace 
v areálu podle směrovek a orientačních map.

STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL:
tel. 222 513 842, e–mail: tazlerova@praha–vysehrad.cz, 
cihlarova@praha–vysehrad.cz, www.praha–vysehrad.cz, 
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi
> Předprodej a rezervace vstupenek v pokladně ve Starém purkrabství 
po–pá 9.30–17 h nebo do začátku představení, tel. 222 513 842, e–mail: 
pokladna@praha–vysehrad.cz.

23. ne.  Čajomírfest – 7. ročník mezinárodního festivalu čajového 
umění a kultury z celého světa. Od svítání do soumraku 
(5–20 hodin) vás čekají festivalové čajovny, čajové obřa-
dy z celého světa, hravé workshopové dílny, hudební a ta-
neční vystoupení, tržnice předních dovozců čaje, prodejní 
výstavy českých keramiků, zdravé jídlo a mnohem víc. 
Pro volné ochutnávky u festivalových čajoven si pořiďte 
degustační pásku za 120 Kč v předprodeji a 150 Kč na 
místě. Více info na www.cajomir.cz

LETNÍ SCÉNA
24. 6. – 31. 8. 
 Metropolitní léto hereckých osobností – Divadlo Studio 

DVA. Více o programu na www.studiodva.cz

PŘIPRAVUJEME:

VYŠEHRÁTKY 2015
 1. – 8. 9. VyšeHrátky jsou (více než) interaktivní festival, nejen 

pro děti a jejich rodiče, který na Vyšehradě už 12 let 
prodlužuje dětem prázdniny o týden a zábavnou formou 
je seznamuje s významnými tématy českých dějin a kul-
tury. Hlavní program festivalu – divadelní bojovku – dále 
doplňují desítky pohádek, odpolední koncerty dětských 
kapel či oblíbené předčítání pohádek slavnými tatínky, 
a to vše už pro děti od 10 měsíců. Na festivalu si na své 
přijdou také dospělí, rodiče i nerodiče, kteří se letos mů-
žou těšit na speciální večerní bojovku k příležitosti výročí 
konce 2. světové války, koncerty, letní kino či tančírnu,
www.vysehratky.cz
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LETNÍ CYKLUS VYCHÁZEK TVÁŘE VYŠEHRADU:
Většina Pražanů zná Vyšehrad jako romantický městský park, ob-

líbený cíl procházek s nádherným výhledem na Prahu. 
Ze školních let si také vzpomenou na Libuši, Šemíka 
s Horymírem a další pověsti spojené s Vyšehradem coby 
jedním ze symbolů české státnosti. Jenže Vyšehrad není 
jen bájné místo a krásný park. Jeho podoba a význam 
v rámci pražských měst se v běhu staletí měnily. Vyše-
hrad byl královským hradem, na krátkou chvíli dokonce 
panovnickým sídlem, později městem a ještě později 
barokní pevností. Pro svou strategickou pozici hrál vždy 
významnou úlohu v opevnění pražských měst. Cyklus 
čtyř vycházek pro veřejnost je zaměřen právě na tyto 
dnes poněkud opomíjené tváře Vyšehradu. V rámci vy-
cházek se uskuteční komentované prohlídky některých 
objektů a rovněž budou prezentovány historické obrazy, 
fotografi e a plány Vyšehradu. Průvodcem bude architekt 
a urbanista Petr Kučera. 

 9. ne.  Barokní pevnost – třetí vycházka bude zaměřena na 
proměny Vyšehradu po třicetileté válce, související 
s jeho postupnou přestavbou v pevnost, tvořící součást 
pražského barokního opevnění. Zjistíme jak byla tato pev-
nost navržena a proč se nikdy aktivně při obraně Prahy 

neuplatnila. Seznámíme se také s hrdinským příběhem 
tří Pražanů, kteří na poslední chvíli zabránily vyhození 
pevnosti do vzduchu francouzskými vojsky – 17 h

23. ne.  Národní symbol – čtvrtá vycházka se bude zabývat 
postupnou proměnou Vyšehradu v městský park, sym-
bolické místo nejstarších českých dějin a pohřebiště ná-
rodních velikánů, na přelomu 19. a 20. století. Budeme 
se zabývat okolnostmi vzniku Slavína a čilou stavební 
aktivitou vyšehradských proboštů Václava Štulce a Miku-
láše Karlacha, která vyvrcholila monumentální přestav-
bou baziliky sv. Petra a Pavla podle návrhu architekta 
Josefa Mockera – 17 h

Kapacita vycházek je omezená, vstupenky prosím rezervujte na po-
kladna@praha–vysehrad.cz 

Všechny vycházky začínají v Cihelné bráně, délky vycházky je 1,5–2 h.

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY (NEJEN) PRO ŠKOLY O VYŠEHRADĚ:
V letních měsících nabídka platí pro příměstské tábory a dětské 

skupiny.
Navštivte Vyšehrad a prozkoumejte jeho tajemná místa.
 Mise Vyšehrad – cca pro 4. – 7. třídu ZŠ
 Výprava – pro 9. tř. ZŠ a 1. a 2. roč. SŠ či gymnázia
Objednávat můžete na: strnadova@praha–vysehrad.cz
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Frýdek Místek; Irena Prošková, Praha; Ivana 
Veiserová, Praha; Jana Zemanová, Valašské 
Meziříčí; Petr Albrecht, Jaroměř; Pavel Zounar, 
Hořovice

Soutěž od 2x2 vstupenky do kina Lucerna
otázka: Ve kterém roce byl druhý kinosál 
otevřen a jakou má kapacitu sedadel?
odpověď: b) v roce 2014, kapacita 51 sedadel
soutěžilo: 138 čtenářů; 133 správně; 5 špatně
výherci: Zdena Mejsříková, Praha; Jaroslav 
Křupka, Praha

Křížovka
… románský charakter…
soutěžilo: 104 čtenářů; 98 správně; 6 špatně
výherci: Šárka Kracíková, Poděbrady; Dana 
Kubálová, Kolín; Jana Pavlíčková, Praha 

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Správné odpovědi a výherci 
Soutěže za měsíc červenec 2015
Celkem došlo 507 odpovědí

Soutěž o 2x2 vstupenky do studia DVA
otázka: One man show Vysavač napsal na míru 
pro Boba Klepla režisér Patrik Hartl, které z níže 
uvedených komedií v divadle Studio DVA není 
autorem?
odpověď: c) Otevřené manželství
soutěžilo: 126 čtenářů; 101 správně; 25 špatně
výherci: Bohuslava Pipková, Praha; Miroslav 
Jouza, Brandýs nad Labem

Centrum Babylon Liberec
otázka: Kolikáté narozeniny letos oslaví 
CENTRUM BABYLON LIBEREC?
odpověď: 17. narozeniny
soutěžilo: 139 čtenářů; 51 správně; 88 špatně
výherci: Jana Adámková, Praha; Jana Bendová, 
Praha; Kateřina Fenclová, Tachov;  Lucie 
Chlumecká, Černá za Bory; Hana Pavlásková, 

Soutěžní otázka: Ve kterém městě se narodil Alfons Mucha?
a) Praha
b) Ivančice
c) Chrudim

Své odpovědi nám posílejte do 10. srpna 2015 z www.prazskyprehled.cz (Soutěže) 

nebo na adresu redakce. 

SOUTĚŽ 

O 6 STOLNÍCH KALENDÁŘŮ 
NA ROK 2016 S MOTIVY ALFONSE MUCHY

Kalendáře věnuje MUCHOVO MUZEUM, které se nachá-

zí v barokním Kaunickém paláci v historickém centru 

Prahy. Je to první muzeum na světě věnované životu 

a dílu proslulého, světově známého představitele sece-

se Alfonse Muchy (1860–1939). Expozice představuje 

výběr přibližně 100 děl skládající se z litografi í, olejo-

maleb, kreseb, pastelů, fotografi í a osobních předmětů. 

Pozornost je soustředěna zejména na pařížské období 

(1887–1904), které je světově nejproslulejší.
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 Tajenku křížovky nám zašlete nejpozději do 10. srpna 2015 z www.prazskyprehled.cz nebo 
na adresu redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Tři výherci dostanou mapy vydavatelství 

Kartografi e Praha a. s., které si mohou vyzvednout v redakci. Výhry není možno zasílat poštou.
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srpen 2015

 1. so. .......................................................................................................

 2. ne. ......................................................................................................

 3. po. ......................................................................................................

 4. út. ......................................................................................................

 5. st. ......................................................................................................

 6. čt. ......................................................................................................

 7. pá. .......................................................................................................

 8. so. ......................................................................................................

 9. ne. ......................................................................................................

10. po. .....................................................................................................

11. út. ......................................................................................................

12. st. ......................................................................................................

13. čt. ......................................................................................................

14. pá. .....................................................................................................

15. so. .....................................................................................................

16. ne. .....................................................................................................

17. po. ......................................................................................................

18. út. .....................................................................................................

19. st. .....................................................................................................

20. čt. .....................................................................................................

21. pá. ......................................................................................................

22. so. .....................................................................................................

23. ne. .....................................................................................................

24. po. .....................................................................................................

25. út. .....................................................................................................

26. st. .....................................................................................................

27. čt. .....................................................................................................

28. pá. .....................................................................................................

29. so. .....................................................................................................

30. ne. ..................................................................................................... 

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

Sleva 15 %  z plné ceny vstupenky při předlo-
žení kupónu na pokladně muzea. První muzeum 
na světě věnované životu a dílu světově známého 
představitele secese.

Muchovo muzeum, 
Panská 7, Praha 1
www.mucha.cz
Platnost slevy 
do 31. 12. 2015.

Sleva 15 %  z plné ceny vstupenky při předlo-
žení kupónu na pokladně muzea. Audiovizuální 
expozice věnovaná životu a dílu pražského ži-
dovského spisovatele.

Franz Kafka muzeum, 
Cihelná 2b, Praha 1 
www.kafkamuseum.cz
Platnost slevy 
do 31. 12. 2015.

Sleva 50 Kč z ceny vstupného na libo-
volnou přednášku nebo komentovanou 
vycházku/prohlídku v rámci Letní univerzity 
pro každého.

Agentura Jabato
www.agentura-jabato.cz
Platnost slevy 
do 31. 8. 2015.

1 +1 vstupenka zdarma. Slevu lze využít k ná-
vštěvě expozic a výstav muzea na strakonickém 
hradě a areálu Vodního mlýna v Hoslovicích, 
nikoliv na akce muzea.

Muzeum středního Pootaví 
Strakonice
Zámek 1, Strakonice
www.muzeum-st.cz
Platnost slevy do 31. 10. 2015.

Muchovo Muzeum

Franz Kafka Muzeum

Agentura JABATO

Muzeum středního Pootaví 
Strakonice
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Pohádková chalupa MlázovyLetní scéna na Harfě 2015
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1+1 vstupenka zdarma. Slevu lze využít pro 
návštěvu zámecké expozice Život v bieder-
meieru nebo/a Galerie Kinský. Neplatí pro 
rodinné vstupné.

Nový zámek Kostelec nad 
Orlicí, Komenského 266
www.zamekkostelecno.cz
Platnost slevy 
do 31. 10. 2015.

Nový zámek Kostelec nad Orlicí

1
 +

 1
je

dn
ot

liv
é 

sl
ev

y 
ne

lz
e 

sč
íta

t20 % z prodejní ceny 250 Kč. Obrazový prů-
vodce Pražský hrad, nádvořími do zahrad, 
vydala redakce KAM po Česku v roce 2015.

Prague Castle,
In and Out without Hassle
Die Prager Burg,
durch die Burghöfe in die Gärten
Пражский Град,

  

Lud k Sládek
František Kadlec

Pražský hrad
nádvo ími do zahrad

Prazsky Hrad_A2.indd   2 5.1.2015   16:41:26

K vyzvednutí na adrese redakce 
KAM po Česku, Kubelíkova 30, 
Praha 3 anebo na dobírku 
(příplatek 35 Kč/poštovné a 
balné).
www.kampocesku.cz
Platnost do vyprodání zásob.

Pražský hrad, nádvořími do zahrad
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t 1 + 1 vstupenka na výstavu zdarma (skřítci, 

víly, čerti, vodníci nejen ze Šumavy).
TIP: Pohádková zahrada s bránou do Šuma-
vy, hrad Troškov, magický kruh, atelier a další... 
O prázdninách - večerní prohlídky s divadlem.

Pohádková chalupa
Mlázovy 18, Kolinec
info na mobilu: 608 96 16 11
www.pohadkovachalupa.cz
Platnost slevy do 31. 10. 2015.

1 + 1 vstupenka zdarma.
Letní scéna na Harfě 2015.
Představení divadla Artur v divadle Gong 2015.

www.letniscenanaharfe.cz
www.divadloartur.cz
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Kompletní pravidla slevového programu najdete na 
www.prazskyprehled.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete na 
www.prazskyprehled.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete na 
www.prazskyprehled.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete na 
www.prazskyprehled.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete na 
www.prazskyprehled.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete na 
www.prazskyprehled.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete na 
www.prazskyprehled.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete na 
www.prazskyprehled.cz

Slevu je možné uplatnit pouze po předložení kuponu z tištěné verze Pražského přehledu kulturních pořadů. 
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poznámky
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PŘEDPLATNÉ ČASOPISU PRAŽSKÝ PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ

Objednávku zašlete na adresu:
 SEND Předplatné spol. s r. o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, tel. 225 985 225, GSM 777 333 370,  
 fax 225 341 425, SMS: 605 202 115, e–mail: send@send.cz, www.send.cz

Titul________ Jméno_______________________ Příjmení______________________________________________

Firma_______________________________________________________________________________________

Ulice________________________________________________________________________________________

PSČ________ Město______________________________________________ Stát__________________________

Objednávám předplatné časopisu od čísla vydání__________________(26 Kč/1 výtisk, poštovné zdarma) v počtu výtisků_______

Platbu provedu prostřednictvím (označte zvolenou formu platby):
 a/ složenky
 b/ faktury – IČO_________________________ DIČ___________________________________________

 c/ SIPO – spojové číslo__________________________________________________________________
 d/ kreditní karty (VISA, EC/MC, American Express a Diners Club) – v případě použití této možnosti kontaktujte fi rmu
      SEND ohledně vyplnění příslušného formuláře

Podpis______________________________________________________________________________________

DÁRKOVÉ PŘEDPLATNÉ

Předplaťte svým blízkým nebo známým Pražský přehled kulturních pořadů. Vyúčtování přijde k Vám a časopis bude chodit obdarovanému. 
Zájemcům můžeme poslat dárkový certifi kát, který lze obdarovanému věnovat.

Mám zájem o zaslání dárkového certifi kátu:  ANO  NE

Příjemce dárkového předplatného:

Titul_______ Jméno_____________________ Příjmení_________________________________________________

Firma _______________________________________________________________________________________

Ulice________________________________________________________________________________________

PSČ_________Město____________________________________________Stát____________________________





Stovky interaktivních exponátů  

ve čtyřech podlažích!

NOVINKA!

Expozice 

U NÁS SE VÁM ROZSVÍTÍ! · Planetárium – 2D a 3D projekce
 ·
 ·
 ·
 · Megabublinárium 
 · Darth Vader z lego kostek
 · iQCafe

ve

ponátů 

·
·
·
·
·
·
·

UU NÁ
SSSESE VÁMRRROROROOZZSVÍTÍ projekce


