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Napajedla založeno l. P. 1355
V červeném štítu příčná zeď ze stříbrných kvádrů, z ní vynikají dvě stříbrné věže se sedlo-
vými střechami břidlicí krytými, na kterých jsou zlaté makovice. Před nimi je vidět postavu 
sv. Jiří (patrona Napajedel) na stříbrném koni, ve stříbrném brnění, pokrytém stříbrným 
zbrojným rouchem a vlajícím modrým pláštěm, on vráží kopí do těla zeleného, oheň 
chrlícího draka, roztaženého naznak na třech prostředních zubech městské zdi. Uprostřed 
čela štítu je moravský zemský znak s orlicí červeně a zlatě kostkovanou, v modrém poli. 
V otevřené bráně městské zdi pak stojí stříbrný srp se zlatou rukojetí.

Co navštívit
 > Muzeum Napajedla – Nový Klášter
 > Hřebčín Napajedla
 > Zámek Napajedla 
 > Cyklostezka podél Baťova kanálu
 > Centrum u Přístavu

Pravidelné akce
 > Svatováclavské slavnosti (září)
 > Moravské chodníčky (srpen)
 > Divadelní festival (duben)
 > Jarní slavnosti (duben)
 > Festival vážné hudby (listopad)

Co možná nevíte
 > Napajedla jsou nejsevernější 
obcí Slovácka. V Napajedlích 
se v letech 1669–1949 
provozovaly lázně. Pastviny pro 
koně jsou využívány 120 let.

Tip na výlet
 > Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 
(i s koly) do Napajedel, zde 
navštívíte muzeum, centrum a další 
památky a na kole se po cyklostezce 
vydáte zpět do Spytihněvi. www.napajedla.cz

www.ic.napajedla.cz
www.kknapajedla.cz

Novou publikací redakce KAM po Česku je Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska. V knize se dozvíte, 
jaký je aktuálně užívaný znak zhruba poloviny měst České republiky, rok založení (první písemná 
zmínka), popis znaku, případně legendu o jeho vzniku. Nadčasovými sděleními jsou informace, 
co ve městě navštívit, pozvání na pravidelně pořádané akce a nechybí ani tipy na doporučený výlet.

Bonusem jsou znaky všech pražských městských částí.

NapNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaNapaaNapaaapaN pNapaN jedljedljedljedljedljedljejededdljedlldlj ddldlllldllldldddddedldedljededledd aaaaaaaa založeno l. P.
V červV čeV čerV čeV červčerveV čereervervvervrvvvvvrvvvrvrveneeném šeném šeném éennneeneeenémeném títu ptítu pptítu ptítu ptítu puu říčnříčnřříčnáříčná ááčná áááíčnáříříčnáříčnnnnnříčnnčnččččííč zeď ze stříbrných kvádrů, z ní vynikají dvě stříbrné věže se sedlo-
vývývýýývými sýýýývýýývvvvvvvv třechatřechatřechaech mi břm břři břiřřmi břbbbbmi bbm bmiimimm dlicí krytými, na kterých jsou zlaté makovice. Před nimi je vidět postavu 
svsv. Jiss ří (paaaaapapapappppppp(p tttrtrona ttttt Napajedel) na stříbrném koni, ve stříbrném brnění, pokrytém stříbrným 
zbzbrojnbrojnjbrojnzbrozb jjzbbroojjoooroororrbrbb ým rouchem a vlajícím modrým pláštěm, on vráží kopí do těla zeleného, oheň
chrlícího draka, roztaženého naznak na třech prostředních zubech městské zdi. Uprostřed 
čela štítu je moram vský zemský znak s orlicí červeně a zlatě kostkovanou, v modrém poli.
V otevřené bráně městské zdi pak stojí stříbrný srp se zlatou rukojetí.

Co navštívit
> Muzeum Napajedla – Nový Klášter
> Hřebčín Napajedla
> Zámek Napajedla 
> Cyklostezka podél Baťova kanálu
> Centrum u Přístavu

Pravidelné akce
> Svatováclavské slavnosti (září)
> Moravské chodníčky (srpen)
> Divadelní festival (duben)
> Jarní slavnosti (duben)
> Festival vážné hudby (listopad)

Co možná nevíte
> Napajedla jsou nejsevernější 

obcí Slovácka. V Napajedlích 
se v letech 1669–1949 
provozovaly lázně. Pastviny pro 
koně jsou využívány 120 let.

Tip na výlet
> Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 

(i s koly) do Napajedel, zde
navštívíte muzeum, centrum a další 
památky a na kole se po cyklostezce 
vydáte zpět do Spytihněvi. www.napajedla.cz

www.ic.napajedla.cz
www.kknapajedla.cz

Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska

Novinka z ediční řady KAM Edition

  vázaná plnobarevná publikace vyšla 
v prosinci 2016

  doporučená prodejní cena 250 Kč

  k dostání ve vybraných městech ČR 
(kompletní seznam měst na 
www.kampocesku.cz)
a na adrese redakce

Heraldika PP.indd   2 16. 12. 2016   20:09:53
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Milí čtenáři, 

doufejme, že konečně už jaro 
zvítězilo nad zimou a my se bu-
deme moci v klidu procházet pod 

rozkvetlými stromy a po jarních loukách. Jistě se 
ale dá vše doplnit zajímavými kulturními zážitky.
Pokud se chcete odreagovat od každodenních 
starostí a stresů, nabízí se ideální akce – festival 
Mezi ploty, který se již tradičně koná v areálu 
Psychiatrické léčebny Bohnice. Svoji zábavu si 
najde téměř každý a navíc si můžete prohlédnout 
jeden z mála secesních kostelů v Praze, který se 
zde nachází.
V Novoměstské radnici na Karlově náměstí budou 
vystaveny fotografie z italských Dolomitů, které 
vás určitě na první pohled uchvátí. Výstavu pořádá 
National Geographic Česko společně s Velvysla-
nectvím Italské republiky od 4. do 28. května. 
Třeba nápad na letní dovolenou.
Květinový jarmark můžete navštívit 13. a 14. květ-
na na zámku Ctěnice. Nabídne pestrý program 
pro děti i dospělé a zároveň bude oslavou za-
hradnického cechu. Tip na pěkný rodinný výlet 
na okraj Prahy.
Přeji jen samé příjemné zážitky.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  KLASIK ČESKÉ FOTOGRAFIE (75 let)

Připomeňte si s námi výročí narození významného českého 
výtvarného fotografa, který fotografoval na velkoformá
tový deskový přístroj. Řeč není o nikom jiném než o Janu 
Reichovi, jednom z posledních klasiků české fotografie, který 
se narodil v Praze 21. května 1942.

První fotografie Prahy pořídil po maturitě, koncem 50. let. 
V 60. letech pracoval jako rekvizitář ve filmových studiích Ba-
rrandov a pak nastoupil na dvouletou vojenskou službu. Poté 
pracoval jako fotograf družstva Fotografia v Praze, kde si osvojil 

práci s velkoformátovou kamerou. Pracoval ale také jako děl-
ník v cirkusech Evropa či Kludský a v letech 1965–1970 zahájil 
studia na pražské FAMU, obor výtvarná fotografie. S příchodem 
„spojeneckých vojsk“ v srpnu 1968 ale skončila jeho možnost 
fotografovat pro časopisy, proto koncem roku 1969 odjel na sti-
pendijní pobyt do Francie. Po návratu zpět dokončil studium na 
vysoké škole. Koncem 70. let se oženil, koupil chalupu na venkově 
a po dalších třicet let dokumentoval pomocí velkoformátových 
aparátů českou krajinu, převážně Sedlčansko. V devadesátých 
letech pořizoval záběry slavných pamětihodností, jejichž výběr byl 
vydán knižně a oceněn hlavní cenou Magnesia Litera. V roce 2000 
založil spolu s dalšími fotografy skupinu Český dřevák – odvozeno 
od dřevěného skříňového fotoaparátu. Z výtvarného světa odešel 
v pouhých 67 letech, 14. listopadu 2009.

Lucie Sládková

fot
o ©

 W
iki

m
ed

ia 
Co

m
m

on
s

  „ZLATÁ“ VĚRA ČÁSLAVSKÁ (75 let)

Od svého dětství se věnovala baletu, krasobruslení a mezi
národní sportovní kariéru gymnastky odstartovala na mis
trovství světa ve sportovní gymnastice v Moskvě v 16 letech. 
V soutěži družstev tu československé gymnastky obsadily 
druhé místo a ve víceboji jednotlivců skončila Věra osmá. 

Věra Čáslavská se narodila v Praze 3. 5. 1942 a stala se jednou ze 
dvou gymnastek historie, která získala zlaté medaile ve víceboji 
na dvou po sobě jdoucích olympiádách (Tokio, Mexiko). Zlato 
z víceboje vyhrála na mistrovství světa v roce 1966 a na mistrov-

ství Evropy v letech 1965 a 1967. Dodnes drží rekord gymnastů 
v absolutním počtu individuálních zlatých olympijských medailí 
a neokusila hořkost porážky v letech 1964–1968 na velkém me-
zinárodním závodu ve víceboji. V průběhu Letních olympijských 
her v Mexiku (1968), po kterých ukončila svou sportovní kariéru, 
se provdala za Josefa Odložila, českého olympionika v běhu. Téhož 
roku byla vyhlášena nejlepší sportovkyní světa. Poté co ve stejném 
roce podepsala petici Dva tisíce slov, za což byla v roce 1971 vylou-
čena z řad členů ČSTV, alespoň dokončila FTVS UK v Praze (1974) 
a věnovala se trenérství doma a v letech 1979–1981 v Mexiku. 
V rozmezí let 1990–1996 byla předsedkyní Československého 
olympijského výboru a v letech 1995–2001 i členkou Meziná-
rodního olympijského výboru. Svůj poslední zápas, s rakovinou 
slinivky, prohrála 30. srpna 2016.

Martina Jurová

4  jan reich, věra čáslavská
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  JEDINÁ VLÁDNOUCÍ ŽENA (300 let)

Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna Habsburská (13. 5. 
1717 – 29. 11. 1780), nejstarší dcera císaře Karla VI. a Alž
běty Kristýny Brunšvické, byla jedinou ženou, která vládla 
na českém trůnu. Arcivévodkyně rakouská, královna uher
ská (1740–1780) a česká (1743–1780), markraběnka mo
ravská sice zdědila po otci všechny tyto i dalších 17 titulů, 
ale ty si musela postupně nechat potvrdit.

Od mládí ji vychovávali jezuité. Učila se náboženství, latinu, ději-
ny, ale i jazyky a kreslení, tanec či hudbu. Roku 1741 byla koruno-
vána královnou uherskou a poté roku 1743 odjela do Prahy, kde 

se nechala korunovat také na královnu českou. Lidé jí přezdívali 
„císařovna Marie Terezie“. Z manželství s císařem Františkem I. 
Štěpánem Lotrinským vzešlo 16 dětí, 5 synů a 11 dcer. Dva synové 
se stali císaři (Josef II., Leopold II.). Se smrtí svého muže se však 
nikdy nesmířila a až do své smrti chodila ve smuteční černé barvě. 
Na lovu bažantů 8. listopadu 1780 se nachladila a krátce nato 
téhož měsíce umírá. Pitva ukázala, že jí nefungovala jedna plíce. 
Ostatky Františka I. a Marie Terezie byly přeneseny do rodinné 
kapucínské krypty. Zajímavostí je, že Marie osobně vyšila jedny 
ze šatiček pro Pražské Jezulátko, zelené se zlatou výšivkou, které 
patří mezi nejvýznamnější a vidět je můžete v kostele Panny Marie 
Vítězné v Praze.

Andrea Kepplová

  ZACHRÁNCE HABSBURSKÉ MONARCHIE 
(230 let)

Český šlechtic a rakouský vojevůdce Alfred kníže Windisch
grätz se narodil 11. 5. 1787 v Bruselu. Během své služby 
v císařské armádě prošel napoleonskými válkami a za své 
mimořádné zásluhy z roku 1814 byl dekorován rytířským 
křížem Vojenského řádu Marie Terezie a povýšen na plukov
níka Konstantinových Kyrysníků.

Kníže Alfréd patřil ke staré české zemské šlechtě, jež získala 
inkolát (lat. incola, pojem českého a rakouského stavovského 
práva, označující příslušnost k plnoprávným domácím šlechtickým 

rodům) a statky v Čechách již roku 1574. Většinu svého života 
strávil v armádě a od roku 1840 působil ve funkci velícího generála 
v Čechách. O svém povýšení prohlásil: „Člověk začíná až baronem.“ 
Vrcholem jeho kariéry byl revoluční rok 1848, kdy se spolu s chor-
vatským bánem (regionální správce či vládce) Josifem Jelačićem 
a polním maršálem Václavem Radeckým stal symbolem záchrany 
monarchie. Téhož roku se stal ministrem, ale jako konzervativec 
nezískal sympatie revolucionářů, proto z úřadu odešel. Během 
pražských Svatodušních bouří přišel 12. června 1848 o manželku 
Eleonoru, roz. Swarzenbergovou a jeho prvorozený syn byl těžce 
raněn. V lednu 1849 se mu nepodařilo v Budíně a Pešti zlomit od-
por povstalců a další neúspěchy v ofenzivě vedly k jeho odvolání 
z postu velitele císařské armády. Do armády a vyšší politiky se již 
nikdy nevrátil. Zemřel 21. března 1862 ve Vídni a jeho ostatky byly 
převezeny na rodové panství v Tachově.

Veronika Kočová

Marie Terezie (1717–1780) z atelieru d’Anton von Maron

www.kampocesku.cz marie terezie, alfred windischgrätz  5
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2. 5. 1907 (110 let)
Narodil se Pavel Nauman, vlastním jménem Miloš 
Nauman, český spisovatel, novinář a historik. Znám je 
hlavně jako autor dětské knihy Pohádky o mašinkách. Před 
2. světovou válkou působil v Lidových novinách. Dlouhá 
léta také pracoval v redakci časopisu Ochrana přírody. 

2. 5. 1627 (390 let)
Proběhla oslava k převezení ostatků zakladatele pre-
monstrátského řádu sv. Norberta z Magdeburku do 
Prahy. Ty byly následně uloženy ve Strahovském klášteře. 
Pražští premonstráti si také na papeži vymohli, aby zakázal 
ze světcových kostí odebírat relikvie, což bylo dodržováno 
až do 19. století.

5. 5. 1982 (35 let)
Pražská tržnice 35 (někdy též Holešovická tržnice) je 
památkově chráněný areál, který se nachází u Bubenského 
nábřeží. Areál s prvky secese a novorenesance byl vybudo-
vaný v letech 1893–1895 pro Ústřední jatka královského 
města Prahy. Svému účelu jatka sloužila až do roku 1982, 
kdy byla přebudována na tržnici.

6. 5. 1832 (185 let)
V Lipníku nad Bečvou se narodil Jan A. Neff, český podni-
katel a mecenáš. S podnikáním začínal ve Vídni. Zabýval se 
především obchodem s porcelánem a zbožím vyšší kvality. 
Spoluzakládal kupříkladu Živnobanku, První pražskou 
záložnu, Národní muzeum i Národní divadlo. 

7. 5. 1857 (160 let)
V Brumovicích u Hustopečí se narodil Jan Herben, český 
politik, novinář, spisovatel a historik. V letech 1878–1883 
vystudoval na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze 
historii, zeměpis a češtinu. Patří mezi představitele českého 
realismu v písemnictví i politice.

 z KALENDÁRIUM

1677
(240 let)

Jan Adam Vratislav 
z Mitrovic

* 20. 5. 1677
† 2. 6. 1733

český katolický kněz, 
pražský arcibiskup

1832
(185 let)

Josef Lev
* 1. 5. 1832

† 16. 3. 1898
český operní pěvec, 
hudební skladatel 

a pedagog

1902
(115 let)

Anny Ondráková 
* 15. 5. 1902
† 28. 2. 1987
česká herečka 
v období první 

republiky

  VÍCE NEŽ JEN DOMINANTA (625 let)

Druhý základní kámen ke stavbě druhé části chrámu sv. Víta 
byl položen 2. června roku 1392. Samotného aktu se zúčast
nili král Václav IV., zhořelecký vévoda Jan, ředitel stavby 
a kanovník Václav z Radče a mistr Petr (Parléř) z Gmündu.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je nejvýznamnějším českým 
katolickým svatostánkem, ale i místem posledního odpočinku 
např. Přemysla Otakara I., Přemysla Otakara II., Rudolfa II., Guty 
Habsburské, Rudolfa I., Blanky z Valois, Karla IV., Václava IV., Jiřího 
z Poděbrad, Anny Jagellonské, Ladislava Pohrobka, Ferdinanda 
I., Maxmiliána II., arcivévodkyně Eleonory, Rudolfa II. a Marie 
Amálie Rakouské. Zajímavostí je zvonění na svatovítské zvony na 
jižní věži (Zikmund, Václav, Jan Křtitel, Josef a nově odlité v roce 

2012 Dominik, Maria a Ježíš), které zajišťuje spolek Campanaria 
Pragenses Sancti Viti. Podle jedné z mnoha pověstí mění svatovít-
ské zvony hlas podle nálady panující v českém národě. Po bitvě na 
Bílé hoře kupříkladu zvonily tak smutně, až probouzely v kryptě 
pohřbené světce. Stavba je společným dílem stavitelů Matyáše 
z Arrasu, Petra Parléře a Benedikta Rieda (Rejta) a novogotická 
dostavba (1873–1929) je podle projektu Josefa Krannera a Josefa 
Mockera – po jeho smrti Kamila Hilberta. 

Andrea Kepplová

Chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha

6  kalendárium, katedrála sv. víta, václava a vojtěcha
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9. 5. 1522 (495 let)
Král Ludvík Jagellonský složil přísahu stavům na práva 
země. Stalo se tak na Pražském hradě při mši v pátek po 
svátku sv. Stanislava (9. května 1522) s korunou na hlavě 
a „w zlatohlawowé kápi“ na misál. 

14. 5. 1107 (910 let)
Českým knížetem se stal Svatopluk. Svatopluk byl kníže-
tem olomouckého údělu, poté co se stal knížetem, předává 
Olomoucko Otovi. Svatopluk je posléze povolán díky 
převzetí trůnu v Čechách králem do Říše, Ota ho zřejmě 
v knížectví zastupuje.

18. 5. 1872 (145 let)
Za podpory Vojtěcha Náprstka odjel na svou první cestu do 
jižní Afriky Emil Holub, český lékař, cestovatel, kartograf 
a etnograf. V Africe pracoval jako lékař a současně se mu 
podařilo sestavit přírodovědeckou sbírku, kterou ve dvaceti 
bednách odeslal Náprstkovi do Prahy.

20. 5. 1897 (120 let)
V Praze se narodil český pediatr prof. MUDr. Josef Švejcar, 
DrSc., Dr.h.c. V letech 1945–1966 byl již jako řádný pro-
fesor přednostou I. dětské kliniky a poté se stal vedoucím 
pediatrické katedry Ústavu pro doškolování lékařů a far-
maceutů v Praze.

31. 5. 1892 (125 let)
Dne 31. května 1892 se na rudném dole Marie na 
Březových Horách v Příbrami odehrála jedna z největších 
důlních katastrof v Evropě, při níž zahynulo 319 horníků. 
Stalo se tak díky požáru, který vznikl nedbalostí při výmě-
ně knotu lampy.

1907
(110 let)

Jan Pivec
* 19. 5. 1907
† 10. 5. 1980
český herec

1922
(95 let)

Karel Effa
* 23. 5. 1922
† 11. 6. 1993

český komediální 
herec 

1927
(90 let)

Tomáš Garrigue 
Masaryk 

24. 5. 1927
byl zvolen potřetí 

prezidentem 
Československa

  KRVAVÁ BITVA U ŠTĚRBOHOL (260 let)

„O třetí hodině s poledne ukončena byla bitva u Prahy svedená 
mezi pruským králem Fridrichem II. a Karlem…“ Toliko Vele
slavín. Řeč je o Bitvě u Štěrbohol 6. 5. 1757, o druhém velkém 
střetnutí sedmileté války v Evropě mezi pruskou armádou krá
le Fridricha II. a rakouským vojskem prince Karla Lotrinského. 

Boje roku 1757 zahájil Fridrich II. napadením rakouské armády 
v jejich zimních leženích. Ještě „rozespalé“ oddíly pak tlačil ku Praze, 
kde se princ Karel rozhodl vyčkat jeho příchodu východně od Prahy. 
Poté co Schwerin překročil 5. května Labe a Fridrich II. u Sedlce pře-
konal Vltavu po pontonovém mostě, obě pruské armády se spojily. 
V tu chvíli tedy proti sobě stáli Rakušané o síle asi 60 000 mužů 
a Prusové s 64 000 muži. Bitvu zahájil Schwerin útokem kolem 

vesnic Hloubětín a Dolní Počernice směrem na Štěrboholy. Princ 
Karel na levém a maršál Browne na pravém křídle ale postupovali 
nekoordinovaně. Rakušané nakonec neodolali třetímu jezdeckému 
útoku Fridricha II. a princ Karel se po 15. hodině uchýlil pod ochranu 
pražských hradeb. Obě strany ztratily asi 13 500 mužů, Prusové 
generály Schöninga, Blanderse, Hautcharmoye a vévodu Fridricha 
Holštýnsko-Beckského, Rakušané generálmajora Peroniho, podmar-
šálka Clerciho a maršála Browna. Po bitvě Fridrich II. oblehl Prahu, 
ale přestože Karel Lotrinský prohrál bitvu, pruský král mohl proti 
Daunově armádě čítající 54 000 mužů, kterou dostihl 18. června u 
Kolína, nasadit jen 34 000 mužů. Utrpěl tvrdou porážku, po které 
20. června zrušil obléhání Prahy a stáhl se do Saska. Nejkrvavější 
bitva 18. století u Štěrbohol tak zůstala ve stínu velkého rakouského 
triumfu u Kolína.

Alois Rula 
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 zrozhovor
  KAŽDÝ ČLOVĚK NA ULICI JE MOJE 
PUBLIKUM

Kristjan Järvi, syn uznávaného estonského dirigenta Neeme 
Järviho, vystoupí 18. května na festivalu Pražské jaro, kde 
bude dirigovat Českou filharmonii. Společně s ním vystoupí 
také klavírista Lukáš Vondráček, vítěz světoznámé Soutěže 
královny Alžběty v belgickém Bruselu. Jedna z nejzajímavěj
ších osobností současné hudby, která od sedmi let vyrůstala 
v New Yorku, přitahuje pozornost jak svými uměleckými 
projekty (během studií založil klasickohiphopjazzovou 
formaci Absolute Ensemble, je rovněž zakladatelem Baltic 
Sea Philharmonic), tak společenským angažmá: roku 2016 
se stal oficiálním členem Estonského olympijského výboru 
jakožto první a jediný nesportovec. 

Co důležitého o životě jste se naučil od svého otce?
Otec je jedním z mých největších hrdinů. Mnoho mě naučil, ale 
vlastně mi nikdy nic nevysvětloval přímo. Byl to proces poslouchá-
ní, pozorování... Jeho chuť objevovat nový repertoár a intuitivní 
přístup mě hodně ovlivnily. Kromě jiného mě naučil naslouchat 
vlastnímu tělu, které vám pak instinktivně napovídá, jaké po-
hyby volit při dirigování, jak frázovat, jak cítit rytmus, a vy si 
vlastně uvědomíte, že příroda funguje stejně. Nemusíte dělat 
nic složitého, když je to takhle jednoduché. Hlavní věc, kterou 
mi otec předal, je však způsob, jakým přemýšlím o životě a jak 
životu rozumím.

Otec prý také značně ovlivnil váš vkus ohledně popové 
hudby a jazzu, když domů nosil nahrávky Tonyho Benne-
tta, Franka Sinatry, Duka Ellingtona… Jak vás to zasáhlo?
Otec byl zvědavý a nosil domů všechny ty nahrávky, které jsme 
společně poslouchali. V éře Sovětského svazu nebylo možné 
v Estonsku poslouchat cokoli. Ale on měl příležitost přivézt domů 
to nejnovější a nejzajímavější, co na Západě bylo. Když je někdo 

v takové situaci jako my tenkrát, nesvobodný, pak všechno, co 
přijde zvenku, se vám zdá být skvělé. Otec nám pouštěl různou 
muziku, abychom nezůstávali jen ve světě klasické hudby, ale 
vyšli za její hranice. A to je ta nejlepší inspirace, jaké se vám 
může dostat.

Bylo se jménem Järvi těžké najít si v hudbě vlastní cestu?
Moje situace byla poněkud odlišná od ostatních začátečníků, měl 
jsem svůj Absolute Ensemble, s kterým pracujeme i nadále. Poté 
co jsem začal dirigovat orchestry a věnovat se klasické hudbě, 
jsem si stále více uvědomoval, že když tenhle repertoár prezentuji 
způsobem, jakým chci, tím větší z toho mám radost. A lidé, s nimiž 
pracuji, orchestry, sólisté i publikum, to ode mne očekávají, a pro-
to jsem se začal věnovat mnoha různým oblastem jako Kristjan 
Järvi Sound Experience, což je série nahrávek, spoluzaložil jsem 
několik festivalů a teď také píšu hudbu… Věnuji se hodně věcem, 
včetně vlastní produkční společnosti, která vytváří koncertní pro-
jekty od začátku až do konce.

Je podle vás nutné být vzdělán v oblasti klasické hudby?
Každý, koho potkám na ulici, je moje publikum. Domnívám se, že 
lidé nezbytně nemusí být vzděláni v klasické hudbě, aby ji mohli 
milovat. Je to jako jakýkoli jiný druh hudby. Chci prezentovat 
klasickou hudbu takovým způsobem, abych k ní přitáhl lidi, jež 
by možná zajímala, ale bojí se jí, protože si myslí, že pro ni nejsou 
dostatečně vzdělaní.

Na letošním Pražském jaru budete dirigovat Českou filhar-
monii s atraktivním programem: Pärt, Rachmaninov, Ri-
chard Strauss. Co pro vás znamená vystoupit na tomto 
festivalu a dirigovat Českou filharmonii?
Je to legendární festival. Můj bratr loni dirigoval na zahajovacím 
koncertě Mou vlast. A můj otec ji řídil před lety, v roce 1994. Já 
Mou vlast nediriguji, ale účastním se festivalu, což je velmi milé. 
Uvedeme program, který je poměrně tradiční, ale zároveň v době, 
kdy byl napsán, byl velice moderní.

Alena Sojková

Kristjan Järvi, foto © Franck Ferville

Kristjan Järvi, foto © Peter Adamik
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  ANNA KARENINA V DIVADLE KAMPA

Světově proslulý román Lva Nikolajeviče Tolstého inspiroval 
režisérku Ivetu Duškovou k tvorbě dramatizace, ve které 
se odvíjejí dva hlavní proudy příběhu. První je příběhem 
vášnivé, ale sebezničující lásky, jejíž tragické vyústění klade 
otázku: „Proč?” V druhém příběhu se odvíjí milostné tápání, 
jehož pravdivost a čistota vede k naplnění a štěstí.

SLOVO REŽISÉRKY IVETY DUŠKOVÉ
„Drama Anna Karenina jsem si vybrala, protože je to hodně silný 
příběh a těch je docela málo. Možná taky proto, že jsem kdysi 
jako mladá herečka toužila Annu Kareninu hrát. Ale hlavně, 
proto, že v současné době je pro mě toto téma hodně aktuální. 

Věřím, že když pracuju na něčem, co mě silně zajímá, přenesu 
svůj zájem i na diváky. Asi nejtěžší pro mě bylo napsat scénář, 
přeci jen je to 800 stran románu. Vybírat správné situace a scény 
a pak je třídit, a hlavně se v tom neztratit, to bylo také náročné. 
Ale protože jsem věděla, že chci, aby to celé bylo o vztazích, 
tak mě vedl instinkt, který všechno to vedlejší rychle elimino-
val. Z mnoha postav Tolstého příběhu jsem vybrala pouze pět 
základních postav. Některé další se v příběhu také objeví, ale 
takzvanou neviditelnou formou, buď o nich mluví jiná postava, 
nebo jsou čteny jejich dopisy a do děje zasahují nepřímo. Divák 
o nich ví, jen je nikdy neuvidí. Tímto způsobem se tam třeba 
objeví sestra Kitty Darja, anebo Levinův bratr Sergej či hraběnka 
Lydie Ivanovna, malý Serjožka a další.“ 

„Představení Anna Karenina je niterné a nadčasové drama, které 
se může odehrát kdekoliv a kdykoliv. Velmi dobře zapadá do 
repertoáru Divadla Kampa, které je komorní. Nejde tedy o vel-
kolepou podívanou, ale o sondu do lidských duší, kde to nejdů-
ležitější se odehrává uvnitř. Proto dramatizace klade velký důraz 
především na hereckou práci. Herci budou hledat autentičnost, 
opravdovost a jedinečnost každé z postav. „Protože vnější okol-
nosti nejsou tak důležité, jako ty vnitřní. A v nich tak může 
divák hledat důvod, proč je osud Anny Kareniny tak tragický.“

SLOVO HEREČKY PAVLY DRTINOVÉ (ANNA KARENINA)
„Každý, kdo příběh zná, by si pravděpodobně Kareninu před-
stavoval na velké scéně s nesčetným počtem herců, honosný-
mi kostýmy a velkolepými kulisami. Nás je pouze pět herců. 
Hrajeme velký kus na malém jevišti. Troufám si ale říct, že o to 
intenzivnější prožitek z příběhu divák může pocítit.“

Text připravilo Divadlo Kampa, redakčně upraveno

Anna Karenina a její manžel Alexej Karenin v podání Pavly Drtinové  
a Petra Herolda

Karenina, Karenin a Alexej Vronský, jehož ztvárnil herec Pavel Kryl

Kitty a Levin v podání Agáty Duškové a Marka Menšíka

www.kampocesku.cz redakce zve  9



fot
o ©

  P
etr

 Kr
álí

k

 zredakce zve
  NOVÁ SEZONA PKF – PRAGUE 
PHILHARMONIA: LIDSKÝ HLAS  
A NÁVRAT K BEETHOVENOVI

Andrej Bondarenko, Sumi Jo, Simona Šaturová, Paul Groves 
– to jsou jen některá jména pěvců, kteří se chystají vystou
pit v sezoně 2017–18 orchestru PKF. Jejím mottem je totiž 
„lidský hlas“.

„Nejde o pěvecké galakoncerty ani recitály,“ upozorňuje šéfdi-
rigent a hudební ředitel PKF Emmanuel Villaume. Na programu 
budou díla, v nichž je zpěv součástí orchestrálního přediva. PKF 
se také vrací ke svému kmenovému klasicistnímu repertoáru: 

sezónu zahajuje Beethovenova Pastorální a uzavírá Osudová 
symfonie. Zazní oratorium Stvoření, mistrovský opus Josepha 
Haydna, který byl Beethovenovým učitelem. Pozornost se sou-
středí také na moderní Beethovenův odkaz v dílech vídeňského 
okruhu – Richarda Strausse, Antona Weberna, Albana Berga či 

Alexandra Zemlinského. Různorodost novodobé hudební tvorby 
připomenou Beriovy Lidové písně, Debussyho Petite Suite až po 
dílo současného českého skladatele Ondřeje Štochla. Zajímavostí 
bude uvedení mše operetního skladatele Franze von Suppého, 
která byla nedávno objevena ve vídeňském archivu.

Beethovenovým a Haydnovým patronem byl Joseph Franz Maxi-
milian Lobkowicz a po úspěšné první řadě nyní PKF představuje 
druhý ročník výjimečného cyklu v Lobkowiczkém paláci s umělci 
jako Sergej Nakarjakov, Kristóf Baráti či Mischa Maisky.

„KRÁSA DNEŠKA A KOMORNÍ KONCERTY“ 
Letošní sezóna Krásy dneška svým podtitulem „Nekonečné obzory 
21. století“ naznačuje, že půjde o výjimečná setkání osobností 
českého kulturního života, které se pohybují v různých oborech 
umění, přičemž všechny spojuje hudba. Hosty budou například 
Jiří Stivín, Zdeněk Merta nebo Václav Kopta.
Již tradičně nabídne Komorní cyklus v Českém muzeu hudby deset 
koncertů, na nichž hráči orchestru předvedou svou komorní sou-
hru a virtuozitu. Dominantní dramaturgický rys sezóny – lidský 
hlas – se promítne do programu poloviny koncertů cyklu. Slovo 
pozdvižené na báseň a takto zhudebněné zazní například v pro-
gramu Shakespearových sonetů. 
Oblíbené dětské koncerty v Rudolfinu opět vsadí na postavy skřít-
ků Šímy a Lupi. Ti v této sezoně oslaví páté narozeniny a představí 
hudbu spojenou s pojmy jako příroda, domov, cizí země nebo 
emoce.
Na adrese www.pkf.cz najdete přehled všech koncertů a cen 
abonmá a můžete si je zde rovnou zakoupit. K dispozici je také 
pokladna v Husově ulici 7, Praha 1.

Pro redakci Pražského přehledu připravila Dita Hradecká

10  redakce zve



 zknižní tipy
  ARCHITEKTONICKÉ SLOHY
obrazový průvodce
Hopkins Owen

Lámali jste si někdy hlavu nad tím, jaký je rozdíl mezi gotikou 
a neogotikou? Nebo jak od sebe odlišit baroko a klasicismus? 

Kniha Architektonické slohy 
využívá rozsáhlého fotogra-
fického materiálu, s jehož 
pomocí popisuje charakte-
ristické prvky u  téměř 300 
budov. Výsledkem je pře-
hledný obrazový průvodce 
klíčovými slohy západní 
architektury od klasického 
období po současnost. Autor 
knihy Owen Hopkins působí 
na katedře architektury na 

Royal Academy of Arts v Londýně. 
cena: 399 Kč
www.grada.cz

  POMNÍČKY A JEJICH PŘÍBĚHY
Cesty českou krajinou
Ivana Mudrová

Pozapomenuté pomníčky tragédií, šťastných náhod, loveckých 
úspěchů i dávných vojenských šarvátek doposud stojí v lesních 

zákoutích, podél cest i na 
okraji obcí. A provázejí je 
i nevšední příběhy, které by 
neměly upadnout v zapo-
mnění. Kamenné monolity, 
obrázky i kříže tiše čekají na 
své znovuobjevení. Putová-
ní občas zpestří i soudobé 
recesistické a umělecké ob-
jekty (Cimrmanova mohyla 
v zastávce Kaproun, Žižka 
v Sudoměřicích u Bechyně, 
Památník odposlechu u Lip-
nice, pomníček Broučků…). 

Největší a nejslavnější skupina pomníčků se nachází v Jizerských 
horách, vydáme se však za nimi i od Šluknovského výběžku přes 
Liberecko do východních Čech, na Plzeňsko i šumavskými lesy do 
jižních Čech a dále na Vysočinu.
cena: 249 Kč
www.nln.cz

  LEGENDA O PRAŽSKÉM JEZULÁTKU
Ivana Pecháčková

Po šest století provází zázračná soška slavného Pražského Jezu-
látka další a další generace Pražanů i poutníků z celého světa, 

kteří se přicházejí malému 
Ježíškovi do Prahy poklo-
nit. Málokdo ví, že Pražské 
Jezulátko mělo svůj do-
mov v 16. století původně 
ve Španělsku, odkud si je 
jako svatební dar přivezla 
mladá Marie Manrique 
de Lara, nevěsta českého 
šlechtice Vratislava z Pern-
štejna. Z každého století si 
děti z celého světa můžou 
přečíst jednu kouzelnou 

legendu plnou zázraků, ale vyprávěnou dnešním moderním ja-
zykem a půvabně ilustrovanou Jarmilou Marešovou, výtvarnicí 
dvou nejkrásnějších knih oceněných Zlatou stuhou.
cena: 198 Kč
www.meander.cz

  FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
J. K. Rowlingová

Spisovatelka vás zve do nové éry kouzelnického světa. Jsme 
v New Yorku a píše se rok 1926… Místo a čas, kde činy hrstky 

lidí a zvířat utvářejí osudy 
mnoha dalších. Odborník na 
kouzelné tvory Mlok Scaman-
der právě dorazil do města 
a  chce se zdržet jen krátce. 
Jenže když se mu ztratí jeho 
kouzelný kufřík a několik 
fantastických zvířat se roz-
prchne po městě, na potíže 
je zaděláno. Podle původní 
bradavické učebnice od Mlo-
ka Scamandera napsala J. K. 
Rowlingová scénář filmu Fan-
tastická zvířata a kde je najít. 
Autorka se zde představuje 

poprvé jako scenáristka. Příznivce její bezedné představivosti 
na každičké stránce potěší charakteristický humor, neuvěřitelně 
propracovaný kouzelnický svět a hluboké porozumění lidem všeho 
druhu. Čeká vás vskutku velkolepé dobrodružné vyprávění, které 
vám vezme dech.
cena: 349 Kč
www.albatros.cz

              o Pražském
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Pražská vlastivěda
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 KVĚTNU 2017 
2. 5. / út
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE V.: 
Z HYBERNSKÉ DO KLIMENTSKÉ. Během vy-
cházky půjdeme tentokrát objevovat zákoutí 
z Hybernské ulice směrem Na Poříčí a dále 
na Těšnov. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodej 
vycházek. Začátek akce v 16:30 v Hybernské ulici 
č. 7 před Lidovým domem. Cena 120/80 Kč (%). 
Pavla Lešovská 

3. 5. / st
FUNERÁLNÍ UMĚNÍ 19. STOLETÍ NA 
OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH I. Vycházka 
Olšanskými hřbitovy I-V je věnovaná umění ná-
hrobku a funerální plastice v dlouhém 19. stole-
tí. Seznámíme se nejprve s historií Olšanských 
hřbitovů, následně nás vycházka zavede ke 
klasicistním náhrobkům od Václava Prachnera 
nebo Františka Xavera Lederera, dále ke zná-
mé Lannově hrobce a k dalším náhrobkům vý-
znamných osobností té doby. POZOR – omezený 
počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme vy-
užít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 
u kostela sv. Rocha na Olšanském náměstí. Cena 
120/80 Kč (%). Mgr. Adéla Klinerová

4. 5. / čt
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA II. Na Malé Straně 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické 
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v posledním době zkultivovány. POZOR! – ome‑
zený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Prosíme zá‑
jemce, aby si sebou vzali své občanské prů‑
kazy (vstup do budov Poslanecké sněmovny). 
Zájemci bez občanských průkazů nebudou 
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do budovy vpuštěni!! Začátek akce ve 14:45 
na zastávce tram. č. 12, 20, 22 „Malostranské 
náměstí“ (ve směru na Újezd). Cena 120/80 Kč. 
Milada Racková

NOČNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. 
Po této procházce budete znát všechna nádvo-
ří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete 
si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu 
bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. 
Společnost nám bude dělat Dalimil a jeho ver-
šovaná kronika. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 19:00 
u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměs-
tí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová 

6. 5. / so
HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH III. Při 
vycházce se podíváme, kde stával hotel Praha, 
prohlédneme si vily architektů Antonína Engla 
a Richarda Klenky i vilu krále komiků Vlasty 
Buriana. Samozřejmě nás čekají viniční usedlosti 
Kotlářka, Strakovka a další. Začátek akce v 10:00 
na zastávce autobusu č. 131 „Hanspaulka“ (od-
jíždí od metra A „Hradčanská“ a „Bořislavka“). 
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková 

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybra-
ných prostor Národního divadla nás zavede 
k jeho základním kamenům, do hlediště i hlav-
ního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. 
Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 
13:00, 14:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním ves-
tibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč. (průvodci PCT) 

KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO. Komentovaná 
prohlídka jednoho z největších kostelů v Praze. 
Tato původně gotická, později barokně pře-
stavěná stavba dnes patří mezi pět pražských 
bazilik minor. Pokud situace dovolí, podíváme 
se také do prostoru konventu minoritského řá-
du. Začátek akce ve 14:00 před kostelem v ulici 
Malá Štupartská, Staré Město. Cena 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 
30 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc. 

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v německém jazyce. 

Zavítáme do interiérů radnice po zavírací do-
bě. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, 
navštívíme středověké síně i novodobé repre-
zentační sály radnice a nakoukneme i do útrob 
mechanizmu orloje, kde si zblízka prohlédneme 
figury apoštolů. Komentovanou prohlídku s roz-
šířeným výkladem zakončíme pod povrchem 
radnice, kde se ukrývá rozsáhlý systém román-
sko-gotického podzemí. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 
před věží objektu (vstup vedle Staroměstského 
orloje). Jednotná cena 250 Kč. Gabriela 
Procházková

7. 5. / ne
ZÁMEK TROJA. Zámek Troja, římská vila s nád-
hernými nástropními malbami, bohatou sochař-
skou výzdobou a obklopená barokní zahradou 
a mnoha fontánami, slouží dnes jako výstavní 
prostor Galerie hlavního města Prahy. V rám-
ci komentované prohlídky si prohlédneme zá-
mecké interiéry i zahradu. Začátek akce v 10:00 
u pokladny zámku. Cena 120/80 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno vstupné do zámku 40 Kč. 
PhDr. Jarmila Škochová 

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA KOBYLISKÁ 
STŘELNICE. Na pietně upraveném pozůstat-
ku bývalé vojenské střelnice z konce 19. století 
si připomeneme její historii, ale především je-
jí tragické využití v období tzv. heydrichiády. 
Vycházka je spojena s turistickou trasou cca 
2,5 km Ďáblickým hájem ke hvězdárně (místo 
dálkového výhledu na České Středohoří) se za-
stavením na pietním místě Ďáblického hřbitova, 
kde jsou pohřbeny oběti komunistického reži-
mu. Začátek akce ve 14:00 u stanice tram č. 10 
„Kyselova“ ( jede od stanice metra C „Kobylisy“). 
Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová 

10. 5. / st
POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlídka 
unikátní památky (ambity, kostel Narození Páně, 
Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před 
vchodem do objektu na Loretánském náměstí. 
Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 
110 Kč. Mgr. Bojana Škaroupková
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11. 5. / čt
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA II. Opakování vy-
cházky ze 4. 5. 2017. POZOR! – omezený po‑
čet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Prosíme zájemce, 
aby si sebou vzali své občanské průkazy 
(vstup do budov Poslanecké sněmovny). 
Zájemci bez občanských průkazů nebudou 
do budovy vpuštěni!! Začátek akce ve 14:45 
na zastávce tram. č. 12, 20, 22 „Malostranské 
náměstí“ (ve směru na Újezd). Cena 120/80 Kč. 
Milada Racková

12. 5. / pá
JAK SE STAVĚL KARLŮV MOST. Na zmenšeném 
detailním modelu v Muzeu Karlova mostu si 
vysvětlíme všechny stavební fáze a středověké 
stavební metody jeho konstrukce. Prohlédneme 
si zblízka sochařskou výzdobu Staroměstské 
mostecké věže a uvidíme také model Karlova 
mostu. Poté bude následovat plavba pražský-
mi Benátkami kolem pilířů mostu do Čertovky. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. 
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! 
Začátek akce v 16:00 u sochy Karla IV. na 
Křižovnickém náměstí, Staré Město, Praha 1. 
Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová

PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE V.: 
Z HYBERNSKÉ DO KLIMENTSKÉ. Opakování 
vycházky z 2. 5. 2017. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 30 osob. Doporučujeme vyu-
žít předprodej vycházek. Začátek akce v 16:30 
v Hybernské ulici č. 7 před Lidovým domem. 
Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská 

13. 5. / so
STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na 
prohlídku vybraných prostor Stavovského diva-
dla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své 
opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé 
zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme 
divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí 
poddaní. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 11:00 před budovou 
Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). 
Cena 140/100 Kč. Milada Racková

MALOSTRANSKÉ PALÁCE. Vycházka připome-
ne významné malostranské paláce v exteriéru. 
Povídat si budeme nejen o jejich minulosti a slav-
ných majitelích, ale i o kráse umělecké výzdoby. 
Začátek akce v 15:00 u sochy T. G. Masaryka 
na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
Milada Racková

STAROU LIBNÍ II. Trasa vycházky tentokrát po-
vede od místa, kde byl 27. 5. vykonán atentát 
na R. Heydricha – právě letos uplyne 75 let od 
této významné události. Odtud budeme pokra-
čovat přes areál Nemocnice na Bulovce, kde se 
zastavíme u půvabného rokokového zámečku 
Rokoska a připomeneme i další okolní staré 
usedlosti. Přes lokalitu Na Korábě a starý libeň-
ský hřbitov sestoupíme ke Grabově vile a k se-
cesnímu kostelu sv. Vojtěcha v dolní Libni (včetně 
prohlídky interiéru). Začátek akce ve 14:00 na 
stanici tram č. 3, 10, 24 „Vychovatelna“ ( jedou od 
stanice metra B „Palmovka“, nebo v opačném 
směru od stanice metra C „Kobylisy“). Cena 
120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek 
30 Kč na kostel sv. Vojtěcha. Eva Sokolová 

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
250 Kč. Bc. Anna Bičíková

14. 5. / ne
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU 
RADNICI. Akce pro děti. Více informací nalez-
nete na konci programu!

PRAVOSLAVNÝ KOSTEL ZESNUTÍ SV. BOHO
RODICE S NÁVŠTĚVOU KRYPTY. Na vycházce 
si představíme pravoslavný kostel na Olšanských 
hřbitovech, povíme si něco o pravoslaví a za-
vítáme také do krypty zasvěcené sv. Sofii, kde 
odpočívá velký obdivovatel ruské kultury Karel 
Kramář se svojí ženou Natašou. Ukážeme si také 
hroby ruských emigrantů pohřbených zde na 
Olšanech. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastáv-
ce tram. č. 10, 11, 16, 26 „Mezi Hřbitovy“. Cena 
120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová
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www.praguecitytourism.cz

Váš partner v Praze

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

Staroměstská radnice
Můstek
Václavské náměstí
Letiště Praha

– a mnoho dalšího na www.prague.eu 



NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY. 
Vycházka připomene 75. výročí událostí, které 
začaly 27. května 1942 a vstoupily do české his-
torie jako Heydrichiáda. Při návštěvě památníku 
si prohlédneme také kostel sv. Cyrila a Metoděje. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce v 16:00 u kostela sv. Cyrila 
a Metoděje v Resslově ulici na Novém Městě 
pražském. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava 
Nováková

15. 5. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA II. Opakování vy-
cházky ze 4. 5. 2017. POZOR! – omezený po‑
čet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Prosíme zájemce, 
aby si sebou vzali své občanské průkazy 
(vstup do budov Poslanecké sněmovny). 
Zájemci bez občanských průkazů nebudou 
do budovy vpuštěni!! Začátek akce ve 14:45 
na zastávce tram. č. 12, 20, 22 „Malostranské 
náměstí“ (ve směru na Újezd). Cena 120/80 Kč. 
Milada Racková

MALOSTRANSKÝ HŘBITOV. Pojďte s námi na-
vštívit Malostranský hřbitov, který byl v červnu 
roku 2016 znovu otevřen po rozsáhlé a náročné 
revitalizaci. Na unikátním hřbitově, prohlášeného 
roku 1958 za kulturní památku, odpočívají zná-
mí architekti, sochaři i představitelé národního 
obrození. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 16:00 před vstupem 
na Malostranský hřbitov z Plzeňské ulice. Cena 
120/80 Kč. Marie Hátleová

16. 5. / út
BŘEVNOV – OD LADRONKY ZA DALŠÍMI 
USEDLOSTMI. Při procházce jižní částí Břevnova 
projdeme nově budovaným Areálem volného ča-
su Ladronka, odkud se nám při dobré viditelnosti 
naskytne krásný výhled na Prahu. Seznámíme se 
s osudy několika bývalých usedlostí – Ladronka, 
Spiritka, Kneislovka, Hybšmanka, Horní Palata i se 
současným stavem několika barokních kaplí lemují-
cích kdysi poutní cestu do Hájku. Uvidíme i znatelné 
pozůstatky břevnovských johanitských opukových 
lomů. Začátek akce v 16:45 na stanici tram. č. 22, 25 
„Vypich“. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

17. 5. / st
UMĚNÍ NÁHROBKU 19. A 20. STOLETÍ NA 
VYŠEHRADSKÉM SLAVÍNĚ. Kurátorka pro 
vzdělávání NG v Praze na procházce Slavínem 
představí umělecky zajímavé náhrobky našich 
předních slavných a někdy zapomenutých veli-
kánů. Představíme si sochařské dílo T. Seidana, 
J. V. Myslbeka, F. Bílka či O. Zoubka. Ukážeme si 
základní typologii a ikonografii náhrobků od no-
vorenesance do současnosti. POZOR! – omeze-
ný počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 16:00 u vchodu do baziliky sv. Petra a Pavla 
na Vyšehradě. Cena 120/80 Kč (%). Monika Švec 
Sybolová

18. 5. / čt
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. Na Starém Městě 
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické 
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 15:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém ná-
městí. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová 

19. 5. / pá
PO STOPÁCH ČESKÝCH KRÁLŮ. Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu.

HAVLÍČKOVY SADY. Při procházce Havlíčkovými 
sady si povíme, jak vypadalo území Královských 
Vinohrad v dávné historii a čím Karel IV. podnítil 
mohutný rozmach vinohradů. Prohlédneme si 
drobné stavby v parku – Grottu, Pavilon s his-
torickým kuželníkem i Viniční altán. Procházku 
zakončíme ve vinném sklípku, kde můžete 
ochutnat víno z Viničních Hor. Začátek akce 
v 16:30 u hlavní brány (z Rybalkovy ulice). Cena 
120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

20. 5. / so
PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ. 
Vraťme se zpátky do časů, kdy bylo Václavské 
náměstí ještě Koňským trhem, který lemovaly go-
tické a renesanční domy, nebo do dob, kdy bylo 
ozdobeno barokní kašnou s jezdeckou sochou 
knížete Václava, či do časů slavné Boudy nebo 
arény ve Pštrosce. Poznejte s námi historii tohoto 
náměstí, které se nesmazatelně zapsalo do dějin 
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československé historie. Začátek akce v 10:00 
u pomníku sv. Václava na Václavském náměstí. 
Cena 120/80 Kč (%). Bc. Monika Koblihová

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA 
SKALCE. Prohlídka církevní stavby od vý-
znamného barokního umělce Kiliána Ignáce 
Dienzenhofera s rokokovým interiérem a dře-
věným modelem bronzové sochy Jana 
Nepomuckého od Jana Brokoffa na hlavním 
oltáři. Začátek akce v 10:00 na rohu Karlova 
náměstí a Vyšehradské ulice. Cena 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 
50 Kč. Alexandra Škrlandová 

PRŮHONICKÝ PARK. Památka UNESCO, kde 
na jaře postupně rozkvete okolo 8000 rodo-
dendronů. Seznámíme se s historií rodu Sylva 
Taroucca i s nejzajímavějšími partiemi parku: od 
zámku kolem Podzámeckého rybníka k Alpiniu, 
na hlavní vyhlídku, k opravenému glorietu a luč-
ními partiemi zpět k zámku. Délka trasy cca 
3 km. Začátek akce ve 14:20 u pokladny hlavního 
vstupu do Průhonického parku (nejbližší zastávka 
aut. č. 363, 385 „Průhonice“ – autobusy jedou 
od stanice metra C „Opatov“). Cena 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno vstupné do parku 
80/50 Kč. Pavla Lešovská 

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek 
akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle 
Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. 
Bc. Antonín Baloun

21. 5. / ne
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka 
klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. 
Markéty, románské krypty a budovy prelatu-
ry. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. 
Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský 
klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. 
Marie Vymazalová

STARÉ STŘEŠOVICE A STŘEŠOVIČKY 
S ULIČKOU NA KOCOURKÁCH. Pojďte s ná-
mi poznávat bývalou dělnickou kolonii, ze které 
se dodnes zachovalo malebné místo uprostřed 

velkoměsta, v součanosti vyhlášené památkovou 
zónou. Povídat si budeme o starých Střešovicích 
a Střešovičkách a o tom, jak vznikala zdejší ma-
lebná zástavba. Připomeneme si stávající kostel 
sv. Norberta i začátkem 20. století postavený 
dům Norbertinum. Začátek akce ve 14:00 na 
zastávce na znamení tram. č. 1, 2 „Baterie“. Cena 
120/80 Kč (%). Marie Hátleová

VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná 
i pro rodiny s dětmi! Prohlídka vyšehradského 
areálu, kasemat, podzemních chodeb někdejší 
barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde jsou umís-
těny některé originály soch z Karlova mostu. 
Připomeneme si také nejznámější legendy i zá-
hadu Čertova sloupu. Začátek akce ve 14:00 
u Táborské brány (první brána ve směru od 
stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%) 
+ na místě bude vybíráno vstupné do baziliky 
50/30 Kč. JUDr. Hana Barešová

23. 5. / út
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY. 
Opakování akce ze dne 14. 5. 2017. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce v 16:00 u kostela sv. Cyrila 
a Metoděje v Resslově ulici na Novém Městě 
pražském. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava 
Nováková

24. 5. / st
MARIE TEREZIE – ZAKLADATELKA 
HABSBURSKO – LOTRINSKÉ DYNASTIE – 
PŘEDNÁŠKA. Marie Terezie byla nejen pa-
novnicí stojící čtyřicet let v čele habsburského 
soustátí, ale také matkou početného potomstva. 
Ne nadarmo se jí říkalo „tchýně Evropy“. Při 
přednášce si připomeneme, jak to bylo s dětmi 
Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského, 
ale také mezinárodní kontext doby, včetně ně-
kterých osobností, které vládu Marie Terezie 
doprovázely. POZOR! – omezená kapacita sálu 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:00 a v 17:30 v sále 
PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 
120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

25. 5. / čt
STARÁ LIBOC. Pojďte se s námi projít kdysi 
příměstskou obcí, jejíž jádro si dodnes zachovalo 
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starobylý půvab. Cestou do Liboce se zastavíme 
u netradičního památníku prof. Wichterleho, při-
pomeneme památné libocké vily (Schubertovu, 
Zeyerovu a Eisselt-Klimpély), a také kdysi vel-
mi populární libocké výletní hospody. Na návsi 
nahlédneme do původně románského kostela 
Sv. Fabiána a Šebestiána, poté se projdeme 
kolem rybníku „Libočák“, který je vyhledávaným 
rybářským revírem a podíváme se do dvora bý-
valého největšího libockého statku. Začátek akce 
v 15:45 na konečné zastávce tram č. 1 „Sídliště 
Petřiny“. Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová

27. 5. / so
ZA BÁJNÝMI TITÁNY DO ZÁMKU TROJA. Akce 
pro děti. Vycházka z cyklu „Děti, objevujte pa-
mátky Prahy“ II. Více informací na konci progra-
mu nebo na www.prazskevychazky.cz.

NORDIC WALKING: Z VRŠOVIC DO ZÁBĚHLIC. 
Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity 
v instruktáži před samotnou vycházkou vysvět-
lí a předvede základ správného provozová-
ní „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby 
a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny vě-
kové kategorie. Následně se seznámíme s nej-
modernějším a největším stadionem v České 
republice a neopomene připomenout, že sto-
jí na původním místě vyhlášeného zábavního 
parku Eden, otevřeného v r. 1922, a to v těsné 
blízkosti dělnické nouzové kolonie domků pod 
Bohdalcem. Zatímco zábavní park Eden zanikl 
již za I. republiky, nouzová kolonie Na Slatinách 
přežila do dnešních dní. Během vycházky pro-
jdeme kolonií, zjistíme neutěšený stav dřevěných 
pavilónů Obecné školy, kam docházela školní 
mládež ze Slatin, a jedinou příjezdovou cestou 
vstoupíme do současné zástavby Slatin. Dříve 
z velké části holý vrch zvaný Hájiček vydal i po 
letech po úmorné práci odstraňování rostlin-
ných náletů Husův kámen – mohylu, která zde 
byla postavena r. 1915, k výročí upálení Jana 
Husa. Cesta bude dále pokračovat proti prou-
du potoka Botiče k Hamerskému rybníku, v je-
hož blízkosti se nachází novorománský kostel 
Narození Panny Marie a přes alej třešňovky 
k Záběhlickému zámku. Zapůjčení holí na místě 
po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 
30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku za-
koupenou v předprodeji! POZOR! – omezený 
počet účastníků. Doporučujeme využít předpro-

deje vycházek. Začátek akce v 10:00 u vstupní 
brány č. 1 fotbalového stadionu Eden Aréna 
– U Slavie 1540/2a (nejbližší spoj stanice auto-
busu č. 135, 136, 150, 213 „Slavie“ nebo zastávka 
tram. č. 6, 7, 22 „Slavie“). Cena 120/80 Kč. Marie 
Hátleová 

POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná pro-
hlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození 
Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 
14:00 před vchodem do objektu na Loretánském 
náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na 
místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné 
do Lorety 110 Kč. Alexandra Škrlandová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. 
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
250 Kč. JUDr. Jiří Vytáček

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

MALVAZINKY – NEJEN USEDLOSTI, ALE 
I ZAJÍMAVÉ VILY. Během vycházky si ukážeme, 
kde byly viniční usedlosti Cihlářka, Malvazinka, 
Santoška. Řekneme si něco o historii vinaření 
v oblasti Prahy. Zastavíme se u vil od Jana 
Gillara, Ernsta Wiesnera, Františka Zelenky, Ernsta 
Mühlsteina a Victora Fürtha. Třešničkou na dor-
tu pak bude vila Winternitz od Adolfa Loose. 
Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 137 
„Malvazinky“ (autobus jede od stanice „Na 
Knížecí“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava 
Micková

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

KRÁLOVSKÁ CESTA IV. Pojďte s námi dovršit 
putování po Královské cestě. Čeká nás posled-
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ní úsek od horní části Malostranského náměs-
tí směrem vzhůru ulicí Nerudovou a následně 
Úvozem. Vyprávět si budeme o historii zdejších 
paláců i domů. Neopomeneme také na osu-
dy jejich majitelů a známých osobností, které 
zde žily. Začátek akce ve 14:00 v horní části 
Malostranského náměstí u morového sloupu 
Nejsvětější Trojice. Cena 120/80 Kč (%). Marcela 
Smrčinová

29. 5. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 15:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém ná-
městí. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

30. 5. / út
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ 
ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 15:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém ná-
městí. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová 

31. 5. / st
KAREL KRAMÁŘ – PŘEDNÁŠKA. První minister-
ský předseda Československa, JUDr. Karel Kramář 
patří mezi významné osobnosti československé 
státnosti. Nejprve stoupenec mladočechů, poz-
ději umírněný realista se nakonec stal dlouhole-
tým předsedou národních demokratů. Přestože 
jej můžeme označit za profesionálního politika, 
po roce 1920 již nezastával v Československu 
žádnou z významných funkcí. Pozornosti ovšem 
neuniklo jeho soukromí. I o něm bude řeč při 
přednášce. POZOR! – omezená kapacita sálu 
na 30 osob. Doporučujeme využít předprode-
je vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, 
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 
120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY  
PRO DĚTI V KVĚTNU 2017

14. 5. / ne
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. 
Děti se mohou těšit na prohlídku apoštolů zblíz-
ka a na vyprávění o zasedání městské rady za 
časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně 

a také sestoupí do hlubokého podzemí radni-
ce. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly 
a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou 
odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v dopro-
vodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet 
účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 
před vstupem do Turistického informačního cent-
ra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč 
(%). (průvodci PCT)

19. 5. / pá
PO STOPÁCH ČESKÝCH KRÁLŮ. S dětmi pro-
jdeme Matyášovou branou do bývalého síd-
la českých králů a královen, Pražského hradu. 
Povíme si něco o královském paláci a Svatovítské 
katedrále, kde vyzvání zvon Zikmund a pro-
cházku zakončíme sladkou odměnou. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 18:00 u sochy T. G. Masaryka 
na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
(průvodci PCT)

27. 5. / so
ZA BÁJNÝMI TITÁNY DO ZÁMKU TROJA. 
Vycházka z cyklu „Děti, objevujte památky 
Prahy“ II. Více informací na www.prazskevy-
chazky.cz. Pojďte s námi navštivit barokní perlu 
v pražské Troji! Povídat si budeme, odkud čerpal 
inspiraci její stavebník Václav Vojtěch hrabě ze 
Šternberka a jaký měl letní zámek nebo spí-
še letní vila osud. Navšítívíme interiéry zámku, 
probádáme zdejší zahradu a ukážeme si koho 
představují zdejší výjimečné monumentální plas-
tiky! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovo-
du dospělé osoby). POZOR! – omezený počet 
účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 
u pokladny zámku Troja. Cena 120/80 Kč (%) + 
na místě bude vybíráno jednotné vstupné do 
objektu 40 Kč. (průvodci PCT)

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

Vycházky se konají s maximálním po‑
čtem 50 účastníků ve skupině (není‑li 
uvedena jiná kapacita nebo neurčí‑li 
průvodce jinak). Přednost mají klienti  
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. 
Vstupné do objektu si hradí účastníci sa‑
mi. Snížené vstupné je poskytováno dě‑
tem do 15 let, studentům do 26 let, seni‑
orům nad 65 let, invalidům s průkazem 
ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT 
a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné  
se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V pří‑
padě zrušení akce pořadatelem (Prague City 
Tourism) je třeba uplatnit nárok na vráce‑
ní vstupného v místě, kde byla vstupenka 
zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou 
platná v době uzávěrky programu. Případné 
aktuální změny v dopravě lze ověřit na 
tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno 
zakoupit v Praze formou předprodeje v turi‑
stických informačních centrech PCT a v re‑
cepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci před-
prodeje se prodávají vstupenky také on-line na  
http://eshop.prague.eu

PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!
Při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá 
vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. 
PLATÍ NA AKCE OZNAČENÉ SYMBOLEM (%), 
(platí i pro online předprodej). Sleva se vzta-
huje vždy na vstupenku vyšší hodnoty. Možnost 
dokoupit si vstupenky na místě konání akce je 
možná jen v případě nevyprodané akce.

VYPRODANÉ AKCE jsou avizovány  
na www.prazskevychazky.cz
Další informace naleznete  
na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e–mailové adrese: 
vlastiveda@prague.eu
SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU:  
facebook.com/praguecitytourism

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na měsíc květen bude zahájen 
v úterý 25. dubna 2017 v 9:03 v eshopu a v tu-
ristických informačních centrech PCT (viz níže) 
v Praze. Předprodej na měsíc červen bude za-
hájen ve čtvrtek 25. května 2017.

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

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

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

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

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

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

RECEPCE PCT, ARBESOVO NÁMĚSTÍ 70/4 – 
JEN VŠEDNÍ DNY
(Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5)
po–čt 8:00–17:00, pá 8:00–16:00

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

REKONSTRUKCE VĚŽE  
STAROMĚSTSKÉ RADNICE
V současnosti probíhá generální rekonstrukce 
vnějšího pláště věže Staroměstské radnice, před-
pokládaný termín dokončení prací je na podzim 
2018. V období květen 2017 – listopad 2017 bude 
zcela uzavřena věž Staroměstské radnice, od 
prosince 2017 do dubna 2018 nebude přístupná 
radniční kaple a v období leden 2018 – červen 
2018 bude demontován pražský orloj. Jako ná-
hrada za uzavřenou vyhlídku z věže po dobu 
oprav v roce 2017 je automatickou součástí 
vstupenky do Staroměstské radnice výstup na 
věž Novoměstské radnice na Karlově náměstí.

HRAVÁ PRAHA PRO DĚTI I RODIČE
Hravý průvodce pro děti obsahuje 35 karet nej-
krásnějších a nejvýznamnějších pražských pamá-
tek a představuje zábavný způsob, jak poznat 
Prahu a její historické bohatství. Každá 
karta obsahuje základní informace 
o dané památce a tři úkoly, po je-
jichž splnění mohou děti získat za 
odměnu samolepku s motivem 
památky. Karty lze libovol-
ně kombinovat a plánovat 
vlastní trasy. Hravého prů-
vodce můžete zakoupit 
za 299 Kč v eshopu 
Prague City Tourism na  
eshop.prague.eu 
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 změstské části
 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – OBBOR 
VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A KOMUNIKACE

        

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

GALERIE TOYEN
Jiří Šuhájek   Výstava plastik a obrazů sklářského výtvarníka 
a akademického malíře | vstup zdarma | od 3. 5. do 30. 5.

POŘADY
 02., 09., 16., 23. a 30. 05. | 09.00–12.00 | Poradenské 
centrum živnostenského odboru – činnost a služby zde po-
skytované budou zajištovány pracovníky živnostenského odboru. 
Zájemcům o vstup do podnikání zde budou poskytovány zejména 
informace ve vztahu k základní orientaci z problematiky živnos-
tenského podnikání, dokladování odborných způsobilostí a další. 
Poradenské centrum je určeno primárně a pouze k poskytování 
informací o podnikání, tedy není zde možno učinit ohlášení živ-
ností, ohlášení změny či podat žádost.
 04., 11., 18. a 25. 05. | 10.00–14.00 | Ombudsman pro 
seniory – poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti 
bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnoča-
sových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod 
při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.
 10. 05. | 17.00 | Arménie, Gruzie – cestovatelská přednáška 
Jarmily Hlavničkové. Gruzie a Arménie jsou odedávna křižovatkou 
a místem střetu řady civilizací. Země s bohatou historií s raně křes-
ťanskými kláštery a pevnostmi, s vynikajícím vínem a nádhernou 
přírodou. Bílé vrcholky Kavkazu kontrastují s modrou oblohou 
a zelenými pastvinami malebných nižších hřebenů. Symboly 
Arménie, která jako první přijala křesťanství, jsou jezero Sevan 
a bájná hora Ararat, jejichž vrchol sice dnes leží na turecké straně 
společné hranice, ale neodmyslitelně vytváří mohutnou horskou 
kulisu hlavního města Jerevan. Krásné výhledy na Kavkaz, mimo-
řádná pohostinnost a otevřenost místních lidí je nezapomenu-
telná.
 11. 05. | 18.00 | Filmová projekce – Jackie * – Když je 
JFK zvolen prezidentem USA, stává se Jackie Kennedy (Natalie 
Portman) jednou z nejmladších prvních dam v historii. Pro její 
vřelost, eleganci a vybraný vkus ji brzy obdivují miliony lidí po 
celém světě. Pak přichází okamžik, který všechno změní. Jackie 

se vyrovnává s osobní ztrátou, jako milovaná matka a první dáma 
však musí zůstat oporou dětem i celému národu. Filmový portrét 
jedné z nejikoničtějších žen 20. století je příběhem hrdosti, lás-
ky a noblesy, fascinujícím nahlédnutím do zákulisí Bílého domu 
i zachycením dnů, které změnily běh dějin.
 16. 05. | 10.00 | Vlastivědná procházka * – Starý Židovský 
hřbitov + Žižkovská věž. Sraz je před bránou Starého židovského 
hřbitova na Žižkově v Mahlerových sadech.
 17. 05. | 17.00 | Sakrální stavby Prahy 3 – přednáška Ing. 
arch. Mgr. Amáty Wenzlové. Praha 3 patří sice mezi spíše menší 
pražské obvody co do rozlohy, přesto se ale na jejím území nachází 
až překvapivé množství moderních kostelů a sborů, jejichž místo 
v dějepisu moderní architektury je již nezpochybnitelné. Všechny 
tyto stavby budou v přednášce v časovém průřezu představeny, 
budou zařazeny do historického a stylového kontextu a přiblíženy 
pomocí fotografií a dalších materiálů.
 22. 05. | 17.00 | Filipíny – Ráj na zemi? – „Exotické Filipíny 
ležící v Tichomoří a rozprostírající se přes více než 7 000 ostrovů 
nejsou jen panenské pláže a rýžové terasy, ale i viditelná propast 
mezi dvěma světy – světem chudých a bohatých, především pak 
v hlavním městě Manile. Vlastní postřehy z obou z nich a zážitky 
z cest Vám nabídne mladá studentka, která během dvou týdnů 
navštívila několik filipínských ostrovů.“
 23. 05. | 10.00 | Žižkovské kočárkování – Olšany – sraz před 
kostelem sv. Rocha
 24. 05. | 15.00 | Sovy – přednáška Ing. Beáty Juřičkové. Zveme 
Vás na setkání s nočními lovci – sovami. Můžete se těšit na ukázky 
živých sov. Vyprávět se bude o jejich životě, ohrožení, ochraně 
a také o dalších zachráněných zvířatech. Sovy jsou pacienty Zá-
chranné stanice hl. m. Prahy, která je nejvytíženější v ČR s loňským 
rekordním příjmem 3 707 živočichů. Většina pacientů záchranné 
stanice jsou ptáci a 20% všech pacientů jsou zvláště chránění 
živočichové.
 25. 05. | 18.00 | Filmová projekce – Šíleně šťastná * – Bea-
trice je upovídaná bájivá lhářka a samozvaná miliardářka, která 
ráda věří tomu, že se zná se všemi důležitými lidmi. Donatella je 
oproti tomu potetovaná zamlklá introvertka, která v sobě skrývá 
tíživé tajemství. Obě ženy jsou pacientkami v moderní, ale stře-
žené psychiatrické klinice a postupně se mezi nimi vyvine silné 
přátelství. Společně pak z léčebny utečou a snaží se ve světě venku 
během své bláznivé cesty najít štěstí, které obě ztratily.
 30. 05. | 10.00 | Vlastivědná procházka * – Starý Židovský 
hřbitov + Žižkovská věž. Sraz je před bránou Starého židovského 
hřbitova na Žižkově v Mahlerových sadech.
Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout 
volné vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se o fil
mové projekce a vlastivědné vycházky a vybrané přednášky. 
Vstupenky budou k dispozici na recepci Informačního centra 
Praha 3, vždy od prvního pracovního dne v daném měsíci, 
od devíti hodin. Děkujeme za pochopení.

       nejen
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 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – ODBOR 
KULTURY

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

 02. 05. | 17.00 | Toymachine: 100 + 1 noc – na motivy starých 
arabských pohádek. Můžete se těšit na Sindibádova dobrodruž-
ství, Aladinovu kouzelnou lampu, krásnou Šeherezádu a mnoho 
dalších příběhů. Stínová loutková pohádka pro děti od 3 let | 
pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
 04. 05. | 10.00–11.00 | Kočárem do Vozovny – veselý dětský 
klub pro nejmladší návštěvníky Vozovny a jejich rodiče. Učíme 
se říkanky, hrajeme si na zvířátka, zpíváme, tančíme, čteme si, 
malujeme a skotačíme. Vhodné pro batolata od 18 měsíců do 3 let. 
Pro jejich starší sourozence máme připravený program v předsálí 
| pořádá Za Trojku, vstupné 60 Kč za dítě, doprovod zdarma
 05. 05. | 16.00–19.00 | Klub deskových her, skupina 1 
– rodiče či senioři s dětmi do 10 let. Nový Klub deskových her, 
ve kterém se pravidelně setkáváme u stolních her, je pro děti 
i dospělé. Ti jsou rozděleni do 3 skupin dle věku. Hrajeme pod 
vedením zkušených lektorů, kteří pomáhají s pravidly a učí nás 
ty nejlepší herní fígle. Skupina 1 je určena dětem do 10 let a je-
jich doprovodu, budou se hrát jednoduché a zábavné deskovky | 
pořádá Za Trojku, vstup 40 Kč / děti a senioři 20 Kč
 09. 05. | 17.00 | Cirkus Žebřík: Jak se budí země – pohádka 
o dlouhé zimě a o tom, co všechno musel Toník za pomoci víly 
Jarunky udělat, aby zima odešla. Autorská pohádka o probouzení 
jara, ve které se objeví některé jarní tradice, jako například pouš-
tění Morany po vodě. Pohádka pro děti i dospělé vhodná na jarní 
měsíce a při dlouhé zimě i na srpen. Vhodné pro děti od 4 let | 
pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
 10. 05. | 16.00 | Fresh senior: Skupinové bubnování – každý 
má v sobě rytmus. Bubnování má velmi pozitivní vliv na zdraví 
člověka, uvolňuje stress a napětí, snižuje krevní tlak, navozuje 
pocit pohody, propojuje pravou a levou hemisféru. Ostříleným 
průvodcem bude facilitátor a bubenický mág Petr Šušor | pořádá 
Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma*
 10. 05. | 18.00 | Okénko do historie – historická přednáška 
připomene průběh Pražského povstání v Praze 3 s důrazem na sled 
události v konkrétních lokalitách. Vysvětlí také jejich souvislost 
s celkovým děním v památných květnových dnech roku 1945. 
Přednáší Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, Ph.D. | pořádá Odbor 
kultury MČ Praha 3, vstup zdarma

 11. 05. | 10.00–11.30 | Zpívání s harmonikou – hudební 
dopoledne pro seniory se známými písničkami | pořádá Za Trojku 
ve spolupráci s klubem Remedium, vstup zdarma
 11. 05. | 16.00–19.00 | Klub deskových her, skupina 2 – 
hráči od 12 let. Nový Klub deskových her, ve kterém se pravidel-
ně setkáváme u stolních her, je pro děti i dospělé. Ti jsou rozděleni 
do tří skupin dle věku. Hrajeme pod vedením zkušených lektorů, 
kteří pomáhají s pravidly a učí nás ty nejlepší herní fígle. Skupina 2 
je určena všem od 12 let věku a nabízí to nejlepší z moderních 
deskovek pro zkušené i nováčky | pořádá Za Trojku, vstup 40 Kč / 
děti, studenti a senioři 20 Kč
 12. 05. | 16.00 | Remedium: Tančíme v kruhu – předvedeme 
ukázky kruhových tanců z celého světa a zveme diváky „do kola“ 
| pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma
 15. 05. | 16.00 | Fresh senior: Z cyklu historických zají-
mavostí – Jan Lucemburský – respektovaný diplomat, rytíř 
evropského formátu, slepý král či král cizinec. Jan Lucemburský 
získal během svého života mnoho přízvisek. První přednáška 
z cyklu historických zajímavostí s Mgr. Zdeňkem Havránkem | 
pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma*
 16. 05. | 17.00 | Dřevěné divadlo: O princi z knížky – pohá-
dek je velká spousta, a když lidé přišli na to, že je mohou zapisovat, 
vznikly pohádkové knížky. A ty máme všichni moc rádi, že ano? 
Jednu takovou pohádku v knížce pro Vás dnes mám, nemusí 
se číst, bude trochu vyprávěná, trochu hraná loutkami, trochu 
kouzelná a i tak bude celá v knížce. Nevěříte? Tak dávejte pozor. 
Vhodné pro děti od 3 let | pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
 17. 05. | 10.30 | Remedium – LouDkové divadélko: Perní-
ková chaloupka – loutkové divadlo pro děti všeho předškolního 
věku + 1. stupeň ZŠ. Představení odehrají členové sdružení Re-
medium | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma
 17. 05. | 18.00 | Literární večer: Černá perla – večer romské 
poezie a dokumentárního filmu. Účinkují Valerie Zawadská a JUDr. 
Emil Ščuka za hudebního doprovodu romské studentské jazzové 
kapely Kombo | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma
 18. 05. | 10.00–11.00 | Kočárem do Vozovny – veselý dětský 
klub pro nejmladší návštěvníky Vozovny a jejich rodiče. Učíme 
se říkanky, hrajeme si na zvířátka, zpíváme, tančíme, čteme si, 
malujeme a skotačíme. Vhodné pro batolata od 18 měsíců do 3 let. 
Pro jejich starší sourozence máme připravený program v předsálí 
| pořádá Za Trojku, vstupné 60,-Kč za dítě, doprovod zdarma
 18. 05. | 16.00–19.00 | Klub deskových her, skupina 3 – 
55+ Tradiční deskové a karetní hry. Nový Klub deskových 
her, ve kterém se pravidelně setkáváme u stolních her, je pro děti 
i dospělé. Ti jsou rozděleni do tří skupin dle věku. Hrajeme pod 
vedením zkušených lektorů, kteří pomáhají s pravidly a učí nás 
ty nejlepší herní fígle. Skupina 3 je určena především seniorům 
a tradičním deskovým a karetním hrám | pořádá Za Trojku, vstup 
40 Kč / studenti a senioři 20 Kč
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 22. 05. | 16.00 | Fresh Senior: Jarní koncert Pěveckého 
sdružení pražských učitelek – pěvecké sdružení pražských 
učitelek je nejstarší nepřetržitě působící samostatný ženský sbor 
u nás. Pracuje od roku 1912. Pod taktovkou dirigenta Ivana Ze-
lenky nám představí svůj jarní repertoár | pořádá Odbor kultury 
MČ Praha 3, vstup zdarma*
 24. 05. | 17.00 | Křeslo pro hosta: Pavel Kříž – setkání se 
známým hercem Pavlem Křížem, který usedne do „Křesla pro hos-
ta“. Zpovídat ho bude moderátor Jiří Vaníček. Dozvíte se mnoho 
zajímavého z hereckého i osobního života, vtipné vyprávění bude 
proloženo řadou historek, souvisejících především s natáčením 
oblíbených „Básníků“. Pavel Kříž rád zodpoví i divácké dotazy | 
pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma
23. 05. | 17.00 | Ilegumova divadelní společnost: Zlatá 
ryba – klasická ruská pohádka o všemocné carevně širého moře. 
Chudý rybář chytil zlatou rybu, která slíbila, že mu splní jakékoliv 
přání. Rybář si nic nepřál, ale jeho žena si něco přála. A pak si zase 
něco přála. A pak zase. A chtěla stále víc, víc a VÍC. Až nakonec 
neměla zase nic. Vhodné pro děti od 3 let | pořádá Za Trojku, 
vstup 30/50 Kč
29. 05. | 16.00 | Fresh senior: Tvůrčí dílna s akad. mal. 
Miladou Gabrielovou – květinové motivy k zavěšení do okna 
nebo jako ozdoba do květináčů, barevné a průsvitné ozdoby, které 
potěší a dlouho vydrží. Opět využijeme papír a průsvitné fólie, 
lepidla, nůžky, připravené nebo vlastní šablony; podle nálady, 
bude to opět jednoduché. Vlastní nůžky výhodou | pořádá Odbor 
kultury MČ Praha 3, vstup zdarma, rezervace nutná
30. 05. | 17.00 | Loutky bez hranic: Jabloňová pohádka – 
jedna jabloň, jeden král, dvě holubice, dvě svatby a jedno velké 
prokletí - dokáže statečný král zachránit svou jabloňovou lásku? 
Loutkový příběh na motivy pohádky Jabloňová panna od K. J. 
Erbena. Po představení kreativní výtvarná dílna - vystřihovánka 
„kouzelné jablko“. 40min představení, cca 30min dílna. Vhodné 
pro děti od 4 let | pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
31. 05. | 17.00 | Středeční hudební recitály: Mirek Kemel 
– Mirek Kemel zpívá své autorské písně a doprovází se na akor-
deon, kytaru a ukulele, vystoupí společně s kapelou. Jejich muzika 
balancuje na pomezí více žánrů od balad přes šanson a blues, až 
po chytlavé hospodské písničky. Mirek Kemel říká, že nic není 
náhoda a všechna setkání a události mají svůj hluboký význam. 
Přijďte do KC Vozovna užít si příjemný hudební večer | pořádá 
Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ CHABRY

  CHABERSKÝ DVŮR – KULTURNÍ 
CENTRUM A KNIHOVNA

Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha – Dolní Chabry 
tel.: +420 283 852 858, mobil: +420 604 976 653
e-mail: chaberskydvur@dchabry.cz; knihovna@dchabry.cz
www.dchabry.eu

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

VÝSTAVA
„Naivní svět“ – Alexandry Dětinské | od 4. do 31. 5.
04. 05. | 18.00 | Vernisáž výstavy

AKCE
každé út | 9.30–11.00 | Dvoreček – dopolední program pro 
nejmenší s tvořením, písničkami a hraním | vstupné 50 Kč
 09. 05. | 19.30 | Koncert orchestru Šarbilach | vstupné dob-
rovolné
 17. 05. | 15.30–18.00 | Kavárnička Chaberský dvůr – po-
sezení u kávy a čaje, tentokrát i s hudbou
 18. 05. | 19.30 | Hrobka s vyhlídkou – decentně záhrobní 
komedie divadla Divoch | vstupné 120 Kč, Velký sál
 20. 05. | 15.00 | Pohádka o ztracených housličkách – zbrusu 
nová hudební a veselá pohádka o zmizelých housličkách, hodném 
dědovi Pohodovi, malém Vašíkovi, moudrých zvířátkách i mlu-
vících stromech. Objeví se i zlý černokněžník Tichomol, zkrátka 
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a dobře, tuhle pohádku jste určitě ještě neviděli a neslyšeli! 
Účinkuje Milan B. Karpíšek a spolu s ním i malí diváci! Přijďte si 
společně s námi zahrát i zazpívat na naše prkna, která znamenají 
svět | vstupné 50 Kč
 30. 05. | 16.00–19.00 | Bazárek a letní dílna – nákup 
a prodej z druhé ruky, současně probíhá letní dílna | vstup volný, 
rezervace nutná

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22 – UHŘÍNĚVES

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

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

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

  změna programu vyhrazena

Take Five Festival – nabídneme ve zhuštěné formě vše, co Diva-
dlo U22 může nabídnout, jak ve vlastní produkci, tak i v nabídce 
činností i ostatních příznivců/nadšenců kultury, zde v Uhříněvsi 
a okolí. Zakoupením Karty Take Five v hodnotě 100 Kč, získáte 
možnost navštívit libovolný počet akcí v rámci festivalu.
Filmy a filmové pohádky, turnaj Playstation, divadla, 
koncerty, workshopy, kabaret.
 01. 05. | 11.15 | Já, padouch 2 – může být napravený padouch 
vůbec ještě zábavný?
 01. 05. | 13.15 | Mimoni – zamysleli jste se někdy nad tím, 
proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně 
slouží Gruovi, padouchovi s velkým P?
 01. 05. | 17.35 | Star Trek: Do temnoty – došlo totiž k bez-
precedentnímu a devastujícímu útoku na Hvězdnou flotilu
 01. 05. | 20.10 | Star Trek: Do neznáma – nový, záhadný 
nepřítel, vystaví posádku Enterprise  i celou Federaci těžké zkoušce
 02. 05. | 09.30 | Bílá nemoc – do země se rozšířil bacil silně 
destruktivní formy malomocenství
 02. 05. | 15.00 | Playstation 4 – turnaj NHL 2017 na velkém 
plátně Kina ÚČKO. Pro soutěžící ve věku 10–26 let. Kapacita ome-
zena, registrace na turnaj na emailu zoth@dumum.cz.
 02. 05. | 19.30 | Poslední šance – je Vám kolem padesátky 
a hledáte partnera přes inzerát? Pak se možná poznáte v hlavní 
hrdince Hedě | divadelní soubor UCHO

 03. 05. | 08.30 | Trollové – veselí a šťastní skřítkové, kterým 
jedinou vážnější starost na světě jim dělají Bergeni.
 03. 05. | 10.30 | Tajný život mazlíčků – co dělají vaši čtyřnozí 
miláčci, když nejste doma?
 03. 05. | 19.30 | Houftet a Akordum – hudební večer, během 
kterého se Vám představí pěvecké sbory.
 03. 05. | 21.00 | Downloud – šestičlenné těleso, jehož hudba 
prochází napříč různými hudebními žánry od popu přes elektro-
niku, folk, až po psychedelic groove
 04. 05. | 09.30 | Divadelní workshop – žáci se seznámí s jed-
noduchými technikami tvůrčího psaní a pohybových improvizací. 
Rezervace a bližší informace na dolezelova@dumum.cz
 04. 05. | 19.30 | Kabaret nekonečno – zazní známé a méně 
šlágry a vystoupí také hosté s vlastní autorskou tvorbou.
 24. 05. | 19.30 | Úča musí pryč! – hra se odehrává v 5. třídě 
základní školy, kde se sešlo pět rodičů dětí a očekávají jejich třídní 
učitelku | vstupné 390 Kč (balkon 350 Kč)

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

  UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM
Nové nám. 1251, 104 00 Praha 22

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

VÝSTAVA
Pohádkový svět – díla z výtvarné soutěže pro děti pořádané 
DDM Dům UM | do 19. 5.
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Pražské paláce a heraldika (1. díl)
Arcibiskupský palác v Praze

Bíle zářící třípatrový Arcibiskupský palác patří k nejvý-
znamnějším pozdně barokním stavbám v Praze a nachází 
se na Hradčanském náměstí, hned vedle hlavní brány 
Pražského hradu. Toto honosné sídlo, kdysi patřící vyso-
kému královskému úředníku Floriánu Griespeku z Grie-
spachu, daroval 5. října 1561 na základě věnovací listiny 
císař Ferdinand I., prvnímu pohusitskému pražskému 
arcibiskupu Antonínu Brusovi z Mohelnice (1518–1580) 
a jeho nástupcům. Palác prošel v průběhu dějin mnoha 
přestavbami.
Za arcibiskupa Antonína Petra, hraběte Příchovského 
z Příchovic (1707–1793), pocházejícího ze starého čes-
kého vladyckého rodu, proběhla v letech 1764–1793 
přestavba v rokokovém slohu. Viditelnou stopu Antonína 
Petra Příchovského nese dodnes průčelí paláce, kde je 
velký znak právě tohoto 21. pražského arcibiskupa s ar-
cibiskupským kloboukem a třemi husími hlavami s krky.

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, z. s.
Fantova 1784/28, 155 00 Praha 13-Stodůlky
www.facebook.com/CZgenealogie

www.genealogie.cz

Znak knížete-arcibiskupa Antonína Petra Příchovského je polo-
žen do rokokové kartuše, umístěné v ose průčelí paláce v úrovni 
střešní římsy. Základem je rodový erb tvořený červeným štítem 
s třemi (2, 1) stříbrnými husími hlavami s uťatými krky a zlatou 
zbrojí. Na štítě je hraběcí koruna a nad ní korunovaná turnajská 
přilba s přikrývadly a klenotem tří husích hlav s krky vedle sebe. 
Vše převyšuje knížecí koruna. Z kartuše heraldicky vpravo vyniká 
patriarší procesní kříž a vlevo berla závitem ven, obojí zlaté. Nad 
kartuší zelený arcibiskupský klobouk s deseti střapci na každé 
straně.  Zelený klobouk , patriarší procesní kříž a berla se vzta-
hují k arcibiskupské hodnosti. Knížecí koruna odkazuje na titul 
knížete, který pražskému arcibiskupovi náležel. Husí hlavy s krky 
jsou v rodovém erbu Příchovských obvykle uspořádány ve tvaru 
vidlice tak, že dolní konce krků směřují do středu štítu. Na paláci 
jsou orientovány vertikálně. V některých případech jsou husí hlavy 
s krky nepřesně pojmenovány jako labutí. Přikrývadla rodové 
erbu jsou standardně červeno-stříbrná, ale zde jsou heraldicky 
nedostatečně obarvena neutrálně modrošedou barvou. 
Průčelí arcibiskupského paláce je opatřené dalšími znaky. 
Pod balkonem v  druhém patře je erb 28. arcibiskupa praž-
ského Františka hraběte ze Schönborn-Buchheim-Wolfsthalu 

(1885–1899). Nad oknem vpravo je znak 32. arcibiskupa praž-
ského Karla Kašpara (1931–1941) s letopočtem 1934 a vlevo 
znak 31. arcibiskupa pražského Františka Kordače (1931–1934) 
s letopočtem 1924.

Stanislav Kasík a Martin Slaboch
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 zpředprodeje 
vstupenek

  TICKET ART
Váš partner ve světě kultury a zábavy

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

DOPORUČUJEME
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!   Kultovní filmová legenda ožije na jevišti 
Kongresového centra Praha a přinese spoustu scénických kouzel, 
magických triků a hlavně všechny hity ze slavné předlohy Zdeňka 
Svěráka a Jaroslava Uhlíře. „Hajný je lesa pán“, „Dumky, žalky“, 
„Šupy dupy dup“ anebo „Pramen zdraví z Posázaví“ znovu zazní 
v romantickém příběhu, kde vládnou duchové a láska – od dubna 
2016 Kongresové centrum Praha.
ALEXANDROVCI – EUROPEAN TOUR TOUR 2017   Česká repub-
lika opět přivítá světoznámý ruský armádní soubor Alexandrovci. 
Celkem 14 koncertů v 10 městech ČR se uskuteční v květnu 2017. 
Opět tak desítky tisíc diváků uvidí ojedinělé vystoupení tohoto 
obřího tělesa – 11. 5. Zlín, 12. 5. Olomouc, 13. 5. Ostrava, 14. 5. 
Brno, 16. 4. Hradec Králové, 17. 5. Pardubice, 18. 5. České Budě-
jovice, 19. 5. Liberec, 20. 5. Praha, 22. 5. Plzeň.
ROCKY   Strhující příběh podle legendárního filmu Sylvestra Sta-
llona o životní šanci a osudové lásce. Ve vzrušující muzikálové 
podívané s unikátní dekorací živě zazní slavné hity jako „Eye Of The 

Tiger“ a „Fight from the Heart“. Show plnou adrenalinu produkuje 
tým úspěšné české verze Mamma Mia! ve spolupráci se Stage 
Entertainment. Rocky je strhující příběh outsidera, který dostal 
šanci a zvítězil sám nad sebou. – od března 2017 Kongresové 
centrum Praha.

TICKET ART V PRAZE – VYBRANÁ PRODEJNÍ MÍSTA
Praha 1:
Čedok, Na Příkopě 18, tel.: +420 224 197 632, 224 197 699
Čedok, vestibul metra A/C – Můstek, tel.: +420 224 224 461
TA Centrála, Politických vězňů 9, tel.: +420 222 897 551,  
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.: +420 251 560 015
Praha 3:
Bobs Tour, Koněvova 183, tel.: +420 284 861 974
Praha 4:
Čedok, Arkády Pankrác, tel.: +420 241 411 363
Čedok, Centrum Chodov, tel.: +420 272 075 000
Praha 5:
Čedok, Galerie Nové Butovice, tel.: +420 234 141 021
Čedok, Metropole Tesco Zličín, tel.: +420 226 082 237
Čedok, Plzeňská 8, tel.: +420 257 941 551
Praha 8:
CA Eva Tour, Sokolovská 180, tel.: +420 284 826 625
Čedok, vestibul metra B – Ládví, tel.: +420 286 580 193
Praha 9:
Čedok, Centrum ČM, tel.: +420 281 911 330
Čedok, Obchodní centrum Letňany, tel.: +420 284 053 108
Praha 10:
CAL, Práčská 4/40, tel.: +420 251 561 402
Celkem 37 prodejních míst v Praze, 406 po celé ČR (seznam 
na www.ticket-art.cz).

www.kampocesku.cz  předprodeje vstupenek  29



DAVID KOŠTÁKˇ

Jak snadné je v dnešním svete ztratit 
lidské srdce. Pohled nejmladší divadelní 

generace na téma násilí.

ˇ ˇ

rezie: Alzbeta Burianováˇ ˇ ˇ



 zdivadla
�DIVADELNÍ PREMIÉRY

  Ztracená existence: SHAKESPEARE 
NA FLIPCHARTU

Studio Ypsilon, uvádí Ztracená existence, 4. 5.

Naprostá tragédie tenhle Shakespeare! Proto se ho chopí 
borci z kreativní agentury. Trendy střídají tradici a korektnost 
kontroverzi. Velké příběhy zabalené tak, aby je konečně každý 
pochopil. Populární hity, erotika, sport a honba za diváckým 
ohlasem v nové komedii divadla Ztracená existence na velké 
scéně Studia Ypsilon.

  Hrají: Zdeněk Kovář, Bára Uksová, Vašek Ulrich, Jaroslav 
Machaň, Alexandr Guha, Petr Kozák, Tomáš Cafourek, Lumír 
Kudrna, Matěj Dvořák, Jan Řehola, Jan Kozák, Jana Jirátová, 
Nina Chromečková, Denisa Pfauserová

  Režie a scénář: Ztracené existence

  KRVAVÁ HENRIETTA  
ANEB JEDNO JARO V PAŘÍŽI

Divadlo Na Rejdišti, 5. 5.

Inscenace studentů 5. ročníku Hudebně dramatického oddělení. 
  Režie: Josef Kačmarčík

  Relikty Hmyzu: MEDEA KRVÁCÍ
Venuše ve Švehlovce, 8. 5.

Existují lidé, kteří z vlastní vůle, nebo vlivem vnějších okolností, 
nechtějí, nemohou, či by možná neměli býti rodiči. Kdo jsou? 
Co dělají? Čeho se vzdávají a co naopak mohou získat? Medea 
krvácí je zpěv veselého zástupu plačících žen. Divadelní studie 
(ne)dobrovolné neplodnosti. Autorská variace na euripidovské 
téma pro 4 ženy 1 muže a VÁS! 

  Režie: Josefina Formanová, Adam Pospíšil

  420PEOPLE, Daniel Špinar:  
KŘEHKOSTI, TVÉ JMÉNO JE ŽENA

Nová scéna, scéna Národního divadla, 11. a 18. 5.

Žena jako objekt, žena jako téma, žena jako žena. Inscenace 
vzniká ve spolupráci činoherního souboru a taneční skupiny 
420PEOPLE, která jednak patří mezi stálé hosty Nové scény, 
zároveň představuje špičku domácí taneční scény. Z  mnoha 
různých možností se vydáváme cestou zkoumání „situace ženy“ 
v běhu času a v divadle. Výjimečná česká herečka ve světě pohybu 
a zároveň ve světě mužů – i to je způsob, jak na Nové scéně 
vyzkoušet žánrové přesahy a naše herce a tanečníky vystavit 
zcela novým výzvám.

  Hrají: Iva Janžurová Taťjana Medvecká, Jana Preissová, 
Jana Salzmannová, Johanna Tesařová, Karel Dobrý, Nataša 
Novotná, Helena Arenbergerová, Zuzana Herényiová

  Režie: Daniel Špinar

  Jane Bodieová: ČTYŘHRA 
Divadlo Kampa, uvádí Divadlo NaHraně, 12. 5.

Sarkastická vztahová komedie o nebezpečné přitažlivosti a růz-
ných tvářích lásky. Tom a Alice. A Nataša. A Jack. Dva herci, dva 
sociální pracovníci. Ale kdo se o koho stará a kdo na koho co hraje? 
Česká premiéra sarkastické vztahové komedie o nebezpečné při-
tažlivosti a různých tvářích lásky. A o tom, co všechno si neříkáme 
a co nás to pak stojí.

  Hrají: Renata Prokopová, Pavel Kryl, Veronika Lapková 
a Michal Necpál

  Režie: Jiří Hajdyla

  Sébastien Thiéry: DVA NAHATÝ CHLAPI
Divadlo Palace, 13. 5.

Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která 
v současné době slaví v Paříži velké úspěchy. Seriózní advokát, 
věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý 
v posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden netuší, jak se do této 
situace dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, jak 
zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže opravdové pravdě 
hodně vzdálená.

  Hrají: Martin Zounar, Roman Vojtek, Martin Kraus, Lucie 
Benešová, Daniela Šinkorová

  Režie: Antonín Procházka

  Alan Ball: PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH
Divadlo Na Fidlovačce, Komorní Fidlovačka, 15. 5.

Komedie Pět ve stejných šatech se odehrává v ložnici nevěstina 
domu, zatímco venku probíhá honosná svatební oslava. Do ložnice 
se postupně trousí pět družiček, nedobrovolně oblečených do stej-
ných šatů, aby se tu ukryly a nemusely se účastnit svatebního 
veselí. A ačkoliv to zpočátku vypadá, že mají společné jen dvě 
věci - kýčovité šaty a to, že z duše nenávidí nevěstu - postupně 
se začínají díky svým tragikomickým životním trápením sbližovat. 
Ze škodolibé zábavy - bojkotovat probíhající veselku - postupně 
vzniká neskutečně zábavný hořkosladký soukromý happening.

  Hrají: Aneta Krejčíková, Sandra Pogodová, Marie Doležalová, 
Martina Šťastná, Petr Batěk, Tereza Martinková

  Režie: Jan Jirků

 Wariot Ideal : LETCI 
Alfred ve dvoře, 17. 5.

Wariot Ideal vypráví příběh mladých mužů odcházejících do za-
hraničního odboje s touhou pokořit Hitlera, zastavit smrtící vlnu 
šířící se celou Evropou a osvobodit své nejbližší i okupované Čes-
koslovensko. Po nebezpečném útěku se složitě dostávají do Vel-
ké Británie, kde na ně namísto okamžitého boje čekají nudné 
hodiny anglického jazyka, nácvik létání ve formacích (ale pouze 
na bicyklech) a zdánlivě nekonečný výcvik. Nakonec se přeci jen 
ocitají v útrobách těžkých pomalých bombardérů, snadných cílů 
pro německé stíhače i pozemní protivzdušnou obranu Třetí říše. 
Muži létající na křídlech RAF, stáli nohama pevně na zemi a ne-
váhali vyměnit své životy za ráznou a přímou odpověď. Wariot 
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trapnost, stud či bezradnost nad nenaplněnými očekáváními 
uměleckými i lidskými

  Anton Pavlovič Čechov: RACEK
Divadlo v Dlouhé, 25. 5.

Komedie o čtyřech dějstvích. Jedna z nejznámějších světových 
her, kde se mluví o něčem jiném, o něčem jiném se žije a o něčem 
jiném je život. A je tu dívka a chlapec, spisovatel a herečka, strýček 
a další lidé a lvi, orli a křepelky, parohatí jeleni, husy, pavouci, 
mlčenlivé ryby přebývající ve vodách, mořské hvězdice… zkrátka 
všechny životy.

  Hrají: Klára Sedláčková-Oltová, Pavel Neškudla, Pavel Tesař, 
Marie Poulová, Tomáš Turek, Magdalena Zimová, Eva Hacu-
rová, Petr Jeništa, Jan Vondráček, Jan Meduna, Martin Veliký, 
Lenka Veliká, Michaela Doležalová

  Režie: SKUTR, scéna: Jakub Kopecký, kostýmy: Simona 
Rybáková, hudba: Petr Kaláb

  Václav Kliment Klicpera, Milan Šotek:  
MLYNÁŘOVA OPIČKA

Stavovské divadlo, Scéna Národního divadla, 25. a 26. 5.

Nejklicperovatější Klicpera, jakého si umíte představit.
  Hrají: Vladislav Beneš, František Němec, Václav Postránecký, 
Pavlína Štorková, Jiří Suchý z Tábora, Filip Rajmont, David 
Matásek, Lucie Juřičková, Matyáš Řezníček, Martina Preissová 
a další

  Režie: Štěpán Pácl

  Lachende Bestien: SEZUAN 
Venuše ve Švehlovce, 26. 5.

Nový autorský projekt divadelní skupiny Lachende Bestien založe-
ný na Brechtově Dobrém člověku ze Sečuanu a jeho teoretických 
textech, dále inspirováno knihou Sapiens J. N. Harariho. Čtyři 
herečky na jevišti na půdorysu Brechtovy hry vypovídají o femi-
nismu, lásce, kapitalismu a životě v pravdě dnes. Demonstrace, 
politika a Verfremdungseffekt. 

  Režie: Michal Hába

  DĚDICTVÍ ANEB KURVAHOŠIGUTNTAG 
Divadlo U Hasičů, 26. 5.

Při příležitosti 25. výročí uvedení legendárního filmu Dědictví 
aneb Kurvahošigutntág od tvůrců Bolky Polívky & Věry Chytilové, 
si Vás dovolujeme pozvat na světovou premiéru jeho divadelní 
adaptace. Mladí umělci (věkový průměr 15–18 let), pod vede-
ním herce a režiséra Davida Šíra, Vám odehrají Váš oblíbený film 
přesně tak, jak jej znáte z TV obrazovky, ovšem poprvé v historii 
na jevišti, protože tato perla české kinematografie, se zatím svého 
divadelního nastudování nedočkala…až teď.

  Hrají: F. Pelc, S. Bogner, K. Ulrychová, K. Čečilová, R. Chudo-
bová, A. Jurčík, P. Hofbauer, O. Hloušková, E. Nechvátalová, 
T. Pazderka, M. Hájek, L. Valterová, S. Srba

  Režie: David Šír

Ideal vzdává hold „bezejmenným hrdinům“ s veškerou úctou, 
částečně s patosem, ale rozhodně s humorem sobě vlastním. 
Letadla v měřítku 1:18, dobové filmové záznamy, věrné kostýmy 
i rekvizity, to vše na dosah diváků.

  Autoři, performeři: Jan Dörner, Jan Kalivoda, Vojtěch Švejda, 
Patrik Vojtíšek, Mikoláš Zika

  ČERVENÝ KUKIŠ ANEB SORRY JAKO!
Divadlo Mana, 18. 5.

Vyprávění o malém chlapci, co se chtěl stát králem a na vrchol 
šel přes mrtvoly. Příběh o touze po moci, o nekontrolovaném 
ovládání všeho – ekonomiky, médií, lidí, politiky. O neomezeném 
vlivu. Příběh, který možná není zcela neznámý. Příběh pohádkový 
s prvky hororu. 

  Hrají: Veronika Svozílková, Pavel Little Krejčí, Milan 
M. Deutsch

  Režie: Ivo Šorman

  Gustave Flaubert: PANÍ BOVARYOVÁ
Divadlo pod Palmovkou, 19. 5.

Ema je provdána svými rodiči za venkovského lékaře, Karla Bovary-
ho. Ten svoji ženu bezmezně miluje, ale Ema upadá do monotón-
nosti manželského života. Spojení Emy a Karla vyvolává u mnohých 
lidí údiv. Nedokáží si vysvětlit, co tyto dva lidi vlastně spojuje. Proč 
spojila tak krásná žena jakou je Ema svůj život s mužem, který je 
nudný, nespolečenský a ustrašený? I proto se Ema stává terčem 
touhy některých mužů. A nakonec jim podlehne. Přitom jen touží 
po ujištění, že je milována, to však nachází pouze u milenců, u své-
ho muže nikoli. Hlavním tématem je nenaplněná láska a peníze. 
Paní Bovaryová přichází o iluze a uchyluje se ke krajnímu řešení.

  Hraji: Lucie Štěpánková, Martin Hruška, Radek Valenta, Zu-
zana Slavíková, Jan Teplý, Jan Hušek, Ondřej Veselý, Stanislav 
Šárský, William Valerián, Kamila Trnková, Ivan Jiřík, Marie 
Málková, Wiesław Cichy

  Režie: Michal Lang

  Oskar Bábek: POHASLY FORBESY
Komorní činohra v Divadle Troníček, 21. 5.

Jde jaro. Tři muži a jedna žena uvězněni sněhovou kalamitou 
na  několik dnů v  nádražní restauraci. „Zapadlí vlastenci“… 
„Chlapská“ hra o české krajině je plná neokázalého humoru, který 
překračuje hranice také toho černého až cynického, a zároveň 
plná vzteku a smutku z „poznání“, že na štěstí není spolehnutí. 
Světová premiéra! 

  Hrají: Petr Halíček, Jaroslav Someš a Luláš Král
  Režie: Jiří Bábek, výprava: Ľubica Bábek Melcerová, hudba: 
Zdeněk Dočekal

  Ivo Vodseďálek: FALEŠNÝ JE VÝKLAD 
DĚJIN, BEZ MÉ VLASTNÍ OSOBY 

Divadlo Orfeus, 23. 5.

Dramatizovaný pořad z prózy i poezie českého undergroundo-
vého básníka a výtvarníka. Hlavními motivy jeho tvorby jsou 

32  divadla



M. Buckleyová“ Černá, P. Hildebrandová, rež. D. Záveská, M. Zik-
mundová | DS Do Propasti Kosti
21. 05. | 17.00 | Vílí poklad – příběh dvou děvčátek vypráví 
o hamižnosti jejich macechy, o dobrých lesních vílách, které po-
mocí pokladu změní chamtivost v lásku a díky opravdovému přání 
vrátí i tatínka z vojny. A poklad? Tím je přece šťastná a spokojená 
rodina! Dospělí herci sice rozehrávají děj příběhu, ale hlavními 
protagonisty jsou právě děti. Hrají: M. Vávrová, K. Půlpánová, 
S. Půlpánová, A. Vávrová ad., rež. J. Pšenička | DS Dipona
26. 05. | 21.00 | Paní Láry Fáry – B. MacDonaldová, E. Če-
chová – znáte někoho, kdo si po sobě neuklízí hračky? A víte, 
že zřejmě chytl čurbesajdu? Pošlete ho za paní Láry Fáry, ta zná 
lék na všechny dětské nemoci a navíc je s ní i legrace! Hravé pří-
běhy paní Láry Fáry s písničkami a loutkami hrají děti z Horních 
Počernic. Hrají: Z. Staňková, K. Eisenhammerová, M. Klímová, 
A. Staňková, T. Zuščík, L. Schovancová, Á. Kulhavá, B. Tůmová, 
J. a V. Čechovy, rež. E. Čechová | DS Na Radosti Horní Počernice
27. 05. | 17.00 | Paní Láry Fáry
27. 05. | 21.00 | Soudné sestry – T. Pratchett – předlohou 
fantasy komedie je stejnojmenný kultovní román britského au-
tora Terryho Pratchetta, jenž ve svém bájném světě Zeměploše 
rozehrává prastarý a nadčasový příběh sváru dobra a zla, příběh 
lidské touhy po moci a ovládnutí druhých. Hrají: I. Procházková, 
S. Kubová, A. Heverová, P. Chotívka, J. Štěpánová, T. Henkl, K. Ma-
tyášová, rež. R. Barták | Březnický a rožmitálský divadelní spolek
28. 05. | 17.00 | Paní Láry Fáry

  LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ  
SLAVNOSTI 2017
27. 6. – 9. 9. 2017

  vstupenky na pražská představení v prodeji na www.shakespeare.cz 
a v síti Ticketportal 

  generálním partnerem je investiční skupina PPF

PRAŽSKÝ HRAD 
Praha 1

27. 06. | 20.00 | HAMLET – premiérou letošních Letních shake-
spearovských slavností je inscenace Hamlet v překladu Martina 
Hilského a v úpravě a režii Michala Vajdičky. V hlavních rolích 
populární Shakespearovy tragédie se představí J. Plesl, H. Čermák, 

  Natalie Kocab: POHŘEB AŽ ZÍTRA 
Švandovo divadlo, 27. 5.

Můžeme to teď neřešit? Můžeme? Tenhle jediný den?! Můžeme 
dělat, že jsme normální rodi… Příbuzní?“ Měla to být poklidná 
večeře. Důstojně se sejít v předvečer babiččina pohřbu. Po delší 
době zase celá rodina: matka, dvě dospělé dcery, náctiletý syn 
i bývalý manžel. A možná ještě někdo. Jenom se potkat a nemluvit 
o ničem konfliktním. Zbytečně neprovokovat. Jenom se potkat, 
aby zítřejší pohřeb proběhl v poklidu. Ovšem od začátku je zřejmé, 
že dnešek rozhodně klidný nebude. Zoufalost a absurdita mají 
k sobě zatraceně blízko. Ještě budete rádi za svoji rodinu!

  Hrají: Natálie Řehořová, Beáta Kaňoková, Bohdana Pavlíková, 
Luboš Veselý, Robert Jašków, Cyril Dobrý, Adam Ernest.

  Režie: Daniel Hrbek 

�DIVADELNÍ FESTIVALY

  FESTIVAL DIVADLO V PŘÍRODĚ
47. ročník nejstarší přehlídky amatérského 
divadla pod širým nebem

Kulturní centrum Horní Počernice (pořadatel festivalu)
Votuzská 379/11, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice
tel.: +420 281 920 326
e–mail: divadlo@pocernice.cz
www.divadlopocernice.cz

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

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

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

19. 05. | 21.00 | Vrátila se jednou v noci – E. Rovner – starý 
mládenec Manuel se konečně chystá ženit. Jeho matka Fanny 
po deseti letech „odpočinku v pokoji“ vstane z hrobu, aby na si-
tuaci osobně dohlédla a nevěstu si proklepla. Energická žena se 
tak znovu začne plést do života svého dospělého syna. Protože 
maminky jsou tu od toho, aby svým dětem pomáhaly ukazovat 
správnou cestu. Hrají: J. Sůvová, J. Špaček, Z. Víznerová, M. Král, 
M. Klich, E. Bartoňová, S. Tomek, R. Sýkorová, O. Krásný, rež. 
K. Šimicová, I. Ptáčková | DS Právě začínáme 
20. 05. | 17.00 | Pohádka o ponocném – I. Vrba – jak ponocný 
ztratil roh, dostal jiný a nakonec měl dva... Pohádkové vyprávění, 
do kterého se zapojí i děti a budou s Ivem Vrbou společně hrát 
a řádit na jevišti. Hrají: I. Vrba a diváci
20. 05. | 21.00 | Hrdina západu – J. M. Synge – kde dneska 
počestné děvče může najít řádného a poctivého ženicha? Pěk-
ného mužského s čelem klenutým a moudrýho jak Šalamoun? 
Mládence, kterého se bojí četníci i bludní kostlivci? Praví hrdinové 
pocházejí ze západu! Hrají: V. Hendrych, D. Štochl, T.„Kapík“ Kapal, 
B. Vrátná, V. Černá, D. Staněk, J. Horyna, M. Kryška, N. Groverová, 
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DIVADLO VIOLA
Národní 7, Praha 1

21. 05. | 20.00 | Karibská noc – nejlepší oceněné součas-
né divadelní texty z Karibiku poprvé v češtině! Scénické čtení 
her Řetízek Marie Therèse Picard (Guyana/Guadeloupe) a Bar 
pod hvězdami Alfreda Alexandra (Martinik). Hrají: N. Drabiš-
čáková, T.  Kobr ad., rež. J.  Šmíd | malé stylové občerstvení | 
vstupné: 150/100 Kč | rezervace: pokladna@divadloviola.cz, 
tel. 224 220 844, 602 184 170

FRANCOUZSKÝ INSTITUT (PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 5. P)
Štěpánská 35, Praha 1 

23. 05. | 19.00 | Marie-Therèse Picard a Alfred Alexandre 
– nové hlasy karibské literatury a dramatiky – setkání s autory, 
jejichž texty patří k tomu nejinspirativnějšímu, čím nás moderní 
karibská literatura a divadlo může oslovit | ve francouzštině, tlu-
močeno do češtiny | ve spolupráci s IFP a ETC_Caraïbe | vstup volný

KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA
Ostrovní 13, Praha 1

24. 05. | 18.00 | Havel, Mandela a lidská práva v jihoaf-
rické literatuře, divadle a realitě – mezinárodní debata s ji-
hoafrickou politoložkou T. Nkiwane, jihoafrickým teatrologem 
a divadelníkem D. Peimera a českým afrikanistou O. Hulcem. Mo-
deruje: H. Horáková (Metropolitní univerzita Praha | v angličtině, 
tlumočeno do češtiny | ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla 
a Českou rozvojovou agenturou | součástí pořadu bude i malé 
stylové občerstvení | vstup volný

KINO 35
Štěpánská 35, Praha 1

24. 05. | 20.00 | Shashamane – česká premiéra unikátního 
dokumentu režisérky G.  Amati s  následnou debatou. Obraz 
současné Afriky vymykající se stereotypním představám. Pořádá 
ČRA ve  spolupráci s Tvůrčí Afrikou, Francouzským institutem 
a Ústavem mezinárodních vztahů | 50‘, Itálie, 2016, anglické 
titulky | rezervace na www.ifp.cz/Program-Kino-35 | vstup volný

H2O – UMĚLECKÝ PROSTOR
Koněvova 61, Praha 3

25. 05. | 20.00 | Koffi Kwahulé: Bintou – „Rouhání, znovu 
a znovu rouhání“. Česká premiéra rebelské hry autora z Pobřeží 
slonoviny. Hrají: K.Vaňková/A.Šťastná, J. Roch, O. Kulhavý, M. Ha-
luzová, T. Gsollhoferová, P. Novák, K. Šulc, N. Nováková ad. Režijní 
vedení: T. Staněk | vstupné: 150/100 Kč | rezervace vstupenek: 
www.oldstars.cz

L. Vlasáková, L. Hampl, V. Khek Kubařová / V. Macková, P. Vršek, 
V. Polívka a P. Šimčík. Kostýmy navrhla K. Hollá, scénu P. Andraško 
a hudbu složil M. Novinski | premiéra
28. 06. – 12. 07. | 20.30 | Hamlet
14. 07. – 21. 07. | 20.30 | Sen noci svatojánské
23. 07. – 28. 07. | 20.30 | Pocta Shakespearovi
29. 07. – 05. 08. | 20.30 | Mnoho povyku pro nic
07. 08. – 16. 08. | 20.30 | Romeo a Julie
17. 08. – 29. 08. | 20.30 | Hamlet
31. 08. – 02. 09. | 20.30 | Komedie omylů
05. 09. – 09. 09. | 20.30 | Hamlet

HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA AMU
Lichtenštejnský palác, Praha 1

01. 08. – 05. 08. | 20.30 | Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete
07. 08. – 12. 08. | 20.30 | Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete
14. 08. – 20. 08. | 20.30 | Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete
22. 08. – 28. 08. | 20.30 | Veselé paničky windsorské
30. 08. – 31. 08. | 20.30 | Othello

  TVÚRČÍ AFRIKA  
ANEB VŠICHNI JSME AFRIČANI
13. ročník (nejen) divadelních setkání
20. – 25. 5. 2017

  pořádá Komba z. s. s podporou Hlavního města Prahy, Státního fondu 
kultury, Ministerstva kultury ČR a Francouzského institutu v Praze

  více informací na www.tvurci-afrika.simplesite.com 

NÁMĚSTÍ VÁCLAVA HAVLA  
(PIAZZETTA NÁRODNÍHO DIVADLA)
Praha 1

20. 05. | 11.00–19.30 | Benso či-li Afrika na piazzettě – 
Maximum Afriky v srdci Prahy! – africké pohádky, hudba, tanec, 
módní přehlídka, foto výstavy, workshopy, africká kuchyně, tržiště 
s řemeslnými výrobky, afrokadeřnictví, prezentace afrických vel-
vyslanectví, MZV, ČRA a organizací napojených na Afriku. Speciální 
host: M. Rebcová a Ghana Dance Ensemble | za podpory Tance 
Praha z.ú. a Velvyslanectví ČR v Akkře | ve spolupráci s Národním 
divadlem a ACA – African Culture and Art | vstup volný
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15. 05. | 19.00 | Andrea Chénier – U. Giordano – opera – rež. 
M. Dočekal 
16. 05. | 19.00 | V rytmu swingu buší srdce mé – M. Vač-
kář, O. Havelka – činohra – úč. I. Ozorovič, J. Bidlas, P. Bereto-
vá, K. Dobrý, M. Zbrožek, R. Havelková, F. Kaňkovský/P. Batěk, 
M. Borová, D. Matásek, M. Preissová, F. Rajmont – rež. O. Havelka
17. 05. | 19.00 | Prodaná nevěsta – B. Smetana – opera – 
rež. M. Švecová
18. 05. | 19.00 | Krakatit
19. 05. | 19.00 | Sen čarovné noci
20. 05. | 14.00 a 19.00 | Brel – Vysockij – Kryl / Sólo pro tři
21. 05. | 14.00 a 19.00 | Manon Lescaut
24. 05. | 20.00 | La traviata – opera – rež. J. Kališová
26. 05. | 19.00 | Jakobín – A. Dvořák – opera – rež. J. Heřman
27. 05. | 15.00 | Strakonický dudák – J. K. Tyl – činohra – úč. 
I. Orozovič, K. Dobrý/F. Kaňkovský, T. Medvecká, M. Borová, O. Pa-
velka, V. Beneš, L. Juřičková, R. Mácha, J. Tesařová, E. Salzmannová 
ad., rež. J. A. Pitínský
28. 05. | 11.00 | Opera nás baví – Richard Wagner
28. 05. | 11.00 | Andrea Chénier 
29. 05. | 19.00 | V rytmu swingu buší srdce mé
30. 05. | 19.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. J. Heřman
31. 05. | 19.00 | Pýcha a předsudek

  NÁRODNÍ DIVADLO NA SCÉNĚ 
HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN

Křižíkova 10, 186 00, Praha 8
tel.: +420 221 868 666 

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

  v pokladně HDK je možné zakoupit vstupenky na představení 
Národního divadla.

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

01. 05. | 19.00 | Nabucco – G. Verdi – opera – rež. K. Němec
02. 05. | 19.00 | Il trovatore (Trubadúr) – G. Verdi – opera 
– rež. L. Cukr
07. 05. | 19.00 | La traviata – opera – rež. A. Bernard
08. 05. | 19.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. Z. Troška
09. 05. | 19.00 | Romeo a  Julie (Roméo et Juliette) – 
Ch. Gounod – opera – rež. S. Daubnerová
14. 05. | 19.00 | Jeníček a Mařenka – E. Humperdinck – opera 
– rež. M. Forman
15. 05. | 19.00 | Nabucco
16. 05. | 19.00 | Romeo a Julie (Roméo et Juliette)
23. 05. | 11.00 | Rusalka
24. 05. | 19.00 | Trubadúr (Il trovatore)

� STÁTNÍ DIVADLA

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

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

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

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

01. 05. | 16.00 a 20.00 | Dancer – Sergej Polunin Live – balet
03. 05. | 19.00 | Labutí jezero – P. I. Čajkovskij – balet – cho-
reografie K. Greve
04. 05. | 19.00 | Labutí jezero
05. 05. | 19.00 | Manon Lescaut – v. Nezval – činohra – úč. 
P. Štorková, R. Mácha, V. Beneš, V. Polívka/P. Děrgel, L. Zbranková, 
P. Šmíd/M. Řezníček, rež. D. Špinar
06. 05. | 19.00 | Madama Butterfly – G. Puccini – opera – 
rež. J. Heřman
07. 05. | 19.00 | Labutí jezero
08. 05. | 17.00 | Libuše – B. Smetana – opera – rež. P. Novotný 
| derniéra
09. 05. | 19.00 | Sen čarovné noci – W. Shakespeare – činohra 
– úč. O. Pavelka, A. Štréblová, P. Děrgel, J. Suchý z Tábora, P. Bere-
tová, L. Polišenská, P. Batěk, P. Štorková, K. Winterová, M. Stehlík, 
M. Kern, E. Vrbková, M. Preissová, P. Šmíd, rež. D. Špinar
10. 05. | 19.00 | Krakatit – V. Kašlík – opera – rež. A. Nellis 
11. 05. | 19.00 | Chvění – balet – námět, choreografie 
a rež. P. Zuska
12. 05. | 19.00 | Macbeth – G. Verdi – opera – rež. M. Čičvák
13. 05. | 14.00 a 19.00 | Chvění
14. 05. | 14.00 a 19.00 | Pýcha a předsudek – J. Austeno-
vá – činohra – úč. M. Borová, J. Stryková, P. Děrgel, F. Rajmont, 
K. Winterová, L. Juřičková, P. Batěk, D. Prachař, J. Suchý z Tábora, 
D. Barešová, I. Janžurová, J. Dudziaková, J. Preissová, E. Salzma-
nnová, M. Štípková, M. Řezníček, L. Valenová, A. Peřinová, rež. 
D. Špinar
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13. 05. | 19.00 | Jako břitva (Němcová) – L. Lagronová – čino-
hra – úč. M. Borová, T. Medvecká, J. Hartl, J. Štěpnička, A. Švehlík, 
I. Ozorovič, M. Pechlát. E. Salzmannová, J. Preissová, L. Žáčková, 
J. Janěková ml., G. Mikulková, K. Suchá, J. Konvalinka, rež. Š. Pácl
14. 05. | 19.00 | Spalovač mrtvol – L. Fuks – činohra – úč. 
M.  Pechlát, P.  Beretová, L.  Polišenská, R.  Mácha, V.  Javorský, 
K. Sedláčková–Oltová, rež. J. Mikulášek
15. 05. | 19.00 | Othello, benátský mouřenín – W. Shake-
speare – činohra – úč. K. Dobrý, D. Prachař, M. Borová, I. Ozorovič, 
rež. D. Špinar
16. 05. | 19.00 | Le nozze di Figaro (Figarova svatba) – 
W. A. Mozart – opera – rež. J. Průdek
17. 05. | 19.00 | Audience u královny
19. 05. | 19.00 | Tři sestry
20. 05. | 17.00 | Die Zauberflöte (Kouzelná flétna)
21. 05. | 19.00 | Jako břitva (Němcová)
22. 05. | 19.00 | Krvavá svatba
23. 05. | 19.00 | Modrý pták
24. 05. | 19.00 | Mlynářova opička – V. K. Klicpera, M. Šotek 
– činohra – úč. V. Beneš, P. Štorková, F. Němec, V. Postránecký, 
J. Suchý z Tábora, F. Rajmont, D. Matásek, M. Řezníček, L. Juřič-
ková, M. Preissová a další, rež. Š. Pácl | předpremiéra
25. 05. | 19.00 | MLYNÁŘOVA OPIČKA | 1. premiéra
26. 05. | 19.00 | MLYNÁŘOVA OPIČKA | 2. premiéra
27. 05. | 19.00 | Valmont
28. 05. | 19.00 | Spalovač mrtvol
29. 05. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro)
30. 05. | 19.00 | Mlynářova opička
31. 05. | 19.00 | Don Giovanni – W. A. Mozart – opera – rež. 
SKUTR – M. Kukučka a L. Trpišovský

  NOVÁ SCÉNA 
Scéna Národního divadla

Národní 4, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 901 448 (informace o repertoáru)
e-mail: objednavky@narodni-divadlo.cz (objednávky vstupenek)
www.narodni–divadlo.cz

 A bezbariérový přístup
  předprodej vstupenek probíhá na 5 měsíců dopředu 
  hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1) a Stavovské-
ho divadla (Železná 24), otevřeny denně 10.00–18.00; Hudební diva-
dlo Karlín (Křižíkova 10, Praha 8) – po–pá 9.00–13.30, 14.00–19.00, 
so–ne 2 hodiny před představením.

01. 05. | 20.00 | Žádný člověk – J. Kadeřábek – opera – rež. 
K. Schmitt
02. 05. | 19.00 | Dotkni se vesmíru a pokračuj – R. Levínský 
– činohra – úč. D. Matásek, M. Preissová, S. Rašilov, J. Janěko-
vá ml., J. Bidlas, P. Štorková, O. Pavelka, I. Orozovič, A. Švehlík, 
J. Štěpnička, rež. J. Frič
07. 05. | 20.00 | Žádný člověk

28. 05. | 19.00 | Die Fledermaus (Netopýr) – J. Strauss ml. 
– opera – rež. M. Otava
29. 05. | 19.00 | Romeo a Julie (Roméo et Juliette)
30. 05. | 19.00 | Nabucco | derniéra

  STAVOVSKÉ DIVADLO
Scéna Národního divadla

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

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

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

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

02. 05. | 19.00 | Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) – 
W. A. Mozart – opera – rež. V. Morávek
03. 05. | 19.00 | Macbeth – W. Shakespeare – Prague Shake-
speare Company
04. 05. | 19.00 | Krvavá svatba – F. G. Lorca – činohra – úč. 
P. Štorková, T. Vilišová, P. Beretová, A. Fialová, F. Kaňkovský, P. Děr-
gel, R. Mácha, C. Kassai, T. Medvecká, J. Tesařová a další, rež. 
SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský)
05. 05. | 19.00 | Audience u královny – P. Morgan – činohra – 
úč. I. Janžurová, J. Hartl, I. Ozorovič, V. Postránecký, I. Bareš, D. Ma-
tásek, F. Němec. T. Medvecká, M. Stehlík, M. Pechlát, L. Juřičková
06. 05. | 19.00 | Valmont – balet – úč. T. Podařilová/Z. Ši-
máková, A. Katsapov/J. Kodym, M. Drastíková/M. Matějková, 
A. Kramešová/M. Lanoue a další, rež. L. Vaculík
07. 05. | 19.00 | Tři sestry – A.  P.  Čechov – činohra – úč. 
R.  Mácha, M.  Borová, T. Vilišová, J.  Pidrmanová/J.  Stryková, 
F. Rajmont, K. Dobrý a další, rež. D. Špinar
08. 05. | 13.00 | Modrý pták – M. Maeterlinck – činohra – úč. 
P. Štorková, J. Bidlas, F. Kaňkovský, R. Mácha, P. Batěk, L. Juřičková, 
S. Rašilov, K. Winterová, J. Tesařová, M. Preissová, O. Pavelka, 
V. Postránecký, P. Děrgel, rež. Š. Pácl
08. 05. | 19.00 | Audience u královny
11. 05. | 19.00 | Popelka (La Cenerentola) – G. Rossini – 
opera – rež. E. Eszenyi
12. 05. | 19.00 | Jedenácté přikázání – F. F. Šamberk – činohra 
– úč. S. Rašilov, M. Preissová, J. Bidlas, D. Matásek, M. Pechlát, 
Z. Maryška, E. Salzmannová, P. Štorková, D. Prachař a P. Beretová, 
rež. D. Drábek
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20. 05. | 17.00 a 20.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna
24. 05. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of
25. 05. | 19.00 | Cocktail 012 – The Best of
27. 05. | 17.00 a 20.00 | Kouzelný cirkus – nejdéle uváděná 
inscenace Laterny magiky, která dosáhla více než 6000 repríz, 
sleduje putování dvou klaunů za nedosažitelným obrazem krásy 

�DIVADLA HL. M. PRAHY

  DIVADLO ABC
Městská divadla pražská

Vodičkova 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 996 113 (pokladna)
e-mail: rezervace@m-d-p.cz
www.mestskadivadlaprazska.cz

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

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

01. 05. | 19.00 | Drž mě pevně, miluj mě zlehka – R. Ful-
ghum/M. Hanuš – vítejte v tančírně Century! To, co je důležité 
venku, zde není podstatné. Jde tu totiž o jediné – o argentinské 
tango. Úč. J. Hána, J. Klem, T. Novotný, Z. Vencl ad., rež. M. Hanuš 
| 2 h 20 min | derniéra
02. 05. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách – A. a B. Peasovi/M. Hanuš – hudební komedie, 
která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím. Úč. L. Ju-
rek, Z. Kalina, P. Klimeš, H. Doulová, Z. Velen, J. Smutná ad., rež. 
M. Hanuš | 2 h 40 min
03. 05. | 19.00 | Listopad + prohlídka zákulisí – D. Mamet 
– jak být znovu zvolen americkým prezidentem, když populari-
ta klesá k nule? Nekorektní politická fraška, která získala cenu 
Komedie diváků na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích. Úč. 
M. Dlouhý ad., rež. P. Svojtka | 2 h
04. 05. | 19.00 | August August, august – P. Kohout – zápas 
krásného snu s neúprosnou realitou ve světě, kde krásky tančí 
na visutém laně, klauni dostávají kopance a v manéži se ozývá 
řev lvů. Úč. Z. Kalina, J. Schwarz, V. Fridrich, D. Choděrová, S. Jach-
nická, V. Svojtková, M. Kačmarčík, J. Hofman ad., rež. O. Zajíc | 
2 h 10 min
05. 05. | 19.00 | | Romulus Veliký, komedie antických roz-
měrů – F. Dürrenmatt – tak takhle vypadá největší hrdina všech 
dob, nebo ne? Úč. A. Procházka, M. Delišová, N. Kouklová/P. Te-
norová, V. Dvořák ad., rež. O. Zajíc | 2 h 20 min
06. 05. | 19.00 | Holky z kalendáře + prohlídka zákulisí 
– T. Firth – něžná a jímavá komedie o ženách, které jsou pro 
dobrou věc ochotny udělat to, co by je nenapadlo ani v  těch 

08. 05. | 20.00 | Na moři, zírám nahoru – F. Kruckemeyer – 
činohra – úč. M. Borová, P. Vaněk, L. Štěpánková, L. Polišenská, 
J. Suchý z Tábora, rež. Š. Pácl
09. 05. | 20.00 | Experiment myší ráj – J. Havelka – činohra 
– úč. L. Juřičková, T. Medvecká, P. Kosková, D. Toniková, V. Be-
neš, L. Valentová, J. Bidlas, D. Prachař, O. Bauer, M. Bednář, rež. 
J. Havelka 
11. 05. | 20.00 | Křehkosti, tvé jméno je žena – 420PEO-
PLE, D. Špinar– činohra – úč. I. Janžurová, T. Medvecká, J. Prei-
ssová, J. Salzmannová, J. Tesařová, K. Dobrý, H. Arenbergerová, 
Z. Herényiová, N. Novotná, rež. D. Špinar | 1. premiéra
16. 05. | 19.00 | Ohad Naharin: decadance – balet – choreo-
grafie a režie: O. Naharin
17. 05. | 14.30 | Cena Ď
17. 05. | 20.00 | Ohad Naharin: decadance
18. 05. | 20.00 | KŘEHKOSTI, TVÉ JMÉNO JE ŽENA | 2. premiéra
21. 05. | 17.00 | Dlouhý, Široký a  Bystrozraký – Studio 
Damúza
21. 05. | 20.00 | Láska a informace – C. Churchillová – čino-
hra – úč. P. Beretová, M. Polišenská, F. Kaňkovský, D. Matásek, 
E. Salzmannová, T. Vilišová, S. Rašilov, P. Smolárik, P. Vančura
22. 05. | 20.00 | Slečna Julie – Divadlo J. K. Tyla Plzeň – balet 
23. 05. | 20.00 | Spolu/Sami – A. Hillingová – činohra – úč. 
D.  Matásek, A.  Štréblová, F.  Rajmont, I.  Ozorovič, T. Vilišová, 
M. Pechlát, rež. D. Špinar
26. 05. | 20.00 | Křehkosti, tvé jméno je žena
28. 05. | 20.00 | Nová krev – Volný styl – činohra
31. 05. | 20.00 | Dotkni se vesmíru a pokračuj

  LATERNA MAGIKA
04. 05. | 20.00 | Cube – balet – nová média a dynamická cho-
reografie v tanečním projektu mladých tvůrců
05. 05. | 20.00 | Malý princ – na motivy pohádkového románu 
Antoina de Saint-Exupéryho, rež. V. Morávek 
06. 05. | 17.00 a 20.00 | Malý princ
12. 05. | 20.00 | Cube
13. 05. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of – výběr nejoblíbe-
nějších scén z inscenací Laterny magiky z posledních let doplněný 
moderní retro revue
14. 05. | 17.00 | Cocktail 012 – The Best of
19. 05. | 20.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna – projekt 
Laterny magiky má svůj inspirační zdroj ve slavných románech 
Julese Verna, především pak v Tajuplném ostrově. Připomínáme 
v něm vědecké objevy 19. století a tehdejší zeměpisné, geolo-
gické, fyzikální a astronomické poznatky. Děj inscenace je však 
situován do prvních desetiletí 20. století, do éry pionýrů filmo-
vého průmyslu. V nové inscenaci se spojuje pohled na několik 
etap technologického vývoje a stupně vědeckého poznání. Rež. 
D. Drábek
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18. 05. | 19.00 | Shirley Valentine + prohlídka zákulisí – 
W. Russell – bravurní komedie o hledání sebe sama je určena 
nejen ženám středního věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou 
zábavu. Inscenace vznikla ve spolupráci s FDA. Úč. S. Stašová, 
rež. Z. Kaloč | 2 h 50 min
19. 05. | 19.00 | August August, august
20. 05. | 17.00 | Macbeth
22. 05. | 19.00 | V+W Revue – J. Janků, P. Svojtka – hudební 
revue, která připomíná slavnou éru Osvobozeného divadla a jeho 
dva legendární protagonisty Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Úč. 
V. Fridrich, V. Gajerová, R. Říčař, L. Pernetová, R. Kalvoda, Z. Ka-
lina, H. Bor, V. Janků, P. Juřica, B. Janatková a V. Svojtková, rež. 
P. Svojtka | 2 h 45 min
24. 05. | 19.00 | Shirley Valentine
25. 05. | 19.00 | Vím, že víš, že vím…
26. 05. | 19.00 | Evžen Oněgin
27. 05. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách
29. 05. | 19.00 | Dobře rozehraná partie – S. Vögel – současná 
komedie o tom, jak žít sám a nezpustnout. Inscenace vznikla 
ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze. Úč. J. Vlasák, 
L. Jurek, P. Štěpánek, J. Smutná a K. Veckerová, rež. L. Engelová 
| 2 h 40 min
30. 05. | 19.00 | Vím, že víš, že vím…
31. 05. | 19.00 | Shirley Valentine

 MALÁ SCÉNA ABC
10. 05. | 11.00 | Tanec smrti
20. 05. | 10.00 | Herecký kurz pro neherce I.

  DIVADLO POD PALMOVKOU
příspěvková organizace Magistrátu 
hlavního města Prahy

Zenklova 34, 180 36 Praha 8
tel.: +420 283 011 119 (představení, informace, hromadné 
rezervace – obchodní oddělení), +420 283 011 127 (pokladna)
mobil: +420 734 200 097 (pokladna)
e-mail: obchodni@podpalmovkou.cz
www.podpalmovkou.cz

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

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

  jarní předplatné únor – červen – pro opravdové milovníky umění. 
Nabízíme výběr ze tří předplatitelských skupin v různých cenových 
kategoriích. Předplatné si můžete zakoupit v pokladně divadla. 
Informace naleznete na www.podpalmovkou.cz

nejodvážnějších snech. Úč. H. Doulová, V. Gajerová, D. Batulko-
vá, R. Fidlerová, J. Smutná, K. Macháčková, L. Termerová ad., rež. 
O. Zajíc | 2 h 50 min
08. 05. | 19.00 | Listopad
09. 05. | 19.00 | Vím, že víš, že vím… + prohlídka zákulisí 
– R. Sonego, R. Giordano – hra, ve které se snoubí všechno, co 
v dobré komedii nesmí chybět. Úč. S. Stašová, M. Dlouhý, A. Daň-
ková, V. Fridrich/P. Vančura, rež. V. Strnisko | 2 h 30 min

Macbeth, foto A. Hrbková

10. 05. | 19.00 | Macbeth – W. Shakespeare – jedna z nej-
slavnějších tragédií o zhoubném pokušení. Úč. P. Juřica, A. Bílík, 
M. Kačmarčík, T. Novotný, V. Udatný, R. Madeja/J. Š. Hájek ad., 
rež. P. Khek | předpl. sk. A | 2 h 45 min
11. 05. | 19.00 | Pan Kaplan má třídu rád – L. Rosten/M. Ha-
nuš – oblíbená kniha o záludnostech vyučování cizí řeči v originál-
ním jevištním provedení plném písní, tance a půvabného humoru. 
Tato inscenace získala ocenění Komedie roku 2009 a cenu odborné 
poroty na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích. Úč. O. Vízner ad., 
rež. M. Hanuš | 2 h 50 min
13. 05. | 14.00 | Divadelní ABCeda – hravé odpoledne pro děti
13. 05. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách
15. 05. | 19.00 | Evžen Oněgin + prohlídka zákulisí – 
A. S. Puškin – slavný milostný příběh nenaplněné lásky, hledání 
smyslu a životního cíle. Úč. J. Hána, P. Tenorová, H. Hornáčková, 
A. Bílík, J. Smutná ad., rež. P. Khek | 2 h 20 min
16. 05. | 19.00 | Na miskách vah + prohlídka zákulisí – 
R. Harwood – strhující drama o hledání pravdy a společenské 
zodpovědnosti v totalitní společnosti. Úč. V. Fridrich, J. Vlasák, 
J. Suchý z Tábora/M. Vykus, N. Horáková, P. Juřica, V. Janků., rež. 
P. Svojtka | 2 h 30 min | prvních 20 kupujících získává audioknihu 
zdarma
17. 05. | 19.00 | Bedřich Smetana: The Greatest Hits – 
J. Janků, P. Svojtka – osm a půl opery za jednu cenu! Komický 
muzikál pro činoherce z pera Ivana Hlase a Jiřího Janoucha získal 
na GRAND Festivalu smíchu cenu Komedie diváků. Úč. P. Juřica, 
J. Klem, V. Khek Kubařová/N. Horáková, V. Gajerová, R. Kalvoda 
ad., rež. P. Svojtka | 2 h 45 min
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11. 05. | 19.00 | Don Juan – Molière – trpká komedie o muži, 
kterému ležel svět u nohou, a přesto jej vyzval na souboj. Hrají: 
O. Veselý, R. Valenta, B. Valentová, T. Dočkalová, O. Volejník, J. Ko-
nečný, I. Jiřík, J. Kačer a další, rež. M. Lang | 2 h 15 min
12. 05. | 19.00 | Večer tříkrálový – W. Shakespeare – žádný 
sen není nesplnitelný… Jedna z nejslavnějších komedií všech 
dob v novém kabátě. Hrají: I. Wojtylová, R. Valenta, T. Dočkalová, 
J. Teplý, I. Jiřík, Z. Slavíková, O. Veselý, O. Volejník, T. Dianiška, 
S. Šárský, J. Kučera, J. Kačer, rež. I. Krejčí | předplatné skupina 
B | 2 h 55 min
15. 05. | 19.00 | Fuk! | zadáno

Paní Bovaryová

17. 05. | 10.00 | Paní Bovaryová – G. Flaubert – nenaplněná 
láska a peníze. Hrají: L. Štěpánková, M. Hruška, R. Valenta, Z. Slaví-
ková, J. Teplý, J. Hušek, O. Veselý, S. Šárský, W. Valerián, K. Trnková, 
I. Jiřík, M. Málková, W. Cichy, rež. M. Lang | 1. veřejná generálka
17. 05. | 19.00 | Můj romantický příběh – D. C. Jackson – 
současná komedie o hledání lásky. Hrají: J. Konečný, B. Valentová, 
I. Wojtylová, J. Vlas, P. Horváthová a R. Valenta, rež. T. Svoboda 
| 2 h 20 min
18. 05. | 10.00 | Paní Bovaryová | 2. veřejná generálka
18. 05. | 19.00 | Králova řeč – D. Seidler – hra napsaná podle 
tajných deníků královského logopeda o síle rodící se z překonávání 
slabosti. Hrají: M. Stránský, D. Sitek, P. Horváthová/S. Vrbická, 
K. Macháčková, R. Přibil, K. Vlček, I. Jiřík, I. Kubečka a další, rež. 
P. Kracik | 2 h 45 min
19. 05. | 19.00 | PANÍ BOVARYOVÁ | premiéra

01. 05. | 19.00 | Fuk! – M. Goos – černá komedie o úskalích 
mužského středního věku. Hrají: M. Hruška, J. Langmajer, O. Vo-
lejník, Z. Kupka, T. Branna, rež. P. Zelenka | 2 h
04. 05. | 10.00 | Nora – H. Ibsen – i bezelstné hrdinky mívají svá 
tajemství… Hrají: J. Teplý, T. Dočkalová, J. Hušek, K. Holánová, 
R. Valenta, H. Seidlová, rež. J. Nebeský | 2 h 10 min

Mocná Afrodíté

05. 05. | 19.00 | Mocná Afrodíté – W. Allen – nejdojemnější 
komedie Woody Allena nejen o mileneckém mnohoúhelníku. 
Hraji: Z. Kupka, T. Dočkalová, I. Jiřík, I. Wojtylová, J. Konečný, 
S. Šárský, H. Seidlová, O. Volejník, J. Hušek, V. Fialová a další, rež. 
Vojtěch Štěpánek | 2 h 20 min
08. 05. | 18.00 | Vernisáž Eleny Nittnausové a Miloslavy 
Salanciové – Elena Nittnausová představí své abstraktní malby, 
které vychází z jejích osobních pocitů, zážitků a zkušeností. Vedle 
maleb budou k vidění abstraktně či geometricky pojaté pastely. Mi-
loslavy Salanciové. Ta ve své tvorbě propojuje výtvarný experiment 
s pocitem zážitku, který následně přetváří prostřednictvím hry s vý-
tvarnými výrazovými prostředky. Galerie je otevřena v době konání 
divadelního představení 18.30–21.00 | vstup volný | www.anyart.cz
09. 05. | 19.00 | Nora
10. 05. | 19.00 | Edith a Marlene – É. Pataki – nejslavnější 
písně zlaté éry šansonu na pozadí dramatických osudů Edith Piaf 
a Marlene Dietrich. Hrají: H. Seidlová, R. Drössler, B. Valentová, 
K. Vlček, R. Přibil, O. Kavan, J. Hušek a další, rež. P. Pecháček | 
2 h 45 min

Don Juan
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  DIVADLO ROKOKO
scéna Městských divadel pražských

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

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

01. 05. | 19.00 | Hráči + prohlídka zákulisí – N. V. Gogol – 
tragikomedie z atraktivního prostředí falešných hráčů. „V kartách 
neexistuje předstírání, karban nešetří nikoho, karty jsou velmi 
demokratické.“ Úč. M. Dlouhý, V. Fridrich, A. Procházka ad., rež. 
P. Svojtka | 2 h 15 min
02. 05. | 19.00 | Kdo se bojí Virginie Woolfové? – E. Albee – 
jedna z nejlepších her druhé poloviny dvacátého století. Slavné 
komorní drama plné překvapivých zvratů i absurdních krutých 
her je hlubokou sondou do partnerských vztahů. Úč. A. Procház-
ka, V. Gajerová, V. Dvořák, V. Khek Kubařová, rež. P. Svojtka | pro 
předplatitele a členy KD za 90 Kč
03. 05. | 19.00 | Scénické čtení – Marek Epstein – Mléčné 
sklo
04. 05. | 19.00 | Konkurz – J-C. Carrière – všichni chtějí roli. 
A jsou pro to ochotni udělat téměř vše. O jakou roli se jedná? To 
nikdo přesně neví. Úč. D. Batulková, J. Hána, A. Procházka, J. Vlach, 
Z. Dolanský, H. Hornáčková, rež. O. Zajíc | 2 h 10 min
06. 05. | 17.00 | Hráči
08. 05. | 19.00 | Premiéra mládí + prohlídka zákulisí – 
Ch. Giudicelli – bláznivá komedie o dvou mimořádných ženách 
a jednom velkém dobrodružství. Úč. D. Syslová, J. Smutná, rež. 
J. Ryšánek Schmiedtová | 2 h
09. 05. | 19.00 | Hodina před svatbou – P. Riera – drama 
o tom, jak finanční a obchodní zájmy devastují rodinné vztahy. 
Úč. P. Štěpánek, M. Badinková/B. Valentová, V. Dvořák, J. Hána, 
L. Jurek, E. Pacoláková, D. Batulková, M. Málková, M. Kačmarčík, 
rež. O. Zajíc | 2 h
10. 05. | 19.00 | Oddací list – E. Kishon – řada komických situací 
s jemnou nadsázkou a chytrou ironií provokuje k zamyšlení: vzali 
bychom si svého partnera i po dvaceti letech společného soužití? 
Úč. J. Vlasák, T. Medvecká ad., rež. O. Zajíc | 2 h 05 min
11. 05. | 19.00 | Molly Sweeney – B. Friel – česká premiéra 
psychologického dramatu vynikajícího irského dramatika o sle-
potě skutečné i domnělé, a opravdových zázracích života. Úč. 
D. Batulková, V. Fridrich a A. Procházka, rež. O. Zajíc | 2 h 20 min
12. 05. | 19.00 | Kancl – R. Gervais, S. Merchant – první diva-
delní uvedení kultovního seriálu BBC, který je originálním a vtip-
ným pohledem do zákulisí jedné zdánlivě obyčejné kanceláře. 
Úč. V. Fridrich, J. Hána, Z. Kalina ad., rež. P. Svojtka | 2 h 20 min
13. 05. | 17.00 | Konkurz | předpl. sk. D

22. 05. | 19.00 | Laskavé bohyně – J. Littell – sex, incest, 
konečné řešení. Maximilien Aue nikdy neexistoval. Druhá svě-
tová válka ano. Historická fikce na půdorysu antického dramatu. 
Světově proslulý román poprvé na českém jevišti. Hrají: J. Teplý, 
O. Volejník, O. Veselý, S. Šárský/W. Cichy, Z. Slavíková, T. Dočkalová, 
I. Jiřík, Z. Kupka, rež. M. Lang | 2 h 55 min
23. 05. | 19.00 | Mocná Afrodíté
24. 05. | 10.00 | Paní Bovaryová
24. 05. | 19.00 | Fuk!
25. 05. | 15.00 | Jak je důležité býti (s) Filipem – O. Wilde  
– Jsme důvtipní. Jsme seriózní. Jsme dobře vychovaní. Jsme ele-
gantní. Někdy ale, když se nikdo nedívá, vášnivě jíme, chodíme 
v ponožkách a věříme na osud. Ryze britská studie žen, mužů, 
vztahů a stereotypů, kterým dobrovolně a s úsměvem podléháme. 
Komedie mnoha párů, které nepodceňují styl a nepřeceňují prav-
du. Úč. M. Vykus, R. Zima, L. Fischerová, J. Trojanová, S. Vrbická, 
M. Dvořák, V. Zavadil, rež. H. Marvanová | Indigo Company | host
25. 05. | 19.00 | Jak je důležité býti (s) Filipem
26. 05. | 19.00 | Paní Bovaryová | předplatné skupina A
29. 05. | 19.00 | Nora
30. 05. | 19.00 | Králova řeč
31. 05. | 19.00 | Edith a Marlene

  PALM OFF STUDIO
02. 05. | 19.30 | Jak sbalit ženu 2.0 – T. Baránek – technologie 
lovu nejen pro myslivce. Hrají: T. Dianiška, B. Kubátová, T. Dočka-
lová, J. Albrecht, rež. F. X. Kalba | 1 h 20 min
03. 05. | 19.30 | Dva ubohý Rumuni, co mluvěj polsky – 
D. Masłowska – tragikomedie „on the road“, ve které se Rumu-
nem může stát kdokoliv. Hrají: O. Volejník, T. Dočkalová, J. Teplý, 
H. Seidlová, S. Šárský, S. Vrbická, V. Vostarek, M. Nohýnková, rež. 
M. Lang | 1 h 45 min
09. 05. | 19.30 | 1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bába je 
komedie – život je krásnej, ale i tak se najde spousta každoden-
ních vopruzů, který dokážou otrávit celej den. Hrají: B. Kubátová, 
J. Albrecht a T. Dianiška, rež. F. X. Kalba | 1 h 5 min
16. 05. | 19.30 | Jak sbalit ženu 2.0
17. 05. | 19.30 | Mlčení bobříků – T. Dianiška – totalitní horor 
o nástrahách skautingu. Hrají: T. Dianiška, T. Dočkalová, B. Kubá-
tová, rež. J. Frič | předplatné skupina C | 1 h 20 min
18. 05. | 19.30 | Mickey Mouse je mrtvý – T. Dianiška a kol. 
– divadelní trip o zlých snech. Hrají: T. Dianiška, B. Kubátová, 
T. Dočkalová, J. Albrecht, rež. F. X. Kalba | 1 h
20. 05. | 19.30 | TRYPTYCHON | Cabaret Calembour | host 
divadla | premiéra
23. 05. | 19.30 | Přísně tajné: Hrubá nemravnost – T. Dia-
niška, B. Holiček – inspirací pro jevištní féerii je pozoruhodný 
a dojemný příběh geniálního matematika a homosexuála Alana 
Turinga. Hrají: K. Baranová, J. Albrecht a T. Dianiška, rež. B. Holiček 
| 1 h 15 min
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ZÁJEZDY
09. 05. | 19.00 | Na miskách vah | Jablonec nad Nisou
12. 05. | 19.00 | Holky z kalendáře | Tábor
23. 05. | 19.00 | Na miskách vah | Tábor

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

Dejvická 38, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 316 784, 224 316 186 (pokladna)
mobil: +420 607 057 459, 607 911 458 (pokladna)
e-mail: info@spejbl–hurvinek.cz
www.spejbl–hurvinek.cz

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

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

03. 05. | 19.00 | Dějiny kontra Spejbl – H. Štáchová, A. Kne-
ifel – prostřednictvím Spejbla a Hurvínka, díky jejich humoru 
a typickému vidění světa, se seznámíme se skvělými objevy, 
které vznikly se záměrem ulehčit lidem život, nakonec však byly 
proti nim zneužity. Otec Spejbl chce přesvědčit skeptického syna 
o smyslu a vyšším poslání dějinných událostí. Snaží se poukázat 
na lepší stránku lidstva – má však mocného „protivníka“ – dě-
jiny. Tato aktualizovaná hra patří k těm nejlepším představením 
pro dospělé diváky, které za dobu existence D S+H vznikly. Rež. 
H. Štáchová, hudba J. Škorpík
17. 05. | 19.00 | Spejbl a město hříchu – M. Kirschner, R. Král, 
J. Lstibůrek – temnější atmosféra, detektivní zápletka, děsivé 
zpěvy a tance při kterých by se i v loutkách krve dořezal! Ptáš se 
komu klapou dřeváky? Tobě klapou!

15. 05. | 19.00 | Strýček Váňa – A. P. Čechov – „Život člověka 
utahá!“ Tragikomedie o velkých touhách a nenaplněných snech. 
Úč. V. Fridrich, A. Procházka, Z. Kajnarová, N. Horáková ad., rež. 
P. Svojtka | 2 h 30 min 
16. 05. | 19.00 | Happy End + prohlídka zákulisí – A. Gov – 
současná izraelská tragikomedie, ve které se lehce a s nadhledem 
vypráví o velmi vážných věcech. Úč. D. Batulková, R. Fidlerová, 
J.  Smutná, E.  Pacoláková, H.  Doulová, J.  Hána, Z. Velen, rež. 
A. Goldflam | 2 h 20 min
17. 05. | 19.00 | Želary – K. Legátová – adaptace nejvyhle-
dávanějšího bestselleru posledních let. Úč. E. Pacoláková, V. Fri-
drich, J. Smutná, O. Vízner, V. Dvořák, J. Nosek ad., rež. P. Khek 
| 2 h 40 min
18. 05. | 19.00 | Top Dogs + prohlídka zákulisí – U. Wid-
mer – moderní groteska o rekvalifikaci manažerů propuštěných 
z vysokých funkcí. Úč. H. Hornáčková, D. Batulková, L. Zbranková, 
Z. Vencl, J. Hána, L. Jurek, R. Kalvoda, M. Vykus, Z. Dolanský, rež. 
P. Svojtka | 2 h 25 min
19. 05. | 19.00 | Věštkyně, vraždy a  jasnovidci – K. Ča-
pek/A. Goldflam – česká premiéra svérázné adaptace Čapkových 
povídek. Úč. J. Vlasák, V. Fridrich/J. Hána, D. Batulková ad., rež. 
A. Goldflam | 2 h
20. 05. | 19.00 | Premiéra mládí
22. 05. | 19.00 | Konkurz + prohlídka zákulisí
23. 05. | 19.00 | Hodina před svatbou
24. 05. | 19.00 | Strýček Váňa
25. 05. | 19.00 | Oddací list – setkání s tvůrci po představení
26. 05. | 19.00 | Kdo se bojí Virginie Woolfové?
27. 05. | 19.00 | Noc bláznů – L. Nowra – divácky vděčná 
komedie o tom, kdo je vlastně blázen. Úč. P. Juřica, M. Vykus, 
H. Hornáčková, V. Gajerová, T. Novotný, D. Šoltýsová, N. Horáková 
ad., rež. P. Khek | 2 h 20 min
30. 05. | 19.00 | Premiéra mládí
31. 05. | 19.00 | Top Dogs

Soutěž o 2 x 2 vstupenky do 

Divadla Rokoko
na představení Konkurz, 22. 5. od 19.00

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

Kdo je autorem 
hry Konkurz?
a) Ondřej Zajíc
b) Matylda a Michal Lázňovských
c) Jean-Claude Carrière

Své odpovědi posílejte do 10. května 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou 
na adresu redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
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V. Lazorčáková, J. Vondráček, J. Wohanka, Č. Koliáš, M. Veliký, 
P. Tesař, M. Zimová, A. Goldflam, M. Matejka, T. Turek, T. Borůvka 
ad., rež. H. Burešová
10. 05. | 19.00 | Viktor aneb Dítka u moci – R. Vitrac – hra 
surrealistického básníka a dramatika R. Vitraca (1899-1952) je 
nelítostně krutou a současně nesmírně zábavnou satirou měš-
ťáckého pokrytectví a přizpůsobivosti | první uvedení v sezoně 
| 2 h 30 min | poslední uvedení v této sezoně
11. 05. | 18.30 | Oněgin byl Rusák | jedna z posledních repríz, 
v červnu derniéra 
14. 05. | 19.30 | Je mně jemně folklórně | host BUFO

Oblomov, Michal Isteník, Veronika Lazorčáková

15. 05. | 19.00 | Oblomov – I. A. Gončarov – „Dobře – tak ne-
ležíte, a místo toho ustavičně poletujete sem a tam jako mouchy, 
jenže jaký to má smysl?“. Hrají: M. Isteník, T. Turek, J. Meduna, 
J. Vondráček, V.  Lazorčáková, E.  Hacurová, rež.  H.  Burešová | 
2 h 45 min
17. 05. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar – J. Borna, I. Smej-
kalová, M. Hanuš a kol. – pár dobrejch fláků od Pepika Kainara. 
Hrají: M. Doležalová, I. Lokajová, L. Veliká, M. Veliký, P. Varga, 
M. Matejka, P. Tesař, Č. Koliáš, J. Meduna a M. Hanuš, rež. J. Borna 
a M. Hanuš | 2 h 30 min
19. 05. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar
22. 05. | 19.00 | Dating v osmi | zadáno
24. 05. | 11.00 | Racek – A. P. Čechov – komedie o čtyřech 
dějstvích. Hrají: K. Sedláčková Oltová, P. Neškudla, P. Tesař, M. Pou-
lová, T. Turek, M. Zimová, E. Hacurová, P. Jeništa, J. Vondráček, 
J. Meduna, M. Veliký, L. Veliká, M. Doležalová, rež. SKUTR | veřejná 
generálka
24. 05. | 19.00 | Jidiš ve třech | host
25. 05. | 19.00 | RACEK | premiéra | zadáno
26. 05. | 19.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara 
ve 120 minutách – J. Borgeson, A. Long, D. Singer – divadelní 
fast food s M. Táborským, J. Vondráčkem a M. Matejkou, rež. 
J. Borna
29. 05. | 19.00 | 407 gramů z Bohumila Hrabala – B. Hrabal – 
útržky z Hrabala s intermezzem a filmovým epilogem aneb Návrat 
k vyprávění! Hrají M. Hanuš, M. Táborský, J. Pokorná, M. Matejka, 

  DIVADLO V DLOUHÉ
Dlouhá tř. 39, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 778 629
mobil: +420 605 010 774 (pokladna)
e-mail: obchodni@divadlovdlouhe.cz
www.divadlovdlouhe.cz

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

  podrobnosti sdělí obchodní oddělení (tel. 224 826 777, 
obchodni@divadlovdlouhe.cz)

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

  vstupenky zrušených představení je možno vrátit v místě zakoupení

01. 05. | 19.00 | Dating v osmi – J. Bílý – co si všechno bereme 
s sebou na první rande. Úč. J. Meduna, E. Hacurová, V. Lazorčáko-
vá, L. Veliká, M. Turková, J. Tvrdík, J. Wohanka, Č. Koliáš, rež. Adéla 
Laštovková Stodolová | 55 min | START/Krátká Dlouhá
02. 05. | 19.00 | S úsměvy idiotů – J. Vodňanský, P. Skoumal, 
J. Borna – kabaret, tentokrát literární. Hrají M. Doležalová, F. Cíl, 
M. Hanuš, Č. Koliáš, V. Lazorčáková, J. Meduna, M. Potoček, P. Te-
sař, T. Turek, L. Veliká, M. Veliký ad., rež. J. Borna a M. Hanuš, 
hudba P. Skoumal | 2 h 15 min
03. 05. | 19.00 | Heda Gablerová – H. Ibsen – z temnoty temně 
hříchy září. Hrají J. Vondráček, L. Trmíková, J. Pokorná, K. Sedláč-
ková Oltová, M. Hanuš, R. Milouš | 1 h 45 min bez pauzy | poslední 
uvedení v této sezoně
04. 05. | 19.00 | Polední úděl – P. Claudel – drama jedné ženy 
a tří mužů. Příběh trýznivé lásky a nikdy nenaplnitelné touhy. 
Úč. H. Dvořáková (Cena Alfréda Radoka a Cena Thálie za herecký 
výkon), M. Němec, M. Táborský a M. Hanuš, rež. H. Burešová | 
2 h 50 min
05. 05. | 19.00 | Hovory na útěku – B. Brecht – konec světa ne-
bude, něco se posralo. Hrají: M. Hanuš, M. Kopečný, E. Hacurová, 
V. Lazorčáková, M. Zimová, M. Matejka, J. Meduna, M. Potoček, 
J. Buble, S. Brabec/F. Tomášek, T. Makovský, rež. J. Borna a M. Ha-
nuš | 1 h 30 min bez pauzy
06. 05. | 19.00 | Hovory na útěku
08. 05. | 18.30 | Oněgin byl Rusák – I. Dousková – reálný 
socialismus v době svého tlení ve volném pokračování bestsel-
leru Hrdý Budžes. Úč. L. Veliká, I. Lokajová, J. Vondráček, P. Tesař, 
M. Matejka, M. Veliký, M. Zimová, M. Doležalová, I. Klestilová j. 
h., J. Wohanka, A. Goldflam j. h., M. Turková, Č. Koliáš, M. Hanuš, 
N. Vicenová, K. Sedláčková Oltová, I. Svobodová ad., rež. J. Borna | 
3 h 20 min | jedna z posledních repríz, v červnu derniéra 
09. 05. | 19.00 | Lucerna – A. Jirásek – český mýtus. Hrají: 
E.  Hacurová, J.  Meduna, M.  Hanuš, I.  Orozovič, J.  Pokorná, 
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06. 05. | 15.00 a 19.00 | Bonnie & Clyde
10. 05. | 15.00 | The Addams Family – A. Lippa, M. Brickman, 
R. Elice – rodinný typ muzikálu, se skvělou hudbou a inteligent-
ním humorem, plným satirické nadsázky. Úč. J. Dulava/J. Korn, 
L. Bílá/D. Šinkorová, V. Kopta/M. Sobotka, P. Břínková/H. Seidlová, 
V. N. Bárta/M. Urbánek, R. Coufalová/V. Mertová, J. Fečo/S. Gy-
ertyák/T. Ringel, L. Juřičková/I. Pazderková, P. Děrgel/T. Löbl, 
B. Kotiš/M. Zahálka. Rež. A. Procházka
11. 05. | 19.00 | The Addams Family
12. 05. | 19.00 | The Addams Family
13. 05. | 15.00 a 19.00 | The Addams Family
17. 05. | 19.00 | Carmen – F. Wildhorn, J. Murphy, N. Allen 
– nejúspěšnější projekt v novodobé historii Hudebního divadla 
Karlín se vrací! Úč. L. Bílá, Dasha/M. Poulíčková, R. Jícha/P. Stre-
náčik, V. Noid Bárta/M. Pošta, P. Břínková, L. Kumpricht/T. Trapl, 
J. Korn/J. Štágr, H. Křížková/A. Langoska, Z. Durďinová/V. Veselá, 
K. Nováková, K. Sedláková, L. Fikar Stránská/B. Skočdopolová, 
T. Zelinková, I. Hrbáč, J. Šlégr, rež. G. Barre
18. 05. | 19.00 | Carmen
19. 05. | 19.00 | Carmen
20. 05. | 15.00 a 19.00 | Carmen
21. 05. | 15.00 | Carmen
25. 05. | 19.00 | Jesus Christ Superstar – A. L. Webber, T. Rice 
– muzikál / rockovou operu Jesus Christ Superstar vytvořili textař 
T. Rice a skladatel A. L. Webber v roce 1969. Vypráví o posledních 
dnech Ježíše Krista od jeho příchodu do Jeruzaléma až po ukři-
žování. Protože producenti měli strach z reakce věřících a církve, 
vydali nejprve písničky z muzikálu na gramofonovém albu. Až 
pak byl muzikál uveden živě v londýnském West Endu a pozdě-
ji na Broadwayi. O čtyři roky později vznikl podle divadelního 
muzikálu slavný film v režii N. Jewisona. Novější filmové zpra-
cování je z roku 2000 (rež. N. Morris). S muzikálem Jesus Christ 
Superstar se české publikum nesetká poprvé, v Praze byl uveden 
již 24. 7. 1994 v divadle Spirála. Úč. K. Střihavka/V. Noid Bárta, 
V. Noid Bárta/J. Toužimský, B. Basiková/Dasha, P. Polák/V. Noid 
Bárta, J. Korn/O. Brzobohatý, R. Seidl/L. Hynek Krämer, J. Vobořil, 
J. Mach/J. Holub, P. Strenáčik ad., hudební nastudování O. Balage, 
choreografie P. Strouhal, rež. G. Barre
26. 05. | 19.00 | Jesus Christ Superstar
27. 05. | 15.00 | Jesus Christ Superstar
31. 05. | 19.00 | Čas růží – S. Tofi – jedinečná symbióza písní, 
největších hitů z repertoáru Karla Gotta a původního scénáře 
Sagvana Tofi. Těšte se na  odhalení příběhu starého obrazu, 
který v  sobě skrývá osud jedné velké celoživotní lásky! Čas 
růží vás již brzy pobaví i dojme! Hrají: J. Kopečný/R. Tomeš, 
E. Burešová/M. Procházková/V. Vyoralová, L. Korbel/M. Písařík, 
P. Dopita/J. Vojtek, J. Langmajer/S. Tofi, A. Gondíková/I. Jirešová, 
O. Bábor/P. Pecha, J. Nosek/P. Ryšavý, M. Malinovský/J. Štágr, 
V. Beneš/V. Zavřel

M. Doležalová, Č. Koliáš, M. Turková, L. Veliká, V. Lazorčáková, 
M. Veliký, M. Potoček, F. Cíl, P. Tesař, V. Zavřel, M. Kopečný, rež. 
J. Borna, M. Hanuš | 2 h 20 min
30. 05. | 19.00 | Lucerna | zadáno
31. 05. | 19.00 | Lidská tragikomedie – L.  Klíma – „Ne-
ztrácejme ani vteřinu, ten čas je ztracen, který nestráví člověk 
v hospodě!“ Hrají: M. Němec, J. Vondráček, M. Táborský, M. Ha-
nuš, M. Matejka, M. Zimová, V. Lazorčáková, V. Zavřel, T. Turek, 
J. Meduna, rež. H. Burešová | 2 h 55 min
02. 06. | 19.00 | Racek | 1. repríza

  HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN
Křižíkova 10, 186 00 Praha 8
tel.: +420 221 868 666 
e-mail: hdk@hdk.cz
www.hdk.cz

  pokladna je otevřena po–pá 9.00–13.30 a 14.00–19.00, so a ne 2 h 
před představením

  obchodní oddělení po–pá 8.30–16.30 (objednávky již od jedné 
vstupenky, tel. 221 868 777, 221 868 999, objednavky@hdk.cz)

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

03. 05. | 19.00 | Bonnie & Clyde – F. Wildhorn, I. Menchell, 
D. Black – Bonnie and Clyde je muzikálová gangsterka, plná 
napětí, romantiky a nadhledu. Je to příběh o touze žít naplno, 
o snaze uniknout z vězení všednosti, o odvaze nepoddat se osudu 
a hlavně o lásce, která si neklade podmínky, nekalkuluje, nebojí 
se překážek a dokonce ani smrti. Frank Wildhorn, autor hudby, 
podal svůj životní výkon. Jeho hudba má lehkost, je melodická 
a pestrá. Tentokrát pracuje i s žánry jako je gospel, swing, dokonce 
zazní i country. Hrají: Dasha/M. Procházková, V. Noid Bárta/M. Pí-
sařík, D. Kraus/L. Kumpricht, B. Josef/K. Střihavka, F. Antonio-
/J. Fečo/M. Klíma, D. M. Elischerová/N. Grossová/N. Němcová, 
M. Pleštilová/I. Svobodová, I. Andrlová, V. Beneš/M. Zahálka, 
M. Mejzlík, O. Král, rež. A. Procházka 
04. 05. | 19.00 | Bonnie & Clyde
05. 05. | 19.00 | Bonnie & Clyde

K zakoupené vstupence druhá za 1 Kč na před-
stavení Oblomov dne 15. 5. v 19.00.
Slavný román v  dramatizaci a  režii H. Burešové. Hrají 
M.  Isteník, V. Lazorčáková, T. Turek, J. Vondráček, 
J.  Meduna ad. Platí jako poukázka na  2  vstupenky 
za cenu 1 na představení 15. 5. 2017.

Divadlo v Dlouhé
Dlouhá 39, Praha 1
www.divadlovdlouhe.cz
Platnost slevy do 
vyprodání sálu.

Divadlo v Dlouhé 
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http://www.hdk.cz/umelci/60-dulava-jaromir/
http://www.hdk.cz/umelci/128-korn-jiri/
http://www.hdk.cz/umelci/16-bila-lucie/
http://www.hdk.cz/umelci/330-sinkorova-daniela/
http://www.hdk.cz/umelci/395-kopta-vaclav/
http://www.hdk.cz/umelci/217-sobotka-martin/
http://www.hdk.cz/umelci/33-brinkova-pavla/
http://www.hdk.cz/umelci/385-seidlova-hana/
http://www.hdk.cz/umelci/7-barta-vaclav-noid/
http://www.hdk.cz/umelci/386-urbanek-miroslav/
http://www.hdk.cz/umelci/360-coufalova-radka/
http://www.hdk.cz/umelci/387-mertova-veronika/
http://www.hdk.cz/umelci/388-feco-josef/
http://www.hdk.cz/umelci/389-gyertyak-samuel/
http://www.hdk.cz/umelci/389-gyertyak-samuel/
http://www.hdk.cz/umelci/390-ringel-tomas/
http://www.hdk.cz/umelci/394-jurickova-lucie/
http://www.hdk.cz/umelci/391-pazderkova-iva/
http://www.hdk.cz/umelci/382-dergel-patrik/
http://www.hdk.cz/umelci/393-lobl-tomas/
http://www.hdk.cz/umelci/132-kotis-bronislav/
http://www.hdk.cz/umelci/392-zahalka-martin/
http://www.hdk.cz/umelci/16-bila-lucie/
http://www.hdk.cz/umelci/63-dasha-/
http://www.hdk.cz/umelci/189-poulickova-marketa/
http://www.hdk.cz/umelci/104-jicha-robert/
http://www.hdk.cz/umelci/223-strenacik-peter/
http://www.hdk.cz/umelci/223-strenacik-peter/
http://www.hdk.cz/umelci/7-barta-vaclav-noid/
http://www.hdk.cz/umelci/187-posta-martin/
http://www.hdk.cz/umelci/33-brinkova-pavla/
http://www.hdk.cz/umelci/146-kumpricht-lukas/
http://www.hdk.cz/umelci/244-trapl-tomas/
http://www.hdk.cz/umelci/128-korn-jiri/
http://www.hdk.cz/umelci/141-krizkova-hanka/
http://www.hdk.cz/umelci/147-langoska-athina/
http://www.hdk.cz/umelci/62-durdinova-zuzana/
http://www.hdk.cz/umelci/249-vesela-veronika/
http://www.hdk.cz/umelci/171-novakova-katerina/
http://www.hdk.cz/umelci/262-zenahlikova-jana/
http://www.hdk.cz/umelci/66-fikar-stranska-linda-/
http://www.hdk.cz/umelci/186-skocdopolova-barbora/
http://www.hdk.cz/umelci/261-zelinkova-tereza/
http://www.hdk.cz/umelci/94-hrbac-ivo/
http://www.hdk.cz/umelci/231-slegr-jakub/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/lidska-tragikomedie/


R. Sittová, P. Vršek, M. Janouš, M. Čížek, M. Bohadlo a D. Renč, 
rež. A. Goldflam | 2 h 20 min
14. 05. | Národní finále soutěže FameLab 2017 | host
15. 05. | 19.30 | Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsilonce 
– kolektivní improvizace herců Studia Ypsilon. Úspěšné písničky, 
řeči, atrakce a nápady. Hrají, zpívají a improvizují M. Dejdar, J. Lá-
bus, P. Nový, J. Jiráň, M. Janouš a P. Hojer, rež. vedení M. Dejdar 
| 1 h 45 min

Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu

16. 05. | 19.30 | Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu – 
J. Schmid – trochu zběsilá komedie o absurdnostech dnešního 
života. Jeden velký trapas, v němž se sejdou lidé, které doba 
shodou okolností postavila proti sobě, takže jsme svědky různě 
obrácené logiky. Je to příběh dvou rodin, který se proplete, a které 
chtějí situaci řešit groteskně nesmyslným nápadem. Jenomže ono 
je vždycky všechno trochu jinak a blbost se stěhuje. Úč. M. Dejdar, 
J. Synková, J. Lábus, O. Navrátil, R. Rychlá, M. Bohadlo, J. Vacková, 
P. Labudová nebo M. Málková, M. Janouš, L. Malkina a D. Renč, 
rež. J. Schmid | 2 h 30 min
17. 05. | 19.30 | Faust a Markétka – Ch. Gounod, J. Schmid 
a kol. – když se nebe a peklo pletou do lásky, může z toho být 
Faust. Když to okořeníme a přimícháme k tomu starou dobrou 
Gounodovu hudbu, je z toho opera Faust, ale když to celé spatříte 
v našem divadle, je z toho ypsilonkovský Faust na druhou. Úč. 
M. Dejdar, M. Plánková, R. Janál, J. Večeřa, A. Goldflam, J. Jiráň, 
M. Kořínek, J. Kretschmerová, P. Vacek, M. Janouš, L. Loubalová 
ad., rež. J. Schmid | 2 h 15 min
18. 05. | 19.30 | Sežeňte Mozarta! – W. A. Mozart, J. Schmid 
– hudební kratochvíle kolem flétny, která je kouzelná. V Ypsilonu 
opravdová senzace. Hudební divadlo s výsostným objevem, jež 
souvisí se vznikem opery Kouzelná flétna. Z hlediska tématu je 
to inscenace aktuální, do dnešní doby jak dělaná. Úč. R. Janál, 
P. Vršek, M. Šrůmová nebo J. Šrejma Kačírková, J. Korn, J. Synková, 
P. Labudová nebo M. Málková, O. Navrátil, J. Jiráň, P. Nový, L. Lou-
balová, K. Kikinčuková, M. Janouš, R. Rychlá, M. Čížek, M. Kořínek 
a D. Renč, rež. J. Schmid | 2 h 30 min
19. 05. | 19.30 | Varieté Freda A. aneb Chytání větru
21. 05. | 19.30 | Prodaná nevěsta aneb Pojď domů, ona brečí  
– B. Smetana, J. Schmid, M. Kořínek – česká klasika vystavěná 

  STUDIO YPSILON
Zřizovatel hlavní město Praha

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

  prodej vstupenek po–pá 9.00–15.00, odpolední pokladna 
14.00–19.30, so–ne hodinu před představením, vstupenky lze 
objednat na obchodnicentrum@ypsilonka.cz

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

VELKÁ SCÉNA
02. 05. | 19.30 | Rusalka nejen podle Dvořáka aneb Kdo je 
stará Háta? – A. Dvořák, J. Kvapil, J. Schmid – ypsilonkovská 
travestie slavné opery – co se stane do prostředí s Vodníkem, 
Ježibabou, Princem i Rusalkou vstoupí Švanda dudák, zvlášť když 
Princ už je trochu ve věku? Dvořákova opera se stala inspirací 
k inscenaci na téma problematického světa mytických postav 
a komplikovaného světa lidí. Navíc je plná odboček i asociací 
jinam. Úč. M. Dejdar, J. Synková, J. Lábus, M. Plánková nebo 
B. Skočdopolová, L. Loubalová, P. Vacek, J. Jiráň, O. Ruml, P. Vršek, 
R. Rychlá ad., rež. J. Schmid | 2 h 10 min
04. 05. | 19.30 | Ztracená existence: SHAKESPEARE NA FLIP-
CHARTU – populární hity, erotika, sport a honba za diváckým 
ohlasem v  nové komedii divadla Ztracená existence | host | 
premiéra
09. 05. | 19.30 | Svatá rodina – G. Schwajda – hořká komedie, 
v níž jsou na modelu jedné rodiny zobrazeny všechny problémy 
soudobé lidské společnosti. Hlavní hrdinka spáchá trestný čin 
v zoufalé naději, že pohne těmi nejlidštějšími stránkami mentality 
svých bližních. Naplní se její naděje? Úč. J. Synková, J. Lábus, P. No-
vý, M. Dejdar, J. Jiráň, R. Rychlá, O. Navrátil, R. Mrázik a D. Renč, 
rež. J. Nvota | 2 h 15 min
10. 05. | 19.30 | Varieté Freda A. aneb Chytání větru – je-
vištní parafráze neboli rozprava a poněkud fraškovité a vaude-
villové činění kolem dokola. Zároveň tanečně hudební divadlo. 
Úč. P. Vršek, K. Kikinčuková, J. Onder, J. Synková, O. Navrátil, 
B.  Skočdopolová, P.  Nový, R.  Rychlá, M.  Bohadlo, M.  Čížek, 
D. Šváb, J. Vacková, M. Janouš, J. Večeřa, J. Noha, D. Renč, rež. 
J. Schmid | 2 h 30 min 
11. 05. | 19.30 | Babička se vrací aneb Dichtung und Wa-
hrheit (vysněná, nebo skutečná) – B. Němcová, A. Goldflam 
– Babička B. Němcové, vysněná a taky trochu skutečná. Neboli 
Babiččin příběh ve třech variantách, jak ho viděla B. Němcová, 
jak se s největší pravděpodobností skutečně udál a jak ho vi-
díme dnes. Úč. J. Synková, J. Lábus, L. Malkina, P. Nový, J. Ji-
ráň, J. Vacková, B. Skočdopolová, L. Loubalová, J. Šteflíčková. 
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   ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ
Štefánikova 57, 150 00 Praha 5
tel.: +420 234 651 111 (ústředna), 257 318 666 (pokladna)
e-mail: info@svandovodivadlo.cz
www.svandovodivadlo.cz

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

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

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

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

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

  ceny vstupenek: 200–430 Kč/slevy 20–40 % pro studenty, držitele 
karet ISIC, seniory a ZTP, Divadlo Na zábradlí: 300–350 Kč, Divadlo 
Spektákl: 170 Kč, Radim Vizváry: 250 Kč, Scénické rozhovory: 170 Kč, 
Buchty a loutky: 170 Kč, Just Impro!: 200 Kč, koncert: 480-490 Kč, 
dětská představení: 90–120 Kč, workshop: 630 Kč 

  anglické titulky (English subtitles) ) promítané nad jevištěm ve Vel-
kém sále u představení: CRY BABY CRY, Hamlet, Kdo je tady ředitel?, 
Kurz negativního myšlení, Krysař, Peníze, Popeláři, Pohřeb až zítra, 
Řemeslníci, Zabít Johnnyho Glendenninga.

  titulky pro neslyšící u představení: Závislosti navzdory 13. 5.
  bližší informace o dětských představeních najdete v rubrice „Divadla 
pro děti“ a o Workshopech Švandova divadla v rubrice „Vzdělávání 
“. Informace o koncertech a scénických rozhovorech najdete také 
v rubrice „Kluby“

02. 05. | 19.30 | Kurz negativního myšlení – B. Breien – 
sarkastická černá komedie. V hlavní roli: M. Dlouhý, rež. D. Hrbek 
| anglické titulky | 100 min bez přestávky | Velký sál
02. 05. | 19.00 | Srdce patří za mříže – D. Košťák – jak snadné 
je v dnešním světě ztratit lidské srdce. Pohled nejmladší divadelní 
generace na téma násilí. Hrají: M. Krátká, M. Pospíchal, J. Erfteme-
ijer, T. Červinek, P. Buchta, K. Cibulková. Rež. A. Burianová | Studio
03. 05. | 19.00 | Krysař – V. Dyk – hra na motivy příliš živé 
legendy a jedné z nejznámějších próz české literatury. V titulní 
roli: K. Cibulková, rež. D. Gombár | 155 min | Velký sál 
03. 05. | 19.00 | Je to tu – C. Churchill – Hra o posledních vě-
cech člověka, o křehké intimitě té fáze lidského života, která nás 
připravuje na věčnost … Hrají: A. Buršová, R. Jašków, T. Červinek, 
T. Petřík. Rež. V. Čermáková | 50 min | Studio
04. 05. | 19.00 | Protest/Rest – V. Havel, M. Hejduk – hru 
V. Havla uvádíme spolu s „úplně poslední Vaňkovkou“ debutují-
cího autora, M. Hejduka. V hlavních rolích: R. Jašków a T. Pavelka, 
rež. D. Hrbek | 110 min | Studio

na základě drobného Jeníkova podvodu. Tak se nám proplete 
Smetana i s Dvořákem, aby se ukázal rub i líc naší povahy. Úč. 
M. Eben, J. Kretschmerová, J. Lábus, J. Synková, P. Vršek, P. Va-
cek, J. Jiráň, M. Kořínek, R. Mrázik, D. Šváb, R. Rychlá ad., rež. 
J. Schmid | 1 h 50 min
24. 05. | 19.30 | Swing se vrací neboli o štěstí – swing je 
muzika, v níž se žije štěstí. Swing chytne za srdce a hýbá tělem. 
Hrají, zpívají a tančí: M. Bohadlo, M. Čížek, M. Janouš, M. Kořínek, 
J. Jiráň, K. Kikinčuková, P. Labudová nebo J. Šteflíčková, M. Plán-
ková, J. Vacková, D. Renč, R. Rychlá, B. Skočdopolová, J. Štědroň, 
D. Šváb, J. Večeřa, J. Noha a hosté (J. Zelenková nebo J. Vrbová 
nebo J. Korn), rež. J. Schmid | 2 h 30 min 
29. 05. | 18.00 | Dětský galavečer | host

MALÁ SCÉNA
03. 05. | 19.30 | Hlava Medúzy – B. Vian – aby našel inspiraci 
k sepsání nového erotického románu, nutí spisovatel svou ženu 
k nevěře. Znamenitá groteskní komedie, neuvěřitelný příběh 
milostných trojúhelníků, čtyřúhelníků a  jiných víceúhelníků 
za doprovodu bebopové a swingové hudby. Úč. J. Lábus, J. Kret-
schmerová, P. Vacek, M. Janouš a M. Kořínek, rež. M. Lasica | 2 h
10. 05 | 15.00 | Deník aneb Ropuchant je v pohodě – Jan 
Večeřa a kol. – představení je koláž textů a vzpomínek aktérů, 
kteří se vracejí do doby svého dětství (v našem případě do začátku 
nového tisíciletí). Vybavují si momenty, které pro ně měly význam 
a na jevišti je znovu rozžívají… Úč. K. Kikinčuková, L. Přichysta-
lová, L. Karda a Z. Dočekal, rež. J. Večeřa | 1 h 10 min
12. 05. | 19.30| Cabaret Calembour: Plejtvák | host
22. 05. | 19.30| Vratká prkna – A. Goldflam – groteska maličko 
zlá, ale snad ne bez lásky. Tak trochu smutná komedie z divadelní-
ho prostředí. Vždyť prkna, co znamenají svět, jsou občas nečekaně 
vratká. Takže i Vy se pobavte, trochu ovšem škodolibě na náš účet, 
re.ž A. Goldflam | 2 h 15 min 
23. 05. | 19.30| Drama v kostce, Pokus 2 – Mystérium sku-
tečnosti – J. Havelka a kol. – divadlo je vždy něco mezi barem 
a estetickým tvarem. Jenomže hranice divadla a baru přestaly být 
zřetelné. Všecko, co je na jevišti, hraje.“ Realita jeviště. Divadlo 
hlediště. Mystérium skutečnosti. Úč. P. Vršek, J. Vacková, D. Šváb, 
A. Polák a M. Bohadlo, rež. J. Havelka | 1 h 30 min
25. 05. | 19.30 | Čaj o páté: Sebevrah – Jan Schmid a hosté 
– promítání, historky, beseda, komentáře
28. 05. | 19.30 | Deník aneb Ropuchant je v pohodě 

ZÁJEZDY
04. 05. | 19.00 | Swing se vrací neboli o štěstí | Nový Jičín 
05. 05. | 19.00 | Swing se vrací neboli o štěstí | Prostějov
31. 05. | 09.00 a 11.00 | #jsi_user | Zlín

www.kampocesku.cz  divadla  45

http://www.svandovodivadlo.cz/lide/4/klara-cibulkova


N. Řehořová, B. Kaňoková, B. Pavlíková, L. Veselý, R .Jašków, 
C. Dobrý/A. Ernest. Rež. D. Hrbek | anglické titulky | velký sál 
| veřejná generálka
 26. 05. | 19.00 | Možná že odcházíme – J. Balabán – rodiče 
a děti, alkohol, rozchody – ale také soucit a naděje. Nejlepší kniha 
desetiletí Jana Balabána se dočkala divadelního zpracování.. Hrají: 
J. Čapka, F. Čapka, K. Cibulková, D. Punčochář, rež. M. Františák | 
80 min | Studio | derniéra
27. 05. | 19.00 | POHŘEB AŽ ZÍTRA | Velký sál | 1. premiéra
29. 05. | 19.00 | POHŘEB AŽ ZÍTRA | Velký sál | 2. premiéra
29. 05. | 19.00 | Srdce patří za mříže | Studio
30. 05. | 19.00 | Popeláři – R.  Sikora, D.  Gombár, R.  Ho-
lý – muzikál v rytmu funky, špinavý od popela a špíny ulice, 
přinese zběsilou jízdu popelářským vozem za dobrodružstvím, 
za odvrácenou stranou velkoměstského života. Hrají: M. Hruška, 
R. Jašków, T. Pavelka, P. Děrgel, T. Červinek, K. Cibulková a další. 
Rež. D. Gombár | anglické titulky | 155 min | velký sál

  HOSTUJÍCÍ SOUBORY

JUST! IMPRO
www.justimpro.cz

10. 05. | 19.00 | Just! Impro Show – přijďte se pobavit příbě-
hy, skeči a písněmi, které vzniknou bez přípravy na vámi zadaná 
témata | 90 minut | Studio
31. 05. | 19.00 | Just! Impro Show

BUCHTY A LOUTKY
11. 05. | 19.00 | Hrůza v Brně/Arnošt Goldflam – suprové 
poliši a betelná stori | 70 min | Studio

HERECKÉ STUDIO ŠD
12. 05. | 19.00 | REM fáze aneb Cesta napříč sny – kolektiv 
autorů – bdělé snění v autorské inscenaci a podání členů Herec-
kého studia Švandova divadla | 70 min | Studio | derniéra

DIVADLO SPEKTÁKL
www.facebook.com/spektakl

13. 05. | 19.00 | Kronika ohlášené smrti – G. Garcia Márquez 
– detektivní adaptace slavného románu Gabriela García Márqueze 
o síle předsudků a nekonečném hledání pravdy | 65 min | Studio
28. 05. | 19.00 | Zmoudření dona Quijota – V. Dyk – moderní 
adaptace klasiky. Balada o člověku, který se rozhodl překročit svůj 
vlastní stín | 60 min | Studio
30. 05. | 19.00 | Kronika ohlášené smrti

SERGEART
17. 05. | 19.00 | Lordi – O. Wilde, R. Ross – salonní, konver-
zační komedie ve slovenštině. Tři rozpustilí lordi hrají mezi sebou 
hru, ve které si rozdělují dámy. Hrají: M. Hofmann, F. Rajmont, 
P. S. Butko a další | 110 min | Studio

05. 05. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? – L. von Trier – komedie 
o řediteli, kterého nikdy nikdo neviděl. V hlavních rolích: M. Dlou-
hý, K. Halbich, rež. D. Hrbek | anglické titulky | 160 min | Velký sál
05. 05. | 19.00 | Vlnobití Andrey Buršové – hudebně-dra-
matická performance herečky Švandova divadla – One Woman 
Cabaret. Rež. D. Gombár | 90 min | Studio
09. 05. | 19.30 | Fragile CZ tour 2017 – koncert
13. 05. | 19.00 | Závislosti navzdory – D. Gombár a kolektiv 
– střízlivý za vás nikdo nebude! Tragikomedie o boji s alkoholem 
na všech frontách. Hrají: R. Jašków, D. Punčochář, M. Hruška, E. Jo-
sefíková a další, rež. D. Gombár | titulky pro neslyšící | 90 min | 
Velký sál | předposlední uvedení
16. 05. | 19.00 | Proměna – F. Kafka – Kafkova Proměna jako 
černá komedie o mužské vzpouře. V hlavních rolích: M. Pospíchal, 
P. Vaněk, K. Frejová, M. Krátká, P. Buchta, P. Děrgel. Rež. D. Gombár 
| 100 min | Velký sál
16. 05. | 19.00 | Šoa – Příběh Miloše Dobrého / Příběh Hany 
Pravdové – T. Hrbek, L. Kolouchová, D. Hrbek – příběh dvou lidí, 
kteří se ocitli na stejných místech a prožili podobné tragédie, 
a přesto se nikdy nepoznali. Hrají: Z. Onufráková a M. Hruška, 
rež. D. Hrbek | 60 min | Studio
17. 05. | 19.00 | Hamlet – W. Shakespeare – slavná Shake-
spearova hra, tentokrát jako rodinné drama, které se ne náhodou 
odehrává ve Skandinávii. V hlavních rolích: P. Děrgel, rež. D. Špinar 
| anglické titulky | 140 min | Velký sál
18. 05. | 19.00 |  Peníze – D. Gombár – trapnosměšné histor-
ky, které se nečekaně spojí v jednu překvapivou událost. Hrají: 
J. Erftemeijer, T. Červinek, L. Veselý, D. Punčochář, D. Bakerová, 
E. Josefíková, R. Jašków, T. Petřík, A. Buršová, I. Krmíčková. Rež. 
M. Tyc | anglické titulky | Velký sál 
18. 05. | 19.00 | Slušný člověk – M. Krátká – volně na motivy 
novely Karla Čapka Obyčejný život. Hrají: M. Hruška, B. Pavlíková, 
M. Pospíchal, P. Buchta, A. Glässnerová, rež. M. Krátká | 70 min 
| Studio
19. 05. | 19.00 | Zabít Johnnyho Glendenninga – 
D. C. Jackson – gangsterská černá komedie, kde kulky létají vzdu-
chem jako neřízené střely a krev nemá cenu vytírat! V hlavní roli: 
D. Punčochář, rež. D. Hrbek | anglické titulky | 130 min | velký sál
19. 05. | 19.00 | Pankrác ´45 – M. Kinská – „Casting na po-
pravu“. Fiktivní příběh založený na skutečných událostech Hrají: 
E. Josefíková, B. Pavlíková, K. Cibulková, A. Buršová a R. Derzsi, 
rež. M. Kinská | 90 min | Studio
20. 05. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? | velký sál
20. 05. | 19.00 | Pankrác ’45 | Studio
22. 05. | 19.00 | Baal – B. Brecht – svérázná roadmovie o cestě 
do pekel. Hrají: D. Punčochář, E. Josefíková a další, rež. M. Němec 
| 90 min | Studio | předposlední uvedení
26. 05. | 11.00 | Pohřeb až zítra – N. Kocab – předpohřební 
večeře a rodina zase jednou pohromadě. Klidné to rozhodně 
nebude. Původní divadelní komedie od Natalie Kocab. Hrají: 
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bezbariérové | 360 min | vstup volný | Motus, produkce divadla 
Alfred ve dvoře & Bio Oko 
09. 05. | 20.00 | Bludiště seznamů – M. Smolka, J. Adámek – 
ztišená opera v labyrintu slov jako pocta Umbertu Ecovi. Hudebně 
vybroušený tvar pro smyčcové kvarteto, harfu, klavír a kontrate-
nor, detailní práce s hlasem, stylizovaná mluva a dokonalá sou-
hra herců-mluvců ze skupiny Boca Loca Lab. | 75 min | v češtině 
s anglickým překladem
11. 05. | 20.00 | Bludiště seznamů
12. 05. | 20.00 | Bludiště seznamů
17. 05. | 18.00 | LETCI – W. Ideal – na křídlech 311. bombardovací 
perutě RAF – příběh mladých mužů odcházejících do zahraničního 
odboje s touhou pokořit Hitlera, zastavit smrtící vlnu šířící se celou 
Evropou a osvobodit své nejbližší i okupované Československo | 
v češtině | vhodné pro děti a mládež od 12 let | 60 min | premiéra
18. 05. | 18.00 | Letci
21. 05. | 18.00 | Na lopatky – K. Shionoiri (JPN), D. Liberman 
(ISR) – tanečně-wrestlingová řež | jazykově bezbariérové | 30 min 
| v rámci festivalu Prague Nonverbal
26. 05. | 19.00 | Tešlon a Frkl + Walk in progress – dvoj-
představení
Tešlon a Frkl – tYhle – pohybová setkání třetího druhu | jazykově 
bezbariérové | 20 min | v rámci festivalu Prague Nonverbal 
Walk in progress – A. Polívková, H. Třešňáková – protichůd-
né umělkyně a jejich společná chůze vstříc jejich pohybovému 
představení | jazykově bezbariérové | 35 min | v rámci festivalu 
Prague Nonverbal
27. 05. | 19.00 | Tešlon a Frkl + Walk in progress | v rámci 
festivalu Prague Nonverbal
30. 05. | 20.00 | Mute – Compagnie des Pieds Perchés – mít 
pevnou půdu pod nohama neznamená totéž jako stát pevně 
nohama na zemi. Švýcarské akrobatky Stéphanie N’Duhirahe 
a Morgane Widmer v novém představení o tenké hranici mezi 
normálností a šílenstvím | jazykově bezbariérové | 50 min

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

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

  ve všední dny, když je divadlo na zájezdě nebo nehraje, je pokladna 
otevřena do 18.00, v sobotu a v neděli, když divadlo nehraje, je 
pokladna uzavřena

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

DIVADLO U STOLU
23. 05. | 19.00 | Magor – I. M. Jirous, F. Jirousová – komorní 
inscenace inspirovaná osmiletým společným soužitím Ivana 
Martina Jirouse a jeho dcery Františky na Smíchově, v Nádražní 
28. Hrají: J. Kolařík a A. Filipová. Rež. I. Krobot | 80 min | Studio
24. 05. | 19.00 | Příliš hlučná samota – B. Hrabal – jedno 
z vrcholných Hrabalových děl. Hrají: J. Kolařík, M. Krátká, K. Veselá, 
P. Zatloukal a další. Rež. I. Krobot | 105 min | Studio
25. 05. | 19.00 | I obešel já polí pět – Edgar – L. Klíma – 
groteskní horor jednoho z nejoriginálnějších českých spisovatelů 
a myslitelů 20. století. Hrají: J. M. Valůšek, J. Mazák, M. Vyhnál-
ková, A. Vaculčiaková, B. Bezáková, K. Hochman, J. Sůra. Rež. 
I. Krobot | 80 min | Studio

  SCÉNICKÉ ROZHOVORY
15. 05. | 19.00 | Martin Huba – Slovenský herec, kterého diváci 
znají i z českých filmů, nezřídka hostuje i na českých jevištích. 
O herecké a režijní práci a o mnohém jiném bude s hostem roz-
mlouvat jako vždy David Hrbek | 90 minut | Studio

�DIVADLA A–Z

  ALFRED VE DVOŘE / MOTUS
divadlo / pohyb / živé umění

Fr. Křížka 36, 170 00 Praha 7
mobil: +420 775 186 860
e-mail: pr@alfredvedvore.cz
www.alfredvedvore.cz
facebook: Alfred ve dvoře / Motus 

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

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

  pokladna divadla a divadelní bar jsou otevřeny hodinu před představením
  rezervace a předprodej vstupenek: www.alfredvedvore.cz

01. 05. | 14.00–20.00 | Františkovy lásky 2017 – sousedská 
slavnost v ulici Františka Křížka – jídlo a láska. Dva neoddělitelní 
souputníci a zásadní esence života na Letné. Františkovy lásky, 
tradičně netradiční prvomájová pouliční oslava, letos přiživí lásku 
sousedskou. Prvního května se sejdeme všichni u jednoho stolu 
a dáme za pravdu přísloví o tom, že láska prochází žaludkem. 
Gurmáni i dietáři, vegani i salámisti, všichni jsou zváni a vítáni 
na slavnosti, která uctí život a lásku vezdejší | jazykově a chuťově 
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12. 05. | 19.00 | Tramvaj do stanice Touha – T. Williams – 
„Řekli mi, že mám nastoupit do tramvaje, která jede do stanice 
Touha.“ Jedna z nejlepších Williamsových her a vrcholů americké 
dramatické tvorby. Hra se v originále jmenuje A Streetcar Named 
Desire – tramvaj jménem Desire (Touha). V New Orleans sku-
tečně existuje (nebo aspoň v době, kdy Williams Tramvaj psal, 
existovala) zastávka nazvaná Desire a je to zastávka konečná. 
Úč. L. Žáčková, J. Hájek, M. Procházková, M. Dadák, L. Jelínková, 
O. Brancuzský, V. Šanda ad., rež. L. Smoček

Tanec bláznů, P. Nárožný, P. Kikinčuk

14. 05. | 19.30 | Tanec bláznů – L. Birinski – to by tak hrálo, 
abychom u nás do zítřka nesvedli revoluci. Hrají: P. Nárožný, O. Vet-
chý, J. Dulava, M. Procházková, N. Boudová, V. Kratina, P. Kikinčuk, 
L. Žáčková, H. Hájek a další, rež. L. Smoček 
15. 05. | 19.30 | Sexuální perverze v Chicagu
17. 05. | 19.30 | Bůh masakru – Y. Reza – slogan: Nemůžeme 
ovládnout, co nás ovládá. Yasmina Reza není nikdy doslovná, 
nepíše pouhé „dobře udělané hry“ se zaručenou pointou. Úč. 
I. Chýlková, M. Pleštilová, J. Dulava a V. Kratina, rež. O. Sokol
18. 05. | 19.30 | Bůh masakru
20. 05. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: Torpédo pro tebe – 
O. Bábek – autorské nihilistické absurdní drama. O lidech, co se 
neměli nikdy potkat. Hrají: J. Búrik, R. Juan Rozkovec, rež. O. Bábek
21. 05. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: Poincarého domněnka 
– W. Lewinski – příběh muže, který byl společně s Leonardem da 
Vincim největším univerzalistou v dějinách a to nejspíše jen proto, 
že cíleně pracoval jen dopoledne od devíti do jedenácti a zbytek 
vědecké činnosti nechával výlučně na svém podvědomí. Příběh 
jeho přítele, o sto let mladšího, který vyřešil problém vzdorující 
celé století, odmítl cenu ve výši milionu dolarů a nikdy nepo-
chopil, čemu se ostatní diví. Příběh ženy, která byla svou vlastní 
prababičkou a oba tyto muže spojila láskou, přestože nejvíce ze 
všeho milovala topologii. Hrají: I. Semrádová, Č. Koliáš, J. Turner, 
R. Levínský, rež. D. Vavřík
22. 05. | 19.30 | Svatba pozdního léta (Variace na písmeno G) 
– J. Kačer – hra o touze být u někoho blízkého. Trochu groteska 
i velmi vážná věc. Hrají: Z. Bydžovská, J. Kačer, N. Boudová, P. Ki-
kinčuk, J. Břežková, Z. Stavná, V. Šanda. Rež. L. Smoček

01. 05. | 19.30 | Kati – M. McDonagh – hra se odehrává v Anglii 
v době, kdy byl zrušen trest smrti. A kati měli problém. Hrají: 
M. Finger, D. Černá, Š. Fingerhutová, O. Malý, J. Dulava, V. Kratina, 
O. Brancuzský, V. Šanda, T. Jeřábek, D. Gondík, A. Švehlík, O. Sokol 
a další. Překlad a rež. O. Sokol
02. 05. | 19.30 | Dámský krejčí – G. Feydeau – malá lež je 
mrzká, ale velká lež, to je umění! Úč. R. Holub, O. Sokol, J. Dulava, 
M. Dadák, M. Bočanová, I. Jiříčková a A. Talacková, rež. M. Čičvák
03. 05. | 19.30 | Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho 
– L. Smoček – znovuuvedení jedné z nejúspěšnějších her autora 
Činoherního klubu. Úč. I. Chýlková, J. Dulava, B. Polívka, M. Pavla-
ta a O. Vetchý, rež. L. Smoček
04. 05. | 19.30 | Bratři Karamazovi – F. M. Dostojevskij – patří 
k nejčastěji adaptovaným a uváděným Dostojevského velkým 
románovým dílům a zejména v poválečném období se v Čechách 
objevila dlouhá řada provedení, mezi nimiž zaujímá čestné místo 
dramatizace a inscenace E. Schorma v Divadle Na zábradlí (premi-
éra v březnu 1979). Hrají: J. Kukura, M. Finger, I. Orozovič/M. Čap-
ka, J. Hájek, M. Dadák, G. Míčová, N. Puklušová, I. Uhlířová, rež. 
M. Čičvák | natáčení ČT
05. 05. | 19.30 | Bratři Karamazovi | natáčení ČT
06. 05. | 19.30 | Sexuální perverze v Chicagu – D. Mamet – 
chcete si splnit nejsmělejší sen? Zamilujte se. David Mamet (1947) 
je považován za jednoho z nejvýznamnějších dramatiků, kteří 
vyšli z kulturního kvasu Ameriky šedesátých let. Sexuální per-
verze v Chicagu byla první hrou, která Mametovi udělala jméno 
v Chicagu a v New Yorku a přinesla mu úspěch. Úč. I. Chýlková, 
J. Dulava, M. Taclík a L. Pernetová, rež. O. Sokol
08. 05. | 19.30 | Urna na prázdném jevišti – M. Čičvák – 
„Moje poslední komedie“. Martin Čičvák režíruje svou autorskou 
inscenaci Urna na prázdném jevišti, v níž čtyři herečky – v našem 
případě Lenka Skopalová, Veronika Žilková, Ivana Uhlířová a Sára 
Venclovská – rozptylují popel svého nenáviděného i milovaného 
režiséra. Černá až bulvární komedie žvaněním svých protagonis-
tek nenápadně stále více přesahuje divadelní prostředí a dokáže 
mluvit o ženském osudu i osudu antické hrdinky Evropy, po níž je, 
bůhví proč, a asi ne náhodou pojmenován náš kontinent. Hrají: 
L. Skopalová, V. Žilková, I. Uhlířová, S. Venclovská, rež. M. Čičvák 
10. 05. | 19.30 | Americký bizon – D. Mamet – „Stejný text, 
ale naprosto jiná a nová inscenace Amerického bizona. To je moje 
představa a přání.“ Slova Ondřeje Sokola k připravované inscenaci. 
Hrají: O. Sokol, M. Finger a V. Šanda, rež. O. Sokol
11. 05. | 19.30 | Ujetá ruka (Behanding in Spokane) – 
M. McDonagh – mnoho rukou, ale žádná z nich ta pravá. Zá-
pletka hry se točí kolem drsného chlápka s pistolí, jenž přijíždí 
do malého amerického městečka hledat ruku, kterou mu kdysi 
zlovolně nechali oddělit od paže vlakem. Dramatický rukopis: 
starý McDonagh od A do Z – bravurně podaný neuvěřitelný pří-
běh, nevázané, vtipné dialogy, překvapivé zvraty a nemožnost 
odhadnout, jak to vše skončí. Úč. M. Taclík, M. Finger, M. Stehlí-
ková, O. Sokol, V. Šanda, P. Horváthová
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  DEJVICKÉ DIVADLO, O. P. S.
Zelená 15a, 160 00 Praha 6
e-mail: dejvickedivadlo@dejvickedivadlo.cz
www.dejvickedivadlo.cz

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

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

  předprodej na květen začal v pokladně DD v sobotu 22. dubna v 9.00, 
on-line předprodej ve čtvrtek 20. dubna ve 20.00

  v den představení je od 18.30 otevřen divadelní bar

03. 05. | 19.30 | Racek – A. P. Čechov – komedie o čtyřech 
dějstvích. Hrají: K. Melíšková, J. Plesl, I. Trojan, V. Khek Kuba-
řová, H. Čermák, M. Krobot, L. Krobotová, V. Neužil, Z. Žádníko-
vá/S. Babčáková, P. Šimčík ad., rež. M. Vajdička
04. 05. | 19.30 | Dealer´s Choice – P. Marber – kdo rozdává, 
rozhodne. Hrají: D. Novotný, V. Neužil, H. Čermák, M. Myšička-
/M. Hádek, J. Plesl, I. Trojan, rež. J. Pokorný | zadáno
05. 05. | 19.30 | Zásek – D. Doubt – hra o lidech, kterým se 
zastavil výtah. Hrají: K. Melíšková, V. Khek Kubařová, M. Myšička, 
H. Čermák, M. Kroupa, rež. I. Trojan
06. 05. | 19.30 | Vzkříšení – dramatizace povídek neznámé-
ho autora. Hrají: J. Holcová, M. Issová, Z. Žádníková, H. Čer-
mák, M. Hádek/V. Polívka, V. Neužil, P. Šimčík, I. Trojan, rež. 
M. Vajdička
07. 05. | 19.30 | 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/M. Hádek, P. Vršek, 
J. Holcová, K. Melíšková, L. Krobotová, rež. M. Vajdička
08. 05. | 19.30 | Brian – M. Krobot – hra o jedné expedici. 
Hrají: J. Plesl, D. Novotný, H. Čermák, M. Myšička/M. Krobot, 
P. Šimčík, V. Neužil, J. Konvalinka, R. Fiala a L. Krobotová, rež. 
M. Krobot.
10. 05. | 19.30 | Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská 
– L. Balák – představení divadla Komediograf. Hrají: T. Matonoha 
a T. Měcháček, rež. L. Balák | host
11. 05. | 19.30 | Vzkříšení | zadáno
12. 05. | 19.30 | Teremin – P. Zelenka – příběh člověka, který 
navždy změnil tvář moderní hudby.
Hrají: I. Trojan, D. Novotný, M. Myšička, J. Bábek, K. Melíšková, 
Z. Žádníková/L. Krobotová, J. Plesl, E. Boušková, P. Šimčík, V. Ji-
ráček, P. Koutecký. Rež. P. Zelenka
14. 05. | 19.30 | Večer Analogonu XXXIV – surrealistická diva-
delní revue časopisu Analogon – jedinkrát a jedinečně. Tentokrát 
na téma Mosty a tunely & Umění Magie. Hrají a čtou: J. Kraus, 
F. Dryje, I. Uhlířová, N. Řehořová, J. Černý, V. Fridrich, H. Chme-
lař, Z. Velen. Scénář: F. Dryje, D. Jařab, rež. D. Jařab | host

23. 05. | 19.30 | Léda (Manželskonemanželská povídka) – 
M. Krleža – nic, k čemu může dojít mezi mužem a ženou, není tak 
důležité, aby bylo nutno si kvůli tomu rvát vlasy. Úč. P. Nárožný, 
M. Maděrič/O. Brancuzský, N. Boudová, O. Vetchý a D. Černá, rež. 
L. Smoček
24. 05. | 19.00 | Tramvaj do stanice Touha
25. 05. | 19.30 | Maska a tvář – L. Chiarelli – „Kdo chce ujít 
směšnosti, ten do ní určitě co nejdřív spadne.“ Málem krvavá 
groteska. Úč. I. Chýlková, O. Vetchý, M. Procházková, J. Dulava, 
P. Nárožný, D. Černá, M. Pavlata, L. Jelínková, P. Burian ad., rež. 
L. Smoček
26. 05. | 19.30 | Kati
27. 05. | 19.30 | Ptákovina – M. Kundera – „Nikdo nemůže 
vidět svět jako směšný, pokud s ním beze zbytku splývá. I k tomu, 
aby člověk sám sebe viděl v proporcích směšnosti, musí od sebe 
poodstoupit. Na ono zázračné stanoviště, z něhož je vidět směš-
né, dostává se člověk až během let; je to snad jakási odměna 
za dospělost. Směšné (alespoň jak já je chápu) nepopírá vážné, 
ale osvěcuje je.“ Milan Kundera. Úč. J. Dulava, M. Finger, L. Žáč-
ková, M. Procházková, L. Skopalová, B. Holiček/D. Šír, J. Břežková, 
P. Kikinčuk, S. Zindulka/J. Těšitel, P. Meissel a L. Jelínková, rež. 
L. Smoček
28. 05. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: Ťapákovci – divadelní 
představení zpracované podle povídky slovenské spisovatelky 
Boženy Slančíkové Timravy. Hrají: R. Hatala, J. Feketeová, Ľ. Ivány-
iová/Z. Nováková, T. Vincze, P. Stračár, V. Mondočková/M. Bučková 
a další, rež. V. Vincze
29. 05. | 19.30 | Zrada – H. Pinter – autor se ve Zradě (The 
Betrayal, 1978) inspiroval vlastní mimomanželskou aférou a jejím 
skandálním odhalením. Premiéra hry, kterou napsal po rozcho-
du s herečkou Vivien Merchantovou, se konala v listopadu 1978 
v londýnském Národním divadle v režii Petera Halla. Pinterovi 
nešlo, podobně jako v jeho ostatních hrách, o samotný příběh; 
neuchopitelnost odcizení a osamělosti řeší na půdorysu klasic-
kého trojúhelníku, ale své téma nerozlišitelnosti pravdy a lži, vy-
prázdněnosti a odcizenosti sobě i druhým tentokrát ozvláštňuje 
a posiluje prací s časem. Autorovi zvlášť záleželo na tom, aby 
tento experiment s časem byl diváky pochopen. Úč. K. Lojdová, 
M. Finger, O. Sokol, rež. O. Sokol
30. 05. | 19.30 | Osiřelý západ – M. McDonagh – příběh lásky 
bratrů Valena a Colemana, kteří se uměním mučit jeden druhého 
chtějí zapsat do Guinessovy knihy rekordů. Úč. J. Dulava, M. Taclík, 
M. Pavlata, S. Černodrinská, rež. O. Sokol
31. 05. | 19.30 | Impresário ze Smyrny – C. Goldoni – mnoho 
povolaných, málo vyvolených a loď pluje... Komedie o divadle 
a hercích. Úč. S. Zindulka, O. Vetchý, P. Nárožný, L. Jelínková, 
N. Boudová, D. Černá, J. Dulava, P. Kikinčuk, H. Bor, M. Zelenka 
ad., rež. L. Smoček | derniéra

ZÁJEZDY
16. 05. | Urna na prázdném jevišti | Zlín
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  DIVADLO ARCHA
Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 716 333 (pokladna)
e-mail: ticket@archatheatre.cz
www.archatheatre.cz

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

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

04. 05. | 20.00 | Thomas & Ruhller (NL) – Diner – chodí 
po hladině, procházejí zdmi, porušují gravitaci a vzdorují času. 
To jsou Thomas & Ruhller, perfomeři z Holandska, kteří se už de-
sítky let pohybují na pomezí divadla, výtvarného experimentu 
a filozofie, uvedou v premiéře novou show připravenou exkluzivně 
pro Divadlo Archa 
10. 05. | 20.00 | Finský barok – Finský barok je něco, co ve sku-
tečnosti neexistuje. Je to alternativa k hudbě. Legenda evropské 
alternativy má své kořeny hluboko v českém undergroundu, ale 
jeho aplégry sahají prakticky do všech kultur. Hudba, která se rodí 
z napětí mezi špičkovými umělci v rytmu doby a tlaku galaxií. Být 
svědky jeho koncertu, je jako být přítomen zázraku.
11. 05. | 20.00 | Divadlo Vizita – Univerzální předchůdce – 
nespoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Še’ze, Zdeňka 
Konopáska a Viktora Zborníka
12. 05. | 20.00 | Věra Říčařová a František Vítek – Piškan-
derdulá. Josefe! – čerství držitelé ceny Thálie za celoživotní 
loutkářské mistrovství uvedou své představení, které je legendou 
světového loutkového divadla. Dětská hra, která se stala divadelní 
avantgardou. Tradice, která je již třicet let zároveň neustálým 
experimentem. „Kdyby John Cage byl loutkář, dělal by takové 
divadlo“, prohlásil jeden divák po představení v New Yorku | bez 
jazykové bariéry.
13. 05. | 20.00 | Divadlo Husa na provázku / Jiří Ort: Alma. 
Amoroso presto – Alma Mahler-Werfel fascinovala současníky, 
odpuzovala, provokovala k protichůdným výrokům. Alma Ma-
hler-Werfel emigruje s Franzem Werfelem přes Francii do USA, 
Werfel ještě zažije konec války, umírá v roce 1945, Alma se stě-
huje z Kalifornie do New Yorku, kde ji dělá společnici Ida zvaná 
Schulli, dlouholetá přítelkyně z Vídně. New York, rok 1957. Alma 
Mahler-Werfel připravuje interview s reportérem rakouského 
rozhlasu. Alma se vrací v myšlenkách do minulosti. A nic nemá 
být přenecháno náhodě. Rež. Gabriela Ženatá. 
14. 05. | 20.00 | Spielraum Kollektiv / Divadlo Archa / Ar-
cha.lab – Fidlovačka aneb Kdo je My? – Tylova „Fidlovačka, 
aneb Žádný hněv a žádná rvačka“ je spojovaná s povzbuzením 
národního sebevědomí. Pochází z ní česká národní hymna. Hra, 
která byla dlouho vnímaná jako propadák, zažila úspěch až v roce 
1917. 82 let po premiéře, rok před vznikem samostatného Česko-
slovenska. Následovala nejen vytoužená fáze české samostatnosti, 

15. 05. | 19.30 | Kakadu – K. F. Tománek, J. Havelka – hra ze 
života. Hrají: S. Babčáková, S. G. Janáčková, V. Khek Kubařová, 
J. Holcová, B. Poláková, D. Novotný, J. Plesl, rež. J. Havelka
16. 05. | 19.30 | Přisámbůh! – R. Askins – ostrá černá komedie. 
Představení Jihočeského divadla z Českých Budějovic. Hrají: T. Drá-
pela, V. Hlaváčková, T. Havlínek, T. Vítů, J. Urbánek, R. Šmotek, 
T. Branna, rež. J. Klimsza | host
18. 05. | 19.30 | Shakespeare a politika – večer s profesorem 
Martinem Hilským, který se tentokrát zaměří na Shakespearovy 
hry Julius Caesar a Coriolanus | host
19. 05. | 19.30 | Interview – T. Holman – „Svěřím ti nejtem-
nější tajemství, jedině když ty mi řekneš to svý.“ Hrají: V. Khek 
Kubařová, J. Plesl, rež. M. Myšička
23. 05. | 19.30 | Dabing Street – P. Zelenka – ve dvou věcech 
jsou Češi skutečně dobří: v pití alkoholu a dabingu. Hrají: M. My-
šička, V. Neužil, H. Čermák, J. Holcová, K. Melíšková, L. Jelínková, 
rež. P. Zelenka
24. 05. | 19.30 | Zimní pohádka – W. Shakespeare – psycho-
thriller se šťastným koncem. Hrají: D. Novotný, M. Myšička, L. Kro-
botová, M. Krobot, P. Šimčík, J. Plesl, P. Vršek, V. Khek Kubařová, 
V. Polívka, S. Babčáková, Z. Žádníková, rež. O. Spišák
25. 05. | 19.30 | Brian
26. 05. | 19.30 | 39 stupňů – J. Buchan, A. Hitchcock – kome-
die na motivy klasického špionážního filmu Alfreda Hitchcocka 
z roku 1935. Adaptace Patrick Barlow. Hrají: J. Plesl, S. Babčáková, 
V. Neužil a D. Novotný, rež. D. Ondříček | zadáno
28. 05. | 19.30 | Muž bez minulosti – A. Kaurismäki – hra 
o lásce. Hrají: D. Novotný, M. Myšička, I. Trojan, J. Plesl, P. Šimčík, 
V. Neužil, P. Smolárik, T. Vilhelmová, J. Tesařová, L. Krobotová, 
K. Melíšková, S. Babčáková, P. Hřebíčková, M. Issová, J. Holcová, 
Z. Žádníková, K. Jáchymová a další. Divadelní adaptace a rež. 
M. Krobot.
29. 05. | 19.30 | Zásek
30. 05. | 19.30 | Dealer’s Choice

  ANTI.KVARIÁT DD
vstup přes Dejvickou divadelní kavárnu

15. 05. | 20.00 | Co.media – intermediální integrál Martina 
Myšičky. Hostem bude tentokrát architekt Josef Pleskot, který 
patří mezi nejznámější a nejrespektovanější české tvůrce, za své 
realizace získal řadu ocenění a jeho stavby pravidelně reprezentují 
českou architekturu na mezinárodních přehlídkách.
17. 05. | 20.00 | Abych nezapomněl! – večer Pavla Šimčíka, 
který by měl být příjemnou exkurzí do světa jednoho ze třinácti 
herců Dejvického divadla.
22. 05. | 20.00 | Večer jedna báseň / Lyrik a ironic – netra-
diční talk show Lukáše Pavláska
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a spočítat kosti. Chcete vědět, jak by vám bylo na tancovačce 
po druhé světové válce? Viděli jste už někdy slavnostní otevření 
sokolovny? A přejete svým nepřátelům pomník? Přijďte to zažít 
| uváděno v KZ Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7. 
29. 05. | 20.00 | Jiří Havelka / Karel František Tománek / 
Vosto5 – Dechovka
31. 05. | 20.00 | Pieter De Buysser / Divadlo Archa – After-
party – hra naší doby, popsong našich duší, afterparty našich 
rituálů. Je pět ráno, Pražský hrad. Ráj je daleko. Ceremoniář Jan 
Ptáček, kterého najal už dávno zmizelý, milovaný, moudrý pre-
zident, nadzdvihne ubrus a objeví pod ním úřednici EU Fanny 
Racine. Něco se vymklo z rukou. Něco se ale zase může kouzlem 
v dobré obrátit. Nu, dobrá tedy, dobrá, ale co to je, to dobro? Co 
dnes znamená Havlův odkaz pro Evropu? Může vzniknout nové 
spojenectví? A jak by vypadala krajina Adama a Evy na dnešní 
politické scéně? Text a režie: Pieter De Buysser, účinkují Vladimír 
Javorský a Christelle Cornil | uváděno v češtině, francouzštině 
a angličtině

VEŘEJNÉ NATÁČENÍ SHOW JANA KRAUSE
09., 16., 23., 30. 05. vždy od 19.30

  produkce a dramaturgie: In Film Praha
  vstupenky v předprodeji v pokladně Divadla Archa a on–line
  změna programu vyhrazena

  DIVADLO D21
Záhřebská 21, 120 00 Praha 2
mobil: +420 774 425 922
e-mail: rezervace@divadlod21.cz
www.divadlod21.cz

  rezervace lze provádět elektronicky na www.divadlod21.cz, telefonic-
ky na 774 425 922 nebo na rezervace@divadlod21.cz

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

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

  program pro děti viz rubrika „Divadla pro děti“

02. 05. | 19.30 | Audience – V. Havel – Audience je historickou 
exkurzí do doby „dávno minulé“, do doby, která už neexistuje 
a tudíž se stává něčím jako science-fiction. Nebo ne?
04. 05. | 19.30 | Knoflíček – J. Ondra – příběh obyčejného kluka 
z vesnice, který se stal fotbalovou ikonou, těsně před sametovou 
revolucí emigroval, aby si splnil svůj sen hrát v proslulých evrop-
ských ligách, ale všechno dopadlo trochu jinak...
09. 05. | 19.30 | Kryl – Zmrdtvýchvstání zažít – J. Ondra – 
myslete si, že je Karel Kryl totem. Když k totemu přijdete, jste 
menší. Když od totemu odstoupíte, jste větší. Ale nikdy nejde 
stát tak, abyste byli stejní.

ale také fáze opětovné nesamostatnosti. Nyní, 100 let po úspěchu 
Fidlovačky, stojí nacionalistické myšlenky opět v popředí zájmu. 
Experti všedního dne, kteří mají k otázce češství co dodat, nabízí 
různé pohledy na téma národní identity. O česko-německých vzta-
zích, migraci, strachu a českých hodnotách. Koncept: M. Straub, 
L. Straub. Rež. L. Straub. Dramaturgie: T. Žižka.
15. 05. | 20.00 | Spielraum Kollektiv / Divadlo Archa / 
Archa.lab – Fidlovačka aneb Kdo je My?
17. 05. | 20.00 | EKG – O Lásce a Prázdninách – literární 
kabaret Igora Malijevského a Jaroslava Rudiše. Účinkují: Marie 
Iljašenko a další hosté. Hraje: Tomáš Pastrňák a HerrDZ! Večerem 
provázejí Igor Malijevský a Jaroslav Rudiš
18. 05. | 20.00 | EKG – O Lásce a Prázdninách
19. 05. | 20.00 | VOSTO5/Divadlo Archa – Kolonizace – nový 
počátek – kdo jsme – kam jdeme – kdo přijde po nás. Zážitková 
sci-fi simulace překračující horizont událostí, hranici gravitace 
a limity lidského vnímání. Lidé od nepaměti toužili prozkoumávat 
daleký vesmír. Co nás k tomu žene? Zvědavost, pokrok, dobrodruž-
ství, zvětšování životního prostoru, šíření lidské DNA anebo jen 
obyčejná lidská pýcha? Kolonizace nových planet je nevyhnutel-
nou budoucností. Bude ale vesmír kolonizován právě člověkem? 
Netradiční inscenace Divadla VOSTO5 inspirovaná Archou, evolucí 
a československými sci-fi komiksy z časopisu ABC. Inscenace je 
vhodná pro dospělé a děti od 8 let. Rež. J. Havelka. 
20. 05. | 20.00 | VOSTO5/Divadlo Archa – Kolonizace – nový 
počátek
22. 05. | 20.00 | VOSTO5/Divadlo Archa – Kolonizace – nový 
počátek
26. – 29. 05. | 20.00 | Ultima Vez – Mockumentary of 
a Contemporary Saviour – nacházíme se v daleké budouc-
nosti. Lidstvo dospělo do zlomového okamžiku. Strašlivá síla ničí 
veškerý život na Zemi. Jedno dítě nicméně pomůže hrstce lidí 
do bezpečného úkrytu. Život v něm ale není vůbec snadný. Přeživší 
jsou lidské bytosti, tím pádem si neustále navzájem překážejí. 
A co hůř, tito vyvolení dokonce ani nemohou uniknout životu. 
Stali se nesmrtelnými, takže ani sebevražda už nenabízí cestu 
ven. Nejasný vztah s dítětem ve vnějším světě, vnitřní rozpory, 
kulturní rozdíly a charakteristicky lidské pudy a potřeby vytvá-
řejí prostředí neutuchajícího zmatku. Nade všemi se navíc vznáší 
stín touhy poddat se ničivému běsnění venku. Stojí vůbec lidstvo 
za záchranu? Ve svém novém divadelně-tanečním představení 
Mockument o novodobém spasiteli Wim Vandekeybus prostřed-
nictvím sedmi postav představuje břitký obraz imaginární postavy 
mesiáše. Utopie a dystopie v kostce. V této futuristické realitě 
není nic, jak se zdá. 
28. 05. | 20.00 | Jiří Havelka / Karel František Tománek / 
Vosto5 – Dechovka – „Lidé se mění, dechovka zůstává.“ Hos-
poda, divadlo, tancovačka… vše ve svérázném hospodském 
site-specific hraném mezi stoly sálu v proměnách času. Stalo 
se roku 1923. Stalo se roku 1945. Stalo se včera. Děje se pořád. 
Dokument o historii, který je víc než jen dokumentem o nás. Když 
se rozdírají staré rány, když se hledají viníci, je potřeba vykopat 
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02. 05. | 19.00 | ...kam až se dá v Jižní Americe dojet au-
tem? ...a trabantem? – přednáška s Danem Přibáněm. Projeli 
jsme trabantem Hedvábnou stezku a přišlo nám to drsné, projeli 
jsme trabantem Afriku a přišlo nám to nejdrsnější... tak jsme 
vypravili do Jižní Ameriky a mysleli, že větší masakr už to být 
nemůže. A byl! Dan Přibáň vypráví o nejnáročnější cestě, jakou 
kdy se svými žlutými trabanty projel! 
09. 05. | 19.00 | Bengt Ahlforst – Popel a pálenka – Paní 
plukovníková – ZUŠ Modřany
11. 05. | 19.00 | Linka důvěry – Miroslav Stehlík – ZUŠ 
Modřany

Milostný trojúhelník

15. 05. | 19.30 | Milostný trojúhelník – herecko-psychologický 
balanc – Martin Zbrožek, Pavel Liška a Josef Polášek. Trojice herců 
vstupuje na jeviště vždy bez předem daného scénáře. 
16. 05. | 19.30 | Výběr z Besídek – sklizeň nejlepších plodů 
posledních let. Sestavu aktuální Besídky doplňují T. Hanák, V. Mar-
houl, R. Nebřenský a další.
17. 05. | 19.30 | Výběr z Besídek
18. 05. | 19.30 | Mlýny – kultovní představení a nejúspěšnější 
drama divadla Sklep všech dob
22. 05. | 19.30 | Petr Hilský – vernisáž
23. 05. | 19.30 | Vlna zločinnosti na zámku Blandings – 
Divadlo Pátečníci
25. 05. | 19.30 | Besídka 2017 – tradiční představení divadla 
Sklep v novém podání
28. 05. | 19.30 | Parta Hic znovu zasahuje aneb Jak Ovčá-
ček, Forejt a Mynář zametají pod koberec, že Miloš Zeman 
propil Hrad – satira Luboše Baláka. Hrají: F. Teller, M. Sýkora, 
A. Stankov
29. 05. | 20.00 | Bardolino koncert – „S Bardolinem kolem 
světa za 80 minut“ – živočišná krása původní etnické hudby se 
snoubí s precizností klasicky školených muzikantů. Na pomyslné 

11. 05. | 19.30 | Bledý oheň – V. Nabokov – světová premiéra 
díla, které v době prvního vydání způsobilo rozruch svou jedi-
nečností
15. 05. | 19.30 | Macbeth – W. Shakespeare – bohatýr Macbeth 
v nejposedlejším ze všech světů stvořených Shakespearem čeká 
na ztrestání
17. 05. | 19.30 | 1984 – G. Orwell – vstupte do světa, kde vládne 
Velký Bratr, a doufejte, že v něm nezmizíte

Bakchantky - L. Ferenzová na motivy Euripida 

18. 05. | 19.30 | Bakchantky – L. Ferenzová, na motivy Eurípi-
da – mýtus i budoucnost, radost i krutost. Pocta rituálům, které 
ochraňují před šílenstvím
22. 05. | 19.30 | Sekáč dědeček – T. Pratchett – rodinná se-
šlost za hranicemi života. Adaptace inspirovaná Pratchettovým 
románem Těžké melodično.
23. 05. | 19.30 | Otevřená kniha D21 – hudebně-literární 
dýchánek ve foyer divadla s autorským čtením soutěžních povídek
24. 05. | 19.30 | Nora – Domeček pro panenky – H. Ibsen 
– příběh z dob, kdy muži měli majetkovou a morální moc nad 
svými ženami
29. 05. | 19.30 | Racek – A. P. Čechov – komedie o umění 
a  umělcích – spisovatelích a  herečkách, kterou napsal lékař 
a znalec lidských charakterů A. P. Čechov
31. 05. | 19.30 | Vojcek (projekt Vojcek) – G. Büchner – když 
je člověk studenej, tak už ho nezebe

  DIVADLO DOBEŠKA
Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
tel.: +420 244 468 173/167
e-mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz

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

01. 05. | 18.00 | Iva Svobodová – V různém tempu – kresby 
– vernisáž 
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23. 05. | 19.30 | Monology vagíny – E. Ensler – dojemná a roz-
pustilá exkurze do poslední neprobádané oblasti, do poslední 
zakázané zóny, je oslavou ženské sexuality ve vší své složitosti 
a tajemnosti. Hrají: D. Bláhová, M. Sajlerová a J. Asterová v al-
ternaci s A. Polívkovou.
24. 05. | 19.30 | Blbá hra aneb Křtiny v Hřbvích – I. Vyskočil 
– absurdní drama z pera Ivana Vyskočila, které napsal na jeden 
zátah v roce 1964 | Divadlo rodu Vejvodů
25. 05. | 16.30 | Prezentace žáků 1. stupně ZŠ Palmovka
29. 05. | 19.30 | Ruské loto – V. Sigarev – (scénické čtení – 
Divadlo AHA!) – vtipné bulvární drama plné vyhrocených situací 
a charakterových vad svých protagonistů od současného úspěšné-
ho ruského autora. Úprava a režie: V. Štěpánek. Hrají: M. Mazal, 
V. Svobodová, R. Klučka, M. Hniličková, J. Stich a K. Jačková | 
Malá scéna

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

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

  e–vstupenka – vstupenky si nyní můžete koupit a vytisknout 
v pohodlí domova

  spojení metro B Černý Most, nástupiště č. 15, bus 221, 303, 304, 353 
stanice Divadlo Horní Počernice nebo 141 do stanice Komárovská

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

09. 05. | 19.30 | Prachy!!! – R. Cooney – brilantní fraška, kte-
rá se s úspěchem hrála po celém světě. Ponechat si evidentně 
špinavé peníze je těžší než k nim přijít. Rozpoutá se zběsilá hra 
na kočku a myš plná nečekaných zvratů, v níž se dva manželské 
páry snaží pomocí falešných identit za každou cenu peníze udržet. 
Hrají: V. Hybnerová, O. Vetchý, R. Trsťan a další, rež. J. Kališová | 
délka představení: 120 min | vstupné: 450, 430, 410 Kč
10. 05. | 18.00 | Výstava studentských prací soukromé 
Střední umělecké školy – vernisáž výstavy – studenti a ab-
solventi školy budou vystavovat své práce napříč studijními obory 
Užitá malba, Grafický design a Modelářství a návrhářství oděvů. 
Součástí vernisáže bude koncert | volný vstup
13. 05. | 15.00 | Šípková Růženka – dětské baletní představení 
na hudbu Pavla Iljiče Čajkovkého. Nastudování: Kristýna Čereš-
ňová DiS. | Baletní studio Balletina | délka představení: 60 min 
| vstupné: 170 Kč
14. 05. | 15.00 | Šípková Růženka

cestě kolem světa si s Bardolinem vychutnáte melodie z Moravy, 
klezmer, sefardské písně,skotské, irské, romské a mnohé další ...
30. 05. | 20.00 | Chrám pod Nebesy – Divadlo Do propasti kosti

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
01. 06. | Dětský den
05. 06. | Besídka 2017
06. 06. | Výběr z Besídek
13. 06. | Přednáška o architektuře s Davidem Vávrou
21. 06. | Slavnost slunovratu

  DIVADLO GONG
Sokolovská 191, 190 00 Praha 9
tel.: +420 266 311 629
e-mail: gong@divadlogong.cz
www.divadlogong.cz

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

03. 05. | 19.30 | Pocta trampské písni – 98. narozeniny 
trampské písně. Vystoupí J. Vrbová, M. Ryvola, skupina Pacifik 
a Kamarádi Staré řeky
09. 05. | 19.30 | Všivák lázeňský – O. Kovařík – život v lázních 
má svá nepsaná a všemi zkušenými hosty respektovaná pravidla. 
Tentokrát je však klid ubytovaných narušen | Divadelní spolek 
Post Scriptum
10. 05. | 19.00 | Posezení u cimbálu – pořádá Slovácký krúžek 
v Praze
11. 05. | 19.30 | Hop Trop – koncert stálice české folkové scény
16. 05. | 19.30 | Vojta „Kiďák“Tomáško – Narozeninový re-
citál – pořad plný autorských písniček o lásce, přátelství a přírodě 
čerstvého sedmdesátníka z Lokte nad Ohří
17. 05. | 19.30 | Classic Jazz Collegium Boba Zajíčka – ne-
stárnoucí legenda českého tradičního jazzu, která mimochodem 
nahrála hudbu také k televiznímu seriálu Prima sezóna podle 
románu J. Škvoreckého | Jazz klub Gong
18. 05. | 19.30 | Marien – koncert pardubické skupiny patřící 
k nejvýraznějším formacím nastupující generace folkové, country 
a trampské hudby
19. 05. | 19.30 | Fontána – tradiční jarní koncert k tanci a po-
slechu skupiny, která klade důraz na věrné zpracování oblíbených 
tuzemských i světových hitů
20. 05. | 19.30 | Taneční večer studia Naima – program plný 
hudby a tance. Vystoupí tanečnice studia Naima a hosté.
21. 05. | 09.00, 11.00, 15.00 a 17.00 | Koncert žáků před-
školních oborů Hudební školy Yamaha – pořádá Kulturní 
a mateřské centrum Knoflík
22. 05. | 19.30 | Josef Fousek v pořadu Zkrátka bez pozlátka 
– písničkový recitál
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možná jednou může být pravda! Úč. O. Kaiser, J. Lábus, rež. 
D. Drábek
02. 05. | 19.00 | Ani spolu, ani bez sebe – stejně jako v případě 
divácky mimořádně úspěšných komedií Drahouškové a Sbohem, 
zůstávám!, přivádí herečka Jana Paulová na naši divadelní scénu 
v české premiéře největší komediální hit současné Paříže. Byty 
obou hrdinů dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva 
jako by žili každý na jiné planetě. Ona – renomovaná psycholožka, 
on – manažer marketingu. Shodnout se dokážou jen na jediném: 
že toho druhého prostě nemůžou vystát. Úč. J. Paulová a D. Su-
chařípa, rež. L. Engelová
03. 05. | 19.00 | Začínáme končit – komedie uznávaného 
francouzského autora a komika nabízí unikátní hereckou příle-
žitost Barboře Hrzánové, která ztvární jednu ženskou hrdinku, 
a přesto se jedná o dvojroli: hraje totiž nejen aktraktivní ženu 
svého věku, ale také stejnou ženu tak, jak ji vidí její manžel, který 
je přesvědčený, že jeho manželka v poslední době příliš rychle 
stárne… Francouzská komedie výstižně vypráví o vztazích mezi 
muži a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí a ošklivosti, 
o (ne)schopnosti být spolu. Hrají: B. Hrzánová, R. Holub, R. Zima, 
R. Fidlerová/J. Tesařová/J. Jiskrová, rež. L. Engelová
04. 05. | 19.00 | Božská Sarah – silnou a působivou hrou 
Božská Sarah si herecká legenda I. Janžurová plní dlouholetý 
profesní sen. V příběhu posledního léta světově proslulé herečky 
a vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardtové ji herecky doprovází 
K. Hádek či I. Orozovič. Budete se bavit, budete se spolu se Sarah 
cítit spalováni sluncem v její rezidenci na ostrově u bretaňského 
pobřeží, cestovat s ní jejím vlastním vlakem pětkrát křížem krážem 
Severní i Jižní Amerikou a sledovat statečnou cestu ženy ověnčené 
světovou slávou, ale i ženy sčítající nezdary a rány, které takový 
velký osud přináší. Hrají: I. Janžurová, K. Hádek/I. Orozovič, rež. 
A. Nellis
05. 05. | 19.00 | Osmý světadíl – muzikál s hity skupiny Elán 
06. 05. | 14.30 a 19.00 | Osmý světadíl 
07. 05. | 13.30 | Osmý světadíl 
07. 05. | 20.00 | Don Quijote – španělskou klasiku si původně 
upravili pro sebe Milan Lasica a Július Satinský. Po Satinského 
odchodu hledal Lasica, které herecké dvojici by hru předal. Dvě 
české herecké hvězdy Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na inscenaci 
spolupracovaly s vyhlášeným slovenských režisérem Vladimí-
rem Strniskem. Chytře, vtipně upravený klasický příběh s not-
nou dávkou herecké improvizace doplňují písně Jaroslava Filipa 
a Miroslava Kořínka
08. 05. | 19.00 | Žena za pultem 2: Pult osobnosti
09. 05. | 19.00 | Báječná neděle v parku Creve Coeur – 
pro svůj režijní debut si herecká legenda Iva Janžurová vybrala 
hru významného amerického dramatika Tennessee Williamse. 
V této cituplné komedii se z veliké vášně a touhy po štěstí v žáru 
jednoho horkého dne proplétá příběh čtyř ženských hrdinek. Ne-
chtějí nic víc a nic míň než kdokoli z nás: vymanit se z nijakosti 
obyčejného života, žít romantický život plný vzruchů i vykřičet 

19. 05. | 17.00 | Hudební odpoledne 2017 – festival student-
ských orchestrů pořádaný ZUŠ Ratibořická | délka představení: 
90 min | vstup volný
23. 05. | 19.30 | Muzzikanti – Muzzikanti jsou film plný písni-
ček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou sou-
časnost, odehrávající na českopolském pomezí v kraji pro zdánlivě 
obyčejné, a přece něčím osobité příběhy s dobrým koncem... Hrají: 
P. Kříž, M. Dejdar, M. Kramár, E. Vejmělková, J. Nohavica a další, 
rež. D. Rapoš | délka představení: 109 min | vstupné: 80 Kč
27. 05. | 19.00 | Kairovo kvarteto – smyčcové kvarteto studen-
tů Pražské konzervatoře. Hrají: první housle – V. Janoštín, druhé 
housle – G. Barillová, viola – E. Eberhart, violoncello A. Klánský. 
Franz Schubert - op. 125 No.1, Wolfgang Amadeus Mozart – Malá 
noční hudba (všechny čtyři věty), Scott Joplin – The Entertainer | 
vstupné: 120 Kč, děti, studenti a senioři 100 Kč

FESTIVAL DIVADLO V PŘÍRODĚ
19. 05. | 21.00 | Vrátila se jednou v noci
20. 05. | 17.00 | Pohádka o ponocném
20. 05. | 21.00 | Hrdina západu 
21. 05. | 17.00 | Vílí poklad 
26. 05. | 21.00 | Paní Láry Fáry 
27. 05. | 17.00 | Paní Láry Fáry
27. 05. | 21.00 | Soudné sestry 
28. 05. | 17.00 | Paní Láry Fáry

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

  pokladna otevřena po–pá 9.30–12.30 a 13.00–19.30,  
so–ne 12.00–15.00 a 15.30–20.00, pokud se v sobotu, neděli či 
o svátcích nekoná večerní představení, je otevřeno pouze do 18.00, 
rezervace na tel. 296 245 311 nebo pokladna@kalich.cz

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

  vstupenky na muzikálová představení zakoupíte v pobočkách 
CK ČEDOK a CK FIRO TOUR.

  vybraná místa v prodeji také v sítích Ticket Art, Ticketpro a Ticketportal
  internetový předprodej vstupenek na www.divadlokalich.cz
  registrujte se při on–line nákupu nebo v pokladně divadla a využívej-
te výhod nového věrnostního programu Divadla Kalich

  bližší informace o muzikálech najdete v rubrice „Muzikály“

01. 05. | 19.00 | Žena za pultem 2: Pult osobnosti – legen-
dární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské 
komedii! Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii 
Davida Drábka ve hře Petra Kolečka, která je tak šílená, že to 
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19. 05. | 19.00 | Robin Hood – muzikál
20. 05. | 14.30 a 19.00 | Robin Hood
21. 05. | 13.30 | Robin Hood
22. 05. | 19.00 | Sbohem, zůstávám! – I. Mergaultová – vel-
ký francouzský komediální hit se chlubí naprosto výjimečným 
hereckým obsazením. Poprvé se v něm totiž scházejí na jednom 
jevišti dvě skvělé komičky Iva Janžurová a Jana Paulová, jejichž 
herecký koncert doprovázejí další výteční herci. Myslíte si, že 
máte svůj život vždy pod kontrolou a jste za všech okolností pány 
situace? Tato hra vás velmi rychle vyvede z omylu. Úč. I. Janžuro-
vá, J. Paulová, P. Zedníček a J. Dulava/A. Procházka/M. Pleskot, 
rež. A. Procházka
23. 05. | 19.00 | Zabiják Joe – Tarantinovská komedie, která 
vás bude překvapovat od začátku do konce. Kultovní lovestory 
z pera jednoho z nejvýznamnějších současných amerických dra-
matiků. Tracyho Lettse Zabiják Joe je černá komedie o jedné 
velmi svérázné rodince a ještě svéráznějším způsobu, jak zatočit 
s dluhy. Jedná se o velmi dobře napsanou hru, jež osciluje mezi 
komedií, sociálním dramatem, antickou tragédií a groteskní pa-
rodií. To samo o sobě dělá z tohoto textu nezaměnitelný originál, 
který na jednu stranu dokáže rozesmát a pobavit a na stranu 
druhou také leccos vypovědět o době a společnosti, ve které 
žijeme. Hrají: I. Chmela, I. Jirešová, M. Taclík, I. Lupták, A. Fialová, 
rež. P. Svojtka
24. 05. | 19.00 | Každý den, šťastný den! – mistrovský herecký 
koncert Báry Hrzánové v komedii uznávaného autora. Jaan Tatte 
v ní nabízí se svým typickým smyslem pro absurdno neotřelý lék 
na partnerskou nudu: experiment s bigamií! Úč. B. Hrzánová, 
Z. Kalina/L. Zima, L. Jeník, H. Lapčíková/P. Rychlá, rež. L. Engelová
25. 05. | 19.00 | Božská Sarah
26. 05. | 19.00 | Srdcový král – slavná broadwayská muzi-
kálová komedie
27. 05. | 14.30 a 19.00 | Srdcový král
28. 05. | 13.30 | Srdcový král
28. 05. | 19.00 | Drahouškové – D. Laurentová – v domovské 
Paříži si tato komedie okamžitě získala srdce diváků. Také české 
publikum si hru zamilovalo. Není divu, vždyť Drahouškové se 
velice vtipnou, neotřelou a výstižnou formou zabývají otázkou 
fungování rodiny v jednadvacátém století, tedy otázkou, jež je 
i u nás aktuální a stále palčivější. Úč. J. Paulová, P. Zedníček, D. Su-
chařípa, A. Svobodová a J. Kohout, rež. P. Novotný
29. 05. | 19.00 | Nahniličko aneb Poněkud dojatý – 
J. Kraus – pořádně nabroušená komedie J. Krause je kritikou 
řazena na špici současných českých původních her. Rej bizarních 
situací se v této komedii roztočí ve chvíli, kdy se svérázná česká 
rodina stane svědkem a posléze i účastníkem velkého byznysu 
s poněkud nebezpečným artiklem. Kraus nám nabízí velmi ne-
otřelý a nesmlouvavý pohled na naši porevoluční realitu. Hrají: 
J. Kraus, E. Holubová, I. Chýlková, B. Klepl, J. Hrubý/L. Synek 
a M. Issová, rež. J. Ornest

svou žádostivost navzdory tušené šedi dnů. Hrají: S. Remundová, 
L. Žáčková, B. Munzarová a I. Janžurová, rež. I. Janžurová
10. 05. | 19.00 | Pro tebe cokoliv – první české uvedení výbor-
né francouzské komedie, která baví celou Paříž. Mateřská láska 
nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, 
že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Sa-
mozřejmě jí podpoříte! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin 
převlečete do oblečení z biobavlny, sundáte paroží ze zdí a nově 
zařídíte celý byt, namísto steaku připravíte zeleninové hody 
a na výběrovou komisi zahrajete divadlo, že jste „alter-globali-
zační nadšenci“, i když nemáte ponětí, co to je. Hrají: J. Paulová, 
P. Zedníček, D. Suchařípa, L. Hampl, P. Vojáčková, S. Lewandowská, 
K. Kašpar, rež. P. Kracik
11. 05. | 19.00 | Moje hra – Moje hra je komedií o životě, jak-
koli hlavnímu hrdinovi jeho život právě vyprchal ze žil. Magie 
divadla umožní spisovateli Jankulovskému už z „druhého břehu“ 
mluvit s jeho poslední ženou. Oba tedy mají vzácnou možnost 
říci si spoustu věcí, na které v každodenním shonu nemáme čas 
a u kterých zpětně litujeme, že jsme je nestihli vyslovit. Kome-
die odkrývá s nadhledem, odzbrojující upřímností a především 
humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu třináctých 
komnat. Současně fandí životu. Úč. J. Bartoška, Z. Bydžovská, 
J. Janěková ml., N. Divíšková, V. Peterková, A. Koutná, A. Kačerová, 
M. Kubačák, rež. J. Kačer
12. 05. | 19.00 | Tajemství – muzikál Daniela Landy
13. 05. | 14.30 a 19.00 | Tajemství
14. 05. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál On-
dřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové
14. 05. | 20.00 | Začínáme končit | zadáno
16. 05. | 19.00 | Bez předsudků – komedie pro odvážné diváky 
a ještě odvážnější herce se odehrává v motelu, kde musí v jediném 
volném pokoji neplánovaně přespat dva letití přátelé. Společná 
noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na které 
se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen. Hrají: J. Paulová 
a P. Zedníček, rež. R. Štolpa
17. 05. | 19.00 | Baronky – M. MacKenzie – autor ve své napí-
navé hře uhrančivě stopuje nenápadné, dojímavé, a přece kruté 
jednání baronky k oddané a zanedbané služce. Tento skutečný 
herecký koncert E. Holubové a Z. Bydžovské skrývá mnohá překva-
pení i fascinující zvraty. Autorem úpravy, režisérem a scénografem 
je Š. Caban. Hrají: E. Holubová a Z. Bydžovská
18. 05. | 19.00 | Už nikdy sám! – ve své komedii Už nikdy sám! 
se německý režisér a dramatik Marc Becker zabývá fenoménem 
dnešní doby, a to osamělostí lidí ve velkoměstech. Vystavěl v ní 
poněkud bizarní situaci dnešních singles, kteří se snaží unik-
nout pocitu osamělosti a najít si někoho, s kým budou sdílet 
svůj život. Přirozeným způsobem jim to nejde, musí toho docílit 
promyšleným plánem, dokonce za hranicí zákona. A stane se 
ještě něco daleko zvláštnějšího – po městě se najednou začnou 
ztrácet desítky a desítky občanů… Hrají: Z. Bydžovská, P. Liška, 
J. Polášek, rež. P. Novotný
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  DIVADLO KAMPA
Nosticova 634/2a, 110 00 Praha 1
mobil: +420 776 447 744 (pokladna)
e-mail: rezervace@divadlokampa.cz, info@divadlokampa.cz
www.divadlokampa.cz
www.facebook.com/divadlokampa

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

  představení pro děti naleznete v rubrice „Divadla pro děti“

02. 05. | 19.30 | Rocker a dvě staré dámy – kousavá konver-
zační komedie s detektivní zápletkou o setkání drsného rockera 
a dvou starších dam, které rozhodně nepatří do starého železa | 
Divadlo Blama | vstupné 200 Kč
03. 05. | 19.30 | IMPRO Samé vody: Rumpál s koalou – 
totální divadelní improvizace. Jako vždycky, vždycky jinak. Hrají 
A+M Duškovi, S. Adamová a J. Kliment | vstupné 150 Kč
04. 05. | 19.30 | Markéta Burešová a Chantet –večer šan-
sonových melodií za doprovodu klavíru a smyčcového kvarteta | 
Divadlo Cylindr | vstupné 200 Kč
05. 05. | 19.30 | Paralelní vesmíry – česká premiéra cenami 
ověnčené, svěží, vtipné i dojemné, ale hlavně chytře napsané 
romance z pera jednoho z nejnadanějších mladých britských 
autorů | Divadlo NaHraně | vstupné 200 Kč 
09. 05. | 19.30 | Lidský hlas – J. Cocteau – duodrama pro jednu 
herečku a jednu zpěvačku, úč. Jitka Sedláčková a Dáša Zázvůrková 
| vstupné 250 Kč 
10. 05. | 19.30 | Ty dvě, které obědvají – autorské představení 
Nataši Burger a Vlaďky Kužílkové | vstupné 200 Kč 
11. 05. | 19.30 | Upír ve sklepě – kdo není upír, jako by nee-
xistoval. Komedie o žízni po krvi, lásce k alkoholu a šmejdech | 
Divadlo Blama | vstupné 200 Kč
12. 05. | 19.30 | ČTYŘHRA – česká premiéra sarkastické vzta-
hové komedie o nebezpečné přitažlivosti a různých tvářích lásky 
| Divadlo NaHraně | vstupné 200 Kč | premiéra
13. 05. | 19.30 | Čtyřhra
15. 05. | 19.30 | Anna Karenina – vášnivý příběh o niterné 
podstatě lásky. Dramatizace a režie Iveta Dušková | Divadlo Cylindr 
| vstupné 250 Kč
16. 05. | 19.30 | Budu všude kolem tebe – skutečné příběhy 
o bolesti a naději vyprávějí ženy-matky, které ztratily své děti | 
Divadlo Cylindr | vstupné 200 Kč
17. 05. | 19.30 | Vlny – monodrama herečky Nataši Burger 
o mnoha polohách ženy | vstupné 200 Kč
18. 05. | 19.30 | Hrabě 2.15: Bez dechu – obyčejná zkouška 
kapely, která se stane osudovou. V žilách samozvaných jazzma-
nů koluje zbytkový alkohol a vášeň pro život a poezii. Hrají, milují, 

30. 05. | 19.00 | Na mělčině – není v současné světové dra-
matice mnoho her, které by nabízely hned tři velké příležitosti 
pro ženy – herečky. Text Franka Houtappelse takovou hrou je. 
Disponuje životní moudrostí, humorem a zároveň je v něm odvěký 
příběh běhu času, vnímaný přes model rodiny. Každý z nás dospěje 
pod ochranou rodičů, aby záhy začal chránit je, starat se o ně, 
a doufal, že je pro svoje děti tím, čím byli rodiče pro něho. Toto 
odvěké střídání generací přináší pravdy, ale i trpkost, ironii života 
a humor jako zbraň, díky níž je možné přežít. Úč. I. Janžurová, 
S. Remundová, B. Munzarová a M. Vladyka, rež. J. Nvota
31. 05. | 19.00 | Podivný případ se psem – M. Haddon, S. Ste-
phens – dramatizace literárního bestselleru Marka Haddona Po-
divný případ se psem se stala velkým hitem současných světových 
jevišť. Nyní se konečně dostala na pražskou scénu, a to v režii 
respektovaného tandemu Skutr, který proslul svou nápaditou 
divadelní poetikou, a s mimořádným hereckým obsazením. Hlavní 
hrdina strhujícího vtipného i dojemného příběhu je patnáctiletý 
Christopher. Matematický génius, ale také autista, který příliš 
nerozumí okolnímu světu ani lidem. Během zdánlivě nevinného 
vyšetřování detektivního případu ze sousedství rozkryje docela 
jinou záhadu – která mu zásadně promluví do života. Úč. J. Cina 
S. Babčáková, H. Vagnerová/E. Křenková, M. Daniel, Z. Stavná, 
P. Vančura, rež. Skutr

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
01. 06. | Ani spolu, ani bez sebe
02. – 03. 06. | Atlantida – muzikál
04. 06. | Nahniličko anebo Poněkud dojatý
05. 06. | Hana Zagorová – koncert
06. 06. | Už nikdy sám
07. 06. | Bez předsudků
08. 06. | Nahniličko aneb Poněkud dojatý
09. – 11. 06. | Pomáda – muzikál
11. 06. | Žena za pultem 2: Pult osobnosti
12. 06. | Zabiják Joe
13. 06. | Moje hra
14. 06. | Nahniličko anebo Poněkud dojatý
15. 06. | Sbohem, zůstávám!
16. – 17. 06. | Srdcový král – muzikál
18. 06. | Mauglí – rodinný muzikál
18. 06. | Žena za pultem 2: Pult osobnosti
19. 06. | Božská Sarah
20. 06. | Báječná neděle v parku Créve Coeur
21. 06. | Začínáme končit
22. 06. | Pro tebe cokoliv
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01. 05. | 19.30 | Zrcadla – J. Švehlová – autorské představení 
je vytvořené přímo pro prostor Divadla Karla Hackera. Co se děje 
za oponou, když je zatažená, poslední týden před generálkou? 
Hrají J. Švehlová, M. Hájková, R. Hájek, J. Zachar, M. Šášinka | 
vstupné 200 Kč, studenti a senioři 120 Kč
08. 05. | 15.00 | Klenoty české hudby – divadelní bonboniéra 
pro seniory – hudební koktejl z nejkrásnějších skladeb klasické 
hudby. V podání souboru Musica dolce vita, která je již desítku 
let stálicí české hudební scény, zazní známé skladby klasické-
ho repertoáru jako Vltava Bedřicha Smetany v dobové úpravě 
pro harfu či skladby Antonína Dvořáka, F. Škroupa a dalších | 
vstupné 70 Kč
11. 05. | 19.30 | Zrcadla 
12. 05. | 19.30 | Improvariace – soutěžní večer plný zábavy 
v krátkých improvizacích na Vaše témata a náměty | pronájem 
otevřený veřejnosti 
15. 05. | 19.30 | Velké Šuby duby – Miroslav Kovářík a Radek 
Bláha listují nezapomenutelnou Knížkou s červeným obalem 
Alexandry Berkové | vstupné 100 Kč
17. 05. | 19.30 | S Pydlou v zádech – P. Fiala, J. Dvořák – le-
gendární inscenace s Josefem Dvořákem v hlavní roli. Postavička 
prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové partii moc-
ných poskytuje J. Dvořákovi prostor pro řadu brilantních klaun-
ských čísel. Dále hrají: M. Hrubešová, R. Trtík, K. Gult, D. Schlehrová 
| vstupné 250 Kč, studenti a senioři 200 Kč
22. 05. | 19.30 | Sluha dvou pánů – C. Goldoni – komedie 
plná záměn a nedorozumění, které roztáčí sluha Truffaldino, ma-
zaný a přihlouplý zároveň | hraje Divadlo Bez debat | pronájem 
otevřený veřejnosti
24. 05. | 19.30 | Hvězdný večer – Lubomír Brabec – večer s nej-
úspěšnějším českým kytaristou a cestovatelem. Dotazy z publika 
vítány | vstupné 150 Kč, studenti a senioři 70 Kč

smějí se, chybují. A čekají na posledního z nich, na básníka. Pro 
všechny, kdo ve svých rukou nesou tento krásný ztřeštěný a je-
diný svět | Divadlo NaHraně | vstupné 180 Kč
20. 05. | 19.30 | Vanilková džungle – provokativní one woman 
show o křehkém dospívání jedné obyčejné holky a o lásce, kterou 
hledáme i tam, kde bychom neměli. Hraje D. Toniková | nevhodné 
pro děti do 15 let | Divadlo NaHraně | vstupné 200 Kč
21. 05. | 19.30 | Malá Vizita – totální improvizační představení 
Jaroslava Duška a Pjéra la Šéz‘e pod světelným dohledem Viktora 
Zborníka | vstupné 250 Kč
22. 05. | 19.30 | Dostaví se Oscar Wilde – „Snesu jakékoliv 
množství kritiky, pokud použijete slova chvály a obdivu.“ | Divadlo 
SoliTEAter | vstupné 180 Kč
23. 05. | 19.30 | Paralelní vesmíry
24. 05. | 19.30 | Čtyřhra
26. 05. – 03. 06. | Prague Fringe festival – 16. ročník Prague 
Fringe festivalu. Fringe festival je již po třinácté v Divadle Kampa. 
Vstupenky a informace o představeních na www.fringe.cz.

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

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

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

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

  změna programu vyhrazena

Soutěž o 3 poukazy 
v hodnotě 500 Kč do 

Divadla Kampa

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

Kolik herců účinkuje 
v představení Anna Karenina 
v podání Divadla Kampa?
a) pět
b) šest
c) sedm

Své odpovědi posílejte do 10. května 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou 
na adresu redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
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auto a letadlo nás dopraví na jakékoliv místo na Zemi za několik 
hodin nebo dní. Zastavit se tady, daleko od shonu, objevit ticho 
a kouzlo země a objevovat krásy v bezprostřední blízkosti a fo-
tografovat. Cítit ticho v krajině nebo v zaměřit se na objekt nebo 
osoby a zachytit to na fotografii.“ | Husův sbor
15. 05. | 19.30 | Obraz – Y. Reza – ironický text na téma mužské 
ješitnosti a svárlivosti. Rež. B. Gondík | uvádí Divadlo pod Petřínem 
| vstupné 150 Kč | velký sál
18. 05. | 19.30 | ČERVENÝ KUKIŠ ANEB SORRY JAKO! – vyprá-
vění o malém chlapci, co se chtěl stát králem a na vrchol šel přes 
mrtvoly. Příběh o touze po moci, o nekontrolovaném ovládání 
všeho – ekonomiky, médií, lidí, politiky. O neomezeném vlivu. Pří-
běh, který možná není zcela neznámý. Příběh pohádkový s prvky 
hororu. Hrají: V. Svozílková, P. Drtinová, P. L. Krejčí, M. M. Deutsch, 
rež. I. Šorman | vstupné 320 Kč | velký sál | premiéra
23. 05. | 19.30 | Jazz a šanson – benefiční koncert na podporu 
umělců projektu E – MOC – E s talkshow Moniky Pavlíčkové. Úč. 
N. Fischerová, V. Tobrman, E. Sonenshine, M. Deutsch, M. Pavlíč-
ková | vstupné 150 Kč | velký sál
24. 05. | 19.30 | Lidský hlas – emotivní text francouzského 
spisovatele, básníka, dramatika a výtvarníka Jeana Cocteaua 
Lidský hlas vrátili na naši komorní scénu Jitka Sedláčková s Bo-
risem Hybnerem, který se ujal jeho režie. Hrají: J. Sedláčková, 
D. Zázvůrková | vstupné 230 Kč | velký sál
25. 05. | 19.30 | Červený Kukiš aneb Sorry jako! | vstupné 
320 Kč | velký sál

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

  předprodej vstupenek po–ne 10.00–20.00 (u vchodu do pasáže ved-
le KFC), večerní pokladna u divadla otevřena 1 h před představením

  Černé divadlo Metro najdete v rubrice „Černá divadla“

Sextet

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

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

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

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

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

  (pro školy)¹ takto označená představení jsou pro určená pro školy 
  vstupné pro školy: 80 Kč + pedagogický doprovod zdarma. V případě 
volné kapacity sálu je představení přístupné i veřejnosti za zvýhodně-
ných podmínek: cena: 120 Kč. Přednost při usazování v hledišti mají 
školy, potom rádi posadíme i ostatní diváky

  celý program včetně anotací naleznete v rubrice Divadla pro děti

07. 05. | 14.00 | Škola kouzel
13. 05. | 14.00 | Magická esa
17. 05. | 10.00 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹

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

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

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

03. 05. | 19.30 | domácí@štěstí.hned – manželské štěstí 
vychází z témat oblíbeného televizního seriálu a knihy od Ivy 
Hüttnerové „Domácí štěstí“. Dozvíme se mimo jiné, jak si manželé 
mají jeden druhého vážit, jak zafunguje „sporýš lékařský“ i celer 
v manželském loži a další moudra k dosažení „štěstí manželského“. 
Hrají: I. Hüttnerová, M. Dolinová a D. Suchařípa, rež. O. Kepka | 
vstupné 290 Kč | velký sál 
10. 05. | 18.00 | Vernisáž výstavy Herbert Ristl – Ticho – 
v rámci česko-německého projektu Rozsvítit maják – „Žijeme 
ve světě zdánlivě neomezených možností. Naše prostředí je hlasité 
a hektické, počítač dělá náš život mnohem rychlejší a svévolný, 

58  divadla



17. 05. | 19.30 | Eva tropí hlouposti
18. 05. | 19.30 | Famílie
19. 05. | 19.30 | Magor
20. 05. | 15.00 | Dohazovačka – T. Wilder
21. 05. | 15.00 | Babička – B. Němcová
23. 05. | 19.30 | Techtle mechtle – D. Benfield
24. 05. | 19.30 | Sugar (Někdo to rád horké)
25. 05. | 19.30 | Sugar (Někdo to rád horké)
26. 03. | 19.30 | Jeptišky – D. Goggin – muzikál
27. 05. | 15.00 | Eva tropí hlouposti
29. 05. | 19.30 | Dohazovačka
30. 05. | 19.30 | Až naprší a uschne / Hay Fever
31. 05. | 10.30 | Sen noci svatojánské

  KOMORNÍ FIDLOVAČKA
Boleslavova 13,140 00 Praha 4
tel.: +420 241 404 268
e-mail: pokladna@fidlovacka.cz 

  pokladna otevřena v den představení 1 hodinu před jeho začátkem

03. 05. | 19.30 | Můj báječný rozvod – G. Aronová
04. 05. | 19.30 | Tři holky jako květ – E. Murphyová
05. 05. | 19.30 | Třetí prst na levé ruce – D. Canavan
11. 05. | 19.30 | Umění vraždy – J. DiPietro
12. 05. | 19.30 | Nejlepší kamarádky – P. Weiss
15. 05. | 19.30 | PĚT VE STEJNÝCH ŠATECH – A. Ball | obnovená 
premiéra
16. 05. | 19.30 | Třetí prst na levé ruce
19. 05. | 19.30 | Tři holky jako květ
23. 05. | 19.30 | Můj báječný rozvod
24. 05. | 19.30 | Třetí prst na levé ruce
27. 05. | 19.30 | Pět ve stejných šatech
31. 05. | 19.30 | Můj báječný rozvod

  DIVADLO NA JEZERCE
Divadelní společnost Jana Hrušínského

Na Jezerce 1451, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 224 832 (pokladna)
www.divadlonajezerce.cz

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

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

  generální partner Mountfield, a.s.

16. 05. | 19.00 | Sextet – oddělení plastické chirurgie, na změnu 
pohlaví čeká dvojice mladých lidí - Romana a Julián. Ona chce být 
mužem, on touží být ženou. Romanu navštěvuje její o generaci 
starší manžel dovolávající se rozvodu, ve vedlejším pokoji se zase 
úzkostlivá matka snaží přesvědčit Juliána, ať operaci zruší. Stačí 
jedno náhodné setkání na nemocniční chodbě. Herecký výkon 
Zuzany Slavíkové vás vtáhne do děje. Hrají: Z. Slavíková, V. Beneš, 
K. Urbanová, M. Merunka | vstupné 340 Kč

  DIVADLO NA FIDLOVAČCE
Křesomyslova 625, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 404 040
e-mail: pokladna@fidlovacka.cz
www.fidlovacka.cz

  pokladna otevřena: po–pá 10.00–19.30, so 14.00–18.00 
  on–line rezervace a prodej: www.webticket.cz, prodej též v sítích 
Ticketportal, Ticket Art a Ticketpro

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

02. 05. | 19.30 | Až naprší a uschne / Hay Fever – N. Coward
03. 05. | 19.30 | Sen noci svatojánské – W. Shakespeare
04. 05. | 10.30 | Sen noci svatojánské
04. 05. | 19.30 | Magor – L. Shue
05. 05. | 19.30 | Famílie – J. DiPietro

Sugar (Někdo to rád horké)

06. 05. | 15.00 | Sugar (Někdo to rád horké) – P. Stone, 
J. Styne, B. Merill
09. 05. | 19.30 | Eva tropí hlouposti – F. Vavřincová
10. 05. | 19.30 | Famílie | zadané
11. 05. | 19.30 | Famílie
16. 05. | 19.30 | Sugar (Někdo to rád horké)

www.kampocesku.cz  divadla  59



26. 05. | 19.00 | Dědicové – A. Krief – i při pohřbu může být 
v rodině pěkně veselo. Úč. M. Etzler, M. Hudečková, K. Hrušínská, 
T. Němcová, M. Sitta, A. Daňková/D. Pfauserová, rež. J. Herz
28. 05. | 19.00 | Generálka 
29. 05. | 19.00 | Paní plukovníková

  DIVADLO NA PRÁDLE
Besední 3, 110 00  Praha 1
mobil: +420 736 401 051 (rezervace vstupenek)
e-mail: pokladna@napradle.cz
www.napradle.cz

  dopravní spojení: tram 6, 9, 12, 20, 22 – Újezd

02. 05. | 19.30 | Jsem žena – V. Púčik, L. Brychtová – in-
scenace Jsem žena je v evropském kontextu unikátní projekt. 
Představuje autentický příběh herečky Lucie Brychtové, která 
se narodila jako muž. Je to příběh tragikomický, jako bývá život 
člověka, jenž nemá na růžích ustláno. Představení vzniklo z čes-
koslovenské spolupráce Lucie Brychtové a Václava Púčika a bylo 
poprvé uvedeno v bratislavském klubu Red Cat Cabaret Lucie 
Siposové. Hrají: L. Brychtová, H. Šinková, M. Málek, A. Kerďo. 
Rež. V. Púčik 
02. 05. | 19.30 | Obec překladatelů
10. 05. | 19.00 | Homeless – P. Němec – Život je jen náhoda. 
Komedie ze dvou pólů společnosti. Je lepší být významným ma-
nažerem nebo bezdomovcem? Nezáleží na tom, co jsme, ale jací 
jsme! | uvádí nezávislé Divadlo SemTamFór
11. 05. | 19.00 | Fujima Rankoh – japonský tradiční tanec
18. 05. | 19.00 | MAN OF LA LANCHA – M. Leigh, D. Wasserman, 
J. Darion – světově proslulý muzikál Muž z kraje La Mancha | uvádí 
Prague Shakespeare Company | premiéra
19. 05. | 19.00 | Man of La Lancha
20. 05. | 19.00 | Man of La Lancha
21. 05. | 16.00 | Jubilejní Studentská Thálie 2017 – nomi-
nace – nominační přehlídka s hosty. Autorské tvary, inspirované 
klíčovým slovem reprezentace, v podání studentů uměleckých 
i neuměleckých středních a vysokých škol ČR
22. 05. | 19.30 | Jsem žena
23. 05. | 19.00 | Man of La Lancha
24. 05. | 19.00 | Man of La Lancha
25. 05. | 19.00 | Kjógeny – samurajské komedie | uvádí 
Malé divadlo kjógenu  
27. 05. | 19.00 | Random Gifts of Art – američtí komici 
Tim Holmes a  Garret Garrels přijíždějí se svou filozofickou 
komediální show o velkorysosti a schopnosti dávat se do řeči 
s cizími lidmi

02. 05. | 19.00 | Manželské vraždění – E. E. Schmitt – jedna 
z nejúspěšnějších francouzských her současnosti. Je to souboj, 
ve kterém jde v pravém slova smyslu o život. Chcete–li se dobře 
bavit a zároveň cítit lehké mrazení v zádech, nenechte si ujít tuto 
Hřebejkovu inscenaci. Úč. J. Dušek a N. Burger, rež. J. Hřebejk
03. 05. | 19.00 | Poslední aristokratka – E. Boček – co všechno 
člověk musí udělat, aby zachránil svůj hrad, tedy i svoji historii. 
Úč. A. Polívková, J. Hrušínský, M. Šplechtová, L. Hruška, D. Pfau-
serová, K. Hrušínská, M. Sitta, J. Sedláčková, P. Pelzer, M. Kern, 
rež. A. Goldflam
05. 05. | 19.00 | Generálka – J. Hubač – úč. J. Bohdalová, R. Ho-
lub, P. Vacek, M. Sitta, Z. Hruška, Z. Maryška/L. Hruška/P. Pelzer, 
rež. R. Balaš | nevhodné pro mládež do 12–ti let
10. 05. | 19.00 | Poslední aristokratka
11. 05. | 19.00 | Už je to tady zas! – T. Vermes – Hitler už je 
tady zas, zatím naštěstí jen v divadelní komedii. Úč. O. Kavan, 
K. Hrušínská, Z. Hruška, M. Kern, M. Šplechtová, M. Sitta, T. Něm-
cová, rež. M. Balcar
12. 05. | 19.00 | Takový žertík – J. Dell, G. Sibleyras – o tom, 
že o rozchodech se nemá žertovat, vás přesvědčí nostalgická 
komedie, která v roce 2003 vzbudila ve Francii velký rozruch 
a byla vyhlášena nejlepší francouzskou hrou roku. Úč. J. Hrušín-
ský, M. Šplechtová, F. Staněk, M. Menšíková, Z. Hruška/R. Stärz, 
rež. L. Hlavica
15. 05. | 19.00 | Zahraj to znovu, Same – W. Allen – rozkoš-
ná komedie o tom, že člověk má za všech okolností zůstat sám 
sebou. Úč. J. Hrušínský, M. Šplechtová, M. Procházková/T. Něm-
cová a M. Taclík/Z. Hruška, speciální hosté (z filmového záznamu) 
L. Šafránková a J. Abrhám, rež. O. Sokol
16. 05. | 19.00 | Poslední aristokratka
17. 05. | 19.00 | Poslední aristokratka
18. 05. | 19.00 | Tři v tom – J. Vostrý – tři slečny tají, že jejich 
láska nezůstala bez následků. Úč. K. Hrušínská, T. Němcová, T. Kop-
sová/D. Pfauserová, P. Vacek, F. Slováček jr., J. Hrušínský, L. Hruška, 
V. Chalupa, Z. Hruška, M. Kern. Rež. M. Balcar.
19. 05. | 19.00 | Paní plukovníková – B. Ahlfors – komedie, 
která vám dodá chuť do života. Úč. J. Bohdalová, L. Švormo-
vá/J. Tvrzníková, J. Satoranský, V. Jeníková, V. Zawadská, Z. Ma-
ryška/R. Novák a Z. Hruška, rež. V. Strnisko
22. 05. | 19.00 | Manželské vraždění – E. E. Schmitt – jedna 
z nejúspěšnějších francouzských her současnosti. Je to souboj, 
ve kterém jde v pravém slova smyslu o život. Chcete–li se dobře 
bavit a zároveň cítit lehké mrazení v zádech, nenechte si ujít tuto 
Hřebejkovu inscenaci. Úč. J. Dušek a N. Burger, rež. J. Hřebejk
23. 05. | 19.00 | Shylock – M. Leiren-Young – představení pro 
všechny svobodomyslné lidi, kterým není lhostejné, co se dnes 
kolem nás děje. Úč. M. Kňažko, rež, R. Balaš. 
24. 05. | 19.00 | Už je to tady zas! 
25. 05. | 19.00 | Už je to tady zas! | zadáno
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nebo na ní vzpomínáte s úsměvem. Hrají studenti 6. ročníku Hu-
debně dramatického oddělení. Rež. L. Pečenka | derniéra
31. 05. | 19.00 | Krvavá Henrietta aneb Jedno jaro v Paříži 
| zadáno

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

  dopravní spojení: metro B – Anděl, tram 4, 9, 10 a 16, stanice 
U Zvonu

  otevřeno od 18.00

02. 05. | 19.00 | Strejček koňská noha – romská vyprávění 
z dob kdy Romové ještě byli Cikáni. Kromě syrové autentičnosti, 
pábení a jadrného osobitě poetického jazyka, je to především 
humor, na kterém tato vyprávění stojí. Neuvěřitelné příhody 
z nádherného světa plného barev, emocí a fantazie čte Irena 
Hýsková.
09. 05. | 19.00 | Mopslíkem z lásky – R. de Obaldia – tři 
groteskní příběhy prodchnuté milostným vzplanutím, biga-
mií, nevěrou i sebeláskou korunuje šťastný zločin! Hořkosladké 
a černohumorné hříčky neztrácí komediálnost a humor, a čím 
černější, tím lépe. Nebohé postavy jsou vrženy do absurdních 
situací, aby následně byly nuceny jednat ještě absurdněji neřkuli 
ztřeštěněji.
18. 05. | 19.00 | Směšné preciózky aneb Nehynoucí klasik 
naruby – Moliére – barokní divadlo se vší jeho velkolepostí, 
nabubřelostí i opulentností jsme bez ostychu vtěsnali na malou 
scénu v podzemní ukrytého krytu. Málo známá jednoaktová fraš-
ka dává vzniknout barvami i stíny hýřící podívané. Burleskní, lehce 
kabaretní až groteskní představení si utahuje z manýristických 
snah o  autentické baroko, stejně jako i  z  provedení „klasika“ 
ve vznešeném a seriosním hávu.
23. 05. | 19.00 | FALEŠNÝ JE VÝKLAD DĚJIN, BEZ MÉ VLAST-
NÍ OSOBY – I. Vodseďálek – dramatizovaný pořad z prózy 
i  poezie českého undergroundového básníka a výtvarníka. 
Hlavními motivy jeho tvorby jsou trapnost, stud či bezrad-
nost nad nenaplněnými očekáváními uměleckými i lidskými 
| premiéra
25. 05. | 19.00 | Návrat Opilcova dítěte a Zelené Karkulky 
– P. H. Cami – skeče, minikomedie plné absurdismu, velkolepých 
nesmyslů a elegantních slovních hříček. P. H. Cami je průkopní-
kem černého humoru – komický a šílený, necouvne před žádným 
bláznovstvím. Ch. Chaplin o něm kdysi řekl, že je „největším hu-
moristou na světě“

28. 05. | 15.00 | Pohádky do kapsy – L. Horký – kapesní at-
las pohádek pro nejmladší divadelní fanoušky | uvádí nezávislé 
Divadlo SemTamFór
30. 05. | 19.00 | Koncert pro Ondru – večer, jehož výtěžek 
poputuje na nový invalidní vozík. Program s melodiemi nejen 
z  inscenací dramaturga Ondry Doubravy. Účinkují kolegové, 
přátelé, herci a zpěváci z muzikálové branže

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

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

  změna programu vyhrazena

03. 05. | 19.00 | Orfeus v podsvětí – opereta Jacquesa Offen-
bacha a  Hectora Cremiéux v  nastudování studentů oddělení 
klasického zpěvu. Překlad zpěvních textů: E. Punčochář, překlad 
dialogů: I. Osolsobě, hudební nastudování: V. Loskot, výtvarná 
sploluráce: J. Jelínek, pohybová spolupráce: I. Krob, rež. Z. Brabec 
| Koncertní sál
05. 05. | 19.00 | KRVAVÁ HENRIETTA ANEB JEDNO JARO V PA-
ŘÍŽI – inscenace studentů 5. ročníku Hudebně dramatického 
oddělení. Rež. J. Kačmarčík | premiéra
10. 05. | 19.00 | Krvavá Henrietta aneb Jedno jaro v Paříži
11. 05. | 19.00 | Obrázky z divadla – tenhle divadelní kus bude 
ze všech her, které jste kdy prospali, opravdu ten nejlepší! Scénický 
písňový koncert studentů 5. a 6. ročníku oddělení populárního 
zpěvu. Námět a dramaturgie: J. Balašová Trčková, hudba a texty 
písní: P. Ožana, pohybová spolupráce: A. Hájková | vstup volný, 
lístky si rezervujte na WebTicket
22. 05. | 19.00 | Arkádie – Stoppardova poutavá, místy až de-
tektivní tragi-komedie (Cena Laurence Oliviera) klade divákovi 
otázky o pravdě a lži, o času a nadčasovosti, o řádu a chaosu, 
o jistotě a nejistotě, o odlišném chápání světa v různých ob-
dobích lidské existence a o ničivém vlivu sexu při našem orbitu 
životem - „přitažlivost, kterou Newton vynechal“. Hrají studenti 
6. ročníku Hudebně dramatického oddělení. Rež. K. Iváková | 
derniéra
24. 05. | 19.00 | Krvavá Henrietta aneb Jedno jaro v Paříži
25. 05. | 19.00 | Psyché – představení oddělení klasického 
zpěvu. Tragedie lyrique na text Thomase Coneille podle Moliéra. 
Nastudováno ve francouzském originále studenty pěveckého 
oddělení Pražské konzervatoře. Rež. T. Šimerda
29. 05. | 19.00 | Kazimír a Karolína – Ö. von Horváth – tragi-
komedie o neradostných koncích a ještě smutnějších začátcích. 
Obraz světa jako pouti zalidněné figurkami, které sice často stojí 
po kotníky v bahně, ale nezapomínají se dívat nahoru na hvězdy. 
Konec bezstarostných mladých časů, konec večírků a hlavně konec 
první lásky, která je vždycky jenom jedna, ať už vám zlomí srdce 
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12. 05. | 19.00 | V Paříži bych tě nečekala, tatínku – J. Bar-
bier – výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka se 
jednoho dne rozhodne, že překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži. 
Úč. P. Nárožný, J. Malá/T. Průchová, J. Švehlová, S. Postlerová/M, 
Pleštilová, B. Š. Petrová/M. Pachlová, J. Šťastný/J. Čenský, F. Sko-
pal/M. Sochor, rež. J. Novák | Agentura Harlekýn
13. 05. | 19.00 | DVA NAHATÝ CHLAPI – S. Thiéry – bláznivá 
komedie – seriozní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se 
jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou z práce. Ani 
jeden netuší, jak se do této situace dostali, manželka jednoho 
z nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se 
nakonec ukáže opravdové pravdě hodně vzdálená. Úč. M. Zounar, 
R. Vojtek/M. Kraus, L. Benešová, D. Šinkorová, rež. A. Procházka 
| host | premiéra
14. 05. | 19.00 | Světáci – Z. Podskalský – adaptace známé 
filmové komedie.. Hrají: V. Limr/ F. Tomsa, M. Zounar, O. Želenská, 
I. Andrlová, M. Bočanová/A. Gondíková | Divadelní společnost 
Háta
15. 05. | 19.00 | Miluju tě, ale... – J. DiPietro, J. Roberts – díky 
autorskému nadhledu má člověk pocit, že většina těch situací je 
mu důvěrně známá, každý najde něco, co se ho dotkne – možná 
i trochu drsně. Úč. D. Šinkorová/T. Kostková, R. Vojtek, P. Vondrá-
ček, K. Šildová a L. Olšovský, rež. A. Procházka
16. 05. | 19.00 | Chlap na zabití – F. Veber – francouzská ko-
medie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevra-
ha.. Opak je však pravdou.... Hrají: F. Blažek, M. Vladyka, J. Šmíd, 
B. Stanková, M. Slaný, rež. J. Nvota | host
17. 05. | 19.00 | Caveman – R. Becker – HOST 
18. 05. | 19.00 | Chvála bláznovství – A. Hellstenius – A. Hell-
stenius – Chvála bláznovství je příběh dvou přátel Ellinga a Kjella, 
jež spolu sdílí pokoj v ústavu pro duševně choré, a kteří stojí před 
velkou výzvou začít společný život mimo stěny léčebny „Kdo ří-
ká že není magor, neříká pravdu“ . Hrají M. Hofmann, F. Blažek, 
M. Slaný, L. Zahradnická, Š. Opršálková . Rež. J. Nvota | host
19. 05. | 19.00 | Terapie – Ch. Durang – terapie aneb Láska je 
fata morgána – komedie o tom, že každý je tak trochu blázen. 
Uč. V. Hybnerová, M. Etzler, M. Pechlát, V. Záveský, S. Černodrin-
ská/K. Leichteová. Rež. V. Hybnerová 
20. 05. | 14.00 | Stará dobrá kapela – J. Hubač – křehká a něž-
ná romantická komedie o stáří, lásce, snech a sílé přátelství. Hrají: 
V. Postránecký, S. Skopal, R. Přibil, Z. Maryčka/K. Vlček, V. Helšus, 
J. Tesařová/Z. Herfortová, N. Konvalinková. Rež. P. Hruška
20. 05. | 19.00 | Hvězdné manýry – M. McKeever – hvězdné 
manýry jsou tak povedená, rychlá a bláznivá fraška, že by se za ni 
nemusel stydět ani mistr tohoto žánru Feydeau.. Hrají: L. Vacu-
lík, M. Bočanová, V. Žehrová, R. Pavlovičová, F. Tomsa, P. Rychlá | 
Divadelní společnost Háta
21. 05. | 19.00 | Perfect days – romantická komedie nejen 
o ženách a nejen pro ženy | host
22. 05. | 19.00 | Manželský poker – M. Camoletti – v životě 
nastávají situace, kdy dochází k „vyložení karet na stůl“, takže 

  DIVADLO PALACE
Pasáž Jalta
Václavské nám. 43, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 228 814
mobil: +420 603 888 264 (hromadné objednávky)
e-mail: pokladna@divadlopalace.cz
www.divadlopalace.cz
www.facebook.com/divadlopalace

  pokladna otevřena po–pá 10.00–19.00, so, ne a svátky 12.00–19.00 
  vstupenky zakoupíte také v síti Ticket Art včetně všech poboček CK 
Čedok

  ceny vstupenek: 220–490 Kč

02. 05. | 19.00 | Líbánky aneb Láska ať jde k čertu – N. Co-
ward – dvojice bývalých manželů se po letech setkává v drahém 
francouzském hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými no-
vými a mladšími partnery. Úč. J. Langmajer, I. Jirešová/K. Issová, 
M. Válková/J. Čvančarová/K. Frejová a J. Teplý ml./M. Slaný, rež. 
P. Hruška
03. 05. | 19.00 | Rodina je základ státu – R. Cooney – komedie 
kde jde o život. Úč. M. Etzler, V. Hybnerová, P. Motloch, S. Lau-
rinová, R. Trsťan, M. Kopečný, M. Hudečková/M. Procházková, 
R. Jelínek, J. Slach, Z. Piškula/M. Sabadin, rež. P. Hruška
04. 05. | 19.00 | Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete? – 
J. J. Bricaire, M. Lassayques – situační komedie Velká zebra je 
vystavěna na neobvyklé zápletce. Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová 
– Herčíková, J. Dulava, D. Černá/K. Špráchalová, M. Hudečková, 
Z. Vencl/O. Brancuzský. Překlad: J. Janeček, rež. P. Palouš.
08. 05. | 19.00 | A do pyžam! – M. Camoletti – příběh, ve kte-
rém zjistíte, co vše se může přihodit při víkendové návštěvě, 
když milenka a hospodyně vašeho přítele „nosí“ stejné jméno 
a jeho žena pro vás není pouze jeho ženou. Brilantní komedie, 
která si neklade jiný cíl, než pobavit diváka. Úč. J. Langmajer, 
D. Suchařípa, M. Válková/K. Brožová/K. Špráchalová, K. Hrachov-
cová Herčíková/N. Boudová, E. Čížkovská a M. Hruška/Z. Vencl, 
rež. P. Hruška
09. 05. | 19.00 | Caveman – R. Becker – přijďte se podívat 
na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu 
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně uta-
jených kvalitách obou pohlaví | host
10. 05. | 19.00 | Africká královna – C. S. Forester – humorný 
a dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit 
zamilovaného muže…. Hrají: L. Rybová, H. Čermák, rež. V. Čer-
máková
11. 05. | 19.00 | S nebo bez? – P. Haudcoeur, D. Navarro- Haud-
coeur – skupina herců zkouší divadelní frašku. Je pár dní před 
premiérou a nic není hotové. Technika je flegmatická, režisérka 
nezvládá krizové situace a mezi herci vzrůstá napětí. Nadchází 
večer premiéry a situace na jevišti se mění v nezvládnutelné de-
lirium. Hrají: V. Hybnerová, J. Žáček, V. Záveský, R. Trsťan, nově 
K. Herčíková Hrachovcová 

62  divadla



Pražský přehled.indd   1 19.4.2017   0:29:12



16. 05. | 19.00 | Hexenšús – hrají: L. Langmajer, D. Morávková, 
H. Čížková, P. Juřička, R. Zima, J. A. Duchoslav/I. Kubečka, G. Her-
mannová/M. Bittnerová, rež. P. Kracik
18. 05. | 19.30 | Caveman
19. 05. | 19.00 | Rukojmí bez rizika – hrají: V. Vydra, J. Šťast-
ný/S.  Skopal, J.  Boušková/J.  Malá, M.  Zahálka/M.  Davídek, 
L. Zahradnická/B. Šťastná, F. Skopal/M. Zahálka ml., rež. J. Novák
21. 05. | 19.30 | Mujeres – unikátní profesionální projekt fla-
menkové tanečnice, lektorky a choreografky Virginie Delgado
22. 05. | 19.00 | Dokonalá svatba – hrají: F. Tomsa/A. Vacula-
/M. Zelenka, M. Bittnerová/O. Lounová, J. Hervert/K. Heřmánek 
ml., L. Sarah Fischerová, J. Trojanová, V. Křížová/S. Vrbická, D. Vej-
ražka, rež. L. Olšovský
23. 05. | 19.30 | Caveman
24. 05. | 19.00 | S Pydlou v zádech – úč. J. Dvořák, M. Hru-
bešová, R. Trtík, K. Gult/J. Veit, V. Bajerová/D. Schlehrová, rež. 
E. Sokolovský st.
26. 05. | 18.00 | DĚDICTVÍ ANEB KURVAHOŠIGUTNTAG – 
hrají: F. Pelc/S. Bogner, K. Ulrychová, K. Čečilová, R. Chudobová, 
A. Jurčík, P. Hofbauer, O. Hloušková, E. Nechvátalová, T. Pazderka, 
M. Hájek, L. Valterová, S. Srba, rež. D. Šír | světová premiéra
27. 05. | 18.00 | Rosénka – folklorní večer
29. 05. | 19.00 | Sborovna – úč. P. Trávníček, U.  Kluková, 
K. Kornová, P. Jindrová, H. Tunová, M. Fialková, Z. Havlas, rež. 
P. Trávníček
30. 05. | 19.00 | Velký holky nepláčou – hrají: J. Šulcová, V. Je-
níková, D. Batulková/K. Seidlová, V. Křízová, Č. Gebouský/E. Čekan, 
M. Vašinka/L. Hruška, rež. V. Pavlovič
31. 05. | 19.30 | Caveman

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

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

  pokladna otevřena v pracovních dnech 8.00–16.00 a hodinu před 
začátkem představení.

  předprodej a rezervace na měsíc květen zahájen 18. 4.
  ceny vstupenek: 30–200 Kč (podle typu představení)
  pro skupiny 10 a více osob máme připraveny zajímavé slevy
  více informací najdete na www.divadlouvalsu.cz; pronájem 
a hromadné objednávky dana.pekova@zivot90.cz, tel. 222 333 512; 
mob. 731 108 534

„karty jsou rozdány“ a jednotlivá kola vysvětlování a slovních 
říček. Hrají: J. Langmajer, D. Šinkorová, A. Gondíková, K. Pindeová, 
M. Sejnová, P. Stach, J. Krafka, rež. P. Hruška
23. 05. | 19.00 | Jo, není to jednoduché – J.–C. Islert – ko-
medie o tom, jak může dopadnout doučování matematiky pod 
peřinou. Úč. J. Langmajer, A. Gondíková, M. Timková, K. Krejčová 
a D. Punčochář, rež. P. Hruška
24. 05. | 19.00 | Dejme dětem šanci – benefiční večer 
25. 05. | 19.00 | Miláček Anna – M. Camoletti – aneb co se 
stane, když si záletní manželé přivedou domů každý svého dra-
houška. Ještě, že služka Anna má tolik důvtipu a situaci zvládne!. 
Úč. M. Hudečková, D. Prachař, V. Hybnerová, S. Rašilov a L. Rybová, 
rež. Z. Tyc
26. 05. | 19.00 | Prachy!!! – R. Cooney – obrovský balík peněz 
může člověku naprosto rozvrátit život! Úč. V. Hybnerová, O. Vet-
chý, P. Kikinčuk, N. Boudová/S. Laurinová, M. Novotný, J. Štrébl, 
Z. Košata a R. Trsťan, rež. J. Kališová
29. 05. | 19.00 | Caveman 
30. 05. | 19.00 | Do ložnice vstupujte jednotlivě! – R. Cooney, 
J. Chapman – i prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou 
postelí může být náhle těsná.... Hrají: I. Andrlová, M. Bočanová, 
A. Gondíková, F. Tomsa, L. Vaculík, M. Zounar. Rež. A. Procházka 
| Divadelní společnost Háta
31. 05. | 19.00 | Rodina je základ státu 

  DIVADLO U HASIČŮ
Římská 45, 120 00 Praha 2
tel.: +420 222 518 716 (pokladna), 222 516 910
e-mail: divadlouhasicu@seznam.cz, info@divadlouhasicu.net
www.divadlouhasicu.net; http://divadlouhasicu.sweb.cz

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

03. 05. | 19.30 | Caveman – R. Becker – úč. J. Holík/J. Slach, 
rež. P. Hartl, hudba D. Kraus
04. 05. | 19.00 | Dívčí válka – hrají: F. R. Čech, S. Pogodová, 
M. Maděrič, J. Štědroň, O. Navrátil, R. Skamene, P. Jablonský, 
P. Martinák, E. Hájek, B. Maruštík, M. Šťastná, A. Kadeřávková 
a další, rež. F. R. Čech
10. 05. | 19.00 | Kšanda – hrají: J. Sypal, T. Šefrnová, M. Maxa, 
M. Kuklová, P. Jančařík, M. Bittnerová, M. Pitkin, M. Šimůnek, 
R. Kuba, rež. R. Kuba
12. 05. | 19.30 | Caveman
15. 05. | 19.00 | Nevilluv ostrov – hrají: J. Révai/M. Pospíchal, 
K. Halbich, F. Čapka, T. Kobr/V. Vašák, A. Hessová, K. Frejová, rež. 
A. Minajev
16. 05. | 19.00 | Co vy na to, pane Šmoldas?
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devadesátiletá stará dáma, která mu sdělí, že byt je sice jeho, 
ale otec se zavázal nechat ji zde dožít, a co víc, platit jí měsíční 
rentu ve výši dva a půl tisíce dolarů. A v tom okamžiku celý příběh 
začíná. Hrají: D. Kolářová, I. Svobodová, L. Veselý, rež. O. Kosek, 
scéna: M. Hess, kostýmy: I. Brádková, překlad: A. Jerie | vstupné 
200 Kč, 150 Kč pro přátele Klubu Ž90
17. 05. | 16.00 | Polib tetičku aneb nikdo není bez chyby 
– S. Williams – děj nás zavede do Londýna, kde nesmělý Leo-
nard žije po rozvodu s pubertální dcerou a svým veselým otcem, 
kterého se snaží dostat do domova důchodců, ale nikde ho pro 
jeho svéráznou povahu nechtějí. Leonard, aby si přivydělal, píše 
tajně knihu pod ženským pseudonymem, ale všechno se nečekaně 
zamotá, když se půvabná nakladatelka rozhodne knihu vydat…  
Obsazení: Leonard/J. Čenský, Harriet/M. Pleštilová, Gus/P. Nový 
nebo K. Vlček, Didi/Hana-Marie Maroušková nebo E. Jansová, scé-
na M. Hess, kostýmy J. Jelínek, překlad R. Menclová, rež. J Novák 
| vstupné 200 Kč | 150 Kč pro přátele Klubu Ž90
24. 05. | 16.00 | Lásky Jaroslava Pavlíčka – Jaroslav Pavlíček 
(*1943) je český polárník, dobrodruh, spisovatel, organizátor Kur-
zů přežití v drsné přírodě.  Kdysi začínal jako nosič ve Vysokých 
Tatrách, pak pokořil Everest a taky za jedenačtyřicet dní přešel 
Grónsko. Zaměřuje se na výzkum v oblastech přežití v divočině 
a harmonické soužití člověka s přírodou. Na radu svého přítele 
astronoma Mrkose se v Antarktidě poohlédl po ostrově, kde by 
mohl provádět experimenty na téma přežití v extrémních pod-
mínkách. Místo pro založení multinacionální stanice ECO NELSON 
nalezl na ostrově Nelson v souostroví Jižní Shetlandy. Žije v Písku, 
je ženatý, má tři dcery. Pořadem provází Jan Lorman | vstupné 
150 Kč, 100 Kč pro přátele Klubu Ž90
25. 05. | 13.00 | Den otevřených dveří – František Novotný 
– Jak se hladí duše – Divadlo U Valšů Vás srdečně zve na další 
zajímavé setkání s oblíbeným českým rozhlasovým redaktorem, 
scénáristou, publicistou, moderátorem, básníkem písňovým tex-
tařem a odborníkem na krizovou komunikaci, které bude tento-
krát probíhat v rámci Dne otevřených dveří Života 90. Těšíme se 
na Vás! | vstup volný
29. 05. | 16.00 | Legendy opery / Bohuslav Maršík – u příle-
žitosti významného životního jubilea. Basista Bohuslav Maršík je 
sólistou opery Národního divadla v Praze od roku 1974. Jeho mi-
mořádné pěvecké umění a znamenité provedení rolí i po stránce 
herecké jej řadí k předním představitelům jeho hlasového oboru. 
Z jeho počtu vytvořených postav jsou to např. Bartolo v Lazebníku 
sevillském, Don Pasquale, Kecal, Velký inkvizitor a řada dalších. 
Pořadem provází PhDr. Radmila Hrdinová | vstupné 150 Kč, 100 Kč 
pro přátele Klubu Ž90
05. 06. | 16.00 | Legendy opery – Věra Soukupová – u pří-
ležitosti významného životního jubilea. Altistka Věra Soukupová 
se sólistkou opery Národního divadla v Praze stala roku 1960. 
V dalších letech byla také sólistkou České filharmonie. Je vítězkou 
několika významných pěveckých soutěží (Rio de Janero, Toulouse). 
Její měkký alt krásné temné barvy spolu s pozoruhodným předne-
sem se skvěle uplatnil v českém i světovém operním repertoáru. 
Na scéně Národního divadla v Praze vytvořila řadu úspěšných 

AKADEMIE UMĚNÍ 2017 – I. SEMESTR
10. 05. | 10.00–12.00 | Seminář 6: Tradice českého herec-
tví: mezi divadlem a filmem (Vlasta Burian, V+W, Hugo Haas, 
Oldřich Nový, Nataša Gollová a další) – lektor: doc. MgA. Zuzana 
Sílová,Ph. D. 
24. 05. | 10.00–12.00 | Seminář 7: Otomar Krejča a gene-
race 1945 – lektor: doc. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D. 
Info: dana.pekova@zivot90.cz, www.divadlouvalsu.cz/připra-
vujeme 
Cena 1 semináře 100 Kč. II. semestr– termíny budou upřesněny 
v květnu 2017
03. 05. | 19.00 | Jazzové středy – Jiří Stivín & CO Jazz sys-
tém – restaurace „Pivovar U Valšů“ bude pořádat od 3. 5. každou 
středu v 19.00 pravidelný pořad Jazzové středy. Na programu bude 
moderní jazz, swing, funk, folk ad., zazní flétny, saxofony, klarinet, 
kytara a kontrabas | předprodej vstupenek od 18. 4. v pokladně 
Ž90 v době po–pá  8.00–16.00 nebo 1 hodinu před začátkem 
vystoupení v „Pivovaru U Valšů“, Betlémská 5, Praha 1 | cena vstu-
penky 150 Kč | více informací na emailu: info@pivovaruvalsu.cz 
10. 05. | 15.30 | Manželská rána – to, že se jejich manželství 
rozpadlo, ještě nějak překousli. Ale když zjistí, že jejich penzijní 
fond se stal obětí bezohledného a ještě navíc francouzské tunelá-
ře, rozhodnou se, že to už je přespříliš. Vypraví se za ním s jasným 
cílem – pořádně se na něm zahojit i pomstít. Tato jejich výprava, 
která je zavede z Londýna nejen do Paříže ale i na Riviéru, má 
ještě jeden efekt – ukáže se, že přes všechno provokování, ne-
schválnosti, špičkování a škádlení, není jejich vztah až tak úplně 
vyhaslý. Jako ex-manželé Richard a Kate ve filmu excelují Pierce 
Brosnan a Emma Thompson. Rež. J. Hopkins | vstupné 50 Kč, 30 Kč 
pro přátele Klubu Ž90
13. 05. | 10.00 | Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. – Máte právo 
se léčit, jak chcete – pohled advokáta na právo svobodného 
rozhodnutí- klasická medicína verzus celostní medicína. Před-
nášku pořádá Asociace terapeutů a  detoxikačních poradců. 
Přihlášky zasílejte na denisa.pitnerova@asociace-tdp.cz, nebo 
poštou na adresu Pod Trebenkou 4, 140 Praha 4 | více informací 
na www.asociace-tdp.cz | cena 500 Kč osoba, v ceně lehké ob-
čerstvení
15. 05. | 16.00 | Koncert slavných písňových, operetních  
a muzikálových melodií – u příležitosti Dne matek – F. Lehár, 
J. J. Offenbach, F. Loewe, L. Bernstein, J. Ibert,  R. Vaughan Wili-
ams. Úč. Marie Schmidtová, soprán / Jakub Ošmera, basbaryton. 
Klavírní doprovod: Augustin Kužela, pedagog Pražské konzervato-
ře. Průvodní slovo: Lubomír Havlák, sólista Státní opery a Národ-
ního divadla v Praze. Pro  všechny přítomné dámy bude připraven 
malý dárek | vstupné 180 Kč, 130 Kč pro přátele Klubu Ž90
16. 05. | 16.00 | Drahá Mathilda – I. Horovitz – tragikomický 
příběh osudové lásky – Mathias je pětapadesátiletý Američan, 
kterému otec odkázal jedinou věc: luxusní byt v Paříži, s okny 
do  Luxemburské zahrady. Bez jediného dolaru v  kapse (po-
slední peníze utratil za letenku) se vydá do onoho bytu, aby jej 
odhadl a prodal. Jaké je ale jeho překvapení, když ho zde uvítá 
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16. 05. | 19.30 | Izolovat, ale zachovat – M Steinmasslo-
vá – divadelní dokument o Michailu Afanasjevičovi Bulgakovi, 
jeho životě a podivném souboji se Stalinem. Příběh muže, kte-
rý navzdory tlaku totalitního režimu, zůstal sám sebou. Hrají: 
M. Steinmasslová, A. Minajev, P. Halíček, I. Novák. Rež. Š. Dominik.
17. 05. | 19.30 | Othello – W. Shakespeare – Maur a Desdemo-
na. Láska je vášeň… a ti dva se tolik milovali! Hrají: J. Potměšil, 
T. Rumlová, A. Jastraban, E. Elsnerová, M. Němec, E. Mesfin Bouš-
ková, P. Lagner, T. Stolařík, A. Petráš.
18. 05. | 19.30 | Othello
22. 05. | 19.30 | Srpen v zemi indiánů – T. Letts – nezahojené 
křivdy a stíny minulosti rodiny Westonových, která se díky zmizení 
hlavy rodiny po dlouhé době celá společně potkává a zoufale 
hledá a nenachází odpuštění, porozumění, lásku a štěstí. Hrají: 
M. Steinmasslová, J. Nerudová, J. Špalek, M. Zoubková a další. 
Rež. P. Lagner.
25. 05. | 19.30 | Židle – E. Ionesco – nesplněné sny, marnost 
života a variance na věčné téma vztahu muž a žena. Hrají: P. Lně-
nička, E. Mesfin Boušková, J. Nerudová, K. Afrikantovová. Rež. 
A. Minajev.
27. 05. | 19.30 | Terminus – M. O´Rowe – tři monology ze 
současného Dublinu. Drsné příběhy, zpočátku realistické, později 
jimi začínají prostupovat démoni a andělé… Hrají T. Rumlová, 
B. Lukešová, L. Hampl. Rež. M. Němec.
28. 05. | 16.30 | Mikulášovy prázdniny – R.  Goscinny, 
J. J. Sempé – děti, vezměte svoje rodiče do divadla! Tentokrát se 
přesuneme ke břehům Loiry, kde si vybudovali naši známí chlapci 
stanový tábor… Hrají: M. Ruml, P. Lněnička, Z. Charvát, A. Petráš, 
L. Jůza, M. Němec/J. Plouhar, P. Lagner, M. Steinmasslová. Rež. 
F. Nuckolls.

DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC
02. 05. | 19.30 | Strasti života – Ch. Levin – manželství (a ne-
jen) po izraelsku. Hrají: M. Stránský, V. Korytářová, V. Helšus. Rež. 
P. Palouš.
03. 05. | 19.30 | Cena facky aneb Gottwaldovy boty – 
K. Steigerwald – „cimbálmuzikál“ z naší rudé minulosti, která tak 
úplně neodešla. Hrají: T. Impseil, H. Bor, M. Lohninská, M. Stránský 
a další. Rež. Š. Dominik.
04. 05. | 19.30 | Absolvent – T. Johnson, Ch. Webb, C. Willing-
ham, B. Henry – stejnojmenný oscarový film z roku 1967, první 
role, v níž se proslavil Dustin Hoffman. Na motivy filmu vznikla di-
vadelní hra, která se nedávno dostala i do Čech. Hrají: J. Albrecht, 
V. Korytářová, M. Polách, K. Baranová a další. Rež. Š. Dominik.

IRSKÝ MÁJ
05. 05. | 19.00 | Pod jednou střechou VII. – Dílo (a život) 
Oscara Wildea – sedmý ročník taneční přehlídky Pod jednou 
střechou vám představí střípky z bohatého života a ještě bohat-
šího díla geniálního i skandálního dramatika, prozaika, básníka 
a esejisty irského původu Oscara Wildea.

uměleckých kreací. (Panna Róza, Martinka, Radmila, Káča, Donna 
Isabella atd.). Úspěšně zpívala v zahraničí. Má řadu vynikajících 
rozhlasových a gramofonových nahrávek zaznamenaných u nás 
i v Německu. Pořadem provází PhDr. Radmila Hrdinová / vstupné 
150 Kč, 100 Kč pro přátele Klubu Ž90
28. 06. | 16.00 | Drahá Mathilda – I. Horovitz | vstupné 200 Kč 
| 150 Kč pro přátele Klubu Ž90

  DIVADLO V CELETNÉ
Celetná 17, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 326 843
mobil: +420 608 327 107 (rezervace)
e-mail: rezervace@divadlovceletne.cz (rezervace)
www.divadlovceletne.cz. 

  e–mailová rezervace se stává platnou po našem potvrzení

KAŠPAR
10. 05. | 19.30 | Opilí – I. Vyrypajev – současná ruská hra o ge-
neraci, která se opila možnostmi natolik, že zapomněla na to, že 
po každé opilosti přichází vystřízlivění. Hrají: T. Rumlová, A. Jastra-
ban, M. Prášilová, E. Mesfin Boušková, M. Hofmann, P. Lagner, 
D. Toniková a další. Rež. M. Němec.
11. 05. | 19.30 | Osiřelý západ – M. McDonagh – dva bratři, 
jeden sporák, sbírka porcelánových figurek, oblíbené chipsy 
a uříznuté psí uši… Vítejte v Irsku v městečku Leenane!!! Hrají: 
P. Lněnička, M. Ruml, L. Jůza, T. Rumlová. Rež. J. Špalek.
12. 05. | 18.00 | Dopisy – chystáme se porušit listovní tajemství 
našich básníků a spisovatelů – Němcová, Vrchlický, Podlipská, 
F. X. Šalda, Svobodová, Wolker, Čapek a Orten. Hrají: E. Elsnerová, 
A. Petráš, I. Svobodová, L. Jůza, Š. Vaculíková, J. Potměšil, M. Tichý, 
Š. Coufal. Rež. J. Špalek.
12. 05. | 20.00 | Draci noci – poezie dávných věku o lásce, 
přátelství a samotě, o písku, datlích a víně. Egyptská, indiánská, 
japonská a čínská poezie. Rež. Čezeta – K. Špindler, V. Fomíno-
vá, J. Špalek. Hrají J. Potměšil, M. Steinmasslová, M. Hofmann, 
J. Špalek a další
13. 05. | 15.00 | O políbeném drakovi – mladý princ, moudrý 
král, krásná princezna a tajemná černá paní. A velmi svérázný 
šašek, svůdné mořské panny a samozřejmě drak!!! Režie Jakub 
Špalek. Hrají: J. Potměšil, J. Nerudová, E. Mesfin Boušková a další
13. 05. | 19.30 | Dopisy
14. 05. | 15.00 | O políbeném drakovi
14. 05. | 19.30 | Iluze – I. Vyrypajev – láska, to je práce! Hořká 
komedie jednoho z předních současných ruských dramatiků. Hrají 
E. Elsnerová, J. Nerudová, J. Potměšil, J. Zadražil/M. Tichý. Rež. 
J. Špalek.
15. 05. | 19.30 | Klec – V. Fanta – (Retro)komedie o mnoha 
podobách lásky, kde nikdo není tím, kým se zdá, ale když ho 
miluješ, není co řešit!!! Hrají: M. Bukovčan, A. Jastraban, A. Petráš, 
M. Tichý, P. Lagner, M. Steinmasslová, Š. Vaculíková/T. Rumlová, 
K. Pokorný, V. W. Kraus. Rež. F. Nuckolls.
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01. 05. | 19.00 | Chvilková slabost – D. Churchill – bravurní 
jímavá komedie skvělého britského dramatika, který je u nás 
známý především jako autor komediálního hitu Natěrač. Chvil-
ková slabost je hra na důvěrně známé téma -manželství. Bývalí 
manželé se setkávají na chalupě, aby si zde rozdělili věci po roz-
vodu. Každý už žije s jiným partnerem a zdá se, že budoucnost je 
neměnná. Situace se ale nečekaně komplikuje, především díky 
jejich osmnáctileté, rebelské dceři Lucy a vše dopadne jinak, 
než by divák předpokládal. Zdánlivě ukončená životní kapitola 
může mít pokračování ... Vtipné a břitké dialogy této výborné 
komedie umožňují oběma hlavním postavám rozehrát opravdový 
herecký koncert. Hrají P. Špalková, D. Matásek, S. Černodrinská, 
rež. P. Hruška
18. 05. | 19.00 | Úhlavní přátelé – C. Greep – svěží francouzská 
komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství aneb 
Co způsobí neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem na ná-
vštěvu nejlepších přátel. Hrají: T. Kostková, N. Boudová, M. Vladyka 
a R. Holub, rež. J. Seydler
25. 05. | 19.00 | Ani za milion! – M. Doleželová, R. Vencl – 
skvělá detektivní komedie, ve které je všechno jinak, každá lež 
je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou 
humoru se skrývá vrah… Atraktivní a netradiční prostředí pří-
mořského majáku, brilantní dialogy, strhující tempo a originální 
zápletka dávají téhle současné komedii obrovský potenciál. Hrají: 
J. Langmajer, A. Gondíková, rež. P. Hruška
26. 05. | 19.00 | S barvou ven! – F. Veber – (změna názvu 
hry, původně Kondomedie) – skvělá společenská komedie z pera 
vynikajícího francouzského autora F. Vebera (Blbec k večeři) si 
originálně, vtipně a zároveň vkusně s francouzským šarmem po-
hrává s lidskými předsudky na téma homosexualita, outsiderství, 
společenská i politická korektnost či přetvářka. Pokládá mimo jiné 
otázku, jak málo vlastně stačí, aby se z plachého a nevýrazného 
účetního, stala opravdová osobnost. Přitom ani nemusí nic měnit 
na svém chování, drobný trik změní chování ostatních k němu... 
A to se potom dějí věci! Česká premiéra. Hrají: J. Nosek, J. Vlasák, 
M. Málková, M. Kraus, P. Motloch, B. Kotiš, rež. J. Seydler
31. 05. | 19.00 | Frankie & Johnny – T. McNally – krásný 
a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky... I když už máte za se-
bou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje! Hrají: 
T. Kostková a A. Háma, rež. P. Kracik

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

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

  vstupenky lze zakoupit také v síti Ticketportal

06. 05. | 09.30 | Májový trojboj – Family friendly! – sobot-
ní dopoledne bude i letos věnováno rodičům s dětmi. Vezměte 
své ratolesti a přijďte se společně podívat na kouzelné stínové 
loutkové představení Skřítci, zahrát si dobrodružnou hru plnou 
zábavných úkolů a kreativně se vyřádit v naší tvořivé dílně! To vše 
se ukrývá pod názvem Májový trojBOJ. Program je vhodný pro 
děti ve věku 3 až 10 let.
06. 05. | 19.00 | Večer taneční improvizace – večer taneční 
improvizace je novým formátem představení, které se bude tvo-
řit přímo na jevišti před očima diváků. Dvou až tří členné týmy 
tanečníků se budou ucházet o přízeň poroty i publika v krátkých 
tanečních sekvencích na náhodně vybranou hudbu. Není důležitý 
styl tance ani technická úroveň, hlavní je nadšení pro věc a schop-
nost přizpůsobení se a improvizace v každé situaci.

ČINOHERNÍ STUDIO ÚSTÍ
09. 05. | 19.30 | Klub rváčů – Ch. Palahniuk, J. Součková – když 
všechno ztratíte, pak jste svobodní a můžete si dělat, co chcete. 
Dramatizace legendárního románu, jehož úspěch dotvrdilo filmo-
vé zpracování. Hrají: M. Němec, J. Plouhar, T. Hofová/A. Krausová, 
M. Bukovčan a další. Rež. F. Nuckolls

TIA PRODUCTION
19. 05. | 19.30 | Táta – připravte si kapesníky, budete plakat od smí-
chu i dojetí. Humorná zpověď novopečeného otce o tom, jak intimní 
život jde do háje, oba partneři jsou podráždění a unavení – ale vlastně 
velmi, velmi šťastní... Večer plný humoru a dobré nálady zaručený! 

TATA BOYS
24. 05. | 20.00 | Tata Bojs pro šestý smysl – akustický koncert 
pro Nadační fond Šestý smysl

ZÁPADOČESKÉ DIVADLO CHEB
29. 05. | 19.30 | Jméno – duchaplná francouzská konverzační 
veselohra v linii Rodinný průvan – Bůh masakru. Čtveřice příbuz-
ných a přátel je postavena před zdánlivě banální úkol: vysvětlit 
pátému členu společnosti a nastávajícímu otci Vincentovi, že 
pojmenovat synka Adolf není dobrý nápad. Rež. P. Mikeska.

  DIVADLO V RYTÍŘSKÉ
Rytířská 31, 110 00 Praha 1
mobil: +420 725 830 655 (pokladna a rezervace vstupenek)
e-mail: info@divadlovrytirske.cz, pokladna@divadlovrytirske.cz
www.divadlovrytirske.cz

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

  vstupenky je možné rezervovat a zakoupit on-line 
na www.divadlovrytirske.cz nebo také v síti Ticket Art, včetně CK Če-
dok; vybraná místa jsou k dispozici také v sítích Ticketpro, Ticketportal 
dárkové vstupenky jsou celoročně v prodeji v pokladně divadla
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napsána podle skutečné události, kdy byl devatenáctiletý autor 
obscénního komiksu perzekuován několikerým způsobem společ-
ností, která jej jako autora „inspirovala“. Směšné až k pláči! Česká 
premiéra! Úč. I. Machalová, M. Málková, D. Šoltýsová, J. Böhm, 
P. Halíček, L. Král, výprava Ľ. Bábek Melcerová, hudba Z. Dočekal, 
rež. J. Bábek. Nedoporučujeme pro diváky do 15 let! | 1 h 20 min 
| vstupné 250, 150 Kč
17. 05. | 19.00 | Ptáci – C. McPherson – tajemné a napína-
vé psycho irského autora vzniklo volně podle stejnojmenné 
povídky Daphne du Mauriers z roku 1952, podle níž vznikl 
i  slavný Hitchcockův film z  roku 1963. U  McPhersona jde 
ale o psychologické komorní drama s atmosférou gotického 
thilleru – příběh se zužuje na jádro povídky, na strach z ne-
známého a z temnoty, která tkví v nitru člověka, na hledání 
smyslu v chaosu ohroženého světa. Uvádíme v české premiéře! 
Úč. D. Šoltýsová, D. Bambas, B. Vovsíková a J. Someš, výprava: 
A. Oldak-Pátá, hudba Z. Dočekal, rež. M. Vokoun | 2 h 20 min 
| vstupné 250, 150 Kč
21. 05. | 19.00 | POHASLY FORBESY – O. Bábek – tři muži a jed-
na žena uvězněni sněhovou kalamitou na několik dnů v nádražní 
restauraci. „Zapadlí vlastenci“… „Chlapská“ hra o české krajině 
je plná neokázalého humoru, který překračuje hranice také toho 
černého až cynického, a zároveň plná vzteku a smutku z „poznání“, 
že na štěstí není spolehnutí. Světová premiéra! Hrají: P. Halíček, 
J. Someš a L. Král, výprava Ľ. Bábek Melcerová, hudba Z. Dočekal, 
rež. J. Bábek | 1 h 20 min | vstupné 250, 150 Kč | premiéra
22. 05. | 19.00 | Pohasly forbesy
23. 05. | 19.00 | Pohasly forbesy
29. 05. | 19.00 | Pohasly forbesy

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

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

  změna programu vyhrazena! 

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

23. 05. | 19.30 | Monology vagíny – dojemná a rozpustilá 
exkurze do  poslední neprobádané oblasti je oslavou ženské 
sexuality ve vší své složitosti a  tajemnosti. Hrají: D. Bláhová, 
M. Sajlerová, J. Asterová

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
05. 06. | Zdeněk Izer a autokolektiv

13. 05. | 19.30 | Řecký večer
14. 05. | 19.30 | Velká swingová noc s Original Vintage 
Orchestral – jedinečná noblesní show pro všechny milovníky 
swingu i  příznivce moderní hudby v  elegantním provedení, 
které předčí Vaše očekávání. Rezervace vstupenek telefonicky: 
221 082 288 či v prodejní síti Ticketportal
15. 05. | 19.00 | Čtyři dohody – J. Dušek – Čtyři dohody za-
ložené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, 
který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek svobody, 
opravdového štěstí a lásky. Úč. J. Dušek, A. Vitouš a P. La Š´éz
16. 05. | 19.00 | Pátá dohoda – Pátá dohoda nás zavádí 
do hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací nás k na-
šemu vrozenému pravému já. Toto pokračování Čtyř dohod, 
které změnily životy milionům lidí po celém světě, připomíná 
největší dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být sám 
sebou. 
24. 05. | 19.00 | Léčivé divadlo Gabriely Filippi – představení 
Anastasia – host Mário Kubec a Patrik Kee
29. 05. | 19.00 | Čtyři dohody
30. 05. | 19.00 | Čtyři dohody
31. 05. | 19.00 | Čtyři dohody

  KOMORNÍ ČINOHRA  
V DIVADLE TRONÍČEK 

Divadlo Troníček
Vladislavova 22, 110 00 Praha 1
mobil: +420 790 832 151 (vstupenky)
www.komornicinohra.cz

  Komorní činohra, divadlo pro dospělého diváka! I dospělí mají své 
sny…

  vstupenky na všechna představení Komorní činohry (!) si lze zakoupit 
tři hodiny před každým představením Komorní činohry (!)

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

11. 05. | 19.00 | Chaos – M. Myllyaho – Chaos je drsná ko-
medie o třech ženách kolem třicítky, které ztrácejí kontrolu nad 
svými životy a nakonec skončí v totálním chaosu. Postavy válčí 
se svými osobními problémy, stejně tvrdě jako s necitlivou spo-
lečností. Svou sílu a odolnost čerpají ze svého pevného přátelství 
a vzájemného pochopení a dokonce i v těch nejkrutějších a nej-
mrazivějších situacích najdou místo pro humor a vtip. Uvádíme 
v české premiéře! Úč. I. Machalová, D. Šoltýsová a K. Hlaváčková, 
výprava Ľ. Bábek Melcerová, hudba Z. Dočekal, rež. J. Bábek | 2 h 
| vstupné 250, 150 Kč
17. 05. | 19.00 | Busted Jesus Comix – D. Johnston – chce-
te patřit do společenství „Blyštivých šálků“? Tak to musíte hrát 
v taktu společenské pseudomorálky s tím, že jaký part je zadán 
vám, není podstatné... Hra současného amerického autora je 
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02. 05. | 19.00 | Čekání na Godota – otevřená klauzura
03. 05. | 19.00 | Game of Ties (Hra kravat)
05. 05. | 19.00 | Girls | host
11. 05. | 16.00 | Slavnostní zahájení PidiFEST 2017
12. 05. | 10.00–19.00 | PidiFEST 2017
13. 05. | 11.00–21.00 | PidiFEST 2017
14. 05. | 10.00–16.00 | PidiFEST 2017
16. 05. | 19.00 | Tři sestry | derniéra
17. 05. | 19.00 | Mimořádné události | derniéra
18. 05. | 19.00 | Jak důležité je mít Filipa | derniéra
19. 05. | 19.00 | Game of Ties (Hra kravat) | derniéra
27. 05. | 19.00 | Girls | host

  STUDIO DVA DIVADLO
Palác Fénix
Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 222 598 (pokladna – pasáž Paláce Fénix)
e-mail: pokladna@studiodva.cz
www.studiodva.cz

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

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

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

  změna programu vyhrazena

01. 05. | 19.00 | Tri grácie z umakartu – M. Doleželová, 
J. Ryšánek Schmidtová – tři ženy v jedné kuchyni, chlebíčky, 
na kterých už pomalu zasychá vlašský salát, tři dny čekání, než 
zavolá právník. Hrají: K. Magálová, P. Polnišová, M. Sládečková, 
rež. M. Doleželová, J. Ryšánek Schmidtová | Štúdio L+S (Brati-
slava) | slovenské pondělky
02. 05. | 19.00 | Šašek a syn – B. Polívka – životem protřelý král 
šašků je pověřen převýchovou mladého šlechtice v šaška. Novic 
je pod jeho vedením – a za asistence jeho kumpánů – podroben 
lekcím, při kterých postupně nachází své šaškovské já. Postupně 
dojdou k rituálu, při kterém se zrodí nový šašek. Hrají: B. Polívka, 
V. Polívka, J. „Barin“ Tichý, J. „Fretti“ Pfeifer, O. Klíč, M. Chovanec, 
D. Rotter a další, rež. B. Polívka | Divadlo Bolka Polívky (Brno) | 
exkluzivně
03. 05. | 19.30 | The Loser(s) – Jarek Cemerek – novocir-
kusové představení na motiv básně Osudový stín (Anna-Marie 
Mlezivová). Vítězové soutěže Česko Slovensko má talent – ak-
robatické duo DaeMen, oslovili další performery z řad tanečníků 
a akrobatů aby vznikl nový divadelně akrobatický projekt. Úč. 
J. Vrána, J. Telcová, M. Ramba, P. Horníček, J. Panský, L. Machá-
ček, V. Ramba, O. Havlík – En.dru | Losers Cirque Company | host

  PALÁC AKROPOLIS
Art Frame Palác Akropolis, s. r. o.
Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3
tel.: +420 296 330 913
e-mail: info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz
www.facebook.com/Palac.Akropolis.klub

  předprodej vstupenek na www.palacakropolis.cz, www.goout.cz, 
v Ticketpro a v kavárně Akropolis: po–pá 10.00–24.00,  
so a ne 16.00–24.00

  *sleva – student, ZTP, ZTP/P ad.

15. 05. | 18.00 | Festival integrace Slunce: Návrat mladého 
prince | vstupné 120, 60* Kč | Velký sál | derniéra
16. 05. | 09.00 | Festival integrace Slunce: Pestrý dopolední 
program | vstup zdarma | Velký sál
17. 05. | 09.00 | Festival integrace Slunce: Pestrý dopolední 
program | vstup zdarma | Velký sál
18. 05. | 09.00 | Festival integrace Slunce: Pestrý dopolední 
program | vstup zdarma | Velký sál
19. 05. | 10.00 | Festival integrace Slunce: Duo Art Yoga | 
vstup zdarma | Velký sál
20. 05. | 20.00 | Spitfire Company & Divadlo Drak a Institut 
figurativního divadla – Fragmenty | vstupné 250, 175* Kč 
| Velký sál
21. 05. | 20.00 | Spitfire Company & Divadlo Drak a Institut 
figurativního divadla – Fragmenty | vstupné 250, 175* Kč 
| Velký sál
23. 05. | 20.00 | Compagnie Sacékripa - Vu (Fr) | vstupné 
250, 175* Kč | Velký sál
24. 05. | 18.00 | Compagnie Sacékripa - Vu (Fr) | vstupné 
250, 175* Kč | Velký sál
30. 05. | 20.00 | Tantehorse: Creep / Deník radikálního 
introverta | vstupné 250, 175* Kč | Velký sál

  PIDIVADLO
Stálá scéna Vyšší odborné školy herecké

Letohradská 44, 170 00 Praha 7
tel.: +420 233 375 706
mobil +420 603 414 753 (pokladna)
www.pidivadlo.cz

  vstupenky lze rezervovat denně 9.00–18.00 a posléze zakoupit 
v pokladně hodinu před představením

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

  dětská představení naleznete v rubrice „Divadla pro děti“
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v roce 1964 v New Yorku a „rozdrtil” všechny dosavadní broadwa-
yské rekordy. Ústřední píseň v podání Louise Armstronga (stejně 
jako slavná filmová verze s Barbrou Streisand) obletěla celý svět 
a stala se nesmrtelným hitem. Hrají: I. Chýlková, J. Dulava/J. Car-
da, S. Babčáková/M. Šabartová, K. Hádek/M. Slaný, J. Meduna-
/V. Jílek, B. Kohoutová, M. Maděrič, P. Pěknic, M. Sochor, R. Šta-
brňák a další, speciální host: N. Urbánková nebo Y. Přenosilová. 
Překlad: I. Osolsobě, texty písní: E. Krečmar, hudební nastudování: 
K. Marek, hlasový poradce: E. Klezla, rež. O. Sokol
14. 05. | 19.00 | Poprask na laguně – C. Goldoni – tempe-
rament, rvačky, pračky, hádky, rozchody a usmiřování – to vše 
ve slavné klasické komedii ze slunné Itálie. Muži a ženy šílí! Podaří 
se snaživému soudnímu úředníkovi urovnat věčné spory mezi 
rozhádanými mileneckými páry? Commedia al dente, piccan-
te, furiosa! Hrají: E. Holubová, J. Krausová, B. Klepl, K. Hádek, 
J. Stryková, M. Šoposká, K. Fuitová Nováková, M. Maděrič, V. Jílek, 
M. Slaný, A. Fixová, R. Štabrňák, J. Meduna, J. Ployhar, P. Pěknic, 
M. Ligač, V. Šanda, rež. M. Schejbal
15. 05. | 19.00 | DNA – B. Polívka – komedie s autobiografic-
kými prvky z pera Bolka Polívky se odehrává v herecké šatně. 
Zde se potkává starý, zkušený, světem protřelý herec, který již 
zažil ve své kariéře všechno, s mladou kolegyní, kterou vše te-
prve čeká. Inscenace plná gagů, klaunských a divadelních triků 
a efektů, typické improvizace i charakteristického humoru. Hrají: 
A. Polívková, B. Polívka a další, rež. B. Polívka | Divadlo Bolka 
Polívky (Brno) | exkluzivně
16. 05. | 19.00 | Sex pro pokročilé – M. Riml – jak získat 
návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující 
víkend v hotelu a příručka „Sex pro pokročilé“? Škádlení, veselé 
akty zoufalství a objevování pravdy více než erotogenních zón 
nadchlo diváky této kanadské komedie po celém světě. Sex pro 
pokročilé nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro zá-
chranu vztahu může znamenat mnohem víc... Hrají: J. Krausová 
a K. Roden, rež. D. Abrahámová
18. 05. | 19.00 | Vysavač – P. Hartl – Bohumil Klepl v jedinečné 
komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči z nákupního 
centra. Přijďte se podívat na tuto romantickou komedii plnou 
vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných 
nárazů na držku a snění. Hraje: B. Klepl, rež. P. Hartl
19. 05. | 19.00 | EVITA – T. Rice, A. L. Webber – muzikál, který 
dobyl svět. Strhující příběh. Vášnivá Argentina. Geniální hudba 
A. L. Webbera. Živý orchestr. Fascinující hity Don´t cry for me 
Argentina, You must love me a mnoho dalších. Emoce, které vás 
uchvátí. Hrají: M. Absolonová, P. Strenáčik, K. Roden/O. Sokol, 
O. Izdný a V. Vyoralová. Přebásnil: M. Prostějovský, hudební na-
studování: K. Marek, rež. O. Sokol
20. 05. | 15.00 | EVITA
20. 05. | 20.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny – K. Mag-
nusson – černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v sou-
časném světě. Muži přicházejí postupně o svá poslední výsadní 
práva a o pozice neohrožených vládců vesmíru. Jedno z posledních 
míst mužského sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně pod 

04. 05. | 19.00 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima – P. Hartl 
– situační komedie o lásce a sexu na nábytku IKEA. I mladí a krás-
ní lidé mají své problémy. Tři milenecké dvojice a rozmazlená 
čivava svedou na rozkládací skandinávské pohovce boj o štěstí. 
Hrají: F. Blažek, J. Stryková/J. Schneiderová, K. Hádek/M. Slaný, 
M. Šoposká a R. Štabrňák, rež. P. Hartl
05. 05. | 19.00 | Funny Girl – J. Styne, B. Merrill, I. Lennart, 
M. Lennart – americký muzikál mapující příběh jedné z největších 
hereckých hvězd své doby, Fanny Briceové a jejího manžela Nicka 
Arnsteina. Diva populární ve dvacátých letech minulého století 
zářila na New Yorských divadelních prknech a bavila tisíce lidí, 
ale v soukromí se jí příliš nedařilo. Muzikál se ihned po uvedení 
na Broadwayi stal velkým hitem a dosáhl neuvěřitelných 1348 
repríz. Hrají: M. Absolonová, R. Zach, L. Frej, L. Termerová, J. Stry-
ková, J. Krausová, A. Langoská, L. Novotná, P. Kosková, M. Slaný, 
P. Pěknic, K. Fuitová Nováková, O. Izdný a další. Překlad: J. Josek, 
hudební nastudování: K. Marek, rež. O. Sokol
06. 05. | 15.00 | Funny Girl
06. 05. | 19.00 | Jazz u Rodena – zámek Skrýšov – v rámci 
jubilejního desátého jazzového večera na zámku a statku her-
ce Karla Rodena se představí Antonín Gondolán a jeho hosté. 
Legenda československého jazzu po obrovských úspěších doma 
a mezinárodní hudební kariéře přiváží v současnosti nejviditel-
nější české hráče a své hosty, aby společně oslavili celosvětový 
úspěch české kontrabasové školy. V rámci večera na kontrabas 
zahrají: Antonín Gondolán, Josef Fečo a Tomáš Baroš. Na piáno je 
doprovodí Stanislav Mácha a na bicí Marek Urbánek. Hosty budou 
další legendy českého jazzového kontrabasu.
07. 05. | 19.00 | Funny Girl
08. 05. | 19.00 | 4 sestry – P. Hartl – komedie o módě, dietě, 
touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři 
a překvapení v kompostu. Hrají: I. Chýlková, A. Šišková, J. Stry-
ková, B. Kohoutová, R. Štabrňák, rež. P. Hartl
09. 05. | 19.00 | 4 sestry
10. 05. | 19.00 | SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné dobro-
družství – H. Miró – představení s písničkami na motivy kul-
tovního maďarského animovaného seriálu, určené pro diváky 
od sedmi do sto sedmi let. Proslulá rodinka prožila společně už 
mnoho příhod, ale ještě nikdy se nevydala Ládínkovou nafukovací 
kosmickou lodí na výpravu do vesmíru. To se jí nečekaně přihodí 
až v tomto zbrusu novém příběhu. Hrají: E. Holubová, B. Klepl, 
J. Stryková, V. Jílek/J. Meduna, J. Ployhar, R. Madeja, M. Váňo-
vá/E. Hanušová, rež. M. Hanuš
11. 05. | 19.00 | Vše o mužích – M. Gavran – aneb jak muži 
sami sebe vidí, za co se nestydí a stydí. Aneb jak to dopadá, když 
se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie o mužích 
pro ženy, aby je opět nepochopily. Hrají: M. Kramár, F. Blažek 
a M. Slaný, rež. J. Janěková 
12. 05. | 19.00 | Vše o mužích
13. 05. | 15.00 a 19.00 | Hello, Dolly! – J. Herman, M. Stewart 
– slavný americký muzikál s živým orchestrem! Premiéru měl 
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M. Lasica, J. Čvančarová, M. Hofmann, rež. J. Nvota | Divadlo Bolka 
Polívky ve spolupráci se Štúdiem L+S | exkluzivně
30. 05. | 19.00 | Rybárik kráľovský – W. Douglas 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? Nezapomenutelné setkání tří legend slovenského diva-
dla na jednom jevišti. Hrají: E. Vášáryová, M. Lasica, M. Kňažko, 
rež. V. Strnisko | Štúdio L+S (Bratislava).
31. 05. | 19.00 | Poprask na laguně

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

  Venuše ve Švehlovce je nově vzniklé kulturní centrum v sále Švehlovy 
koleje a představuje stálou scénu pro soubory Depresivní děti touží 
po penězích, LachendeBestien a Chemické divadlo. Prostor je ale 
otevřen i dalším akcím zapadajícím do jeho uměleckého konceptu za-
hrnující alternativní divadlo, workshopy, recitály, filmová promítání, 
taneční performance a komunitní akce. 

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

01. 05. | 20.00 | Depresivní děti touží po penězích: Ludwig 
– (Kýč je mrtev!) – na představení vás zvou: éterický Ludvík 
II. Bavorský se zkaženými zuby, anorektická císařovna Sissi a její 
baculatá sestra Žofie, megalomanský Richard Wagner a  jeho 
vypočítavá přítelkyně Cosima, pragmatický Otto von Bismarck, 
několik ministrů, několik kulturistů, a nad těmi všemi se vznáší 
duch Luchina Viscontiho, podle jehož filmu Depresivní děti touží 
po penězích představení připravily. Rež. J. Čermák.
02. 05. | 20.00 | Pavol Seriš: Pri kase – autorská komedie 
jednoho herce z prostředí supermarketů, hypermarketů, mega-
marketů a gigamarketů. Parodie na dnešní konzumní společ-
nost vycházející jak z reálného, tak z absurdního základu. Směs 
stand-up comedy a pohybového herectví ze světa obchodu, bez 
jehož návštěvy si pomalu neumíme představit ani den. Rež. 
A. Steinbauer.
03. 05. | 20.00 | Soukupová & Molčányiová: „Neobitchejné/í“  
– identita. Svoboda. Sebevědomí. Vogue. – Pojem sebevědomí 
není pejorativní. Znamená být si hrdě vědom vlastní identity ne-
závisle na společenských konvencích. Jeden Neobitchejný večer. 
Vše co se děje za glitry a umělými řasami, když se kamery nedívají. 
Dá se identita koupit? Jsou lidé, kteří by ji nikdy neprodali? Bavme 
se o věcech, „které přeci dávno tabu nejsou.“ Může být můj život 
stejně awesome, jako afektovaná póza Vogue tanečníka? Bitch, 
I live fortheapplause! Rež: E. Soukupová, představení vzniklo jako 
koprodukce Venuše ve Švehlovce.

supermarketem. Hrají: B. Klepl/M. Maděrič, F. Blažek/R. Štabrňák, 
K. Hádek/V. Jílek, M. Slaný/P. Bláha, rež. J. Jirků
21. 05. | 19.00 | Lenka Nová – Čtyřicítka – host: Lenka Dusilová  
– na podzim roku 2016 vydala nezapomenutelná zpěvačka se 
sametovým hlasem Lenka Nová své třetí sólové album s názvem 
Čtyřicítka. Na zhudebnění jedinečných textů Michala Horáčka 
se podílela nejen samotná interpretka, ale i další hvězdy české 
hudební scény. Nedílnou součástí koncertu, kde zazní především 
skladby z nového alba, je kapela ve složení Matej Benko (piano), 
Lukáš Pelikán (kytara), Jan Tengler (kontrabas) a Pavel Bady Zbořil 
(bicí).
22. 05. | 19.00 | Hvězda – P. Hartl – původní česká ONE WO-
MAN SHOW věnovaná Evě Holubové. Komedie o fiktivní seriálové 
herečce se odehrává během nejčernějšího týdne jejího života. Hra 
s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem 
líčí osobní problémy neznámé herečky, která po pětatřiceti letech 
u oblastního divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu. Hraje: 
E. Holubová, rež. P. Hartl
23. 05. | 19.00 | Otevřené manželství – Dario FO a F. Rame – 
zoufale jedovatá tragikomedie o odvrácené straně lásky. Italská 
komedie je věčným střetem mužského a ženského principu a gro-
teskním bojištěm vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při komicky 
neohrabaném hledání lásky a souznění v partnerském životě ubíjí 
navzájem. Hrají: K. Roden, J. Krausová a P. Pěknic, rež. P. Hartl.
24. 05. | 19.00 | Klára a Bára – P. Hartl – radikální komedie 
o dvou manželských krizích a jednom úmyslně založeném po-
žáru. Hrají: I. Chýlková, E. Holubová, R. Štabrňák a M. Maděrič, 
rež. P. Hartl.
25. 05. | 19.00 | The Naked Truth – Odhalená pravda – 
D. Simpson – česká premiéra britského divadelního hitu Dave 
Simpsona. Dojemná komedie, která je výzvou všem ženám a osla-
vou jejich síly postavit se nepřízni osudu. Hrají: Ch. Poullain/G. Mí-
čová, M. Častvaj Plánková/P. Špindlerová, D. Choděrová/K. Apo-
lenářová, A. Bazalová/A. Rusevová, H. Kusnjerová/A. Stropnická, 
A. Vaculčiaková/N. Tichánková, rež.: P. Halberstadt | Divadlo Bolka 
Polívky v koprodukci se StageArtCZ | host
26. 05. | 19.00 | Šíleně smutná princezna – F. Vlček, B. Zeman 
– divadelní adaptace legendárního hudebního filmu, který si 
zamilovali diváci již několika generací. Hrají: B. Kohoutová, J. Ci-
na, J. Kraus, B. Klepl, D. Kolářová, A. Šišková, R. Štabrňák a další. 
Původní scénář: F. Vlček, B. Zeman, hudba: J. Hammer, texty pís-
ní: I. Fischer, divadelní adaptace: Š. Caban, hudební nastudování: 
K. Marek, rež. Š. Caban
27. 05. | 14.00 a 18.00 | Šíleně smutná princezna
28. 05. | 15.00 | Šíleně smutná princezna
28. 05. | 20.00 | Sex pro pokročilé
29. 05. | 19.00 | Mínus dva – S. Benchetrit – hořká komedie 
o poslední cestě dvou starců, kteří na útěku z nemocnice dojdou 
skrze osudy jiných k naplnění osudů vlastních. Dva pacienti se 
odhodlají k dobrodružnému útěku, na kterém potkávají těhotnou 
ženu, sebevraha, tanečníka či nevěrnou ženu… Hrají: B. Polívka, 
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generací XYZ. Diváci se mohou těšit na nerovný zápas ironického 
jedince a přesvědčeného chóru a výraznou hudební složku v podá-
ní Jindřicha Čížka. Scénář je v gesci dramaturgyně Simony Petrů 
a režiséra Michala Háby. Rež. M. Hába.
12. 05. | 20.00 | Anička a letadýlko: Jana je panna – „Když 
jsem byla malá, chtěla jsem být princeznou. Když jsem byla velká, 
chtěla jsem být herečkou.“ Venkovní zahrádka, divadelní festival, 
pozdě večer. Dvě zneuznané herečky Jany zatouží dotknout se 
opravdové Jany, udělat nejkrásnější představení na světě, přímo 
od srdíčka. A jako vždycky to nakonec odsere chlap. Rež: A. Du-
chaňová.
14. 05. | 20.00 | Loco:MotionCompany: Barvy a  tanec 
– veřejná prezentace výzkumu. Barvy jsou voleny náhodně 
tanečníky, kteří improvizují na daná barevná ladění a rytmické 
vzorce inspirované tancem pěti rytmů. Následuje diskuze: Co kdo 
viděl, cítil, co tanečníci, co diváci? V druhé části barvy volí diváci, 
tanečníci jsou jejich materiálem, vstupují do barev a v časově 
limitovaném úseku uvolňují svá těla a mysli pro hru, kterou barvy 
přinášejí. Tančí: L. Palonciová, V. Kovář, A. Fodorová, K. Eva Lanči, 
M. Kohout, Z. Rendek.
16. 05. | 20.00 | Depresivní děti touží po penězích: Naši fu-
rianti – Ladislav Stroupežnický je mrtvý, takže nastal ideální čas, 
aby se skupina Depresivní děti touží po penězích, chopila jeho díla. 
Naši furianti. Naši vlastenci. Naši burani. Naši lidi. Laskavý pohled 
z Prahy. Slunce, seno, světelný smog. Zločin a trest české kultury. 
Veselohra o útrapách vlastenectví v nelehké době. Rež. J. Čermák
17. 05. | 20.00 | Depresivní děti touží po penězích: 120 
dnů Sodomy – téma Markýze de Sade není jen koitus, anální 
sex, 69, oro-anální sex, deepthroat, kovbojka, fist, double fist, 
přidušování, swingers, bukkake, sendvič, kruh přátel, bondáž, 
mezirasové spojení, sadismus, masochismus, zoofilie, nekrofilie, 
pedofilie, fetišismus, exhibicionismus, voayerství, latex, obětování 
či kanibalismus. Téma Markýze de Sade je mnohem víc... Rež. 
J. Čermák
18. 05. | 20.00 | Chemické divadlo: Zlaté město – Praha – 
město snu. Luxus a bahno, sex a smrt. Autorský projekt Barbory 
Etlíkové, Vojtěcha Bárty a kolektivu Chemického divadla. Velmi 
volně na motivy literatury fin de siécle a současných pražských 
reálií. Rež: V. Bárta
26. 05. | 20.00 | LachendeBestien: SEZUAN „basierendauf 
Brecht“ – nový autorský projekt divadelní skupiny Lachende-
Bestien založený na Brechtově Dobrém člověku ze Sečuanu a jeho 
teoretických textech, dále inspirováno knihou Sapiens J.N.Harari-
ho. Čtyři herečky na jevišti na půdorysu Brechtovy hry vypovídají 
o feminismu, lásce, kapitalismu a životě v pravdě dnes. Demon-
strace, politika a Verfremdungseffekt. Rež: M. Hába | premiéra
29. 05. | 18.00 | KALD DAMU: ADA – půvabný algoritmus. Stroje 
s intuicí. Exaktní krása. Ada Lovelace. Přijměte pozvání na salónní 
večírek, kde se racionální změní v poetické a intuitivní v exaktní. 
Rež. V. Vášová | v rámci Klauzurního festivalu Proces ( Klauzurní 
festival Proces představuje semestrální tvorbu studentů Kated-
ry alternativního a loutkového divadla DAMU v procesu vzniku. 

04. 05. | 20.00 | Depresivní děti touží po penězích: Milostný 
dopis ženě, kterou nemilujeme – pět performerů si na inter-
netové seznamce vybralo jednu ženu a všichni ji postupně oslovili. 
Komu odpověděla? Co na sebe prozradila? Komu slíbila schůzku? 
A s kým se skutečně sešla? Proč je sama? Co jsou její tajemství? 
Jaká je v posteli? A jaká vlastně je jako člověk? Pět mužů skládá 
v rámci dokumentárního představení společně obraz jediné ženy, 
sestavený z inzerátu, mailů, SMS zpráv a dojmů z prvního rande. 
Tento performativní dopis ženě, kterou nemilují, je tečkou jejich 
milostné konverzace. Rež. J. Čermák.
08. 05. | 20.00 | Relikty HMYZu: MEDEA krvácí– existují li-
dé, kteří z vlastní vůle, nebo vlivem vnějších okolností, nechtějí, 
nemohou, či by možná neměli býti rodiči. Kdo jsou? Co dělají? 
Čeho se vzdávají a co naopak mohou získat? MEDEA krvácí je zpěv 
veselého zástupu plačících žen. Divadelní studie (ne)dobrovolné 
neplodnosti. Autorská variace na euripidovské téma pro čtyři ženy 
a jednoho muže a Vás! Rež. J. Formanová, A. Pospíšil | premiéra
07. 05. | 20.00 | STK TheatreConcept: Fénix – nasbírá sko-
řici, nardový olej a myrhu a vytvoří z nich lůžko. Uloží se v něm 
a vydechne naposled. V plameni ohně. Zbyde jen popel. Jenom 
žhnoucí popel. Takový zvláštní zvuk. Takové záblesky... Fénix, 
ohnivý bájný pták, který se jednou za pět set let znovu zrodí 
z popela. A je tu stařec a dívka a chlapec, muž a žena, život končící 
a věčný začátek. V popelavém kruhu se rodí vášeň a umírá moud-
rost. Adéla Stodolová se vydává skrze přítomnost lidí do legendy 
minulosti. Se svým osvědčeným týmem spolupracovníků znovu 
zkoumá podstatu energie, která rodí vášeň mezi mužem a že-
nou, životem a smrtí. Námět, režie, choreografie: A. Laštovková 
Stodolová, režijní supervize: SKUTR (M. Kukučka, L. Trpišovský)
09. 05. | 20.00 | Depresivní děti touží po penězích: Sen 
o říši krásy - všemi milovaný císař Dorian objeví jednoho dne 
pod svým okem stín hluboký jako smrt. Začíná stárnout, což v Říši 
krásy znamená jediné: jeho konec. Mnoho slz se ale pro něj ronit 
nebude. Přichází spanilý chlapec, jeho nástupce. Ovšem řád, který 
se zdá být brzy znovu nastolen, získává povážlivou trhlinu... První 
české queer fantasy drama na jevišti uměleckého gangu Depre-
sivní děti touží po penězích. Dekadence, krása příchodu a krása 
odchodu, jed ukrytý v parfému, pět nádherných žen na jevišti 
a zapomenutý divadelní text z roku 1907. Rež. J. Čermák.
10. 05. | 20.00 | Relikty HMYZu: F. Racek /život a dílo/ – 
námět na krátkou hru: u břehu Azovského moře, na hromadě 
naplavených odpadků, leží nepohřbený Racek. “Mami… Mami, 
víš, já... Já jsem zjistil… Rozhodl jsem se. Uvědomil jsem si… 
Totiž… Mami, víš, já jsem asi umělec.” Veselohra pro tři pozůstalé 
a fagot. Inspirováno volnými díly A. P. Čechova a K. Čapka. Konec 
hry. Rež: A. Pospíšil, Š. Stiburek.
11. 05. | 20.00 | LachendeBestien: Ferdinande! – aneb: 
Žehrání současného umělce intelektuála nad neexistencí jasné-
ho nepřítele…. aneb Generace Havel Postpravda Demokracie 
Kapitalismus Komunismus Masa Elita…. aneb Ferdinand Vaněk 
dnes…. aneb Stojí to všechno za hovno. Scénář je persifláží z Hav-
lových textů, především tzv. „vaňkovek“. Základním zdrojem jsou 
stereotypy a mytizace – nejen Havlovy osobnosti, ale i konceptu 
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05. 05. | 20.00 | Kylián: Narozen v cizině – povídky a filmové 
miniatury aneb každý z nás je věčným emigrantem. Jiří Kylián 
se ve Viole představuje nikoliv jako mezinárodně uznávaný cho-
reograf, ale především coby autor povídkových textů. Jiří Lábus 
oživí Kyliánova slova doplněná filmovými miniaturami, které jsou 
natočeny výhradně pro tento večer. Režie Texty a filmové skeče: 
Jiří Kylián. Úč. Jiří Lábus – vypravěč, scéna Ivana Brádková. Rež. 
T. Vondrovic. 
10. 05. | 20.00 | Hodně smíchu a pár slz aneb Co život 
dal a vzal Betty MacDonaldové – životní a úsměvný optimi-
smus slavné spisovatelky Betty Mac Donaldové se k nám vrací 
prostřednictvím vzpomínek její dlouholeté přítelkyně. Scénář: 
J. Tejkalová s použitím knihy Blanche Caffierové. Hodně smíchu 
a pár slz v překladu E. Marxové. Výtvarná spolupráce: V. Všetečka. 
Hudební spolupráce: Dr. V. Truc. Úč. C. Mayerová a T. Kostková, 
rež. J. Pleskot.
11. 05. | 20.00 | Století hitů – aneb to nejlepší z české populár-
ní hudby a poezie 20. století –dramaturgie a rež. P. Hartl, scénář 
J. Škápíková; hudební spolupráce E. Viklický; scéna a kostýmy 
I. Brádková; pohybová spolupráce M. Pacek. Hrají, zpívají a kaba-
retně dovádějí: B. Kohoutová, J. Meduna a J. Meduna.
12. 05. | 20.00 | Stará dáma vaří jed – A. Paasilinna – drama-
tizace slavného humoristického románu finského autora A. Pa-
asilinny. Poněkud nečekaná, ale velice současná černá groteska 
o dámě, která už je natolik stará, že by neměla stát v cestě zlotři-
lostem svého synovce a jeho kumpánů. Přesto jednoho dne vezme 
osud do vlastních rukou a začne jednat... Autorky dramatizace 
J. Škápíková a L. Engelová; překlad M. Hejkalová; hrají L. Malkina; 
N. Konvalinková a J. Zadražil; scéna I. Žídek; kostýmy I. Brádková; 
hudební spolupráce P. Mandel a rež. L. Engelová.
15. 05. | 20.00 | Commedia finita – V. Hradská – nesmírně 
vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni. Výpovědi její pe-
dagogické konkurentky; uklízečky, společnice a komorné jsou 
svědectvím nejen o úspěších a pádech E. Destinnové; ale přede-
vším o závisti a malosti; které jako důvěrné známé provázejí i naše 
životy. Úč. D. Černá; J. Synková; D. Kolářová; M. Málková. Výběr 
z původních nahrávek zpěvu E. Destinnové: E. Viklický; scéna: 
I. Žídek; kostýmy: I. Brádková; rež. L. Engelová.
16. 05. | 20.00 | Návraty Jana Skácela
17. 05. | 20.00 | Sváteční Shakespearova pošta – výběr ze 
Sonetů W. Shakespeara v překladu M. Hilského přednese H. Maci-
uchová, tajemství Shakespearových Sonetů vám poodhalí M. Hil-
ský; večerem provází M. Horanský. Přijďte si poslechnout básnické 
dialogy o lásce; smrti a pomíjivosti času. Překlad a dramaturgie: 
M. Hilský, výtvarná spolupráce: I. Brádková; rež. M. Horanský. 
Po představení proběhne prodej knih spolu s autogramiádou 
pana Hilského.
18. 05. | 20.00 | Přicházejí… – večer recitátorů přehlídky 
Pražský kalich | volný vstup
19. 05. | 20.00 | Přípitek aneb Cihla – představení věnované 
50. narozeninám Jiřího Langmajera. Kabaretní kurs pravidel no-
blesního života pro začátečníky i pokročilé. Jiří Langmajer a Hanuš 

Ve Venuši ve Švehlovce v rámci něho můžete vidět představení 
ADA a AMM)
29. 05. | 20.00 | Improvize: Improdell‘ Arte aneb Tragiko-
medie na přání – zveme vás do světa výstředních charakterů 
a dramatických vztahů. Každý z herců se vám představí v několika 
výrazných rolích. Vy potom určíte, které postavy se spolu setkají. 
Lidé, kteří by se jinak nejspíš nikdy nepotkali. Na místech, kam 
by možná ani nevkročili. Hrají: J. Machalíková, H. Malaníková, 
M. Sedláček, J. Troják. Hudební doprovod: J. Valenta | v rámci 
Klauzurního festivalu Proces
30. 05. | 15.00 | NOVÁ DOMÁCNOST: AMM – z cyklu Uvězněny 
v textu na rozhraní mezi svobodou a vězením, na pomezí divadla 
inspirováno knihou Ahoj můj miláčku – vzájemná korespondence 
J. Jirousové a I. M. Jirouse z let 1977–1989 (nakladatelství Torst). 
Dvanáctileté manželství Juliany a Magora se odehrává sedm let 
mezi řádky. „Únik z vazebnice šašlik m 1.druh na trnu obranné 
reakce, kdy vás systém mění v lidský šašlik, a lidskou vůli v aspik, 
2.reflex morous perplex Hrabě Monte-Jirous, názorné uplatnění role 
readymensch in performerz; 3. průkazný matroš teorie householdu, 
kdy k zdomácnění každé domácnosti holt je třeba divadla o hol-
dování performanci míti dohody, 4.ČSFD parafráze na vykoupení 
ČSSD z věznice Shawshank“ | v rámci Klauzurního festivalu Proces

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

 A bezbariérový přístup
  předprodej na měsíc červen se koná 2. května v 16.00 (vždy první 
pondělí předešlého měsíce)

  pokladna otevřena denně kromě neděle 16.00–20.00 

02. 05. | 20.00 | Máj – K. H. Mácha – Máchovu velebáseň jara, 
lásky a smrti uvidíme v podání Barbory Hrzánové. Scénář a re-
žie: M. Horanský, hudba: E. Viklický, scéna: I. Žídek, kostýmy: 
I. Brádková
03. 05. | 15.00 | Poetické odpoledne seniorů Prahy 1 | zadáno
04. 05. | 20.00 | Lesk a bída zemských jablek: Kabaretní 
bramboračka – M. Šotek – „Herci mě zklamali! Pitvoří se, ex-
temporují – a svou hrou kazí mou hru. Už pro ně nenapíšu ani 
řádku. Leda řádku brambor.“ Alfréd Rumkovský / Martin Zahálka/, 
největší dramatik současnosti, nemůže vystát manýry Ellen Man-
delinové / Andrea Elsnerová/, největší herečky současnosti. Proto 
svou „Marii Antoinettu“, přislíbenou původně Velkému divadlu, 
začne psát pro divadlo bramborové – nejplebejštější ze všech 
loutkařských technik. Inscenace rozvíjí kabaretní linii současné 
Violy. Nová komedie Milana Šotka, držitele Ceny Alfréda Radoka 
za Nejlepší původní českou hru, garantuje bohatý zdroj humoru 
a bramborového škrobu. Hrají: M. Zahálka, A. Elsnerová, J. Suchý 
z Tábora, A. Krausová. Rež. M. Šotek, scéna: K. Čapek, kostýmy: 
P. Krčmářová, hudba: E. Viklický.
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26. 05. | 20.00 | Stařec a moře – E. Hemingway – dramatická 
skica pro dva mužské hlasy – mistra a jeho učedníka – podle 
slavné novely E. Hemingwaye Hlas moře vytváří hudba E. Vik-
lického. Úč. J. Somr a M. Holý; dramaturgie J. Kudláčková; scéna 
I. Žídek, rež. L. Engelová.
28. 05. | 20.00 | …jenže já jsem jen komik / Večer s Mila-
nem Lasicou – setkání s oblíbeným hercem, humoristou a spi-
sovatelem. Rozhovor o životě bez hranic nad fejetony a texty 
Milana Lasici, který přijal naše pozvání s laskavým dodatkem: 
„Ano, ve Viole som nikdy nevystupoval, takže je nejvyšší čas!“ 
Večerem provází Robert Tamchyna.
29. 05. | 20.00 | Žena z Korinta – O. Daněk – slavný apokryf 
o  tajemné návštěvnici v  pracovně řeckého dramatika Kdo je 
vlastně ta žena a proč jí tak záleží na tom, aby nová Euripidova 
hra měla jinou zápletku? Vtipné dialogy, příběh skoro až detektiv-
ní… Vyhraje umělecká inspirace nebo lákavá finanční nabídka? 
V hlavní roli Lyké H. Maciuchová; Eurípida ztělesní J. Meduna 
a jeho otrokyni Hébé J. Tesařová. Úprava a rež. T. Vondrovic; scéna 
a kostýmy I. Brádková; hudba E. Viklický.
30. 05. | 20.00 | Smluvní vztahy – M. Bartlet – Mike Bartlett je 
považován za nejlepšího anglického dramatika současnosti. Dvě 
skvělé herečky nás zavedou do kanceláří světa velkého byznysu. 
Stejně jako úsměv v jejich tvářích se ale může i jejich příběh ode-
hrát v kancelářích podniků, které důvěrně známe. Kdo už někdy 
absolvoval výběrové řízení, Smluvním vztahům jistě porozumí 
a bude se dobře bavit. Překlad: P. Horáková. Úč. D. Černá /Nadří-
zená/ aj. Stryková /Emma/. Výprava: I. Žídek
31. 05. | 20.00 | Život jako smršť – fascinujícími vzpomínka-
mi na vášnivé, divoké, kruté a přesto do konce Antoinova života 
trvající manželství vás provedou T. Medvecká a M. Hofmann. Ze 
zvukového záznamu uslyšíte podmanivý hlas V. Preisse; překlad 
Š. Belisová; scénář J. Škápíková; hudba E. Viklický; scéna I. Ží-
dek; kostýmy I. Brádková; pohybová spolupráce P. Čadek, rež. 
L. Engelová
V  divadelním baru probíhá výstava obrazů paní Lucie 
Stankové

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

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

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

  online rezervace na červen: 2. 5. zveřejnění programu s možností re-
zervace za 1 000 Kč, 17. 5. od 17.00 rezervace za běžnou cenu, 25. 5. 
prodej nevyzvednutých vstupenek – telefonické rezervace od 10.00

Bor vyprávějí a zpívají o tom, že život nemusí být obnošená, ale 
naopak skvěle padnoucí vesta! A nakonec, kdo by se nechtěl 
na chvíli povznést nad obyčejné starosti všedního dne? Scéna 
a kostýmy: I. Brádková, hudba: E. Viklický, dramaturgická spolu-
práce: J. Součková, scénář a režie: T. Vondrovic | zadáno
20. 05. | 20.00 | Když teče do bot – A. P. Čechov – to nej-
lepší z našeho humorného violo – čechovovského triptychu. Úč. 
T. Medvecká, L. Malkina, J. Meduna a L. Jurek. Scénář a drama-
turgie: J. Kudláčková a L, Engelová, výprava: I Žídek, kostýmy: 
I. Brádková, hudební koláž: P. Mandel, choreografie: E. Senkevich, 
rež. L. Engelová.
21. 05. | 20.00 | Karibská noc – zdánlivě nevinná dětská hra 
na břehu řeky. Noc před bouří a čekání na lásku v opuštěném baru. 
Dvě náhodná setkání, která prozradí, co se obyčejně skrývá. Nej-
lepší oceněné současné divadelní texty z Karibiku poprvé v češtině! 
Česká premiéra scénického čtení her Řetízek autorky Marie Therése 
Picard, pocházející z Francouzské Guyany a žijící na Guadeloupu, 
a Bar Pod hvězdami Alfreda Alexandra z Martiniku v překladech 
Kateřiny Neveu a Matyldy a Michala Lázňovských. Za účasti autorů 
a překladatelů. V rámci 13. ročníku / nejen/ divadelních setkání 
Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani. Rež. J. Šmíd. Součástí 
večera bude i malé stylové občerstvení | vstupné 100, 150 Kč
22. 05. | 20.00 | Jako zázrakem / Jak dělat podobiznu ptáka 
– J. Prévert – slavný francouzský básník, scénárista filmů Děti 
ráje a Setkání Seiny s Paříží, autor textů šansonů Edith Piaf slaví 
ve světě ( i ve Viole) svůj velký návrat. Buďte spolu s Josefem 
Somrem, Davidem Novotným a Barborou Polákovou nebo Mášou 
Málkovou při tom. Scénář: L. Engelová a L. Němečková, scéna: 
I. Žídek, kostýmy: I. Brádková, hudební spolupráce: J. Pazour, 
rež. L. Engelová.
23. 05. | 20.00 | Miloš Horanský – Neumím jinak než lás-
kou – Božena Němcová – byla mučednicí lásky. Hořela pro 
ni – neuměla jinak než láskou – ale nepotkala ji. Manželka, mat-
ka, milenka – všechno všanc, všechno celou bytostí, nic napůl. 
A velká spisovatelka, která jako Mácha a Havlíček pozdvihla naši 
literaturu k výšinám. Je uhrančivá tvorbou i životním stylem. 
Nezkrotitelně svobodná, spanilá duchem i zjevem. A vznešená 
tragickým údělem svého nedlouhého života. Text i  inscenace 
směřují k vícežánrové koláži jejího života s Josefem Němcem, 
plného dramat, vzpoury, souznění i poezie, ponejvíce černé. Úč. 
T. Vilhelmová; A. Procházka a T. Pavelka; hudební spolupráce 
E. Viklický; režijní spolupráce V. Čermáková; scéna a kostýmy 
I. Brádková; rež. M. Horanský
24. 05. | 20.00 | Adresát neznámý – fascinující prózu Ameri-
čanky Kressmann Taylor o smrtící síle slova přednesou Jiří Dvo-
řák a Jan Hartl. Ze záznamu uslyšíte neopakovatelný hlas Josefa 
Somra. Režie rozhlasové i jevištní verze: L. Engelová. Po delší 
odmlce – opět na jevišti Violy! 
25. 05. | 20.00 | Malý princ – A. de Saint–Exupéry – na večer 
čtení z dopisů Antoina de Saint Exupéryho a vyprávění z Malého 
prince vás zvou herci Daniela Kolářová a Tomáš Pavelka, autorka 
scénáře a režisérka L. Engelová. 
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25. 05. | 19.00 | Afrika – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana | zadáno
26. 05. | 19.00 | The conquest of the North Pole – Cimrman, 
Smoljak, Svěrák – Cimrman English Theatre
27. 05. | 19.00 | Muži ve zbrani aneb Celá Zeměplocha jest 
jevištěm! – T. Pratchett | Divadlo AQUALUNG 
29. 05. | 19.00 | Dobrý proti severáku
30. 05. | 19.00 | Blaník – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana
31. 05. | 19.00 | Blaník

� ČERNÁ DIVADLA

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

  předprodej vstupenek otevřen po–ne 10.00–20.00 (u vchodu 
do pasáže vedle KFC), večerní pokladna u divadla otevřena 1 h před 
představením

  Divadlo Metro je jediné černé divadlo v Praze, jehož představení 
jsou interaktivní, a které vám částečně prozradí svou unikátní 
techniku! Na konci každého představení vás čeká krátká ukázka 
techniky originálního černého divadla. Můžete se tak na chvilku i vy 
stát hercem přímo na jevišti!

  vstupné 480 Kč

01. – 07. 05. | 20.00 | DEJA VU – mottem představení je 
citát Alberta Einsteina: „Obávám se dne, kdy vývoj technologie 
předčí vzájemné lidské vztahy. To potom svět bude mít generaci 
idiotů.“ Představení se vážně i nevážně zabývá současným ži-
votním stylem. Ukazuje, jak moderní komunikační technologie 
řídí i  lidské osudy. Vykresluje lidský život humorně, poeticky 
a pravdivě beze slov pouze pomocí výtvarných prvků černého 
divadla, tance, pantomimy a hudby.
08. – 14. 05. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn) – hu-
morné a zároveň poetické nastínění lidského života pomocí 
výtvarných prvků černého divadla, tance, pantomimy a hudby. 
V tomto pojetí originálního černého divadla prožijete s hlavním 
hrdinou jeden obyčejný den a  jeden, možná trochu obyčej-
ný život. Části humorné, až groteskní, se střídají s poetikou 
černého divadla, moderní taneční čísla alternují s klasickým 
baletem a vše spojuje herecko-pantomimický projev hlavních 
představitelů. Den je plný zážitků, ale stejně jako v životě – vše 
má svůj konec.
15. 05. | 20.00 | DEJA VU
17. – 21. 05. | 20.00 | DEJA VU

02. 05. | 19.00 | Válka s mloky
03. 05. | 19.00 | Velký Gatsby – F. Scott Fitzgerald, R. Krichel-
dorf | Divadlo A. Dvořáka Příbram | ABO B
04. 05. | 19.00 | Ideální pár – A. Burzyńska | TEĎ! Divadlo
05. 05. | 19.00 | Figaro, lazebník sevillský – W. A. Mozart, 
G. Rossini, J. Jiráň | Divadlo AQUALUNG | ABO A
07. 05. | 19.00 | Čechov vs. Tolstoj aneb Manželská zkouška 
– M. Gavran | 3D company

Dobrý proti severáku

08. 05. | 19.00 | Dobrý proti severáku – D. Glattauer | 3D 
company 
09. 05. | 19.00 | Akt pro Helppes – Cimrman, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana | benefiční představení za 630, 930 a 960
10. 05. | 19.00 | Akt – Cimrman, Svěrák | Divadlo Járy Ci-
mrmana |
11. 05. | 19.00 | České nebe – Cimrman, Smoljak, Svěrák | 
Divadlo Járy Cimrmana | ABO D
12. 05. | 19.00 | Frida K. – G. Montero | 3D company
13. 05. | 19.00 | Smích zakázán – M. Gavran | 3D company
14. 05. | 19.00 | Vražda v salónním coupé – Cimrman, Smol-
jak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
16. 05. | 19.00 | Hospoda Na mýtince – Cimrman, Smoljak, 
Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana | ABO C
17. 05. | 19.00 | Vyšetřování ztráty třídní knihy – Cimrman, 
Smoljak | Divadlo Járy Cimrmana
18. 05. | 19.00 | Němý Bobeš – Cimrman, Smoljak, Svěrák | 
Divadlo Járy Cimrmana
19. 05. | 19.00 | Švestka – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana | zadáno
21. 05. | 19.00 | Cimrman v říši hudby – Smoljak, Svěrák, 
Klusák | Divadlo Járy Cimrmana
22. 05. | 19.00 | Noc tribádek – P. O. Enquist | 3D company
23. 05. | 19.00 | Záskok – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana
24. 05. | 19.00 | Záskok
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10. 05. | 18.00 a 20.00 | Galaxia
11. 05. | 20.00 | Black Box – Black Box je mozaikou černodi-
vadelních obrazů a tanečních výstupů kombinovaných s útržky 
příběhu téměř kriminálního. Muž zákona v patách dvojici dile-
tantských gangsterů. Hrdina, jako odhodlaný a nezničitelný vy-
konavatel spravedlnosti pronásleduje s vytrvalostí loveckého psa 
neúnavně prchající zločince. Zda bude rozluštěna záhada černého 
kufříku se můžete přesvědčit už sami.
12. 05. | 20.00 | Cabinet
13. 05. | 20.00 | The Best of Image
14. 05. | 20.00 | The Best of Image
15. 05. | 20.00 | Afrikania
16. 05. | 20.00 | Afrikania
17. 05. | 20.00 | Galaxia
18. 05. | 18.00 a 20.00 | Galaxia
19. 05. | 20.00 | Cabinet
20. 05. | 20.00 | The Best of Image
21. 05. | 20.00 | The Best of Image
22. 05. | 20.00 | Afrikania
23. 05. | 20.00 | Afrikania
24. 05. | 20.00 | Galaxia
25. 05. | 20.00 | Black Box
26. 05. | 20.00 | Cabinet
27. 05. | 20.00 | The Best of Image
28. 05. | 20.00 | The Best of Image
29. 05. | 20.00 | Afrikania
30. 05. | 20.00 | Afrikania
31. 05. | 20.00 | Galaxia

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

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

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

  předprodej vstupenek též v síti Ticketpro a BTI

01. – 31. 05. | 19.00 a 21.30 | Aspects of Alice – poetické čer-
nodivadelní představení na motivy „Alenky v říši divů“ s hudbou 
Petra Hapky a výtvarným ztvárněním Emmy Srncové. V inscenaci 
jsou použity klasické postupy černého divadla, laterny magiky, 
filmové projekce i ojedinělé technické triky. Přes 10 000 repríz 
u nás i ve třiceti zemích světa! Součástí představení je interaktivní 
workshop.

22. – 28. 05. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
29. – 31. 05. | 20.00 | DEJA VU

  DIVADLO IMAGE
Scéna tance, nonverbálního  
a černého divadla

Národní 25, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 314 448
mobil: +420 732 156 343
e-mail: image@imagetheatre.cz
www.imagetheatre.cz

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

  místa nejsou číslována, divadelní sál otevřen 30 minut před 
začátkem. 

  Divadlo Image spojuje černé divadlo, pantomimu a moderní tanec 
a vychází tak z výrazných tradic těchto žánrů.

01. 05. | 20.00 | Afrikania – představení vypráví o setkání man-
želského páru na jejich exotické dovolené a poštovního doručo-
vatele, který se nečekaně ocitne v pozici recepčního opuštěného 
hotelu. Příběh se prolíná s působivými obrazy krajiny Afrikanie, 
plné rozmanitých zvířecích druhů, jimž vdechnou život nejnovější 
černodivadelní technika, netradiční kostýmy i profesionální taneč-
ní výkony. Přírodou inspirovaná scénografie a diváka obklopující 
projekce dotvářejí atmosféru tohoto fantazijního světa, do něhož 
Vás zveme na netradiční výlet.
02. 05. | 20.00 | Afrikania
03. 05. | 20.00 | Galaxia – odvěká touha lidí odhalit záha-
dy a souvislosti skryté mezi hvězdami byla inspirací pro autory 
nejnovějšího představení GALAXIA.  Autoři vyměnili strohou 
vědu za divadelní poetiku, výpočetní systémy za tanec, hudbu 
a jedinečné černodivadelní efekty. Nechte se unášet úsměvným 
příběhem o obyčejných mezilidských vztazích, které možná, více 
či méně, ovlivňuje postavení hvězd a hvězdářem sestavený ho-
roskop. Přesuňme se do blíže neurčené minulosti a do míst, kde 
se můžeme téměř dotknout hvězd.
04. 05. | 20.00 | Cabinet – nonverbální představení z prostředí 
unikátního Musea kuriosit a zázraků. Budete svědky demon-
strace neuvěřitelných a  geniálních vynálezů, které bezmála 
změnily svět.
05. 05. | 20.00 | Cabinet 
06. 05. | 20.00 | The Best of Image – představení nabízí průřez 
dosavadní tvorbou a je výběrem nejlepších tanečních a iluzorních 
kreací a nejúspěšnějších komických skečů v kombinaci s originál-
ním pojetím principů černého divadla.
07. 05. | 20.00 | The Best of Image
08. 05. | 20.00 | Afrikania
09. 05. | 20.00 | Afrikania
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�MUZIKÁLY

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

  pokladna otevřena po–pá 9.30–12.30 a 13.00–19.30,  
so–ne 12.00–15.00 a 15.30–20.00, pokud se v sobotu, neděli či 
o svátcích nekoná večerní představení, je otevřeno pouze do 18.00

  vstupenky na muzikálová představení zakoupíte v pobočkách CK 
ČEDOK a CK FIRO TOUR

  vybraná místa v prodeji také v sítích Ticket Art, Ticketpro a Ticket-
portal

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

05. 05. | 19.00 | Osmý světadíl – hity legendární skupiny Elán 
poprvé na divadelním jevišti! Písně, které jsou kultovní už pro tři 
generace fanoušků, provázejí romantický příběh o lásce, touze 
a pominutelnosti okamžiku štěstí. Diváci se mohou těšit na str-
hující výkony těch nejlepších herců naší muzikálové scény a ener-
gickou show v režii a choreografii Jána Ďurovčíka. Hrají: T. Savka, 
T. Löbl, R. Tomeš, M. Tomešová, N. Pocisková, K. Steinerová, Z. Fric, 
J. Kříž, J. Révai, M. Pleskot, A. Stanková, Z. Krištofová–Kolářová, 
M. Štěchová aj.
06. 05. | 14.30 a 19.00 | Osmý světadíl
07. 05. | 13.30 | Osmý světadíl
12. 05. | 19.00 | Tajemství – muzikál Daniela Landy – Divadlo 
Kalich vyšlo vstříc četným žádostem fanoušků a vrátilo na re-
pertoár v omezeném počtu 20 představení kultovní muzikálové 
drama Tajemství. Druhý muzikál Daniela Landy Tajemství si 
v ničem nezadal ohlasy na jeho první titul, Krysaře. Tajemství 
je napínavým mystickým příběhem, v němž se kolem hlavních 
hrdinů začínají dít nevysvětlitelné věci a oni postupně - společně 
s diváky - přicházejí na to, proč k těmto událostem dochází. Hrají: 
M. Procházková, Heňo, Z. Fric, R. Tomeš, L. Šoralová, K. Steine-
rová, V. Marek, M. Pošta, M. Sobotka, M. Bednářová, R. Tesařík 
aj., rež. M. Landa
13. 05. | 14.30 a 19.00 | Tajemství
14. 05. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál On-
dřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové má na svém kontě už více 
než 100 vyprodaných repríz! Příběh o přátelství, lásce, ale i o boji 
o přežití provází kromě nápadité hudby a vtipných textů také 
ojedinělá režie tandemu Skutr, která diváky překvapuje efektními 
výrazovými prostředky sahajícími až ke špičkovým akrobatickým 
číslům. Úč. J. Korn, J. Zonyga, J. Kříž, L.Soukupová, J. Cina, C. Ka-
ssai, M. Tomešová, R. Tomeš, Z. Fric, V. Marek, R. Tesařík, P. Opava, 
M. Pleskot, R. Pavlovčinová

Aspects of Alice

01. – 31. 05. | 17.00 | LIGHT ART SHOW – navštivte jedineč-
nou show v centru Prahy. Prožijte romantický příběh, stověža-
tého města a ponořte se do kouzla malování světlem. Na lumi-
niscenční plátno malujeme realistické obrazy, které mizí, aby 
je vzápětí nahradily nové. Tuto nenapodobitelnou světelnou 
animaci, dokresluje dramatický hudební doprovod. Odvezete 
si z Prahy zážitek, na který nikdy nezapomenete! Skvělá zábava 
pro celou rodinu. Součástí představení je interaktivní workshop 
| pokladna: 10.00–21.30 | rezervace: tel.: 222 221 366–7 |  
e-mail: predprodej@tafantastika.cz; www.lightartshow.cz

Light Art Show
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j. h., A. Petráš, S. Milková, S Černodrinská a I. Nováčková, rež. 
P. Khek.
04. 05. | 10.00 | Jak je důležité míti Filipa
04. 05. | 19.00 | Sonety – J. Nvota, L. Smrčková – autorská 
inscenace režiséra Jakuba Nvoty tvořená ze sonetů W. Shake-
speara. Nesmrtelná témata lásky, krásy a pomíjivosti na jevišti 
MDMB. V hlavních rolích: M. Ligač a A. Bazalová, rež. J. Nvota
05. 05. | 19.00 | Král Lear – W. Shakespeare – jedno z vrchol-
ných děl anglického klasika, které začíná jako pohádka a končí 
apokalyptickým obrazem světa, který by nás mohl potkat... 
V hlavních rolích: P. Bucháček, L. Matoušková, H. M. Maroušková 
a S. Černodrinská, rež. P. Khek
06. 05. | 19.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara 
ve 120 minutách – A. Long, D. Singer, J. Winfield – bláznivá 
revue různých hudebních žánrů, ve které je divákům představeno 
souborné dílo největšího dramatika všech dob. Hrají: A. Bazalová, 
A. Petráš a K. Frydecká, rež. T. Karpianus
09. 05. | 19.00 | Začínáme končit – S. Thiéry – populární ko-
medie francouzského dramatika o vztazích mezi muži a ženami 
| Divadlo Kalich Praha 
11. 05. | 19.00 | Maškaráda – M. J. Lermontov – slavná hra 
o lásce a démonech, kteří ji provázejí. V hlavních rolích: P. Prokeš, 
H. M. Maroušková, A. Petráš a L. Matoušková, rež. P. Veselý
13. 05. | 17.00 | Sůl nad zlato – B. Šimková – klasická pohádka 
na motivy Boženy Němcové | DAP Praha
15. 05. | 18.00 | Byl to skřivan
16. 05. | 19.00 | Jak je důležité míti Filipa
17. 05. | 19.00 | Manželský poker – M. Camoletti – francouz-
ská situační komedie s J. Langmajerem a D. Šinkorovou v hl. rolích 
| Divadlo Palace Praha
18. 05. | 18.00 | Sonety
19. 05. | 10.00 a 19.00 | Sonety
22. 05. | 19.00 | Mikve – H. Galron – izraelská hra o lidské svo-
bodě a touze po ní. V režii P. Mikesky hrají: K. Frydecká, S. Milko-
vá, E. Reiterová, I. Nováčková, L. Matoušková, H. M. Maroušková, 
V. Soumarová j. h. a P. Prokeš
23. 05. | 19.00 | Krás(k)a na  scéně – J.  Hatcher – výlet 
do Shakespearových časů a světa herců. V hlavní roli D. Bambas 
j. h., rež. P. Mikeska 
24. 05. | 19.00 | Perfect days – současná skotská komedie | 
uvádí Městské divadlo Kladno
25. 05. | 18.00 | Kocour v botách – J. Galinová – veselá po-
hádka s písničkami o kocouru a jeho velkých botách | Docela velké 
divadlo Litvínov
26. 05. | 19.00 | S nebožtíkem v patách – A. Coppel – americ-
ká krimi komedie o tom, jak se zbavit mrtvoly, která se za žádnou 
cenu nechce nechat pohřbít. V hlavních rolích: I. Theimer, L. Ma-
toušková a R. Teprt, rež. Z. Bartoš.

19. 05. | 19.00 | Robin Hood – návrat na přání diváků na ome-
zený počet repríz! Osvědčený tvůrčí tandem tohoto úspěšného, 
výpravného muzikálu Ondřej Soukup - Gabriela Osvaldová 
společně s mezinárodně uznávaným choreografem a režisérem 
Jánem Ďurovčíkem jsou pro publikum zárukou skvělých melo-
dií, chytrých i vtipných textů a neotřelého režijního, scénického 
a choreografického pojetí. Samotné téma muzikálu samozřejmě 
slibuje výtečnou zábavu pro všechny věkové kategorie diváků. 
Hrají: J. Kříž, K. Střihavka, L. Machálková, J. Zonyga, L. Šoralová, 
M. Tomešová, M. Křížová, R. Pavlovčinová, M. Pošta, R. Tesařík 
aj., rež. J. Ďurovčík
20. 05. | 14.30 a 19.00 | Robin Hood
21. 05. | 13.30 | Robin Hood
26. 05. | 19.00 | Srdcový král – slavná broadwayská muzikálová 
komedie s hity, které zpíval Elvis Presley, je konečně v Čechách! 
Nesmrtelné hity krále rokenrolu doprovázejí adaptaci Shakespea-
rovy romantické komedie Večer tříkrálový. Do Ameriky 50. let ji 
převedl uznávaný libretista J. DiPietro (mj. autor titulů Miluji tě, 
ale... či Memphis). Do jednoho ospalého města přijíždí na moto-
cyklu záhadný cizinec, aby všechny jeho obyvatele nakazil rebel-
stvím své hudby a jejich nudné životy navždy převrátil vzhůru no-
hama… O Srdcovém králi se píše jako o „nejlepším rokenrolovém 
muzikálu od Pomády“. Úč. J. Kříž/P. Pálek, P. Tenorová/P. Kosková, 
P. Vondráček/Z. Fric, P. Kutheil/J. Tenkrát, M. Křížová/I. Maňasová, 
G. Ciatti/K. Šildová ad., rež. Š. Caban
27. 05. | 14.30 a 19.00 | Srdcový král
28. 05. | 13.30 | Srdcový král

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 
02 – 03. 06. | Atlantida – muzikál
05. 06. | Hana Zagorová – koncert 
09. – 11. 06. | Pomáda – muzikál
16. – 17. 06. | Srdcový král – muzikál
18. 06. | Mauglí – rodinný muzikál

�MIMOPRAŽSKÉ DIVADLO

 MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV
Palackého 263, 293 80 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 734 990, 326 331 071
e-mail: divadlo.predprodej@seznam.cz
www.mdmb.cz

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

VELKÁ SCÉNA
02. 05. | 18.00 | Byl to skřivan – E. Kishon – komedie zná-
mého izraelského autora aneb Romeo a Julie po třiceti letech 
manželství. V režii J. Bábka hrají: P. Bucháček, K. Frydecká a L. Jiřík
03. 05. | 19.00 | Jak je důležité míti Filipa – O. Wilde – leh-
kovážná komedie pro vážné publikum. V hlavních rolích: M. Ruml 
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o Žížale, která ke spokojenému životu nepotřebuje ani telku ani 
mobil, ale na rozdíl od Horáčka zná moc dobře rozdíl mezi kompo-
tem a kompostem. Příběh o tom, jak se tito dva stanou kamarády 
a prožijí recyklované dobrodružství plné písniček | od 4 let

  DIVADLO GONG
Sokolovská 191, 190 00 Praha 9
tel.: +420 266 311 629
e-mail: gongdetem@divadlogong.cz
www.divadlogong.cz

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

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

  vstupné 100 Kč, pro školy 90 Kč
  dětská představení připravuje Divadlo AHA!

03. 05. | 10.00 | Dášeňka čili život štěněte – K. Čapek – 
pohádka pro nejmenší děti o tom, jak se malá Dášeňka učí všem 
psím dovednostem, aby se pak jako psí slečna mohla sama vydat 
do světa | od 3 let | Malá scéna
04. 05. | 10.00 | Jak Jules žil Verne – O. Lážnovský – doba, 
život a dílo francouzského snílka, dobrodruha, spisovatele a ne-
smrtelného vizionáře | od 8 let
05. 05. | 10.00 | Romeo a Julie – W. Shakespeare, J. Lesák & kol.  
– největší příběh všech dob, který není nutné představovat. 
Tentokrát v unikátní úpravě pro dva herce. Shakespeare v próze. 
Shakespeare is dead! Prostě o lásce | od 12 let
10. 05. | 10.00 | Mauglí – R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný 
– na poradní skále uprostřed indické džungle se ve vlčí smečce 
rozhoduje o životě či smrti ztraceného lidského mláděte Mauglího 
| od 5  let
11. 05. | 10.00 | Záhada hlavolamu – J. Foglar, O. Lážnovský – 
kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený 
na divadelní prkna | od 6 let
15. 05. | 10.00 | Dobrodružství kocoura Modroočka – J. Ko-
lář, M. Pokorný – poetická hudební pohádka o tom, jak jeden 
kočičí kluk poznával svět | od 3 let
17. 05. | 10.00 | Elektrický Emil – J. Lesák – pohádka podle 
skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena 
| od 9 let
18. 05. | 10.00 | Kubula a Kuba Kubikula – V. Vančura, M. Po-
korný – pohádka o potulném medvědáři a jeho malém mlsném 
medvídkovi, který se ukrutně bál strašidel | od 4 let
19. 05. | 10.00 | Míša Kulička – J. Menzel, M. Pokorný – příběhy 
malého nezbedného medvídka Míši Kuličky, jeho mámy medvě-
dice Barbory a klauna Vasila | od 3 let | Malá scéna
22. 05. | 10.00 | Romeo a Julie
23. 05. | 10.00 | Dobrodružství Toma Sawyera – M. Twain, 
V. Štěpánek – škola? Pche! To je přece ztráta času, když se venku 
zatím dají zažít velká dobrodružství | od 8 let

27. 05. | 19.00 | Muži v offsidu – K. Poláček, M. Vačkář, O. Ha-
velka – úspěšná hudební komedie o tom, že kdo zradí svůj klub 
nemá štěstí v životě. Hrají: M. Učík j. h., M. Zbrožek j. h., P. Buchá-
ček, R. Havelková j. h. a V. Havelka j. h., rež. O. Havelka.
29. 05. | 19.00 | Bílá nemoc – K. Čapek – přání míru ve světě – 
utopie nebo skutečnost? | uvádí Východočeské divadlo Pardubice
30. 05. | 18.00 | Pohádka o třech námořnících – P. Jurková 
– J. Vlčková | uvádí Divadlo LáryFáry Praha
31. 05. | 19.00 | Chaplin – P. Khek, L. Smrčková – směšně ne-
veselý a nevesele směšný příběh krále komiků. V režii P. Kheka 
v titulní roli Matouš Ruml j. h.

MALÁ SCÉNA
12. 05. | 19.00 | Novecento (1900) – A. Baricco – strhující 
příběh geniálního klavíristy. Hrají: R. Madeja a J. Šafr, rež. P. Khek. 
Představení oceněné Cenou Thálie 2015 pro Radima Madeju za vý-
jimečný herecký výkon v oboru činohra muži | zadáno
16. 05. | 19.00 | Slídil – A. Shaffer – napínavý psychologický 
příběh muže proti muži. Hrají: M. Hrubý a L. Stach, rež. J. Bábek
19. 05. | 19.00 | Novecento (1900)
23. 05. | 19.00 | Novecento (1900)
29. 05. | 14.00 a 16.30 | Frankenstein – M. Shelley, J. Hladký 
– hrůzostrašně parodická premiéra příběh na motivy románu 
Mary Schelleyové se odehrává začátkem devatenáctého století 
v Ženevě, na diváky čeká dostatek hororového napětí, lásky, ale 
také humoru! | uvádí Dětské divadelní studio
30. 05. | 09.00 a 11.00 | Frankenstein

�DIVADLA PRO DĚTI

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

  rezervace lze provádět elektronicky na www.divadlod21.cz, telefonic-
ky na 774 425 922 nebo na rezervace@divadlod21.cz

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

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

  večerní program naleznete v rubrice „Divadla“

14. 05. | 16.00 | Fimfárum – Až opadá listí z dubu – dřevěná 
pohádka odehrávající se mezi zemí a peklem. Příběh sedláka 
Čupery, který to nepříjemné vždy odkládá na poslední chvíli 
| od 8 let
28. 05. | 16.00 | Prozření mladého Horáčka – příběh Horáčka 
a jeho kamarádů, kteří propadli trendům konzumní společnosti 
a ve své technologické zaslepenosti zapomněli na přírodu. Příběh 
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09. 05. | 10.00 | Honza, čert a Kašpárek | hraje LD Jiskra | 
od 4 let 
10. 05. | 09.00 a 10.30 | Pověsti staré a české – známé té-
ma trochu jinak. Nečekejte obrozenecký patos, ale spíše humor 
a nadhled | hraje Studio Dell´arte České Budějovice | od 9 let
11. 05. | 09.00, 10.30 | Pověsti staré a české 
16. 05. | 10.00 | Honza, čert a Kašpárek
17. 05. | 10.00 | Děvčátko Momo – napínavá a poetická pohád-
ka na motivy knihy Děvčátko Momo a ukradený čas německého 
spisovatele M. Endeho. Kam se poděl čas, který nám stále chybí? 
| hraje Divadlo Cylindr | od 8 let
23. 05. | 10.00 | Kocour v botách | hraje LD Jiskra | od 4 let 
24. 05. | 10.00 | Honza a lesní skřítek – pohádka s písničkami 
o to, kterak Honza s lesním skřítkem zachránili les | hraje Divadlo 
Cylindr | od 4 let
30. 05. | 09.00 a 10.30 | Kocour v botách 
31. 05. | 09.00 a 10.30 | Pohádka z budíku – pohádka o dvou 
bratrech, Pospícháčkovi a Loudáčkovi, kteří se vydali na dobro-
družnou cestu za Časem, aby se ho zeptali, jak to s ním vlastně 
je. Komunikativní představení s písničkami a milým humorem | 
hraje P. Šmíd | od 3 let

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

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

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

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

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

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

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

  (pro školy)¹ takto označená představení jsou pro určená pro školy 
  vstupné pro školy: 80 Kč + pedagogický doprovod zdarma. V případě 
volné kapacity sálu je představení přístupné i veřejnosti za zvýhodně-
ných podmínek: cena: 120 Kč. Přednost při usazování v hledišti mají 
školy, potom rádi posadíme i ostatní diváky

24. 05. | 10.00 | Lakomá Barka – J. Werich – ve vesnici Dej-
vice žili samí lakomí lidé. Nejlakomější však byla Barka, která 
schovávala slupky od buřtů a šila z nich záclony a pro korunu by 
si nechala koleno vrtat | od 5 let
25. 05. | 10.00 | O pejskovi a kočičce – J. Čapek, M. Pokorný – 
poetické a veselé vyprávění Josefa Čapka o trochu nemotorném 
pejskovi a způsobně vychované kočičce | od 3 let
29. 05. | 10.00 | (Ne)bezpečná (ko)média – V. Štěpánek – 
mediální výchova pro děti a mládež v kyberkostce | Malá scéna 
| od 9 let
30. 05. | 10.00 | Jak Jules žil Verne
31. 05. | 10.00 | Stínadla se bouří – J. Foglar, O Lážnovský 
– pokračování kultovní klukovské románové trilogie navazující 
na již úspěšně uváděnou první část - Záhada hlavolamu | od 6 let

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

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

21. 05. | 16.00 | Dědeček Oge – magický příběh o šamanském 
zasvěcení a dobrodružném putování malého chlapce Ogeho si-
biřskou tajgou a tělem hada | od 7 let a dospělé diváky | vstupné 
150/130 Kč

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

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

  rezervace na www.divadlokh.cz nebo telefonicky ve všední dny 
na 284 681 103, prodej rezervovaných vstupenek končí 15 minut před 
začátkem představení. 

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

02. 05. | 10.00 | Koza nebo pes?, O chytrém ševci | hraje 
LD Jiskra | od 4 let 
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17. 05. | 09.00 a 10.30 | Démoni současnosti – tragikomedie 
o nástrahách dnešního světa je určena především mladému pub-
liku. Dospělým však mnozí démoni mohou být také povědomí... 
Dynamická inscenace Divadla Minaret vtahuje diváky přímo 
do příběhu a provokuje k hlubšímu zamyšlení nad vlastním ži-
votem. Největší démoni nespí pod postelí, ale v tvojí hlavě! Scénář 
R. Nechutová, scéna A. Pitra, kostýmy E. Pitrová, hudba L. Jakl, 
choreografie E. Miškovič. Hrají: N. Válová, O. Brejcha, E. Miškovič 
a R. Nechutová, rež. L. Jiřík | od 12 let
18. 05. | 09.00 | Duhový hrad – interaktivní pohádka pro pět 
smyslů (a šest barev) o společné cestě za duhovými barvami 
a za štěstím, spolu s kastelánkou můžete vstoupit do fanta-
zijního světa barev, stát se princeznami a  princi barevných 
království, užitečná pohádka, která vás inspiruje k radostné-
mu používání barev v  každodenním životě, režijní dohled: 
L. Jiřík, výtvarná spolupráce: I. Křívánková, v roli Kastelánky 
R. Nechutová 

DIVADLO U HASIČŮ 
Římská 45, Praha 2

10. 05. | 09.30 | Tři veselá prasátka – anglická lidová pohád-
ka s písničkami Jaromíra Nohavici, napínavý souboj tří čuníků 
s hladovým vlkem, v němž kamarádství vítězí. Hrají: V. Kolouš-
ková/P. Karpeles, R. Nechutová, L. Jiřík/M. Hejný a M. Ligač, rež. 
T. Q. Hung | od 3 let

LETNÍ SCÉNA VYŠEHRADU
Štulcova ul. 2, Praha 2

19. 05. | 10.00 | Démoni současnosti | v  rámci Festivalu 
Vyšehraní

ZÁJEZDY
16. 05. | 10.00 | Tři veselá prasátka | KD Meziboří

STUDIO DIVADLA MINARET
Herecké kurzy pro děti a mládež od 8 do 15 let se konají 
ve středu odpoledne v Praze 6- Vokovicích. Bližší informace na tel. 
730 141 693. 

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

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

  změna programu vyhrazena!

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ
Jungmannova 36/31, Praha 1

14. 05. | 11.00 a 14.00 | Ať žijí duchové! – pohádkový muzikál 
na motivy stejnojmenného filmu s písničkami Zdeňka Svěráka 

07. 05. | 14.00 | Škola kouzel – pojďte si hrát na kouzelnic-
kou 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. Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíková/M. Dvo-
řáková | vstupné: 159 Kč
13. 05. | 14.00 | Magická esa – při velkých „copperfieldov-
ských“ iluzích se vedle mistra světa ze Světového poháru bavičů, 
iluzionisty Pavla Kožíška představí v neočekávaných rolích před-
ní české modelky. Těšit se můžete na čtyřmetrovou skluzavku 
času, nebezpečné prostoupení obřím ventilátorem, vystřelení 
kouzelnice z děla a na řadu dalších velkolepých iluzí plných 
perfektní zábavy! Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíková/A. Prešnajderová, 
M. Dvořáková, P. Jablonský/P. Martinák, R. Nedvěd/A. Březi-
na, taneční skupiny Magic Girls, Electric Men a další hosté | 
vstupné: 349 Kč
17. 05. | 10.00 | S kouzly kolem světa! – prožijte velkou 
kouzelnickou cestou kolem světa! Poletíme na výlet letadlem 
a v každé zemi, kde přistaneme, na nás čekají typická a originální 
kouzla dané země. Děti budou s kouzelníkem Pavlem Kožíškem 
čarovat přímo na jevišti a také se některá kouzla i naučí! Bezva 
zábava nejen pro děti. Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíková/M. Dvořáková 
| vstupné: 159 Kč | (pro školy)¹

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

  prodej vstupenek hodinu před začátkem představení nebo v Redutě 
po–pá 15.00–19.00

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

REDUTA
Národní 20, Praha 1

Démoni současnosti
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03. 05. | 10.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie – kam se 
to ti dva zase dostali! Stačilo jen, aby se Hurvínek trochu nastydl, 
Mánička mu předčítala z pohádkové knížky, a už to celé začalo. 
Ocitli se totiž v zemi plné žíznivých květin, kde vládla protivná 
princezna Gerbera. Ještě se ani nestačili rozkoukat, a už jim uvěz-
nila Žeryčka! Jak si s tím oba poradili, uvidíte.
04. 05. | 10.00 | Jak pan Spejbl prášil – H. Štáchová, M. Kir-
schner – nebýt barona Prášila a  Hurvínkova vynálezu, který 
usnadnil cestování, nebyl by se pan Spejbl ocitl na dvoře samot-
ného sultána ve slovutné Konstantinopoli, nesetkal by se tam 
s Al-bábou Kateřinou a určitě by nemusel s ní i Máničkou na léta-
jícím koberci prchat před jistou smrtí. Přistání na sýrovém ostrově 
jim pak umožnilo potkat věčně hladového Hurvínka. Všichni se 
pak společně vydali v prastaré lodi na širé moře. Idyla na vlnách 
však netrvala dlouho…Po dobrodružstvích se ocitli dokonce až 
na Měsíci! A jak to s panem Spejblem, Hurvínkem, Máničkou 
a  bábinkou vlastně dopadlo? Prášil pan Spejbl, nebo mluvil 
o svých dobrodružstvích pravdu?! A proč mu nikdo nevěřil??!! 
Na to všechno vám dá odpověď naše představení.
05. 05. | 10.00 | Jak pan Spejbl prášil
06. 05. | 14.00 a 16.30 | Jak pan Spejbl prášil
07. 05. | 10.30 a 14.00 | Jak pan Spejbl prášil
09. 05. | 10.00 | Jak pan Spejbl prášil
10. 05. | 10.00 | Jak pan Spejbl prášil
11. 05. | 10.00 | Hurvínek mezi osly – M. Kirschner – škola pro 
Hurvínka znamená jen velkou ztrátu času. Kéž by do ní už nikdy 
nemusel vkročit! Toto přání se Hurvínkovi splní, když se setká 
s prapodivnou osůbkou s oslíma ušima jménem Hýkálek!!! Ten 
ho totiž pozve do Oslova, města, o němž Hurvínek, a dokonce 
ani Mánička, nikdy neslyšeli. Děti si tam žijí jako v ráji! A jak by 
ne – nemusejí totiž chodit do školy! A tak se Hurvínek, navzdo-
ry Mániččiným protestům, vydává po boku Hýkálka do města 
Oslovo!! Jaké to tam doopravdy je, se spolu s Hurvínkem můžete 
přesvědčit i vy! | zadáno pro neslyšící
12. 05. | 10.00 | Hurvínek mezi osly
13. 05. | 14.00 a 16.30 | Hurvínek mezi osly
16. 05. | 10.00 a 14.30 | Hurvínek mezi osly
17. 05. | 10.00 | Hurvínek mezi osly
18. 05. | 10.00 | Hurvínek mezi osly
20. 05. | 14.00 a 16.30 | Hurvínek mezi osly
24. 05. | 10.00 | Hurvínek mezi osly
25. 05. | 10.00 | Hurvínkova nebesíčka – jak se přihodilo, 
že se Hurvínek s Máničkou setkali se svérázným znalcem zvířat 
doktorem Kytlem, s jeho kocourem Petrklíčem a hubatou kavkou 
Francim? To vám prozradíme v našem novém představení. Hur-
vínek, Mánička a jejich chlupatý kamarád Žeryk se totiž ocitnou 

a Jaroslava Uhlíře. Hrají: I. Čurdová, T. Alferi, K. Čondlová, P. Čulík, 
A. Klepáč, Š. Tuček a další…

Ať žijí duchové!

20. 05. | 11.00 a 13.30 | Princové jsou na draka – dělání, 
dělání, všechny smutky zahání… Pohádkový muzikál s písnič-
kami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Hrají: L. Jeník, B. Mott-
lová, J. Jedlinský, V. Matějíčka, J. Stránská, P. Houška, D. Býmová 
a další … 
27. 05. | 11.00 | Krkonošské pohádky 2: Anče a Kuba mají 
Kubíčka – každý příběh má své pokračování! O tom co se dělo 
dál poté, co se Anče, Kuba a Hajnej odstěhovali ke Krakonošovi se 
dozvíte v naší nové pohádce. Hrají: L. Jeník, P. Pěknic, V. Matějíčka, 
B. Mottlová, K. Nohýnek, Š. Prýmková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

28. 05. | 15.00 | Dětský den s Dádou Patrasovou – zábavná 
show Dády Patrasové pro děti a jejich rodiče připravená speciál-
ně k Mezinárodnímu dni dětí ... Hrají: D. Patrasová, D. Kubečka, 
L. Krupanská, K. Petrboková

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
04. 06. | Ať žijí duchové
10. 06. | Princové jsou na draka
17. 06. | Krkonošské pohádky 2: Anče a Kuba mají Kubíčka

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

Dejvická 38, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 316 784, 224 316 186 (pokladna)
mobil: +420 607 057 459, 607 911 458 (pokladna)
e-mail: info@spejbl–hurvinek.cz
www.spejbl–hurvinek.cz

  pokladna otevřena v po 13.00–18.00, út–pá 9.00–14.00 
a 15.00–18.00, so a ne 9.30–11.30 a 12.00–17.00 (pokud hrajeme); 
hrajeme–li představení pro dospělé, je pokladna otevřena do 19.00; 
v případě, že divadlo nehraje, nebo je na zájezdu, je pokladna 
o víkendech uzavřena; po začátku představení je přístup do divadla 
z Kyjevské 10 

  obchodní oddělení, hromadné objednávky: tel. 224 316 784, 
pokladna@spejbl-hurvinek.cz
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  ŠVANDOVO DIVADLO
Štefánikova 57, 150 00 Praha 5
tel.: +420 234 651 111 (ústředna), 257 318 666 (pokladna)
e-mail: info@svandovodivadlo.cz
www.svandovodivadlo.cz

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

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

BUCHTY A LOUTKY
www.buchtyaloutky.cz

08. 05. | 15.00 | Skřítek – pohádka volně na motivy knížek 
o skřítcích | 50 min | Studio | od 3 let
14. 05. | 15.00 | Norská pohádka – pohádka o princi zakletém 
v medvěda a dlouhé cestě k jeho vysvobození | 45 min | Studio 
| od 3 let

DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO
21. 05. | 17.00 | Tři mušketýři – první díl divadelní parafráze 
Daniela Hrbka a Jiřího Janků, s hudbou Tomáše Kořénka v aranžích 
Petra Maláska | 90 min | Studio

v podivuhodném domě, zvaném Nebesíčka, který se tu a tam 
zjevuje na Malé Straně! V domě se nachází podivná skříň Kos-
titřaska, k čemu slouží, vám ale zatím neprozradíme. Jisté je, že 
celý pohádkový příběh začíná ve chvíli, kdy se Hurvínek rozhodne 
naučit Žeryka mluvit lidskou řečí!
26. 05. | 10.00 | Hurvínkova nebesíčka
27. 05. | 14.00 a 16.30 | Hurvínkova nebesíčka
28. 05. | 10.30 a 14.00 | Hurvínkova nebesíčka
30. 05. | 10.00 | Hurvínkova nebesíčka
31. 05. | 10.00 | Hurvínkova nebesíčka

  DIVADLO U HASIČŮ
Římská 45, 120 00 Praha 2
tel.: +420 222 518 716 (pokladna), 222 516 910
e-mail: divadlouhasicu@seznam.cz, info@divadlouhasicu.net
www.divadlouhasicu.net
http://divadlouhasicu.sweb.cz

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

03. 05. | 09.30 | Příběhy včelích medvídků
04. 05. | 09.30 | Hastrman Tatrman
10. 05. | 09.30 | Tři veselá prasátka
11. 05. | 09.30 | O loupežníku Rumcajsovi

  PIDIVADLO
Stálá scéna Vyšší odborné školy herecké

Letohradská 44, 170 00 Praha 7
tel.: +420 233 375 706
mobil: +420 603 414 753 (pokladna)
www.pidivadlo.cz

  vstupenky lze rezervovat denně 9.00–18.00 a posléze zakoupit 
v pokladně hodinu před představením

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

07. 05. | 15.00 | Tři nezbedné pohádky
21. 05. | 15.00 | Kocourek Modroočko
28. 05. | 15.00 | Mravenec a Slon
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NEJZÁBAVNĚJŠÍ MUZEUM
VOSKOVÝCH FIGURÍN

A JE TO!
PŘIJĎTE

A BAVTE SE
S NÁMI.

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA

14. 4.—31. 8. 2017

grevin.com   |   Celetná 15, Praha 1



 zfilm
� VYBÍRÁME Z PREMIÉR

  OD 04. 05.

  STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
USA 2017, akční, sci-fi, 136 min

V rytmu zbrusu nových Nejlepších hitů #2 pokračují ve filmu od 
studia Marvel Strážci Galaxie Vol. 2 dobrodružství party super-
hrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice kosmu. Strážci se 
musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera 
Quilla. Staří nepřátelé se stávají spojenci a na pomoc našim su-
perhrdinům přicházejí i další oblíbené postavy z rozpínajícího se 
filmového vesmíru studia Marvel.

  Hrají: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, 
Bradley Cooper, Michael Rooker a další

  Režie: James Gunn

 MINISTERSTVO LÁSKY
Chorvatsko, ČR, komedie, satira, 103 min
Renomovaný biolog Krešo je v koncích. Blíží se krize středních let, 
ztratil zaměstnání a navíc strádá v manželství. Chorvatská vláda 
se potýká s finančními obtížemi a zoufale hledá neotřelé způsoby, 
jak ušetřit. Od války v devadesátých letech sice už uplynulo víc než 
dvacet let, ale přesto se vládní úřady náhle začaly zajímat o vdovy 
po padlých vojácích. Ty z nich, které se neprovdaly, ale navázaly 
nový vztah, nesmí nadále pobírat vdovský důchod. Zavedení to-
hoto opatření si žádá celou novou instituci jménem Ministerstvo 
lásky, jež má za úkol shromažďovat informace o vdovách. Krešo 
nemá co ztratit, a tak využije protekce a nechá se na novém mi-
nisterstvu zaměstnat. Jediná potíž je v tom, že horší úředníci než 
on a jeho výstřední společník Šikić se dají najít jen stěží.

  Hrají: Stjepan Perić, Dražen Kühn, Olga Pakalović, Ecija 
Ojdanić, Milan Strljić, Dijana Vidušin 

  Režie: Pavo Marinković

  DEPECHE MODE LIVE IN BERLIN (KONCERT)
USA 2014, hudební, 130 min

  PO BOUŘI
Japonsko 2016, drama, 117 min

  TŘI DNY V ZÁŘÍ
Makedonie, Kosovo, drama, 90 min

  OD 11. 05.

  KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI
USA, Austálie 2017, akční, dobrodružný, 126 min
Klasický příběh jako nové akční fantasy. Když je ještě v Artušově 
dětství zavražděn jeho otec, zmocní se koruny Artušův strýc Vor-
tigern. Artuš, oloupený o následnické právo prvorozeného syna, 
vůbec netuší, kdo ve skutečnosti je, vyrůstá v tvrdém prostředí 
městských uliček. Když se mu ale podaří vytáhnout meč z kamene, 
obrátí se mu život vzhůru nohama a musí vzít na vědomí svůj 
skutečný původ.

  Hrají: Charlie Hunnam, Jude Law, Àstrid Bergès–Frisbey, 
Djimon Hounsou, Eric Bana, Annabelle Wallis

  Režie: Guy Ritchie

  KLIENT
Francie, Írán 2015, drama, thriller, 125 min
Mladý manželský herecký pár Emad a Rana právě zkouší hru 
Arthura Millera Smrt obchodního cestujícího, když jsou vlivem 
okolností jsou nuceni hledat nové bydlení. Nastěhují se do no-
vého bytu, ale netuší, že skrývá děsivé tajemství, které v něm 
zanechala předchozí nájemkyně – prostitutka, a že jejich vztah 
bude podroben zásadní zkoušce...

  Hrají: Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi, 
Mina Saditi

  Režie: Asghar Farhadí

  LADY MACBETH
Velká Británie 2016, drama, 89 min

Katherine stojí před oltářem vedle Alexandera. Alexandrův stár-
noucí otec Boris dvojici pozorně sleduje. Katherine totiž koupil 
pro svého syna spolu s malým pozemkem od jejího otce. Svatební 
noc však zůstane nenaplněna. Navíc musí záhy nečekaně na ně-
kolik týdnů odcestovat do rodinných dolů. Osamělá Katherine na 
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tchánův příkaz nesmí opustit dům. Pak se ale přece jen odváží 
vyjít ven. Při jednom ze zakázaných výletů narazí na Sebastiana, 
hezkého a drsného nádeníka. Ten pak v noci vnikne do její ložnice, 
a i když mu Katherine zpočátku odolává, nakonec sama podlehne 
chtíči. Jejich vztah však nemůže uniknout okolí. Tchán přijíždí zpět 
z Londýna a později se vrací i Alexander. Navíc se objeví i Agnes 
spolu s malým chlapcem, který je Alexandrovým levobočkem. 
Kdo z nich přežije vášeň paní domu?

  Hrají: Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton, Naomi Ackie
  Režie: William Oldroyd

  NA MLÉČNÉ DRÁZE
Srbsko, Mexiko, USA 2016, drama, 125 min

  PÁD
USA 2016, dobrodružný, fantasy, 91 min

  POSLEDNÍ RODINA
Polsko 2016, životopisný 124 min

  OD 18. 05.

  VETŘELEC: COVENANT
USA 2017, sci-fi, thriller, 122 min
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil v kultovní sérii 
Vetřelec. Vetřelec: Covenant je novou kapitolou, ve které po-
sádka vesmírné lodi Covenant směřuje na vzdálenou planetu na 
druhé straně galaxie, která se zdá být neobjeveným rájem. Ve 
skutečnosti ale skrývá nebezpečí, které si nikdo z členů posádky 
nedokázal představit.

  Hrají: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, 
Danny McBride, Demián Bichir a další

  Režie: Ridley Scott

  CUKY LUKY FILM
Slovensko, 2017, komedie, 112 min
Film povypráví příběh začátku ztřeštěného kamarádství, které je 
navždy změní. Cuky je neuznaná video–bloggerka, která touží po 
slávě a Luky je naopak celebrita na výsluní, která má vše, co by 
si člověk mohl přát. Jedna věc ale přecejen chybí a tou je láska. 
Aby Luky získala muže svých snů, musí z obyčejné ženy z lidu 
vytvořit Miss. Co se však stane, když tou obyčejnou ženou bude 
právě expertka přes trapasy – Cuky?

  Režie: Karel Janák
  Hrají: Petra Polnišová, Zuzana Šebová, Diana Mórová, Lukáš 
Latinák, Zuzana Porubjaková, Števo Martinovič, Roman 
Pomajbo a další 

  MANOU THE SWIFT
Německo 2017, animovaný

  PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Španělsko 2017, animovaný, 92 min

  SIBIŘSKÝ DENÍK
Lotyšsko, Finsko, ČR 2016, 120 min

  COLETTE
Velká Británie 2017, životopisný

  OD 25. 05.

  POLINA
Francie 2016, drama, 112 min
Polina se už jako malá holčička stala žákyní profesora Bojinského, 
významného učitele klasického tance. Ten ji od prvních tanečních 
kroků směřuje na dráhu klasické ruské baletky. Ale když se jednoho 
dne zúčastní představení francouzského souboru moderního tance, 
nečekaně ji to rozruší a rozhodí. Vzdává se nadějných začátků na pres-
tižní scéně Velkého divadla a odcestuje do Francie. Odhodlání a tvrdá 
práce Polinu postupně přivedou až k posedlosti tancem, přesto se 
nedokáže prosadit. Zoufalá a zklamaná se stěhuje do Antverp, kde 
začíná nový život a kariéru jako servírka. Přesto v tanci nepřestává 
hledat svou vlastní cestu. Učí se pozorovat život kolem sebe a objevuje 
v něm novou inspiraci i tanečního partnera.

  Hrají: Anastasia Shevtsova, Niels Schneider, Juliette Binoche, 
Jérémie Bélingard, Aleksei Gusko

  Režie: Valérie Müller, Angelin Preljocaj

  PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
USA 2017, dobrodružný, fantasy, komedie

Kapitán Jack se ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských 
duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara, kterým se 
podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku. Jackovou jedinou 
nadějí na přežití je bájný Poseidonův trojzubec, ale pokud má 
mít šanci ho nalézt, musí přesvědčit ke spolupráci Carinu Smy-
thovou, geniální a krásnou astronomku, a Henryho, tvrdohlavého 
mladého námořníka. Jedině s jejich pomocí má kapitán Jack, 
svírající v rukách pevně kormidelní kolo Umírajícího racka, naději 
nejen zvrátit nepřízeň osudu, ale také zachránit si život ve střetu 
s nejmocnějším a nejděsivějším protivníkem.

  Hrají: Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya 
Scodelario, Kevin R. McNally, Golshifteh Farahani a další

  Režie: Joachim Rønning, Espen Sandberg

  NERUDA
Chile, Argentina, Francie, Španělsko 2015, 108 min
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� PROGRAM KIN A–Z
  uzávěrka tohoto vydání byla 10. dubna, uvádíme programy aktuální 
k tomuto datu, změna programu vyhrazena

  uvádíme pouze programy, které provozovatelé dodají ke zveřejnění

  DOBEŠKA
Kinokavárna v Divadle Dobeška

Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4
tel.: +420 244 468 173
e–mail: rezervace@divadlodobeska.cz
www.divadlodobeska.cz

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

  pokladna otevřena po–čt 16.00–19.00

 03. 05. | 19.30 | Bába z ledu 
 10. 05. | 19.30 | Mžitky 
 24. 05. | 19.30 | Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho 
 31. 05. | 19.30 | Klient 

  LUCERNA
Vodičkova 36, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 216 972; mobil: +420 736 431 503
e–mail: kino@lucerna.cz
www.kinolucerna.cz

  pokladna otevřena denně od 12.00
  červeně jsou označeny filmy s možností slevy pro seniory 50% 
(není–li uvedeno jinak)

 01. 05. | 14.00 | Šmoulové: Zapomenutá vesnice 3D – 
česká verze

 01. 05. | 14.30 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 01. 05. | 16.00 | Deník strojvůdce –Srbsko/Chorvatsko
 01. 05. | 17.00 | The Circle – USA/SAE
 01. 05. | 18.00 | Jeden německý život – Rak
 01. 05. | 19.00 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 01. 05. | 20.15 | Personal Shopper – Francie
 02. 05. | 16.00 | Deník strojvůdce –Srbsko/Chorvatsko
 02. 05. | 16.15 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 02. 05. | 18.00 | Jeden německý život – Rak
 02. 05. | 18.45 | Světové malířství na plátnech kin: 

Hieronymus Bosch | seniorská sleva 50 Kč
 02. 05. | 20.15 | Personal Shopper – Francie
 02. 05. | 20.30 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 03. 05. | 13.30 | Deník strojvůdce –Srbsko/Chorvatsko
 03. 05. | 16.00 | Deník strojvůdce –Srbsko/Chorvatsko
 03. 05. | 16.15 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 03. 05. | 18.00 | Jeden německý život – Rak
 03. 05. | 19.00 | PÁD – USA | vstupenky v prodeji | premiéra
 03. 05. | 20.15 | Ústava – Chorv/ČR/Slov
 03. 05. | 20.45 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 04. 05. | 19.00 | Depeche Mode: Live in Berlin – záznam 

koncertu
 04. 05. | 21.30 | Depeche Mode: Live in Berlin – záznam 

koncertu
 05. 05. | 13.30 | Úkryt v zoo – USA
 05. 05. | 16.00 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 05. 05. | 18.15 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR

 05. 05. | 20.45 | The Circle – USA/SAE
 06. 05. | 13.30 | Masaryk – ČR
 06. 05. | 16.00 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 06. 05. | 18.15 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 06. 05. | 20.45 | The Circle – USA/SAE
 07. 05. | 13.00 | The Circle – USA/SAE
 07. 05. | 15.00 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 07. 05. | 17.30 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 07. 05. | 20.00 | Время первых (Spacewalker) – Rusko
 08. 05. | 13.30 | Masaryk – ČR
 08. 05. | 16.00 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 08. 05. | 18.15 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 08. 05. | 20.45 | The Circle – USA/SAE
 09. 05. | Šťastné Česko – vstupenky na www.stastnecesko.cz
 10. 05. | 16.00 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 10. 05. | 18.30 | Taiwanese Film Festival: Godspeed | 

slavnostní zahájení | vstupenky v prodeji
 11. 05. | 10.30 | MamaKino: Zahradnictví: Rodinný 

přítel – ČR
 11. 05. | 15.45 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 11. 05. | 16.00 | Lady Macbeth – GB
 11. 05. | 18.00 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 11. 05. | 18.30 | Taiwanese Film Festival: Zinnia Flower
 11. 05. | 20.30 | Na mléčné dráze – Srbsko/Mexiko | 

vstupenky v prodeji | premiéra
 11. 05. | 20.30 | Taiwanese Film Festival: The Fourth 

Portrait
 12. 05. | 13.30 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 12. 05. | 15.45 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 12. 05. | 16.00 | Lady Macbeth – GB
 12. 05. | 18.00 | Na mléčné dráze – Srbsko/Mexiko
 12. 05. | 18.30 | Taiwanese Film Festival: My, děti z hor
 12. 05. | 20.15 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 12. 05. | 20.30 | Taiwanese Film Festival: A Time in Quchi
 13. 05. | 13.45 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 13. 05. | 14.00 | Putování tučňáků: Volání oceánu –

Francie – česká verze 
 13. 05. | 16.00 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 13. 05. | 16.15 | Poslední rodina – Polsko
 13. 05. | 18.30 | Taiwanese Film Festival: Step Back to Glory
 13. 05. | 18.45 | Lady Macbeth – GB
 13. 05. | 20.45 | Taiwanese Film Festival: Blue Gate 
 13. 05. | 21.00 | Na mléčné dráze – Srbsko/Mexiko
 14. 05. | 16.00 | Putování tučňáků: Volání oceánu –

Francie – česká verze
 14. 05. | 17.45 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 14. 05. | 18.15 | Poslední rodina – Polsko
 14. 05. | 20.00 | Světové malířství na plátnech kin: 

Americký impresionismus | seniorská sleva 50 Kč
 14. 05. | 20.30 | Taiwanese Film Festival: Soul
 14. 05. | 13.00 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 14. 05. | 13.30 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
 15. 05. | 13.00 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 15. 05. | 15.30 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
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 15. 05. | 16.45 | Putování tučňáků: Volání oceánu –
Francie – česká verze

 15. 05. | 18.00 | Lion: Dlouhá cesta domů – Aust/USA/GB
 15. 05. | 18.45 | Lady Macbeth – GB
 15. 05. | 20.30 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 15. 05. | 20.45 | Po bouři – Japonsko
 16. 05. | 15.45 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR 
 16. 05. | 16.00 | Lady Macbeth – GB
 16. 05. | 18.00 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 16. 05. | 18.45 | Ladies Movie Night
 16. 05. | 20.30 | Po bouři – Japonsko
 17. 05. | 13.30 | Ústava – Chorv/ČR/Slov 
 17. 05. | 19.15 | Lady Macbeth – GB
 17. 05. | 21.15 | Na mléčné dráze – Srbsko/Mexiko
 18. 05. | 15.30 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 18. 05. | 16.00 | Cuky Luky Film – SR
 18. 05. | 18.15 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
 18. 05. | 20.45 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
 19. 05. | 13.30 | Lady Macbeth – GB
 19. 05. | 15.45 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 19. 05. | 16.00 | Na mléčné dráze – Srbsko/Mexiko
 19. 05. | 18.00 | Kiss Rocks Vegas – záznam koncertu
 19. 05. | 18.30 | Cuky Luky Film – SR
 19. 05. | 20.00 | Kiss Rocks Vegas – záznam koncertu
 19. 05. | 20.45 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
19. 05. | 22.00 | Kiss Rocks Vegas – záznam koncertu
 20. 05. | 11.00 | Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa 

2D – česká verze
 20. 05. | 13.30 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 20. 05. | 13.45 | Lady Macbeth – GB
 20. 05. | 15.45 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
 20. 05. | 16.00 | Cuky Luky Film – SR
 20. 05. | 18.15 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 20. 05. | 18.30 | Klient – Írán
 20. 05. | 20.45 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
 20. 05. | 21.00 | Na mléčné dráze – Srbsko/Mexiko
 21. 05. | 11.00 | Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa 

2D – česká verze
 21. 05. | 13.00 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
 21. 05. | 13.15 | Klient – Írán 
 21. 05. | 15.30 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 21. 05. | 15.45 | Cuky Luky Film – SR
 21. 05. | 18.00 | Разбуди меня (Wake Me Up) – Rusko
 21. 05. | 19.30 | Koncert Pražského filmového orchestru
 21. 05. | 20.00 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
 22. 05. | 13.30 | Všechno nebo nic – ČR/SR 
 22. 05. | 16.00 | Lady Macbeth – GB
 22. 05. | 16.30 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 22. 05. | 18.15 | Cuky Luky Film – SR
 22. 05. | 19.00 | Bolšoj Balet: Labutí jezero | seniorská 

sleva 50 Kč
 22. 05. | 20.30 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
 23. 05. | 16.00 | Cuky Luky Film – SR
 23. 05. | 16.45 | Lady Macbeth – GB
 23. 05. | 18.15 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR

 23. 05. | 18.45 | Světové malířství na plátnech kin: Já, 
Claude Monet | seniorská sleva 50 Kč

 23. 05. | 20.45 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
 24. 05. | 13.30 | Klient – Írán
 24. 05. | 16.15 | Lady Macbeth – GB
 24. 05. | 17.00 | Festival Pražské jaro uvádí: Červená – ČR
 24. 05. | 18.15 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 24. 05. | 20.30 | Cestovatelské kino
 24. 05. | 20.45 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
 28. 05. | 13.00 | Putování tučňáků: Volání oceánu – 

Francie – česká verze
 28. 05. | 14.00 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
 28. 05. | 14.30 | Poslední rodina – Polsko 
 28. 05. | 16.30 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 28. 05. | 17.00 | Misantrop – záznam z Comedie Francais
 28. 05. | 19.00 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
 28. 05. | 20.30 | Na mléčné dráze – Srbsko/Mexiko
 29. 05. | 13.30 | Polina – Fra/USA
 29. 05. | 15.30 | Poslední rodina – Polsko
 29. 05. | 16.00 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 29. 05. | 17.45 | Polina – Fra/USA
 29. 05. | 18.30 | T2 Trainspotting – GB 
 29. 05. | 20.30 | Na mléčné dráze – Srbsko/Mexiko
 29. 05. | 20.45 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
 30. 05. | 16.00 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 30. 05. | 18.15 | Polina – Fra/USA
 30. 05. | 20.45 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
 31. 05. | 13.30 | Na mléčné dráze – Srbsko/Mexiko
 31. 05. | 16.00 | Poslední rodina – Polsko
 31. 05. | 16.15 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
 31. 05. | 18.30 | Polina – Fra/USA
 31. 05. | 18.45 | Světové malířství na plátnech kin: 

Renoir | seniorská sleva 50 Kč
 31. 05. | 20.30 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
 31. 05. | 20.45 | Na mléčné dráze – Srbsko/Mexiko

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

  změna programu vyhrazena

FILMOVÝ KLUB 
  cena legitimace Filmového klubu 60 Kč, k zakoupení v pokladně, platí 
do 31. 12. 2017

 02. 05. | 19.00 | Zakladatel –USA 2016, John Lee Hancock. 
Skutečný příběh Raye Kroca (Michael Keaton), který byl ztěles-
něním amerického snu a vybudoval nejznámější síť rychlého 
občerstvení na světě McDonald | od 12 let | anglicky s českými 
titulky | 115 min | vstupné 80 Kč | velký sál
 09. 05. | 19.00 | Popírání holocaustu – USA 2016, Mick 
Jackson. Film líčí právní spor spisovatelky Deborah Lipstadtové 
(Rachel Weisz) proti Davidovi Irvingovi, který ji obvinil z urážky na 
cti poté, co ho Lipstadtová veřejně označila za člověka popírajícího 

88  film



holocaust | od 12 let | anglicky s českými titulky | 110 min | vstup-
né 80 Kč | velký sál
 16. 05. | 19.00 | Ghost in the shell – USA 2017, Rupert San-
ders. Americká adaptace kultovní japonské anime. Major (Scarlett 
Johansson) je velitelkou speciální policejní jednotky, která bojuje 
proti nejhorším kyberzločinům na světě | od 12 let | anglicky 
s českými titulky | 106 min | vstupné 80 Kč | velký sál
 23. 05. | 19.00 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR, Slovensko, 
Polsko 2017, Jan Hřebejk. Úvodní díl očekávané trilogie je příběhem 
lásky, která nesměla být naplněna. Příběh sleduje tři mladé ženy 
a jejich děti čekající za německé okupace na návrat svých vězněných 
mužů a otců | 110 min | vstupné 80 Kč | velký sál
 30. 05. | 19.00 | Ztracené město Z – USA 2016, James Gray. 
V roce 1925 se legendární britský badatel Percy Fawcett vydal 
do amazonské džungle pátrat po bájné ztracené civilizaci. Na 
své poslední výpravě záhadně zmizel... Hrají Charlie Hunnam 
a Robert Pattinson | od 12 let | anglicky s českými titulky | 140 min 
| vstupné 90 Kč | velký sál

FILMOVÝ KLUB – BIO SENIOR
  cena legitimace Filmového klubu 60 Kč, k zakoupení v pokladně, platí 
do 31. 12. 2017

 02. 05. | 16.00 | Masaryk – ČR, Slovensko 2016, Julius Ševčík. 
Jan Masaryk, čs. velvyslanec v Londýně, má i svou temnou stránku 
| od 12 let | 113 min | vstupné 60 Kč | velký sál
 09. 05. | 16.00 | Rande naslepo – Německo 2017, Marc Rothe-
mund. Saliyovi, se podařilo získat stáž v luxusním hotelu, přestože 
postupně ztrácí zrak. S pomocí kolegy Maxe se mu daří svůj hen-
dikep tajit, ale jen dokud se nezamiluje a nezačne kromě zraku 
ztrácet i rozum | český dabing | 110 min | vstupné 60 Kč | velký sál
 16. 05. | 16.00 | Bába z ledu – ČR 2017, Bohdan Sláma. Po 
setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá šede-
sátnice Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní 
život. Příběh rozkrývající vztahy mezi třemi generacemi přináší 
naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku | od 
12 let | 106 min | vstupné 60 Kč | velký sál
 23. 05. | 16.00 | Loupež ve velkém stylu – USA 2017, Zach 
Braff. V zoufalé snaze platit účty a přežít kvůli svým blízkým se 
trojice kamarádů (Morgan Freeman, Michael Caine a Alan Arkin) 
odhodlá riskovat všechno a přepadnout banku, která je připravila 
o jejich peníze | od 12 let | anglicky s českými titulky | 96 min | 
vstupné 60 Kč | velký sál
 30. 05. | 16.00 | Naprostí cizinci – Itálie 2016, Paolo Genovese. 
Je dobrý nápad sdílet se svými nejbližšími obsah mobilního tele-
fonu? Komediální drama o skupině přátel, kteří se o sobě během 
jediné večeře dozvědí víc než za celý dosavadní život | od 12 let | 
italsky s českými titulky | 93 min | vstupné 60 Kč | velký sál

FILM A VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
Poslední pražská filmová projekce!

 03. 05. | 19.00 | Koudelka fotografuje Svatou zemi – SRN–ČR 
2015. Jedinečný a intimní pohled na tvůrčí proces Josefa Koudelky, 

jednoho z největších žijících mistrů fotografie. Izraelský scenárista, 
režisér a kameraman Gilad Baram sleduje Koudelku v průběhu jeho 
fotografického putování Izraelem a Palestinou při hledání prchavých 
okamžiků, v nichž vznikají fotografie. Besedu s Giladem Baramem 
a Radimem Procházkou moderuje Vladimír Hendrich | anglicky 
s českými titulky | 92 min | vstupné 70 Kč | malý sál

FILM A SPIRITUALITA 
  ve spolupráci s Akademickou farností Praha
  projekce s úvodem a diskuzí, uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ a Mgr. 
Lukáš Jirsa, Ph.D. 

 03. 05. | 19.00 | Volání netvora: Příběh života – USA, 
Španělsko 2016, Juan Antonio Bayona. Třináctiletý Conor hledá 
pevný bod a musí říct pravdu. V noci, po půlnoci, ho navštěvuje 
netvor – obrovitánský chodící a mluvící starý strom, který roste 
na kopci za domem | od 12 let | české titulky | 108 min | vstupné 
80 Kč | velký sál
 31. 05. | 19.30 | Psi Páně – ČR 2016, Jonáš Vacek. Kdo to 
jsou dominikáni a co v 21. století dělají? Jejich hlavním poslá-
ním je hlásat křesťanskou víru. A být s člověkem dnešní doby. 
Prostřednictvím bratra Jindřicha poznáváme jejich každodenní 
práci a poslání. Projekce za účasti autorů a provinciála Benedikta 
Mohelníka | 70 min | vstupné 80 Kč | malý sál

BIO JUNIOR 
 06. 05. | 16.00 | Kráska a zvíře – 3D – USA 2017, Bill Condon. 
Příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky (Emma 
Watson), kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Pod jeho 
zevnějškem se ale ukrývá vlídná duše | český dabing | 130 min | 
vstupné 110 Kč | velký sál
 13. 05. | 16.00 | Mimi šéf – 3D – USA 2017, Tom McGrath. Mimi 
šéf je ve skutečnosti velký boss. Pracuje pro organizaci BabyCorp 
a jeho hlavním posláním je zjistit, proč teď děti prohrávají na trhu 
rodičovské lásky | český dabing | 97 min | vstupné 120 Kč | velký 
sál
 20. 05. | 16.00 | Balerína – Francie, Kanada 2016, Eric Summer, 
Éric Warin. Největší vášní Félicie je tanec. S pomocí přítele Victo-
ra uprchne ze sirotčince a vydá se na nelehkou cestu do Paříže. 
Zábavný a dojemný film o přátelství, sebedůvěře a rodinných 
poutech | český dabing | 89 min | vstup volný, místenky v pokladně 
od 14.00 | velký sál

FILM A LITERATURA
 11. 05. | 19.00 | KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI – VB, Austrá-
lie, USA 2017, Guy Ritchie. Malý Artuš netuší, že je syn krále a že 
ho strýc oloupil o následnictví. Záhy se mu obrátí život naruby 
| od 12 let | anglicky s českými titulky | 126 min | vstup volný, 
místenky v pokladně od 14.00 | velký sál | premiéra
 18. 05. | 19.00 | Pátá loď – SR, ČR 2017, Iveta Grófová. I dět-
ská hra může navždy změnit život. Film Pátá loď vypráví příběh 
netradiční rodiny inspirovaný skutečnou událostí. Malá Jarka má 
mámu, která nechce být mámou. Zoufale hledá lásku a nachází ji 
náhodou…| slovensky | 85 min | vstupné 80 Kč | velký sál
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PROJEKCE A DIALOGY
 15. 05. | 19.00 | Poslední rodina – Polsko 2016, Jan Matus-
zynski. Rok 1977. Boj s vnitřními démony znemožňuje Tomkovi 
normálně žít, noří se však do světa hudby a filmů a stává se 
průkopníkem západní popkultury v Polsku. Neobyčejně vtipnou 
tragikomedii označují diváci i kritici za nejsilnější polský film roku 
2016 | 124 min | vstupné 80 Kč | velký sál

KNIHOVNY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ VII. – FILMY, KTERÉ 
V TELEVIZI NEUVIDÍTE 
17. 05. | 19.00 | Knihovna rodu spisovatele a básníka Jáchy-
ma Topola – ČR 2017. Knihovna a písemnosti děda spisovatele Karla 
Schulze, matky Jiřiny Schulzové, otce dramatika Josefa Topola a bratra 
hudebníka Filipa Topola. Besedu s J. Topolem, P. Kotykem a B. Ludvíkem 
moderuje Vladimír Hendrich | 50 min | vstupné 50 Kč | malý sál

ZAPOMENUTÍ HRDINOVÉ 
24. 05. | 19.00 | O hrdinství – ČR 2016. Uvědomujeme si rozdíl 
mezi hrdinou a vzorem? Odpovědi se tvůrci filmu snaží hledat 
formou dokumentární eseje s hranými a animovanými vstupy. 
Beseda s  režisérem J. Fiedorem, kameramanem J. Kačerem, 
dramaturgy J. Hádkovou a V. Kučerou, exulantem J. Chmelem 
a filozofem D. Kroupou. Moderuje Vladimír Hendrich | 52 min | 
vstupné 50 Kč | malý sál
27. 05. | CESTA DO ŘÍŠE FILMU – filmový festival pro děti i do-
spělé o počátcích kinematografie | vstupné na jedno představení 
80 Kč dospělí, 50 Kč děti
10.00 | Až po uši v mechu + Živě z mechu – projekce animo-
vaných filmů za účasti režiséra Filipa Pošivače | malý sál
11.30 | A–ni–ma–ce pro děti i dospělé! – kreslíte rádi? Potom 
je ruční kreslená animační technika přesně pro vás. Workshop | dílna
14.00 | Divadlo Činema uvádí: Fenomén Dismas – Viktor 
Ponrepo vás zve na přehlídku plnou čar a kouzel, triků a optických 
klamů! Didaktická inscenace | malý sál
16.00 | Ozvuč němý film! – film se naučil mluvit, až když mu 
bylo třicet čtyři let. Společně vyzkoušíme. Workshop | malý sál
17.30 | PidiCinema Orchestra uvádí: němý film a živou 
hudbu – slavnostní zakončení | malý sál

  PONREPO
Promítací síň Národního filmového archivu 
Praha

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

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

  vstupné pro členy Ponrepa 50 Kč, studenti, senioři, osoby se zdravot-
ním postižením 40 Kč, děti do 15 let 30 Kč

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

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

 02. 05. | 20.30 | Hou Hsiao-hsien v Praze – Hou Hsiao-hsien – 
Květy Šanghaje – Chaj šang chua – Tchaj-wan – Japonsko 1998
 03. 05. | 18.30 | Hou Hsiao-hsien – Město smutku – Pej-
-čching čcheng-š’ – Hong Kong, Tchaj-wan 1989 + Hou Hsiao-
-hsien – La Belle Epoque – Tchaj-wan 2011 + Hou Hsiao-
-hsien – The Electric Princess Picture House – Francie 2007 
 04. 05. | 17.00 | Hou Hsiao-hsien – Tři časy aneb Naše nej-
lepší chvíle – Cuej-chao-te š’-kuang – Francie, Tchaj-wan 2005
 04. 05. | 20.00 | Hou Hsiao-hsien – Millenium Mambo – 
Čchien-si man-po – Francie, Tchaj-wan 2001 
 05. 05. | 17.30 | Olivier Assayas – HHH – Un portrait de 
Hou Hsiao-Hsien – Francie 1997 + Hou Hsiao-hsien – La 
Belle Epoque – Tchaj-wan 2011 + Hou Hsiao-hsien – The 
Electric Princess Picture House – Francie 2007
 05. 05. | 19.30 | Hou Hsiao-hsien – Assassin – Nie Jin-niang 
– Tchaj-wan, ČLR 2015
 09. 05. | 17.30 | Hou Hsiao-hsien – Millenium Mambo – 
Čchien-si man-po – Francie, Tchaj-wan 2001 
 09. 05. | 20.00 | Hou Hsiao-hsien – Sbohem, jihu, sbohem 
– Nan-kuo caj-ťien, Nan-kuo – Tchaj-wan, Japonsko 1996 
 10. 05. | 17.30 | Hou Hsiao-hsien – Radostný vítr – Feng-er 
tchi-tcha cchaj – Tchaj-wan 1981 
 10. 05. | 20.00 | Hou Hsiao-hsien – Tři časy aneb Naše nej-
lepší chvíle – Cuej-chao-te š’-kuang – Francie, Tchaj-wan 2005 
11. 05. | 17.30 | Generace normalizace – Ztracená naděje 
českého filmu? – představení publikace – u příležitosti uvedení 
knihy proběhne setkání s autorkami Marií Barešovou a Terezou 
Czesany Dvořákovou a s pamětníky. Součástí programu bude 
ojedinělá projekce krátkých dokumentárních filmů režiséra Vla-
dimíra Drhy, které vznikly v době jeho povinné vojenské služby 
v Československém armádním filmu v ještě svobodné atmosféře 
let 1968–1969 a pozdějším vedením Československého filmu byly 
vnímány jako politicky problematické – Lekce, 1968 – Farbotlač , 
1969 – Snové scény, 1969 – 34 ženy, 1969 – Ves, 1969
 13. 05. | 17.30 | Edgar Dutka ve filmu – Všehochlup – 
r. Zdeněk Smetana, sc. Edgar Dutka – 1978 – O Maryšce a vlčím 
hrádku – r. Vlasta Pospíšová – Edgar Dutka –1979 Konec krychle 
– r. Zdeněk Smetana, sc. Edgar Dutka – Zdeněk Smetana – 1979 
Klub odložených – r. Jiří Barta, sc. Edgar Dutka – Jiří Barta – 1989
 13. 05. | 21.00 | Generace normalizace – Petr Markov – 
Zdeněk Troška – Slunce, seno, jahody – ČSR 1983 
 14. 05. | 15.00 | Ponrepo dětem – Jacques Perrin – Jacques 
Cluzaud – Příběh lesa – Francie 2015 
 14. 05. | 17.30 | Generace normalizace – Vladimír Drha – 
Vladimír Drha – Dneska přišel nový kluk – ČSR 1981
 15. 05. | 17.30 | Generace normalizace – Katarína Vacu-
líková Slobodová – Ota Koval – Jaroslava Vošmiková – 
Jakub – ČSR 1976
 15. 05. | 20.00 | Generace normalizace – Daniela Fische-
rová – Věra Chytilová – Vlčí bouda – ČSR 1986
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 16. 05. | 18.00 | Americké jaro 2017 – Lana Gogoberidze-
ová – Rozhovory o soukromém životě – Něskolko inteviju 
po ličnym voprosam – SSSR – Gruzie 1978 – hrají: S. Čiaure-
liová, G. Badridze, S. Kančeliová 
 16. 05. | 20.30 | Robert Bresson – Muška – Mouchette – 
Francie 1966
 17. 05. | 17.30 | Petr Skala – první představitel gestické ab-
strakce v českém filmu – pásmo filmů
17. 05. | 20.00 | Max Davidson = Neuvěřitelno – živá hudba 
k němým filmům – Leo McCarey – Židovská opatrnost – USA 
1927 – Fred Guiol – Podej omáčku – USA 1928 – Clyde Bruckman 
– Dům k pronajmutí – USA 1927 – Leo McCarey – Stan Laurel 
– Planoucí otcové – USA 1927 
 18. 05. | 17.30 | Generace normalizace – Jiří Just – Vít 
Olmer – Jako jed – ČSR 1985
 19. 05. | 19.00 | Franz Kafka jako cinefil – Hanns Zischler 
v Ponrepu – uvádí Stefan Drössler, ředitel Mnichovského Filmo-
vého muzea – August Blom – Bílá otrokyně – Dánsko 1910 – 
hrají: E. Diedrichová, L. Olsen – Max Mack – Ten druhý – Německo 
1912/13 – hrají: A. Bassermann, E. Hanus, H. Weisseová 
 19. 05. | 20.00 | Franz Kafka jako cinefil – Hanns Zischler 
v Ponrepu – uvádí Stefan Drössler, ředitel Mnichovského Fil-
mového muzea – Kniha Kafka geht ins Kino (S Kafkou do kina) 
Hannse Zischlera (1995) byla už přeložena do řady jazyků a v roce 
2004 vyšla také česky v nakladatelství Prostor.
 20. 05. | 17.30 | Generace normalizace – Moris Issa – Moris 
Issa – Elmar Klos – Bizon – ČSR 1989 + Moris Issa – Pukrylukri 
(Putování Kryštofa, Lucinky a Kristýny do celýho světa) – ČSR 1968
 20. 05. | 20.00 | Generace normalizace – Karel Steigerwald 
– Tomáš Svoboda – Hodinářova svatební cesta korálovým 
mořem – ČSR 1979
 21. 05. | 15.00 | Ponrepo dětem – Generace normalizace 
– Hynek Bočan – S čerty nejsou žerty – ČSR 1984 
 21. 05. | 17.30 | Generace normalizace – Rudolf Růžička 
a Jan Fleischer – Rudolf Růžička – Parta za milión – ČSR 
1990 + Rudolf Růžička – Bitva na červeném poli – ČSR 1968 
 22. 05. | 17.30 | Generace normalizace – Angelika Ha-
nauerová – Charta 77 – ČR 1997 + Angelika Hanauerová 
– Dostal jsem nápad udělat kočku – ČSR 1967
 22. 05. | 20.00 | Star! – SS – Henri-Georges Clouzot – Ďá-
belské ženy – Francie 1954
 23. 05. | 17.30 | Film před sto lety – Slapstick comedy 
1917–1918 – pásmo krátkých filmů – v Americe se jim říká 
slapstick, u nás se vžil termín groteska. Svébytný komediální žánr, 
který se plně prosadil v druhé polovině desátých let minulého sto-
letí. Národní filmový archiv v Praze je známý tím, že vlastní jednu 
z největších kolekcí těchto snímků. V našem výběru se soustře-
díme na tituly, které jsou v současnosti k vidění zřídka: Otrávená 
nevěsta (His Smothered Love, r. E. Cline, 1918), Potřeštěná Betka 

(What’s the Matter with Father, r. J. Blystone, 1917), Račí palác 
(Love Loops the Loop, r. H. Del Ruth – W. Wright, 1918), Teddy 
a Mary (Her First Mistake, r. W. Wright, 1918), Z bláta do louže 
(A Tight Squeeze, r. W. Watson – J. White, 1918), On jasnovidcem 
(Are Crooks Dishonest?, r. Alf Goulding, 1918).
 23. 05. | 20.00 | Crni talas – jugoslávská černá vlna – Du-
šan Makavejev – WR – Mystéria organismu – W. R. – Mis-
terije organizma – Jugoslávie – NSR 1971 
 24. 05. | 17.00 | Paměť a nepaměť – odkrývání příběhů obětí 
komunismu v Polsku a v Česku – filmový a diskusní večer na téma 
snah o vymazání příběhů protikomunistického odboje z paměti – 
Arkadiusz Gołębiewski – Hřbitov Powązki, oddělení Ł – Kwatera Ł 
– Polsko 2013 – Arkadiusz Gołębiewski – Inka. Zachowałam się 
jak trzeba – Polsko 2015 
 24. 05. | 20.30 | Martin Frič – Varhaník u sv. Víta – ČSR 
1929 – živý hudební doprovod: Jan Rybář
 25. 05. | 17.30 | Jan Kučera – Poetika českého filmu – před-
stavení právě vydaného sborníku teoretických studií Jana Kučery 
(1908–1977), jednoho z nejvýznamnějších českých filmových 
teoretiků z konce šedesátých a začátku sedmdesátých let 
 25. 05. | 20.00 | Crni talas – jugoslávská černá vlna – Dušan 
Makavejev – Milostný příběh aneb Tragedie pracovnice pošt 
– Ljubavni slučaj ili tragedija službenice P.T.T. – Jugoslávie 1967 
 26. 05. | 17.30 | Alexandr Alov – Vladimir Naumov – Útěk 
– SSSR 1970
 26. 05. | 21.00 | Midnight Movies – William Friedkin – 
Mzda strachu – USA 1977
 27. 05. | 17.30 | Star! – SS – Charles Crichton – Šest sta-
tečných – Velká Británie 1948
 27. 05. | 20.00 | Crni talas – jugoslávská černá vlna – Ži-
vojin Pavlović – Probuzení krys – Jugoslávie 1967
 28. 05. | 12.00–16.30 | Ponrepo dětem – Expedice přes 
řeku – odpoledne pro děti v Museu Kampa a kině Ponrepo – 
Vzducholoď a láska – r. Jiří Brdečka – ČSR 1948 – Malý Cousteau 
– r. Jakub Kouřil – ČR 2013 – Kráva v povětří – kolektiv dětí 
Animánie – ČR 2007
 28. 05. | 17.30 | Crni talas – jugoslávská černá vlna – Ži-
vojin Pavlović – Až budu mrtev – Jugoslávie 1967
 29. 05. | 17.30 | Desmond Davis – Byla jsem tu šťastná – 
Velká Británie 1965
 29. 05. | 20.00 | Crni talas – jugoslávská černá vlna – Ži-
vojin Pavlović – V pasti – Jugoslávie 1969
 30.  05. | 17.30 | Pasquale Squitieri – Železný šéf – Itálie 1977
 30. 05. | 20.00 | Michail Kalatozov – Soy Cuba – Ja Kuba 
– Kuba – SSSR 1964
31. 05. | 17.30 | Jevgenij Jevtušenko – Škola synů – SSSR 1983
 31. 05. | 20.00 | Crni talas – jugoslávská černá vlna – Ante 
Babaja – Němý výkřik – Breza – Jugoslávie 1967
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Partneři projektu: Mediální partneři:

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali:
 Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK; Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda ERC a Rady Církve bratrské 

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR; Jan Hamáček, předseda PS Parlamentu ČR; Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR 
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR; Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje; 

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy a další starostové pražských městských částí, měst i obcí

Zakotvený kostel
Vltava – přístaviště Four Seasons
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 zkoncerty
�HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLY,
ORCHESTRY

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

Originální večery, rozmanité prostory, kombinace hudby s ostatními 
žánry, světové i české premiéry, časem prověřené skladby
www.berg.cz

  předprodej: síť GoOut (kamenná prodejna: Freshlabels Store, 
Panská 9, Praha 1); online www.GoOut.cz

  rezervace, objednávky, informace: mobil: +420 604 205 937,  
e-mail: vstupenky@berg.cz, www.berg.cz

  změny vyhrazeny

 02. 05. | 20.00 | SEDM | … duchovní světy. Jan Fišer – housle, 
Milan Osadský – bajan, Jakub Tylman – violoncello, Jan Komárek 
– light design. Program: Robert Hejnar: nová skladba (světová 
premiéra), Arvo Pärt: Sequentia (česká premiéra), Sofia Gubai-
dulina: Sedm slov | kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně
 11. 06. | 20.00 | INDEX | … site specific. Agata Zubel – zpěv, 
Antonín Šilar – scéna. Program: Agata Zubel: Aforyzmy na Miłosza 
(česká premiéra), Fausto Romitelli: Index of Metals | Pragovka – 
Strojírna (v jednání)
 04. 09. | 19.30 | SÚRJA NAMASKÁR | … pro publikum 
a orchestr. Soňa Červená – Cvičitelka. Program: Tomáš Reindl: 
Yoga pro Cvičitelku, orchestr a publikum (světová premiéra), Per 
Nørgård: Voyage into the Golden Screen (česká premiéra), Oscar 
Bianchi: Anahata concerto (česká premiéra) | Domovina – Velký 
sál
 09. 10. | 19.30 | PARTENDO | … transcendentální rozhovory. 
Program: Jan Ryant Dřizal: nová skladba (světová premiéra), Oscar 
Bianchi: Partendo (česká premiéra), Wolfgang Mitterer: Little 
Smile (česká premiéra) | 64 U Hradeb
listopad | Program: Matouš Hejl: Kaleidoscope (světová 
premiéra), další program a místo v jednání
 05. 12. | 19.30 | KRUH | … prostorový koncert. Program: 
Ondřej Štochl: nová prostorová kompozice (světová premiéra). 
Tan Dun: Circle pro 4 tria, dirigenta a publikum (česká premiéra) 
| kostel U Salvátora

  FESTIVAL SBOROVÉHO ZPĚVU 
OTEVŘENÁ ZAHRADA
9. ročník jednodenní nesoutěžní přehlídky 
pěveckých sborů
Téma: Mše jako hudební forma

www.scandula.cz
  Festival pořádá sdružení Scandula z. s. ve spolupráci s Farním sborem 
ČCE s finanční podporou SFK ČR, Nadační fond Věry Třebické Řivnáčové, 
ÚJV Řež, a. s., města Libčice nad Vltavou a spolku Libčice.net

  vstupné 150 Kč, děti zdarma

EVANGELICKÝ KOSTEL A FARNÍ ZAHRADA
ul. 5. května 66, 252 66 Libčice nad Vltavou

13. 05. | Vystoupí: Mešní ordinárium M. Matysky – 13.30, 
DPS Mládí, Scandula – 14.00, Lumen Pacov – 15.00, Regnis 
– 15.30, Ingrediente – 17.00, Čeští madrigalisté – 17.30, 
Kühnův smíšený sbor, dir. Marek Vorlíček: Karel Růžička – 
Requiem Eternal Light – 19.00
Pěvecká dílna s Pavlou Fendrichovou a Martinem Matyskou 
– pro předem přihlášené, přihlášky na e-mailu: festival.libcice@
centrum.cz. Více na www.scandula.cz – 9.30–12.00
Doprovodný program pro dospělé: Zdeněk Bednář – Mše 
jako hudební forma (přednáška) – 16.00

  LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
18. mezinárodní hudební festival
11. července – 7. srpna 2017
Versailles

www.letnislavnosti.cz

  informace: Collegium Marianum, tel. +420 224 229 462,  
mobil + 420 731 448 346, e-mail: vstupenky@letnislavnosti.cz

  online rezervace a prodej: www.letnislavnosti.cz
  předprodej vstupenek: Festivalové centrum, Galerie 1, Štěpánská 47, 
Praha 1 (metro A, B – Můstek, tram Vodičkova) | otevírací doba viz 
www.letnislavnosti.cz nebo na tel. +420 224 229 462,  
mobil +420 731 448 346

 11. 07. | 19.30 | Král nebes. Velká moteta pro slavnostní 
liturgii. Chantal Santon-Jeffery – soprán, Reinoud Van Mechelen 
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– tenor, François Joron – tenor, Lisandro Abadie – bas, Les pages 
& les chantres du Centre de musique baroque de Versailles (Fran-
cie) – sbor, Collegium Marianum – orchestr, Olivier Schneebeli 
– dirigent | kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1
 17. 07. | 19.30 | Duel da Gamba. M. Marais a A. Forqueray 
u  dvora ve Versailles. Hathor Consort (Belgie) | Strahovský 
klášter, Letní refektář, Praha 1 
 20. 07. | 19.30 | Sólo pro krále. Tři generace geniálních 
dvorních cembalistů. Jean Rondeau (Francie) – cembalo | 
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6
 24. 07. | 20.00 | Dantza. Španělské a baskické rytmy ve 
Versailles. Euskal Barrokensemble (Španělsko) | Zámek Troja, 
U Trojského zámku 1, Praha 7
 31. 07. | 20.00 | Salón korunní princezny. Italské kantáty 
pro Marii Josefu Saskou. Raffaella Milanesi (Itálie) – soprán, 
Ensemble Odyssée (Nizozemí) | Zámek Troja, U Trojského zámku 1, 
Praha 7
 02. 08. | 19.00 | Galantní konverzace. Georg Philipp Te
lemann a jeho Pařížané. Hofkapelle München (Německo) | 
Lobkowiczký palác, Pražský hrad, Praha 1 
 07. 08. | 19.30 | Slavnost pro krále Slunce. Nejkrásnější 
operní árie a suity z baletů pro Ludvíka XIV. Jodie Devos – 
soprán, Collegium Marianum – orchestr, Patrick Cohën-Akenine 
(Francie) – hudební nastudování | Rudolfinum, Dvořákova síň, 
Praha 1

  PKF – PRAGUE PHILHARMONIA
Koncertní sezona 2016/2017

www.pkf.cz
  vstupenky:
– online na www.pkf.cz
– rezervace: vstupenky@pkf.cz / tel. +420 224 267 644
– osobně v pokladně PKF – Prague Philharmonia, Husova 7,  
110 00 Praha 1, úterý a čtvrtek 9.30–13.00, středa 9.30–12.00 
a 13.00–17.00; možná i platba kartou
– vstupenky také v prodeji v síti GoOut
– studenti jen za 100 Kč – vstupenky on–line na www.goout.cz či 
rezervace na e-mailu vstupenky@pkf.cz

 09. 05. | 19.30 | Krása dneška. Petr Wajsar x Milan Svo-
boda. Program: autorské skladby P. Wajsara a M. Svobody | 
Experimentální prostor NoD, Dlouhá 33, Praha 1
 29. 05. | 19.30 | Jan Fišer – housle & Ivo Kahánek – kla-
vír. Program: W. A. Mozart: 6 variací pro housle a klavír na píseň 
„Helas, j`ai perdue mon amant“, KV 360, J. Massenet: Meditace 
z opery Thaïs, B. Martinů: Sonáta pro housle a klavír č. 1, H. 182, 
O. Messiaen: Téma a variace pro housle a klavír, W. A. Mozart: 
Sonáta pro housle a klavír č. 32 B dur, KV 454 | České muzeum 
hudby, Karmelitská 2, Praha 1

 30. 05. | 19.30 | Krása dneška. Miroslav Srnka a Milan 
Slavický | Experimentální prostor NoD, Dlouhá 33, Praha 1
Doprovodný program pro děti na zahradě (divadelní dílna, 
výtvarná dílna) – 13.30–20.00

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

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

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

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

  večerní pokladna: hodinu před začátkem v místě konání koncertu
  info, rezervace, prodej vstupenek a abonentek:  
tel. +420 777 317 186, e-mail: info@harmoniapraga.cz

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

  koncerty začínají vždy v 19.30 a jsou s přestávkou

Cyklus Stylové večery (4. ročník): 
V roce 2017 proběhne 7 koncertů komorního orchestru „Har-
monia Praga“. Cyklus je nazván Stylové večery a provede vás 
hudbou různého zaměření pod taktovkou dirigenta Štefana 
Britvíka. Průvodní slovo bude mít Miroslav Vilímec, umělecký 
vedoucí a sólista komorního orchestru „Harmonia Praga“, který 
posluchače v průběhu jednotlivých večerů seznámí se skladateli 
a jejich díly. Nadcházející koncerty jsou:
 16. 05. | 19.30 | V jarním ladění – Jaro Vivaldiho i Piazzolly
 29. 06. | 19.30 | Návštěvy hudebních hvězd – Mozart, Čaj-
kovskij a Paganini v Praze
 26. 10. | 19.30 | Roztančená Harmonia Praga – Tance v dí-
lech velkých skladatelů
 16. 11. | 19.30 | Slavné Bachovy dvojkoncerty – Setkání 
houslí s virtuozním hobojem
 14. 12. | 19.30 | Vstříc Vánocům – Barokní díla Händela a Co-
relliho
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  TÓNY ARCHITEKTURY
Cyklus koncertů

www.variace.cz
  pořádá Komorní spolek Variace
  prodej vstupenek: na www.colosseumticket.cz, vstupné 250/150 Kč, 
rezidenti Prahy 1 vstupné dobrovolné

 16. 05. | 19.00 | „Nejslavnější z Bachů – účinkují: E. Keglerová 
– cembalo, J. Jouza – housle | Refektář MFF UK, Malostranské 
nám., Praha 1
 30. 05. | 19.00 | Tango Argentino – účinkuje Escualo Kvintet 
| Royal (Bio Illusion), Vinohradská 48, Praha 1

  VÍTÁNÍ JARA
16. ročník hudebního festivalu
Praha 22. března – 17. května 2017

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

 17. 05. | 20.00 | Závěrečný koncert. Vlasta Redl. Recitál 
s Malou partou | Salesiánské divadlo, Kobyliské nám. 1, Praha 8

� KONCERTNÍ SÁLY

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

 A bezbariérový přístup
  předprodej vstupenek: v pokladně Atria (otevřeno po a st 
15.00–18.00 a ve dnech konání koncertů 1 hodinu před začátkem), 
v síti Ticketportal; rezervace vstupenek na tel. +420 222 721 838

 04. 05. | 19.30 | Tomáš Mach – housle, Hiroko Matsumoto 
(Japonsko) – klavír. Program: E. Elgar, J. Massenet, E. Bloch, 
T. Mach, A. Dvořák, H. Matsumoto aj.
 05. 05. | 19.30 | GaRe. Skupina GaRe je jedinečný český Urban 
GaBaRet s původní hudební tvorbou Gabriely Vermelho (držitelky 
ceny Alfréda Radoka), textovým těžištěm v původních básních be-
rounského básníka Jana Velíška a s ojedinělým původním zvukem. 
Skupina hraje v obsazení - zpěv, kvinton, akordeon, bandoneon, 
violoncello, perkuse; vše v podání členů skupiny GaRe – Gabriely 
Vermelho, Jakuba Jedlinského, Matěje Štěpánka a Michaela Noska. 
 10. 05. | 19.30 | Sebastian Trio. Kateřina Jansová – flétna, 
Simona Hečová – violoncello, Alice Voborská – klavír. Program: 
G. Ph. Telemann, R. Schumann, E. Bozza, B. Martinů, G. Fauré aj. 

 13. 05. | 15.00 | Kateřina Ochmanová – klavírní recitál
 15. 05. | 19.30 | Vít Petrášek – violoncello, Ivo Kahánek 
– klavír. Program: L. Janáček, C. Debussy, D. Šostakovič.
 18. 05. | 19.30 | Kvarteto Pavla Bořkovce. Zaměřuje se přede-
vším na českou hudbu 20. a 21. století, ale má na repertoáru i díla 
z klasické kvartetní literatury. Alexej Aslamas ml. (housle), Ondřej 
Hás (housle), Matěj Kroupa (viola), Štěpán Drtina (violoncello). 
 23. 05. | 19.30 | Jarní koncert Malé české muziky J. Pospí-
šila 
24. 05. | 19.30 | Eben Trio a Karel Untermüller – viola, 
R. Patočka – housle, J. Bárta – violoncello, T. Fialová – 
klavír. Program: F. Schubert, R. Schumann.
 25. 05. | 19.00 | Ian Mikyska, Marcel Barta a Tereza Kerle. 
Hudba. Hlasy. Happeningy. Post-fluxus. Fónická poezie | v rámci 
vernisáže výstavy
 27. 05. | 19.00 | Ian Mikyska, Anna Matvija a Lucie Páchová. 
Hudba. Hlasy. Happeningy. Post-fluxus. Fónická poezie | vstup 
zdarma v rámci Gallery Weekendu 
 31. 05. | 19.30 | Gadrew Way. Smyčcový kvartet Gabriela Ver-
melho (1. housle), Ludmila Budínská (2. housle), Helena Vovso-
vá (viola) a Adriana Voráčková (violoncello). Dívky s klasickým 
hudebním vzděláním i praxí, členky předních českých orchestrů 
k sobě přivedl společný zájem o autorskou tvorbu a tradiční hud-
bu různých národů, především o židovskou muziku, argentinské 
tango či českou lidovou písní.

  HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA AMU – 
LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC 

Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1
tel.: +420 234 244 134
e-mail: koncertni@hamu.cz
www.hamu.cz

  KONCERTY HAMU
  předprodej vstupenek denně 10.30–12.30 a 13.00–18.00 (v den 
konání koncertu do 19.30), Time Music (tel. +420 257 535 568) – 
Malostranské nám. 13, Praha 1; Via Musica – Staroměstské nám. 14, 
Praha 1, obchod CD Široký dvůr, Loretánské nám. 4, Praha 1

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

SÁL MARTINŮ
 01. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Martin Kordas – var-
hany, spoluúčinkuje: Eva Myslivcová – příčná flétna. Program: 
W. A. Mozart, J. Brahms, J. Alain, J. Klička, varhanní improvizace 
| vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu) 
 02. 05. | 19.30 | Absolventský koncert. Ivana Michalovičo-
vá – varhany, spoluúčinkuje: Marek Eben – recitace. Program: 
P. Eben / J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce (cyklus pro 
varhany a recitátora) | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu) 
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 04. 05. | 19.30 | Jihočeská filharmonie, dir. Petr Louženský, 
Zdeňka Košnarová – klavír, Mikhail Pashayev – xylofon, 
Jana Jarkovská – flétna, Bronislava Smržová – soprán, 
Magdaléna Malá – soprán, Drahoslav Gric – varhany, Ro-
man Janál – baryton. Program: K. Horká, W. Y. Bun, J. Dobiáš, 
M. Kux, P. Hora | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
 15. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Marie Minářová – var-
hany, Václav Mori – housle, klavírní spolupráce odb. as. Václav 
Mácha. Program: P. de Sarasate, L. van Beethoven, H. Wieniawski, 
J. S. Bach, A. G. Ritter, L. Vierne | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze 
sálu)
 20. 05. | 19.30 | Absolventský koncert. Šimon Veselý – 
bicí nástroje, spoluúčinkují: Vilém Petrus – violoncello, Kristína 
Mihalová – recitace, Ladislav Bilan, Jan Kasal, Pavel Rehberger 
– bicí nástroje. Program: S. Reich, D. Chudovský, S. Havelka, J. ter 
Veldhuis, T.Yariv | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu) 
 22. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Pavel Rehberger – bicí 
nástroje, spoluúčinkují: Šimon Veselý – bicí nástroje, Ladislav 
Horák – akordeon, Pavel Pospíšil – kontrabas, Ladislav Bilan jr. 
– cajon, klavírní spolupráce odb. as. Stanislav Gallin. Program: 
A. Gomez, L. Kaiser, E. Kopetzki, J. ter Veldhuis, A. Piazzolla | 
vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu) 

GALERIE
 01. 05. | 19.30 | Bakalářský koncert. Aneta Violeta Okén-
ková – harfa, spoluúčinkují: Aneta Brogelová – flétna, Tomáš 
Krejbich – viola. Program: P. Houdy, F. A. Boieldieu, C. Debussy, 
F. Godefroid | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
 02. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Marie Dorazilová – 
violoncello, Jan Forest – viola, spoluúčinkují: Šárka Petříko-
vá, Jan Palouček – housle, klavírní spolupráce odb. as. Stanislav 
Gallin a Karel Vrtiška. Program: J. Brahms, C. Franck, D. Popper, 
L. Janáček | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
 03. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Josef Jarábek – klari-
net, Matěj Pátek – klarinet, klavírní spolupráce odb. as. Daniel 
Wiesner. Program: J. Brahms, M. Ištván, C. Debussy, F. Poulenc | 
volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
 04. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Eva Mlázovská – lesní 
roh, Mária Varhoĺáková – violoncello, klavírní spolupráce doc. 
Věra Langerová, odb. as. Jarmila Panochová, Barbora Brabcová. 
Program: J. Haydn, A. Dvořák, B. Martinů, P. Hindemith, G. Rossini 
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
 05. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Beata Rašková – klavír, 
spoluúčinkuje: Bára Valentová Handzušová – klavír. Program: 
L. van Beethoven, F. Chopin, M. Ravel, S. Prokofjev, C. Saint-Saëns 
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
 06. 05. | 16.00 | Ročníkový koncert. Kristýna Ratajová – 
lesní roh, spoluúčinkují: Barbora Černá, Lukáš Brázdil – lesní roh, 
Martina Vasilová, Jakub Doležal, Alice Vasilová – trubka, Martin 
Homolka – trombon, Jan Adamec – tuba, klavírní spolupráce odb. 
as. Jarmila Panochová. Program: M. Haydn, F. A. Rössler-Rosetti, 

P. Hindemith, A. Plog, D. Yenque, E. Morricone | volný vstup do 
vyčerpání kapacity míst v sále
 06. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Elmaz Kadyieva – 
zpěv. Program: G. F. Händel, G. Bizet, P. I. Čajkovkij, A. Dvořák 
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
 07. 05. | 16.00 | Bakalářský koncert. Ondřej Petera – housle, 
klavírní spolupráce odb. as. Václav Mácha. Program: J. S. Bach, 
E. Chausson, J. Suk.
 08. 05. | 19.30 | Ondřej Papež – housle, Jana Rambousková 
– klavír, klavírní spolupráce odb. as. Václav Mácha. Program: 
L. van Beethoven, E. Lalo, J. Haydn, C. Debussy, F. Chopin | volný 
vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
 09. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Timotej Zavacký – 
kytara. Program: J. K. Mertz, J. S. Bach, L. Brouwer, L. Legnani, 
Š. Rak | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
 11. 05. | 19.00 | Ročníkový koncert. Milan Gablas – kon-
trabas, klavírní spolupráce doc. Stanislav Bogunia. Program: 
H. Eclles, G. F. Händel, J. Kř. Vaňhal, G. Tartini | volný vstup do 
vyčerpání kapacity míst v sále
 12. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Daniel Kfelíř – zpěv. 
Program: G. F. Händel, A. Dvořák, W. A. Mozart, P. I. Čajkovskij, 
B. Martinů | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
 13. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Pavla Mlčáková – 
zpěv, spoluúčinkují: Eva Kývalová, Matúš Mazár – zpěv, klavírní 
spolupráce doc. Ladislava Vondráčková. Program: G. F. Händel, 
C. Monteverdi, W. A. Mozart, J. Brahms, A. Dvořák, R. Quilter, P. I. 
Čajkovskij, G. Bizet | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
 14. 05. | 16.00 | Ročníkový koncert. Nikola Olšaníková – 
flétna, spoluúčinkují: Monika Dedičová – hoboj, Lukáš Kyncl – 
klarinet, klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská. Program: J. S. 
Bach, P. Hindemith, M. Arnold, J. Ibert | volný vstup do vyčerpání 
kapacity míst v sále
 15. 05. | 19.30 | „Žestě v Galerii“ – účinkují: studenti HAMU. 
Program: J. S. Bach, J. Haydn, P. Hindemith, R. Strauss | volný 
vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
 16. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Martin Homolka – 
trombon, spoluúčinkují: Jakub Doležal a trombonový kvartet 
/Lukáš Moťka, Barbora Kolafová, Martin Homolka, Vojtěch Pro-
cházka/, klavírní spolupráce odb. as. Marcel Javorček. Program: 
J. Kenny, A. Plog, A. Guilmant, B. Appermont, Beat Ryser arr. | 
volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
 17. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Jana Ivanecká – vio-
loncello, spoluúčinkuje: Mária Varhoĺáková – violoncello, klavírní 
spolupráce doc. Věra Langerová. Program: A. Dvořák, N. Paganini, 
Z. Kodály, E. Moór, D. Johnstone | volný vstup do vyčerpání kapa-
city míst v sále
 18. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Radek Doležal – bicí 
nástroje, Matěj Diviš – bicí nástroje, spoluúčinkuje Štěpán 
Hon. Program: M. Markovich, D. Friedman, R. O´Meara, M. Glen-
tworth, G. Koshinski, A. Lepak, F. Malabe, D. Mancini | volný vstup 
do vyčerpání kapacity míst v sále
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 20. 05. | 16.00 | Ročníkový koncert. Barbora Černá – lesní 
roh, spoluúčinkují: Jan Šimůnek, Šárka Petříková – housle, Dorota 
Rybková – viola, Štěpán Drtina – violoncello, Tomáš Novák – 
kontrabas, Barbora Veselá – cembalo, Kristýna Ratajová – lesní 
roh, Arzillo Quintet (Eva Myslivcová – flétna, Kristýna Josková 
– hoboj, Matěj Pátek – klarinet, Radek Joska – fagot, Barbora 
Černá – lesní roh), klavírní spolupráce odb. as. Jarmila Panochová. 
Program: Ch. Förster, F. A. Rosetti, E. Bozza, V. Trojan | volný vstup 
do vyčerpání kapacity míst v sále
 20. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Kateřina Oplová – 
zpěv, Annemari Krčková – zpěv, spoluúčinkuje: Adam Škan-
dera – zpěv, klavírní spolupráce doc. Katarína Bachmannová. 
Program: J. F. Fischer, E. Axman, J. Seidl, P. I. Čajkovskij, A. Vivaldi, 
G. F. Händel, W. A. Mozart, G. Puccini, G. Rossini, G. Donizetti | 
volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
 21. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Jo-Chih Huang – harfa. 
Program: G. F. Händel, G. B. Pescetti, M. Grandjany, B. Smetana, 
C. Saint-Säens, C. Debussy | volný vstup do vyčerpání kapacity 
míst v sále
 22. 05. | 16.00 | Ročníkový koncert. Vít Nosek – zpěv. Pro-
gram: L. Sluka, L. Janáček, W. A. Mozart, A. Dvořák, J. B. Foerster 
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
 22. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Lucie Vagenknechtová 
– zpěv, spoluúčinkuje Jana Prouzová – zpěv, klavírní spolupráce 
odb. as. Ladislava Vondráčková. Program: A. Dvořák, C. Debussy, 
J. S. Bach, G. B. Pergolesi, G. F. Händel, B. Smetana, A. Boito, 
C. Puccini, G. Rossini | volný vstup do vyčerpání kapacity míst 
v sále
 24. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Barbora Brabcová 
– klavír, klavírní spolupráce prof. Ivan Klánský. Program: M. P. 
Musorgskij, S. Rachmaninov | volný vstup do vyčerpání kapacity 
míst v sále
 25. 05. | 16.00 | Ročníkový koncert. Lenka Němcová – vi-
ola, spoluúčinkují: Jana Zeráková – flétna, Kateřina Janálová 
– housle, Sutthida Thongnopratana – violoncello, klavírní spo-
lupráce odb. as. Miroslav Sekera. Program: W. A. Mozart, H. Eccles, 
N. Paganini, B. Martinů, M. Bruch, J. Halvorsen | volný vstup do 
vyčerpání kapacity míst v sále
 25. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Karolína Blažková – 
harfa, Karin Kašparová – housle, klavírní spolupráce: odb. 
as. Václav Mácha. Program: F. Dizi, G. Fauré, K. Reiner, J. S. Bach, 
F. Kreisler, H. Wieniawski | volný vstup do vyčerpání kapacity míst 
v sále
 26. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Adam Pechočiak – 
viola, spoluúčinkují: Anton Čonka – housle, Zahar Fedorov – 
violoncello, Andrea Vavrušová – klavír, klavírní spolupráce: odb. 
as. Miroslav Sekera. Program: P. Hindemith, B. Martinů, L. van 
Beethoven | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále

 27. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Tereza Nováková 
– zpěv, Jan Janda – zpěv, klavírní spolupráce prof. Jaroslav 
Šaroun. Program: M. P. Musorgskij, P. Haas, A. Dvořák, R. Drejsl, 
B. Smetana, A. Dvořák, F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Haydn | volný 
vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
 28. 05. | 16.00 | Ročníkový koncert. Tomáš Novák – kontra-
bas, klavírní spolupráce Karel Vrtiška. Program: J. B. Loeillet, 
J. Kř. Vaňhal, G. Bottesini, A. Míšek | volný vstup do vyčerpání 
kapacity míst v sále
 28. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Vít Müller – tuba, 
spoluúčinkuje: Jakub Chmelař – tuba. Program: A. Arutiuninan, 
C. Marques, T. Stevens, M. Arnold, B. Klitz | volný vstup do vyčer-
pání kapacity míst v sále
 29. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Jana Prouzová – zpěv, 
klavírní spolupráce doc. Ladislava Vondráčková. Program: G. F. 
Händel, G. Rossini, G. Faurè, G. Donizetti, W. A. Mozart | volný 
vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
 30. 05. | 16.00 | Ročníkový koncert. Eva Otradovská – ho-
boj, klavírní spolupráce odb. as. Miloslava Machová. Program: 
B. Britten, R. Strauss, F. Poulenc, A. Vivaldi | volný vstup do vy-
čerpání kapacity míst v sále
 30. 05. | 19.30 | Ročníkový koncert. Marek Kozák – klavír. 
Program: J. S. Bach, A. Skoumal, C. Franck, I. Albeniz | volný vstup 
do vyčerpání kapacity míst v sále
 31. 05. | 18.00 | Ročníkový koncert. Kristýna Donovalová – 
klavír. Program: W. A. Mozart, M. Ravel, J. Brahms, D. Šostakovič 
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále

  KONCERTNÍ SÁL  
PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

Dvořákovo nábř. 2, 110 00 Praha 1
www.prgcons.cz

 04. 05. | 19.00 | Koncert Smyčcového orchestru Pražské 
konzervatoře a souboru Prague Conservatory Modern, dir. 
Chuhei Iwasaki a Pavel Trojan jr. Program: J. Suk, J. Francaix, 
J. Slavický, O. Mácha, J. Ibert | vstup zdarma

  KONZERVATOŘ J. DEYLA A STŘEDNÍ 
ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Maltézské nám. 14, 118 00 Praha 1 (sál školy)

 10. 05. | 19.00 | Šanson – věc veřejná. Úč. Petr Ožana, Jan 
Petránek, Filip Sychra, Jana Rychterová – kytara, zpěv, Michal 
Žára, Marta Balejová a hosté | Poř. Společnost populární hudby 
a jazzu při AHUV ve spolupráci s OSA
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  OBŘADNÍ SÍŇ VYSOČANSKÉ RADNICE 
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 
(historická budova radnice – 2. patro)
tel.: +420 283 091 111
e-mail: podatelna@praha9.cz
www.praha9.cz

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

 25. 05. | 19.00 | Violoncellový recitál. Duo Jitka Čechová 
– klavír, Jan Páleníček – violoncello. Program: B. Martinů: 
Variace na slovenskou píseň (violoncello / klavír), B. Smetana: 
Dvě koncertní etudy (klavír sólo), S. Rachmaninov: Sonáta g moll 
op. 19 (violoncello / klavír).

  PÁLFFYOVSKÝ PALÁC, KOMORNÍ SÁL
Valdštejnská 14, 118 00 Praha 1
www.prgcons.cz

 27. 05. | 10.00 | Akordeonová akademie – Andreas Nebl 
(Německo). Seminář na téma Interpretace staré hudby, koncert 
– Duo Nebl & Nebl (klarinet a akordeon)

� KOSTELY, SYNAGOGY

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

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

 01. 05. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Aleš Bárta – varhany. Program: J. S. Bach: Preludium 
a fuga e moll BWV 548, A. Dvořák: Humoreska, F. Liszt: Preludium 
a fuga na téma B–A–C–H, G. Gershwin: Four Hits For Five.
 02. 05. | 17.00 | Michal Hanzal – varhany, František Bílek – 
trubka. Program: G. F. Händel: Sinfonia-Návrat královny ze Sáby, 
J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, G. Ph. Telemann: 
Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart: Fantasie 
f moll KV 594.
 03. 05. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Hana Jonášová 
– soprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
L. Vierne: Carillon de Westminster, G. F. Händel: Messiah, W. A. 
Mozart: Exsultate, jubilate, F. Schubert: Ave Maria.
 03. 05. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40. 

 04. 05. | 17.00 | ČVUT Mixed Choir Prague, Jan Steyer, Jiří 
Voběrek – sbormistři, Marie Pochopová – varhany. Pro-
gram: G. F. Händel: Messiah, J. S. Bach: Preludium a Fuga e moll, 
W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, A. Dvořák: Mše D dur.
 05. 05. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Vladimír Frank 
– housle. Program: G. F. Händel: Sonáta D dur, L. van Beethoven: 
Larghetto G dur, W. A. Mozart: Introdukce a fuga C dur, A. Corelli: 
La Folia pro housle a varhany.
 05. 05. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla), Miroslav Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach: 
Braniborský koncert č. 2 F dur, A. Vivaldi: Alleluja, W. A. Mozart: 
Ave Verum Corpus, N. Paganini: Sonáta e moll.
 06. 05. | 17.00 | Josef Kšica – varhany, Tomáš Jindra – bas. 
Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Biblické písně, G. Verdi: Requiem.
 06. 05. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráč-
ková – housle, Vratislav Vlna – hoboj. W. A. Mozart: Malá 
noční hudba, J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, hoboj a orchestr, 
A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, A. Dvořák: Symfonie 
č. 9 e moll „Z Nového světa“.
 07. 05. | 17.00 | Pražské dechové kvinteto. Jan Machat 
– flétna, Jurij Likin – hoboj, Vlastimil Mareš – klarinet, Miloš 
Wichterle – fagot, Jan Vobořil – lesní roh, W. A. Mozart: Předehra 
k opeře Kouzelná flétna, L. van Beethoven: Dechový kvintet Es 
dur, G. Bizet: Jeux d´enfants, J. Haydn: Divertimento B dur.
 07. 05. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bár-
ta – varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
 08. 05. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Jan Kalfus – varhany. Program: J. S. Bach Fantasie 
a fuga g moll BWV 542, A. Dvořák: Humoreska, W. A. Mozart: 
Malá noční hudba, G. Gershwin: Four Hits For Five.
 09. 05. | 17.00 | Jan Kalfus – varhany, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie z opery 
Xerxes, W. A. Mozart: Andante F dur, A. Dvořák: Biblické písně.
 10. 05. | 17.00 | František Šťastný – varhany, cembalo, 
Vratislav Vlna – hoboj. Program: G. Ph. Telemann: Fantasie 
D dur pro sólový hoboj, J. S. Bach: Fantasie a fuga g moll, W. A. 
Mozart: Introdukce a fuga C dur, G. F. Händel: Fuga F dur.
 10. 05. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpán-
ka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy and Bess.
 11. 05. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists. Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
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 12. 05. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Věra Likérová 
– soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. Bach: Fantasie 
G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Exsultate, jubilate.
 12. 05. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek 
Zvolánek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll 
„Z Nového světa“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá 
noční hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr.
 13. 05. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Miroslav Kej-
mar – trubka a křídlovka. Program: A. Vivaldi: Koncert a moll, 
G. F. Händel: Gloria in Excelsis Deo, T. Albinoni: Adagio pro trubku 
a varhany, J. Pachelbel: Ciaccona.
 13. 05. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor histo-
rických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla). Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, 
A. Dvořák: Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba 
k ohňostroji.
 14. 05. | 17.00 | Adamus trio. Jan Adamus – hoboj, anglický 
roh, Marcela Adamusová – housle, Martin Levický – klavír, 
varhany. Program: J. Haydn: Sonáta op. 8, G dur pro housle, 
hoboj a klavír, J. S. Bach: Sonáta g moll pro hoboj a klavír BWV 
1020, W. A. Mozart: Trio KV502 pro klavír, housle a anglický roh, 
A. Dvořák: Humoreska op. 101 pro housle, hoboj a klavír.
 14. 05. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
 15. 05. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Jan Kalfus – varhany. Program: J. S. Bach: Fantasie 
a fuga g moll BWV 542, A. Dvořák: Humoreska, W. A. Mozart: 
Malá noční hudba, G. Gershwin: Four Hits For Five.
 16. 05. | 17.00 | Michal Hanzal – varhany, František Bílek – 
trubka. Program: G. F. Händel: Sinfonia-Návrat královny ze Sáby, 
J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, G. Ph. Telemann: 
Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart: Fantasie 
f moll KV 594
 17. 05. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Jana Jonášová 
– soprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: J. S. 
Bach: Jesu bleibet meine Freude, W. A. Mozart: Missa in C „Agnus 
Dei“, A. Dvořák: Biblické písně, Ch. M. Widor: Toccata.
 17. 05. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráč-
ková – housle, Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart: 
Malá noční hudba, J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, hoboj 
a orchestr, A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, A. Dvořák: 
Symfonie č. 9 e moll „ Z Nového světa“.
 18. 05. | 17.00 | ČVUT Mixed Choir Prague, Jan Steyer, Jiří 
Voběrek – sbormistři, Marie Pochopová – varhany. Pro-
gram: G. F. Händel: Messiah, J. S. Bach: Preludium a Fuga e moll, 
W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, A. Dvořák: Mše D dur.
 19. 05. | 17.00 | František Šťastný – varhany, Miroslav Laš-
tovka – trubka. Program: J. S. Bach: Fantasie G dur, J. Pachelbel: 

Ciaccona in C a Celebre Canon, D. Buxtehude:Preludium a fuga 
f moll, C. Franck: Prayer de Notre Dame.
 19. 05. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor histo-
rických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla). Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, 
A. Dvořák: Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba 
k ohňostroji.
 20. 05. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Věra Likérová 
– soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. Bach: Fantasie 
G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Exsultate, jubilate.
 20. 05. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek 
Zvolánek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll 
„Z Nového světa“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá 
noční hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr.
 21. 05. | 17.00 | Canto corno e organo. Věra Trojanová 
– varhany, Radka Kyralová – mezzosoprán, Tomáš Kyral 
– lesní roh. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga amoll, W. 
A. Mozart: Dominican Mass „Gloria“, C. Franck: Panis Angelicus, 
G. Caccini: Ave Maria.
21. 05. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpánka Heř-
mánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, A. Dvořák: 
Humoreska, G. Gershwin: Porgy and Bess.
 22. 05. | 20.00 | Concert for organ and orchestra, Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
 23. 05. | 17.00 | Jan Kalfus – varhany, Yvona Škvárová – 
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie z opery 
Xerxes, W. A. Mozart: Andante F dur, A. Dvořák: Biblické písně.
 24. 05. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Miroslav Lopu-
chovský – flétna. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga c moll, 
G. F. Händel: Sonáta F dur, G. Ph. Telemann: Fantasia G dur, M. Ma-
rais: Les Folies d´Espagne.
 24. 05. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
 25. 05. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists. Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint–Saëns: Ave Maria.
 25. 05. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla), Miroslav Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach: 
Braniborský koncert č. 2 F dur, A. Vivaldi: Alleluja, W. A. Mozart: 
Ave Verum Corpus, N. Paganini: Sonata e moll.
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 31. 05. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur 
KV 504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.

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

  vstup na koncerty je volný

Cyklus varhanních koncertů v Jeruzalémské synagoze – 
5. ročník:
24. 05. | 18.00 | Miroslav Pšenička – varhany. Program: díla 
A. Brucknera, J. Brahmse a M. Pšeničky.

  ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA
Vězeňská ul. 1, 110 00 Praha 1

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

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

 01. 05. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 02. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Or-
ff: Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry 
for me Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, 
A. Piazzolla a židovské písně.
 03. 05. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
 04. 05. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kej-
mar – trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. 
Händel, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
 07. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 08. 05. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 09. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.

 26. 05. | 17.00 | Josef Kšica – varhany, Tomáš Jindra – bas. 
Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Biblické písně, G. Verdi: Requiem.
 26. 05. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráč-
ková – housle, Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart: 
Malá noční hudba, J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, hoboj 
a orchestr, A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, A. Dvořák: 
Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“.
27. 05. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Petr Přibyl 
– viola. Program: J. S. Bach: Fantasie g moll BWV 542, G. Ph. 
Telemann: Koncert G dur, W. A. Mozart: Intráda a fuga C dur, 
C. Franck: Preludium, fuga a variace op. 18.
 27. 05. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor histo-
rických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla). Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, 
A. Dvořák: Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba 
k ohňostroji.
 28. 05. | 17.00 | Gaudium Cantorum Mixed Choir, Ště-
pánka Heřmánková – sbormistr, soprán, Přemysl Kšica 
– varhany. Program: J. S. Bach: Toccata a Fuga d moll BWV 
565, Ch. Gounod: Ave Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, 
A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy, Slavné světové muzikály a písně.
 28. 05. | 20.00 | Concert for organ and orchestra, Aleš Bárta 
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S. 
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur 
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A. 
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
 29. 05. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Jan Kalfus – varhany. Program: J. S. Bach: Fantasie 
a fuga g moll BWV 542, A. Dvořák: Humoreska, W. A. Mozart: 
Malá noční hudba, G. Gershwin: Four Hits For Five.
 30. 05. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists. Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
 31. 05. | 17.00 | Josef Kšica – varhany, Tomáš Jindra – bas. 
Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Biblické písně, G. Verdi: Requiem.

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

Kupon lze uplatnit vždy 
30 minut před začátkem 
vybraného koncertu 
v pokladně chrámu 
sv. Mikuláše na Staroměstském 
nám., Praha 1.
Platnost slevy do 31. 5. 2017.

Koncert vážné hudby v chrámu 
sv. Mikuláše
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 10. 05. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
 11. 05. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté 
M.  Kejmar – trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: 
G. Verdi, G. F. Händel, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Voca-
lise, P. Mascagni, G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the 
roof – Medley, L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, 
Queen: Bohemian Rhapsody.
 14. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 15. 05. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 16. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 17. 05. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
 18. 05. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kej-
mar – trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. 
Händel, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.

 21. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 22. 05. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
 23. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 24. 05. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
 25. 05. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kej-
mar – trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. 
Händel, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
 28. 05. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
 29. 05. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.

Nový Svět, Hradčany
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 zpražské jaro
  72. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO 
HUDEBNÍHO FESTIVALU
12. 5. – 2. 6. 2017

www.festival.cz

Na 45 koncertů a ve více než 20 sálech po celé Praze. Široce 
rozevřený dramaturgický vějíř svou nabídkou nadchne jak mi-
lovníky velkého orchestrálního zvuku, tak obdivovatele hudby 
komorní, příznivce hudby současné nebo ty, kteří se zaujetím 
sledují nejnovější trendy poučené interpretace hudby minulých 
epoch. Festival vzniká za finanční podpory Ministerstva kultury 
České republiky a hl. města Prahy (hl. m. Praha podporuje festi-
val ve výši 9,2 mil. Kč). Generálním partnerem festivalu je Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).

PRODEJ VSTUPENEK 
  online na www.festival.cz
  v pokladně Pražského jara v Rudolfinu: ve dnech 12. 12. – 5. 5. 2017, 
po–pá 10.00–18.00 (kromě svátků), v době konání festivalu ve 
dnech 9. 5. – 1. 6. 2017, po–ne 10.00–20.00, v pokladně Pražského 
jara v Obecním domě: v době konání festivalu 9. 5. – 2. 6. 2017, 
po–ne 10.00–20.00

  v prodejních místech Pražského jara po celé České republice (více na 
www.festival.cz v sekci „Vstupenky“)

  zbývající vstupenky jsou k dispozici vždy 1 h před začátkem koncertu. 
Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat. Za ztracené 
vstupenky se neposkytuje náhrada.

  změna programu vyhrazena

ADRESY KONCERTNÍCH SÁLŮ
Obecní dům – náměstí Republiky 5, Praha 1
Rudolfinum – náměstí Jana Palacha, Praha 1
Anežský klášter – Anežská – U Milosrdných 17, Praha 1
Pražská křižovatka – Anenské náměstí / Zlatá, Praha 1
Kostel Panny Marie Sněžné – Jungmannovo náměstí, Praha 1
Kostel sv. Lukáše – Křečovice, 257 56
Koncertní sál Pražské konzervatoře – Dvořákovo nábř. 2, Praha 1
Divadlo ABC – Vodičkova 28, Praha 1
Forum Karlín – Pernerova 51–53, Praha 8
Mercedes Forum Praha – Daimlerova 2, Praha 4 – Chodov 
Basilika sv. Petra a Pavla – Štulcova ul., Vyšehrad, Praha 2
Lobkowiczký palác, Pražský hrad – Jiřská 3, Praha 1
Česká národní banka – Senovážné náměstí 30, Praha 1 – Nové 
Město
Refektář MFF UK – Malostranské náměstí 25, Praha 1
Národní technické muzeum – Kostelní 42, Praha 7 – Holešovice
Veletržní palác, Studio Hrdinů – Dukelských hrdinů 530/47, 
Praha 7
Royal – Vinohradská 48, Praha 2

PROGRAM
 11. 05. | 20.00 | Před zahájením neformálně. Josef Špaček 
– housle, Pallavi Mahidhara – klavír. Mladí čeští interpreti 
světového renomé mimo prostor koncertní síně, bez fraku a s pro-
gramem, který byste od nich nečekali | Royal
 12. 05. | 10.00 | Na památku Bedřicha Smetany | Vyšehrad-
ský hřbitov, Slavín 
12. 05 | 17.00 | Zahájení na Kampě. Relaxujte, piknikujte 
a užijte si zahajovací koncert v přímém přenosu z Obecního domu! 
| Park Kampa, Sovovy mlýny
 12. 05. | 20.00 | Zahajovací koncert. Wiener Philharmoni-
ker, dir. Daniel Barenboim. Program: B. Smetana: Má vlast | 
Obecní dům
 13. 05. | 11.00 | Matiné I. Marek Švejkar – klarinet, Lenka 
Korbelová – klavír. Program: Ch.-M. Widor: Introduction et 
Rondo op. 72, F. Poulenc: Sonáta pro klarinet a klavír, J. Semler-
-Collery: Fantaisie et danse en forme de gigue, P. I. Čajkovskij / 
A. Chabod: Variations sur Casse-Noisette, A. Skoumal: Variace na 
cikánskou melodii | Rudolfinum, Sukova síň 
 13. 05. | 16.00 a 20.00 | Mezinárodní hudební soutěž Praž-
ské jaro – finále, cembalo. Členové Filharmonie Bohuslava 
Martinů a souboru Collegium 1704, dir. Vojtěch Spurný. 
Program: J. S. Bach: Koncert a moll pro flétnu, housle a cembalo 
BWV 1044, B. Martinů: Koncert pro cembalo a malý orchestr H 246 
| HAMU, Sál Martinů
 13. 05. | 20.00 | Wiener Philharmoniker, dir. Daniel Ba-
renboim. Program: B. Smetana: Má vlast | Obecní dům
 14. 05. | 16.00 a 20.00 | Mezinárodní hudební soutěž 
Pražské jaro – Na paměť Josefa Suka – finále, housle. 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dir. Leoš Svárov-
ský. Program: jeden z následujících koncertů dle výběru finalistů: 
A. Dvořák: Houslový koncert a moll op. 53, P. I. Čajkovskij: Hous-
lový koncert D dur op. 35, J. Brahms: Houslový koncert D dur 
op. 77, J. Sibelius: Houslový koncert d moll op. 47 | Rudolfinum, 
Dvořákova síň 
 14. 05. | 20.00 | Rocío Márquez – zpěv, Dani B. Marente– 
klavír, Juan Jiménez – saxofon, Antonio Moreno – bicí 
nástroje, Manuel Herrera – kytara. Pocta španělskému básní-
kovi Federicu Garcíovi Lorcovi v podání slavné zpěvačky flamenka 
| Divadlo ABC 
 15. 05. | 20.00 | Ensemble Inégal, uměl. ved. Adam Vikto-
ra, Gabriela Eibenová, Lenka Cafourková – soprán, Franz 
Vitzthum, Benno Schachtner – kontratenor, Markéta 
Cukrová – alt. Program: J. D. Zelenka: Gesù al Calvario ZWV 62 
| Rudolfinum, Dvořákova síň 
 15. 05. | 20.00 | Quasars Ensemble, dir. Ivan Buffa, Andrea 
Mosorjaková – flétna. Program: M. Jarrell: Assonance VI, K. Sa-
ariaho: Terrestre, I. Buffa: Identity (světová premiéra), G. Grisey: 
Vortex Temporum I, II, III | Koncertní sál Pražské konzervatoře
 16. 05. | 20.00 | Diana Damrau – soprán, Nicolas Testé – 
basbaryton, PKF – Prague Philharmonia, dir. Emmanuel 
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Villaume. Program: sopránové a basové árie, duety a orches-
trální vstupy z oper – G. Meyerbeer: Hugenoti, Dinorah, Tábor 
ve Slezsku, Emma di Resburgo, A. Thomas: Hamlet, J. Massenet: 
Manon, R. Wagner: Bludný Holanďan, A. Ponchielli: La Gioconda, 
V. Bellini: I puritani | Rudolfinum, Dvořákova síň 
 17. 05. | 20.00 | La Compagnia del Madrigale. Program: 
Lacrime d’amante – výběr z madrigalů C. Monteverdiho | Kostel 
sv. Šimona a Judy
 18. 05. | 19.00 | Laco Déczi & Celula New York. Koncert 
legendárního jazzového trumpetisty | Mercedes Forum Praha
 18. 05. | 19.00 | Václav Kašlík: Krakatit. Petr Kofroň – diri-
gent, Alice Nellis – režie | Národní divadlo 
 18. 05. | 20.00 | Česká filharmonie, dir. Kristjan Järvi, 
Lukáš Vondráček – klavír. Program: A. Pärt: Labutí píseň, 
S. Rachmaninov: Klavírní koncert č. 4 g moll op. 40, R. Strauss: 
Sinfonia domestica op. 53 | Obecní dům 
 19. 05. | 18.00 | Pavel Kohout – varhany. Program: J. Klička: 
Fantasie na motivy symfonické básně Vyšehrad op. 33, C. Franck: 
Cantabile (z Trois Pièces pour Grand Orgue), F. Musil: Sonata So-
lemnis, B. Martinů: Vigilie H 382, P. Eben. Versetti II, Ad Commu-
nionem – super „Adoro Te“, T. Dubois: Douze Pièces pour Orgue 
(výběr), Ch. M. Widor: Finále z Varhanní symfonie D dur op. 13 | 
Bazilika sv. Petra a Pavla
 19. 05. | 20.00 | Pocta Karlu Ančerlovi. Toronto Symphony 
Orchestra, dir. Peter Oundjian, Maxim Vengerov – housle. 
Program: O. Moravec: Karnevalová předehra, J. Brahms: Houslový 
koncert D dur op. 77, A. Dvořák: Symfonie č. 7 d moll op. 70 | 
Obecní dům 
 20. 05. | 11.00 | MATINÉ II. Michal Šupák – klavír. Program: 
autorská tvorba a úpravy děl jazzových velikánů | HAMU, Sál Martinů 
 20. 05. | 20.00 | Pocta Karlu Ančerlovi. Toronto Sympho-
ny Orchestra, dir.Peter Oundjian, Jan Lisiecki – klavír. 
Program: B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra k  opeře, 
R. Schumann: Klavírní koncert a moll op. 54, B. Bartók: Koncert 
pro orchestr | Obecní dům 
 21. 05. | 20.00 | Jinhyung Park – klavír, vítěz MHS Pražské 
jaro 2016. Program: F. Schubert: Sonáta A dur D 664, B. Marti-
nů: Loutky, kniha 1, F. Liszt: Tarantella z Venezia e Napoli S. 162, 
S. Rachmaninov: Sonáta b moll op. 36, A. Skoumal: Kejklíř | Ru-
dolfinum, Dvořákova síň
 22. 05. | 20.00 | Česká filharmonie, dir. Jiří Bělohlávek, Jiří 
Vodička – housle, Jakub Fišer – viola, Kostas Smoriginas – 
basbaryton, Pražský filharmonický sbor a Kühnův smíšený 
sbor (mužské hlasy), sbm. Lukáš Vasilek, Marek Vorlíček. 
Program: W. A. Mozart: Koncertantní symfonie Es dur KV 364, 
D. Šostakovič: Symfonie č. 13 b moll op. 113 „Babij jar“ | Obecní dům
22. 05. | 20.00 | EntreQuatre – kytarové kvarteto, Epoque 
Quartet – smyčcové kvarteto. Program: Flores Chaviano: En-
trequatre , Javier Blanco: Medina Fi Assahab, Leonardo Sánchez: 
Itinerario (suita Argentina), Miguel Matamoros: Lágrimas Negras, 
Federico Moreno Torroba: 4 Estampas, Miguel del Águila: Presto, 

Chick Corea: Señor Mouse, Jose Luis Barroso: Concierto de Tierra 
Alta, Alejandro Cardona: Cabalgando Vientos, Flores Chaviano: 
La Sombra de la Tierra | Rudolfinum, Dvořákova síň 
 23. 05. | 20.00 | Shanghai Dance Theatre. Tradiční čínské 
tance v moderní choreografii | ve spolupráci s Forem Karlín | 
Forum Karlín
 23. 05. | 21.30 | Nokturno I. Alexander Lonquich – klavír 
/ rezidenční umělec festivalu. Program: F. Schubert: Sonáta 
a moll D 845, R. Schumann: Tance Davidovců op. 6 | Rudolfinum, 
Dvořákova síň
24. 05. | 17.00 | Červená. Olga Sommerová – režie, scénář | 
Kino Lucerna
 24. 05. | 20.00 | Filharmonie Brno, dir. Dennis Russell 
Davies, Český filharmonický sbor Brno, sbm. Petr Fiala, 
Kateřina Jalovcová – alt, Jan Mikušek – kontratenor, 
Richard Samek – tenor, Roman Janál – baryton, Adam 
Uzelac – lighting design. Program: A. Schnittke: Faustovská 
kantáta „Buďte rozvážní a bděte…“, G. Holst: Planety | ve spo-
lupráci s Forem Karlín | Forum Karlín
 25. 05. | 20.00 | Orchestra Of The Age of Enlightenment, 
dir. William Christie. Program: A. Campra: Les Fêtes Vénitie-
nnes, suita, J. C. F. Fischer: Le Journal du Printemps, suita g moll 
op. 1/7, J. S. Bach: Orchestrální suita č. 4 D dur BWV 1069, J.-Ph. 
Rameau: Les Indes galantes, suita, J. S. Bach: Orchestrální suita 
č. 3 D dur BWV 1068 | Rudolfinum, Dvořákova síň
 26. 05. | 20.00 | Koncert přátel Pražského jara. Symfonic-
ký orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Łukasz Borowicz, Huw 
Morgan – trubka, vítěz MHS Pražské jaro 2016. Program: 
A. Tansman: Čtyři polské tance, J. Haydn: Koncert pro trubku a or-
chestr Es dur Hob. VIIe:1, HK Gruber: 3 MOB Pieces, S. Prokofjev: 
Symfonie č. 7 cis moll op. 131 | Obecní dům
 26. 05. | 20.00 | Alexander Lonquich – klavír / rezidenční 
umělec festivalu, Vilde Frang – housle, Nicolas Altstaedt 
– violoncello. Program: J. Brahms: Klavírní trio C dur op. 87, 
G. Klein: Klavírní sonáta, A. Dvořák: Klavírní trio f moll op. 65 
| ve spolupráci s Českým spolkem pro komorní hudbu při České 
filharmonii | Rudolfinum, Dvořákova síň 
 27. 05. | 11.00 | Matiné III. Boris Prýgl – basbaryton, Ja-
na Nagy-Juhász – klavír. Program: A. Dvořák: Biblické písně 
op. 99 (výběr), Cigánské melodie op. 55 (výběr), árie z oper: W. 
A. Mozart: Don Giovanni, Figarova svatba, V. Bellini: Náměsíč-
ná, G. Rossini: Lazebník sevilský | HAMU, Sál Martinů
 27. 05. | 14.00 | Lobkowicz Trio. Program: J. Brahms: Klavírní 
trio H dur op. 8, D. Šostakovič: Klavírní trio e moll op. 67 | ve spolu-
práci s Lobkowiczkým palácem na Pražském hradě | Lobkowiczký 
palác, Pražský hrad 
 27. 05. | 17.00 | David Oistrach Quartet. Program: P. I. Čaj-
kovskij: Smyčcový kvartet D dur op. 11, D. Šostakovič: Smyčcový 
kvartet Es dur op. 117 | Sál České národní banky
 27. 05. | 12.00 | Wolfgang Emanuel Schmidt – violoncello, 
Jan Simon – klavír. Program: R. Schumann: Fantazijní kusy op. 73, 
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A. Schnittke: Sonáta pro violoncello a klavír č. 1, C. Debussy: Sonáta 
pro violoncello a klavír, S. Rachmaninov: Sonáta pro violoncello 
a klavír g moll op. 19 | ve spolupráci s Českým spolkem pro komorní 
hudbu při České filharmonii | Rudolfinum, Dvořákova síň
 28. 05. | 10.30 | Sukovy Křečovice. Aleš Bárta – varhany. 
Roman Patočka – housle. Koncert a pietní akt na památku 
Josefa Suka | Kostel sv. Lukáše
 28. 05. | 11.00 | Prague Philharmonia Wind Quintet. 
Program: A. Rejcha: Dechový kvintet e moll op. 88/1, M. Ravel: 
Náhrobek Couperinův, J. Klusák: Hudba k vodotrysku, G. Ligeti: 
Šest bagatel | Refektář MFF UK 
 28. 05. | 14.00 | Dvořákovo klavírní kvarteto. Program: 
M. Bonis: Klavírní kvartet B dur op. 69, K. Janovický: Klavírní 
kvartet (světová premiéra), A. Dvořák: Klavírní kvartet Es dur 
op. 87 | Koncertní sál Pražské konzervatoře
 28. 05. | 14.00 | Kvarteto Martinů. Program: E. Schulhoff: Smyč-
cový kvartet č. 1, M. Weinberg: Smyčcový kvartet c moll op. 66, 
L. van Beethoven: Smyčcový kvartet F dur op. 18/1 | Anežský klášter 
 28. 05. | 20.00 | Concerto Zapico. Daniel Zapico – theorba, 
Pablo Zapico – barokní kytara, arciloutna, Aarón Zapico – 
cembalo. Program: José Blasco de Nebra, Santiago de Murcia, 
Gaspar Sanz, Giovanni Girolamo Kapsperger, Giovanni Battista 
Vitali, Domenico Scarlatti a další | Pražská křižovatka
 29. 05. | 20.00 | Sacconi Quartet a Wihanovo kvarteto. 
Program: F. Mendelssohn-Bartholdy: Smyčcový oktet Es dur op. 
20, D. Šostakovič: Dva kusy pro smyčcový oktet op. 11, G. Enescu: 
Smyčcový oktet C dur op. 7 | Rudolfinum, Dvořákova síň
 29. 05. | 20.00 | Hudebně-technické invence. Karel Dohnal 
– klarinet, Miro Tóth – saxofon, David Danel – housle, Mi-
chal Rataj, Jan Trojan – elektronika, Jakub Hybler, Adam 
Sporka – technický design. Program: S. Reich: New York 
Counterpoint, M. Rataj: Věta bez věty, H. Goebbels: Bagatellen, 
J. Trojan: Circulation, nová skladba na objednávku Pražského 
jara | ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze 
a Národním technickým muzeem | Národní technické muzeum 

 30. 05. | 20.00 | Debut Pražského jara. Symfonický orchestr 
hl. m. Prahy FOK, dir. Jonathon Heyward, vítěz Mezinárodní 
dirigentské soutěže v Besançonu 2015, Jan Mráček – hous-
le, Radek Baborák – lesní roh. Program: T. Svoboda: Předehra 
k zahájení op. 89, E. Smyth: Koncert pro housle, lesní roh a orchestr, 
C. Nielsen: Symfonie č. 4 op. 29 „Neuhasitelná“ | Obecní dům
 30. 05. | 20.00 | Forma Antiqva – barokní orchestr, uměl. ved. 
Aarón Zapico, Ruth Iniesta – soprán, Juan Manuel Padrón – 
tenor, Sebastià Peris – baryton. Program: Blas de Laserna: Trilogía 
de Tonadillas Escénicas | Rudolfinum, Dvořákova síň
 31. 05. | 20.00 | Orchestre de Paris, dir. Thomas Hengel-
brock, Kate Lindsey – mezzosoprán. Program: J. Canteloube: 
Písně z Auvergne (výběr), M. Ravel: Daphnis et Chloé, suita č. 2, 
M. P. Musorgskij / M. Ravel: Obrázky z výstavy | Obecní dům
 31. 05. | 21.30 | Nokturno II. Tomáš Jamník – violoncello, 
Frode Haltli – akordeon. Program: J. S. Bach: Suita G dur č. 1 
BWV 1007, I. Yun: Intermezzo pro violoncello a akordeon, J. S. 
Bach: Sonáta G dur pro gambu a cembalo BWV 1027, S. Gubajdu-
lina: In Croce pro violoncello a akordeon, M. Srnka: Simple Space 
| Kostel Panny Marie Sněžné 
 01. 06. | 20.00 | Camerata Salzburg, Alexander Lonquich 
– klavír, dirigent / rezidenční umělec festivalu. Program: 
I. Stravinskij: Pulcinella, W. A. Mozart: Klavírní koncert F dur 
KV 459, I. Stravinskij. Danses Concertantes, W. A. Mozart: Klavírní 
koncert G dur KV 453 | Rudolfinum, Dvořákova síň
 01. 06. | 20.00 | Koncert pro mladé publikum. Orchestr BERG, 
dir. Peter Vrábel, Peter Strenáčik – beatboxer, členové vokální 
skupiny SKETY. Program: P. Jodlowski: Respire, A. Meredith: Koncert 
pro beatboxera a orchestr, P. Wajsar: Zbývá jen píseň, nová skladba na 
objednávku Pražského jara | Veletržní palác, Studio Hrdinů
 02. 06. | 20.00 | Závěrečný koncert. Symfonický orchestr 
Českého rozhlasu, dir. Krzysztof Penderecki, Iwona Hossa, 
Karolina Sikora – soprán, Anna Lubańska – mezzosoprán, 
Adam Zdunikowski – tenor, Piotr Nowacki – bas, Sławomir 
Holland – recitace, Slovenský filharmonický sbor, sbm. 
Jozef Chabroň. Program: I. Krejčí: Serenáda pro orchestr, K. Pen-
derecki: Symfonie č. 7 „Sedm bran jeruzalémských” | Obecní důmForma Antiqva
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 zkluby
  VOŠUP A SUPŠ

Žižkovo nám. 1, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 728 255
e-mail: info@sups.cz
www.sups.cz

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

KONCERT NA SCHODECH
 09. 05. | 18.00 | Večer s country Ladies – na schodech zazní 
country melodie v interpretaci dámské hudební skupiny. Country 
Ladies se zaměřují na repertoár amerického i českého country, 
černošských spirituálů a národních a trampských písní.

 25. 05. | 18.00 | Symfonický orchestr ESO – symfonický 
orchestr Základní umělecké školy, Klapkova 25, Praha 8 ESO pod 
vedením dirigenta Ladislava Glasera zahraje skladby vážné, ne-
vážné i filmové.

  BLUES SKLEP
Liliová 10, 110 00 Praha 1
mobil: +420 608 848 074 (16.00–01.00)
e-mail: info@bluessklep.cz; www.bluessklep.cz

  předprodej vstupenek: Ticketstream (www.ticketstream.cz)
  rezervace vstupenek na e-mail: rezervace@bluessklep.cz
  otevřeno: 19.00–02.30

 01. 05. | 21.00 | Vinohradský quintet – jazz
 02. 05. | 21.00 | Atomic Blues Band – blues
 03. 05. | 21.00 | Actual Tendencies – jazz-alternative
 04. 05. | 21.00 | One Hit Wonders – acoustic rock
 05. 05. | 21.00 | The Kingsize Boogiemen – blues
 06. 05. | 21.00 | Sharp Roosters – rockabilly-rock’n’roll
 07. 05. | 18.00 | Vojta Vacek a hosté – pop
 08. 05. | 21.00 | Jazz Volunteers – jazz
 09. 05. | 21.00 | Andband – folk–blues
 10. 05. | 21.00 | Bluesberry – blues
 11. 05. | 21.00 | Smějící se bestie – acoustic-alternative
 12. 05. | 21.00 | Filip Zoubek & The Blues Q. – blues
 13. 05. | 21.00 | Four Horses – blues
 14. 05. | 18.00 | Sylva Fischerová – literární večer
 15. 05. | 21.00 | Letenský dixieland – dixieland
 16. 05. | 21.00 | Johnny‘s Blues – jazz & blues
 17. 05. | 21.00 | Friday Morning – blues, soul
 18. 05. | 21.00 | Betty Lee Song Project – swing
 19. 05. | 21.00 | After 40 – blues-rock
 20. 05. | 21.00 | Tonny Blues Band – blues
 21. 05. | zavřeno
 22. 05. | 21.00 | RH Faktor – blues, folk-rock
 23. 05. | 21.00 | Jakub Kořínek & Kateřina Misíková 

s kapelou – folk-blues
 24. 05. | 20.00 | Smutný Slymák – folk-blues
 25. 05. | 21.00 | Hot BBQ – blues
 26. 05. | 21.00 | Filip Zoubek & The Blues Q. – blues
 27. 05. | 21.00 | Lady I trio – blues
 28. 05. | zavřeno
29. 05. | 20.00 | Dana Čechová, Jana Nejedlá a Milan Šperling
 30. 05. | 21.00 | Swingkopa – swing
 31. 05. | 20.00 | Viktorie & František – Láska a led – 

Gainsbourg, Vian, Brel

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

  restaurace: denně 11.00–02.00, kompletní nabídka jídel i nápojů
  klub otevřen již od 19.30
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 01. 05. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) 
– Chicago blues man and his men

 02. 05. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes – 
‚Zlatý anděl‘ a další ceny

 03. 05. | 21.00 | Milan Svoboda Q – legendární jazzový 
pianista a skladatel

 04. 05. | 21.00 | Robert Balzar New Trio – přední české 
jazzové trio – moderní jazz

 05. 05. | 21.00 | Filip Gondolán Gang – výjimečný multiin-
strumentalista a zpěvák – funk jazz, latin

 06. 05. | 21.00 | Daniel Bulatkin trio feat Cyrille Oswald 
(tenor sax/NL) – straight–ahead jazz 

 07. 05. | 21.00 | UMG JAZZ JAM SESSION – uvádí Jan Fečo – 
COME TO JAM!

 08. 05. | 21.00 | Rene Trossman´s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues man and his men

 09. 05. | 21.00 | Libor Šmoldas Hammond Organ Trio – 
„rising jazz star“ – All About Jazz – jazz  
& rhythm’n’blues

 10. 05. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz  
& blues pianista – ‚Zlatý Anděl‘ a další ceny

 11. 05. | 21.00 | Paul Novotny Trio (CAN/CZ) – unikátní 
potpourri jazzu, tanga nueva a world music  

 12. 05. | 21.00 | Ďuso Baroš Hard Bop Q. – přední česko-
-slovenský trumpetista – hard-bop

 13. 05. | 21.00 | Chuck Wansley & the Gang (USA/CZ) – 
strhující vokalista a kapela - vokální jazz

14. 05. | 21.00 | UMG JAZZ JAM SESSION – uvádí Jan Fečo 
– COME TO JAM!

 15. 05. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues man and his men

 16. 05. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes – 
‚Zlatý anděl‘ a další ceny

 17. 05. | 21.00 | Jamie Marshall’s „The Amplified Acous-
tic Band“ (UK/CZ) – „A real music giant. One of the 
music gems of this country“ BBC

 18. 05. | 21.00 | MK Big Band & Ďuso Baroš (trpt) – repre-
zentativní výběr Mezinárodní konzervatoře Praha -  big 
bandová klasika v podání nové jazzové generace

 19. 05. | 21.00 | Přemek Tomšíček Sextet feat. Tomšíček 
(trbn.), Roberts (t.s./UK), Mácha (p.), Cirkl 
(bar.s.), Fečo (ac.b.), Šulc (dr.) – hard bop, cool  
& soul jazz 

 20. 05. | 21.00 | Ondřej Štveráček Quartet – tenor saxofo-
nový nářez – straight–ahead jazz

 21. 05. | 21.00 | UMG JAZZ JAM SESSION – uvádí Jan Fečo – 
COME TO JAM!

 22. 05. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) 
– Chicago blues man and his men

 23. 05. | 21.00 | Libor Šmoldas Hammond Organ Trio – 
„..rising jazz star“ – All About Jazz – jazz  
& rhythm’n’blues

 24. 05. | 21.00 | Najponk Trio featuring Najponk (p), 
Backenroth (ac.bass), Slavíček (dr.) – nekompro-
misní jazz & blues pianista tnyní s výjimečnými hosty

 25. 05. | 21.00 | Charlie Slavik Revue – blues, shuffles 
v nejlepší kondici

 26. 05. | 21.00 | Los Quemados – dynamická směs od bopu 
až k funku

 27. 05. | 21.00 | Miriam Bayle Scat Phenomenon – 
přední slovenská jazzová zpěvačka – vokální jazz

 28. 05. | 21.00 | UMG BLUES JAM SESSION – uvádí Chicago 
blues man Rene Trossman (USA) – COME TO JAM! 

 29. 05. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues man and his men

 30. 05. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes – 
‚Zlatý anděl‘ a další ceny

 31. 05. | 21.00 | Hot Sisters – dámské vokální jazzové trio – 
jazz standards

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

KONCERTY
 04. 05. | 20.00 | Free Balkan Quintet – lidová hudba balkán-
ských zemí mísí vlivy jazzu, soudobé hudby i volné improvizace 
a výrazné rytmičnosti. Triptych – trio využívající prvky jazzu, 
progresivního rocku, noisu a ambientu za pomoci analogových 
syntezátorů | festival / 1 den 150 Kč, 2 dny 250 Kč
 05. 05. | 20.00 | Nejtek-Klápště-Wróblewski – polyrytmy, 
kontrapunktické melodické linky, interakce a improvizace. Pa-
leomnésis – mísí evropský folklor s mimoevropskou imitací, írán-
ské jazyky s románskými, písňovou formu s volnou improvizací, 
komplexnost s jednoduchostí, poezii s agresí | festival / 150 Kč
 10. 05. | 19.30 | Duben v Pešti, Papír sklo plasty, Sprostá 
a ubohá – rocková smršť ze severních Čech | 120 Kč
 11. 05. | 20.00 | Jan Burian & Bizarre Band – nový projekt 
party muzikantů na pomezí hudby velmi vážné až legrační | 
100 Kč
 12. 05. | 20.00 | Kolektivní Halucinace – křest CD, hosté Kitt-
chen a Tomáš Neuwerth. Kladenská alternativní kapela pokřtí své 
druhé album Kost | 120 Kč
 13. 05. | 20.00 | Janota 1935 a host – noisechansonová kapela 
originálního stylu se svojí novou houslistkou | 120 Kč
 17. 05. | 20.00 | Mantaban3jo – trojice muzikantů, dva de-
chové nástroje a jeden strunný. Energická směs lidových písniček 
ponořených do tavícího kotle world music | 100 Kč
 18. 05. | 20.00 | Už jsme doma – progresivní rocková kapela 
pohybující se na pódiích přes 32 let | 150 Kč
 19. 05. | 20.00 | Pasta Machine – pražská kapela hrající styl 
pure disco, který vznikl snoubením elektronické hudby s tvrdými 
metalovými kytarami a nekompromisním zvukem | 100 Kč
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 20. 05. | 16.30 | 16. Dylan Days: Zimmerman Frei – setkání 
věnované tvorbě a osobnosti Boba Dylana. Ondřej Konrád, Michal 
Sýkora, Vladimír Merta, Memory Band, Sam’s Band Petra Samšuka 
a Argonauti Jasona Mashaka, Jan Řepka, Petr „Bubák“ Bublák 
a Radosti života | 150 Kč
 23. 05. | 20.00 | Oldřich Janota – český nezaměnitelný pís-
ničkář, básník a příležitostný fejetonista | 120 Kč
 24. 05. | 20.00 | Večer osamělých písničkářů – Marka Míková, 
Karel Vepřek, Caine-Mi, Filip Pýcha | 120 Kč
 25. 05. | 20.00 | Harmasan, Děti deště – společenství kytarových 
smrští na lovu zabijáckých zvuků | koncert magazínu Uni / 120 Kč
 27. 05. | 20.00 | Supercool – Daniel Levanti, Jeffrey Marshall 
zakladatelé kapely, kteří proplouvají celým spektrem žánrů, přes 
rock, soul, jazz, blues, folk… Intenzivní autorské texty a instru-
mentální bohatost | 120 Kč
 30. 05. | 19.30 | Hm... – typická poetika spočívající ve své-
rázných i vážných textech provedených v různých hudebních 
stylech a okořeněných hudebními vtípky. Při nepřízni počasí se 
vystoupení uskuteční v sále | venkovní scéna / 130 Kč
 31. 05. | 20.00 | Jarda Svoboda, Holy Fanda & The Reve-
rends – hledání pramenů country a folku, malé i velké životní 
příběhy podané zdatnými vypravěči | 120 Kč

OSTATNÍ
 02. 05. | 19.00 | Míla Křížek: Expedice Sahara, fotografie 
– úvodní slovo: MUDr. Kateřina Cajthamlová | vernisáž výstavy, 
vstup volný
 03. 05. | 20.00 | Divadelní spolek „Ještě NE!“: Solitaire.
SK/CZ – „Čtyři lidi v přibližně stejném věku. Čtyři podobné entity. 
Zvláštní synchronizace času a místa“ | divadlo / 100 Kč
 06. 05. | 15.00 | Divadlo Damúza: Jakoubkovo splněné 
přání – kdysi dávno v malé chaloupce na samotě v lese žil malý 
chlapec, který doposud nepoznal žádné děti a z dospělých vídal 
jenom svého tatínka | dětské představení, 50 Kč
 09. 05. | 20.00 | Piráti ze Salé – Francie/Velká Británie/
Maroko, 2014, režie: Rosa Rogers, Merieme Addou, 79 min. Na 
pozůstatcích někdejší pirátské pevnosti vyrostla úplně jiná stavba 
– cirkusový stan | filmový klub, vstup volný
 13. 05. | 15.00 | Divadlo Pod čepicí: Slůně Babů a spra-
vedlivé dělení – pohádkový příběh z africké džungle | dětské 
představení, 50 Kč
 15. 05. | 19.00 | Míla Křížek: Expedice Sahara – putování 
v netradičním prostředí pouště, nehostinnou oblastí, mimo veš-
kerou civilizaci i jakékoliv cesty, kde není nouze i o dramatické 
situace | přednáška, 80 Kč
 16. 05. | 18.30 | Ing. arch. Zdeněk Lukeš: Bohumil Hüb-
schmann (1878-1961) – architekt a urbanista, projektant 
areálu pod Emauzy, autor staveb ve stylu secese, moderny 
a moderního klasicismu | přednáška, 80 Kč

 20. 05. | 15.00 | Divadlo Krab: Jak medvědi vařili – pohádka 
o tom, co všechno se stalo tátovi medvědovi a synkovi medvědovi, 
když vařili snídani. O hodném pejskovi, zlé lišce a plném kurníku 
slepic | dětské představení, 50 Kč
 22. 05. | 20.00 | H2Omx – Mexiko, 2014, režie: José Cohen, 
Lorenzo Hagerman, 80 min. Mexico City leží na místě někdejšího 
jezera | filmový klub, vstup volný
 27. 05. | 15.00 | Pohadlo aneb Pohádkové kukadlo: Pa-
tálie pana Paka – a co pan Pak, naučí se třídit odpad nebo to 
bude pořád nechávat na PAK? Po představení tvůrčí dílna | dětské 
představení + workshop, 50 Kč
 29. 05. | 19.00 | Jiří Černý: Ro(c)kování – celovečerní posle-
chová antidiskotéka | poslechový večer, 90 Kč

VÝSTAVA
Míla Křížek: Expedice Sahara – fotografie | od 2. do 31. 5.

  KLUB KOCOUR
Jandova 4, 190 00 Praha 9 – Vysočany
mobil: +420 777 902 596
e-mail: klubkocour@divadlogong.cz
www.divadlogong.cz

 09. 05. | 19.30 | Generation Jam – (Re)generační šanson-
-folk-punk styl v nástrojovém obsazení kytary, ukulele, baskytara, 
saxofon, trubka, foukací harmonika, perkuse
 18. 05. | 19.30 | Portrait – bluegrassová šmakovina přesahující 
hranice žánru směrem k folku, country a dalším hudebním stylům
 25. 05. | 19.30 | Zašití Písničkáři – volné sdružení převážně 
folkových hudebníků

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

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

  otevřeno: 19.00–02.30

 01. 05. | 19.30 | Sky Band
 02. 05. | 20.00 | Geoff & Chreese Jones a hosté: Soul, 

Gospel a více!
 03. 05. | 20.00 | Strunovrat + Žalman & spol.
 04. 05. | 20.30 | Esence
 05. 05. | 20.30 | FreeQ – křest alba!
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 06. 05. | 20.30 | Yvonne Sanchez & Pedro Tagliani (BRA)
 07. 05. | zavřeno
 08. 05. | 20.30 | Lorraine Leckie & Her Demons (US)
 09. 05. | 20.00 | 7 pádů Honzy Dědka
 10. 05. | 20.30 | Vladimír Mišík & Etc.
 11. 05. | 20.30 | Jan Spálený & ASPM
 12. 05. | 20.30 | OLYMPIC – vzpomínkový koncert na Mirka 

Berku u příležitosti jeho úmrtí – 30 let / hosté: Ondřej 
Brzobohatý, Petr Vondráček a Zdeněk Merta

 13. 05. | 20.30 | Martina Trchová trio
 14. 05. | 19.00 | Divadlo Zaseto: Shoes Jana Krause
 15. 05. | 20.30 | Jananas
 16. 05. | 20.30 | Tajemoje + Matemato
 17. 05. | 20.30 | Balage Band
 18. 05. | 20.30 | Slapdash + John Lewis Trio (GB)
 19. 05. | 20.30 | Swingová tančírna s Mole‘s Wing Orchestra
 20. 05. | 20.00 | BENEFIČNÍ Barování se Sandrou Nová-

kovou a Filipem Rajmontem
 21. 05. | 20.00 | Louka Band – křest alba!
 22. 05. | 20.30 | T4
 23. 05. | 20.30 | Bob Dylan‘s Birthday Concert
24. 05. | klub zadán
25. 05. | zavřeno
26. – 31. 05. | Prague Fringe festival 2017

  STŘELECKÝ OSTROV – LÉTO PRO PRAŽANY
Letní scéna Malostranské besedy

Střelecký ostrov, 110 00 Praha 1
www.letnak.cz

  ponton otevřen: po–pá 11.00–22.30; so–ne 10.00–22.30

 01. 05. | bez hudby
 02. 05. | 18.00 | Radek Honc aka DJ Groovyluvah – DJ‘s party
 03. 05. | 18.00 | Frederico – acoustic rock
 04. 05. | 13.00 | Den Evropy
 05. 05. | 18.00 | PNTC Beat Picnic – deep house, deep tech, 

techno
 06. 05. | 18.00 | PNTC Beat Picnic – deep house, deep tech, 

techno
 07. 05. | 18.00 | Electroswing Sunday – electroswing
 08. 05. | 18.00 | MIB Quartet – klasická hudba
 09. 05. | 18.00 | Radek Honc aka DJ Groovyluvah – DJ‘s party
 10. 05. | 18.00 | Tony Rose (UK) – mix of country, blues and folk
 11. 05. | 18.00 | Alex Pontyro
 12. 05. | 18.00 | PNTC Beat Picnic – deep house, deep tech, 

techno
 13. 05. | 13.00 | Den Prahy 1
 13. 05. | 18.00 | PNTC Beat Picnic – deep house, deep tech, 

techno
 14. 05. | 18.00 | Electroswing Sunday – electroswing

 15. 05. | 18.00 | George Pacurar – bittersweet balads
 16. 05. | 18.00 | Radek Honc aka DJ Groovyluvah – DJ‘s party
 17. 05. | 18.00 | Tančírna
 18. 05. | 18.00 | Korolína Jagervová & Martin Fiala – 

folk-pop
 19. 05. | 18.00 | PNTC Beat Picnic – deep house, deep tech, 

techno
 20. 05. | 18.00 | PNTC Beat Picnic – deep house, deep tech, 

techno
 21. 05. | 15.00 | Nadační fond Harmonie – klasická hudba
 21. 05. | 18.00 | Electroswing Sunday – electroswing
 22. 05. | 18.00 | Retro projekt – jazz-swing
 23. 05. | 18.00 | Headliner ponton
 24. 05. | 18.00 | TMT Trio – jazz, swing, pop, folk
 25. 05. | 19.00 | Circus Problem + Terne Čhave + Vasilův 

Rubáš – dech-off-ka
 26. 05. | 18.00 | PNTC Beat Picnic – deep house, deep tech, 

techno
 27. 05. | 09.00 | Festival Kreativního a logického hraní
 27. 05. | 18.00 | Ginners Fusion – acoustic-power
 28. 05. | 19.00 | Khamoro – 17. ročník světového romského 

festivalu
 29. 05. | 18.00 | Her English Blood – indie–rock
 30. 05. | 18.00 | Radek Honc aka DJ Groovyluvah – DJ‘s 

party
31. 05. | 08.00 | Děti Prahy 1 Žijí pohybem
31. 05. | 18.00 | Honza Nedvěd / host: Viktor Macák – 

pop-rock

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

  předprodej vstupenek: www.palacakropolis.cz , www.goout.cz 
a v kavárně Akropolis: po–pá 10.00–23.30; so a ne 16.00–23.30

 03. 05. | 19.00 | Precedens a Něžná noc – Martin a Sahara 
„60“ – velký sál l 270/300 Kč
 10. 05. | 19.30 | The Necks /AU – Trance Jazz Piano, Bass,Drums. 
Představí nové album Unfold – velký sál | 350/400 Kč
 11. 05. | 19.30 | Euroconnections: VÖK /IS – islandská indie-
-elektro kapela představí v Praze čerstvé debutové album Figure 
– velký sál | 355 Kč
 18. 05. | 19.30 | Music Infinity: Letherette + Dark Side 
– v rámci večera cyklu Music Infinity se představí členové stáje 
Ninja Tune – velký sál | 300/399 Kč
 25. 05. | 19.30 | Budoár staré dámy – křest CD. Po dlouhé 
mateřské přestávce se Budoár vrací poprvé na podia a rovnou 
s novou deskou – velký sál | 180/200 Kč
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 26. 05. | 19.30 | Agnes Obel /DK – dánská zpěvačka se vrací 
do Prahy s novým albem Citizen of Glass – velký sál | 890/990 Kč

VÝSTAVA 
23. Festival Integrace Slunce – Oli Ullmann /CA: Konver-
zace s rostlinami | Foyer Paláce Akropolis | od 2. 5. do 31. 5.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
01. a 02. 06. | Festival Khamoro
22. 06. | Klubová noc
Festival Žizkov sobě

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

  otevřeno: po–zavřeno, út–ne 11.00–19.00

 03. 05. | 19.00 | Jazz Gate – Santiago Ferreira – koncert 
talentovaného zpěváka a kytaristy z brazilského Sao Paulo se 
směsicí latiny a popu a spoluhráči Tomasem Jochmannem – 
piano, Sergeyem Voynovem – bicí, Josiasem Pedrosou – basa 
a Bhatatem Rajnoskem – saxofon | vstupné 60 Kč
 17. 05. | 19.00 | Jazz Gate – Fehero Rocher – multižánrová 
zpěvačka Sisi Fehérová (jazz, blues, soul) vystoupí doprovodu 
Antonína Dlapy – kytara, Miloše Kláštěho – kontrabas a Olivera 
Lipenského – bicí | vstupné 60 Kč
 19. 05. | 18.00 | Doktorfest – slavnostní zahájení festivalu – 
koncert smyčcového kvarteta Leñadores: 3. a 4. věta z Amerického 
kvartetu F dur a 1. věta z Schubertova kvartetu Smrt a dívka.
 20. 05. | 12.00–20.00 | Doktorfest – soutěžní přehlídka lé-
kařských skupin – kapely: Simulantenbande, Zuby času, Axon, 
Lazzareth, Purpur, mBbonk, J!Scream, Bílá nemoc
 30. 05. | 16.00 | Fresh Senior – Celý svět si zpívá – hudební 
pořad s českými i zahraničními sólisty s operními a muzikálovými 
skladbami | vstup volný

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

 01. 05. | 21.00 | Pirates of The Pubs + Bunch of Bastards (NL)
 02. 05. | 21.00 | Keltské úterý – RÍ RA + Isara – nekuřác-

ký koncert

 03. 05. | 21.00 | Energit – křest CD
 03. 05. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 04. 05. | 21.00 | Krausberry velká parta
 04. 05. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 05. 05. | 21.00 | Pink Floyd revival – Distant Bells
 05. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 06. 05. | 21.00 | Pearl Jam revival + The Peppercubes
 06. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 07. 05. | 21.00 | Judas Priest revival + Pink Grrlz revival
 07. 05. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 09. 05. | 21.00 | Keltské úterý – Vintage Wine + Chip & Co.
 10. 05. | 21.00 | Rudovous + MZH (Mnohej z nich je 

hrbatej)
 10. 05. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 11. 05. | 21.00 | El Gaučo + Definitivní Ententýk
 11. 05. | 24.00 – 05.00 | Rockotéka – vstup volný
 12. 05. | 21.00 | U2 revival Desire
 12. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 13. 05. | 21.00 | Queenie – Queen Tribute – nekuřácký 

koncert
 13. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 14. 05. | 21.00 | Tribute to John Wetton An evening with 

the music of King Crimson and U.K.
 15. 05. | 21.00 | Twilight Kid + The Scoffers
 16. 05. | 21.00 | Furt rovně
 17. 05. | 21.00 | Znouzectnost – nekuřácký koncert
 17. 05. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 18. 05. | 21.00 | Iron Maiden revival Praha + Yetti ON 

(Jiří Schelinger revival)
 18. 05. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 19. 05. | 21.00 | Špejbl’s Helprs AC/DC revival
 19. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 20. 05. | 21.00 | Professor (Beatles, Lennon, Deep 

Purple, Queen, AC/DC, etc...) – nekuřácký koncert
 20. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 22. 05. | 21.00 | Záviš kníže pornofolku
 23. 05. | 21.00 | Led Zeppelin revival + Neil Young 

tribute (Santa Morella Band)
 24. 05. | 21.00 | Schodiště
 24. 05. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 25. 05. | 21.00 | Pumpa + Furie
 25. 05. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
 26. 05. | 21.00 | Motörhead revival + Claymore
 26. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 27. 05. | 21.00 | Metallica revival Beroun + Ozzy 

Osbourne & Black Sabbath revival
 27. 05. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
 28. 05. | 20.00 | Martha a Tena – Největší pecky česky 

i řecky & Professor – nekuřácký koncert se koná 
s podporou hl. m. Prahy

 29. 05. | 21.00 | Yamrtaal + Nasycen
 30. 05. | 21.00 | Keltské úterý: Jauvajs + Benjaming’s 

CLAN
 31. 05. | 21.00 | Jethro Tull revival – Cimrmanovo torzo
 31. 05. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
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Xindl X / Richard Müller / Tomáš Klus / Mňága a Žďorp

PSH / Sto zvířat / Aneta Langerová / Katarzia

Divadlo Sklep / Na stojáka Ester Kočičkové, Karla Hynka & Co.

Květy / Kurtizány z 25. Avenue / Kašpar / Divadlo v Dlouhé

Cocotte Minute / Dáda Patrasová / Děda Mládek Illegal Band

Circus Brothers / Chantal Poullain / Pio Squad / Krucipüsk 

N.O.H.A. – DJ Set / Lenka Dusilová & Baromantika

Michal Pavlíček & Monika Načeva

a desítky dalších osobností

GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER
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ZA PODPORY

14 SCÉN – 120 ÚČINKUJÍCÍCH
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 zkulturní domy
  DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

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

 04. 05. | 15.30 | Řepský sousedský pěvecký sbor pod vede-
ním Pavla Rabase – na programu české lidové písně a známé 
americké spirituály | refektář, vstupné dobrovolné
 12. 05. | 13.00 | Varieté ve stacionáři – první a neopako-
vatelná podívaná, účinkují: zdravotní klauni a klienti denního 
stacionáře (hudba, tanec, zpěv a ještě mnohem více) | denní 
stacionář, vstup volný
 21. 05. | 17.00 | Orchestrální řada Archioni Plus pod ve-
dením Michala Macourka. Program: muzikálové a filmové 
melodie (West Side Story, Bídníci, Fantom opery, Vinnetou, Noc 
na Karlštejně aj.) | kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
 25. 05. | 19.00 | Houslový koncert Natálie Toperczerové – 
účinkují: Natálie Toperczerová – housle, Filip Martinka – klavír, Ja-
kub William Gráf – violoncello. Program: David Popper, Johannes 
Brahms, Josef Suk a César Franck | refektář, vstupné dobrovolné
 28. 05. | 14.00 | Dětská pouť – soutěže, hry, zábava pro děti 
| zahrada Domova, vstupné dobrovolné

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

  změna programu vyhrazena

Křižovatka kultury, etiky a vzájemného porozumění lidí 
z různých zemí a kultur. Centrum vzájemného porozumění 
a tolerance.

PROGRAMOVÁ NABÍDKA DNM
Knihovna – obsahuje knižní publikace, časopisy, filmové a hu-
dební nosiče různých národnostních menšin žijících v ČR s téma-
tem „národnostní menšiny v historických obrazech“. Publikace 
mají různé jazykové mutace.

Galerie – pravidelné výstavy, prezentace autorů z jednotlivých 
národnostních menšin žijících v ČR.
Filmové a hudební projekce, besedy a klubové večery 
s významnými osobnostmi a představiteli politického a veřej-
ného života.
Kulturně vzdělávací programy pro děti i dospělé (divadelní 
představení, výchovné koncerty, přednášky, besedy a filmové 
projekce).

NABÍDKA SLUŽEB
Pronájem prostor ke kulturně-společenskému vyžití, sál s kapa-
citou 80 míst, galerie (k sezení 20 míst), kavárna se zázemím pro 
40 osob a několik zasedacích místnosti s kapacitou do 15 osob.

AKCE
 10. 05. | Foto Grafická dimenze – vernisáž výstavy – Bulhar-
ská NM | Galerie
 20. 05. | 15.30–22.00 | Koncert skupiny Galagonya – kapela 
s citerami – Maďarská NM | Sál
 27. 05. | 15.00–21.00 | Kým kohút nazaspieva – divadelní 
představení – DOMUS – Slovenská NM | Sál

  CHODOVSKÁ TVRZ 
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO O. P. S.

Ledvinova 9, 140 00 Praha 4
tel.: +420 267 914 831
www.facebook.com/chodovskatvrz
www.chodovskatvrz.cz

  galerie otevřena út–ne 13.00–19.00
  pokladna otevřena po 10.00–17.00; út–pá 10.00–19.00;  
so–ne 13.00–19.00

  restaurace otevřena po–ne 11.30–22.30
  spojení: bus 125, 136, 213, 203 – zastávka Chodovská tvrz, pak 
3 minuty chůze; metro C – Chodov, poté 10 minut chůze podle šipek

KONCERTY
 10. 05. | 19.00 | Petra Brabencová Trio – talentovanou jazzo-
vou zpěvačku nastupující generace doprovodí klavírista Stanislav 
Mácha a kontrabasista Tomáš Baroš | 150/100 Kč
 11. 05. | 19.30 | Quasi Trio – pravidelný koncertní cyklus vážné 
hudby a jazzu „Jedenáctého na Jedenáctce“. Klasická díla Brahm-
se, Mozarta a Šostakoviče zahrají R. Hranička (housle), J. Škodová 
(violoncello) a K. Ochmanová (klavír) | 150/100 Kč
 17. 05. | 18.30 | Koncert žáků ZUŠ Jižní Město – absolventský 
koncert | vstup zdarma
 18. 05. | 18.30 | Koncert žáků ZUŠ Jižní Město – absolventský 
koncert | vstup zdarma
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 23. 05. | 18.30 | Koncert žáků ZUŠ Jižní Město – absolventský 
koncert | vstup zdarma
 24. 05. | 18.00 | Šansony na tvrzi – pravidelná šansonová 
setkání na Chodovské tvrzi s J. Rychterovou a F. Sychrou, na kla-
vír doprovodí K. Suchý. Pro veliký úspěch opět přijde jako host 
V. Větvička | 130/100 Kč
25. 05. | 20.00 | Retro projekt – šanson, gypsy-jazz, swing 
nebo blues, zkrátka ty nejlepší kusy z 30. až 60. let 20. století 
patří do repertoáru skupiny Retro projekt | 150/100 Kč
30. 05. | 19.00 | Tabasker – živé a chytlavé melodie ve stylu 
klezmer – gypsy – world folklore. Představení pod širým nebem 
na nádvoří Chodovské tvrze | 150/100 Kč

OSTATNÍ
 02. 05. | Výtvarný ateliér Dovedeme – každý týden kurzy mal-
by, kresby, a výtvarné dílny pro děti i dospělé: www.dovedeme.cz, 
mobil 720 213 120, e-mail: dovedeme@email.cz

GALERIE
  jednotné vstupné 50/30 Kč

Naslepo   Starý zákon v umění rukama nevidomých sochařů. 
Výstava reliéfů a soch ze šamotové hlíny od nevidomých výtvarnic 
B. Přikrylové, A. Horné, L. Petrašové a dalších, tematicky sjedno-
cená a inspirovaná Starým zákonem – malá galerie | do 13. 5.
Dřevěná výstava Martina Patřičného   Interaktivní a haptic-
ky přístupná výstava objektů ze dřeva od známého výtvarníka 
M. Patřičného – velká galerie | do 13. 5.
11. 05. | 17.00 | Dřevěné odpoledne s Martinem Patřičným 
– komentovaná prohlídka k výstavě – povídání o dřevě | 50/30 Kč
TŘILAMŘI – Aleš/ Hanuš/ Jan   Rodinná výstava představující 
dvě generace výtvarníků rodiny Lamrů, Aleše Lamra a jeho dvou 
synů, Jana a Hanuše – velká a malá galerie | od 17. 5. do 17. 6.

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

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

 01. 05. | 14.00 | Laurus – taneční odpoledne
 02. 05. | 18.00 | Taurus – taneční večer
 03. 05. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
 03. 05. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
 07. 05. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
 08. 05. | 14.00 | Dechovka Vršovanka – taneční odpoledne
 09. 05. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
 10. 05. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
 10. 05. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
 13. 05. | 17.00 | Taneční společenský večer – 1.Vidoulské 

RK s Duem Jamaha
 14. 05. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
 14. 05. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne

 15. 05. | 19.00 | Tančírna společenských tanců – vede 
Blanka Vášová

 16. 05. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
 17. 05. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
 17. 05. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
 21. 05. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
 21. 05. | 14.00 | Laurus – taneční odpoledne
 22. 05. | 19.00 | Radek Tomášek – koncert
 23. 05. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
 24. 05. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
 25. 05. | 18.00 | Eva a Vašek – taneční zábava s populárním 

duem
 26. 05. | 19.00 | Buty – koncert
 28. 05. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
 28. 05. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
 29. 05. | 19.00 | Setkání osad na Barče – hrají: Kamarádi 

staré řeky, Eldorádo, Originál Indigo 
 30. 05. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
 31. 05. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
 31. 05. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová

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

  předprodej v pokladně MKP; tel.: +420 222 113 425
  pokladna otevřena po–pá 14.00–20.00
  změna programu vyhrazena
  program – Kulturní a vzdělávací centrum MKP; tel.: +420 257 532 908, 
257 532 013

  KONCERTY, TANEC
 16. 05. | 10.00 | Kdo je na světě nejmocnější – Pražský ko-
morní balet uvádí pohádku pro děti i dospělé na hudbu Bohuslava 
Martinů | vstupné 100 Kč, velký sál
 17. 05. | 19.30 | The Backwards – koncert jednoho z nejlepších 
Beatles revivalů na světě. Dobyli Beatlefest v New Yorku i Cavern 
club v Liverpoolu | vstupné 290 Kč, velký sál
 19. 05. | 19.30 | Prague Cello Quartet – koncert čtveřice 
mladých violoncellistů k 10. výročí vzniku seskupení – klasická 
hudba, jazz, světové hity | vstupné 280 Kč, velký sál
 21. 05. | 18.00 | Sestry Havelkovy, vokální kvarteto The 
Swings a hosté – benefiční koncert ve prospěch poskytovatele 
soc. služeb Modrý klíč o.p.s. | vstupné 250 Kč, velký sál
 24. 05. | 19.30 | Koncert April Verch – představení kanadské 
lidové hudby a tance – účinkují tanečníci Dvorana Country Dan-
cers | vstupné 230 Kč, velký sál
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 27. 05. | 18.00 | Taneční přehlídka k mezinárodnímu dni 
stepu a světovému dni lindy hopu – pořádá TS Zig-Zag tap 
& swing | vstupné 200/100 Kč, velký sál

  PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SETKÁNÍ 
 02. 05. | 17.00 | JAK SE UČIT (A NAUČIT) CIZÍ JAZYKY – jak se 
efektivně učit cizí jazyky? Přednáší Mgr. Lucie Gramelová, Ph.D. | 
vstupné 40 Kč, malý sál

VZDĚLÁVÁNÍ JINAK
  Cyklus přednášek je určený pro rodiče, prarodiče, děti i učitele

 02. 05. | 19.00 | Alternativa, nebo budoucnost českého 
školství? – o výhodách a úskalích svobodného školství a tom, 
co nabízí jeho výukový styl, promluví ředitel Naší školy v Litni 
Mgr. Jan Jícha | vstupné 40 Kč, malý sál
 09. 05. | 19.00 | Do školy budou vaše děti chodit jen jednou 
– o budoucnosti vzdělávání dětí v 21. století bude hovořit Ondřej 
Šteffl, zakladatel spol. Scio a ScioŠkol, inovativních základních škol 
| vstupné 40 Kč, malý sál
 03. 05. | 17.00 | JAK ZVLÁDAT ALERGIE? II – Výbor dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové. Přednáší prof. MUDr. Vojtěch Thon, 
Ph.D., klinický imunolog a alergolog – pracuje v Ústavu klinické 
imunologie a alergologie LF Masarykovy univerzity ve FN u sv. 
Anny v Brně a na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity 
| vstupné 40 Kč, malý sál

UMĚLEC A ČLOVĚK 
 04. 05. | 17.00 | Georg Flegel – významný malíř dospěl 
k evropským vrcholům zátiší – přednáší prof. PhDr. Ladislav 
Daniel, Ph.D. | vstupné 40 Kč, malý sál

 04. 05. | 19.00 | ROMEO A JULIE – ve spolupráci s British 
Council – o příběhu milenců, kteří zemřou pro lásku, přednáší 
prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. | vstupné 60 Kč, velký sál

PANOVNICKÉ RODY V ČECHÁCH
 09. 05. | 17.00 | Jagellonci – Dva zapomenutí králové? 
– Vladislav a Ludvík Jagellonští byli neprávem ve stínu velkých 
královských dynastií. Přednáší prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 
| vstupné 40 Kč, malý sál
 18. 05. | 17.00 | Habsburkové – Od absolutní monarchie ke 
konstituci – přednáší doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D., 
editor nové knihy Habsburkové 1740-1918 (2016) | vstupné 40 Kč, 
malý sál

 10. 05. | 17.00 | POČÁTEK KŘESŤANSTVÍ A ZÁZRAKY V ČES-
KÉ KOTLINĚ – zázraky spojené se sv. Cyrilem a Metodějem a se 
sv. Vojtěchem – kamenné kříže slovanské mise, Vojtěšský pramen 
v Milavči, Ostrý Kámen aj. Přednáší Václav Vokolek | vstupné 40 Kč, 
malý sál

LABORATOŘ MYSLI
  Série přednášek odborníků Národního ústavu duševního zdraví 
o pokroku ve vědách o duši

10. 05. | 19.00 | Čím pro nás jsou psychedelika? – pohled 
na psychedelika skrz okuláry vědy a medicíny. Mají léčebný po-
tenciál? Přednáší MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D. | vstupné 40 Kč, 
malý sál

VYCHÁZKY PRAHOU – TAJUPLNÉ I VŠEDNÍ DOMY 
A ZÁKOUTÍ
11. 05. | 17.00 | Staroměstskými tržišti – projdeme se po Zel-
ném, Kurném, Vaječném, Uhelném i Ovocném trhu. Provádí Mgr. 
Dana Kratochvílová | vstupné 40 Kč, malý sál (max. 40 účastníků)
25. 05. | 17.00 | Ženy české, matky české! – procházka místy, 
která jsou spjata s pražským pobytem Boženy Němcové – Žofín, 
Park Národního probuzení či U Halánků. Provádí Mgr. Dana Kra-
tochvílová | vstupné 40 Kč, malý sál (max. 40 účastníků)

KOLEM SVĚTA 
  cyklus cestovatelských přednášek – uvádí RNDr. Karel Wolf

12. 05. | 19.00 | Havajské ostrovy – unikátní kombinace nád-
herné přírody, tropické pohody a dostatku civilizace. Vulkány, 
tropické pralesy, písečné pláže, skrytá místa. Přednáší Jan Březina 
| vstupné 100 Kč, velký sál
31. 05. | 19.00 | Příběhy kanadských hor – v horách na západě 
Kanady Martina Gebarovská šplhala na vrcholy hor, přeplavala 
několik jezer, skočila ze zamrzlého vodopádu aj. | vstupné 100 Kč, 
velký sál

MISTŘI UMĚNÍ VE SBÍRKÁCH EVROPSKÝCH GALERIÍ
  přednáší PhDr. Jana Jebavá

15. 05. | 17.00 | Louvre I. – budova s bohatou historií se pyšní 
významnými uměleckými sbírkami, z nichž upozorníme např. na 
obrazy mistrů Leonarda da Vinci či Tiziana | vstupné 40 Kč, malý sál
22. 05. | 17.00 | Louvre II. – pokračování „prohlídky“ vybraných 
uměleckých děl, např. Ingrese, Bosche, Dürera, Holbeina, Vermee-
ra nebo Rembrandta | vstupné 40 Kč, malý sál
29. 05. | 17.00 | Musée d‘Orsay – obsahuje unikátní kolekce 
impresionistů a jejich předchůdců i pokračovatelů. Představena 
budou díla Moneta, Maneta, van Gogha, Cézanna či Gauguina | 
vstupné 40 Kč, malý sál

ORIENT ZBLÍZKA
  Cyklus veřejných přednášek Orientálního ústavu AV ČR

 15. 05. | 19.00 | Afghánistán mezi islámem a politikou 
– nedávná historie Afghánistánu na základě životních příběhů 
lidí, role islámu a politiky. Přednáší PhDr. Věra Exnerová, Ph.D. | 
vstupné 40 Kč, malý sál
 22. 05. | 19.00 | Islámský stát – Blízký východ na konci 
časů. „Vyšlo slunce džihádu, rozzářily se dobré předzvěsti,“ a byla 
zahájena vláda chalífátu. Přednáší Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. | 
vstupné 40 Kč, malý sál
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ODPOLEDNÍ VYCHÁZKY (NEJEN) PRO SENIORY
  provádí MgA. Eva Pejchalová

 16. 05. | 15.00 | Dům U Kamenného zvonu (GHMP) gotická 
kaple, Šedá figura II Věry Janouškové | vstupné 40 Kč, malý 
sál (max. 40 účastníků)
 30. 05. | Colloredo-Mansfeldský palác (GHMP) taneční 
sál, Anticorps Josefa Žáčka | vstupné 40 Kč, malý sál (max. 
40 účastníků)

16. 05. | 19.00 | TAJEMSTVÍ KARLA POLÁČKA – HRÁČE SE 
ŽLUTOU HVĚZDOU – večer k nedožitým 125. narozeninám čes-
kého spisovatele, sběratele a vypravěče židovských anekdot – po-
vídání a písně v podání Václava Vomáčky s klavírním doprovodem. 
Uvádí Hynek Žirovnický | vstupné 60 Kč, malý sál

SCIENCE SHOW SVĚTLO A ZVUK
17. – 18. 05. | Dr. Michael Londesborough, Akademie věd ČR – 
více informací a rezervace míst na www.jarniexkurze.cz | velký sál

ODPOLEDNÍ RENDEZ-VOUS (NEJEN) PRO SENIORY
 22. 05. | 15.00 | Onkologie současnosti a budoucnosti – ne-
jen o léčebných možnostech přednáší doc. MUDr. Jana Prausová, 
Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky FN v Motole | vstupné 
40 Kč, malý sál
 29. 05. | 15.00 | Fit v každém věku – jak dosáhnout zdravého 
životního stylu? Jak se správně stravovat? Přednáší Ing. Vlaďka 
Vacková v rámci projektu SenSen/Senzační Senioři | vstupné 
40 Kč, malý sál

SYMBOLY, OBRAZY A MÝTY JAKO ARCHETYPY POZNÁNÍ
 23. 05. | 17.00 | Kalich a legendy o hledání Grálu – sta-
rověké mýty základem středověkých románů o hledání Svatého 
grálu a legendy o „kulatém stolu“ krále Artuše a sídelním hradu 
Kamelot. Přednáší a zpívá RNDr. Mgr. Hana Blochová | vstupné 
40 Kč, malý sál

UMĚNÍ SOUČASNOST
  Cyklus přednášek, který přiblíží stav českých umělců a galerií. 
Následuje diskuze vedená MgA. Kateřinou Bílkovou. 

 23. 05. | 19.00 | Galerie – expozice umění – prvním dílem 
cyklu je prezentace umění v českých, hlavně oblastních galeriích. 
Pozornost vzbudil blog jednoho z nejvlivnějších kurátorů Ondřeje 
Chrobáka a umělce Tomáše Svobody Achjo, šéfkurátore!, kde po-
pisují stav galerií. Oběma vadí stav v podstatě všech regionálních 
galerií, které doposud navštívili | vstupné 40 Kč, malý sál
 30. 05. | 19.00 | Umělec – Život a dílo – vysokých umělec-
kých škol je mnoho, žádné jisté místo ale po absolvování student 
nedostane, často se stane umělcem na volné noze. Bližší povídání 
o sociálním statutu umělců nabídne přednáška s umělcem a kurá-
torem Zbyňkem Baladránem, který je spoluautorem Výzvy proti 
nulové mzdě | vstupné 40 Kč, malý sál

LÁZEŇSKÁ KULTURA V POZDNÍ ANTICE VE VÝCHODNÍM 
STŘEDOMOŘÍ

  ve spolupráci s ARS VIVA spol. s r. o.

24. 05. | 17.00 | Antické lázně v hlavním městě byzantské 
říši i v předovýchodní oblasti – přednáší Mgr. et Mgr. Vlastimil 
Drbal, PhD., České centrum pro středomořskou archeologii (CCMA) 
| vstupné 40 Kč, malý sál

24. 05. | 17.00 | ZDRAVÉ DÍTĚ – jak zabránit onemocnění dítě-
te? Jak naučit dítě zábavnou formou zdravému životu? Přednáší 
Antonie Krzemieňová | vstupné 50 Kč, klubovna

SPOLEČNOST BRATŘÍ ČAPKŮ UVÁDÍ…
  Literární pásmo připravené podle nové odborné čapkovské publikace.

30. 05. | 17.00 | Karel Čapek – Boží muka – 100. výročí vydání 
povídek Karla Čapka. Připravila Alena Pěkná s Jiřím Pěšičkou. 
Účinkují: Eliška Raiterová, Tomáš Blatný a Daniel Razím | vstupné 
40 Kč, malý sál
31. 05. | 17.00 | O Flamenku – přednáší Jana Drdácká, lektorka 
a choreografka, o historických souvislostech a vývoji flamenka 
od geneze až do dneška | vstupné 40 Kč, malý sál

ALTERNATIVNÍ CESTY POZNÁNÍ – TÉMATA, O KTERÝCH 
SE STÁLE DISKUTUJE

  ve spolupráci s časopisem Regenerace

 04. 05. | 19.00 | Co je a není psychické týrání? – přednáška 
PhDr. Patricie Anzari, CSc. nabídne přehlednou analýzu příznaků 
oběti a chování tyrana, odkryje možnosti obrany a osvobození | 
vstupné 40 Kč, malý sál
 11. 05. | 19.00 | Očkovat ANO či NE? A proti čemu? – MUDr. 
Petr Sedláček vás provede výhodami a úskalími očkování. Získá-
te informace o tom, jak předcházet jeho nežádoucím účinkům | 
vstupné 40 Kč, malý sál
 18. 05. | 19.00 | Tvořivost a meditace v dětském světě – 
terapeutka Mgr. Monika Stehlíková a lektorka kurzů art jógy Mgr. 
Aneta Pavlová vám poradí, jak vést děti k introspekci | vstupné 
40 Kč, malý sál
 25. 05. | 19.00 | Stravou proti zánětu – MUDr. David Frej 
vám nabídne možnosti úpravy stravy při různých chronických 
onemocněních a navede vás k úplnému uzdravení | vstupné 40 Kč, 
malý sál

ŠRÍ LANKA 2017 – OD POSVÁTNÝCH PAGOD 
AŽ K ADAMOVĚ HOŘE
 16. 05. | 17.00 | O výživě dle Ayurvédy – Ing. arch. Mikoláš 
Bělík vysvětlí, proč jsou stúpy v Anuradhapuře rozestaveny jako 
pyramidy v Gize. Dozvíte se, jak vypadá východ slunce z Adamovy 
hory na Srí Lance – místě se stopou samotného Gautama Buddhy? 
| vstupné 40 Kč, malý sál
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ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ 
  ve spolupráci s časopisem Meduňka

 17. 05. | 17.00 | Imunitní systém z pohledu přírodní medi-
cíny a stravy – pokud je náš systém oslabený, přispívá i k mnoha 
dalším alergiím a kožním, zažívacím nebo nádorovým nemocem. 
Přednáší MUDr. Vladimíra Strnadelová a Jan Zerzán | vstupné 
40 Kč, malý sál

 MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA
Náplavní 1, 120 00 Praha 2
tel.: +420 296 325 345
e-mail: infocentrum@mkc.cz
www.mkc.cz

 24. 05. | 19.00 | „I katové umírají“ – promítání dobového 
filmu s výkladem historika. Tento film byl natočen již v roce 1943 
bezprostředně po spáchání atentátu na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha. Protože sloužil jako propagan-
distický film, který měl americkému publiku přiblížit teror v na-
cisty okupované Evropě, obsahuje sice faktické nepřesnosti, ale 
je prvním snímkem, ve kterém je zachycen český odboj. Okolnosti 
vzniku filmu a životní osudy režiséra Fritze Langa a dalších tvůrců 
ve výkladu k filmu přiblíží historik Swen Steinberg. Film i disku-
ze se uskuteční v angličtině | akci pořádá projekt „Praha sdílená 
a rozdělená“ Multikulturního centra Praha | vstupné zdarma | 
Café Lajka, U Akademie 11, Praha 7

PŘIPRAVUJEME
01. a 02. 06. | MigFilm 2017 – minifestival hraných filmů 
a dokumentů o migraci

  OBECNÍ DŮM
Významná stavba pražské secese z roku 
1912 

nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 002 101
e-mail: info@obecnidum.cz
www.obecnidum.cz

  pokladna otevřena: denně 10.00–20.00

TURISTICKÉ PROHLÍDKY OBECNÍHO DOMU
Termíny na www.obecnidum.cz

Vstupné: plné 290 Kč, rodinné 500 Kč (1–2 dospělé osoby a 1–3 
děti do 18 let), snížené 240 Kč (senioři, držitelé průkazu ZTP, ZTP|P, 
mládež 10–18 let, studenti SŠ a VŠ do 26 let), 15% sleva z plného 
vstupného 247 Kč (pro držitele Prague Card), děti do 10 let zdarma
Vstupenky lze zakoupit v historické pokladně Obecního domu, 
nebo online v našem e-shopu na www.obecnidum.cz. Pro orga-
nizované skupiny lze dopředu objednat mimořádné prohlídky 
v češtině, němčině, angličtině, francouzštině, popř. i v dalších 
jazycích. Minimální cena mimořádné prohlídky: 2500 Kč (do 
10 osob)
Přijďte navštívit první reprezentační patro Obecního 
domu. Pro velký zájem přidáváme čtyřikrát měsíčně výklad 
pouze v českém jazyce. Více informací o časech prohlídky 
na www.obecnidum.cz, na pokladně Obecního domu nebo na 
Facebooku.
Další program viz rubriku Galerie, výstavy

Šumavské bylinné lázně –  lázně, do kterých se musíte vrátit

JEDINÉ ČESKÉ LÁZNĚ, KTERÉ SKLOUBILY LÁZEŇSTVÍ S PŘÍRODOU, ZEMSKOU ENERGIÍ A HISTORIÍ.
Šumavské bylinné lázně, Náměstí č. 4, 341 92 Kašperské Hory, tel.: +420 376 582 592, e-mail: recepce@parkhotel-sumava.cz

Proč navštívit Šumavské bylinné lázně?
-  jednoznačně zvyšují kvalitu života
-  odstraňují bolest

-  řeší zdravotní problémy
-  zlepšují fyzickou kondici, ale hlavně  

pomáhají najít ztracenou energii 

„Medicus curat,  
natura sanat.“

www.sumavskelazne.cz

sumlazne.indd   1 13.04.17   10:21
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Proč fenomén?
  krovy tvoří jediný dochovaný soubor nejvýznamnějších 

historických dřevěných konstrukcí datovaných od 
středověku do poloviny 20. století na území ČR

  nesou v sobě komplexní informaci o typech 
a konstrukcích krovů v řádu stovek let, a to v jednom 
prostoru – v městských domech na chebském náměstí

  navštívit a poznat tak bohatý komplex krovů je možné 
pouze v Chebu

Souhra šťastných okolností!
… čemu vděčíme za existenci památky s vysokou 
historickou hodnotou

  bohatství místních kupců, kteří:
–  od 14. stol. staví velké domy, jejichž přestavby 

nejsou v dalších stoletích nutné
–  staví z kvalitního dřeva s vynikajícími tesaři 
–  střechy pokrývají pálenou krytinou, 

která brání šíření devastujících požárů 
  minimální snaze krovy upravovat v průběhu 

poválečné asanace 
  projektu Nadačního fondu Historický Cheb, který 

krovy chrání, prezentuje a zpřístupňuje veřejnosti

PROHLÍDKOVÁ TRASA „Pod střechami chebských domů“

Turistické infocentrum města Chebu vás zve na prohlídkovou trasu, která vás 
provede po půdách městských domů na chebském náměstí. Představí vám 
technickou památku vysoké historické hodnoty – krovy zkonstruované 
v různých staletích, představující jedinečnou řemeslnou zručnost 
a geometrickou představivost našich předků. 

rezervace prohlídek: www.historickycheb.cz nebo www.tic.cheb.cz

Turistické infocentrum Cheb  tel.: +420 354 440 302  e-mail: infocentrum@cheb.cz
 www.historickycheb.cz  www.cheb.cz

Historické krovy –
chebský fenomén

PP_Cheb.indd   2 19.04.2017   12:51:20



 zzahraniční 
kulturní centra

  AMERICKÉ CENTRUM
Velvyslanectví USA v Praze

Tržiště 13, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 530 640
e-mail: acprague@state.gov
www.americkecentrum.cz

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

  změna programu vyhrazena

KNIHOVNA
  návštěvní hodiny pro veřejnost: po, st, čt 13.00–16.00,  
út 13.00–19.00, zavřeno ve dnech českých a amerických svátků  
(1. 5., 8. 5., 29. 5.)

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

VÝSTAVA
  výstavy jsou přístupné v otevíracích hodinách AC a mimo nahlášené 
programy; pokud se chystáte na návštěvu zdaleka, doporučujeme, 
abyste si předem telefonicky ověřili, že jsou výstavy dostupné 

Překrásná Amerika   Výstava plakátů z různých částí Spojených 
států | chodba 

PROGRAMY
 02. 05. | 18.00 | Accidental Hero/Náhodný hrdina – one-
-man show Patricka Dewanea. Příběh amerického důstojníka, 
který se během osvobození Československa zcela náhodou ocitne 
v rodné vesnici svých prarodičů. Matt Konop byl tak trochu Forrest 
Gump a tak trochu generál Patton, když na konci druhé světové 
války objevuje své kořeny. Silný příběh, který oslovil široké pub-
likum v USA, nyní přinášíme do Amerického centra | v angličtině
 04. 05. | 18.00 | The U.S., NATO, and European Security – 
At a Crossroads – přednáška prof. Schuylera Foerstera, který 
v současné době působí jako Fulbright Distinguished Chair in 
Social Studies na Masarykově univerzitě. V posledních letech, 
zejména v souvislosti s nárůstem napětí na východní hranici NATO, 
se pozornost Severoatlantické organizace opět soustřeďuje na 
Evropu. Jakým způsobem se NATO přizpůsobuje novým hrozbám? 
| v angličtině

 16. 05. | 18.00 | Jak se dostat na nejlepší americké uni-
verzity? Do Prahy míří zástupci několika elitních amerických 
univerzit a vy budete mít ojedinělou příležitost  se potkat s pra-
covníky přijímacích kanceláří Princeton University, Columbia Uni-
versity, Dartmouth College a Northwestern University a Vanderbilt 
University a získat tak víc informací o studiu i přijímacím řízení 
přímo od nich! Všechny zastoupené vysoké školy patří do první 
dvacítky nejlepších amerických univerzit národního významu 
podle žebříčku U.S. News. Ve spolupráci s Fulbrightovou komisí | 
v angličtině
 18. 05. | 17.00 | Ženy v současném světě – setkání se ženami, 
jež svými společenskými postoji a celoživotní prací dokázaly, že 
mají v sobě značnou dávku kuráže a odhodlanosti. Pozvání při-
jala Jiřina Rybáčková, Michaela Hrdličková a Tereza Boučková.  
Moderuje David Vaughan Winston (publicista, spolupracovník 
Českého rozhlasu, vysokoškolský učitel a spisovatel). Ve spolupráci 
s Institute for Czech-American Relations, pořadatelem pořadatel 
festivalu Americké jaro | v češtině 
 22. 05. | 18.00 | Wordplay in the Literature of African Ame-
rican Women – jakou roli hraje jazyk, a obzvláště používání 
ústních metaforických prvků, jakými jsou je lidový jazyk, rým 
a slovní hříčky, v literatuře o afroamerických ženách, stejně jako 
v literatuře psané afroamerickými ženami? Přednáška Jennifer 
Harding, recipientky Fulbrightova stipendia, která v současné 
době vyučuje na FF UK | v angličtině
 24. 05. | 17.30 | Czech English Out – konverzace v angličtině 
zaměřená na mládež ve věku 14–19 let vedená ve spolupráci 
s americkými středoškolskými studenty žijícími v Praze | registrace 
nutná na CzechEnglishOut@gmail.com | v angličtině
 25. 05. | 16.00 | Studium na univerzitách v USA a možnosti 
získání sportovních stipendií – bezplatný seminář věnova-
ný základním informacím o studiu a především možnostech 
získání sportovních a akademických stipendií na univerzitách 
v USA.  Seminář je určen pro studenty středních škol, ale také 
pro studenty, kteří již na vysoké škole studují a mají možnost 
transferovat na univerzitu do USA. Ve spolupráci s Fulbrightovou 
komisí a organizacemi Sport & University a USA Sport & Study. 
Kvůli omezenému počtu míst prosíme zájemce, aby se registrovali 
přes stránky Amerického centra | v češtině
 30. 05. | 17.00 | Coffee with American English – chcete si 
procvičit angličtinu? Přijďte se zapojit do konverzačního kroužku 
Amerického centra | registrace nutná do 25. května, více informací 
na stránkách Amerického centra – www.americkecentrum.cz | 
v angličtině

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

 09., 30. 05. | Filmový klub na téma „Druhá světová válka 
a osvobození“ | v angličtině, s anglickými titulky (pokud jsou 
k dispozici) 
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PŘIPRAVUJEME
BOOK CLUB v červnu! Zajímá vás americká literatura? Sledujete, 
kdo je trendy spisovatelem? Chcete diskutovat o nejnovějších 
počinech americké literatury? Pak je Book Club Amerického centra 
určen právě pro vás! Sledujte stránky Amerického centra pro více 
informací. 

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

  změna programu vyhrazena

VÝSTAVY
Středozemní moře. Příběh v obrazech, básních a hudbě   
Výstava nabízí rozdílné pohledy na Středozemní moře a okolní 
území očima mladých italských uměleckých fotografů. Autorem 
projektu je fotografický ateliér „Polo della fotografia“ z Fakulty 
architektury Univerzity v Janově. Projekt realizovalo Sdružení 
„Renzo Aiolfi“ v Savoně | Barokní kaple IKI | otevřeno po–čt 
10.00–13.00, 15.00–17.00, pá 10.00–13.00 | vstup volný | do 
18. 5.
Dolomity – kamenné srdce světa   Italský fotograf Georg 
Tappeiner, který pochází z Merana, zachycuje na 50 snímcích 
podmanivou krásu tohoto jedinečného pohoří. Výstavu pořádá 
National Geographic Česko ve spolupráci s Velvyslanectvím Ital-
ské republiky v Praze a Nadací Dolomiti Dolomiten Dolomites 
Dolomitis UNESCO | Výstavní síň Novoměstské radnice, Karlovo 
náměstí 1/23, Praha 2 | otevřeno út–ne 10.00–18.00 | vstupné: 
plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč | www.novomestska-
radnice.cz | od 4. 5. do 28. 5.

LITERATURA
10. 05. | 18.00 | Noc literatury. Čtení ukázek z nového českého 
překladu románu současné italské autorky Eleny Ferrante „Geniál-
ní přítelkyně“, jehož děj se odehrává v 50. letech minulého století 
v neapolské periferní čtvrti Luzzatti. Organizují Česká centra ve 
spolupráci s klastrem Sdružení kulturních institutů zemí EU (EU-
NIC), Zastoupením Evropské komise v ČR, Italským kulturním in-
stitutem a nakladatelstvím Labyrint | Pražská galerie českého skla, 
Bartoškova 26, Praha 4 – Nusle | www.nocliteratury.cz/cs/2017

 MAĎARSKÝ INSTITUT V PRAZE 
PRÁGAI MAGYAR INTÉZET

Rytířská 25–27, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 222 424–5, 224 210 977
e-mail: info@hunginst.cz
www.hunginst.cz

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

LITERATURA
 10. 05. | 18.00–23.00 | Noc literatury 2017. Čtení z románu 
Gergelye Péterfyho „Vycpaný barbar“ | Trilopark, Pod Terebkou 15, 
Praha 4
 11. – 14. 05. | Svět knihy Praha 2017 – 23. mezinárodní 
knižní veletrh a literární festival | Výstaviště Praha Holešovice – 
Průmyslový palác
Expozice Maďarsko – stánek S203 (střední hala)
Programy:
12. 05. | 15.00 | Sándor Márai: Herbář – prezentace knihy za 
účasti literárního historika Evžena Gála. Moderuje Marta Pató | 
Výstaviště Praha – Komorní sál, Pravé křídlo (balkon vlevo)
13. 05. | 12.00 | Szilárd Borbély: Nemajetní – prezentace 
knihy | za účasti překladatele Roberta Svobody. Moderuje Blanka 
Činátlová | Výstaviště Praha – Komorní sál, Pravé křídlo (balkon 
vlevo)
13. 05. | 16.00 | Vycpaný barbar – prezentace knihy a setkání 
s autorem Gergelyem Péterfym. Moderuje Evžen Gál | Výstaviště 
Praha – Literární sál, Pravé křídlo
13. 05. | 17.00 | Gergely Péterfy – autogramiáda | Expozice 
Maďarsko – stánek S203 (střední hala)

VZPOMÍNKOVÝ DEN
 08. 05. | Maďarský den ve Zlaté Koruně | Klášter Zlatá Koruna
| 15.00 | Zsuzsa Lőrincz – „Cesta“ – vernisáž výstavy
| 16.00 | Koncert barokní hudby – Katalin Ertsey – loutna, 
Balázs Adorján – violoncelo

FILMY
 04. 05. | 18.00 | Simon mág (Simon mágus) – rež. Ildikó 
Enyedi, 1998, 100 min, s tlumočením | Velký sál MI
 18. 05. | 18.00 | Je to jen vítr (Csak a szél) – rež. Bence 
Fliegauf, 2012, 87 min, s českými titulky | Velký sál MI
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  RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE 
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 090 589
e-mail: info@rkfpraha.cz
www.rkfpraha.cz 

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

TRVAJÍCÍ VÝSTAVY
PAINT ADDITIVES, bäckerstrasse4 – platforma pro mladé 
umění | RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 | otevřeno po–pá 
10.00–17.00 | vstup volný | do 5. 5.
Universal Hospitality 2 | MeetFactory, Ke Sklárně 3213/15, 
Praha 5 | otevřeno denně 13.00–20.00 | vstup volný | anglicky 
a česky | do 28. 5.

VÝSTAVA
18. 05. | 18.00 | Jože Plečnik | vernisáž | RKF, Jungmannovo 
nám. 18, Praha 1 | otevřeno po–pá 10.00–17.00 | vstup volný 
| do 18. 8.

HUDBA
12. 05. | 20.00 | Pražské jaro (12. 5. – 2. 6. 2017). Wiener 
Philharmoniker, dir. Daniel Barenboim. Program: B. Sme-
tana: Má vlast | přímý přenos | park Kampa, Praha 1

LITERATURA
 15. 05. | 18.00–22.30 | Evropská noc literatury. Robert 
Seethaler: Celý život. Čte: Lukáš Hlavica | vstup volný | pouze 
česky | Husův sbor, Táborská 65, Nusle, Praha 4 
 17. 05. | 18.00 | Radek Malý: Hodina mezi vlčicí a psem | 
vstup volný | pouze česky | RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1
 18. – 21. 05. | denně od 19.00 | Prague Microfestival. 
Současné evropské experimentální psaní. Doprovodný program: 
filmové projekce, kulturní happeningy, hudba | vstup volný | kon-
sekutivně tlumočeno | Skautský institut, Staroměstské nám. 4, 
Praha 1
DAS BUCH na veletrhu Svět knihy (11. – 14. 5. 2017) | simultánně 
tlumočeno | Výstaviště Holešovice, Průmyslový palác, Literární 
kavárna – pravé křídlo (balkon vlevo), Praha 7
12. 05. | 15.00 | Olga Flor: Ich in Gelb
 | 16.00 | Autogramiáda | stánek Goethe-Institutu, S119
13. 05. | 12.00 | Angelika Reitzer: Wir Erben 
 | 14.00 | Autogramiáda | stánek Goethe-Institutu, S119

PŘEDNÁŠKA A KONCERT
 24. 05. | 18.00 | Albert Fischer, Pavla Žílová: Váša Příhoda – 
Sudba jednoho století. Účinkují laureáti Mezinárodní houslové 
soutěž k poctě Váši Příhody. Program: V. Příhoda, B. Smetana, 
N. Paganini, C. Franck | vstup volný | česky a německy | RKF, 
Jungmannovo nám. 18, Praha 1

PŘEDNÁŠKA
02. 05. | 18.00 | Dana Pfeiferová: Treibeis als österreich-
kritischer Heimatroman. Libuše Moníkovás Wortgefechte 
um „Böhmen am Meer“ in Graz | pouze německy | vstup volný 
| RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1

FILM 
22. 05. | 20.45 | Vysnění / Die Geträumten (AT 2016, 88 min), 
rež. Ruth Beckermann | Dokumentární pondělí kina Světozor | 
německy; anglické titulky | Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1

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

NOC LITERATURY
www.nocliteratury.cz

 10. 05. | 18.00–22.30 | Belgický spisovatel a psychoanaly-
tik Patrick Declerck představí svou knihu Běsi, co mě sužují. 
Ukázku z jeho díla čte každou půl hodinu herec Jiří Racek | Ko-
morní Fidlovačka, Boleslavova 13, Praha 4

SVĚT KNIHY
www.svetknihy.cz

 11. 05 | 16.30–17.50 | Panelová diskuze Patricka Declerc-
ka a Karine Tuil na téma „Literature and the Unbearable“ 
| Výstaviště Praha, Holešovice
 12. 05. | 13.00 | Literární kavárna s Patrickem Declerckem 
| Výstaviště Praha, Holešovice
 12. 05. | 14.00 | Autogramiáda Patricka Declercka na stánku 
nakladatelství Host | Výstaviště Praha, Holešovice
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Magické vikýře PLAY
v Malostranské besedě

Koncept Petr Nikl

Interaktivní expozice

3. března – 30. června 2017
otevřeno denně 10 –18 hodin
vstupné: 
běžné 130 Kč, snížené 75 Kč (děti, studenti, důchodci), rodinné 325 Kč

Autoři objektů:
Petr Nikl, Mája Dvořáková, 
Ondřej Puchta, Petr Korecký, 
Jiří Konvrzek, David Vrbík, 
Petr Lorenc, Ondřej Smeykal, 
Pavel Foltýn, Quido Sen, Milan Cais, 
Ondřej Janoušek, Ivan Havlíček, 
Martin Janíček, Luboš Fidler, 
Jaroslav Kořán, Jan Činčera

www.magickevikyre.cz
www.malostranska-beseda.cz

www.orbispictus.com
Malostranská beseda, Malostranské náměstí 21, Praha 1



 zgalerie, výstavy
�NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

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

OTEVÍRACÍ DOBA
  denně mimo pondělí 10.00–18.00/palác Kinských denně včetně 
pondělí 10.00–18.00

VSTUPNÉ
  základní 500 Kč s platností 10 dní ode dne zakoupení pro jednorázový 
vstup do všech šesti sbírkových expozic Národní galerie v Praze

  děti, mládež do 18 let a studenti do 26 let vstup do sbírkových 
expozic zdarma

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

  vstupné: základní 220 Kč/snížené 120 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 
Lapidárium a prohlídkový okruh architekturou kláštera 
| vstup zdarma
Sochařská zahrada | vstup zdarma | otevřeno denně včetně 
pondělí 9.00–18.00

VÝSTAVY
Očím skryté: Podkresba na deskových obrazech 14. – 16. 
století ze sbírek Národní galerie v Praze | do 17. 9.
Gerhard Richter | do 3. 9.

  PALÁC KINSKÝCH
Staroměstské náměstí 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 810 758

 A bezbariérový vstup
  vstupné do sbírkové expozice: základní 150 Kč/snížené 80 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Umění Asie 
Obraz a kaligrafie | do 4. 6.

VÝSTAVA
Gerhard Richter | do 3. 9.

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

 A bezbariérový vstup
  vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč/snížené 120 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách 
Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky baroka 
Císařská zbrojnice 
Barokní umělecké řemeslo 

VÝSTAVA
Šťastný Řím – Francouzští rytci ve Věčném městě | do 11. 6.

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

  vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč/snížené 120 Kč

SBÍRKOVA EXPOZICE
Evropské umění od antiky do závěru baroka 

VÝSTAVA
After Rembrandt: Jan Uldrych | od 9. 5. do 4. 9.

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

 A bezbariérový vstup
  vstupné: základní 220 Kč/snížené 120 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Umění 19. století od klasicismu k romantismu 

VÝSTAVA
Charta Story – Příběh Charty 77 | do 13. 1. 2019

  VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA
Malá Strana, Valdštejnská 3, 118 00 Praha 1

  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstupné: základní 200 Kč/snížené 100 Kč/ zdarma pro děti do 10 let

VÝSTAVA
František Skála: Jízdárna | do 3. 9.

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

 A bezbariérový vstup
  vstupné: základní 250 Kč/snížené 150 Kč

STÁLÁ EXPOZICE
Umění 19., 20. a 21. století | Součástí expozice je Sbírka 
francouzského umění 19. a 20. století

www.kampocesku.cz  galerie, výstavy  123



VÝSTAVY
Magdalena Jetelová – Dotek doby | do 3. 9.
Aj Wej-wej – Zákon cesty | do 7. 1. 2018
Epos 257. Retroreflexe | do 4. 6.
Introducing Pavla Dundálková: Když zavřu okno, neslyším 
hluk ulice | do 10. 9.
Otisky vědění 0 Řeč keramiky | do 27. 8.
Moving Image Department – VII. Kapitola | do 10. 9.
Poetry Passage#5: L‘esprit des poètes officiels et crochus 
| do 10. 9.
Keiiči Tahara: Fotosyntéza 1978–1980 | do 27. 8.

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

  každé pondělí jsou všechny expozice a výstavy uzavřeny

  BÍLKOVA VILA
Mickiewiczova 1, 160 00 Praha 6 – Hradčany

  otevřeno: út-ne 10.00–18.00
  vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, 
školní (skupina nejméně 20 žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč

STÁLÁ EXPOZICE
Znovu zpřístupněná vila nabízí kromě ateliéru Františka Bílka 
výstavu sestavenou z několika raných prací a soubor knižní 
tvorby. Cílem expozice je ukázat na vybraných dílech Františka 
Bílka (volné sochy, reliéfy, kresby, grafiky, nábytek, keramika) 
celkový charakter jeho umění a poskytnout tak divákovi výstižný 
názor na osobní přínos Bílka českému a světovému modernímu 
umění.

VÝSTAVA
Otčenáš Františka Bílka a Alfonse Muchy   Komorní výstava 
kreseb a grafik představí dvě rozdílná ztvárnění základní křesťan-
ské modlitby Otčenáš, která patří k důležitým dílům v kontextu 
tvorby sochaře Františka Bílka a malíře Alfonse Muchy. Na své 
první autorské knize Otčenáš pracoval František Bílek už v roce 
1900; s předmluvou Otokara Březiny ji vydal o rok později Nový 
život v Novém Jičíně. Otčenáš Alfonse Muchy vyšel knižně v Paříži 
v roce 1899 a ve stejné době v limitovaném počtu také v Praze 
u nakladatele Bedřicha Kočího. Výběr vystavených prací dokládá 
originální invenci obou autorů, která jim umožnila vytvořit půso-
bivá mystická podobenství, směřující k morální obrodě člověka.

DOPROVODNÝ PROGRAM
 14. 05. | 14.00 | Lektorská prohlídka stálé expozice
 10. 05. | 18.00 | Přednáška Františka Kožíška: Xaver Dvo-
řák a František Vaněk

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

  otevřeno pouze na objednávku (tel.: +420 381 297 624;  
mobil +420 774 204 388)

STÁLÁ EXPOZICE
Chýnovská vize Františka Bílka   Stálá expozice nabízí jedi-
nečnou příležitost seznámit se s díly, která mají z větší části přímý 
vztah k chýnovskému domu. Většinu z nich tu Bílek ke konci deva-
desátých let 19. a počátkem prvního desetiletí 20. století vytvořil, 
jiná se stala během jeho života součástí původního interiéru.

  ZÁMEK TROJA
U Trojského zámku 1, 171 00 Praha 7 - Troja
tel.: +420 283 851 614

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

  otevřeno: út–čt, so–ne 10.00-18.00, pá 13.00–18.00

Spíše než zámkem by se vlastně měl nazývat vilou: je totiž ozvě-
nou honosných římských předměstských vil, které na své dlouhé 
cestě viděl její stavebník, Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka. 
Mladý hrabě měl šťastnou ruku při výběru místa i umělců, kteří 
měli jeho sen uskutečnit. Autorem se stal francouzský architekt 
Jean Baptiste Mathey. Stavba raně barokního zámku byla 
zahájena v r. 1679. Celému interiéru vévodí velký sál, z něhož 
se do obou stran rozbíhá chodba s enfiládou přilehlých salónů.

VÝSTAVA
Kámen, štuk a terakota/Sochařská díla z pražských zahrad   
Nedílnou součástí historických pražských zahrad byla jejich umě-
lecká výzdoba a drobná architektura. Sochy a dekorace vyprá-
věly společně příběhy nebo upozorňovaly na postavení či záliby 
majitele. Tato umělecká díla, desítky let vystavená rozmarům 
počasí, postupně ze zahrad zmizela. Buď byla nenávratně zničena, 
nebo musela být nahrazena kopiemi. Na výstavě v zámku Trója 
se představí výběr z originálů soch z Vrtbovské zahrady, z krajin-
ného parku Cibulka, dochované fragmenty raně barokní výzdoby 
zahrady Trojského zámku, Kinského zahrady a busty z letohrádku 
Portheimka. Název výstavy odkazuje na oblíbené materiály za-
hradních dekorací i fragmentárnost a syrový stav exponátů, jež 
jsou v depozitářích uloženy v nálezovém stavu a obvykle se pro 
výstavní účely nerestaurují | od 3. 5. do 29. 10.

DOPROVODNÝ PROGRAM
 21. 05. | 16.00 | Lektorská prohlídka zámku
 25. 05. | 16.00 | Kurátorská prohlídka výstavy Kámen, 
štuk a terakota s Marií Foltýnovou
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  COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
Karlova 2, 110 00 Praha 1

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00
  vstupné: základní 60 Kč, snížené 30 Kč (děti od 10 let, studenti, 
senioři nad 65 let)

STÁLÁ EXPOZICE
Prohlídková trasa   Colloredo-Mansfeldský palác patří k vy-
nikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým 
stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s poz-
dějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková 
trasa je budována na několika základních principech, jimž domi-
nuje snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým 
a architektonickým kvalitám objektu. Napomáhá tomu specifická 
atmosféra paláce, v některých částech dochovaná v autentickém 
stavu, jinde poznamenaná řadou stavebních úprav i stopami uží-
vání v minulosti. Návštěvník se v patnácti zastaveních seznámí 
s nejcharakterističtějšími prvky paláce, s výsledky stavebně-his-
torických a restaurátorských průzkumů, s vlastnickou historií, 
společenským a kulturním životem paláce v minulosti a zároveň 
se záměry galerie na další využití.

DOPROVODNÝ PROGRAM
13. 05. | 14.00 | Lektorská prohlídka

VÝSTAVY
Jiří Žák: Rozštěpený epistemolog   Jiří Žák je absolventem 
Ateliéru intermediální tvorby III Tomáše Vaňka na AVU a laureátem 
Ceny Exit 2015. Ve své video-esejistické tvorbě problematizuje 
vybrané současné společenské fenomény, obrací se do politiky 
i historie. Výstava v GHMP se zabývá významem „pravdy“, respek-
tive „post-pravdy“ v současném informačním smogu a mediální 
manipulaci. V aktuálním souboru videí se objeví tanečnice Meï-
mouna Coffi, která pro něj vytvořila improvizovanou choreografii 
vycházející mimo jiné z gest, používaných pro ovládání digitálních 
zařízení (gesture-based technology) | do 7. 5.
Josef Žáček: Anticorps   Malíř Josef Žáček je typ introvertního 
umělce, který se ve své metaforické tvorbě paradoxně věnuje 
převážně tématům ze společensko-politické sféry. Vyhýbá se 
otevřenému aktivismu a hledá spíše obecnější a metaforické vy-
jádření svého postoje.Vystavuje sporadicky, své cykly soustředěné 
k jednomu tematickému okruhu zpracovává několik let s rozvahou 
i vášní zároveň. V současnosti kriticky reaguje na situaci vyvola-
nou uprchlickou krizí v Evropě, na skryté i otevřené manipulace 
masmédií, a také na mentální, ekonomické a administrativní 
limity unijní politiky | do 18. 6.

DOPROVODNÝ PROGRAM
 10. 05. | 17.30 | Komentovaná prohlídka s Josefem Žáčkem

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

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

VÝSTAVA
Eduard Steinberg: From Moscow to Paris   Ve spolupráci 
s Museem ve Wiesbadenu. GHMP představí ve spolupráci s Muse-
em ve Wiesbadenu malířskou a kreslířskou tvorbu původem 
ruského malíře Eduarda Steinberga (1937–2012), kreativního 
pokračovatele tradice ruského suprematismu v druhé polovině 
20. století – umělce, který zůstal ve střední a východní Evropě 
pro svůj původ v intelektuální disidentské rodině a abstraktní 
umělecký projev prakticky neznámým. V šedesátých letech na něj 
u nás poprvé upozornil Jindřich Chalupecký výstavou v legendární 
Špálově galerii. Steinbergovo dílo je z velké části umístěno v ně-
meckých sbírkách. Své první souborné výstavy v Moskvě se dočkal 
teprve po pádu berlínské zdi. Přes její velký úspěch a ohlas se 
přestěhoval na začátku devadesátých let do Paříže, kde v zimních 
měsících tvořil, aby v letním období nadále pobýval na ruském 
venkově, kde čerpal tolik potřebnou inspiraci | do 28. 5.

DOPROVODNÝ PROGRAM
17. 05. | 18.00 | Komentovaná prohlídka s Jakubem Krá-
lem, kurátorem GHMP

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Mariánské nám. 1, 110 00 Praha 1 (2. patro)

  otevřeno: út–st, pá–ne 10.00–18.00; čt 10.00–20.00
  vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, 
školní (skupina nejméně 20 žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč

VÝSTAVA
Richard Deacon: Free assembly   Richard Deacon je jedním 
z nejvýznamnějších reprezentantů tzv. nového anglického sochař-
ství. V minulosti se u nás představil jeho souputník Tony Cragg 
a od devadesátých let se nám nenaskytla žádná další příležitost 
poznat blíže fenomenální generaci umělců, kteří vnesli do so-
chařství řadu inovativních formálních i myšlenkových proudů. 
Deacon se v Praze představí několika svými monumentálními 
objekty a současnou kresbou. Koncepce výstavy je limitovaná 
prostorovými možnostmi Městské knihovny, i přesto však budeme 
mít možnost shlédnout jeho mistrovské zacházení s netradiční-
mi materiály a jejich kombinacemi v abstraktně formulovaných 
objektech, jejichž podstatnou výrazovou složkou je objem a dy-
namický tvar | do 17. 9.

DOPROVODNÝ PROGRAM
18. 05. | 18.00 | Komentovaná prohlídka s kurátorkou vý-
stavy a ředitelkou GHMP Magdalenou Juříkovou | v rámci 
Mezinárodního dne muzeí a galerií – vstup zdarma; rezervace 
předem na pr@ghmp.cz
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  DŮM FOTOGRAFIE
Revoluční 5, 110 00 Praha 1

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

VÝSTAVA
Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou   Karel Kuklík 
(*1937 Praha) se fotografií začíná vážně zabývat kolem roku 1955. 
Ve fotografických obrazech sledujeme tendence informelu, ab-
strakce i surrealismu v existenciálním modu. V šedesátých letech 
je v úzkém propojení s českou výtvarnou scénou, fotografuje por-
tréty a ateliéry výtvarníků a sochařů. Celoživotně se do hledáčku 
jeho zájmu dostávají především pražské ulice, krajina na Šumavě 
a na Třeboňsku, ale i dvory, dvorky a věci. V roce 2000 spolu s Ja-
nem Reichem, Jaroslavem Benešem a Bohumírem Prokůpkem 
spoluzakládal fotografickou skupinu Český dřevák (2000–2008). 
Ke skupině se následně přidal ještě Tomáš Rasl a Petr Helbich. 
Výstava je poctou k autorovu významnému životnímu jubileu 
a představí průřez jeho fotografickou tvorbou | do 14. 5.

DOPROVODNÝ PROGRAM
 04. 05. | 18.00 | Kurátorská prohlídka s Pavlínou Vogelovou

  DOPROVODNÉ AKCE – VEŘEJNÁ 
PLASTIKA

PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SOCH A SOUSOŠÍ
Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zají-
mavých kontextech. Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském 
paláci; rezervace: edukace@ghmp.cz | cena 50 Kč
 02. 05. | 17.30 | Svatý Jan Nepomucký a jeho umělecká 
vyobrazení
 09. 05. | 17.30 | Dláto a vějíř aneb Díla žen–sochařek ve 
sbírce veřejné plastiky GHMP
 16. 05. | 17.30 | Odkaz bratří Maxových v českém sochařství
 23. 05. | 17.30 | Poznámky k restaurování soch ve veřej-
ném prostoru – přednáška odborníka ak. soch. Jana Bradny

 30. 05. | 17.30 | Ladislav Šaloun a pomníky Mistra Jana 
Husa

POMNÍK JANA PALACHA NA ALŠOVĚ NÁBŘEŽÍ
 29. 05. | 17.00 | Prohlídka sochařských objektů Johna He-
jduka Dům syna a Dům matky   Součástí prohlídky je vstup do 
interiéru Domu matky a výklad o historii a významu díla | vstup 
zdarma; sraz zájemců u pomníku na Alšově nábřeží.

VETŘELCI A VOLAVKY S GHMP
Komentované procházky s Pavlem Karousem

Víkendové komentované prohlídky vybraných objektů ze sou-
boru veřejné plastiky s Pavlem Karousem, mj. autorem projektu 
Vetřelci a volavky. Procházky jsou ZDARMA. Pojďte si „zahoubařit” 
do města a najděte typické i nadčasové monumentální realizace 
z období normalizace. Doba procházek je cca 3,5 h.
 20. 05. | 15.00 | Praha 1 – Václavské náměstí (sraz ve ves-
tibulu metra B – Můstek u výstupu Jungmannovo náměstí)

RELIÉF Z JUDITINA MOSTU
 20. 05. | 14.00 | Prohlídka románského reliéfu z Juditina 
mostu (interiér domu u menší Malostranské mostecké věže 
s průvodním komentářem lektorky GHMP), sraz zájemců před 
knihkupectvím Juditina věž, Mostecká 1, Praha 1. Z románského 
Juditina mostu se v nice původně vnější fasády prvního patra 
dochoval plastický románský opukový reliéf, který fragmentár-
ně zobrazuje trůnící postavu a postavu klečícího muže. Reliéf je 
dokladem vysoké úrovně románského sochařství na území Prahy 
po polovině 12. století.

  DALŠÍ DOPROVODNÝ PROGRAM
 06. 05. | 15.00 | Prohlídka Domu U Kamenného zvonu 
zaměřená na jeho historii

Soutěž o 2 x 2 vstupenky  
do Národní galerie na výstavu 

Františka Skály

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

Pro jakou budovu Národní galerie 
v Praze připravil novou výstavu 
výtvarník František Skála?
a) Palác Kinských
b) Valdštejnská jízdárna
c) Klášter sv. Anežky České

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

_souteze.indd   2 13.04.17   9:58
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�GALERIE A–Z

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

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

EXPOZICE
Různorodá nabídka obrazů, plastik, grafik, keramiky, 
porcelánu, šperků a skla od českých umělců (O. Zoubka, 
J. Uchytilové, K. Kodeta, I. Hüttnerové, J. Velčovského, O. Vyle-
ťalové, O. Jelena, J. Dudychy, R. Linhartové, V. Vlčkové a dalších 
200 výtvarníků)

KRÁTKODOBÉ PRODEJNÍ VÝSTAVY
Hudba  zahalená  v  barvě   Motiv hudby se objevuje často 
v dílech umělců. Přijďte se podívat, jak ji umí vyjádřit naši malíři 
a sochaři | od 2. 5. do 30. 6.

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

  otevřeno: út a čt 16.30–18.30, nebo na vyžádání: +420 777 748 433

EXPOZICE
George Radojčič: Výběr z tvorby   Prodejní expozice maleb 
a kreseb kmenového autora galerie při příležitosti jeho 30. na-
rozenin

VÝSTAVY
Luboš Plný: *13677 +20242   Výstava je autorovou první 
samostatnou výstavou v ČR. Pojme tvorbu Luboše Plného od 
jeho začátků až po poslední díla vytvořena speciálně pro tuto 

expozici v r. 2016 a 2017. Jedná se o svérázný deník, který ma-
puje autorův život tak jako autor sám – jako specifický „životní 
koncept“. Navzdory řazení do art brut je totiž Plný ve své podstatě 
intelektuálně komplikovaným konceptuálním současným uměl-
cem par excelence. Mimo slavných kreseb Plného uvedeme rovněž 
jeho fotografie, texty, asambláže, koláže, a objekty. Luboš Plný 
(*1961) je dnes pravděpodobně nejznámějším představitelem 
českého art brut ve světě. Jeho díla jsou zastoupena např. ve sbírce 
Francois Pinaulta, Paříž, ve sbírce abcd Bruno Decharme, dále 
v galerii Christian Berst, Paříž a sbírkách v Galerie Cavin - Morris 
v New York, v Centre Pompidou a dalších. V České republice je jeho 
dílo vystavováno průběžně na tematických společných výstavách 
(Museum Montanelli, DOX, Artinbox Gallery…). Kurátorky: Nadia 
Rovderová, Terezie Zemánková | do 26. 5.
Martin Watch: Jedineční   Luboš Plný je jedním z portrétova-
ných v rámci projektu Martina Watche. Pro svůj projekt „Jedineční“ 
si vybral několik nestandardních osobností - jedinečných nejen 
svým vzhledem či životním stylem, ale především svou životní 
filozofií. Autor se snažil co nejvěrněji zachytit a obrazově vyjádřit 
podstatu jejich pohledu na svět a vyvarovat se jak pozitivní tak 
negativní stylizaci. V r. 2016 se s tímto fotografickým souborem 
umístil mezi finalisty přestižní ceny FEP FETA Award v Amsterda-
mu. Kurátorka: Nadia Rovderová | malý sál galerie

  ATELIÉR JOSEFA SUDKA
Újezd 30,110 00 Praha 1
tel.: +420 251 510 760
www.atelierjosefasudka.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

        
VÝSTAVY
Peter Fabo: Space for sale   Výstava z aktuální tvorby autora 
Petera Faba, absolventa UMPRUM. Od fotogramu ke snapshotu 
| od 5. 5 do 16. 6.

Václav Frolík

Peter Fabo: Fotograms 4214; 2016
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  ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ
Čajkovského 12a, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 721 838
e-mail: info@atriumzizkov.cz 
www.atriumzizkov.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: po–pá 13.00–18.00 a v přestávkách odpoledních 
a večerních koncertů

  informace o koncertech viz rubrika Koncerty

VÝSTAVY
Jan Boháč – Nákaza   Základem je pořádně se obrnit proti 
cizímu, proti možným nemocem, proti historii. Ví se, že Yersinia 
pestis, morové bakterie, přežívají ve spodních vrstvách stovky let, 
máte očkování? Neviditelný a potenciálně smrtící nepřítel v ne-
představitelně krásné scenérii je dostupným nebezpečím, které 
je užitečné; dokáže nás probrat ze všedního dne a probudit zasuté 
emoce. A nemusí v tom být nic dekadentního, nanejvýš trochu 
baroka. Vize nekonečného růstu funguje jako obrana proti strachu 
z neznáma, z nákazy, ze smrti. Ale historie se neptá. Kurátorka: 
Anežka Bartlová | do 11. 5.

  CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
Poupětova 1, 170 00 Praha 7
tel.: +420 295 568 123
e-mail: info@dox.cz
www.dox.cz

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice, tram 6, 12, 14, 24,  
st. Ortenovo náměstí

  otevřeno: so–po 10.00–18.00, út zavřeno, čt 11.00–21.00,  
st a pá 11.00–19.00

  vstupné: základní 180 Kč, snížené 90 Kč

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

VÝSTAVY
Jamming   Experimentální výtvarný projekt, ve kterém společ-
ně tvoří umělci s mentálním hendikepem a umělci, kteří jsou 
postiženi akademickým vzděláním. Jde především o spolupráci, 
otevřenost, kreativitu a inkluzi lidí s mentálním hendikepem. 
Projektu se účastnili umělci z Výtvarné dílny Inventura, profesi-
onální malíři z Čech i zahraničí a studenti AVU. Výstava představí 
obrazy, jež výtvarníci společně vytvořili během posledních dvou 
let existence projektu | do 1. 5.
Materiál 307   Výstava je představením toho nejlepšího, co za 
posledních 6 let vzešlo z učebny č. 307 na Vysoké škole umělec-
koprůmyslové v Praze, tedy z Ateliéru malby pod vedením Jiřího 
Černického. Intermediální výstava dokazuje, že malba dnes není 

jen závěsným obrazem, ale existuje i v objektech nebo v insta-
lacích. Výstava je formulací otázky, co znamená současná malba 
a představuje její pestré podoby | do 8. 5.
Architektura VII. dne   V Polsku bylo mezi léty 1945 a 1989 
postaveno více než 3000 kostelů, a to i přes tehdejší odpor ko-
munistického státu vůči náboženství. Kostely, které stavěli far-
níci z odpadových a načerno získaných materiálů, se staly nejen 
projevem víry, ale také protestem proti vládě. Výstava odhaluje 
historii těchto kostelů skrze fotografie, diagramy, mapy a krátké 
příběhy přímo ze stavenišť | do 22. 5.
Big Bang Data   Rozsáhlá multimediální výstava představuje, 
jak naši dobu a společnost radikálním způsobem mění vytváře-
ní, zpracovávání a interpretace tzv. Velkých dat. Výstava zkoumá 
dopady datafikace světa, procesu stejně významného pro 21. 
století, jako byla elektrifikace pro 19. století. Představena jsou 
díla bezmála tří desítek umělců a projektů z celého světa, nechybí 
ani české projekty | do 14. 8.

  DIAMOND MUSEUM PRAGUE
Široká 4, 110 00 Praha 1 – Staré Město
e-mail: info@diamondmuseum.cz
www.facebook.com/DSMPrague
www.diamondmuseum.cz

  otevřeno: denně 10.00–19.00

Jediné muzeum diamantů v Česku   Přímo v srdci staré Prahy 
najdete unikátní muzeum diamantů. Pro všechny obdivovatele 
krále drahých kamenů jsme připravili jedinečnou expozici, která 
o nich prozrazuje téměř vše. Čeká vás úžasná cesta dávnou mi-
nulostí diamantů, jejichž stáří se odhaduje na 3,5 miliardy 
let. Dozvíte se, jak diamanty vznikají, popíšeme vám dlouhou 
cestu začínající jejich těžbou, opracováním, broušením, tříděním 
a konečným ohodnocením. A nechybí samozřejmě ani expozice 
úchvatných šperků. Muzeum je vhodné jak pro individuální 
návštěvu, tak pro skupiny.

  GALERIE 9 - VYSOČANSKÁ RADNICE
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9
tel.: +420 236 041 292
www.galerie9.cz

  otevřeno: po–čt 10.00–19.00

STÁLÁ EXPOZICE
Historie a současnost Prahy 9 v dokumentech a fotogra-
fiích | historická budova radnice
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VÝSTAVY
Vojtěch Kolařík a František Tomík – Přesýpací hladiny   
malba, kresba, objekty | od 3. 5. do 25. 5.
Selekce   výstava ročníkových prací studentů oboru Fotograf 
Střední školy - Centra odborné přípravy technickohospodářské 
v Praze 9 | od 30. 5. do 8. 6.

KREATIVNÍ DÍLNA
Zastav se a tvoř   Dílna je určena pro všechny věkové kategorie, 
tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění. Za 
krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné, na 
chvilku se odreagovat od denního shonu a ještě si odnést vlastní 
umělecké dílo. Nevěříte? Vyzkoušejte to!
 03. 05. | 17.00–19.00 | lapač snů
 10. 05. | 17.00–19.00 | malování prsty
 17. 05. | 17.00–19.00 | proplétané obrázky
 24. 05. | 17.00–19.00 | masky z papíru
 31. 05. | 17.00–19.00 | závěsný mobil/papírové rybičky

DÁMSKÝ KLUB
17. 05. | 19.00–21.00 | relaxační kreslení 
K účasti na dílně se nemusíte objednávat. Kurs probíhá přímo ve 
výstavních prostorách, takže můžete být inspirováni výtvarnými 
díly. Srdečně Vás zveme do prostor galerie.

  GALERIE ART PRAHA, spol. s r. o.
Aukční dům a Galerie

Staroměstské nám. 20/548, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 211 087; mobil: +420 602 233 723
e-mail: galerie@g-a-p.cz
www.facebook.com/GalerieARTPraha
www.g-a-p.cz

  otevřeno: po–pá 10.30–18.30; so 10.30–17.00

Galerie Art Praha je prestižní pražskou galerií, která prezentu-
je především významné a kvalitní české a slovenské malíře 
19. a 20. století. Na trhu působíme už více než 20 let a najdete 
nás v samém centru staré Prahy, na Staroměstském náměstí. 
Tradice Galerie Art Praha sahá do roku 1994. Zaměřujeme se na 
exkluzivní aukce, prodej a výkup kvalitních uměleckých děl pře-
devším od českých a slovenských autorů. Vybíráme díla v širokém 
spektru historických období od velikánů pozdního 19. století, přes 
klasickou modernu 20. století až po kvalitní umělce dnešní doby. 
V průběhu své existence se Galerie stala partnerem pro celou řadu 
významných sběratelů, proběhlo zde množství výstav, kdy byla 
veřejnosti představena díla vynikajících osobností a pravidelně 
pořádala aukce, ve kterých vždy patřila ke špičce na trhu.
Poaukční prodej | od 24. 4. do 25. 5.

  GALERIE CESTY KE SVĚTLU  
ZDEŇKA HAJNÉHO

Zakouřilova 955/9, Praha 4 – Chodov
tel.: +420 272 950 557
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz
www.zdenekhajny.com

  otevřeno: út–ne 14.00–19.00

STÁLÁ EXPOZICE
Netradiční umělecký interiér s obrazy a světelnými ob-
jekty z krystalů Zdeňka Hajného   Interiér působením hudby, 
měnícího se osvětlení a interaktivností jednotlivých kompozic 
nabízí prostředí zcela ojedinělé.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Vesmírná píseň – hudebně obrazová fantazie | úterý a neděle 
v 15.00
Putování vesmírem – hudebně poetická kompozice | soboty 
a neděle v 17.00
Večerní pořady ve 2. p. naleznete na www.zdenekhajny.com
Velkoplošné projekce

VÝSTAVY
Lubomír Zeidler (1931–2003) „Mezi tmou a světlem“   Výji-
mečná výstava jedinečných originálů „mystika přírody“ | do 21. 5.
Zdeněk Hajný (1942–2014) „Krajiny jenom tušené“   Vý-
stava obrazů ve výstavní síni Klubu kultury Velká Bíteš | od 15. 5. 
do 26.5.
Dalibor Vajnar „Tulák po hvězdách“ | od 23. 5. do 23. 7.

  GALERIE ES
Nuselská 5, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 215 899; mobil: +420 737 726 201
www.esgalerie.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–18.00

PRODEJNÍ EXPOZICE
Obrazy, sochy a grafiky současných umělců   (Born, Daněk, 
Demel, Hodonský, Houska, Lomová, Mansfeldová, Orieškovi, Slíva, 
Suchánek ad.)
Keramická plastika   (Kavanová, Laštovička, Radovi, Samohe-
lová, Taberyová, Viková, Volf, Wernerová ad.)
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  GALERIE HAVELKA
Martinská 4, 110 00 Praha 1
mobil: +420 603 570 943 
www.facebook.com/GalerieHavelka
www.galeriehavelka.cz

  otevřeno: tvorba v galerii – so, ne, po 11.00–18.00; vernisáž – út 
18.00–21.00; výstava – st, čt 11.00-18.00

LEGENDY GR 2 POČTVRTÉ
V osmi týdnech od poloviny března do poloviny května představí 
Galerie Havelka osm osobností, mezi nimi Tomáš Vaněk, Jakub 
Honetschläger, Ján Mančuška, Kateřina Šedá… O každé z 
nich se v prostředí Kokoliova ateliéru na AVU vyprávějí legendy. 
Autor projektu: Vladimír Kokolia; projekt je věnován Šárce Trčkové.
Galerie se stává pro umělce ateliérem vždy od soboty do 
pondělí. Máte příležitost nahlédnout do procesu vznikání výsta-
vy přímo v Galerii Havelka a i přímým přenosem přes webovou 
kameru. Každé úterý je vernisáž, výstava přístupná ještě ve středu 
a čtvrtek. Bližší informace sledujte na webu galerie. Srdečně zve-
me všechny příznivce umění!

AUTOŘI
od 29. 05. do 04. 05. | Kateřina Šedá
od 06. 05. do 12. 05. | Šárka Trčková 
od 16. 05. do 18. 05. a od 30. 05. do 1. 6. | Legendy Gr2: 
Josef Bolf, Lenka Černotová, Veronika Holcová, Jakub Honetschlä-
ger, Ján Mančuška, Kateřina Šedá, Šárka Trčková, Tomáš Vaněk.

  GALERIE HOLLAR
Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1
mobil: +420 737 288 310
e-mail: hollar@hollar.cz
www.hollar.cz

  otevřeno: út–ne 10.00–12.00, 13.00–18.00

VÝSTAVY
Kniha prostoru pro grafiku – Grafika prostor pro knihu   
Výstava je pořádána Památníkem národního písemnictví ve spo-
lupráci s Galerií Hollar. Kniha představuje specifický prostor pro 
uplatnění škály grafických přístupů. Cílem výstavy bude ukázat 
vzájemný vztah mezi knihou a grafickým uměním, ale také upo-
zornit na jejich vzájemnou inspiraci, což se nejvýrazněji projevuje 
v tzv. autorské knize a v přístupech spojujících klasické techniky 
s experimentem | do 21. 5.

Jiří Slíva – Stop time   Výstava „Stop Time“ prezentuje zastavení 
a ohlédnutí grafika, kreslíře a ilustrátora Jiřího Slívy u příležitosti 
jeho 70. narozenin. Výstavu bude tvořit výběr Slívových prací za 
cca 35 let - barevné litografie, lepty, kresby a ilustrované knihy 
| od 25. 5. do 18. 6.

DOPROVODNÝ PROGRAM
 24. 05. | 17.00 | Vernisáž výstavy Jiří Slíva – Stop time

  GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Betlémské nám. 5a, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 221 746
e-mail: gjf@gjf.cz
www.gjf.cz

  otevřeno: út–ne 11.00–19.00

VÝSTAVA
Běžet s domy   Jubilejní výstava Davida Vávry sleduje nejen 
architektonické otisky autora, ale dotýká se také jeho životních 
zákrut poetických a výtvarných přesahů | do 7. 5.
Nájemní bydlení/zapomenutý segment české architektury 
– včera, dnes a zítra   Výstava představující historii a současné 
trendy v české a evropské architektuře. Doprovodné debaty, ter-
míny na www.gjf.cz | od 16. 5. do 15. 6.

DOPROVODNÝ PROGRAM
 16. 05. | Přednáškový cyklus Estetika prostoru & Prostor 
estetiky: Denis Ciporanov
 19. – 21. 05. | Exkurze Salzburg–Linz   Architektonická ex-
kurze
Landscape festival Plzeň 2017   Zahájení 5. ročníku Landscape 
festivalu. Více na www.landscape-festival.cz

  GALERIE KODL
Národní 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 251 512 728; mobil: +420 602 327 669
e-mail: galerie@galeriekodl.cz
www.galeriekodl.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–18.00

AUKČNÍ A PRODEJNÍ GALERIE
Obrazy českých malířů 19. a 20. století
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  GALERIE LA FEMME
Bílkova 2, 110 00 Praha 1 (naproti hotelu Intercontinental)
tel.: +420 224 812 656; mobil: +420 775 726 067
e-mail: info@glf.cz
www.glf.cz

  otevřeno: denně 10.00–18.00

VÝSTAVY
Májová výstava v Galerii La Femme   Fr. Hodonský, B. Eliáš jr., 
B. Jirků, J. Anderle, A. Born, Zd. Tománek, P. Nižňanský, R. Bri-
chcín, Vl. Erlebach, Mona Lipi, J. Hendrych, J. Šuhájek, O. Zoubek, 
E. Mansfeldová, M. Chabera, M. Rittstein, M. Jiránek, R. Kočí, 
M. Žemličková a další | do 31. 5.

  GALERIE LAZARSKÁ
Lazarská 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 523 739
www.galerie-lazarska.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–12.00 a 13.00–18.00,  
so 10.00–12.00 a 13.00–16.00

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

Václavská 7. 120 00 Praha 2

Jakub Luke‰

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

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

Mgr. Petr Luke‰

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

L U K E ·

VÝSTAVY
Adolf Born – grafika z litografické dílny T. Svobody | 
do 12. 5.
VI. Aukce Galerie Lazarská – aukční výstava | od 15. 5. do 26. 5.

AUKCE
27. 05. – 09. 06. | Poaukční prodej

  GALERIE MALOSTRANSKÁ BESEDA
Malostranské nám. 21, 118 00 Praha 1
e-mail: info@malostranska-beseda.cz
www.malostranska–beseda.cz, www.magickevikyre.cz

  otevřeno: denně 10.00–18.00
  vstupné: běžné 130 Kč, snížené 75 Kč (děti, studenti, důchodci), 
rodinné 325 Kč

EXPOZICE
Magické Vikýře Play   Interaktivní expozice nejen pro děti, 
koncept Petr Nikl | do 30. 6.

  GALERIE MILLENNIUM
Tržiště 5, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 534 584–7
e-mail: gallery@gallerymillennium.cz
www.gallerymillennium.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

VÝSTAVA
Výtvarníci Charty 77 | od 9. 5. do 11. 6.
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Jan Šafránek – Knihomol, olej na plátně, 2002
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  GALERIE MIRO – KOSTEL SV. ROCHA
Strahovské nádvoří 1/132,118 00 Praha 1 (kostel sv. Rocha)
tel.: +420 233 354 066
e-mail: info@galeriemiro.cz
www.galeriemiro.cz
www.trebbia.eu

  otevřeno: denně 10.00–17.00

VÝSTAVA
Martin Šárovec: QUO VADIS? | do 31. 5.

  GALERIE MODERNA
Masarykovo nábř. 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 520 252
www.facebook.com/galeriemoderna
www.aukcegaleriemoderna.cz
www.galeriemoderna.cz

  otevřeno: denně 10.00–12.00 a 13.00–18.00

VÝSTAVY
Ota Janeček: Nic než příroda   Výstava obrazů, kreseb, plastik 
a grafických listů malíře Oty Janečka /1919–1996/ potvrzuje 
to, že základním inspiračním zdrojem Oty Janečka byl hluboký 
citový vztah k přírodě. Po období kubismu /40. léta/, jež Otu 
Janečka přivedl k novému výrazovému elementarismu, který 
zúročil ve svém následujícím výtvarném období Trav a Ptáků, 
přichází dočasné realistické pojetí zachycení skutečnosti. Počátek 
60. let se vyznačuje postupnou transformací vegetabilních prvků, 
jež vyúsťuje v Tvary, které jsou v podstatě obrazovou paralelou 
základních stavebních prvků hmoty. S nástupem 70. a 80. let 
se v malířově díle otevřely možnosti slohové syntézy, tvořivým 
způsobem shrnující náměty /figura, ptáci, příroda/ a výtvarné 
postupy dosavadní Janečkovy dráhy, akceptující ve své výrazové 
jednotě poetické založení Janečkova výtvarného typu. Obrazy, 
kresby a grafické listy z let 1943–1989 právem patří mezi vrcholy 
české výtvarné scény druhé poloviny 20. století | do 7. 5.

František Gross: Nic není černobílé   František Gross /1909–
1985/ byl ojedinělý umělecký fenomén, jehož dílo charakterizuje 
rozpětí mezi racionálním a fantazijním, mezi konstrukcí a hrou. 
V těchto krajních pólech se rozvíjí osobitá tvorba F. Grosse, která 
jej právem přiřadila k vrcholům české výtvarné scény 20. Století. 
Více jak osmdesát obrazů, kreseb a grafických listů z let 1930-1985 
představí tato retrospektivní výstava, kterou na měsíc květen 
připravila Galerie Moderna | od 11. 5. do 18. 6.

  GALERIE NORA
Gorazdova 3, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 917 922
e-mail: galerie–nora@volny.cz
www.ramovani–nora.cz

  otevřeno: po–pá 9.00–12.00 a 13.00–18.00
  vstup volný

VÝSTAVA
Umělecká skupina Řád chaosu: Proměnlivost vnímání   
Výstavou „Proměnlivost vnímání“ se představuje se výtvarná 
skupina, která vznikla vlastně náhodou na sklonku minulého 
roku, a to při společné výstavě, nesoucí název „Řád chaosu“. Ten 
se posléze stal i názvem skupiny. Každý chaos potřebuje svůj řád 
a každý řád i trochu chaosu... Skupinu tvoří čtyři výtvarníci a z hle-
diska tvorby je jejich pojícím prvkem surrealismus. Je patrný jak 
z děl Vládi Kočičky, který tvoří vedle olejomaleb i koláže, linoryty 
a fotografie, tak Zdeny Bočarové, která olejem na plátnech či pas-
telem ztvárňuje své nálady a sny, Jiřího Motla – ten tvoří klasicky 
malbu, kresbu, perokresbu –, a i ze snových poloabstraktních 
vizí, dotýkajících se lidského nitra, které vytváří Jana Tesaříková. 
Ač je každý svůj a originální, jejich společné výstavy vytvářejí 
harmonický akord vystavěný na notové osnově radosti z tvoření, 
která je všem vlastní | od 1. 5. do 31. 5.

  GALERIE PRE
Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10  
(Pražská energetika, a. s. – budova B)
e-mail: galeriepre@gejzir.eu, info@gejzir.eu
www.facebook.com/agenturagejzir
www.gejzir.eu

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: po–pá 12.00–18.00
  vstup zdarma

VÝSTAVY
Z atelieru U Tří oříšků   Výstava obrazů Kristiny Folprechtové 
(*1940 v Lomu u Mostu). V letech 1958–1964 studovala obor 

František Gross
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malba u ak. mal. doc. Kamila Linharta CSc. z FF UK. V letech 
1979–1985 na konzervatoři v Ústí nad Labem obor malba, kterou 
absolvovala u ak. mal. prof. Václava Rykra a ak. mal. J. Šelbického. 
Dále soukromě studovala obor výtvarné umění u ak. mal. doc. 
Zdeňka Sýkory, prof. Jaroslava Brožka CSc. a doc. Igora Zhoře. Prof. 
Jaroslav Brožek o ní v jednom z katalogů napsal: „Je figuralistkou, 
pro níž malování není opakování dosaženého, nýbrž neustálé 
objevování nového. Podává obrazy současného života na plát-
nech citlivě malovaných“. Obrazy zaujmou kouzelným barevným 
spektrem. Její díla jsou v soukromých sbírkách v ČR, Německu, 
Kanadě, v podnicích a institucích. Mimo malování ještě zhoto-
vuje autorské vitrážové šperky. Expozici vhodně doplňují Jitka 
a Richard Kantovi s ukázkami vitráží a dalších děl. Snaží se vitráž 
vymanit z její předurčené dvojrozměrnosti a spojit křehkou krásu 
skla s těžkopádností kamene v kombinaci se světlem. Vytváří 
se tak zajímavé sochy, kde je použita vitráž, mozaika, huťařina, 
kámen a světlo. Vernisáž: čtvrtek 4. 5. v 17.00 | do 29. 6.

  GALERIE SCARABEUS
Jana Zajíce 7, 170 00 Praha 7 – Letná, (200 m od st. tram Sparta)
tel.: +420 233 383 745; mobil: +420 603 552 758
www.galeriescarabeus.cz¨

  otevřeno denně 11.00-18.00
  součástí výstav je stálá expozice Muzea kávy Alchymista

EXPOZICE
Loutky a rodinná loutková divadla na Letné   Expozice před-
stavuje především prvorepubliková rodinná loutková divadla. 
Návštěvníci uvidí proscénia, opony, kulisy, marionety odlišných 
velikostí navržených několika výtvarníky, ale také nábytek a in-
teriérové doplňky scény. Výstavu doplňují loutkové divadelní hry 
a další dokumenty. Rodinná loutková divadla byla situovaná do 
měšťanských salonů a navázala na tradici šlechtických loutko-
vých divadel. Mnohá vznikala v umělecky orientovaných rodi-
nách s vlasteneckým a literárním cítěním. Do historie rodinných 
loutkových divadel se tak nesmazatelně zapsali Josef a Amálie 
Mánesovi, Václav Levý, Mikoláš Aleš, Artuš Scheiner, Karel Šta-
pfr, Adolf Kašpar, František Kysela a mnozí další. Návrhy loutek 
vytvářeli sochaři, řezbáři i malíři, například Bohuslav Sucharda, 
Jan Král, Karel Svolinský, Karel Štapfer. V současné době počítačů, 
televizí a mobilů by se rodinné loutkové divadlo mohlo stát pro-
středkem kreativní mezigenerační hry, která umožní nejen rozvoj 
fantazie a výtvarného cítění, ale také slovní zásoby dětí. Výstava je 
uspořádaná na počest zařazení Loutkářství na Slovensku a Česku 
do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví 
UNESCO | do 30. 6. 

  GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 210 268
e-mail: galerie.smecky@ppas.cz
www.galeriesmecky.cz

  otevřeno: út–so 11.00–18.00, ve státní svátky zavřeno
  vstupné: senioři, děti, studenti, ZTP a držitelé Zákaznické karty 
Pražské plynárenské zdarma, ostatní 50 Kč

VÝSTAVA
Pavel Růt: Příšerné historky. Malba, ilustrace, typografie   
Pavel Růt dodnes graficky upravil a obálkami vybavil více než tisíc 
pět set titulů pro nejrůznější česká nakladatelství. Jeho obálkami 
se pyšní díla Colehova, Ecova, Lhoosova, Vonegutova, Buñuelova, 
Burgesova, Saroyanova, McEwanova a mnohých dalších. Ilustroval 
též desítky významných titulů v obrovském tematickém i sty-
lovém záběru. Kreslil pro periodika, zejména pro Hospodářské 
noviny. Je držitelem mnoha ocenění v soutěžích Nejkrásnější 

kniha roku, Nejkrásnější fotografická publikace roku, Cena na-
kladatelství Academia… Zabývá se i designem, realizuje projekty 
v interiérech, je autorem výtvarného řešení interiéru Café baru 
Řehoře Samsy v Praze, nástropní malby v Žižkovském antikvariátu 
či návrhu rodinného domu Jana Kousala. Navrhuje plakáty pro 
výstavní a hudební projekty, obaly desek a kazet, bibliofilské a au-
torské tisky, grafické listy, exlibris, ale i loga firemní či knižní. Byl 
kurátorem několika desítek výstav. Je na slovo vzatým znalcem 
staré Prahy, jeho průvodce po pražských pověstech a legendách, 
pomnících a tajemných místech Labyrintem pražského tajemna 
vyšel nejen v několika vydáních v Čechách, nýbrž i v holandském 
a německém překladu. Svoji volnou tvorbu vystavuje samostatně 
i skupinově. Výstava v Galerii Smečky, na kterou Vás zve Pražská 
plynárenská, propojí jeho volnou tvorbu, vyznačující se silnou 
inklinací k expresionismu, s tvorbou užitou a představí Pavla Růta 
jako výjimečného knižního grafika, ilustrátora pohybujícího se 
bravurně v řadě výtvarných technik a samozřejmě jako kreslíře 
a malíře | do 20. 5.

Pavel Růt: Ruce slavných
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  GALERIE SUPŠ
Galerie Vyšší odborné školy 
uměleckoprůmyslové a Střední 
uměleckoprůmyslové školy

Žižkovo nám. 1, 130 00 Praha 3 (vstup do galerie je možný hlavním 
vchodem školy)
tel.: +420 222 728 255
e-mail: info@sups.cz
www.sups.cz

  otevřeno: po–pá 12.00–18.00
  galerie představuje prostor, kde známí umělci a hosté, stejně jako 
vyučující školy a žáci představují svá umělecká díla

  vstup zdarma

VÝSTAVA
Ota Janeček: Obrazy   Retrospektivní výstava představí průřez 
tvorbou významného českého malíře, grafika a ilustrátora. Vy-
stavena budou díla ze 40. až 80. let minulého století | od 26. 4. 
do 2. 6.

  GALERIE S.V.U. MÁNES DIAMANT
Spálená 4, 110 00 Praha 1 (vchod: roh Lazarské a M. Rettigové)
tel.: +420 224 930 324
www.svumanes.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

VÝSTAVA
130. výročí založení Spolku výtvarných umělců Mánes – 
Sochaři minulosti a malíři současnosti   Výstava představuje 

v atraktivních souvislostech význačné plastiky klasiků českého 
sochařství – významných Mánesáků jako byli např. Jan Štursa, 
Ladislav Šaloun, Josef Mařatka, Bohumil Kafka, Josef Wágner. 
V kontextu plastik klasiků můžete vidět reprezentativní díla před-
ních současných malířů, grafiků a architektů spolku Mánes jako 
např. Markéty Jírové, Evy Chmelové, Xénie Hoffmeistrové, Jany 
Kremanové, Blanky Valchářové, Bohouše Eliáše, Ivana Exnera, 
Aleše Knotka, Jaromíra Rybáka, Martina Zálešáka, Jiřího Šorma, 
Emila Cimbury, Borise Moravce, Petra Tučného a dalších | do 26. 5.

  GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30, 110 00 Praha 1
e-mail: info@galerievaclavaspaly.cz
www.galerievaclavaspaly.cz

  otevřeno: denně 11.00–19.00

         
VÝSTAVA
Jan Pištěk: K okraji viditelného | od 5. 5. do 25. 6. 

  GALERIE VIA ART
Resslova 300/6, 120 00 Praha 2
tel.: +420 604 450 549
e-mail: galerie.viaart@volny.cz
www.galerieviaart.com

  otevřeno: út–čt 13.00–18.00, pá 13.00–17.00

VÝSTAVY
Daniel Balabán: Otevřené zdroje | do 12. 5.
Jirka Houska: Pohlceno Pralesem | od 30. 5. do 29. 6.
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  GALERIE VILLA PELLÉ
Pelléova 10, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 326 180
e-mail: info@villapelle.cz
www.villapelle.cz

  spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská
  otevřeno: út–ne 13.00–18.00 vyjma státních svátků
  vstupné: výstava – základní 90 Kč, snížené 60 Kč

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

VÝSTAVA
M. Šašek: let č. 59/74   Výstava představí tvorbu světoznámého 
ilustrátora, autora sedmnácti fenomenálních obrázkových knih 
o světových metropolích a zemích To je.... Od To je Paříž, Lon-
dýn a Řím, přes New York, Mnichov a Benátky až po Hongkong 
a Austrálii. Emigrant a světoběžník Miroslav Šašek v nich zachytil 
jejich historický obraz i dynamiku moderní doby let šedesátých 
a počátku let sedmdesátých. Jedinečný koncept knih, pečlivost 
při sbírání a zpracování námětů, a především humor tvoří z díla 
Miroslava Šaška moderní klasiku a z jejich autora jednoho z na-
šich tří nejproslavenějších světových ilustrátorů. Výstavu rozehrají 
animované, kreslířské i rozhlasové vstupy | do 7. 7.

DOPROVODNÝ PROGRAM
 25. 04. – 07. 07. | 13.00–18.00 | Rozhlasové studio
 04. 05. | 18.00 | Komentovaná prohlídka výstavy s kurá-
torem Jurajem Horváthem
 07. 05. | 15.00–16.00 | Dílna minutových audioher
 13. 05. | 15.00–16.00 | Loterie – Poznej svět!
 21. 05. | 15.00–16.30 | Cesta kolem světa za 1,5 hodiny!

ATELIÉR PELLÉ 
Nedělní škola umění – otevřený kurz pro děti od 4 do 10 
let   Délka lekce 120 min, cena: 120 Kč/dítě. Rezervace nutná: 
dilny@villapelle.cz V ateliéru se volně učíme o dějinách umění, 
inspirujeme se uměleckými směry v historii výtvarného umění. 
Zajímají nás výrazné osobnosti umělců a souvislosti díla s jejich 
životním příběhem. A hlavně tvoříme!
 07. 05. | 15.00 | Nedělní škola umění hrou: „Imprese, vý-
chod slunce” aneb Byl to MANET nebo MONET?   Obraz, který 
dal vzniknout celému uměleckému směru – impresionismu, který 
předznamenal totální obrat v dosavadním malířství. Imprese, 
dojem, atmosféra, okamžik dané chvíle, citového rozpoložení, 
to vše se pokusíme přenést „malbou dotekem“ na naše pomysl-
ná malířská plátna. Pokusíme se z množství malých barevných 

papírků skládáním a lepením vytvořit výsledný obraz. Inspirováni 
impresionistickou hudbou se pokusíme namalovat melodii.
 28. 05. | 15.00 | Nedělní škola umění hrou: ISMY, ISMY, 
samé ISMY! Malování bez pravidel?   Pojďme si povídat o nej-
známějších obrazech světa! Budeme se volně inspirovat pestroba-
revnými obrazy fauvistů, silnými obsahy expresionisty Edwarda 
Muncha, obrazy průkopníka abstrakce Vasilije Kandinskeho, nebo 
dílem kubisty Pabla Picassa. Staňme se na chvíli největšími malíři! 

  GALERIE VLTAVÍN
Masarykovo nábřeží 36, 110 00 Praha 1
tel.: +420 604 215 296
e-mail: nabrezi@galerie-vltavin.cz
www.galerie-vltavin.cz

  otevřeno denně 10.00–12.00, 13.00–18.00
  vstupné dobrovolné

VÝSTAVA
Aukční výstava   Předaukční výstava k Aukčnímu dni, který se sku-
teční 28. 5. 2017 v Paláci Žofín, Slovanský Ostrov | od 9. 5. do 28. 5.

  GALLERY OF ART PRAGUE
Staroměstské nám. 15, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 313 849
e-mail: info@goap.cz
www.galleryofartprague.cz

  otevřeno: denně 10.00–20.00
  Gallery shop

VÝSTAVY
Salvador Dalí
Alfons Mucha
Andy Warhol a Československo

Václav Špála
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  GALERIE ZTICHLÁ KLIKA
Betlémská 262/10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 221 150; 222 222 079
e-mail: antikvariat@ztichlaklika.cz
www.ztichlaklika.cz

  otevřeno: út–pá 13.00–19.00

EXPOZICE
Stálá prodejní expozice grafik, kreseb a obrazů

VÝSTAVA
Tomáš Haleš: Obrazy z roku 2017 | od 12. 5. do 16. 6.

  JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Jeruzalémská 7, 110 00 Praha 1 
www.synagogue.cz/Jerusalem

  otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 11.00–17.00
  vstupné (zahrnuje také prohlídku synagogy): dospělí 80 Kč, děti 6–15 
let, senioři a studenti 50 Kč, děti do 6 let zdarma; pro vstup je také 
platná společná zlevněná vstupenka ze Staronové synagogy a vstu-
penka ze Židovského muzea v Praze (je možné ji využít i druhý den)

  více informací viz rubriku Památky

STÁLÉ VÝSTAVY
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek   Výstava 
představuje dosud neznámou poválečnou historii Židovské obce 
v Praze a za pomoci unikátních fotografií, dokumentů a dokumen-
tárních filmů zachycuje klíčové okamžiky její existence od konce 
druhé světové války až do současnosti. Výstava je realizována 
Židovskou obcí Praha, za finanční podpory Magistrátu hl. města 
Prahy a Nadace Židovské obce v Praze.

Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989   Vý-
stava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, které 
jsou ve správě Židovské obce v Praze, od restaurování historických 
náhrobků a rekonstrukcí hrobnických domů a márnic až po kom-
pletní rekonstrukce synagog. Výstava vznikla za finanční podpory 
Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva kultury České republiky, 
Nadace Židovské obce v Praze a Wittmann Tours.
10 hvězd. Revitalizace židovských památek v České republice   
Výstava pojednává o projektu realizovaném Federací židovských 
obcí. Jedná se o rekonstrukce synagog a rabínských domů. Do-
sud bylo zrekonstruováno 10 objektů. Výstava vznikla za finanční 
podpory Ministerstva kultury České republiky. 

VÝSTAVA
Život v diaspoře. Výstava fotografií Jindřicha Buxbauma 
| do 28. 5.
Aron Grünhut - Zachránce Židů | do 28. 5.

  KINO LUCERNA
Vodičkova 36, 110 00 Praha 1
www.kinolucerna.cz

  výstavy jsou promítány v původním anglickém znění s českými 
titulky

  vstupné: 250 Kč; snížené pro studenty a seniory 200 Kč

Světové malířství na plátnech kin přináší ty nejzajímavější 
výstavy sezóny z nejprestižnějších světových galerií do vašeho 
kina očima ceněného režiséra Phila Grabského. Sezóna III a IV 
navazuje na úspěch předcházejících titulů jako např. Leonardo 
Live, Manet: Portrétista života, či Vermeer a hudba, které shlédli 
diváci ve více než tisícovce kin ve 30 zemích světa. 
Filmy kromě komentované procházky výstavami dávají 
nahlédnout i do zákulisí přípravy výstav a zároveň divákům 
dokreslují, co díla odkrývají o umělcích a jejich historických epo-
chách. Projekt umožňuje milovníkům výtvarného umění těšit se 
naplno těmi nejkrásnějšími obrazy všech dob na velkém filmovém 
plátně a doslova – díky moderním HD technologiím – se nechat 
vtáhnout do obrazu.
 02. 05. | 15.45 | Hieronymus Bosch – kdo byl Hieronymus 
Bosch (1450–1516)? A Proč právě teď jeho zvláštní a fantas-
tické obrazy fascinují milovníky umění více než kdy jindy? Jak 
se mu podařilo překlenout středověké a renesanční světy? A co 
ho přimělo k jeho nekonvenčním a nadčasovým vizím a tvorbě, 
která je považována za jeden z hlavních inspiračních zdrojů pro 
surrealismus ve 20. století.? Odpovědi na tyto i další otázky vám 
pomůže odhalit nový film oceňovaného režiséra Phila Grabského 
Hieronymus Bosch a jeho podivihodný svět.

Gallery of Art Prague, Andy Warhol
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 14. 05. | 16.45 | Americký impresionismus – základ americ-
kého impresionismu vychází z francouzských umělců, jako jsou 
Renoir a Monet, dále se ale tento umělecký směr ubíral vlastní 
cestou. Příběh amerického impresionismu je úzce svázán s láskou 
k zahradám a touhou zachovat přírodu v rychle se urbanizujícím 
světě.

 23. 05. | 18.45 | Já, Claude Monet – s pomocí soukromých 
dopisů odhaluje oceňovaný režisér Phil Grabsky ve svém no-
vém filmu zcela nový pohled na muže, který se nejen se svými 
obrazy zasloužil o zrod impresionismu, ale byl možná nejvliv-
nějším a nejúspěšnějším malířem 19. a počátku 20. století.
31. 05. | 18.45 | Renoir – Pierre Auguste Renoir je známý 
a obdivovaný pro své impresionistické malby Paříže. Ač jsou tyto 
obrazy celosvětové oblíbené, slavného umělce tento styl posléze 
unavil a on se vydal jiným směrem. Poutavý snímek, založený na 
pozoruhodné sbírce 181 Renoirs z Nadace Barnes ve Filadelfii, 
zkoumá jeho nový směr. Zabývá se především jeho pozdními 
díly, která jsou některými obdivována a jinými zatracována. 
Málo známý fakt je, že mezi umělci, kteří byli inspirování Re-
noirovými novými díly, byli i dva giganti 20. století – Picasso 
a Matisse. Tento film je novou biografií významného umělce, 
navíc odhaluje divákům Renoira jako spojník mezi starým 
a novým uměním.

PŘIPRAVUJEME
 06. 06. | Malby moderních zahrad – opakování
 18. 06. | Michelangelo
 20. 06. | Americký impresionismus

  LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 211 567
e-mail: lgp@lgp.cz
www.facebook.com/LeicaGallery
www.lgp.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–21.00, so+ne a státní svátky 14.00–20.00
  vstupné: dospělí 70 Kč; studenti a senioři od 60 let 40 Kč; rodinné 
vstupné 140 Kč; studenti uměleckých škol a školní skupiny nad 
10 osob s doprovodem 30 Kč; ZTP, ZTP/P, děti do 12 let a novináři 
zdarma

Leica Gallery Prague je fotografická galerie, která je součástí 
celosvětové nadnárodní sítě Leica Galerií. Sídlí v centru Prahy, 
výstavní prostory doplňuje kavárna a fotografické knihkupectví. 
Galerie také pořádá večerní besedy s významnými osobnostmi 
fotografie, fotografické workshopy, lektorské programy pro stu-
denty a zabývá se prodejem uměleckých fotografií.

VÝSTAVA
Jaroslav Prokop (*1950): Portrét jednoho festivalu (aneb 
Pezinok 1976)   Výstava Portrét jednoho festivalu je vizuální 
mapou hudební slavnosti, která se konala v létě roku 1976 v zá-
padoslovenském Pezinku. Výběr dvaatřiceti velkoformátových 
fotografií je derivátem ze souboru, jímž Jaroslav Prokop diplo-
moval na pražské FAMU. Je rozdělen do čtyř tematických okruhů, 
nazvaných Publikum, Muzikanti, Zákulisí a Noc, které mapují 
tamní dění „veřejné“ i „soukromé“. To umožní zahlédnout tehdy 
nevšední hudební slavnost, konanou pod dobově slabomyslným 
názvem Koncert mladosti, hned z několika vzájemně provázaných 
pozorovacích stanovišť. Monumentalita formátů a low-tech jejich 
podání umocňují pocit autenticity a zpřítomňují dobový kontext. 
Upřesňující popisky, vstupující do obrazů, pak usnadňují orientaci 
při rozpoznávání osob, které se od té doby stačily proslavit a stát 
se neodmyslitelnou součástí místního nespotřebního kulturního 
provozu i těch, které sehrály roli dobovou a z dnešního pohledu 
marginální. Vraťte se s Jaroslavem Prokopem k dějům starým 
41 let | do 18. 6.
Podrobnosti a další akce aktuálně na www.lgp.cz

  LEICA GALLERY CAFÉ

VÝSTAVY
Marek Musil (*1974): Backstage of Prague Fashion Week   
Marek Musil se v cyklu 16 fotografií vrací do několika posledních 
ročníků velké přehlídky módy Fashion Weeku | do 11. 5. 
Vendula Mlejnská (*1988): Cities   Vendula Mlejnská ve svém 
souboru Cities zobrazuje místa a okamžiky, které tvoří atmosféru 
různých měst, ale turista je nehledá a stálý obyvatel města je už 
nevidí a bere je jako samozřejmou součást jeho života v něm. 
| od 12. 5.
Podrobnosti na www.lgp.cz
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 MAPOVÁ SBÍRKA PŘF UK
Albertov 6, 128 00 Praha 2
tel.: +420 221 951 590
www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka

 A bezbariérový přístup z boku budovy – Votočkova ulice
  otevřeno: každou středu 10.00–17.00 (poslední vstup v 16.30)
  vstupné: dospělí 70 Kč, děti 6-15 let, studenti a senioři 40 Kč, děti do 
5 let, držitelé ZTP a studenti a zaměstnanci PřF UK zdarma; komento-
vaná prohlídka 50Kč/osobu 

EXPOZICE
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK   Navštivte 
nejvýznamnější univerzitní mapovou sbírku ve střední Evropě. 
Obsahuje 130 000 map, 3 000 atlasů, 90 globů a 10 000 dalších 
dokumentů. Kuchařova galerie kartografie představuje hlavní 
evropské kartografické směry. Návštěvníci uvidí glóby z dílny 
Jana Felkla, Hollarovy veduty, kopie nejstarších map Česka, mapy 
od S. Münstera, J. A. Komenského, P. J. Šafaříka, J. B. Homan-
na, H. Hondia, A. Ortelia, G. M. Seuttera, P. Mortiera, G. Delisle, 
G. z Tilbury. Digitální prezentace nabízí průřez poklady mapové 
sbí ky, ukázky nejstarších digitalizovaných glóbů a video o soutěži 
v georeferencování starých map.

PROHLÍDKY MAPOVÉ SBÍRKY
  skupiny nad 5 osob je nutné předem ohlásit na tel.: +420 221 
951 590, e-mail: mapcol@natur.cuni.cz 

Exkurze jednotlivců i skupin bez odborného výkladu   Ná-
vštěvníkům jsou k dispozici odborné texty v českém a anglickém 
jazyce o historii sbírky a vystavených exponátech. 
Skupinové prohlídky s českým či anglickým výkladem 
odborného průvodce   Přednostně pro předem objednané 
školní skupiny i laickou veřejnost (minimálně 10 osob). Výklad 
odborného průvodce je uzpůsoben potřebám a věku studentů; 
skupiny 10-15 návštěvníků (při vyšším počtu zájemců je nutno 
skupinu rozdělit); doba prohlídky je 45-60 minut (po domluvě 
lze zkrátit či prodloužit)

  GEOGRAFICKÁ SEKCE PŘF UK 
A STŘEDOČESKÉ MUZEUM 
V ROZTOKÁCH U PRAHY

Albertov 6, 128 00 Praha 2 (předsálí Mapové sbírky)
tel.: +420 221 951 590
www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka

  otevřeno: po-pá 9.00-17.00
  vstup zdarma

VÝSTAVA
J. Felkl & syn, továrna na glóby   Výstava představuje rodinnou 
firmu J. Felkl a syn, která působila v Roztokách u Prahy téměř 
100 let. Tato největší rakousko-uherská společnost vyráběla bez-
konkurenčně nejlepší glóby a to v 8 velikostech a 17 světových 
jazycích. Tiskli také první glóby v národních jazycích, nejen české, 
ale i maďarské a polské. Měli dva patenty na zvláštní rozkladné 
a kombinované glóby. Nabízeli ale i zvláštní přístroje jako te-
luria, sololunária, planetária a armilární sféry. Exportovali do 
Evropy i do zámoří. Jejich zeměkoule byly oceňovány na mnoha 
světových (Paříž, Vídeň) i národních (Praha) výstavách. Staly se 
také předepsanými učebními pomůckami od c.k. ministerstva pro 
vyučování. Kromě firmy a rodiny budou představeni dílovedoucí 
a dělníci, domácí i zahraniční autoři firmy, ale zejména jejich glóby 
v různých jazykových mutacích, teluria, tiskové kameny, původní 
instruktážní brožurky i originální dobová inzerce. Výstavu bude 
doprovázet videoprezentace | od 5. 5. do 30. 11.

DOPROVODNÝ PROGRAM
st | 9.00–17.00 | Glóby v mapové sbírce PřF UK | vstupné 
dle ceníku mapové sbírky

  NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR, KLEMENTINUM
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 663 111
www.facebook.com/narodni.knihovna
www.nkp.cz

  VÝSTAVNÍ CHODBA – PŘÍZEMÍ
  otevřeno: po–so 9.00–19.00, v době květnových svátků 1. 5. a 8. 5. 
bude celá Národní knihovna uzavřena.

  vstupné: 10 Kč (čtenáři NK ČR zdarma)

Miloslav Troup – 100 let/ ilustrace   U příležitosti 100. výročí 
narození významného českého malíře a ilustrátora představuje 
Národní knihovna ČR ve spolupráci se Společností TROUP 2017 
průřez jeho bohatou ilustrátorskou činností, která vznikala 

J. Felkl: Glóby
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v rozmezí 30. až 80. let 20. století. Troup ilustroval přes 140 knih 
představujících četná historická témata, báje, mýty, exotické 
texty, hojně též literaturu pro děti. Důmyslně a záměrně užíval 
různé výtvarné techniky a materiály | do 27. 5. 

  KŘIŽOVNICKÁ CHODBA – PŘÍZEMÍ
Alfred Šupík: Můj velký svět – moje domovina/fotografic-
ké cesty 1975-2010   Výstava fotografií Alfréda Šupíka předsta-
vuje převážně černobílé snímky, zachycující přírodní krásy různých 
částí světa, kde pracovně i soukromě pobýval, a relativizují naše 
představy o domovině. Precizně zpracované fotografie vyzařují 
poklid a harmonii, zachycují kouzlo okamžiku uprostřed dyna-
micky se měnícího světa, snaží se uchopit neuchopitelné | od 
11. 5. do 24. 6.

  KLEMENTINUM 190
  vstupné: zdarma

Jana Bodnárová – Z periférií   Autorské čtení slovenské spiso-
vatelky a dramatičky doplněné její video poezií. 
18. 05. | 16.00 | CD Hostivař, Zasedací sál, IV. patro (č. dv. 403)
18. 05. | 19.00 | Klementinum, Zasedací sál, 1. patro (vchod B2) 

  NIKON PHOTO GALLERY
Újezd 19, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 317 277
e-mail: info@nikonphotogallery.cz
www.nikonphotogallery.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–19.00
  vstup zdarma

VÝSTAVA
Rudolf Jung – Stromovka mezi večerem a nocí | do 30. 4.

Jiří Bartoš – Tiché krajiny | od 5. 5. do 4. 6.

  NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 604 870 607
e-mail: info@novasin.org
www.novasin.org

  otevřeno: út–ne 11.00–18.00

VÝSTAVY
Otakar Slavík: Diptychy   Otakar Slavík (1931–2010), absolvo-
val po kamenosochařské škole v Hořicích pedagogickou fakultu 
Univerzity Karlovy u profesora Salcmana. Až do šedesátých let 
se živil těžkou manuální prací. Od půle šedesátých let se účastnil 
základních skupinových výstav té doby, patřil k umělcům okruhu 
Špálovy galerie Jindřicha Chalupeckého. Až do doby normalizace 
vystavoval samostatně v Praze i v renomovaných galeriích mo-
derního umění jako Louny či Karlovy Vary. Po podpisu Charty 77 
byl donucen k exilu. V Rakousku byl členem Künstlerhausu. V 
roce 1991 mu Národní galerie v Praze uspořádala retrospektivní 
výstavu. Mimo jiné reprezentativní výstavy (Mánes, Míčovna 
Pražského hradu atd.) prezentoval v dubnu 2007 své nové mo-
numentální práce v Nové síni. Pro malíře byla vždy základní práce 
s barvami. Lidská postava je jeho nejčastějším námětem.  Výstava 
„Diptychy” prezentuje práce umělcových posledních let, ve kte-
rých se princip jeho starší tvorby rozšiřuje. Malířské podněty, které 
zažil a zpracoval během života se zde spojují do shluku barev, 
které radostně dovršují malířovo umělecké přesvědčení. Kurátoři 
výstavy: Mag. Gernot Mayer, Duňa Slavíková, MA | od 3. 5. do 3. 6.

  OBECNÍ DŮM
nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 002 101
e-mail: info@obecnidum.cz
www.obecnidum.cz

  výstavy otevřeny: denně 10.00–19.00 
  další program viz rubriku Kulturní domyRudolf Jung, Stromovka mezi večerem a nocí

Otakar Slavík
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DLOUHODOBÉ VÝSTAVY
Blanka Matragi   K 30. výročí tvorby Blanky Matragi. Světově 
proslulá módní návrhářka Blanka Matragi navazuje na úspěšnou 
výstavu z roku 2006 a představuje svou tvorbu – zejména šaty, 
oděvní doplňky, ale také sklo, porcelán, sochy, lustry, šperky, 
grafiky aj. | do 31. 12. 2017

  vstupné: plné 260 Kč, snížené 155 Kč (pro návštěvníky nad 60 let, 
studenty SŠ a VŠ do 26 let, držitele průkazů ZTP, ZTP/P), rodinné 
550 Kč (1 – 2 dospělé osoby a 1 – 3 děti do 18 let), školní skupiny 
(ZŠ, SŠ, VŠ) 85 Kč za osobu (při minimálním počtu 10 studentů), 10% 
sleva z plného vstupného 235 Kč pro držitele Opencard, zvýhodněné: 
1 Kč pro děti do 10 let v doprovodu rodičů, pedagogický doprovod 
skupiny minimálně 10 studentů, zdarma: držitelé AMG (Asociace 
muzeí a galerií)

Jan Šafránek: Barevný svět lidí   Tento výstavní projekt je 
uspořádán k autorovu jubileu. Šafránek (1948) je uznávaným 
malířem, který exceluje ve figurální kresbě jak u nás, tak i v zahra-
ničí. Jeho díla se vyznačují rovnocenným spojením uměleckého 
vidění a technického provedení | do 28. 5.

  STAROMĚSTSKÁ RADNICE – KŘÍŽOVÁ 
CHODBA, RYTÍŘSKÝ SÁL

Staroměstské nám. 1, 110 00 Praha 1
  otevřeno: denně 11.00–19.00
  vstupné: základní 90 Kč, snížené 40 Kč 

VÝSTAVA
Praha fotografická – současná podoba metropole na vítěz-
ných a vybraných fotografiích 21. ročníku soutěže Cena Praha 
fotografická | do 28. 5.
Doplněno výstavou nevidomých sochařů.

Ivan Svatos: Dva svety

  VĚŽ STAROMĚSTSKÉ RADNICE BUDE 
OD KVĚTNA UZAVŘENA PRO TURISTY

V letošním roce od května do listopadu nebudou turisté moci 
vystoupat na věž Staroměstské radnice z důvodu opravy. 
Veřejnosti to sdělila mluvčí pražské informační služby 
Prague City Tourism Barbora Hrubá. Loni věž navštívilo 
přes 860.000 turistů. Staroměstský orloj, který patří mezi 
nejvyhledávanější pražské památky, se bude opravovat až 
v příštím roce. Po dobu opravy ho nahradí projekce. 

Většina státních památkových objektů se letos otevřela návštěvní-
kům kolem velikonočních svátků. Pražský hrad své objekty otevřel 
1. dubna, včetně zahrad kolem Hradu. Hlavní sezona bude zahájena 
13. května. Na tento den připadá 300. výročí narození panovnice 
Marie Terezie a na Hradě budou všechny nejdůležitější návštěvnické 
objekty přístupné zdarma. Doprovodný program bude věnován 
osobnosti naší jediné ženy na českém trůnu. Na podzim bude ote-
vřena v Rožmberském paláci stálá expozice o Marii Terezii.

Mezi zahrady na jižním svahu pod Pražským hradem patří zahra-
da Ledeburská, Malá Pálffyovská zahrada, Kolowratská zahrada 
a Malá Fürstenberská zahrada. Nesou stopy gotického opevnění, 
užitkových zahrad renesančních šlechtických paláců i reprezenta-
tivní barokní květinové partery. Otevřené jsou stejně jako Jelení 
příkop od 1. dubna.
V dubnu se turistům otevřela také opravená Novomlýnská vo-
dárenská věž. Bude v ní expozice o hasičích a požárech. Oprava 
pětatřicetimetrové věže, která je historickou kulturní památkou, 
vyšla na skoro 50 milionů korun.

-aba-
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Chrám sv. Víta, v popředí Mrákotínský monolit od Josipa Plečnika 
s hlavicí od Bořka Šípka, 3. hradní nádvoří



 MARII TEREZII NA HRADĚ PŘIPOMENE 
KOSTÝMOVANÝ PRŮVOD

Průvod více než sedmdesáti kostýmovaných postav v čele s krá-
lovnou Marií Terezií v kočáře taženém koňmi zahájí v sobotu 
dne 13. května 2017 na Pražském hradě letní turistickou sezónu 
a připomene 300. výročí narození této panovnice. Královnu bude 
v průvodu obklopovat všech jejích 16 dětí včetně Marie Antoinetty 
a na padesát habsburských vojáků s křesadlovými puškami a šav-
lemi. Průvod projde k pódiu na III. nádvoří, kde pak hlavní postavy 
průvodu sehrají krátkou divadelní inscenaci představující život 
a dílo ženy, jež velkou část panování válčila o své země a zároveň 
zavedla některé reformy, např. v roce 1774 v Čechách povinnou 
školní docházku. Marie Terezie se narodila 13. května 1717 ve 
Vídni; českou královnou byla korunována v Praze 12. května 1743.
Historické kostýmy si budou moci obléct i samotní návštěvní-
ci. Jako již tradičně bude na Hradě ve spolupráci se Studiem 
Barrandov otevřena fotokostymérna s téměř stovkou kostýmů 
a kostýmových doplňků.
V rámci zahájení sezóny budou také zdarma otevřeny všechny 
hlavní návštěvnické objekty: Starý královský palác, Příběh Praž-
ského hradu, Katedrála sv. Víta, Bazilika sv. Jiří a Zlatá ulička. 

PROČ SI PŘIPOMÍNAT MARII TEREZII?
300. výročí narození Marie Terezie si Hrad připomíná mimo jiné 
proto, že za její vlády získal dnešní stavební podobu. Přestavba 
započala změnou Rožmberského paláce na Tereziánský ústav 
šlechtičen, před Starý královský palác byl představen spojovací 
Tereziánský trakt a na západním konci vznikla velkolepá sjed-
nocující stavba Nového paláce. Díky táhlým pozdně barokním 

fasádám se Hrad změnil v  rezidenční zámek a Praha získala 
korunu svého nezaměnitelného panoramatu, kdy z horizontály 
hradních střech ční gotická vertikála věže katedrály zvýrazněná 
barokními báněmi. Přestavbu Hradu dovršilo zasypání příkopu 
dělícího Matyášovu bránu od dnešního Hradčanského náměs-
tí a vybudování prvního nádvoří po způsobu čestného dvora, 
symbolicky dovršeného obřími sochami zápasících Herkulů, jež 
fascinují návštěvníky i přijíždějící státníky dodnes.

ZAHÁJENÍ LETNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY NA PRAŽSKÉM 
HRADĚ

Sobota 13. 5. 2017, 10.00–17.00
Průvod areálem Hradu: 10.00, 12.30, 14.30
Zdarma přístupné objekty: Starý královský palác, Příběh Pražské-
ho hradu, Katedrála sv. Víta, Bazilika sv. Jiří a Zlatá ulička

Při minulém zahájení sezóny byl hlavní hvězdou Karel IV. 
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 zpražský hrad
  PRAŽSKÝ HRAD

Hrad I., nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
e-mail: info@hrad.cz
www.hrad.cz

 A většina historických památek na Pražském hradě má bezbariérový 
vstup

Pražský hrad – sídlo českých knížat a králů od konce 9. století 
se vyvíjí nepřetržitě po celých jedenáct set let. Dnes je sídlem 
prezidenta republiky. Konají se zde slavnostní státní akty, vý-
znamné koncerty, výstavy.

INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRAŽSKÉHO HRADU 
II. nádvoří – tel. +420 224 372 423, 224 372 419, III. nádvoří – tel. 
+420 224 372 434, 224 372 435, e-mail: info@hrad.cz, otevřeno 
denně 9.00–17.00

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY 
tel. +420 224 373 584, e-mail: info@hrad.cz, výklad v češtině 
50  Kč, cizojazyčně 100  Kč – 1 osoba/každá započatá hodina 
výkladu.

NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ
Hradní areál: celoročně otevřen 6.00–22.00
Objekty se vstupenkou: Starý královský palác, expozice Příběh 
Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou, 
Obrazárna Pražského hradu, Prašná věž, Rožmberský palác  
9.00–17.00. Katedrála sv. Víta 9.00–17.00 (v neděli po ukonče-
ní bohoslužeb od 12.00, poslední vstup vždy v 16.40). Velká jižní 
věž 10.00–18.00. Expozice Svatovítského pokladu 10.00–18.00. 
Zahrady Pražského hradu a Jelení příkop jsou v letní sezoně 
otevřeny 10.00–18.00. Zahrada Na Baště je otevřena denně 
6.00–22.00 

CENÍK VSTUPNÉHO DO HISTORICKÝCH OBJEKTŮ 
PRAŽSKÉHO HRADU

  ceny jsou uvedeny v pořadí: plné vstupné/sleva*/rodinné vstupné.

Pražský hrad – okruh A: Starý královský palác, expozice Příběh 
Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Prašná věž, katedrála sv. Víta, 
Rožmberský palác, Zlatá ulička – 350/175/700 Kč
Pražský hrad – okruh B: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, 
katedrála sv. Víta, Zlatá ulička – 250/125/500 Kč
Pražský hrad – okruh C: Expozice Svatovítského pokladu, 
Obrazárna Pražského hradu – 350/175/700 Kč
Obrazárna Pražského hradu: 100/50/200 Kč
Expozice Příběh Pražského hradu: 140/70/280 Kč
Expozice Svatovítského pokladu: 250/125/500 Kč
Prašná věž: 70/40/140 Kč
Velká jižní věž katedrály sv. Víta: 150 Kč (jednotné vstupné)

* SLEVY VSTUPNÉHO:
– mládež od 6 do 16 let
– studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let
– rodinné vstupné (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)
– senioři starší 65 let

VSTUPNÉ PRO TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL:
Pražský hrad – okruh A + Obrazárna – žáci základních škol 
s pedagogickým doprovodem po předložení jmenného seznamu 
potvrzeného školou (vstupné pro skupinu v max. počtu 30 žáků 
+ 2 osoby doprovodu) – 150 Kč

VOLNÝ VSTUP:
– děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem
– děti do 6 let
– držitelé průkazu ZTP
– držitelé průkazu ZTP–P včetně jedné osoby doprovodu
– licencovaní průvodci s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky 
do návštěvnických objektů
Vstupenky jsou platné 2 dny. Zakoupené vstupenky nelze 
vracet. Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu 
nebo dokladu o denním studiu. Vstupné na výstavy, přednášky, 
koncerty a podobné akce je stanovováno samostatně.
Fotografování interiérů – licence: fotografovat je možno 
pouze bez použití blesku a stativu. Fotografovat nelze v expozici 
Příběh Pražského hradu, expozici Svatovítského pokladu, v Ob-
razárně Pražského hradu, v Rožmberském paláci, a v Mihulce. 
Cena 50 Kč.

  DOPROVODNÉ AKCE
Po stopách Karla IV. na Pražském hradě   Po stopách Karla IV. se 
mohou návštěvníci vydat v rámci tzv. Karlova okruhu: prohlídka 26 
míst v areálu Pražského hradu, během které se návštěvníci dozvědí 
o stavebních a uměleckých počinech, kterými Karel IV. významně 
zasáhl do jeho podoby. Trasa prohlídky vede ke katedrále sv. Víta, ke 
Starému královskému paláci, kostelu Všech svatých nebo k Nejvyšší-
mu purkrabství. Upozorňuje i na stavby, které vplynuly do stavební 
hmoty mladších objektů, takže si je dnes už nelze prohlédnout. Ke 
Karlovu okruhu byla vydána doprovodná publikace.

  STÁLÉ EXPOZICE

  KAPLE SV. KŘÍŽE NA PRAŽSKÉM HRADĚ
II. nádvoří

  otevřeno denně 10.00–18.00

Svatovítský poklad   V kapli sv. Kříže na II. nádvoří Pražského 
hradu se ukrývá výběr toho nejlepšího z chrámového pokladu 
shromažďovaného při kostele a katedrále sv. Víta od 11. století. 
Stálá výstava Svatovítského pokladu představuje 139 předmětů 
vysoké historické a umělecké ceny, mj. náročně zdobené 
relikviáře, monstrance a jiné liturgické náčiní včetně bohatě vy-
šívaných rouch. Většina předmětů je zhotovena z pozlaceného 
stříbra či ryzího zlata. Nejvzácnějším mezi vystavenými díly je více 
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než půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který nechal ve druhé 
polovině 14. století zhotovit císař Karel IV. pro relikvie Kristova 
umučení. Z mladších předmětů v Pokladu k nejpozoruhodnějším 
patří zlatá monstrance z roku 1766, jejíž zlaté tělo zdobí více než 
700 drahokamů. Tato monstrance je jednou ze tří zlatých barok-
ních monstrancí, dochovaných v českých zemích.
V expozici však návštěvníci najdou i předměty původně profán-
ního charakteru. Příkladem je křišťálový soudek z 16. století, 
který se relikviářem stal až druhotně – poté, co do něj karlštejnští 
purkrabí vložili ostatky sv. Agáty a sv. Alžběty.
Zajímavý je také interiér samotné kaple sv. Kříže, která byla 
pro účely stálé expozice Svatovítského pokladu stavebně reno-
vována a kompletně restaurována. Výzdobě kaple, postavené po 
polovině 18. století podle návrhu architekta Niccolo Pacassiho, 
vévodí oltářní obraz Krista na kříži v životní velikosti, který v roce 
1762 vytvořil František A. Palko.

  STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC – GOTICKÉ 
PODLAŽÍ

  otevřeno denně 9.00–17.00

Příběh Pražského hradu   Dějiny Pražského hradu od prehisto-
rie až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktiv-
ní programy s vizualizacemi stavebního vývoje hradního areálu. 
Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných 
exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá tra-
sa, chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, 
zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je umístěna 
v hlavních sálech gotického podlaží Starého královského paláce. 
Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata spojená 
s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh církve 
a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, Příběh 
korunovací i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky jsou 
umístěny v nově zpřístupněných prostorách navazujících na hlavní 
trasu prohlídky | info: www.hrad.cz nebo tel. +420 224 373 109

PŘEDNÁŠKY
  Nejnovější poznatky z historie Pražského hradu můžete získat v rámci 
XXXVII. části programu přednáškového cyklu, rezervace a podrobnosti 
na www.pribeh–hradu.cz

  Info: www.hrad.cz nebo tel. +420 224 373 109

 11. 05. | 17.00 | Stavební písař J. H. Dienebier a úpravy 
Hradu v 1. pol. 18. stol. – přednášející: PhDr. Martin Krum-
mholz, Ph.D.
 25. 05. | 17.00 | Architekti Pražského hradu po Plečnikovi/
Karel Janák/vycházka – přednášející: Ing. arch. Zdeněk Lukeš

  OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
II. nádvoří

  otevřeno denně 9.00–17.00

Obrazárna Pražského hradu je nejstarší kontinuálně 
existující sbírkou obrazů v našich zemích. Návštěvníci si 
v prostorách původních renesančních koníren prohlédnou vy-
braná díla dvorských umělců, starých mistrů německé 

a nizozemské renesance, italské renesance a manýrismu 
i umělců středoevropského a holandského baroka | více 
informací na www.hrad.cz

  PRAŠNÁ VĚŽ
  otevřeno denně 9.00–17.00

Stálá expozice Hradní stráže   Výstava, která nese podtitul 
„Od  knížecí družiny k  Hradní stráži prezidenta“ mapuje 
historický vývoj i současnost jednotky, která střeží bezpečnost 
prezidenta republiky. Výstava, kterou připravila Správa Pražského 
hradu, Hradní stráž a Vojenský historický ústav, se pro návštěvníky 
otevřela v prosinci 2008 u příležitosti 90. výročí vzniku Hradní stráže.

  ZLATÁ ULIČKA
  expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových 
okruhů, od 17.00 do 21.00 není vstup zpoplatněn, ale expozice, 
včetně věže Daliborky, jsou uzavřeny

Stálá expozice ve Zlaté uličce   Zlatá ulička je zřejmě nejroman-
tičtějším místem Pražského hradu. Kromě opravených barevných 
drobných domků nabízí novou stálou expozici, která přibližuje 
život v Uličce ve všech obdobích její 500leté existence. Návštěvníci 
mohou nahlédnout například do domácnosti věhlasné jasnovid-
ky Matyldy Průšové, seznámit se s příbytky zlatníka, červeného 
střelce či hradní ranhojičky. V kuchyni amatérského filmaře pana 
Každého mohou posedět při projekci dobových filmů a u švadlen-
ky si připomenou písničky Karla Hašlera. Ve zbylých domečcích 
jsou opět v provozu tradiční obchůdky. Pozoruhodná je i výstavka 
předmětů objevených při posledním archeologickém průzkumu.

  DALŠÍ AKCE
13. 05. | 10.00–17.00 | Zahájení letní sezóny. Pražský hrad 
opět zahájí letní sezónu otevřením nejvýznamnějších objektů 
zdarma. V rámci symbolické akce, která letos připadá přesně na 
den 300. výročí narození české královny Marie Terezie, budou 
zdarma otevřeny všechny hlavní návštěvnické objekty: Sta-

rý královský palác, Příběh Pražského hradu, Katedrála 
sv. Víta, Bazilika sv. Jiří, Rožmberský palác a Zlatá ulička. 
Na odkaz Marie Terezie, jediné ženy na českém královském trůně, 
bude zaměřeno i tradiční výpravné divadelní vystoupení na 
III. nádvoří Pražského hradu. Výročí Marie Terezie si Hrad 
připomíná proto, že to byla právě ona, kdo dal Pražskému hradu 
jeho současnou stavební podobu | III. nádvoří Pražského hradu

Zahájení letní sezony na Pražském hradě, foto © Správa Pražského hradu
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 zpamátky
� VÝZNAMNÉ PAMÁTKY

  JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
Jindřišská, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
tel.: +420 224 232 429 
e-mail: pokladna@jindrisskavez.cz
www.jindrisskavez.cz

  otevřeno: denně 10.00–19.00
  vstupné: základní 100 Kč, senioři a studenti 80 Kč, děti 50 Kč,  
rodinné 290 Kč

  rezervace vstupenek na výše uvedených kontaktech

STÁLÁ EXPOZICE
Muzeum pražských věží   Naprosto jedinečná expozice před-
stavuje návštěvníkům 120 nejznámějších pražských věží a svou 
interaktivní formou umožňuje seznámit se nejen s fakty o jednot-
livých objektech a jejich historií, ale také nahlédnout do tajemství 
legend, jež se s místem pojí | 4. patro
Pocta Jindřišské věži   Interaktivní expozice s kompletním 
výkladem o Jindřišské věži – o historii, přestavbě, kulturním 
dění | 6. patro

VÝSTAVA
Nostalgická Praha v Jindřišské věži | do 20. 8.

POŘADY
 03. 05. | 17.00 | Znovuzrození Jindřišské věže. Procházka 
historií JV s ing. Janem Stěničkou. Vstupné: 130 Kč | 10. p.
 22. 05. | 19.00 | Autorské čtení. Autorské čtení povídek nejen 
z kulturních magazínů Totem.cz, Pismak.cz, Literra.cz a dalších 
autorů. Ve druhé půlce večera proběhne beseda o Irsku ! Více 
info: ctenivevezi@gmail.com (Petula Heinriche, Martin Zborník). 
Vstupné: 50 Kč | 10. p.

KONCERT
25. 05. | 19.00 | Večer písní Zuzany Navarové. Písně Zuzany 
Navarové po 12 letech opět ožijí. V komorním a velmi citlivém 
podání brněnského kytaristy Adama Kubáta a pražské zpěvačky 
Martiny Trchové se rozezní pod střechou Jindřišské věže. Těšit se 
můžete na skladby ze všech tvůrčích období (KOA, Nerez, spo-
lupráce s Iváne Gutierézem, písně Josefa Kainara ze spolupráce 
s Karlem Plíhalem) i na drobné postřechy k Zuzanině tvorbě. 
Vstupné: 100 Kč | 10. p.

DIVADLO
 10. 05. | 19.30 | Jedna a jedna jsou tři. Hra měla premiéru už 
v roce. 2004 v Jindřišské věži. Hra autora Václava Procházky nám 
přibližuje dvě osudové ženy Antonína Dvořáka, milující ženu Annu 
a milovanou tajnou lásku Josefínu, které vedou imaginární dialog 
o svém osudovém muži. Představení je rozděleno do klíčových 
epizod jejich pozoruhodného společného života od Dvořákových 
hud.  začátků a prvních úspěchů v Praze přes turné Evropou až 
k slavné premiéře Novosvětské symf.v New Yorku | www.diva-
dlovevezi.cz | vstupné: 290 Kč | 10. p.

  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
VYŠEHRAD

V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad
tel.: +420 241 410 348, 241 410 247 
e-mail: info@praha-vysehrad.cz
www.praha-vysehrad.cz
Národní kulturní památka, místo opředené bájemi a pověstmi, sídlo 
prvního českého krále z konce 11. století, symbol české národní 
státnosti

 A historický areál NKP Vyšehrad je bezbariérový
  spojení: metro C – Vyšehrad; tram 7, 18, 24, st. Albertov; tram 2, 3, 
7, 17, 21, st. Výtoň

  průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace 
v areálu podle směrovek a orientačních map

  VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV SE SLAVÍNEM
  otevřeno: denně 8.00–18.00
 A bezbariérový vstup do baziliky sv. Petra a Pavla

Místo, kde je pochováno více než 600 osobností české kul-
tury a vzdělanosti, např. A. Dvořák, K. Čapek, B. Němcová, K. H. 
Mácha, J. Neruda, A. Mucha, M. Aleš, E. Destinnová, J. Heyrovský, 
B. Smetana, Z. Štěpánek ad.

  INFORMAČNÍ CENTRUM ŠPIČKA
  otevřeno denně 9.30–18.00
 A bezbariérový vstup

Informace, prodej suvenýrů, propagace, občerstvení; torzo gotické 
brány Špičky z doby Karla IV.; nachází se v ulici V Pevnosti mezi 
Táborskou a Leopoldovou branou

  INFORMAČNÍ CENTRUM CIHELNÁ BRÁNA
Cihelná brána, ul. V pevnosti 46

  otevřeno denně 9.30–18.00

Informace, prodej suvenýrů, propagace. 
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  STÁLÉ EXPOZICE
  všechny stálé expozice otevřeny denně 9.30–18.00

CIHELNÁ BRÁNA, KASEMATY A SÁL GORLICE
  vstupné: výstava a vstup do kasemat s průvodcem: 60 Kč, snížené 
30 Kč, rodinné 120 Kč, děti do 6 let zdarma
 A bezbariérový vstup, doporučuje se doprovod – nerovný povrch

Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění a Praž-
ské brány – vchod z Cihelné (Pražské nebo Nové) brány 
Kasematy a sál Gorlice, kde se nachází šest originálních 
barokních soch z Karlova mostu – vstup z Cihelné brány

GORLICE
 01., 02., 03. 05. | 19.00 | Cirkusové legendy – nový cirkus 
a  staré pověsti české v  podání mladých studentů Cirqueonu 
a jejich pedagogů. Cirqueon ve spolupráci s Národní kulturní 
památkou Vyšehrad připravil jedinečné cirkusové site specific 
představení v prostorách kasemat, Gorlice a parku v areálu Vyše-
hradu. Pod režijním vedením Filipa Jeviče vás studenti provedou 
Vyšehradem a jeho tajemným podzemím za pomoci akrobacie, 
žonglování, tance a balančních technik. Dramaturgie předsta-
vení se opírá o Staré pověsti české, které aktuálně zpracovává. 
Představení začíná v parčíku před Gorlicí | vstupné 150/100 Kč | 
vstupenky rezervujte na goout.net/cs/listky/cirkusove-legendy-
-na-vysehrade/ckcb/

GOTICKÝ SKLEP
  vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 100 Kč, děti do 6 let 
zdarma
 A bezbariérový přístup od Starého purkrabství

Historické podoby Vyšehradu   Stálá expozice ve zrekonstru-
ovaném kasematovém prostoru. 

  KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VYŠEHRADU 
NA OBJEDNÁVKU

Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které 
se pojí k Vyšehradu   Během 90 minut navštívíte jeho nejzají-
mavější místa | více na www.praha–vysehrad.cz; objednávky na 
tel. 241 410 348, e-mail: info@praha-vysehrad.cz, nebo přímo 
v Infocentru Špička

  PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Prohlídka Kaple Stětí svatého Jana Křtitele a martinských 
kasemat   Každou sobotu a neděli v 11.00 a 14.00 | začátek pro-
hlídky v Infocentru Špička | vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč

  INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY 
O VYŠEHRADĚ

Navštivte Vyšehrad se svojí školní třídou a prozkoumejte 
jeho tajemná místa

  objednávky na e-mail: strnadova@praha-vysehrad.cz

Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ
Libuše – pro 2. – 4. třídu ZŠ

Výprava – pro 8. a 9. třídu ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ či gymnázií
Budíme češtinu – pro 1. – 4. třídu ZŠ
Turnaj krále Karla – pro 1. a 2. třídu ZŠ

  GALERIE VYŠEHRAD (NAD LIBUŠINOU 
LÁZNÍ)

www.facebook.com/vysehradgalerie
  otevřeno: denně 9.30–18.00
  vstupné: 20 Kč
  kurátor výstav: Petr Vaňous 

VÝSTAVA
Vladimír Véla: Precese | od 1. 5. do 4. 6.

  STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL 
 20. 05. | 11.00 | Má vlast cestami proměn – co potřebujeme 
k životu? Potravu pro tělo, krásu pro duši!  Svědectví o utváření 
hezkého domova napříč celou zemí přinese už po deváté národní 
putovní výstava Má vlast cestami proměn. Přijďte si prohlédnout 
působivé proměny a setkat se s lidmi, díky kterým je zvelebeno 
a zachráněno mnoho chátrajících objektů.  Výstavu zde uvidíte 
exkluzivně celou na jednom místě, než se jednotlivé kolekce vydají 
na svou celoroční pouť. Pan arch. Josef Pleskot udělí proměnám 
z ročníku 2016 ceny odborné poroty a ocení vítěze internetového 
hlasování. Hlavními partnerským krajem je kraj Liberecký. Usly-
šíte písničkářku Kayu a sbor Akcent z Libereckého kraje, tradičně 
Spirituál kvintet a mnoho dalších. Vyšehradské památky budou 
přístupné za symbolické vstupné, bude otevřen Slavín – hrobka 
významných osobností vědy a kultury. Je připraven bohatý pro-
gram pro děti. | více informací na cestamipromen.cz
 26. – 28. 05. | XI. ročník Prague Food Festivalu – poprvé 
na Vyšehradě, tři dny špičkové gastronomie. Hlavní myšlenkou 
festivalu je nabídnout vám vysokou gastronomii za přijatelnou 
cenu a zanechat ve vás unikátní kulturní zážitek. Můžete se těšit 
na špičkové pokrmy ze všech koutů světa připravené těmi nejlep-
šími restauranty Česka podle Maurerova výběru Grand Restaurant, 
na lahodná vína, osvěžující piva, prvotřídní koktejly a luxusní 
minerální vody. V nabídce bude i celá řada delikates jako čokolá-
dové pralinky, husí játra, párování vína s čokoládou, hlemýždi na 
několik způsobů, italské sýry, lahodné paštiky, domácí hummus 
či italská zmrzlina. Připraven je i bohatý doprovodný program, 
který nabídne barokní kuchyni na stánku Czech Specials, školu 
vaření s Apetitem, cooking show na stáncích Kenwood a Hot-
point, workshopy, přednášky o zdravé stravě, soutěž čepování 
piva s Lobkowicz, skvělou hudbu v Prolog Baru a v La Bodequita 
del Medio nebo dětský koutek. Prague Food Festival si zkrátka 
nesmíte nechat ujít. | více informací o programu a vstupenkách 
na www.praguefoodfestival.cz | prostory vyhrazené pro festival 
budou přístupné pouze s platnou vstupenkou
Programy pro děti viz rubriku Volnočasové aktivity.
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  LETNÍ SCÉNA
01. – 31. 05. | Doprovodný program festivalu Vyšehraní  
– divadelní představení, koncerty, workshopy a další. | více infor-
maci o programu a vstupenkách na www.vysehrani.cz

  NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2 – Nové Město 
tel.: +420 224 947 190 
www.facebook.com/NRpraha
www.nrpraha.cz

  Vyhlídka z věže Novoměstské radnice: vstupné plné 60 Kč,  
snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč, otevřeno út–ne 10.00–18.00

  vstup do NR z Vodičkovy ulice 1/3, není–li uvedeno jinak
  polední pauza v Galerii a ve Věži 30 min mezi 12.00–13.00
  Café Neustadt: otevřeno denně – www.facebook.com/cafeneustadt, 
vstup z nádvoří NR 

VÝSTAVY
Historie Nového Města a Praha panoramatická   Stálou 
expozici o historii Nového Města, jeho radnice a přilehlého Kar-
lova náměstí tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. 
Prahy. Představuje i nejstarší pražská panoramata. Byt věžníka 
(vstupné v ceně vstupenky na věž) | otevřeno od 21. 3. 
Neviditelná výstava   Nezapomenutelná hodina v naprosté 
tmě s nevidomým průvodcem. Dlouhodobá výstava | výstavní 
prostory II. patro NR; otevřeno po–pá 12.00–20.00, so–ne, svátky 
10.00–20.00; vstupné na tel. 777 787 064
Oldřich Smutný | Monotypy, akvarely   Výstava výboru z díla 
výtvarníka Oldřicha Smutného z let šedesátých | Galerie v přízemí; 
otevřeno út–ne 10.00–18.00; vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, 
rodinné 100 Kč | od 21. 4. do 21. 5.
Michal Machat / Malba, kresba, grafika, plastika   Výstava 
díla výtvarníka Michala Machata | Galerie v přízemí, otevřeno 
út–ne 10.00–18.00. vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 
100 Kč|  od 26. 5. do 30. 6. 
Dolomity – kamenné srdce světa   50 fotografií doprovodí 
návštěvníka na jeho cestě skrze hluboká údolí a vrcholky hor. 
Fotografie kopců a velkolepých horských masivů, zelených pastvin 
a modrých jezer ukazují mnoho tváří tohoto jedinečného pohoří. 
Fotograf Georg Tappeiner, který pochází z Merana, zachytil tento 
region na snímcích, které vyzařují archaickou sílu | Galerie ve věži 
| otevřeno út–ne 10.00–18.00 | vstupné v souvislosti se vstupem 
na věž | od 4. do 28. 5.

KONCERTY
 02. 05. | 19.00 | LiveART s Maryleen Schiltkamp, Janem 
Bartošem a Tomášem Jamníkem. Program: J. S. Bach, Arvo 
Pärt, Miloslav Kabeláč a Robert Schumann | vstupné plné 240 Kč, 
snížené 120 Kč | Velký sál
 10. 05. | 19.00 | Impressions – koncert předních interpretů 
klasické hudby Kateřiny Englichové (harfa) a Viléma Veverky 
(hoboj) s prezentací nového alba „Impressions“ | vstupné plné 
300 Kč, snížené 200 Kč – rezervace na bouskova@bohemianar-
tists.cz | Velký sál
 15. 05. | 19.00 | Petr Nekoranec & Talenty světové opery 
– Petr Nekoranec (tenor a průvodní slovo) a jeho hosté z Oper-
ního studia Bavorské opery (Anna El-Khashem – soprán, Alyona 
Abramova – mezzosoprán, Joshua Owen Mills – tenor, Johannes 
Kammler – baryton, Henning Ruhe – klavír) | vstupné k sezení 
300 Kč, ke stání 150 Kč, rezervace na www.nachtigallartists.cz | 
Velký sál
 16. 05. | 19.30 | Stylové večery 2017 – V jarním ladění 
– třetí koncert komorního orchestru Harmonia Praga pod tak-
tovkou Štefana Britvíka s průvodním slovem Miroslava Vilímce 
proběhne mezi díly, které přiléhají zmíněnému májovému času, 
nemůže chybět slavné Vivaldiho Jaro a stejnojmenná skladba 
argentinského skladatele Piazzolly, který povýšil jihoamerické 
tango na nedílnou součást kvalitní vážné hudby | vstupné plné 
300 Kč, snížené 150 Kč, bližší info na www.harmoniapraga.cz | 
Velký sál 
 23. 05. | 19.30 | Markéta Janoušková – mladá houslistka ve 
spolupráci s Cimbálovou muzikou Jiřího Janouška představuje 
originální janáčkovský projekt na pomezí vážné a lidové hudby | 
vstupné plné 120 Kč, snížené / senioři 80 Kč | Velký sál
 27. 05. | 18.00 | Pražský filmový orchestr / Reprezentač-
ní trojkoncert – aktivní členové velkého symfonického tělesa 
s dirigentem a violistou Jiřím Koryntou představí pestrý program 
filmových, popových i klasických skladeb. | vstupné plné 180 Kč, 
snížené pro děti do 10 let 100 Kč- rezervace na www.pfo.cz a na 
tel. 731 172 038 | Velký sál
 30. 05. | 19.30 | George Mraz & Camilla Mraz Trio with 
Anthony Pinciotti – Basista George Mraz, pianistka a vokalistka 
Camilla Mraz a bubeník Anthony Pinciotti hrají a komponují zcela 
unikátní hudbu, vzrušující, budící úžas technickou vynalézavostí 
světové úrovně a inspirační lyričností. | vstupné na místě 350 Kč, 
se slevou na objednavka@jmw.cz | Velký sál

AKCE
 01. a 15. 05. | 10.00–11.00, 16.30–17.30 | Komentované 
prohlídky Novoměstské radnice – prohlídka s poutavým 
výkladem odkryje návštěvníkům kus historie národní kulturní 
památky, která vznikla brzy po založení Nového Města Karlem 
IV. | závazné přihlášky s předstihem - info na www.nrpraha.cz, 
vstup 1 osoba 100 Kč (+ jedno dítě do 15 let zdarma) | sraz na 
nádvoří
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 02., 09., 16., 23., 30. 05. | 10.00–15.00 | Street Food Pop 
Up – nádvoří radnice ještě více ožije. Úterky mezi 10. a 15. ho-
dinou budou patřit kvalitnímu street foodu asi tří stánků, které 
připraví třeba asijskou kuchyni, něco sladkého i pořádný kus masa 
pro všechny návštěvníky z blízkého i dalekého okolí NR | vstup 
zdarma
 14. a 28. 05. | 10.30–13.30 | Nedělní Ethno obědy 2017 – 
kurzy vaření pro děti a dospělé – v každém kurzu se seznámíte 
s tradičními pokrmy jedné země. Nyní poznáte kuchyni gruzijskou 
a kubánskou. Vaření pro děti od 5 ti let s dospělým doprovodem 
je zakončeno společným obědem | počet účastníků jednotlivých 
kurzů je omezen, přihlášení, cena kurzu a další info u pí Yousse-
fové youssefova@inbaze.cz | Žulový bar 1. p.
 20. – 21. 05. | 10–18.00 | Struny dětem – rodinný festival 
pro zvídavé děti a hravé rodiče. Koncerty, workshopy, výtvarné 
dílničky, hravé zóny, site specific hudebně-divadelní prohlídka, 
Struny Teens pro náctileté | 1. patro a nádvoří NR, vstupné na 
www.strunydetem.cz
 28. 05. | 15.00 | Dnes provází Minor – herci divadla Minor 
provedou návštěvníky Novoměstské radnice tak trochu jiným 
způsobem. | vstupné děti 80 Kč, dospělí 120 Kč | sraz na nádvoří
Dlouhodobá akce | The Chamber – Poklad a tajemství 
Karla IV. – dobrodružná úniková hra, která hráče přenese do 
14. století | suterénní prostory vinárny radnice | otevírací doba 
10.00–24.00, vstupné: 1200–1600 Kč za skupinu až 8 lidí | re-
zervace předem na www.thechamber.cz 

  PRAŽSKÉ VĚŽE
Malostranská mostecká věž, Petřínská rozhledna, Praš-
ná brána, Staroměstská mostecká věž, Svatomikulášská 
městská zvonice, Zrcadlové bludiště na Petříně viz rubriku 
Muzea – Muzeum hlavního města Prahy.

  STAROMĚSTSKÁ RADNICE
Staroměstské nám. 1/3, 110 00 Praha 1 – Staré Město
tel.: +420 236 002 629 
e-mail: staromestskaradnice@prague.eu
www.facebook.com/staromestskaradnice
www.staromestskaradnicepraha.cz, www.prague.eu

  památka ve správě hlavního města Prahy; provozuje Prague City 
Tourism

  otevřeno: sály: po 11.00–19.00, út–ne 9.00–19.00; věž: po 
11.00–22.00, út–ne 9.00–22.00 (pokud není budova vyhrazena pro 
akce primátora hl. m. Prahy)

  vstupné: dospělí 250 Kč, držitelé karty Lítačka 230 Kč, děti (6–15 let), 
studenti (do 26 let) a důchodci nad 65 let 150 Kč, děti 4–5 let, ZTP, 
novináři a důchodci nad 75 let 50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 
max. 4 děti do 15 let) 500 Kč, skupiny CK (min. 20 osob) 160 Kč/os., 
školní skupiny – MŠ 20 Kč/os., ZŠ, SŠ a VŠ 70 Kč/os.

Staroměstská radnice   Nejstarší pražská radnice byla svědkem 
řady významných událostí v dějinách Prahy i celého státu. Byla 
založena roku 1338 na základě privilegia uděleného staroměst-
ským měšťanům českým králem Janem Lucemburským. Nevznikla 
novostavbou, určenou ke správním účelům, ale postupným vy-
kupováním měšťanských domů, které byly záhy pro účely rad-
nice mnohokrát přestavovány. Dodnes se zachovalo křídlo jižní, 
tvořené souborem pěti středověkých domů. Východní křídlo bylo 
zcela zničeno 8. května 1945, poslední den druhé světové války.

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

MOBILNÍ VSTUPENKY
Návštěvníci Staroměstské radnice si mohou kromě kla-
sické vstupenky zakoupit i vstupenku elektronickou. Tzv. 
mVstupenka umožní přednostní odbavení při vstupu na věž, 
oproti běžné vstupence zaujme také nižší cenou a nabídne i bo-
nusový obsah do mobilního telefonu. Vstupenku lze získat po 
načtení QR kódu z informačních cedulí ve Staroměstské radnici 
nebo na stránce prague.mobiletickets.cz. Mobilní vstupenku 
nabízí Prague City Tourism pouze individuálním návštěvníkům 
v maximálním počtu 5 osob.
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REKONSTRUKCE VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE
V současnosti probíhá generální rekonstrukce vnějšího pláš-
tě věže Staroměstské radnice, předpokládaný termín dokon-
čení prací je na podzim 2018. V období květen 2017 – listopad 
2017 bude zcela uzavřena věž Staroměstské radnice, od prosince 
2017 do dubna 2018 nebude přístupná radniční kaple a v období 
leden 2018 – červen 2018 bude demontován pražský orloj. Jako 
náhrada za uzavřenou vyhlídku z věže po dobu oprav v roce 2017 
bude automatickou součástí vstupenky do Staroměstské radnice 
výstup na věž Novoměstské radnice na Karlově náměstí.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE JE NA FACEBOOKU
Sledujte aktuální dění ve Staroměstské radnici! Zajímavosti, 
fakta, novinky, pozvánky na speciální akce, mimořádné termíny 
na tematické prohlídky i soutěže o ceny naleznete na oficiálním 
facebookovém profilu Staroměstské radnice: www.facebook.com/
staromestskaradnice

VEČERNÍ PROHLÍDKY
Navštivte historické síně Staroměstské radnice i po zavíra-
cí době!   Večerní prohlídky, které Prague City Tourism pravidel-
ně pořádá, umožňují zájemcům nahlédnout do reprezentačních 
prostor významné kulturní památky i po setmění. Nestandardní 
prohlídka s rozšířeným výkladem je korunována návštěvou radnič-
ní věže, která příchozím nabídne nevšední pohled na slavnostně 
nasvícenou noční Prahu. | rezervace vstupenek na výše uvedených 
kontaktech; vstupné: 250 Kč; délka prohlídky: 120 minut
 06. 05. | 20.00 | Prohlídka v němčině
 13. 05. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
 20. 05. | 20.00 | Prohlídka v češtině
 27. 05. | 20.00 | Prohlídka v angličtině 

STÁLÁ VÝSTAVA
Staletími Staroměstské radnice   Prague City Tourism při-
pravil expozici věnovanou Staroměstské radnici v Praze. Výstava 
přibližuje návštěvníkům stavební vývoj i rozličné osudy nejstarší 
pražské radnice, připomíná nejvýznamnější památky radničního 
komplexu i zásadní osobnosti a události jeho dějin. Textové infor-
mace ilustruje bezmála 100 historických fotografií a vyobrazení. 
Výstava je instalována v tubusu věže Staroměstské radnice a je 
prezentována na téměř 40 výstavních panelech.

  VRTBOVSKÁ ZAHRADA
Karmelitská 25, 110 00 Praha 1 – Malá Strana 
tel.: +420 272 088 350–52
e-mail: zahrada@vrtbovska.cz
www.vrtbovska.cz

  provozuje a spravuje Casus Direct Mail, a. s., www.casus.cz
  spojení: tram 12, 20, 22, st. Malostranské nám.
  otevřeno: denně – duben a říjen denně 10.00–18.00, květen – září 
10.00–19.00

  pořádání svateb tuzemských, zahraničních i symbolických, koncertů, 
společenských i firemních setkání, oslav výročí, tiskových konferencí, 
prezentací, přehlídek.

  akreditovaní průvodci mají vstup do prostor zahrady zdarma, průvod-
ce skupiny nad 6 osob získává pro návštěvníky slevu 20%.

  Wifi připojení zdarma!

Jedna z nejvýznamnějších barokních zahrad v Evropě 
vybudovaná v letech 1715–1720 dle návrhu architekta 
Františka Maxmiliána Kaňky s bohatou sochařskou a plastic-
kou výzdobou Matyáše Bernarda Brauna a freskami Václava 
Vavřince Reinera.
Ateliér Mikoláše Alše, ptačí voliéra s exotickým ptactvem, 
fontány s rybami, prodejní galerie, upomínkové předměty.
Dle hodnocení průvodců je z místa vyhlídky nejkrásnější pohled 
na panorama Hradčan a Malé Strany.

VÝSTAVA
„Obrazy a obrázky – Fortinovi“ | od 15. 5. do 30. 5.
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� CÍRKEVNÍ PAMÁTKY

  HISTORICKÁ MIKVE
Široká 3,110 00 Praha 1 – Staré Město / Josefov

  otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 10.00–16.00

Historická mikve (rituální lázeň) se nachází v areálu Pinka-
sovy synagogy. Při archeologickém průzkumu v roce 1968 byly 
v podzemí objeveny klenuté prostory se zbytky několika starých 
studní a mikve využívající trvalého vodního zdroje v této oblasti. 
Podle dochovaného zdiva a nalezené keramiky pochází rituální 
lázeň nejspíše z počátku 16. století a patří k nejstarším dokladům 
židovského osídlení v oblasti Pinkasovy synagogy. 
Historická mikve je přístupná veřejnosti jen s odborným prů-
vodcem (v českém a anglickém jazyce).

  JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Jeruzalémská 7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
www.synagogue.cz/Jerusalem

  otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 11.00–17.00
  vstupné zahrnuje prohlídku synagogy: dospělí 80 Kč, děti 6–15 let, 
senioři a studenti 50 Kč, děti do 6 let zdarma; vstupné pro skupiny CK 
s průvodcem: dospělí 50 Kč, děti 6–15 let, senioři a studenti 30 Kč, 
děti do 6 let zdarma

  pro vstup je také platná společná zlevněná vstupenka ze Staronové 
synagogy a vstupenka ze Židovského muzea v Praze (je možné ji 
využít i druhý den)

Synagoga byla postavena v letech 1905–1906 podle 
projektu vídeňského architekta Wilhelma Stiassného 
a kombinuje secesní tvarosloví s maurským stylem. Synagoga je 
unikátní památkou pražské architektury počátku 20. sto-
letí a současně nádherným příkladem synagogální architektury 
Rakousko-Uherska. Návštěvníky zaujme obnovené hlavní průčelí 
a portál a dále restaurované nástěnné malby a vitráže oken. Po-
řádají se zde koncerty a výstavy.

STÁLÉ VÝSTAVY
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek   Poprvé 
se veřejnosti představuje poválečná historie pražské židovské 
komunity.

Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989   Vý-
stava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, které 
jsou ve správě Židovské obce v Praze.
10 hvězd. Revitalizace židovských památek v České re-
publice   Výstava pojednává o projektu realizovaném Federací 
židovských obcí. Jedná se o rekonstrukce synagog a rabínských 
domů. Dosud bylo zrekonstruováno 10 objektů.

VÝSTAVY
Život v  diaspoře   Výstava fotografií Jindřicha Buxbauma | 
do 28. 5.
Aron Grünhut – Zachránce Židů | do 28. 5.

  LORETA
Mariánské poutní místo
Provincie kapucínů v ČR

Loretánské nám. 7/100, 118 99 Praha 1 – Hradčany 
tel.: + 420 220 516 740 
e-mail: loreta@loreta.cz
www.facebook.com/loretapraha
www.loreta.cz

  spojení: tram 22, st. Pohořelec 
  otevřeno: denně 9.00–17.00
  vstupné: základní 150 Kč, senioři (70+) 130 Kč, studenti 110 Kč, 
rodinné 310 Kč, děti 6–15 let 80 Kč

  audioprůvodce: 150 Kč – česky, anglicky, německy, francouzsky, 
rusky, španělsky, italsky

  poplatek za fotografování 100 Kč

Pražskou Loretu založila Kateřina Benigna hraběnka 
z Lobkowicz v roce 1626. Komplex budov byl stavěn postup-
ně několik desítek let. Staviteli vrcholně barokního průčelí byli 
ve 20. letech 18. století Kryštof a Kilián Ignác Dienzenhoferové, 
na výzdobě interiérů se podíleli význační tvůrci barokní Prahy: 
P. Brandl, M. V. Jäckel, R. Prachner a řada dalších.

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

KLENOTNICE
Představuje ucelenou historickou sbírku votivních darů P. Ma-
rie Loretánské. Monstrance, kalichy a další vystavené předměty 
představují ojedinělá zlatnická díla, převážně ze 17. a 18. století. 
Nejpozoruhodnější je Diamantová monstrance zvaná Pražské 
slunce. Je z pozlaceného stříbra, ozdobená 6 222 diamanty.

152  památky

mailto:loreta@loreta.cz


STÁLÁ EXPOZICE
Trvale zpřístupněn je 3D model krypty s barokními freskami 
podle Rembrandta a dalších holandských a vlámských malí-
řů. Umělecká díla spojená s historií Lorety a kapucínského řádu. 
Významná část výstavy Skrytá tvář Loretánského pokladu 
se stala součástí stálé expozice – Loretánský poklad tak zůstává 
trvale vystaven v celé své bohatosti.

LORETÁNSKÁ ZVONOHRA SLAVÍ VÝROČÍ
V roce 2017 uplyne 322 let od okamžiku, kdy Pražané poprvé 
uslyšeli tóny pražské zvonohry. K této příležitosti byla otevřena 
nová multimediální část expozice, přibližující návštěvní-
kům historii nástroje. Přijďte se podívat zblízka, jak zvonohra 
funguje!
Pravidelné sváteční koncerty zvonohry jsou opět obnoveny, 
program najdete na webu Lorety.

VÝSTAVA
Loreta Dientzenhoferů   Příběh loretánského průčelí, výsta-
va byla prodloužena do konce roku 2017. Těšit se můžete na 
tři architektonické modely jednotlivých stavebních fází Lorety, 
dobové grafiky s pohledy na Loretu, haptický model, originály 
soch z balustrády – torza andílků, rukopisy slavných architektů 
a sochařů i prezentaci zajímavých momentů z právě dokončené 
rekonstrukce hlavního průčelí. 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Loretánská kaple – sobota 7.30, kostel Narození Páně – 
neděle v 18.00
Aktuální program bohoslužeb je na www.loreta.cz
Poutní mše si mohou skupiny poutníků předem dojednat 
e-mailem.

AKTUÁLNÍ PROGRAM
 03. 05. | 19.00 | Benefice Večery u kapucínů. Vystoupí písnič-
kář a zpěvák Pavel Helan. Výtěžek podpoří Domácí hospic Setkání 
v Rychnově nad Kněžnou | v klášterním refektáři naproti Loretě
 06. 05. | Poutní sobota. V 18.00 mše sv. v kostele Narození 
Páně; po mši svaté loretánská pobožnost v ambitu.
 10. 05. | 18.00 | Koncert Societas Musicalis. Mariánská mo-
teta. C. Monteverdi, A. Grandi, A. Hammerschmidt a další. Alena 
Maršíková (varhany), Tereza Růžičková (soprán).
 17. 05. | Otevřený kůr. Po celý den komentované prohlídky 
varhan s ukázkami varhanní hudby. Prohlídku je třeba rezervovat 
mailem.

  STRAHOVSKÝ KLÁŠTER – STRAHOVSKÁ 
OBRAZÁRNA
Královská kanonie premonstrátů na 
Strahově

Strahovské nádv. 1/132, 118 00 Praha 1 – Hradčany
tel.: +420 233 107 730 
www.strahovskyklaster.cz

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

  prodej vstupenek končí 30 minut před uzavřením objektu

STÁLÁ EXPOZICE
Klenotnice Strahovského kláštera   Klenotnici tvoří soubor děl 
uměleckého řemesla, které dokumentují rozmanitost předmětů 
liturgické povahy, jež vznikly přímo na objednávku řádu nebo se 
do majetku kanonie dostaly koupí či darem.

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

KONVENTNÍ BUDOVA – PŘÍZEMÍ
Ambity, kapitulní síň, zimní a letní refektář, románské sály

Multimediální expozice o Strahovském klášteře a zakla-
dateli premonstrátského řádu sv. Norbertovi
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VÝSTAVA
Josef Symon, Miroslava Symon: Kov – Papír – Kůže – Re-
staurování | Křížová chodba | do 31. 5.

  KOSTEL SV. KLIMENTA NA LEVÉM 
HRADCI

Kulturní památka, která je majetkem římskokatolické církve
  spojení: bus 340 a 350 z Vítězného náměstí do zastávky Levý Hradec, 
nebo Rozcestí Žalov; vlak z Masarykova nádraží do zastávky Roztoky 
– Žalov; autem je Levý Hradec dostupný z Dejvic cca za dvacet minut

  vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč

PROHLÍDKY
Prohlídka s průvodcem po přemyslovském hradišti
Prohlídka v kostele sv. Klimenta

  1. 5.  začínají víkendové prohlídky od 10 do 17.00, s výjimkou sobotní 
14. hodiny, kdy je do 15.00 mše

  mimo víkend lze objednat prohlídky (pouze pro 6 a více osob) telefonic-
ky u průvodce: Marcel Ramdan – 776 651 596

  možnost zakoupení turistických vizitek a známek, pohlednic a jiných 
suvenýrů

� TECHNICKÉ PAMÁTKY

  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA  
STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Kotevní bod Evropské cesty průmyslového 
dědictví

Papírenská 6, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
e-mail: prohlidky.info@gmail.com
www.staracistirna.cz

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

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

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

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

PROHLÍDKA OBJEKTU
Bývalá čistírna odpadních vod (Národní kulturní památka) 
je unikátním dokladem historie architektury, techniky 
a čištění odpadních vod. V areálu, který byl postaven v letech 
1901–1906 (provoz ukončen v roce 1967) jako součást systema-
tické stokové sítě v Praze, jsou zpřístupněny původní prostory 
s pozůstatky původní technologie. Dodnes funkční kotelnu 
a parní stroje (1903 Breitfeld – Daněk) je možné vidět při provozu 
při kulturních akcích. Výklad s kopiemi původních plánů a histo-
rickými fotografiemi z výstavby čistírny. Během každé prohlídky 
návštěvníci projdou původní stokou (nefunkční). Na objednání 
film Muži pod Prahou (1947, o práci stokařů a krysařů, licence 
Krátký film Praha, a. s.).

VÝSTAVA
Obnova soužití s řekou   Výstavu o minulosti, současnosti 
a budoucnosti Trojské kotliny pořádá MHMP – IPR.
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 zmuzea
�NÁRODNÍ MUZEUM

  HISTORICKÁ BUDOVA NM
Václavské nám. 68, 110 00 Praha 1
www.nm.cz

  Historická budova Národního muzea uzavřena z důvodu rekonstrukce

  NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA
Budova bývalého Federálního shromáždění

Vinohradská 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 111
e-mail: nm@nm.cz

 A bezbariérový vstup
  z důvodu částečné rekonstrukce není prozatím možný přístup 
do expozice Archa Noemova pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace

  otevřeno: po–út a čt–ne 10.00–18.00; středa 9.00–18.00; 1. středa 
v měsíci 10.00–20.00

  vstupné celý objekt: základní 200 Kč; snížené 140 Kč; rodinné 340 Kč; 
děti do 6 let zdarma; školní výpravy à 70 Kč

  vstupné na výstavy: základní 100/120 Kč; snížené 70/80 Kč; rodinné 
170/200 Kč; děti do 6 let zdarma; školní výpravy a 30/40 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost: český jazyk 500 Kč; cizí jazyk 
1000 Kč

VÝSTAVY
Archa Noemova   Zoologická expozice „Archa Noemova“ uvádí 
návštěvníka Národního muzea do fascinujícího světa živočichů, 
kteří obývají nebo obývali naši planetu.
Retro   Výstava návštěvníkům představí hračky, techniku, vyba-
vení domácnosti, ale především módu z dob minulých | do 31. 5.

Výstava Retro

AKCE
01. 05. | 08.00–16.30 | Workshop pro mladé přírodovědce  
– s medvědem Alíkem od pólu k pólu Zveme všechny děti, kte-
rá rády objevují tajemství přírody na celodenní program plný 
poznání a zábavy. Program je určen pro děti ve věku 8–11 let. 
| na workshop je nutné se předem objednat na e-mailu: fran-
tisek_tymr@nm.cz nebo na tel. 224 497 471 | vstupné 490 Kč
08. 05. | 08.00–16.30 | Workshop pro mladé přírodovědce  
– s medvědem Alíkem od pólu k pólu zveme všechny děti, kte-
rá rády objevují tajemství přírody na celodenní program plný 
poznání a zábavy. Program je určen pro děti ve věku 12–15 let. 
| na workshop je nutné se předem objednat na e-mailu: fran-
tisek_tymr@nm.cz nebo na tel. 224 497 471 | vstupné 490 Kč
13. 05. | 11.00, 13.00, 15.00 | Komentované prohlídky ex-
pozicí Archa Noemova pro rodiny s dětmi – komentovaná 
prohlídka expozice Archa Noemova určená především dětem | 
vstupné 30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea
13. 05. | 16.00 | Komentované prohlídky expozicí Archa 
Noemova pro dospělé – komentovaná prohlídka expozice 
Archa Noemova určená především dospělým | vstupné 30 Kč + 
cena běžné vstupenky do muzea
14. 05. | 10.00 | Mineralogická určovací beseda | přednáš-
kový sál „H“
15. 05. | 17.30 | Putování kouzelným Islandem – Magdaléna 
Musilová | vstup volný
18. 05. | 18.00 | Outloni – František Příbrský – prokletí roz-
tomilosti
18. 05. | 10.00–18.00 | Mezinárodní den muzeí – v rámci 
Mezinárodního dne muzeí budou pro návštěvníky zdarma připra-
veny komentované prohlídky výstavy RETRO s autorkou (v 11.00 
a 15.00) | vstup do objektu zdarma
27. 05. | 11.00–17.00 | Retroden – zábava ve stylu 80. let 
Přijďte zavzpomínat a ukázat svým dětem, jak se žilo v osmde-
sátkách | vstupné v ceně běžné vstupenky do muzea

  NÁRODOPISNÉ MUZEUM  
NÁRODNÍHO MUZEA

Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, 150 00 Praha 5
tel.: +420 257 214 806
e-mail: narodopis@nm.cz

  otevřeno: denně mimo po 10.00–18.00
  vstupné: základní 70 Kč; snížené 40 Kč; rodinné 110 Kč; děti do 6 let 
zdarma; školní výpravy nad 5 osob à 40 Kč

VÝSTAVY
Venkov   Výstava seznamuje s každodenností českého, morav-
ského a slezského venkova v druhé polovině 19. a na počátku 
20. století | do dubna 2017 
Námluvy   Výstava se věnuje jak projevům lásky mezi mladými 
na venkově, tak i průběhu tradičních námluv a těm, kdo se na nich 
podílel | do 28. 5.
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AKCE
04. 05. | 18.00 – 19.30 | Jazyková tradice vs. jazyková po-
litika – Václav Cvrček – přednáška | vstupné 30 Kč
13. 05. | 16.00 – 18.00 | Láska všelijak v písni – můžete se tě-
šit na vyprávění o výběru partnera, namlouvání i milostné magii. 
Večerem provází a účinkuje PhDr. Pavel Popelka, CSc. a Gabriela 
Vermelho | vstupné v ceně běžné vstupenky
20. – 21. 05. | XVIII. Národopisná slavnost v Kinského za-
hradě – již osmnáctá Národopisná slavnost v Kinského zahradě 
v Praze na Smíchově, kterou každoročně pořádá Národopisné 
muzeum Národního muzea, Národní informační a poradenské 
středisko pro kulturu útvar Artama a Sdružení pro dětskou taneční 
tvořivost. Více na www.nm.cz

Folklorní regiony

  LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA
Výstaviště 422, 170 00 Praha 7–Holešovice
mobil: +420 734 263 269
e-mail: lapidarium@nm.cz
www.nm.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: po–út zavřeno, st 10.00–16.00, čt–ne 12.00–18.00
  vstupné: základní 50 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 80 Kč; děti do 6 let 
zdarma; školní výpravy à 10 Kč

EXPOZICE
Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. sto-
letí   Expozice prezentuje v chronologickém sledu od konce 11. 
do konce 19. století památky pocházející z rukou obyčejných 
i vynikajících kameníků a průměrných i nejlepších sochařů.

VÝSTAVY
Na křídlech múzy – umělci a knihy   Menší výstava představí 
několik vzácných příkladů lásky ke knihám významných českých 
umělců | od11. 5. do 14. 5.

AKCE
11. – 14. 05. | 23. Mezinárodní knižní veletrh a literární 
festival Svět knihy Praha

27. 05. | 14.00 | Výprava za poznáním Lapidária NM a jeho 
okolí – pro všechny zvídavé děti, které chtějí poznat různé objek-
ty Národního muzea a jejich tajemství | vstupné 30 Kč

  NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ
U Památníku 1900, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 781 676
e-mail: oncd@nm.cz

 A bezbariérový vstup
  spojení: od Ohrady (tram; bus) parkem 1 400 m; od Muzea AČR; 
z Tachovského nám. (bus 207; 133)

  otevřeno: čt–ne 10.00–18.00; vyhlídka otevřena čt–ne 10.30–16.00 
(poslední vstup v 15.30)

  vstupné expozice a výstava: základní 80 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 
140 Kč, školní výpravy à 20 Kč; vyhlídka na střeše: základní 80 Kč, 
snížené 50 Kč, rodinné 130 Kč, školní výpravy à 30 Kč; celý objekt: 
základní 120 Kč; snížené 80 Kč; rodinné 200 Kč; školní výpravy à 40 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost: v češtině 200 Kč; cizojazyčný 
500 Kč

EXPOZICE
Křižovatky české a  československé státnosti   Expozice 
zachycuje významné zlomy v našich dějinách 20. století, kdy 
se výrazným způsobem měnila státnost a ideové pojetí státu.
Laboratoř moci   Expozice připomíná nejen samotnou osobu 
Klementa Gottwalda, deformaci Památníku na jeho mauzoleum, 
ale i komunistickou propagandu a období režimu 50. let.

VÝSTAVY
Druhý život husitství   Jen nemálo míst v České republice mělo 
takový vliv na utváření historického vědomí jako Národní památ-
ník na Vítkově | do 26. 3.
Československý legion v Polsku 1939   Panelová výstava 
Československé obce legionářské | do 25. 6.
Sport za Velké války   Výstava připomene osudy sportovních 
nadšenců, amatérů i počínajících profesionálů jak na bojištích 
prvního celosvětového válečného konfliktu moderních dějin, tak 
v jeho zázemí | od 19. 5.

AKCE
24. 05. | 18.00 | Noční přesun – běh v parku Vítkov Národ-
ní muzeum ve  spolupráci s  RunCzech připravilo podvečerní 
běh parkem Vítkov. Nejrychlejší běžci se mohou těšit na věcné 
ceny odpovídající počátku 20. století, které jim budou předány 
ve Slavnostní síni Národního památníku na Vítkově.

  PAMÁTNÍK FRANTIŠKA PALACKÉHO 
A FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA

Palackého 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 193
e-mail: pamatnik_palackeho@nm.cz
www.nm.cz

  vstupné: základní 160 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 240 Kč, děti do 6 let 
zdarma, školní výpravy à 50 Kč

  vstup možný pouze po předběžné objednávce v pracovní dny pro skupiny 
3–15 osob na pamatnik_palackeho@nm.cz nebo na tel. 224 497 193
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MacNevenův pozdně barokní palác v Palackého ulici na Novém 
Městě pražském. Autentický byt Františka Palackého a jeho zetě 
Františka Ladislava Riegra: salon, pracovna Palackého, pracov-
na Riegra, jídelna a sbírkový pokoj. Díla Josefa Mánesa, Josefa 
Václava Myslbeka, krajinářská škola Julia Mařáka a národopisná 
sbírka Libuše Bráfové.

AKCE
02., 04., 29. a 30. 05. | 18.00 a 19.30 | Prosíme nesahat! – 
ve vzpomínce na přední českou rodinu Národní muzeum a spolek 
Pomezí si Vás dovolují pozvat na unikátní divadelní představení, 
které se uskuteční přímo v interiéru bytu Palackých a Riegrů 
| vstupné 250 Kč (plné) / 150 Kč (snížené) | nutná rezervace 
na kristyna_hlavata@nm.cz nebo 773 793 412

  NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, 
AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

Betlémské nám. 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 500
e-mail: naprstek@nm.cz

  otevřeno: út a čt–ne 10.00–18.00; st 9.00–18.00
  vstupné: základní 100 Kč; snížené 70 Kč; rodinné 170 Kč; děti do 6 let 
zdarma; školní výpravy nad 5 osob à 40 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost v českém jazyce (po předchozí 
objednávce) 300 Kč

STÁLÉ EXPOZICE
Kultury Austrálie a Oceánie   Expozice představuje materiál-
ní a duchovní kulturu obyvatel ostrovů a souostroví Melanésie, 
osídlených zemědělci a rybáři. 
Vojta Náprstek   Výstava přibližuje na 12 panelech život a dílo 
zakladatele Náprstkova muzea, pražského mecenáše, propagátora 
ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku. 

VÝSTAVY
Lovci lebek   Výstava představuje pestrou minulost i současnost 
kultur na Nové Guineji
Příběh Tibetu   Výstava vedle 
předmětů ze sbírek Náprstko-
va muzea seznámí návštěvní-
ky s historií Tibetu a tibetské 
kultury od poloviny 1. tisíciletí 
n. l. po současnost | do 30. 7.
Tajemství hedvábí   Výstav-
ka připomíná pět tisíc let sta-
rou tradici výroby přírodního 
hedvábí. | květen – červen

AKCE
03. 05. | 17.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Lovci 
lebek – výstavou provádí Martin Soukup | vstupné 30 Kč + cena 
běžné vstupenky
06. 05. | 14.00 | Dětský africký klub – recyklace Děti se se-
známí se šperky a hračkami z odpadových materiálů, které byly 
vyrobeny v Africe a současně dostanou možnost si takovou věc 
vyrobit | nutná rezervace na tereza_zbankova@nm.cz nebo tel. 
224 497 511 | vstupné 80 Kč
13. 05. | 14.00 | Indiánský den – na nádvoří muzea se utáboří 
přátelský indiánský kmen. Návštěvníci zažijí na vlastní kůži, jak 
chutnal život na severoamerických stepích | vstupné na program 
na nádvoří je zdarma
27. 05. | 14.00 | Javánské stínové divadlo – workshop pro 
rodiny s dětmi, během kterého navštíví indonéské ostrovy Jávu 
a Bali a budou si moci vyrobit tradiční stínové loutky | nutná 
rezervace na  jana_novakova@nm.cz nebo tel. 725 907 302 | 
vstupné 80 Kč
30. 05. | 17.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Příběh 
Tibetu   výstavou provádí Helena Heroldová | vstupné 30 Kč + 
cena běžné vstupenky

PŘEDNÁŠKY
04. 05. | 18.00 | Skryté poklady tibetského buddhismu: 
Magické artefakty zlatého věku – Aleš Rýznar | vstupné 30 Kč
10. 05. | 18.00 | Súdánský večer – Pavel Onderka, Gabriela 
Jungová, Vlastimil Vrtal, Jiří Honzl a hosté | vstupné 30 Kč
11. 05. | 18.00 | Vývoj tibetského oděvu od nejstarších dob 
až po současnost – Lenka Gyaltso | vstupné 30 Kč
24. 05. | 18.00 | Večer s mumií – Pavel Onderka, Gabriela Jun-
gová, Vlastimil Vrtal, Jiří Honzl a hosté | vstupné 30 Kč
25. 05. | 18.00 | Tradiční tibetská architektura a nejstarší 
stavby ve Středním Tibetu – Petr Jandáček | vstupné 30 Kč

  ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 707
e-mail: c_muzeum_hudby@nm.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo út 10.00–18.00
  vstupné: základní 120 Kč; snížené 80 Kč; rodinné 200 Kč; děti do 6 let 
zdarma; školní výpravy à 40 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost: český jazyk 300 Kč; cizí jazyk 
600 Kč

STÁLÁ EXPOZICE
Člověk – nástroj – hudba    Vystaveno je 400 historických 
hudebních nástrojů mimořádné hodnoty. Mimo jiné kladívkový 
klavír, na který hrál Wolfgang Amadeus Mozart při své první 
návštěvě Prahy v lednu 1787, housle Niccolo Amatiho (z doby 
kolem roku 1650), skleněná harmonika, niněra s řezbou „Zvěs-
tování“ a další.

Příběh Tibetu
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VÝSTAVKY K VÝROČÍ MĚSÍCE
Nové významné akvizice do sbírek Českého muzea hudby   
Představeny budou dva vzácné rukopisy skladeb Vítězslava Nováka  
– kantáta Bouře a Podzimní symfonie | do 17. 5.
Ludwig van Beethoven (1770–1827)   Drobnou výstavkou si 
připomeneme 190. výročí úmrtí tohoto významného hudebního 
skladatele. K vidění budou např. dobové opisy a tisky jeho skladeb 
nebo faksimile autografu skladby pro mandolínu a cembalo, kte-
rou Beethoven zkomponoval v Praze roku 1796 a věnoval komtese 
Josefíně Claryové | do 17. 5.
František Ondříček (1857–1922)   Výstavka představí českého 
umělce, skladatele a pedagoga na základě bohatého materiálu 
z jeho pozůstalosti, která se nachází ve fondu Českého muzea 
hudby | od 17. 5. do 28. 6.

VÝSTAVA
Hudba a pohádka   Výstava se zaměří na představení známé 
české pohádkové hudby. Návštěvníci si tak připomenou nejen vel-
ké autory hudby k pohádkám a večerníčkům, ale také populární 
rozhlasové, filmové či televizní skladatele | od 26. 5.

AKCE
29. 05. | 16.00 | Hudba v pohádkách a pohádky v hudbě – 
dětská hudební dílna, ve které se si každý malí návštěvník zazpívá 
a zahraje na nástroje Orffova instrumentáře | nutná rezervace 
na musicmuseum_pr@nm.cz nebo 224 497 738 | vstup 100 Kč

 MUZEUM BEDŘICHA SMETANY
Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 220 082
e-mail: b_smetana_muzeum@nm.cz

  otevřeno: denně mimo út 10.00–17.00
  vstupné: základní 50 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 90 Kč; školní výpravy 
à 10 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost (pro 1–30 osob; na tel. objed-
návku předem): 200 Kč (v češtině); 500 Kč (v cizím jazyce)

EXPOZICE
V expozici o životě a díle Bedřicha Smetany jsou k vidění 
ukázky autografů jeho skladeb, korespondence, deníků a dal-
ších dokumentů, dobové fotografie, osobní památky a trofeje 
i jeho klavír.

VÝSTAVA
Putování za rodokmenem Bedřicha Smetany   Výstava při-
blíží rodopisné pátrání. Ilustrovaný rodokmen objasní rodinné 
vztahy a doplní je o fotografie a zajímavé předměty zapůjčené 
od žijících potomků | do 16. 10.

AKCE
09. 05. | 16.30 | Inscenování oper Bedřicha Smetany – o in-
scenování oper B. Smetany po roce 1990 pohovoří prof. Zbyněk 
Brabec, vedoucí oddělení klasického zpěvu na Pražské konzer-
vatoři a dramaturg opery Divadla J. K. Tyla v Plzni | vstup volný

 MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA
Ke Karlovu 20, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 918 013
e-mail: a_dvorak_museum@nm.cz

  Upozornění! Muzeum bude uzavřeno do 4. 5.

  PAMÁTNÍK JAROSLAVA JEŽKA
Kaprova 10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 739
e-mail: museum_musicale@nm.cz

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

  poplatek za fotografování a filmování 20 Kč

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

�NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
tel.: +420 220 399 111
e-mail: info@ntm.cz
www.ntm.cz

  spojení: metro A Hradčanská nebo metro C – Vltavská dále tram 1, 8, 
12, 25, 26 st. Letenské nám.

  otevřeno: po zavřeno; út–pá 9.00–17.30; so+ne 10.00–18.00
  vstupné: základní 190 Kč; snížené 90 Kč; rodinné 420 Kč; školní 
skupiny 50 Kč/dítě

  informace o aktuálním programu a doprovodných programech 
najdete na www.ntm.cz

Národní technické muzeum, založené roku 1908, je největ-
ší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty 
technického charakteru.

budova NTM
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Zakladatelem moderního technického muzejnictví se stal již 
Vojtěch Náprstek, který zpřístupnil sbírky Českého průmyslo-
vého muzea poprvé v roce 1862 a později vybudoval muzeum 
ve  svém domě U  Halánků. Národní technické muzeum bylo 
založeno roku 1908 jako Technické muzeum Království českého 
z iniciativy technické inteligence, především profesorů české vy-
soké školy technické v Praze, a otevřelo první expozice 28. září 
1910 ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. V roce 1938 
byla zahájena stavba nové muzejní budovy na Letné podle návrhu 
Milana Babušky. Stavba byla dokončena již v době války a okupač-
ní správou zabrána pro ministerstvo pošt. V roce 1945 byla budova 
na Letné získávána zpět pro muzejní účely. Nejméně jedna třetina 
budovy ale až do roku 1990 dále sloužila jiným institucím. V roce 
2003 byla zahájena stavební rekonstrukce hlavní muzejní budovy 
na Letné a roku 2011 bylo slavnostně znovu otevřeno prvních pět 
expozic. V říjnu 2013 bylo Národní technické muzeum po 75 letech 
konečně dokončeno a plně zařízeno. Muzeum nyní představuje 
staletí technického důvtipu ve 14 stálých expozicích a množství 
krátkodobých výstavních projektů. 

STÁLÉ EXPOZICE
Architektura, stavitelství a  design   Expozice dokumen-
tuje nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích 
v období posledních 150 let na původních i nových modelech, 
kopiích dobových plánů, skic a fotografií a řadou autentických 
stavebních prvků. Jedním ze symbolů expozice je model kopule 
nad Panteonem Národního muzea od Josefa Schulze, zajímavým 
exponátem je neuskutečněný soutěžní návrh Josefa Gočára na do-
stavbu Staroměstské radnice, návštěvníky zaujme prostředí dvou 
„ateliérů“ s vybavením z pozůstalostí známých architektů z konce 
19. století a doby první republiky.
Astronomie   Expozice seznamuje návštěvníky s historií astrono-
mie a představuje unikátní předměty ze sbírek NTM. Vystaveno je 
na 220 přístrojů a pomůcek astronomů, geometrů, navigátorů, 
počtářů a kartografů z 15. až 21. století. V expozici je volně pří-
stupný meteorit, který dopadl na území dnešní Argentiny před 
5 000 lety. Mezi nejvzácnější exponáty expozice patří Bürgiho 
sextant, používaný Johannesem Keplerem, unikátním exponá-
tem je „Organum mathematicum“, zařízení k usnadnění výpočtů 
a získávání informací jezuitského učence Athanasia Kirchera ze 
17. století.
Doprava   Stěžejní expozice NTM podává kompletní přehled 
o historii automobilů, motocyklů, jízdních kol, letectví a lodní 
dopravy a v kratším záběru přibližuje dějiny železniční dopravy 
a vývoje hasičských stříkaček v souvislosti s vývojem dopravy 
na území České republiky. Návštěvník může obdivovat nejstarší 
automobil provozovaný na našem území i nejstarší automobil 
u nás vyrobený, vůz prezidenta Tomáše G. Masaryka Tatra 80, 
letoun JK systém Blériot, se kterým Ing. Jan Kašpar v roce 1911 
uskutečnil první dálkový let u nás. Populární je rychlíková loko-
motiva přezdívaná Hrboun vyrobená před první světovou válkou.
Fotografický ateliér   V expozici je představen za pomoci vy-
stavených dobových fotografických přístrojů, pomůcek a ukázek 

fotografií vývoj fotografické techniky od prvních snah o zachycení 
obrazu v první polovině 19. století až po současnou digitální fo-
tografii. Klíčovým exponátem expozice je fotografie „Zátiší v ate-
liéru“ od vynálezce fotografie Luise Daguerra, kterou věnoval 
roku 1839 kancléři Metternichovi a která je zapůjčena ze zámku 
Kynžvart.  Vystavena je také nejstarší česká fotografie, řez stonku 
rostliny z roku 1840. Vývoj fotografie je prezentován v souvislosti 
s jeho dopadem na společenskou situaci.
Hornictví   Prezentace vývoje hornictví je zaměřena především 
na představení báňské techniky a dobývacích technologií. Ex-
pozice mapuje 6 000 let dlouhý úsek zdokonalování dobývací 
techniky včetně současné báňské techniky od českých výrobců, 
je zde možné shlédnout doklady historie oboru od paleolitických 
parůžkových kopáčů z pazourkových dolů po high–tech báňskou 
dobývací techniku reprezentovanou kombajnem firmy T Machine-
ry z roku 2013. Schémata historických dobývacích metod přibližují 
filmové animace.
Hutnictví   Expozice s podtitulem Kovy – cesta civilizace pre-
zentuje technický a historický vývoj oboru hutnictví a jeho vazbu 
na život společnosti, především dějiny zpracování železa od sklon-
ku doby bronzové po současnost. Zájem vzbuzuje např. instalace 
původního strojního vybavení hamru z 16. století, nejobsáhlejší 
kapitola expozice je věnována éře průmyslové revoluce.  Je zde 
představen oddíl s názvem „Železo a válka“, místo v expozici na-
šel také obor se staletou tradicí – zvonařství, za pozornost stojí 
výrobky umělecké litiny z 18. a 19. století.
Chemie kolem nás   Expozice zajímavým a pestrým způsobem 
dokládá, jak chemie ovlivnila lidskou společnost, ukazuje návštěv-
níkovi, že chemie a její výsledky, výrobky i dopady ho doprovází 
po celý den na každém kroku. V expozici je představen vývoj obo-
ru a významné osobnosti – pozůstalost Jaroslava Heyrovského, 
držitele Nobelovy ceny za vynález polarografie, čočkostroj Otty 
Wichterleho nebo přínos Antonína Holého. Významnou částí 
expozice je prezentace práce laboratoře Národního technického 
muzea, jsou zde vysvětleny analytické metody užívané muzeem 
při průzkumu sbírkových předmětů.
Interkamera   Expozice zobrazuje tři oblasti, kam se fotografie 
postupně dostala díky vývoji techniky: fotografickou rekonstrukci 
prostorového vjemu, barevného vidění a fotografii pohybu, a to 
na originálních historických exponátech a řadě interaktivních 
pomůcek. Dominanty expozice tvoří skutečný hologram, dále 
rekonstrukce Maxwellova pokusu – ukázka skládání barevného 
obrazu ze tří dílčích černobílých obrazů. V části věnované pohy-
bu se nachází funkční maketa experimentálního uspořádání 18 
fotoaparátů pro sériovou fotografii, jak ji používal v Kalifornii 
E. J. Muybridge v 70. letech 19. století.
Měření času   Expozice zachycuje technický a technologický vývoj 
hodinářského řemesla od 15. století a představuje časoměrné pří-
stroje od nejstarších elementárních typů až po přístroje sestavené 
za využití elektroniky i aplikace kvantových fyzikálních jevů. Při 
dokumentaci technického vývoje byl kladen důraz i na estetic-
kou stránku vystavených exponátů.  Dominantním exponátem 
jsou funkční věžní hodiny s  jedním číselníkem a s odbíjením 
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do kovových cimbálů. Středobodem expozice pak je architek-
tonický objekt symbolizující relativitu času, sloužící k prezentaci 
audiovizuálního programu.
Technika hrou   Velký sál v druhém patře budovy NTM je re-
zervován pro výstavní projekty s interaktivním obsahem, jejichž 
cílem je dát prostor návštěvníkům vyzkoušet si různé technické 
postupy a ,,osahat si“ to, co není v expozicích muzea vždy možné. 
Do tohoto sálu Národní technické muzeum umisťuje projekty 
určené především pro děti a mládež, z nichž některé vznikly díky 
spolupráci s dalšími institucemi. Informace o stávající náplni sálu 
je možné najít na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
Technika v domácnosti   Expozice atraktivním způsobem vy-
světluje vývoj mechanických, elektrických, plynových i jiných „po-
mocníků v domácnosti“, techniky usnadňující hygienu, úklid, praní 
a žehlení, šití a úpravu oděvů, přípravu pokrmů, od poloviny 19. 
století do současnosti. Mezi nejstarší exponáty patří ty ze sbírek 
Českého průmyslového muzea, které byly Vojtěchem Náprstkem 
prezentovány již v 60. letech 19. století v domě U Halánků. Např. 
se jedná o nejstarší šicí stroj dovezený do Čech, americký Wheleer-
-Wilson. Mezi novějšími předměty nalezneme zdařilé designové 
výrobky firmy ETA, např. žehličku ETA 211 z 60. let 20. století, 
mezi ty nejnovější patří výrobky úspěšné české firmy Tescoma.  
Televizní studio   Zásluhou spolupráce s Českou televizí je v NTM 
prezentována televizní technika a vybavení, které v letech 1997 
až 2011 sloužily ve studiovém komplexu SK8 objektu zpravodaj-
ství na Kavčích horách pro každodenní vysílání. Právě odtud se 
vysílaly v poslední době sportovní pořady. V expozici je možné se 
zúčastnil speciálních workshopů, během kterých si účastníci zkusí 
práci moderátora, kameramana, režiséra, střihače nebo technika 
záznamu a natočí krátkou zpravodajskou relaci.
Tiskařství   Expozice v prostoru evokujícím starou tiskárnu do-
kládá vývoj výroby tiskového písma, hlavních tiskařských technik 
a knihařství a připomíná české osobnosti, které významně přispěly 
k rozvoji tiskařství – vynálezce litografie Aloise Senefeldra, vyná-
lezce heliogravury Karla Klíče, vynálezce světlotisku Jakuba Husní-
ka a Kašpara Hermanna, který se podílel na vynálezu ofsetového 
tisku.  Nejstarším exponátem expozice je dřevěný knihtiskařský 
lis z přelomu 17. a 18. století z pražského Klementina, krásným 
exponátem je rotačka MAN z roku 1876, svojí důmyslností zaujme 
řádkový sázecí stroj Linotype z roku 1920.
Uhelný a rudný důl   Na expozici Hornictví navazuje Uhelný 
a rudný důl, maketa z 50. let 20. století, která tvoří unikátní sou-
bor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných dioramat. 
Nové pojetí expozice umožňuje návštěvníkům pocítit reálné 
prostředí dolů. Prohlídka je možná pouze s průvodcem po za-
koupení časové vstupenky. Návštěvnická trasa je dlouhá 350 m 
a prohlídka trvá 45 minut. Prohlídku je možné rezervovat předem 
na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
Herna Merkur   V blízkosti expozice Hornictví a Hutnictví je nově 
otevřena Herna Mekur, které je určena malým i velkým návštěv-
níkům pro odpočinek, zábavu i poučení. V herně jsou vystaveny 
exponáty postavené z Merkuru související s hornickou a hutnickou 

tematikou - rypadlo, těžní věž, mašiny, které mohou být inspirací 
pro práci návštěvníků s touto stavebnicí.

VÝSTAVY
Český kinematograf   Výstava představuje při příležitosti 120 
let od první filmové projekce v českých zemích unikátní kine-
matografické sbírky Národního technického muzea a Národního 
filmového archivu. Návštěvníka vtáhne do období počátku filmu 
na konci 19. a v první třetině 20. století a přiblíží mu dobovou 
filmovou techniku i filmovou tvorbu. Pozornost je věnována 
vynálezům a  objevům vedoucím ke  vzniku kinematografie, 
kočovným kinům i prvním stálým biografům, představeny jsou 
zakladatelské osobnosti české kinematografie, které stály před 
i za kamerou. Výstavu doprovodí řada programů pro školy i ve-
řejnost | do 15. 10.
Svatopluk Král – hra (s) technikou   Připomínka pozoruhodné 
tvorby jedné z nejvýraznějších osobností českého průmyslového 
designu. Svatopluk Král, průkopník moderního designu obrábě-
cích strojů, svébytný a mezinárodně uznávaný výtvarník a autor 
kinetických hraček pro zdravé i postižené děti, loni oslavil v plné 
svěžesti devadesáté narozeniny. Výstava se nachází v Malé galerii 
expozice Architektury, stavitelství a designu | do 1. 10.
Člověk v náhradách   Národní technické muzeum ve spolupráci 
s Univerzitou Karlovou a  Zdravotnickým muzeem NLK připravilo 
velkou výstavu se zaměřením na lékařsko-technický obor prote-
tika. Výstava umožní nahlédnout nejen do současnosti, ale také 
do historie vývoje oboru. Návštěvníci se seznámí se zajímavou 
realitou současných možností medicíny, tedy s tím, co a jak je 
možné plnohodnotně či částečně nahradit v lidském těle a jak 
technika pomáhá člověku. Samostatná část výstavy je věnovaná 
tématu materiálů v medicíně. Výstavu doprovodí řada programů 
a přednášek | od 10. 5. do 31. 3. 2018

EDUKAČNÍ PROGRAMY V NTM
V NTM probíhá množství doprovodných programů, víkendo-
vých akcí, přednášek či komentovaných prohlídek výstav. Nej-
širší edukační nabídka je určena školám. Workshopy Enter jsou 
koncipované pro základní školy a interaktivní zážitkovou formou 
přibližují fyzikální či chemické principy a procesy. Programy 
Kids‘lab abrakadabra hravým způsobem seznamují nejmladší 
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žáky s oborem chemie. Projekt s názvem V technice je budouc-
nost využívá možnosti moderní techniky, díky které přibližuje 
expozice Národního technického muzea žákům základních 
škol. Pro střední školy jsou připraveny specializované odborné 
workshopy a soutěže. Lektoři přiblíží muzeum také nejmenším 
dětem z mateřských škol. Komentované prohlídky a programy 
můžete nově objednat k velkým výstavním projektům. V NTM 
také úspěšně funguje Technický kroužek. Více informací a rezer-
vace na www.ntm.cz.

KNIHOVNA NTM
  otevřeno: út a st 9.00–17.00

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

BADATELNA ARCHIVU NTM A MUZEA ARCHITEKTURY 
A STAVITELSTVÍ NTM

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

AKTUÁLNÍ POZVÁNKA
18. 05. | Mezinárodní den muzeí a galerií – je vstup do Ná-
rodního technického muzea namísto plného či sníženého vstup-
ného za vstupné 50 Kč za osobu. Sleva na vstupném se netýká 
prohlídky dolů.

�MUZEUM HL. M. PRAHY
Ředitelství
Kožná 475/1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 012 911
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
13. – 14. 05. | 10.00–18.00 | Open House Praha 2017
Otevíráme dveře pražských domů   Volně zpřístupněný dům 
U Dvou zlatých medvědů, sídlo ředitelství Muzea hl. m. Prahy, 
Kožná 1, Praha 1.
Pracovní listy – komiks pro děti, komentované prohlídky vždy 
v celou hodinu od 10.00 do 17.00. Možnost občerstvení v kavárně 
Kliner.
18. 05. | Mezinárodní den muzeí – vstup do hlavní budovy 
muzea na Florenci, do Zámeckého areálu Ctěnice a do Podskalské 
celnice na Výtoni je zdarma.

  HLAVNÍ BUDOVA MUZEA
Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8
tel.: +420 224 816 772–3
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz

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

  pondělí 1. 5. a 8. 5. otevřeno 9.00–18.00

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

VÝSTAVY
První křik, první pláč – od sousedské asistence k institu-
cionalizovanému porodnictví v Praze a okolí   Výstava je 
zaměřená na historii asistence při porodech – od individuální 
asistenční péče až ke vzniku zdravotnických porodnických insti-
tucí na pražském území. Akcent výstavy je položen na období 
2. pol. 18. – 1. pol. 19. stol., kdy se zásadním způsobem změnil 
přístup k poskytování pomoci ženám při porodech, což souviselo 
se změnami ve vzdělávání porodních bab, ale i vznikem speciali-
zovaných lékařů-porodníků. Zároveň jsou ve výstavě prezentovány 
další informace o problematice porodů a jejich asistence v širším 
českém a evropském kontextu až do přelomu 19./20. století, ale 
i další tematické okruhy spjaté s mateřstvím a raným dětstvím 
v minulosti. Výstava připomíná i odlišnosti velkého města i ven-
kovských lokalit. Průvodkyní výstavou je studentka, „bába“ Lud-
mila K. (1780–1860), studující na pražské univerzitě babický 
kurs v zimním semestru 1824/1825 a praktikující až do 40. let 
19. století. Ludmila K. provede návštěvníka pobytem na babic-
kých studiích v Praze i konkrétním životem porodní báby a matky 
11 dětí. Výstava nabízí různorodé doklady babického řemesla 
a porodnictví – od lékařských nástrojů a různých pomůcek přes 
situační přiblížení zvyklostí při rození dětí až po právní dokumenty 
a některé rukopisné záznamy | do 15. 10.
Program pro střední školy s lektorem – rezervace na e-mailu: 
zdralkova@muzeumprahy.cz
Oldřich Nový – život mezi filmem a divadlem   Výstava 
představí jednoho z největších a nejtalentovanějších herců, kteří 
se kdy objevili na naší herecké scéně. Oldřich Nový (7. srpna 1899 
– 15. března 1983) byl nejen hercem kabaretním, činoherním, 
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operetním a filmovým, ale i sám překládal a upravoval divadelní 
hry, psal texty k  hudebním písním, režíroval a  zároveň byl 
podnikatelem a ředitelem pražského Nového divadla. Návštěvníka 
výstavy seznámíme s průřezem jeho nejznámějších rolí, a to jak 
filmových, tak divadelních, a neopomeneme ani jeho režisérské 
počiny a skladatelské pokusy | do 30. 6.
Pražské veduty 18. století   Výstavu Pražské veduty 18. sto-
letí připravovali autoři z Muzea hlavního města Prahy a Archivu 
hlavního města Prahy několik let. Jedná se o prezentaci grafických 
pohledů na Prahu z 18. století, uložených v českých institucích, 
a představena je jedna z kmenových sbírek Muzea hlavního města 
Prahy. Doprovodná publikace se stane základním kompendiem 
pragensistické grafiky 18. století pro instituce i soukromníky | 
do 4. 6.
Komentovaná prohlídka s autory výstavy pro veřejnost: 31. 5. 
v 17.00
Program pro střední školy s lektorem, rezervace na e-mailu: 
kubicek@muzeumprahy.cz

PŘEDMĚT SEZÓNY
Tiskařské desky výučních listů ze sbírek Muzea hl. m. Prahy    
V  rámci výstavy Pražské veduty 18. století představujeme 
ve speciální vitríně jedinečný soubor měděných tiskařských desek 
výučních listů pražských cechů z druhé poloviny 18. a počátku 19. 
století. Originály desek, obsahující celkové pohledy na Prahu, 
budou prezentovány společně s otisky vytvořenými ve spolupráci 
s grafickými dílnami AVU v Praze | do 4. 6.

PROGRAMY PRO ŠKOLY
  objednávejte se předem na webových stránkách muzea – 
www.muzeumprahy.cz

PROGRAM V EXPOZICÍCH
Praha v pravěku, Středověká Praha, Langweilův model, 
Praha v raném novověku, Barokní Praha, Pražské biografy

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY
Vyber si řemeslo; Královská cesta; Kalendář 

DIVADLO VE VÝCHOVĚ
Karlovo Nové Město – pro 1. stupeň ZŠ

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY
16. – 19. 05. | Oděv našich předků

WORKSHOPY A PŘEDNÁŠKY PRO ŠKOLY
23. 05. | 9.00–14.00 | Street art pro školy – přednášky s pro-
jekcí, vede fotografka Jitka Kopejtková
Koláže pro školy – workshop s prezentací papíru, termín dle 
domluvy na e-mailu: suska@muzeumprahy.cz

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
  objednávejte se předem na webových stránkách muzea – 
www.muzeumprahy.cz 

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY
20. 05. | Oděv našich předků

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
Cyklus Praha neobjevená
04. 05. | 16.30 | Vinařství v Praze ( skupina A )
10. 05. | 16.30 | Vinařství v Praze ( skupina B )
Cyklus Výtvarné umění v dějinách času V.
11. 05. | 16.30 | České umění v období normalizace
Cyklus Praha zmizelá
18. 05. | 16.30 | Vojsko a vojenské objekty

WORKSHOPY A PŘEDNÁŠKY
  v přednáškovém sále 1. patro

23. 05. | 16.30 | Ruské graffiti a streetartová scéna

  DŮM U ZLATÉHO PRSTENU
Týnská 630/6, 110 00 Praha 1 – Staré Město
tel.: +420 224 827 022-24

  otevřeno: denně kromě po 9.00–20.00
  pondělí 1. 5. a 8. 5. otevřeno 9.00–20.00

1. ETAPA EXPOZICE 
Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy   První etapa 
expozice v domě U Zlatého prstenu byla zpřístupněna v rámci 
oslav sedmistého výročí narození Karla IV. Zaměřuje se na urbani-
smus pražského území a jeho proměnu ve 14. století, s akcentem 
na dobu panování Karla IV. a lucemburské dynastie.

PROGRAMY PRO ŠKOLY
  objednávejte se předem na webových stránkách muzea – 
www.muzeumprahy.cz

Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy – komentova-
ná prohlídka pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ. Prohlídka s průvodcem 
je uzpůsobena věku žáků.
Praha Karla IV. – tematický program v dětské herně Po stopách 
Karla IV., MŠ, 1.–3. tř. ZŠ. Žáci se formou hry seznámí s různými 
oblastmi života pražských měšťanů v době Karla IV
Od  nitě ke  košili / Středověké textilnictví a  barvířství 
v Praze   Textil a nejrůznější výrobky z něj byly významnou sou-
částí každodenního života obyvatel středověké Prahy. Důležitým 
zdrojem poznání vzhledu, kvality a použití látkových výrobků 
v minulosti jsou pro nás archeologické nálezy textilu. Výstava 
seznamuje návštěvníky se středověkým textilním a barvířským 
řemeslem v období 14. až 15. století. Vysvětluje proces vzniku 
textilie a jednotlivé výrobní postupy, přibližuje vybavení teh-
dejší tkalcovské a barvířské dílny, předvádí různé typy textilií 
a jejich praktické využití v běžném životě lidí v období vrcholného 
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středověku i dobovou módu měšťanů obývajících Nové Město 
pražské. Ústředním exponátem je unikátní soubor několika stovek 
fragmentů středověkého textilu, objevených při archeologických 
výzkumech smetištních vrstev v centru Prahy. Vedle samotných 
textilií výstava představuje i výsledky jejich odborného analy-
tického průzkumu a postup jejich restaurování. Předvedena je 
rovněž řada originálních archeologických nálezů a etnografických 
materiálů, součástí výstavy jsou rekonstrukce výrobních zařízení 
i filmové dokumenty pracovních postupů. Nechybí ani hmatová 
složka a místa, kde si návštěvníci sami mohou vyzkoušet některé 
postupy výroby textilu | od 17. 5. do 29. 10.
Program s lektorem pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – objednávejte 
na e-mailu: zdralkova@muzeumprahy.cz 

  PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI
Rašínovo nábř. 412, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 919 833

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00
  pondělí 1. 5. a 8. 5. otevřeno 10.00–18.00

STÁLÁ EXPOZICE
Zaniklé Podskalí a život na Vltavě   Podskalská celnice na Vý-
toni je poslední připomínkou starého Podskalí. Je to renesanční 
budova se srubovým patrem z 16. století, ve které se vybíralo clo 
z dříví připlaveného do Prahy, a to vytínáním klád (odtud název 
Výtoň). Život vorařů, dřevařů, pískařů, ledařů dalších „lidí od vo-
dy“ z Podskalí je představen na dobových fotografiích. Návštěvník 
uvidí také nástroje používané Podskaláky. Další část expozice je 
věnována historii voroplavby a  lodní dopravy v okolí Prahy – 
návštěvník ji bude moci sledovat opět prostřednictvím dobové 
fotodokumentace se zapojením prezentačních možností moderní 
techniky. V expozici jsou rovněž k vidění modely lodí i voru. Celé 
pojetí expozice je zaměřeno na atraktivitu i pro dětské návštěvníky. 

PROGRAMY PRO ŠKOLY
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u kon-
krétních programů umístěných na webových stránkách muzea – 
www.muzeumprahy.cz 

Jak „ploul“ strejda František – pro MŠ, 1. st. ZŠ
Zaniklé Podskalí – tematický program pro MŠ, 1. a 2. stupeň 
ZŠ, gymnázia a SŠ, SOŠ

 MÜLLEROVA VILA
Národní kulturní památka

Nad Hradním vodojemem 14/642, 160 00 Praha 6 – Střešovice
tel.: +420 224 312 012
e-mail: vila.muller@muzeumprahy.cz

  otevřeno: út, čt, so, ne; prohlídky v květnu 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 
a 17.00

  15. – 28. 5. bude Müllerova vila z důvodu restaurátorské údržby 
uzavřena.

  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému umís-
těného na www.muzeumprahy.cz, nebo e-mailem: vila.
muller@muzeumprahy.cz.

  prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěv-
níků ve skupině je 7 osob.

Světově proslulé dílo avantgardního architekta Adolfa 
Loose (1870–1933)

  ROTHMAYEROVA VILA
Národní kulturní památka

U Páté baterie 896/50, 160 00 Praha 6 – Střešovice
tel.: +420 224 312 012
e-mail: vila.rothmayer@muzeumprahy.cz

  spojení: metro A – Hradčanská nebo Petřiny, tram 1 nebo 18 – 
Vojenská nemocnice

  otevřeno: út, čt, so a ne prohlídky v květnu 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 
a 17.00

  prohlídky možné pouze s lektorským výkladem a  po předchozí 
rezervaci pomocí rezervačního formuláře na www.muzeumprahy.cz; 
max. 7 osob ve skupině

  STUDIJNÍ A DOKUMENTAČNÍ CENTRUM 
NORBERTOV

Nad Hradním vodojemem 53/13, 162 00 Praha 6 – Střešovice
tel.: +420 233 323 997

  otevřeno: út, čt, so, ne 10.00–18.00
  výstavní síň bude od 29. 5. do 7. 6. z důvodu deinstalace výstavy 
uzavřena.

  badatelna otevřena po předchozím objednání na tel.: 233 323 998, 
nebo e-mailem: vila.studium@muzeumprahy.cz. 

Hlavním cílem Studijního a dokumentačního centra moderní 
architektury Norbertov je odborné uložení, zpracování a zpří-
stupnění veřejnosti archivních fondů, sbírek a dalších materiálů 
přímo souvisejících s expozicemi Müllerovy a Rothmayerovy vily. 
Budova bude sloužit současně jako depozitář, archiv, knihovna, 
badatelna a výstavní prostor.

VÝSTAVA
Obnova a restaurování Müllerovy vily, 1997–2000   Vý-
stava, která připomíná jedinečnou obnovu a restaurování Lo-
osova vrcholného díla – Müllerovy vily v Praze, byla původně 
připravena pro Illinois Institute of Technology v Chicagu z roku 
2006. Návštěvník zde najde fotografie z restaurování, srovnávací 
fotografie interiérů před obnovou a po ní a vzorky odebraných 
materiálů | do 28. 5.

AKCE
11. 05. | 17.00 | Od viničních usedlostí k nízkoenergetické 
vile – rodinné bydlení v příkladech. Přednáška o vývoji bydlení 
v Praze na příkladech významných staveb tohoto druhu. Před-
nášející: Ing. arch. Petr Krajči | přednáška

  ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE
Bohdanečská 259/1, 190 00 Praha 9 – Vinoř
tel.:+420 286 001 366
e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz

  spojení: metro B – Palmovka nebo metro C – Letňany; bus 185 (směr 
Vinořský hřbitov) a 302 (směr Přezletice – Kocanda)

  otevřeno: výstavy a expozice út–ne 10.00–18.00
  pondělí 1. 5. a 8. 5. otevřeno 10.00–18.00
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AKCE
06. 05. | 10.00 | Veterán Párty 2017 – soutěžní jízda pořáda-
ná Klubem historických vozidel Horní Počernice v rámci letošní 
Veterán párty povede do Zámeckého areálu Ctěnice, kde bude 
připraven pro posádky soutěžní program a pro diváky přehlídka 
historických motocyklů a automobilů různých značek.
13. – 14. 05. | 10.00–17.00 | Květinový jarmark – dvoudenní 
výroční trh se ponese v duchu oslav zahradnického cechu. Jarmark 
nabídne širokou paletu květin a pestrý doprovodný program pro 
děti i dospělé, jako jsou květinové dílny, malování keramiky, ukáz-
ky různorodých vazeb květin i osazování balkonových a terasových 
květinových truhlíků.

STÁLÉ EXPOZICE – 1. PATRO ZÁMKU
Řemesla v  pořádku / Historie profesního sdružování 
řemeslníků od středověku po současnost   Stálá expozice, 
seznamující s dějinami řemesel a cechovního sdružování, která 
je umístěna v hlavních reprezentativních sálech I. patra zámku, 
představuje jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek 
na světě. Sbírku čítající více než 600 předmětů.

STÁLÉ EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova   Expo-
zice připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství 
od  nejstarších dob až do  současnosti. Snaží se také stručně 
prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v  letech 
1997–2004. 
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století   Expozice 
vytvořená ve spolupráci s Městskou částí Praha -Vinoř seznamuje 
návštěvníky s historií obce Vinoř. 

VÝSTAVA – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Umění kuté v železe / Kovářské a zámečnické práce ze 
sbírek Muzea hlavního města Prahy   Sbírka zámků a kování 
Muzea hl. m. Prahy začala vznikat již krátce po jeho založení 
a obsahuje nyní na 1350 zpracovaných kusů. Výstava prezentující 
kovářské a zámečnické práce ze sbírek muzea představuje v první 
části ukázky zámečnického řemesla. Návštěvník se seznámí 
s historií zámkového mechanismu, s typy zámků a kování. Druhá 
část výstavy je věnována rozměrnější kovářské tvorbě, počínaje 
obdobím baroka. Důraz je položen na předměty, které buď v Praze 
vznikly, nebo s ní spojily svůj „život“. Současné kovářské práce 
jsou umístěné v exteriérech zámku. K výstavě je připraven cyklus 
doprovodných akcí, prezentací odborných škol a tvůrčích dílen | 
od 14. 5. do 1. 10.
14. 05. | 16.15–17.45 | Pražské hipologické stavby a mo-
numenty – přední český hipolog Ing. Cyril Neumann přiblíží 
ve svých přednáškách koně, jejich historii, vývoj i ztvárnění v dí-
lech českých výtvarných umělců. Na přednášku naváže prohlídka 
stájí | přednáška v Kočárovně.

STÁLÁ EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR
Nádraží Praha-Těšnov / Provoz obnoven   Nová expozice 
představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. 
Modelové kolejiště v měřítku 1 : 87 nabízí návštěvníkovi mož-
nost udělat si velmi reálnou představu o podobě nejkrásnější 
nádražní budovy v Praze, vystavěné v letech 1872–1875 coby 
reprezentativní železniční stavba významné společnosti Rakouské 
severozápadní dráhy. Model budovy, zahrnující i pozoruhodnou 
sochařskou výzdobu vznikl dle původních technických výkresů 
metodou 3D tisku.

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  předem se objednávejte na tel.: 601 555 080, nebo na e-mailu: 
samanova@muzeumprahy.cz

Tovaryšova cesta na zkušenou   Program je koncipován ja-
ko cesta vyučeného tovaryše jdoucího do světa na zkušenou. 
Na základě vandrovnické knížky, kterou děti obdrží po interak-
tivní prohlídce, se samy vydávají na vandr po expozici. Vhodné 
od 3. třídy ZŠ
Ztracení poddaní   Venkovní etapová hra složená z patnácti 
úseků, založená na stopování a hledání ztracených poddaných 
Adama Hrzána z Harasova. Vhodné pro: příměstské tábory, zá-
jmové kroužky | od 2. 5.
Řekni mi, kováři   Hravý poznávací program k výstavě „Umění 
kuté v železe“ pojatý jako příběh řemeslnického tovaryše, který 
se rozhodl být kovářem. Vhodné pro: MŠ, 1. st. ZŠ | od 16. 5.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
v sále Kočárovna

16. 05. | 14.00 | Zdenka Procházková a Anna Vávrová / Se-
stry Havelkovy – zpěvačka Anna Vávrová vystudovala Fakultu 
sociálních věd a publicistiky UK, obor sociologie kultury. V roce 
1979 poprvé slyšela Originální pražský synkopický orchestr 
a zamilovala se. Stála u zrodu původního vokálního tria, které 
mělo s OPSO svoji premiéru v roce 1980. Repertoár tria se skládá 
výhradně z písní let 20., 30. a počátku 40. let minulého století, 
které Sestry Havelkovy interpretují s  autentickou nostalgií 
a vytříbeným citem pro duch doby.

  PRAŽSKÉ VĚŽE
  věže a bludiště otevřeny v květnu denně 10.00–22.00

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
01. 05. | 11.00–17.00 | Den s Máchou 2016 – bohatý program 
v okolí Petřínské rozhledny pro všechny zamilované, ale nejen 
pro ně. Vystoupí hudební kvarteto Gadrew way, taneční soubor 
historického tance Alla Danza i kouzelník Grino. Můžete se také 
vyfotit s „živým“ Karlem Hynkem Máchou | výtvarné dílny, sou-
těže, občerstvení a stánky s drobnými dárky.
28. 05. | 11.00–17.00 | Hrajeme si na Petříně – bohatý 
program pro rodiče s dětmi u Petřínské rozhledny. Pro všechny 
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děti je připravena etapová hra s tematikou Langweilova mo-
delu, vystoupí kouzelník Grino, focení s Klíčníkem Pražských 
věží, Knihovna v krabici | soutěže pro děti, občerstvení a prodej 
drobných dárků.

INTERAKTIVNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY  
PRAŽSKÝCH VĚŽÍ

  pro MŠ a ZŠ, součástí programů jsou pracovní listy.

Procházky Prahou pro děti
Pražský hrad, ten mám rád; Karlův most, příběhů dost; 
Staroměstské náměstí, známe nejen z pověstí; V královské 
zahradě, tulipánů habaděj; Královská cesta II.

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY A TVOŘIVÉ DÍLNY
Klíče k  Pražským věžím – hledejte společně s  námi klíče 
k Pražským věžím, projděte se s dětmi po unikátních histo-
rických objektech, získejte volný vstup do  muzea a  krásnou 
odměnu k tomu! Více informací na: muzeumprahy.cz/klice-k-
-prazskym-vezim/

  PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA
Petřínské sady, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

STÁLÁ EXPOZICE
Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování

  ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA PETŘÍNĚ
Petřínské sady, 110 00 Praha 1 

STÁLÁ EXPOZICE
Dioráma Boj studentů se Švédy na Karlově mostě roku 
1648   Autory monumentální malby z roku 1891 o rozměrech 8 
× 10 m jsou bratři Adolf a Karel Liebscherové.
Diorama je v době od dubna do června v péči restaurátorů

  STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most, 110 00 Praha 1 – Staré Město

STÁLÁ EXPOZICE
Mysterium věže   Věž byla součástí Karlova mostu, byla založena 
současně s ním a není vyloučené, že základní kámen mostu je ulo-
žen v pilíři pod věží. Stavba věže byla dokončena zároveň s mos-
tem začátkem 15. století. Po stránce architektonické i umělecké 
patří k nejkvalitnějším projevům vrcholně gotického stavitelství 
v rámci stavební činnosti Karla IV., a to nejen v měřítku Prahy, 
ale i (střední) Evropy. Věž je unikátní množstvím autentických 
detailů (např. kamenických značek), uměleckou výzdobou i svojí 
urbanistickou podobou. Expozice popisuje jak nezpochybnitelná 
fakta, tak různé hypotézy, které nejdou ověřit, ale jsou divácky 
zajímavé. Ve sklepení je malá prezentace předmětů vylovených 
z Vltavy, včetně posledních nálezů z unikátního plošného prů-
zkumu dna řeky.

  PRAŠNÁ BRÁNA
nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1 – Staré Město

  SVATOMIKULÁŠSKÁ MĚSTSKÁ ZVONICE
Malostranské nám. 556/29, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

STÁLÁ EXPOZICE
Custos Turris | Strážce města   Muzeum hlavního města Prahy 
připravilo pro návštěvníky ucelenou expozici ve Svatomiku-
lášské městské zvonici, která se věnuje vývoji hlásné služby. 
Návštěvníci si mohou prohlédnout byt věžníka z období druhé 
poloviny 18. století, jehož součástí je i černá kuchyně – jediná 
přístupná v Praze. Na tuto část, otevřenou již v minulém roce, 
navazuje hlásovna – místo, kde věžník vykonával svou funkci. 
Interiér hlásovny je zasazen do první poloviny 19. století. Dru-
hý byt věžníka je z roku 1891, kdy byla hlásná funkce zrušena 
a hlásný se pak staral pouze o věžní hodiny. Součástí expozice 
je i pohled do barokního kanalizačního systému a za návštěvu 
určitě stojí i zvonové patro se zvonovou stolicí a zvonem sv. 
Mikuláše z roku 1576. Věž je jedinečná i existencí tzv. Kajky – 
pozorovatelny StB na samém vrcholu zvonice, která fungovala 
až do roku 1990.

 MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

  NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ 
Nové mlýny 827/3A, 110 00 Praha 1 – Nové Město

  otevřeno: út–ne 9.00–12.00 a 12.30–18.00
  pondělí 1. 5. a 8. 5. otevřeno 9.00–18.00

STÁLÁ EXPOZICE
Praha hoří!   Expozice představuje nebezpečí požárů pro Prahu 
v dobách před řadou staletí i v časech jen nedávno minulých, 
stejně jako způsoby, kterými se obyvatelé metropole bránili 
proti ničivému živlu, jak se vyvíjely technické možnosti i insti-
tucionální zakotvení hašení požárů. Podoba a členění expozice 
vychází ze stavebních dispozic Novomlýnské vodárenské věže. 
Expozice je založena na využití digitálních reprodukcí vyobra-
zení Prahy, významných pražských požárů i pražských hasičů 
a jejich výstroje a výzbroje. Reprodukce jsou ze sbírek Muzea 
hl. m. Prahy a fotoarchivu Záchranného hasičské sboru hl. m. 
Prahy. Pojetí expozice maximálně využívá možnosti multimedi-
álních prvků. Vedle konkrétních zachycení tématiky ohně a boje 
s ním pomocí promítaných obrazů, grafických listů, fotografií či 
dobových učebnic pro hasiče a požárních řádů je návštěvníkovi 
nabídnuta možnost zažít hrozivou situaci při rozsáhlých požá-
rech středověké nebo raně novověké Prahy. Pomocí smyslových 
iluzí je vytvořen dojem ohrožení Pražanů při požárech, které 
zachvátily celé čtvrti.
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�MUZEA A–Z

  FRANZ KAFKA MUSEUM 
Cihelná 2b, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 257 535 373 
e-mail: office@kafkamuseum.cz
www.kafkamuseum.cz 

  otevřeno: denně 10.00–18.00
  vstupné: dospělí 200 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 120 Kč, 
české školy 30 Kč/os.

  prohlídky s průvodcem po předchozí objednávce
  obchod, který je součástí areálu Hergetovy cihelny, nabízí Kafkovu 
tvorbu, biografické knihy o Franzi Kafkovi, upomínkové předměty 
jako např. pohlednice, záložky, plakáty, kalendáře a diáře, zápisníky, 
fotografie, tašky, trička, hrnečky a další.

EXPOZICE
Dlouhodobá expozice „Město K. Franz Kafka a Praha“ na-
bízí pohled do světa slavného pražského rodáka Franze Kafky 
(1883–1924), jedné z nejvýznamnějších postav světové lite-
ratury 20. století. Výstava vznikla a byla otevřena roku 1999 
v Barceloně. V letech 2002–2003 proběhla její repríza v The 
Jewish Museum v New Yorku a v roce 2005 byla instalována 
v jedinečných prostorách Hergetovy cihelny na malostranském 
břehu Vltavy v Praze.

foto © Franz Kafka Museum 2017

Výstava je rozdělena do dvou částí. První, nazvaná Existen-
ciální prostor, kategorizuje hlavní události Kafkova života 
a vlivy prostředí, v němž Kafka v Praze žil. Druhá, nazvaná 
Imaginární topografie, ukazuje, jak se u Kafky fyzická re-
alita Prahy a jeho života v ní složitě proměňuje v metaforický 
obraz. Na výstavě ožívají fotografie lidí a míst, rukopisy a knihy 
v důmyslně koncipovaných instalacích s využitím nejmodernější 
audiovizuální techniky. Slovo, obraz, světlo a hudba tu vytvářejí 
symfonický celek.

  GRÉVIN PRAHA
Nejzábavnější muzeum voskových figurín

Celetná 15, 110 00, Praha 1
tel.: +420 226 776 776
e-mail: info.praha@grevin.com
www.grevin.com

  Musée Grévin Praha je pro veřejnost otevřeno v květnu:  
po–čt a ne 10.00–19.00; pá–so 9.30–21.30

  vstupné viz www.grevin–praha.com/cenik
  kavárna přístupná i zvenčí
  obchod se suvenýry

Vydejte se do muzea Grévin Praha na vzrušující cestu historií až 
po současnost. Opusťte realitu a vstupte do našich sedmi legen-
dami opředených interaktivních světů, kde si skutečnost podává 
ruku s fantazií. V Grévin vypadají voskové figuríny českých 
a světoznámých osobností jak živé a jsou zasazeny do boha-
tých scénografií plných vizuálních a zvukových efektů.

Zazpívejte si s Michaelem Jacksonem, udělejte si selfie s Bra-
dem Pittem nebo si zahrajte na klavír s Mozartem. Potkejte 
císařovnu Marii Terezii a Golema ještě před tím než půjdete 
na párty s Georgem Clooneym, Meryl Streepovou nebo 
Karlem Gottem.
Vytvořte si na počítači vlastní voskovou figurínu ve 3D 
a sdílejte proces výroby se svými přáteli. Užijte si nový rozměr 
zážitku z muzea a stáhněte si zdarma našeho digitálního průvodce 
pro chytré telefony. 
Využijte naší novou Fotolaboratoř a vytvořte si originální 
suvenýr s Vaší fotkou.

AKCE
A JE TO!  Pat & Mat v muzeu Grévin – jedinečná interaktivní 
výstava – animační filmové studio, historie animovaného filmu 
v Čechách včetně ukázek, svět Pata a Mata, interaktivní worksho-
py. Výstava je časově omezená | od 14. 4.
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13. – 14. 05. | Marie Terezie slaví 300. narozeniny – ví-
kend plný dvorských slavností, šermířských zápasů a hudebních 
vystoupení.

  CHOCO–STORY PRAHA
Muzeum čokolády

Celetná 10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 242 953
e-mail: info@choco-story-praha.cz
www.choco-story-praha.cz

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

EXPOZICE
V Choco–Story muzeu se ponoříte do vzrušujícího světa čo-
kolády a za pomoci všech smyslů se vydáte na cestu časem. 
Bude to požitek nejen pro Vaše chuťové pohárky, ale i oči a nos. 
Muzeum je členěno na 2 hlavní části – výstavní prostory 
a čokoládovou dílnu. Samotná expozice přibližuje především 
dávnou historii kakaa, od dob bájných Mayů a Aztéků až 
do dnešních dnů.
Muzeum disponuje unikátní sbírkou historických obalů 
a dobových artefaktů, dále je zde k vidění nejvyšší čokolá-
dová fontána v ČR, hrobka mayského vládce Pakala a jiné 
zajímavosti. Kromě poučení si návštěvníci odnesou i sladké vzpo-
mínky, v průběhu návštěvy zde každý může sníst tolik čokolády, 
lanýžů a pralinek, kolik jen bude chtít! 
V čokoládové dílně návštěvníci odhalí tajemství výroby pravých 
belgických pralinek a  hedvábně hladké čokolády a  mají zde 
možnost stát se na chvíli čokolatiérem a vyrobit si své vlastní 
čokoládové výrobky. Muzeum je vyhledávaným cílem škol-
ních výprav i individuálních turistů a je velmi vhodné pro rodiny 
s dětmi.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Ukázka výroby probíhá každých 30  minut. Uvidíte, jak se 
s čokoládou pracuje, aby byla pěkná a chutná, ochutnáte pravé 
belgické pralinky.
Soutěž pro děti – odměnou za správné odpovědi bude při 
výstupu z muzea malý dárek.
Skupinové prohlídky a prohlídky pro školy s průvodcem 
včetně ukázky práce čokolatiéra | objednávky na výše uvede-
ných kontaktech nejméně tři dny předem
All you can eat – v rámci vstupného neomezená konzumace 
čokolády.

 MUCHOVO MUZEUM 
Panská 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 216 415
e-mail: office@mucha.cz
www.mucha.cz

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

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

EXPOZICE
První muzeum na světě věnované životu a dílu proslulého, světo-
vě známého představitele secese Alfonse Muchy (1860–1939), 
je umístěno v barokním Kaunickém paláci v historickém cen-
tru Prahy. Výběr přibližně 100 děl skládající se z litografií, olejo-
maleb, kreseb, pastelů, fotografií a osobních předmětů podává 
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souhrnný pohled na výtvarné dílo Alfonse Muchy, kromě 
jeho Slovanské epopeje.
Pozornost je soustředěna zejména na pařížské období (1887–
1904), které je světově nejproslulejší. Vystaven je ucelený soubor 
litografií, v čele s nejvýznamnějšími plakáty pro Sarah Bernhardt, 
legendární pařížskou herečku konce 19. století, soubor charak-
teristických dekorativních panó, početná ukázka z Documents 
décoratifs (1902) a ukázka z pařížských skicáků. Další dekorativní 
předměty, plastika a ukázky z knižní tvorby jsou uloženy ve vitrí-
nách. Zvláštní skupiny jsou vytvořeny z plakátů vzniklých později 
v Čechách (1910–1939), z kreseb a olejomaleb. V závěru expozice 
se nacházejí původní kusy nábytku z Muchova pařížského ateliéru, 
fotografie jeho rodiny a soubor ateliérových fotografií pořízených 
Muchou v Paříži. Součástí expozice je také půlhodinový dokument 
o životě a díle Alfonse Muchy

 MUSEUM KAMPA
Nadace Jana a Medy Mládkových

U Sovových mlýnů 503/2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 286 147
www.museumkampa.cz

  otevřeno: denně 10.00–18.00
  restaurace a kavárna Sovovy mlýny v přízemí hlavní budovy 
s jedinečným výhledem na Vltavu a Karlův most nabízí tradiční 
české speciality, domácí uzeniny, pečená masa, špízy na jehle ale 
i oblíbená jídla mezinárodní kuchyně. Otevřeno denně 10.00-23.30 h, 
www.sovovy-mlyny.cz

STÁLÁ EXPOZICE
František Kupka   Expozice Františka Kupky v Museu Kampa 
představuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl tohoto prů-
kopníka abstraktního umění. V expozici jsou vystaveny práce 
od období studentských let, díla z vrcholného období Kupkovy 
abstraktní tvorby i z pozdějších let.

VÝSTAVY
Adolf Born: Jedinečný svět   Výstava významného grafika, 
karikaturisty a ilustrátora Adolfa Borna, který se věnoval nejen 
ilustraci pro děti – asi nejznámější je dvojice Mach a Šebestová, 
Pipi Dlouhá punčocha, nebo postava opičky Žofky, z nichž ně-
které pomáhal převést do filmové podoby. Starší čtenáři znají 
jeho doprovod k Robinson Crusoeovi nebo ke Třem mušketýrům 
Alexandra Dumase. Adolf Born se věnoval i volné tvorbě, která 
je s jeho ilustrací provázaná. Jde např. o vtipné litografie, kde se 
historické osobnosti potkávají s polidštěnými zvířaty a dalšími 
typicky bornovskými postavičkami. Pozdější práce zahrnují cyklus 
pastelů k Morgensternovým básním. Kurátor výstavy Petr Volf 
připravil přehlídku Bornových děl, jako pozvánku do specific-
kého Bornova světa, kde se proplétají mytologické příběhy, kde 
vystupují postavy z období Rakousko-Uherské monarchie, slavní 
umělci i naprosto smyšlené postavičky | do 30. 7.

Tomáš Rajlich: Zcela abstraktní retrospektiva – Tomáš Rajlich 
(nar. 1940) patří k podstatným osobnostem evropského koncep-
tuálního umění konce 60. a 70. let, pokud tento pojem vnímáme 
také v kontextu minimalistických, geometrických či výsostně abs-
traktních dobových tendencí. Pochází z Čech, ale koncem 60. let 
přesídlil do Holandska; v současné době střídá své pobyty v Praze, 
v severní Itálii a v Paříži. Rajlichova výstava v poměrně širokém 
a retrospektivním záběru opětovně připomene zásadní kvality 
umělcova díla, které si neochvějně drží dodnes svoji kvalitu a oso-
bitý přístup k tvorbě.T. Rajlich se začal prosazovat na české scéně 
už koncem 60. let. Spoluzaložením Klubu konkretistů v roce 1967 
deklaroval svůj zájem o přísné geometrické struktury, nicméně 
i v kontextu skupiny zaujal konzistentní a imanentní malířskou 
cestu, která se opírala o jemný, ale neustálý posun v použití jím 
zvolených výrazových prostředků. Retrospektivní výstava na Kam-
pě zdokumentuje malířův vývoj živé monochromatizující malby, 
včetně jejího vyústění v recentních pracích s monochromatickou 
aluminiovou folií. Na dosud nejrozsáhlejší Rajlichově výstavě v Čes-
ké republice se objeví i dosud neviděné práce a také konvolut prací 
na papíře. Kurátor výstavy: Martin Dostál | od 6. 5. do 30. 7.
Radek Kratina: Konstanty a proměnné   Radek Kratina, je-
den ze zakladatelů Klubu Konkrétistů (1928–1999), se prosadil 
zejména jako průkopník variabilního přístupu k tvorbě, kdy divák 
může ovlivňovat výslednou podobu díla a dokonce ji i dle svého 
uvážení neustále měnit. Výstava v Museu Kampa představí Kra-
tinovy reliéfy a struktury z 60. let, k nimž patří zejména známé 
práce ze zápalek, od kterých byl jen krůček k dřevěným reliéfům 
tvořeným otočnými či posuvnými válečky a hranoly.  Druhý okruh 
Kratinovy tvorby zahrne kovové variabily, které umělec vytvářel 
od 70. let. Výstava připomíná blížící se nedožité 90. výročí umělco-
va narození (oslaví v roce 2018). Kurátorka výstavy: Ilona Víchová 
| od 13. 5. do 30. 7.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
13. 05. | 15.00 | Pravidelná komentovaná prohlídka – lektor 
Vás provede aktuální výstavou českého malíře a ilustrátora Adolfa 
Borna. Kromě slavných ilustrací Macha a Šebestové, Mauglího 
nebo Jámy a kyvadla, uvidíte i Bornovu volnou tvorbu nebo kresby 
z cest | prohlídka zdarma k platné vstupence

PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
13. 05. | 16.00 | Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi – přijďte 
s dětmi na tvořivou dílnu a objevte svět Adolfa Borna plný fantas-
tických bytostí a cizích krajů. Rezervace nutná | cena workshopu: 
100 Kč/dítě, dospělý doprovod zdarma, druhý dospělý za 50 Kč
28. 05. | 12.00–16.30 | Expedice přes řeku – odpoledne pro 
rodiče s dětmi v Museu Kampa a kině Ponrepo. I v srdci Prahy 
můžete zažít nečekaná exotická dobrodružství! Podnikněte s námi 
objevitelskou expedici na obou březích Vltavy a vydejte se na ces-
tu plnou překvapení a fantastických bytostí. V Museu Kampa 
ve společnosti Adolfa Borna objevíte nové světy a poznáte, jak se 
kdysi cítil slavný dobrodruh Marco Polo. V kině Ponrepo nahlédne-
te do tajů jeho zákulisí a zkusíte si vyrobit vlastní animovaný film. 

170  muzea



Přijďte zažít tvořivé odpoledne plné filmových projekcí, obrazů či 
ilustrací Adolfa Borna a neobvyklých zážitků!. Rezervace nutná 
na emailu: rezervace@museumkampa.cz. | vstupné: 130 Kč dítě, 
první dospělý zdarma, druhý dospělý 50 Kč (není stanoven pevný 
začátek, můžete dorazit kdykoli v průběhu odpoledne)

KONCERT
10. 05. | 19.00 | cyklus Procházky uměním s Jitkou Hospro-
vou – 3. ročník festivalu Procházky uměním v Museu Kampa. Jit-
ka Hosprová – viola, Žesťový kvintet Hudby Hradní stráže 
a Policie ČR. Program: H. Purcell, J. S. Bach, P. Peuerl, M. Reger, 
A. Belloli, W. A. Mozart, C. S. Lang, G. Farnaby, P. Staněk, G. F. Hän-
del. Podrobnosti o koncertu na www.prochazkyumenim.cz | cena 
vstupenky: 300 Kč.

DALŠÍ PROGRAMY
Komentované prohlídky   V českém, anglickém, německém 
nebo italském jazyce. Rezervace na výše uvedených kontaktech, 
u pokladny nebo v kanceláři muzea.
Workshopy a animační programy   Tyto programy na objed-
návku jsou vhodné pro školní či zájmové skupiny, rodiny s dětmi 
i skupiny dospělých. Vedle široké nabídky animačních programů 
a workshopů ke stálé sbírce Musea Kampa Vám nabízíme nové 
programy ke všem probíhajícím krátkodobým výstavám.
Další informace na www.museumkampa.cz/programy

 MUZEUM KÁVY ALCHYMISTA
Jana Zajíce 7, 170 00 Praha 7 (200 m od stanice tram Sparta)
tel.: +420 233 383 745
www.muzeumkavy.cz

  otevřeno: denně 11.00–18.00
  ve stylové kavárně Alchymista (www.alchymista.cz) je možné 
ochutnat čerstvě praženou kávu z vlastní pražírny; otevřeno: po-pá 
8.30-21.30; so-ne 10.30-21.30

STÁLÁ EXPOZICE
Káva a kávoviny v proměnách času a kultur   Expozice se-
znamuje návštěvníky nejen s historií kávy a kávových náhražek, 
s jejich pěstováním, sklizní, zpracováním a přípravou nápojů. Uni-
kátní sbírkové předměty dokumentují vývoj historických pražiček, 
kávomlýnků, kupeckých zásobníků, dóz na kávu a kávoviny, ale 
také předmětů a přístrojů spojených s přípravou a servírováním 
kávy. Zajímavými dokumenty dobové grafiky jsou prvorepub-
likové reklamní tiskoviny a faktury jednotlivých firem. Výstavu 
doplňují odborné texty v českém a anglickém jazyce a krátký 
film věnovaný fenoménu kávy.

  GALERIE SCARABEUS
  Informace o výstavách viz rubriku Galerie, výstavy.

 MUZEUM KOMUNISMU
Legacy s. r. o.
Na Příkopě 10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 212 966
e-mail: muzeum@muzeumkomunismu.cz
www.muzeumkomunismu.cz

  otevřeno: denně 9.00–21.00
  prohlídky s průvodcem na objednávku

Muzeum představuje sugestivní pohled na éru komunis-
mu se zaměřením na Československo (obecně) a na Prahu 
(specificky) v mnoha sférách a z různých pohledů: každodenní 
život, politika, historie, sport, ekonomika, vzdělání, umění 
(konkrétně socialistický realismus), mediální propaganda, Li-
dové milice, armáda, policie (včetně tajných služeb StB), cen-
zura, 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 mi-
nuty od Václavského náměstí). Výstavní prostory umožňují ukáz-
ku a interpretaci předmětů a historických dokumentů. Výstavu 
doprovází vyprávění pečlivě zpracované ze směrodatných dat 
a faktů souvisejících s komunismem jako fenoménem 20. století. 
V žádném případě organizátoři výstavy nechtějí a nebudou propa-
govat či se jinak zabývat současnými politickými otázkami v ČR. 
Toto je první muzeum v Praze (od dob „sametové revolu-
ce“), které se specificky zabývá systémem, jenž vznikal ve sfé-
rách bývalého Sovětského svazu (SSSR). K  bohatosti výstavy 
patří pečlivě vybírané originální materiály a zajímavě umělecky 
zpracované instalace, které obsahují autentické artefakty. To vše 
je k vidění ve třech hlavních výstavních sálech a v přilehlé promí-
tací 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 osobních sbírek a archivů.
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 MUZEUM KOUZLO STARÝCH ČASŮ
Historické oděvy a doplňky z let 1850–1920

Valdštejnská 150/4, 110 00 Praha 1 – Malá Strana
mobil: +420 723 960 308
e-mail: kouzlostarychcasu@gmail.com
www.kouzlostarychcasu.cz

  otevřeno: st–ne 10.00–17.00
  po 1. 5. a 8. 5. 10.00–17.00
  vstupné: dospělí 190 Kč, senioři, studenti a děti 150 Kč, rodinné 
490 Kč, skupinové (6–10 osob) 150 Kč 

EXPOZICE
Unikátní soukromá sbírka viktoriánských a edwardián-
ských oděvů, doplňků a kuriozit z období 1850-1920.
V komorním prostředí mohou návštěvníci obdivovat část rozsáhlé 
sbírky historických oděvů, doplňků a kuriozit vyšších společen-
ských vrstev, které dokumentují výjimečnost a um ručních prací 
předešlých generací.
Vystavené exponáty jsou volně koncipovány do  obrazů, aby 
návštěvník mohl vstoupit do děje a vnímat atmosféru příběhů, 
které vyprávějí.
Ojedinělá sbírka, která vznikala desítky let, obsahuje několik set 
kusů kompletních oděvů, prádla, textilu, ale i stříbrných před-
mětů viktoriánského a edwardiánského období, pocházejících 
z celého světa. Část sbírek tvoří porcelán z českých a německých 
porcelánek do r. 1930.

VÝSTAVA
Čaj o páté   Nostalgická výstava přibližuje etiketu a noblesní 
atmosféru viktoriánských odpoledních salonů na konci 19. st. 
| do 28. 5.

 MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ
Prohlídky Muzea pražského vodárenství 
a úpravny vody Podolí

Podolská 15, 140 00 Praha 4
tel.:+420 272 172 345
www.pvk.cz

  prohlídky pro jednotlivce i skupiny (max. 20 osob): každý čtvrtek 
v 13.00, 15.00 a 17.00, druhou sobotu v měsíci v 11.00 a 13.00

  cena prohlídky: jednotlivá vstupenka 150 Kč, slevy pro skupiny 
10 osob 1300 Kč, 20 osob 2500 Kč

  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); před-
prodej vstupenek se uzavírá 4 dny před termínem; vstup pro 
děti od 6 let, každé dítě s vlastní vstupenkou

 MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ 
Interiér filtrační stanice je od výstavních prostor oddělen skle-
něnou stěnou a tak se návštěvníkům naskytne neuvěřitelný 
výhled do Engelovy „katedrály“ s filtry. Celá expozice za-
chovává chronologické členění historického vývoje pražského 
vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století, 
přes vltavské vodárny renesančního období a  vodárenské 
snahy konce 19. století, až po současné zásobování hl. m. 
Prahy vodou. Je zde vystaven originál čerpacího stroje kla-
tovské vodárny z roku 1830, vodovodní potrubí z antického 
období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. a řada dal-
ších exponátů. Trojrozměrné předměty doplňuje řada kopií 
unikátního a dosud nevystavovaného archivního materiálu 
a množství historických fotografií. Velmi cenné jsou sbírky 
druhů vodovodního potrubí, uzavíracích elementů a dalších 
historických přístrojů a nástrojů. Samostatně je prezentována 
unikátní sbírka vodoměrů.

  ÚPRAVNA VODY PODOLÍ
Čerpací stanice surové vltavské vody – odstraňování nečistot 
ze surové vody na hrubých a jemných česlích.
Čiřiče – seznámení s funkcí, významem a technologickým po-
stupem úpravy surové vody. 
Vodárenská věž – panoramatický rozhled na Prahu z nezvyk-
lého stanoviště, viditelné významné objekty.
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 MYSTERIA PRAGENSIA
Poznejte tajemství Prahy ve dvou muzeích

 
 MUZEUM ALCHYMISTŮ  
A MÁGŮ STARÉ PRAHY

Jánský vršek 8, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 224 508
www.muzeumalchymistu.cz

 MUZEUM PRAŽSKÝCH POVĚSTÍ 
A STRAŠIDEL

Mostecká 18, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 221 289
www.muzeumpovesti.cz

  otevřeno: denně 10.00–22.00; skupiny po tel. dohodě i dříve

EXPOZICE
Projděte si podzemní uličku s atmosférou staré Prahy a se-
tkejte se tváří v tvář se strašidly! Poznejte slavné pražské 
pověsti a zažijte jejich kouzlo v interaktivních hříčkách. 
Pochopíte, co jiní netuší – kde se rodí pražský genius loci.

AKCE
  rezervace nutné, změna programu vyhrazena

01. 05. | 14.00–16.00 | Elixír lásky a znovuzrození (Muzeum 
alchymistů)
03. 05. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany
05. 05. | 18.30 | Tajuplné průchody Starého Města
06. 05. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
07. 05. | 16.00–18.00 | Komentované prohlídky muzea 
alchymistů
08. 05. | 10.30 | S hastrmanem za vodníky
08. 05. | 18.30 | Mysteria Pragensia aneb velká tajuplná 
pouť Prahou
12. 05. | 18.00 | Po zlatých stopách alchymistů Hradem 
i podhradím
12. 05. | 22.00 | Hodina duchů v uličce duchů
13. 05. | 10.30 | S hastrmanem za vodníky
13. 05. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem 
a Josefovem
17. 05. | 18.30 | Tajuplné průchody Starého Města
19. 05. | 18.30 | Mysteria Pragensia aneb velká tajuplná 
pouť Prahou
20. 05. | 10.30 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany

23. 05. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hrad
26. 05. | 21.00 | Strašidla s hvězdičkou aneb Erotika v praž-
ských pověstech
27. 05. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
27. 05. | 17.00 | Karlův most ze tří stran
31. 05. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hrad

  NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM 
A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO

  NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM
Valdštejnská 20, 110 00 Praha 1 - Malá Strana
tel.: +420 257 533 455
e-mail: pedagog@npmk.cz
www.npmk.cz

  vstupné na stálou expozici: základní 60 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 
100 Kč; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P zdarma

  vstupné na výstavy: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 60 Kč; 
držitelé průkazů ZTP, ZTP/P zdarma

  vstupné na doprovodné programy pro školní skupiny: 40 Kč  
(platí i jako vstupenka)

STÁLÁ EXPOZICE
Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti 
Evropě   Expozice je zaměřena na tisíciletou historii vzdělanosti 
českého národa od středověku až po současnost v evropském 
kontextu (popisky česko-anglické). Prezentovány jsou unikátní 
školní pomůcky, učebnice, staré tisky, mapy aj. Součástí expozice 
jsou školní kabinet, písařský koutek, interaktivní program o životě, 
díle a odkazu J. A. Komenského, elektronicky zpřístupněný fond 
školních vysvědčení, promítání dokumentů aj.
Ukázka školních tříd z 1. republiky a ze 70. let 20. století

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
Historie školních budov   Od tereziánských reforem po součas-
nost, informace na: npmk.cz/skolnibudovy | do 31. 8.
Hurá do školy s Marií Terezií!   Výstava především pro dětské 
návštěvníky k 300. výročí narození Marie Terezie | do 31. 12.

  PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA 
J. A. KOMENSKÉHO

Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 966 411, 415
e-mail: pedknihovna@npmk.cz
www.npmk.cz/knihovna; www.csk.npmk.cz

  knihovna je přístupná pro veřejnost po–pá 9.00–18.00
  fondy PK jsou zaměřeny především na oblast výchovy, vzdělávání 
a školství.
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  NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM
Kostelní 44, 170 00 Praha 7
tel.: +420 220 308 200
e-mail: nzm.praha@nzm.cz
www.facebook Národní zemědělské muzeum Praha
www.nzm.cz/praha

  spojení: tram č. 1, 8, 12, 25, 26 st. Letenské náměstí a pak ulicí  
Nad Štolou nebo Oveneckou k budovám NZM a NTM

  otevřeno: denně mimo po 9.00–17.00
  vstupné: základní 55 Kč; děti a mládež do 18 let zdarma; snížené 
35 Kč; rodinné 100 Kč; skupinové slevy – min. 8 osob (35 Kč).  
Více viz www.nzm.cz/praha

AKCE
07. 05. | 09.00–17.00 | Resortní den v NZM – první neděli 
v měsíci mají všichni, jejichž pracovní náplní je zemědělství, vstup 
do NZM zdarma. Akce dostala příznačný název Resortní dny a zá-
štitu jí poskytl ministr zemědělství Marian Jurečka.
13. 05. | 10.00– 17.00 | Cukrářské slavnosti – tradiční prezen-
tace cukrářského a pekařského řemesla pro celou rodinu – ve spo-
lupráci s Národním týmem kuchařů a cukrářů AKC ČR, cukrářskými 
školami a řadou profesionálních cukrářů. Připravujeme tvořivé 
dílny pro děti, zdobení perníků, cupcaků, eclairs, modelování 
z marcipánu, malování čokoládou, odborné přednášky a prak-
tické ukázky, workshopy, prodejní stánky, občerstvení, divadelní 
a hudební představení a mnoho dalšího.

18. 05. | 09.00–17.00 | Muzejní den – v rámci Mezinárodního 
dne muzeí po celý den vstup zdarma
27. 05. | 09.00–17.00 | Letná roste – festival zaměřený 
na městské zahradničení, pěstování a kompostování. Na muzej-
ním dvoře budou probíhat workshopy pro dospělé i děti, nakou-
pit můžete sezonní řezané květiny, rostliny, nádoby, pěstitelské 
vychytávky či vermikompostéry a rovněž se pro letošní sezonu 
inspirovat například prohlídkou ukázkově osázeného balkonu.

EXPOZICE
Myslivost   Expozice vytváří obraz myslivosti jako životního stylu, 
postoje, poslání, profese i koníčka mnoha lidí, oboru s tradicí, 
kde role člověka byla vždy zásadní. Příběh myslivosti vyprávíme 
klasickou formou i virtuálními efekty, exponáty i dynamickou 
interaktivní prezentací umožňující zasahovat do „dějů“, i me-
chanickými prostředky dovolujícími člověku je ovládat. Tajemný 
svět všemožných smyslových vjemů kombinuje dojem reality 
i pohádky.
recykLES – Příběhy lesních světů   Nová unikátní zážitková 
expozice s lesní tématikou navazující na úspěšnou expozici LES 
– příběhy stromů a lidí | 3. patro.
Laboratoř ticha   Jedinečná audiovizuální instalace z českého 
pavilonu Světové výstavy EXPO Milano 2015, živý les vsazený 
do futuristické laboratoře, která umožňuje návštěvníkům nahléd-
nout do buněčné úrovně lesního biotopu | 1. patro
Jede traktor   Sbírka zemědělské techniky NZM – unikátní 
historické traktory a stroje, interaktivní program pro děti i pro 
dospělé | snížené přízemí
Rybářství   Moderní a interaktivní expozice věnovaná historii 
i současnosti českého rybářství a rybníkářství, práci rybářů a cho-
vu ryb | 1. patro
Od věku sloužím člověku   Expozice věnovaná historii obalové 
techniky, transportu potravin a recyklaci potravinových obalů – 
ve spolupráci s EKO–KOM, a. s. | 3. patro
Malá naučná lesní stezka   Venkovní expozice „O stromech 
a lese“ – poznávání stromů, dřevin a šišek, myslivecký posed, 
dětská prolézačka atd. | muzejní dvůr; vstup volný
Malý selský dvorek   Ukázky chovu živých drobných domácích 
zvířat (kozičky, králíci, kachny, slepice, kohout, holubi) | muzejní 
dvůr; vstup volný
Malá zahrádka zemědělských plodin   Typické zemědělské 
plodiny ve stadiu růstu | muzejní dvůr; vstup volný

VÝSTAVY
Kouzlo historické techniky (XI. ročník)   Výstava kreseb ze-
mědělské techniky – práce studentů II. ročníku ČVUT | od 26. 4. 
do 11. 6.

LEKTORSKÝ PROGRAM PRAHA PRO ŠKOLY
  prohlídky stálých expozic a výstav s výkladem po předchozí domluvě 
na lektor@nzm.cz nebo tel.: +420 220 308 329.

 MIMOPRAŽSKÉ POBOČKY NZM PRAHA

  MUZEUM ČESKÉHO VENKOVA
Zámek Kačina, Svatý Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora
tel.: +420 327 571 170
e-mail: nzm.kacina@nzm.cz
www.facebook Kačina Zámek
www.nzm.cz
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  MUZEUM LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI 
A RYBÁŘSTVÍ

Lovecký zámek Ohrada, Ohrada 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou
tel.: +420 387 965 340
e-mail: nzm.ohrada@nzm.cz
www.facebook Zámek Ohrada
www.nzm.cz

  MUZEUM VINAŘSTVÍ,  
ZAHRADNICTVÍ A KRAJINY 

nám. Svobody 8, 691 42 Valtice
tel.: +420 519 352 144
e-mail: nzm.valtice@nzm.cz
www.facebook Muzeum Valtice
www.nzm.cz

  MUZEUM ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
Jeníkovská 1762, 286 01 Čáslav
tel.: +420 327 311 146; mobil: +420 604 236 611 
e-mail: nzm.caslav@nzm.cz
www.facebook Traktory Čáslav
www.nzm.cz

  PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
Strahovské nádvoří 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 220 516 695
e-mail: post@pamatnik-np.cz
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

  spojení: tram 22, st. Pohořelec
  otevřeno denně 10.00–12.00 a 13.00–18.00
  vstupné na výstavy základní 40 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 100 Kč

PNP nabízí vzdělávací programy pro organizované skupiny (ZŠ, 
SŠ a VŠ), komentované prohlídky, exkurze na odborná 
pracoviště PNP, přednášky a tvůrčí dílny. Veškeré pořady 
jsou na objednání a termín konání je po dohodě. Aktuální na-
bídku pořadů najdete na webu PNP, pro další informace pište 
na bartonova@pamatnik-np.cz

  LETOHRÁDEK HVĚZDA
Obora Hvězda, 160 00 Praha 6 – Liboc

  spojení: metro A nebo bus 179 – zastávka Petřiny

18. 05. | Mezinárodní den muzeí s mottem Jak sdělit ne-
vyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století. Zveme 
Vás na den strávený v letohrádku s přednáškami a prohlídkou 
Nejkrásnějších českých knih 2016 | vstup zdarma

 MALÁ VILA PNP
Pelléova 20/70, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

  spojení: 5 minut chůze od stanice metra A – Hradčanská
  otevřeno v rámci pořadů PNP, dalším zájemcům po telefonické 
domluvě 

  vstupné: plné 40 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 100 Kč

EXPOZICE
Pracovna Ladislava Mňačka je instalována autenticky podle 
dobových fotografií spisovatelova bytu. Pracovna je přístupná 
v rámci literárních čtení či diskuzí nebo na objednávku na tel. 
273 132 553

AKCE
13. – 14. 05. | Festival Open House Praha – v rámci festivalu 
se veřejnosti otevře také Malá vila PNP. Přijďte se k nám podívat! 
| vstup zdarma
24. 05. | Slova mají křídla – literární večer pro literární nad-
šence | vstup zdarma

  PIVOVARSKÉ MUZEUM U FLEKŮ
Křemencova 11, 110 00 Praha 1
tel: +420 224 934 019–20
www.ufleku.cz

Pivovar a restaurace U Fleků nabízí dva prohlídkové okruhy  
– pivovarské muzeum a exkurzi pivovaru.

  muzeum otevřeno: po–so 10.00–16.00, prohlídky jsou doprovázeny 
odborným výkladem, prodej vstupenek končí 60 min. před ukonče-
ním provozní doby

  vstupné do muzea 100 Kč/os., školní skupiny 50 Kč/os., délka prohlíd-
ky cca 30 min.; výklad v českém, anglickém, německém, španělském, 
ruském, švédském a italském jazyce.

  prohlídka pivovaru pouze na objednávku, o víkendech je prohlídka 
podmíněna konzumací v restauraci.

  vstupné do pivovaru: 200 Kč/os., školní skupiny 100 Kč/os., délka pro-
hlídky cca 45 min.; výklad v českém, anglickém a německém jazyce; 
součástí prohlídky je ochutnávka piva a sklenička jako suvenýr.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Historie výroby piva v Praze   Zájemcům o pivovarskou pro-
blematiku poskytuje ojedinělou možnost seznámit se s výrobou 
piva a sladu tak, jak byla v minulosti prováděna nejen v pivova-
ru U Fleků, ale též v desítkách malých pivovarů po celé Praze. 
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Pivovarské muzeum je umístěno v bývalé sladovně, která sloužila 
svému účelu od doby renesance do roku 1940. Je zde dochovaný 
stříškový kouřový hvozd, kterému se také říká valach, kde se slad 
sušil a poté i pražil v horkém kouři z bukových polen. Dále je 
možné si prohlédnout filtr na pivo, sprchový chladič, dřevěné 
sudy značkované vypalovacími železy i nástroje na jejich opra-
cování, plnička lahví, váha na slad, hustoměry a další pivovarské 
a sladovnické náčiní.

PIVOVAR U FLEKŮ
Historický pivovar fungující od roku 1499 dodnes   Součástí 
exkurze je videoprojekce a prohlídka sklepa a varny. Jedinečné 
jsou především prostory varny, kde se pivo stále vyrábí pod pů-
vodními středověkými trámy z jedlového dřeva natřeného volskou 
krví. Měděné varní nádoby pocházejí z roku 1937, stále se používá 
i unikátní chladicí štok – velká měděná vana k ochlazování mla-
diny po uvaření. Pivovar již přes 150 let nabízí výhradně speciální 
tmavé pivo, které se vyrábí z tradičních surovin – vody, ječného 
sladu a chmele za použití kvasnic.

  POPMUSEUM
Muzeum a archiv populární hudby

Bělohorská 150, 160 00 Praha 6
mobil: +420 776 141 531–2, 605 369 286
e-mail: info@popmuseum.cz
www.popmuseum.cz

  spojení: metra A – Malostranská; tram 22 nebo 25 st. U Kaštanu
  otevřeno st a čt 16.00–20.00; so 14.00–18.00 nebo kdykoli na tel. 
objednávku

  vstupné: pasivní prohlídka (pastva pro oči) 40 Kč; aktivní prohlídka 
(všemi smysly) 100 Kč/h

EXPOZICE
Elektrické hudební nástroje, hra na nástroje a s přístroji, 
karaoke, databáze, audio a video ukázky z dějin českoslo-
venské populární hudby, časopisy, knihy.

VÝSTAVY 
Zkus se životu dál smát   Pavel Bobek slovem, obrazem, ex-
ponátem | do 16. 9.

  HUDEBNÍ KLUB VAGON
Praha 1, 110 00 Národní 25

  otevřeno od 19.00

VÝSTAVA
Vladimír Mišík 70.   Výstava o tvůrčí dráze rockera s duší básníka 
| do června 2017

  POŠTOVNÍ MUZEUM
Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 312 006
www.postovnimuzeum.cz 

  otevřeno: denně mimo po a svátků 9.00–17.00
  vstupné: základní a doprovodné akce PM 50 Kč; snížené 10 Kč
  knihovna a badatelna: otevřena denně mimo po 9.00–16.00
  muzejní prodejna: otevřena út–ne 9.00–17.00

STÁLÁ EXPOZICE
Poštovní známky České republiky a Československa včetně 
obálek prvního dne (FDC), filatelistických unikátů a pa-
dělků, nejstarší známky evropských i mimoevropských 
zemí, známky OSN, specializované sbírky známkové tvorby 
– Hradčany, ruská zemstva, klasické rakouské poštovní známky 
do roku 1918, staroněmecké státy do roku 1871, předznámkové 
dopisy, otisky razítek, první novinové známky světa.

VÝSTAVY
„Tichá pošta. Ilustrace pro děti“   Výstava prezentuje ilustrační 
tvorbu pro děti členů Klubu ilustrátorů. Dokumentuje nejen roz-
manitost knižní ilustrace, ale představuje originální díla s poštovní 
tématikou vytvořená přímo pro Poštovní muzeum. K výstavě je 
vydána 1 příležitostná dopisnice | do 21. 5.
„Ve  znamení sv. Floriána. Hasiči a  hasičská technika 
na známkách“   Výstava se soustředí na známkovou tvorbu 
Československa a České republiky související s hasičskou tech-
nikou. Vedle grafických návrhů, otisků rytin, nepřijatých návrhů 
a dalších zajímavých dokumentů ze sbírek Poštovního muzea, 
budou vystaveny i raznice příležitostných razítek, která byla po-
užívána různými Sbory dobrovolných hasičů při oslavách výročí 
jejich vzniku (např. Velvary, Český Těšín, Žilov, Přibyslav apod.). 
K výstavě je vydána 1 příležitostná dopisnice | do 11. 6.
„Václav Hollar: rytiny a známky“   Výstava představuje ve-
řejnosti výjimečné práce dvou předních rytců Jiřího Švengsbíra 
a Bedřicha Housy. Mistrně se jim podařilo převést mnoho grafik 
Václava Hollara do podoby československých a českých známek 
a vytvořit tak jedinečnou ukázku osobitých ryteckých přepisů 
uměleckých děl starých mistrů. Poštovní příležitostná přepážka: 
3. 5. od 9.00 do 15.00. K výstavě je vydána 1 příležitostná dopis-
nice | od 31. 5. do 1. 10.

AKCE
13. 05. | 14.00–17.00 | Papírové loutky – výtvarná dílna pro 
děti všeho věku. Tvoření pohyblivých postaviček pomocí provázků 
a papírů s ilustrátorkami Marií Kohoutovou a Alenou Krchovou. 
Přijít můžete kdykoli v uvedeném časovém rozmezí bez rezervace 
| vstupné 50 Kč/osoba.
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  UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM 
V PRAZE

Dům U Černé Matky Boží
Ovocný trh 19, 110 00 Praha 1
mobil: +420 778 543 901
www.czkubismus.cz

  otevřeno út 10.00–19.00; st–pá 10.00–18.00
  vstupné: plné 150 Kč, snížené 80 Kč

EXPOZICE
Expozice představuje kubismus jako směr ideově propojující 
volné i užité umění a architekturu. V domě U Černé Matky 
Boží jsou vystaveny nábytkové soubory, samostatné kusy ná-
bytku, dobové obrazy a grafiky, plastiky či doplňky z keramiky, 
skla a kovů.

  GALERIE JOSEFA SUDKA
Úvoz 24, 110 00 Praha 1
www.upm.cz

  otevřeno út–ne 11.00–19.00

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

VÝSTAVA
Sonja Bullaty & Josef Sudek   Židovská dívka Sonja Bullaty 
(1923 Praha – 2000 New York) byla po 2. světové válce v učení 
u Josefa Sudka jako jediná učnice. Po odchodu do New Yorku 
se s manželem Angelem Lomeem věnovali hlavně krajinářské 
fotografii. Ani po odchodu do USA neztratila se Sudkem kontakt. 
To dokládají i vybrané fotografie na výstavě.

  UNIVERZITA KARLOVA

 MUZEUM UNIVERZITY KARLOVY
Karolinum, Ovocný trh 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 491 111
www.muzeum.cuni.cz

  expozice otevřena so a ne 10.00–18.00, vstup Železná 9

EXPOZICE
Stálá expozice věnovaná dějinám nejstarší středoevrop-
ské univerzity   Je umístěna v gotických sklepeních historické 
budovy Karolina v centru Prahy. Pět tematických bloků mapuje 
historii Univerzity Karlovy od jejího založení v roce 1348 až po sou-
časnost, včetně významných osobností, které jsou s ní spojeny. 
Výstava také nabízí řadu unikátních exponátů, z nichž některé 
jsou pro veřejnost zpřístupněny zcela poprvé – např. kapitulní 
exemplář zakládací listiny pražské univerzity vydané Karlem IV., 
pečetidlo univerzitní obce pražské ze 14. století, notářský opis tzv. 
Dekretu kutnohorského z roku 1409, unikátní kovová renesanč-
ní univerzitní pokladnice z přelomu 16. a 17. století nebo např. 
unijní dekret císaře Ferdinanda III. z roku 1654, kterým vznikla 
Karlo–Ferdinandova univerzita. K vidění je také originál žezla 
rektora Univerzity Karlovy z roku 1883, soubor autentických zbraní 
použitých pražskými vysokoškolskými studenty v revolučním roce 
1848 nebo diplom a medaile nositele Nobelovy ceny za chemii 
Jaroslava Heyrovského z roku 1959.

  VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA
U Památníku 2, 130 05 Praha 3
tel.: +420 973 204 900
e-mail: museum@army.cz
www.vhu.cz
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VHÚ Praha je vědeckovýzkumné, muzejní a knihovní zařízení 
Ministerstva obrany ČR. Nedílnou součástí VHÚ Praha jsou mu-
zea a výstavní prostory. Jde o Armádní muzeum Žižkov, Letecké 
muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum Lešany a další externí 
výstavní prostory

  ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV
U Památníku 2, 130 05 Praha 3
tel.: +420 973 204 924

  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstup zdarma

EXPOZICE
Muzeum je umístěno v historických budovách Památníku ná-
rodního osvobození. Expozice zachycuje období 1. světové 
války, meziválečného Československa, 2. světové války 
a perzekuce příslušníků čs. armády po únorovém státním 
převratu v roce 1948. Vedle zbraní vystavuje řadu unikátních 
dobových stejnokrojů, praporů, řádů, vyznamenání a  rovněž 
osobních památek na čs. prezidenty a osoby spjaté s nedávnou 
historií naší vlasti.

VÝSTAVY
V zákopech první světové války   Výstava si klade za cíl ukázat 
první světovou válku z pohledu těch, kteří jí byli zasaženi přímo 
a nejvíce – tedy z pohledu obyčejných vojáků, ať už byli na straně 
Rakouska-Uherska či vítězných států.
V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren   Výstava umís-
těná ve sklepním prostoru muzea přibližuje život v okupované 
zemi v letech 1939–1945 a představuje i osudy těch, kteří bojovali 
za svobodu své vlasti a zemřeli na nacistických popravištích.
311 – Příběhy sbírkových předmětů VHÚ Praha   Výstava 
představuje několik reprezentativních sbírkových předmětů, 
každý z nich zastupuje jeden sbírkový fond VHÚ.

  LETECKÉ MUZEUM KBELY
Mladoboleslavská 425/9, 190 00 Praha 9
tel.: +420 973 207 500

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

EXPOZICE
Letecké muzeum bylo založeno v  roce 1968 v  areálu 
historického vojenského letiště Praha – Kbely, první le-
tecké základny vybudované po vzniku Československa v roce 
1918. Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii 
československého a českého letectví, zvláště vojenské-
ho. Pro srovnání jsou zde vystaveny také vybrané typy světově 
významných letadel a kromě toho i množství leteckých motorů, 
součásti draků letounů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, 
vyznamenání a další památky, které se vztahují k historii čes-
koslovenského a českého letectví. Početností a kvalitou sbírek 
patří k největším leteckým muzeím v Evropě. Řada letounů 
patří ke světovým unikátům. Zpřístupněn je také letňanský 

areál Staré Aerovky, díky němuž se kbelská expozice rozšířila 
o další výstavní prostory.

  VOJENSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM LEŠANY
Lešany u Týnce nad Sázavou, 257 42 okres Benešov
tel.: +420 973 296 161

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

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

AKCE

27. 05. | Zahájení sezony Vojenského technického muzea 
Lešany – akce s bohatým doprovodným programem včetně 
dynamických ukázek těžké bojové techniky v lešanské aréně.

  CÍSAŘSKÁ ZBROJNICE
Hradčanské nám. 2, 110 00 Praha 1

Stálá expozice ve Schwarzenberském paláci obsahuje sbírku 
zbraní, zbroje a uměleckých děl z období od 15. století 
do poloviny 19. století. Výstava prezentuje přes 550 předmě-
tů, které pocházejí především z období, kdy České země patřily 
k habsburskému císařskému trůnu.

 MUZEUM HRADNÍ STRÁŽE
Pražský hrad, 110 00 Praha 1

V Prašné věži Mihulka se nachází expozice mapující vývoj 
českých vojenských jednotek střežících Pražský hrad 
od nejstarších dob do současnosti.
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  NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ 
HEYDRICHIÁDY

Resslova 9a, 120 00 Praha 2

V pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje čeká návštěvníky 
stálá expozice věnovaná Operaci ANTHROPOID – atentátu 
na Reinharda Heydricha v květnu 1942.

  ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
U Staré školy 1, 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 749 211
e-mail: office@jewishmuseum.cz
www.jewishmuseum.cz

  otevřeno: denně mimo so a židovských svátků 9.00–18.00

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
A) Židovské muzeum v Praze (Maiselova synagoga, Španělská 
synagoga, Pinkasova synagoga a Klausová synagoga, Obřadní síň, 
Starý židovský hřbitov a Galerie Roberta Guttmanna)
B) Pražské Židovské Město (Židovské muzeum v Praze a Sta-
ronová synagoga)
C) Staronová synagoga
Detailní informace o expozicích, cenách a možných slevách na-
leznete na www.jewishmuseum.cz.

  GALERIE ROBERTA GUTTMANNA
U Staré školy 3,110 00 Praha 1 (zadní trakt Španělské synagogy)

VÝSTAVA
Labyrintem normalizace   Židovská obec jako zrcadlo většinové 
společnosti – na výstavě budou představeny fotografie zachy-
cující každodennost židovského života, snahy o jeho zachování 
navzdory koordinovaným snahám státních orgánů o utlumení 
jakýchkoliv smysluplných aktivit, zejména předávání tradic dalším 
generacím | od 6. 4.

KULTURNÍ POŘADY PRO VEŘEJNOST

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI
Maiselova 15, 110 00 Praha 1(dílna v přízemí)

14. 05. | 14.00 | Lvíček Arje a dopravní prostředky v Bibli 
– jak žili lidé v biblické době? Jak a kam cestovali? Společně se 
lvíčkem Arjem si budete vyprávět o dávných dopravních prostřed-
cích, o způsobech cestování a životě ve starověku a vyrobíte si 
starověké i současné dopravní prostředky | vstupné 50 Kč | Pro 
přihlášení použijte formulář na www.jewishmuseum.cz v sekci 
Pro rodiče s dětmi.

 MAISELOVA SYNAGOGA
Maiselova 10, 110 00 Praha 1

POŘADY
03. 05. | 19.00 | Z Berlína do Prahy s mnoha oklikami – třetí 
řada pamětnického cyklu Naše 20. století přináší další z židov-
ských příběhů z druhé poloviny 20. století. Hostem bude Frank 
Reiss (*1935), který za 2. světové války zažil pronásledování 
na Slovensku a v Terezíně. Zejména o peripetiích života v komuni-
stickém Československu bude s F. Reissem rozmlouvat publicista 
Petr Brod | vstup volný
04. 05. | 19.00 | Duo Teres / Pražský kaleidoskop – koncert 
komorního sboru Duo Teres houslistky Lucie Fulka Kopso-
vé a kytaristy Tomáše Hoňka. Vstupenky na koncert možno 
zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, v Informačním 
a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket 
Art a na webových stránkách ŽMP, kde naleznete i kompletní 
program koncertu | vstupné 230/150 Kč
23. 05. | 19.00 | Rovinám rodným náleží písně mé – před-
stavení stejnojmenného výboru poezie polabských židovských 
básníků první poloviny 20. století Camilla Hoffmanna, Franze 
a Hanse Janowitze a Rudolfa Fuchse. Velká část básní vychází 
v tomto zrcadlovém dvoujazyčném vydání v češtině vůbec poprvé. 
Večer probíhá ve spolupráci s Pražským literárním domem autorů 
německého jazykav | vstup volný
29. 05. | 19.00 | Maličká slzička: Nacismus a jeho ničivé 
dôsledky v životoch stredoeurópskych hudobníkov (1933-
1945) – představení stejnojmenné anglicko-slovenské publikace 
(Hudobné centrum, 2017), v níž Agata Schindler, v Drážďanech ži-
jící slovenská muzikoložka, shromáždila výsledky svého výzkumu 
o sedmi hudebnících spojených s předválečným Československem. 
S autorkou Agatou Schindler bude rozmlouvat kurátorka archivu 
dějin holocaustu Židovského muzea v Praze Jana Šplíchalová. 
Během večera bude možno zhlédnout ukázky z filmu Zdeňka 
Jiráského V tichu (2014), mezi jehož protagonisty patří několik 
postav z knihy | vstup volný

  AUDITORIUM ŽMP
Maiselova 15, 110 00 Praha 1 (3. patro)

10. 05. | 18.00 | Neznámý básník Jiří Stein (1920–1944) – 
komponovaný večer věnovaný nedávno objevené lyrické tvorbě 
mladého českožidovského básníka Jiřího Steina (1920–1944), 
který byl zavražděn v koncentračním táboře Dachau. Ukázky 
z básní Jiřího Steina přednese studentka Lauderových škol při 
Židovské obci v Praze Julie Ondračková, jedna z editorek sbírky. 
Kniha bude na místě k prodeji | vstup volný
11. 05. | 18.00 | Lizzie – třetí část cyklu Tři večery s legendár-
ním Hugo Haasem filmové historičky Alice Aronové, který přináší 
projekce Haasových hollywoodských režijních počinů. Projekce: 
Lizzie (1957, 81 min, český dabing) | vstup volný
25. 05. | 18.00 | Kolébka a hrob lékaře a cestovatele Ja-
koba Eduarda Polaka – zatímco hrob Jakoba Eduarda Polaka 
(1818–1891) nacházející se v židovské části Vídeňského ústřed-
ního hřbitova s úctou navštěvují zejména zde působící iránští 
lékaři a medici, místo jeho narození ve Velké Mořině u Karlštejna 
zůstává téměř neznámé | vstup volný
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�MIMOPRAŽSKÁ MUZEA

  HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Největší hornické muzeum v České republice založené roku 
1886 zve k návštěvě unikátních expozic situovaných v památko-
vě chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského 
a Drkolnovského dolu, v hornickém domku na Březových Horách 
a ve čtyřech mimopříbramských pobočkách.

  HORNICKÝ SKANZEN BŘEZOVÉ HORY – 
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Ševčinský důl, Vojtěšský důl, Anenský důl,  
Drkolnovský důl, hornický domek
nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI - Březové Hory
tel.: +420 318 633 138
e-mail: info@muzeum–pribram.cz
www.muzeum–pribram.cz

  otevřeno: út–pá 9.00–17.00, so–ne 9.00–18.00
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Expozice umístěné v historických báňských objektech při-
bližují minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších 
rud. Muzeum umožňuje svezení hornickým vláčkem po povrchu 
i podzemím, prohlídky dvou kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu 
po skluzavce k obřímu vodnímu kolu či seznámení s parními 
těžními stroji, cennou mineralogickou sbírkou a  havířským 
folklorem.

VÝSTAVY
Princezna a drak   Historické loutky, divadelní kulisy a rekvizity 
s princeznovskou tematikou ze sbírky Hornického muzea Příbram 
a soukromých sbírek | do 3. 11.
Minerály z lomu Těškov u Rokycan   Výstava představí průřez 
vybranými minerály, které pocházejí z jednoho z nejbohatších 
nalezišť v Plzeňském kraji | do 29. 12.

AKCE
20. 05. | Muzejní noc – netradiční prohlídky hornických pamá-
tek. Součástí pestrého programu budou divadelní představení pro 
děti i dospělé a hudební vystoupení.
27. 05. | Den s permoníky – Prokopská štola na dole Anna ožije 
ťukáním želízek a mlátků havířů i kladívek skřítků permoníků při 
světle plamínků kahanů a luceren. Vše pod dohledem Velkého 
Permona, který od nepaměti vládne zemským hlubinám. Zábavný 
program pro děti na motivy příběhů horníků.

  PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Muzeum obětí komunismu

Lešetice 52,262 31 Lešetice
tel.: +420 326 531 488
e-mail: info@muzeum–pribram.cz
www.muzeum–pribram.cz

  otevřeno: út–pá 9.00–17.00, so–ne 9.00–18.00
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Dochovaný vězeňský areál mezi bývalými uranovými 
šachtami, ojedinělý ve střední Evropě. V letech 1949–1951 
tábor nucených prací a  následně do  roku 1961 zařízení pro 
politické vězně komunistického režimu. Muzeum obětí tota-
lity a dějin uranového hornictví, Galerie Orbis Pictus: Europa, 
exteriérová expozice soch Jiřího Sozanského, možnost jízdy 
hornickým vláčkem.

VÝSTAVY
Ani gram uranu okupantům   Výstava historických dokumentů 
k událostem z roku 1968 v Příbrami | do 29. 12.
Kresby z vězení   Výběr z grafického díla akademického malíře 
a sochaře Otmara Olivy. Originály těchto děl vznikly během vazby 
ve věznici Plzeň-Bory v letech 1979 – 1981 | do 29. 12.
Skautská lilie za ostnatým drátem    Výstava přibližuje osudy 
českého skautského hnutí v době komunistické totality, včetně 
osudu skauta Vladivoje Tomka, který byl posledním popraveným 
z politických důvodů u nás | do 29. 12.
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje   Vystavené dokumenty 
a fotografie představují životní osudy hrdinů, kteří se aktivním 
způsobem podíleli na boji proti totalitním režimům | do 29. 12.

 MUZEUM ZLATA NOVÝ KNÍN
Muzeum těžby a zpracování zlata 
na Novoknínsku

nám. Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín
tel.: +420  318 593 015; mobil: +420 774 824 656
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

  otevřeno: út–pá 9.00–17.00, so–ne 9.00–18.00
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na No-
voknínsku od nejstarších dob až do 20. století, dějiny města, 
místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování 
zlata u nás i v zahraničí.
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  SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC
Muzeum vesnických staveb středního 
Povltaví

262 52 Vysoký Chlumec 
mobil: +420 733 371 546
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

  otevřeno: út–pá 9.00–17.00, so–ne 9.00–18.00
  vstupné: základní 60 Kč; snížené 30 Kč

Skanzen uchovává cenné památky venkovské architektu-
ry, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 17. do po-
čátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve středním 
Povltaví. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hospo-
daření na vesnici.

VÝSTAVY
Husaři jedou   Komorní výstava prezentuje lidové hračky a další 
předměty s vojenskou tématikou | do 29. 10.
Sedlčansko na akvarelech Jana Burdy   Panelová výstava 
představující kresebnou dokumentaci lidové architektury a krajiny 
na Sedlčansku | od 1. 5. do 29. 10.

 MUZEUM ŠPÝCHAR PROSTŘEDNÍ LHOTA
Prostřední Lhota 1, 262 03 Chotilsko
tel.: +420 318 543 958; mobil: +420 702 019 932
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

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

Expozice v barokním špýcharu, založeném roku 1770 Ry-
tířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou, seznamují se 
životem na venkově ve středním Povltaví a nejstaršími dějinami 
regionu spjatými s těžbou zlata. Součástí je i archeologická vý-
stava věnovaná keltskému oppidu Hrazany.

VÝSTAVY
U mistra Krejčího   Výstava přibližuje práci krejčích, švadlen, 
ševců a rukavičkářů na přelomu 19. a 20. století. Řemesla jsou 
představena pomocí dobových vyobrazení, pracovních nástrojů 
i hotových výrobků | od 29. 4. do 29. 10.

 MALÉ MÁSLOVICKÉ MUZEUM MÁSLA
Máslovice 3, 250 69 Vodochody
mobil: +420 724 191 246, 603 431 148
www.maslovice.cz

  otevřeno: so+ne 10.00–12.00 a 13.00–16.00; mimo tyto dny pouze 
po předběžné objednávce (min. 10 osob)

  vstupné: základní 30 Kč, senioři, studenti a děti 20 Kč, rodinná 
vstupenka (2 dospělí + děti) 80 Kč.

  spojení: autobusem č. 374 ze stanice metra C – Kobylisy, ulice 
Pod Sídlištěm, autem směr Teplice a odbočit na Klíčany, vlakem 
z Masarykova nádraží do Libčic nad Vltavou a přívozem přes řeku dále 
1,2 km do Máslovic.

STÁLÁ EXPOZICE
Historické předměty na výrobu másla (různé typy máselnic, 
dřevěných tvořítek na máslo aj.) a máslenky na servírování 
másla
Sbírka obalů od másla českých i zahraničních výrobců
Expozice o historii obce
Muzejní obchůdek
Netradiční naučná stezka od muzea k přívozu

VÝSTAVA
Svatební oznámení a  ubrousky – ze sbírek paní Šedové 
a Čechové | do 28. 5.

PŘIPRAVUJEME
24. 06. | Svatojánská noc na Vltavě – plavba na kanoích 
i raftech noční řekou (Řež – Máslovice), možnost zapůjčení lodí 
| přihlášky do 15. 6.

 MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ 
STRAKONICE

Zámek 1, 386 01 Strakonice
tel.: +420 380 422 608
e-mail: informace@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz

  otevřeno út – ne 9.00–16.00
  tři prohlídkové okruhy
  speciální edukační programy pro školy
  rodinné a sdružené vstupné
  vstup pro děti do 6 let zdarma

Muzeum v prostorách zrekonstruovaného strakonického 
hradu nabízí
– mimořádnou expozici dud a dudáctví
– motocykly a zbraně světoznámé značky ČZ
– historii výroby fezů
– jedinečnou kapitulní síň s ambitem
– vyhlídkovou věž Rumpál

VÝSTAVY
Střípky minulosti   Připomenutí slavných osobností strakonic-
kého regionu | do 31. 5.

AKCE
18. 05. | Den otevřených dveří
27. 05. | Tajemná muzejní noc
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  VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
Hoslovice 36, 387 19 Čestice (17 km od Strakonic)
tel.: +420 731 907 308
e-mail: mlyn@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz

  otevřeno út – ne 9.00–16.00

– autentický obraz života na mlýně
– areál s domácími zvířaty a hospodářským vybavením
– etnografická expozice Ze života šumavského Podlesí
– řemeslné akce s pečením chleba
– ideální místo pro rodinný i školní výlet

AKCE
18. 05. | Den otevřených dveří

  PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA – STRŽ
262 02 Stará Huť u Dobříše 125
tel.: +420 318 522 265
www.facebook Památník Karla Čapka
www.capek-karel-pamatnik.cz

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

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

      
STÁLÉ EXPOZICE
Život a dílo Karla Čapka 
Ferdinand Peroutka 
Olga Scheinpflugová 

AKCE
27. 05. | 14.00 | Den pejsků – zábavné odpoledne pro celou 
rodinu, psí promenáda se soutěží o Cenu Dášeňky, soutěže pro 
děti

  PAMÁTNÍK TEREZÍN
Principova alej 304, 411 55 Terezín
tel.: +420 416 782 225
e-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
www.pamatnik-terezin.cz

  otevřeno: Malá pevnost: denně 8.00–18.00; Muzeum ghetta a Mag-
deburská kasárna: denně 9.00–18.00; Krematorium: denně kromě 
soboty 10.00–18.00; Kolumbárium,: obřadní místnosti a ústřední 
márnice: denně 9.00–18.00; Modlitebna a replika mansardy z doby 
terezínského ghetta: denně 9.00–18.00

VÝSTAVY
Zbyněk Sekal: Mladý Sekal – Kresby z lágru a jiné   Výtvarná 
výstava – kresby (nejen) z KT Mauthausen | předsálí kina Malé 
pevnosti | do 30. 6.
Památník Terezín – Plakáty 1947–2017   Výstava k 70. vý-
ročí založení Památníku Terezín | předsálí kina Muzea ghetta | 
od 6. 5. do 30. 6.
Václav Špale    Výtvarná výstava | výstavní prostory IV. dvora 
Malé pevnosti – cela č. 41 a 42 | od 11. 5. do 30. 9. (v cele č. 41 
pouze do 20. 7.)
11. 05. | 14.00 | Vernisáž k zahájení výstavy
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AKCE
21. 05. | 09.00 | Výročí poslední popravy v Malé pevnosti – 
položení věnců na bývalé popraviště v Malé pevnosti.
21. 05. | 10.00 | Terezínská tryzna 2017 – vzpomínková 
akce u příležitosti 72. výročí osvobození k uctění obětí nacistické 
perzekuce.
– začátek v 10.00 na Národním hřbitově před Malou pevností
– hlavní projev: Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR
– pořadatel: Památník Terezín pod záštitou ministra kultury ČR
– spolupořadatelé: Ústecký kraj, Ústřední výbor Českého svazu 
bojovníků za svobodu, Město Terezín, Federace židovských obcí 
v ČR a Terezínská iniciativa
Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12.00) je Malá pevnost 
pro veřejnost uzavřena!
Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku 
Terezín. 
Akce je součástí Rodinného stříbra Ústeckého kraje.
Památník Terezín vydává k 70. výročí svého vzniku známkový 
sešitek. Známky přibližují terezínskou sbírku výtvarných děl před-
ních českých umělců a tvorbu dětí zúčastňujících se každoročně 
vyhlašovaných výtvarných soutěží.
V den konání Terezínské tryzny bude od 9.00–14.00 v aleji u Ná-
rodního hřbitova v Terezíně v provozu příležitostná přepážka České 
pošty. Zde bude možné získat otisk příležitostného poštovního 
razítka vyrobeného u příležitosti jubilea této jedinečné paměťové 
instituce.

  STŘEDOČESKÉ MUZEUM V ROZTOKÁCH 
U PRAHY

Zámek 1, 252 63 Roztoky 
tel.: +420 233 029 011, 233 029 060
e-mail: muzeum@muzeum–roztoky.cz,  
pokladna@muzeum-roztoky.cz
www.muzeum–roztoky.cz 

  otevřeno celoročně: st–ne 10.00–18.00
  knihovna muzea: st 8.00–12.00 a 12.30–16.30; v návštěvní době je 
otevřena kavárnička „Pro Vás“

  vstupné: Výstavy, Zámek – základní 50 Kč, snížené 30 Kč,  
rodinné (2 dospělí + max. 4 děti) 130 Kč

Nabídka pro školy, školky nebo skupiny rodičů s dětmi 
od 2 let. Prohlídky výstav a stálých expozic s workshopem.
Tajemství zámeckých zdí – prohlídka zámku s  pracovním 
listem, cena 30 Kč k platné vstupence do výstav.
Klobouky – prohlídka výstavy s tvůrčí dílnou | cena 30 Kč k plat-
né vstupence do výstav.
Jmenuji se Sajetta – možnost prohlídky s lektorem, objednáv-
ky: pokladna@muzeum-roztoky.cz

Ultrafun – workschop animovaného filmu pro školy 
ve  dnech 4., 11., 18. a  25. 5. | cena 150 Kč, objednávka na: 
propagace@muzeum-roztoky.cz

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   Pro-
střednictvím vilových interiérů poznáme životní styl „lufťáků“ dru-
hé poloviny 19. století, a to včetně prezentované dobové módy.
Ateliér Zdenky Braunerové   Komorní stavba ateliéru Zdenky 
Braunerové je spjata s životem a dílem umělkyně, která si atelier 
sama navrhla a postavila v letech 1903–1904. 

Pohled na ateliér Zdenky Braunerové

VÝSTAVY
Bratři v triku 70   Výstava představí hlavní osobnosti studia, 
mezi které patří např.: Jiří Trnka, Eduard Hofman, Zdeněk Miler, 
Zdeněk Smetana a další. | do 9. 7.
Klobouky   Historie i současnost módního doplňku, taková je 
náplň výstavy více než stovky klobouků Magdalény Kopotové 
| do 30. 7.
Grafičanka 1972 – 2017, hudební legenda české grafiky  
Výstava k 100. výročí SČUG Hollar a Roku české grafiky | do 27. 8.
Jmenuji se Sajetta   Archeologická výstava o světě prvních 
zemědělců | do 22. 10.

AKCE
08. 05. | 10.00 | Veteráni – 38. ročník soutěže elegance histo-
rických vozidel | vstupné 100/60 Kč
13. 05. | 10.00 | Den indické kultury – užijte si indické jídlo, 
malování henou, hudbu i program pro děti.
20. 05. | 11.00 a 14.00 | Komentovaná prohlídka výstavy 
Klobouků – s autorkou Magdalenou Kopotovou.
20. 05. | Grafičanka a hosté – odpolední JAM SESSION na ná-
dvoří zámku.
27. 05. | Zámeček – Roztocký festival různých hudebních žánrů.

www.kampocesku.cz  muzea  183



  ŠKODA MUZEUM
tř. Václava Klementa 294, 293 60 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 832 038
e-mail: muzeum@skoda–auto.cz
www.museum.skoda–auto.cz

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

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

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

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

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

PROHLÍDKY EXPOZICE A VÝROBNÍCH PROVOZŮ 
Nabízíme komentované prohlídky expozice ŠKODA Muzea 
a prohlídky výrobních provozů společnosti ŠKODA AUTO s prů-
vodcem. Dále zajišťujeme exkurze do  Lean Centra, ŠKODA 
Parts Centra, Vzdělávacího centra Na  Karmeli a  výrobního 
závodu ve Vrchlabí. Speciální prohlídky pro školní skupiny, 
technicky zaměřené skupiny a  nevidomé. Rezervace a  další 
informace na tel. +420 326 8 31134, 31135, 31137, e-mail: 
muzeum@skoda–auto.cz

  RODNÝ DŮM FERDINANDA PORSCHEHO 
VE VRATISLAVICÍCH

Tanvaldská 38, 463 11 Liberec – Vratislavice nad Nisou
tel.: + 420 326 832 028
tel.: +420 326 832 038 (info mimo otvírací dobu)
e-mail: Vratislavice@skoda-auto.cz

  otevřeno: pá – ne 9.00–17.00

Zveme vás k  prohlídce nově zrekonstruovaného domu, 
ve kterém se v roce 1875 narodil Ferdinand Porsche, 
automobilový konstruktér a tvůrce vozu Volkswagen. Na au-
tentickém místě jsou představeny zásadní momenty vývoje 
inženýrského a konstrukčního umění, jehož součástí je životní 
dílo Ferdinanda Porscheho.

  CAFÉ/RESTAURANT VÁCLAV 
  otevřeno denně 9.00–17.00 a před každou akcí
  rezervace na tel.: +420 326 831 243

Navštivte v budově ŠKODA Muzea Café/Restaurant VÁCLAV pro-
vozovaný cateringovou společností Zátiší Group. VÁCLAV hostům 
nabízí kvalitní pokrmy a nápoje, příjemnou atmosféru a moderní 
prostředí obklopené historickým okolím.

AKCE
11. 05. | Večer s pivem a pivními specialitami
15. 06. | Japonská kuchyně

VÝSTAVY
Úspěchy vozů Škoda na Rallye Monte Carlo 
David Černý: Český betlém

AKCE
10. 05. | 19.00 | Den osmý – Autorské představení divadla 
Continuo, které kombinuje pohybové divadlo a animaci loutek 
za doprovodu živé hudby – sál L&K Forum | vstupné 200 Kč.
19. 05. | 19.00–24.00 | Mladoboleslavská Muzejní noc – 
ŠKODA Muzeum je jako každý rok v rámci festivalu muzejních 
nocí otevřeno zdarma pro širokou veřejnost, registrace nutná, 
ve  vestibulu muzea od  18.00. Návštěvníci mladoboleslavské 
muzejní noci se mohou po městě svézt historickým autobusem 
ŠKODA 706 RTO po trase ŠKODA Muzeum – Staroměstské náměstí 
– Letecké muzeum a zpět, vždy v půlhodinových intervalech, 
s jízdným ve výši 20 Kč
19. 05. | 18.00–23.00 | Muzejní noc v rodném domě Ferdi-
nanda Porscheho – těšit se můžete na prohlídku stálé expozice 
věnované životu a dílu Ferdinanda Porscheho, inženýrskému umě-
ní a tradici technického vývoje v České republice. Připravena je 
i dětská dílna a občerstvení v kavárně | vstup zdarma
22. 05. – Marta Tőpferová & Milokraj – Marta Töpferová patří 
k českým písničkářkám, které uspěly i na mezinárodní hudební 
scéně – sál L&K Forum | vstupné 250 Kč
23. 05. | 17.30 | Neobyčejné příběhy: ŠKODA 130 LR – před-
náškového cyklu z historie automobilky. „eLeRo“ – stotřicítka 
nové generace pro skupinu B – sál L&K Forum | vstupné zdarma

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
03. 06. | Dětský den a Tancování s Honzou Onderem
06. 06. | Dětské odpoledne „Rallye Monte Carlo“
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DOSTIHOVÁ 
SEZONA 2017

www.velka-chuchle.cz

Vrcholy sezony
69. Jarní cena klisen
96. Velká jarní cena
97. České derby
Evropský pohár žokejů 2017
39. Velká cena Prahy CK Martin Tour
72. St. Leger
97. Cena prezidenta

16 dostihových dní
128 dostihů
17 milionů Kč prize money

Oslavy narozenin 
s doprovodným programem  
na míru a skvělým občerstvením

Reprezentativní VIP prostory
pro Vaše firemní akce během 
dostihových dní i mimo ně

Konferenční centrum VISION
a největší jižní terasa v Praze 
s plochou 1 000 m2
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 zvolnočasové 
aktivity

  PLANETÁRIUM PRAHA
Královská obora 233, 170 00 Praha 7
tel.: +420 220 999 001–3
e-mail: planetarium@planetarium.cz
www.planetarium.cz

  změna programu vyhrazena
  otevírací doba: denně kromě pátků; po 8.30–18.00;  
út–čt 8.30–20.00; so 10.30–20.00; ne 10.30–18.00

  svátky 1. a 8. 5. 10.30–18.00

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
 07. 05. | 11.00 | Povídání pro zvídavé děti – živá přednáška 
od 6 do 9 let

VÝSTAVA
Kosmická móda   Unikátní výstava v Planetáriu – jedinečná 
příležitost vidět, jak se oblékají a jak se možná jednou budou 
oblékat kosmonauti. Ve foyeru Planetária bude vystaveno osm 
kosmických obleků. Poprvé se do České Republiky dostává ori-
ginál ruského skafandru SOKOL KV2, který se v současné době 
používá, pro lety k mezinárodní kosmické stanici, tréninkový 
oblek PINGUIN, který kosmonauti na ISS používají pro udržení 
fyzické kondice nebo skafandr z projektu MARS 500. Doplní je 
skafandry z českých sci-fi filmů (Návštěvníci, Zítra vstanu a opařím 
se čajem), uniformy z filmů Star Trek i modely módních návrhářů 
inspirované vesmírem.

PROGRAMY POD HVĚZDNOU KLENBOU
Projekční systém SkySkanDefiniti 8K

po | 17.30 | Noční obloha 8K
út | 17.30 | Poutníci prostorem a časem
út | 19.00 | Vizionáři a snílci
st | 19.00 | Komety
čt | 17.30 | Let člověka do vesmíru
čt | 19.00 | Noční obloha 8K
so, ne a 1. a 8. 5. mimo 7. 5. | 11.00 | O zvědavé kometě 

– od 4 let
so, ne a 1. a 8. 5. | 15.30 | Pozorujeme oblohu
so | 17.30 | Noční obloha 8K
so | 19.00 | Let člověka do vesmíru
ne | 17.30 | Jupiter – Vládce planet

FOYER PLANETÁRIA
Kosmická móda   jedinečná příležitost vidět, jak se oblékají a jak 
se možná jednou budou oblékat kosmonauti. Ve foyeru Planetária 
bude vystaveno osm kosmických obleků.
Stálá expozice   vyzkoušet si můžete celou řadu interaktivních 
exponátů (např. model černé díry, planetární váhu, telurium, 

změnu vzhledu měsíčního povrchu v závislosti na měsíčních 
fázích, optiku oka, atd.).
Prodej astronomických a kosmonautických publikací pro 
návštěvníky Planetária

  ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA
Petřín 205, 118 46 Praha 1
tel.: +420 257 320 540
e-mail: informace@observatory.cz
www.observatory.cz

  otevírací doba: denně kromě pondělí; út–pá 14.00–19.00 
a 21.00–23.00 , so a ne 11.00–19.00 a 21.00–23.00

  svátky 1. a 8. 5. bude otevřeno 11.00–19.00 a 21.00–23.00

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

POŘADY PRO DĚTI
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

so, ne a 1. a 8. 5. | 14.30 | Povídání o měsíčku – do 10 let

POŘADY PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

denně kromě po a 1. a 8. 5. | 21.00 | Největší z obrů
13. 05. | 15.30 | V hlavní roli tekutý dusík
27. 05. | 15.30 | Náš akustický vesmír
každou ne, a po 1., 8. 5. a so 6., 20. 5. | 14.30 | Prahou 

astronomickou

  HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8
tel: +420 283 910 644
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

  otevírací doba: po 13.30–15.30 a 18.00–21.00; st 21.30–23.00; 
  čt 13.30–15.30 a 21.30–23.00; ne 14.00–16.00
  pondělí 1. a 8. 5. zavřeno

PŘEDNÁŠKY
astronomické, přírodovědné a cestopisné
 15. 05. | 18.30 | Je kosmologie mytologií? – RNDr. Vladi-

mír Wagner, CSc.
 29. 05. | 18.30 | S Cessnou světem – Ing. Karel Dohnal

POŘADY 
filmové večery s pozorováním oblohy
22. 05. | 18.30 | Slunce a stíny

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
  za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce

21. 05. | 10.15. | O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici 
– od 3 let
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POZOROVÁNÍ OBLOHY NA OBOU HVĚZDÁRNÁCH
podmínkou pozorování je pokud možno obloha bez mraků, při 
nepříznivém počasí se koná prohlídka přístrojového vybavení 
hvězdáren.
Měsíc: od 1. do 10. 5. a od 28. 5., nejlépe kolem první čtvrti 3. 5.
Planety: Jupiter celou noc kromě rána a Mars večer nad západem
Zajímavé objekty: např. dvojhvězdy Izar v souhvězdí Pastýře, 
Algieba v souhvězdí Lva, Mizar a Alcor v souhvězdí Velké Medvě-
dice, hvězdokupy v souhvězdích Raka, Blíženců, Persea a Herkula.
Slunce: na denní obloze – sluneční skvrny, protuberance.

  BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, 170 00 Praha 7 – Troja
tel.: +420 234 148 111
e-mail: info@botanicka.cz
www.botanicka.cz

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice; bus 112 do stanice Zoologická 
zahrada nebo Botanická zahrada Troja, odtud pěšky dle značení; 
Metro C – Kobylisy, bus 102, 144 do stanice Na Pazderce, odtud pěšky 
dle značení; návštěvníci mají možnost využít ke vstupu do zahrady 
bránu u zastávky MHD – bus č. 112 Kovárna

  otevírací doba: venkovní expozice denně 9.00–20.00, skleník Fata 
Morgana út–ne a státní svátky 9.00–18.00, vinotéka sv. Kláry  
po–pá 13.00–21.00, so, ne a svátky 11.00–21.00

  vstupné: plné vstupné Fata Morgana + venkovní expozice – dospělí 
150 Kč, děti (3–5 let) 40 Kč, děti (5–15 let), studenti (do 26 let),  
ISIC karta, senioři 75 Kč.

  pouze venkovní expozice – dospělí 85 Kč, děti (3–5 let) 25 Kč,  
děti (5–15 let), studenti (do 26 let), ISIC karta, senioři 45 Kč.

MOTÝLI
04. 04. – 28. 05. | 09.00–18.00 | ve skleníku Fata Morgana 
– stejně jako každé jaro od otevření skleníku Fata Morgana bude 
možné obdivovat živé pestrobarevné exotické motýly volně pole-
tující mezi rostlinami, pozorovat tajemný proces proměny kukly 
v dospělého motýla a sledovat jejich první vzlétnutí. Otakárci, 
babočky, bělásci, noční martináči a mnohé další druhy z tropické 
Ameriky, Asie a Afriky se objeví v plné kráse. Nově dovezeme 
další druhy ze San Salvadoru. Dovezeme 6 500 kukel zhruba 50 
druhů z motýlí farmy ve Velké Británii. Návštěvníky seznámíme 
i s legendami a mýty, které se váží k motýlům. Firma Pokojovky.
cz zajišťuje prodej pokojových i venkovních rostlin v zásobním 
skleníku pod správní budovou.

ZAKUKLETE SE, PROSÍM ANEB CO NEVÍTE O MOTÝLECH
14. 04. – 01. 05. | 09.00–18.00 | Výstavní sál – další ročník 
výstavy, na které využijete všechny smysly, vás seznámí s životem 

motýlů od vajíčka po dospělce. Vystavených exponátů je dovoleno 
se nejen dotýkat, ale některé budete moci i ochutnat nebo si 
k nim přivonět. Opět nebude chybět zvukový průvodce a popis-
ky v Braillově písmu. K dispozici je i průvodcovská služba. Akce 
doplňuje výstavu tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana. 
Rezervace předem na e-mail: amalie.balastikova@botanicka.cz.

PROCHÁZKY ZAHRADOU S ODBORNÍKEM
 04. 05. | 17.00 | Šeříky – Tomáš Vencálek | venkovní expozice
 11. 05. | 17.00 | Dřevité pivoňky – Iveta Bulánková | 

venkovní expozice
 18. 05. | 17.00 | Skalničky a jarní trvalky – Petr Hanzelka | 

venkovní expozice

HYPERTUFY V ZAHRADĚ 
 06. 05. – 21. 05 | 09.00–18.00 | Venkovní expozice – inspi-
rujte se netradičními hypertufovými nádobami, kterými můžete 
ozdobit svou zahradu na autorské výstavě Petra Horáčka. (pozn.: 
Hypertufa je směs perlitu, rašeliny, cementu a vody. Výrobky z ní 
imitují svým vzhledem kámen.) 

BONSAJE
 19. 05. – 28. 05. | 09.00–20.00 | Venkovní expozice, Japon-
ská zahrada, výstavní sál – letos pořádáme oblíbenou výstavu 
bonsají, které jsou u nás vystaveny netradičně pod širým nebem 
na pozadí kvetoucí Japonské zahrady. K vidění budou desítky 
bonsají nejen z našich sbírek, ale i od dalších významných čes-
kých i zahraničních pěstitelů. Výstavu doprovodí bohatý program 
s ukázkou japonských tradic.

MUŠKÁTOVÁ BURZA A PRODEJ PŘEBYTKŮ Z BOTANICKÉ 
ZAHRADY
 26. – 28. 05. | 09.00–18.00 | Venkovní expozice – srdečně 
vás zveme na muškátovou burzu. Pelargonie jsou jedněmi z nej-
oblíbenějších balkonových rostlin u nás, proto vám nabídneme ty 
nejzajímavější druhy. Muškátovou burzu bude doprovázet prodej 
přebytků rostlin ze sbírek botanické zahrady.
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  ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
U Trojského zámku 3/120, 170 00 Praha 7 – Troja
tel.: +420 296 112 230
e-mail: pr@zoopraha.cz
www.zoopraha.cz

  otevřeno denně 9.00–16.00 
  vstupné: dospělí 200 Kč; děti 3–15 let; studenti, senioři, držitelé ZTP 
150 Kč; rodina (2 dospělí, 2 děti) 600 Kč

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

HAPPY MONDAYS
Každé pondělí mají všechny děti od 3 do 15 let, důchodci a studen-
ti vstup za 50 Kč. Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P mají vstup za 1 Kč. 
Vyjma svátků 1. 5., 8. 5., července, srpna, 25. 12. 2017 a 1. 1. 2018

KOMENTOVANÁ KRMENÍ A SETKÁNÍ
V květnu každý víkend a svátek na více jak 12 místech v zoo.

AKCE
do 08. 05. | Workshop s umělci z Nigerie – sochařské a vý-
tvarné umění předvedou umělci z Afriky.
 08. 05. | May Day – školní třídy v zoo prezentují projekty na 
téma Pomáháme jim přežít a prodávají výrobky. Výtěžek jde na 
konto Pomáháme jim přežít.
 10. 05. | 09.00 | Den ptačího tahu – vycházka po zoo, po-
zorování ptáků a jejich určování podle hlasů, povídání o ptačích 
migracích
 14. 05. | Den rodin – den v zoo pro rodiny, připravte se na celo-
denní znalostní soutěž o zajímavé ceny. Program dne doplní ukázky 
přírodovědných pokusů spol. Omniveda (Věda nás baví o.p.s.)
 21. 05. | 10.00 | Vycházka s entomologem – procházka po zoo 
– určování hmyzu, ukázka smýkání nebo práce s určovacím klíčem

 26. 05. | 19.00 | Noc snů – tradiční večer plný nevšedních 
zážitků pro rodiny dětí s postižením

VÝSTAVY
Úspěšná sedmdesátá | Galerie Gočárovy domy

  CONSEQ PARK VELKÁ CHUCHLE
Radotínská 69/34, 150 00 Praha 5
tel.: +420 247 447 034
www.velka-chuchle.cz

  vstupné: dospělí 120 Kč; děti do 18 let, studenti do 26 let, držitelé 
karty Pražská plynárenská 60 Kč; děti do 15 let zdarma

07. 05. | 69. Jarní cena klisen
14. 05. | 96. Velká jarní cena Pražské plynárenské
21. 05. | 68. Velká květnová cena

  CHVALSKÝ ZÁMEK
Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: +420 281 860 130
e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
www.chvalskyzamek.cz

  otevřeno denně 9.00–17.00

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
do 21. 05. | denně 9.00–17.00 | Květina: umění očima dětí   
Chvalský zámek zve na interaktivní výstavu z cyklu Umění očima 
dětí s názvem Květina. Hlavní cílem výstavy je podpořit vnímání 
a fantazii dětí a na vzoru květiny představit různé umělecké styly. 
Výstava představuje květinu v historickém vývoji v umění až po 
současnost. Byla vybrána díla významných umělců 20. století a to 
nejen proto, aby je děti poznaly, ale především aby pochopily, že 

Soutěž o 2 x 2 vstupenky do 

Botanické zahrady 
(Fata Morgana + venkovní expozice)

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

Po kolikáté pořádá Botanická 
zahrada hl. m. Prahy výstavu 
motýlů?
a) po dvacáté
b) po patnácté
c) po desáté

Své odpovědi posílejte do 10. května 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou 
na adresu redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
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každý umělec má své pojetí vidění světa – stejně jako děti. Tím 
bude podpořeno dětské sebevědomí ve vlastní volnou tvorbu. 
Vybraná umělecká díla jsou zároveň inspirací pro interaktivní 
část, která diváka zavede do tvořivého světa bez hranic. Interakce 
jsou připraveny tak, že dítě propojí přímo i nepřímo s umělcem 
a jeho dílem. Výstava tedy otevírá svět fantazie a umění dětem 
i dospělým. Připravili jsme komentované prohlídky pro školy 
a dětské kolektivy, rezervace času na tel. 281 860 130.

DOPROVODNÉ AKCE
 06. 05. | Pohádková sobota se Šípkovou Růženkou a kvě-
tinami
 07. 05. | Pohádková neděle se skřítkem Matýskem a kvě-
tinami
do 21. 05. | Poezie české krajiny   Česká poválečná kraji-
nomalba z palety J. Němce a J. Patočky. Prof. Jaroslav Němec 
(1921–2005) je jihočeský rodák a malebná krajina Šumavy se 
stala hlavním námětem jeho obrazů. Jiří Patočka (1920–2008) 
prezentuje výbor ze své celoživotní malířské tvorby.

AKCE PRO VŠECHNY
  prohlídka trvá 40 min, začíná vždy v celou hodinu, rezervace  
na tel. +420 281 860 130

06. 05. | 10.00–17.00 | Pohádková sobota na zámku se 
Šípkovou Růženkou a květinami – půvabná princezna Šípková 
Růženka vás provede zámkem, interaktivní výstavou pro děti Kvě-
tina i výstavou Poezie české krajiny. Zasoutěžíte si, vystoupáte i na 
zámeckou půdu a vyzkoušíte si, jak se budí princezny! Po skončení 
prohlídky můžete ještě na zámku zůstat, jak dlouho chcete.
07. 05. | 10.00–17.00 | Pohádková neděle na zámku se 
skřítkem Matýskem a květinami – nezbedný rošťák – skřítek 
Matýsek vás provede zámkem, interaktivní výstavou pro děti Kvě-
tina i výstavou Poezie české krajiny. Zasoutěžíte si, prozkoumáte 
i zámecké sklepení a dozvíte se leccos ze života skřítků!. Po skon-
čení prohlídky můžete ještě na zámku zůstat, jak dlouho chcete.
13. 05. | 13.00–17.00 | Festival historického tance – srdečně 
zveme na 14. ročník festivalu historického tance, který se koná 
v sobotu 13. května od 13.00 do 17.00 na zámeckém nádvoří. Akci 
pořádá Dům dětí a mládeže z Prahy 7. Čekají vás působivá taneční 
vystoupení, rytíři v plechu i bez něj, historická hudba a skupiny 
historického tance z celé republiky. Máte možnost pokochat se 
historickým tancem od gotiky až po 30. léta 20. století | vstup 
na nádvoří zdarma

  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
VYŠEHRAD

V Pevnosti 159/5b, 120 00 Praha 2
tel.: +420 241 410 348
e-mail: info@praha-vysehrad.cz
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi
www.praha-vysehrad.cz
Národní kulturní památka, místo opředené bájemi a pověstmi, sídlo 
prvního českého krále z konce 11. století, symbol české státnosti.

 A bezbariérový vstup

  otevřeno denně 9.30–18.00 
  spojení: metro C – Vyšehrad; tram 7, 18, 24, st. Albertov; tram 2, 3, 
7, 17, 21, st. Výtoň

  průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace 
v areálu podle směrovek a orientačních map.

  STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL
tel.: +420 222 513 842
e-mail: tazlerova@praha-vysehrad.cz, kolenova@praha-vysehrad.cz
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi
www.praha-vysehrad.cz

  předprodej a rezervace vstupenek v pokladně ve Starém purkrabství 
po–pá 9.30–17.00 nebo do začátku představení;  
tel.: +420 222 513 842; e-mail: pokladna@praha-vysehrad.cz

  ceny vstupenek na dětský program: pohádka: dítě 80 Kč,  
dospělý 60 Kč; výtvarná dílna: dítě 60 Kč, dospělý 40 Kč

14. 05. | 15.00 | Výtvarná dílna 3D svět – vytvoříme z pa-
píru vlastní prostorový pohled krajiny s několika plány, téma 
si každý vybere podle toho, co koho baví a zajímá: rozkvetlou 
louku s motýly, město budoucnosti, vysněný dětský pokojíček, 
akvárium, horské panorama, vesmírná tělesa, cestu do fantazie 
| výtvarná dílna vhodná pro děti od 4 let, dílnu vede Adéla Ma-
rie Jirků | omezená kapacita, vstupenky rezervujte na e-mailu:  
pokladna@praha-vysehrad.cz
 20. 05. | 11.00 | Má vlast cestami proměn – co potřebujeme 
k životu? Potravu pro tělo, KRÁSU pro duši! Svědectví o utváření 
hezkého domova napříč celou zemí přinese už po deváté národní 
putovní výstava Má vlast cestami proměn. Přijďte si prohlédnout 
působivé proměny a setkat se s lidmi, díky kterým je zvelebeno 
a zachráněno mnoho chátrajících objektů.  Výstavu zde uvidíte 
exkluzivně celou na jednom místě, než se jednotlivé kolekce vydají 
na svou celoroční pouť. Pan arch. Josef Pleskot udělí proměnám 
z ročníku 2016 ceny odborné poroty a ocení vítěze internetového 
hlasování. Hlavními partnerským krajem je kraj Liberecký. Usly-
šíte písničkářku Kayu a sbor Akcent z Libereckého kraje, tradičně 
Spirituál kvintet a mnoho dalších. Vyšehradské památky budou 
přístupné za symbolické vstupné, bude otevřen Slavín – hrobka 
významných osobností vědy a kultury. Je připraven bohatý pro-
gram pro děti | více informací na www.cestamipromen.cz
 21. 05. | 15.00 | Mušle svatého Jakuba – výtvarná dílna se 
svatými. Patron poutníků svatý Jakub, jeden ze dvanácti apoštolů, 
bývá nejčastěji zobrazován s mušlí. Na počest svatého Jakuba 
se chodí nejznámější poutní cesta do španělského Santiaga de 
Compostela. Společně s dětmi si vysníme letní dovolenou u mo-
ře a vyrobíme si obrázek z barevných písků a mozaiku z mušlí, 
kamínků a dalších pokladů | výtvarná dílna vhodná pro děti od 
4 let, dílnu vede Kristýna Fialová | omezená kapacita, vstupenky 
rezervujte na e-maiulu: pokladna@praha-vysehrad.cz
 26. – 28. 05. | XI. ročník Prague Food Festivalu – poprvé na 
Vyšehradě – tři dny špičkové gastronomie – hlavní myšlenkou 

190  volnočasové aktivity



festivalu je nabídnout vám vysokou gastronomii za přijatelnou 
cenu a zanechat ve vás unikátní kulturní zážitek. Připraven je 
i bohatý doprovodný program, který nabídne barokní kuchyni 
na stánku Czech Specials, školu vaření s Apetitem, cooking show 
na stáncích Kenwood a Hotpoint, workshopy, přednášky o zdravé 
stravě, soutěž čepování piva s Lobkowicz, skvělou hudbu v Prolog 
Baru a v La Bodequita del Medio nebo dětský koutek. Prague Food 
Festival si zkrátka nesmíte nechat ujít | více informací o programu 
a vstupenkách na www.praguefoodfestival.cz | prostory vyhra-
zené pro festival budou přístupné pouze s platnou vstupenkou

  PARK – GORLICE
01., 02., a 03. 05. | 19.00 | Gorlice – cirkusové legendy. Nový 
cirkus a staré pověsti české v podání mladých studentů Cirque-
onu a jejich pedagogů. Představení začíná v parčíku před Gorlicí 
| vstupenky rezervujte na www.goout.net/cs/listky/cirkusove-
-legendy-na-vysehrade/ckcb | vstupné 150/100 Kč

  LETNÍ SCÉNA
 01. – 31. 05. | Doprovodný program festivalu Vyšehraní – 
divadelní představení, koncerty, workshopy a další | více informací 
o programu a vstupenkách na www.vysehrani.cz

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VYŠEHRADU NA 
OBJEDNÁVKU
Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které 
se pojí k Vyšehradu. Během 90 minut navštívíte jeho nejza-
jímavější místa | více informací na www.praha-vysehrad.cz | 
objednávejte na: e-mailu: info@praha-vysehrad.cz, tel. +420 
241 410 348 nebo přímo v našem Infocentru Špička

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
každou so a ne | 11.00 a 14.00 | Prohlídka kostela Stětí 
svatého Jana křtitele a Martinských kasemat – začátek pro-
hlídky v Infocentru Špička | vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč

POJĎTE SI S NÁMI UŽÍT POHÁDKOVÝ VÍKEND

12. – 14. KVĚTNA 2017
obří sochy z písku – zůstávají k vidění po celou sezónu • 10. narozeniny 
písecké Sladovny – galerie hrou otevře také nové výstavy • promítání 
Večerníčků • tvůrčí dílny show Cirkusu Nostalgie s kapelou Tygroo 
• kapely Ovoce, Voxel, Pískomil se vrací, Do naha, Lola • Robotem 
rovně aneb autíčka v parku • Fun Box Show a slackline • Pochod 
pohádkovým lesem • promítání  lmů pro děti • Noc pohádek pro děti • 

Cipískovo dětské zábavné odpoledne • zábavný program v šapito 
– píseckém lese Řáholci • pouštění vodních lampionů 

na řeku Otavu • 10. ročník závodu dračích 
lodí • a mnohé další
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INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY O VYŠEHRADĚ
Navštivte Vyšehrad se svojí školní třídou a prozkoumejte jeho 
tajemná místa.
Turnaj krále Karla – pro 1. – 2. třídu ZŠ
Libuše – pro 2. – 4. tř. ZŠ
Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ
Výprava – pro 9. tř. ZŠ a 1. a 2. roč. SŠ či gymnázia
Budíme češtinu – pro 1. – 4. tř. ZŠ
Objednávat můžete na e-mailu: strnadova@praha-vysehrad.cz

 WORKSHOPY ŠVANDOVA DIVADLA
Štefanikova 57, 150 00 Praha 5
tel.: +420 257 318 666 (pokladna)
e-mail: vrbova@svandovodivadlo.cz
www.svandovodivadlo.cz/o–divadle/workshopy

Během našich workshopů poznáte divadlo blíž, než je pro diváky 
běžné, jelikož probíhají přímo v budově divadla a vy máte mož-
nost setkat se s herci, nahlédnout do zákulisí a při vlastní práci 
získat bohaté divadelní zážitky a zkušenosti.
03., 10. a 17. 05. | Herecký – pohybový workshop „Beze 
slov“   Jednou z nejdůležitějších součástí hereckého projevu je 
práce s pohybem a gestem a propojení vnitřního světa s tělem. 
Pomocí jednoduchých základních pohybových cvičení a etud se 
naučíme nenásilně objevovat vlastní tělo ve vztahu k prostoru 
a k hereckému partnerovi.
24., 31. 05. a 07. 06. | Herecký workshop „Na scénu“ – v an-
glickém jazyce   Členka hereckého souboru Švandova divadla Vás 
seznámí se základními hereckými cvičeními a etudami a elemen-
tární hlasovou průpravou. Společně budeme hledat a objevovat 
principy herecké práce.
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 z Správné odpovědi a výherci 
SOUTĚŽE ZA MĚSÍC DUBEN 2017
Celkem došlo 214 odpovědí, 119 žen a 95 mužů 
z toho převážně: Praha 34%, Středočeský kraj 17% 
a Liberecký kraj 13%

Soutěž o 2 x 2 vstupenky na 18. večery 
francouzských šansonů
otázka: Kdo zpívá šanson „Et Maintenant“?
odpověď: b) Gilbert Bécaud 
soutěžilo: 88 čtenářů; 83 správně; 5 špatně
výherci: Helena Čáslavová, Praha; Pavel Weingartner, 
Lučice

Soutěž o 2 x 2 vstupenky do Podolské vodárny 
a muzea Pražského vodárenství
otázka: Který architekt navrhl Podolskou vodárnu?
odpověď: b) Antonín Engel 
soutěžilo: 85 čtenářů; 85 správně; 0 špatně
výherci: Renata Kovandová, Praha; Věra Krausová, 
Praha

Křížovka
… dříve nazývaný také Karlův Týn je…
soutěžilo: 70 čtenářů; 66 správně; 4 špatně
výherci: Ota Kopsa, Doudleby nad Orlicí; Jan Slezák, 
Karlovy Vary; Jiří Zmatlík, Praha

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Odpověď na fotohádanku nám zašlete do 10. května z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na 
adresu redakce. Dva autoři správné odpovědi obdrží knihu věnovanou Vydavatelstvím KAM po Česku.
Výherci si knihy vyzvedávají v redakci!

FOTOHÁDANKA 

Poznáte místo na fotografii?

a) Chodovská vodní tvrz b) zámek Ctěnice c) zámek Záběhlice
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Tajenku křížovky nám zašlete nejpozději do 10. května z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou  
na adresu redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Tři výherci obdrží mapy Vydavatelství Kartografie Praha a. s..  

Mapy budou k vyzvednutí na adrese redakce. Výhry není možno zasílat poštou.
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