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Milí čtenáři,

mám stále silnější dojem, že
současné umění má za úkol nás
spíše šokovat než povznášet
a vytvářet příjemné pocity. Forma leckdy zastiňuje
prázdný obsah, člověk je v podstatě zmaten a ani
vznosná slova všech možných znalců ho neuklidní
a nepřinesou úlevu. Ale třeba to vidím příliš černě
a raději se pokusím najít světýlko na konci tunelu.
Čekají nás příjemné letní chvíle a proč si je nezpestřit návštěvou divadelního festivalu. Na konci
června začínají tradiční Letní shakespearovské
slavnosti, které se však budou tentokrát odehrávat na netradičním místě a to v Letní míčovně
v Královské zahradě Pražského hradu. Můžete se
těšit na nové nastudování Hamleta.
Na Hradě ještě zůstaneme. Správa Pražského
hradu a Česká federace fotografického umění
připravili výstavu excelentního brazilského dokumentárního fotografa Sebastia Salgada. V Královském letohrádku uvidíte cyklus více jak dvou
set černobílých fotografií pod názvem Genesis.
V Břevnovském klášteře se uskuteční 8. června
charitativní koncert pro nevidomé studenty hudby, na kterém zahraje skvělý kytarista Lubomír
Brabec spolu s dalšími významnými hosty. Přijďte
je podpořit, dobrých skutků není nikdy dost.
Přeji jen samé pozitivní zážitky.
Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Městská heraldika

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

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

Pravidelné akce
> Svatováclavské slavnosti (září)
> Moravské chodníčky (srpen)

Tip na výlet
> Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete
(i s koly) do Napajedel, zde

> Divadelní festival (duben)
> Jarní slavnosti (duben)
> Festival vážné hudby (listopad)

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
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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.
 vázaná plnobarevná publikace vyšla
v prosinci 2016
 cena 250 Kč

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

Gotická kaple na Grabštejně je zmiňována již v letech 1387,
1391 a 1393. Renesančně ji dal přestavět roku 1569 Jiří Mehl
ze Střelic. Původní figurální a ornamentální výmalba přemalovaná počátkem 19. století byla v roce 1908 restaurována
Pavlem Bergnerem.

K jeho založení došlo koncem 13. století na pískovcových blocích na okraji Hruboskalského skalního města. Zakladateli
hradu byli Markvarticové, kteří mu dali podle tehdejšího
zvyku německý název Waldenstein, který mezi prostým
lidem později zobecněl na zjednodušené Valdštejn.

Obdélná kaple s dvěma obdélnými okny je sklenuta třemi kříži s hřebínky. Na severní straně je klenba zasazena na hranolových pilířích,
mezi kterými probíhá empora a oratoř. Vzadu je zděná kruchta na
dvou sloupech. Celý interiér je pokryt nástěnnými malbami z 2. poloviny 16. století. Podle nejnovějších výzkumů je autorem maleb

Markvarticové, patrně Jaroslav z Hruštice nebo jeho syn Zdeněk,
hrad zbudovaný v letech 1260–1280 přijali za rodové sídlo a začali užívat přídomek páni z Valdštejna. V 15. století přešel hrad
do držení pánů z Vartemberka a po dobytí Turnova Janem Žižkou (1424) do správy husitských pánů. V roce 1431 patřil Rameši

Kaple sv. Barbory

Dnešní podoba zříceniny hradu Valdštejn

v kapli nejspíše Heinrich Bocksberger, malíř salcburského původu,
pokládaný též za autora tzv. Malého postního plátna v blízké Žitavě.
Malby představují grotesky, figury andělů, světců, alegorie Ctností
a Nectností. Na stěnách a klenbách se nacházejí medailóny, ve
kterých jsou zobrazeny figurální výjevy ze života Krista a Panny
Marie. V hlavním medailónu se nachází obraz Posledního soudu.
Ústředním motivem kaple je dvoupatrový rámový oltář s kopií pů-

z Hrádku a po roce 1436 husitskému hejtmanu Janu Čapkovi ze
Sán. Následující dva roky patřil Čapkově dceři Žofii, jejímu choti
Janu Talafúsovi a Soběslavu Mrzáku z Miletínka. Vlastnický nárok si stále činil i Jindřich z Vartemberka. Neurovnané vlastnické
poměry umožnily koncem 30. let 15. století zmocnit se hradu

foto © Wikimedia Commons

Hrad a zámek Grabštejn
Socha lišky Bystroušky v Hukvaldech

noval lišku Bystronožka, ale při první publikaci došlo v textu k chybě
a Bystrouška byla na světě. Dílo vycházelo na pokračování v Lidových
novinách s ilustracemi malíře Stanislava Lolka.
Martina Jurová

vodní renesanční tabule znázorňující Pannu Marii pečující o zahradu
(neznámý saský mistr počátku 16. století), originál obrazu visel ve
vídeňském Clam-Gallasově paláci. V nástavci oltáře je obraz Ukřižování (Josef Bergler, 1819) a na oltářní menze gotická dřevořezba
sv. Barbory. Čtyři lavice z 16. století jsou opatřeny malovanými
groteskami. Před kaplí je hala s původním schodištěm na kruchtu.
V letech 2005–2009 byla kaple zrestaurována.
Miroslav Foltýn

4  liška bystrouška, kaple na grabštejně

Romantická část hradu

loupeživým rotám, které odtud vyhnala roku 1440 až zemská
hotovost. Od 16. století hrad pustl a počátkem století 18. se stala
zřícenina útočištěm poustevníků. V roce 1772 vznikla ve střední
části areálu kaple sv. Jana Nepomuckého a součástí barokních
úprav byl i přístupový most. Dnešní most pochází z poloviny
19. století a je osazen sochami sv. Ludmily, Josefa, Václava, Víta,
Jana Nepomuckého, Ivana, Vojtěcha a Prokopa.
-mf-

www.kampocesku.cz

 NĚMÍ SVĚDKOVÉ ROMÁNSKÉ
ARCHITEKTURY
Románské stavby patří k nejstarším dochovaným objektům
u nás i v okolních zemích. Jedná se převážně o rotundy. Dochovaných a stojících je u nás asi 25 a zhruba stejný počet
je i těch zaniklých.
Románský sloh se prosadil hlavně v 11.–13. století v jižní,
západní a střední Evropě. Rozvoj v architektuře i umění byl
úzce spjat s christianizací společnosti a její poměrně velkou
mobilitou. Věřící potřebovali prostory, kde by se mohli scházet k pravidelným modlitbám. Preferované byly především
dva typy staveb – rotundy a baziliky. Rotunda je jednoduchá
stavba kruhovitého půdorysu s jednou či více apsidami, někdy

Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě

ještě s věží. Byly známy již ve starověku a Římané je používali
většinou jako hrobky. Křesťané je stavěli především k uctění
památky svatých. V románském stylu byly postaveny i kláštery
či hrady. Typickým znakem je půlkruhový oblouk, masivní zdi
a sloupy z kamene, sdružená úzká okna oddělená sloupky
a valená klenba. Vchody byly zdobeny uměleckými portály.
Mezi nejznámější rotundy patří např. rotunda sv. Jiří na Řípu,
sv. Kateřiny ve Znojmě či sv. Longina nebo sv. Martina v Praze.
Ovšem nejstarší stojící stavbou u nás je rotunda sv. Petra
a Pavla na Budči. Ta patří ještě do předrománské architektury.
Příklady zaniklých staveb jsou např. rotunda sv. Víta na Pražském hradě, rotunda sv. Klementa na Levém Hradci či nedávno
objevené základy rotundy sv. Václava na pražské Malé Straně.
Alice Braborcová

hrad valdštejn, románská architektura  5

foto © Shutterstock

Ale vraťme se k Bystroušce. Revírník Bartoš se vrací ze setkání
s přáteli v místní hospůdce. Na své cestě domů usne v lese. Aby
měl výmluvu, která
by odůvodnila jeho
opoždění, chytí
zaběhlé liščí mládě
– Bystroušku, která
se má stát domácím
mazlíčkem jeho
vnuka Pepíka. Domestikace lišky ještě
nebyla dotažena do
konce, a tak i v tomto případě vítězí
pravá povaha šelmy.
Poté co Bystrouška
postupně zdecimuje
Myslivna lišky Bystroušky v Bílovicích nad Svitavou
drůbež chovanou
v myslivně, prchá
na svobodu. Na své cestě za svobodou hledá nový domov v noře
po jezevci, živí se pytlačením v jezerské myslivně, škádlí trhovce
s drůbeží, zamiluje se do lišáka Zlatohřbítka. Těsnohlídek pojme-

 VALDŠTEJN – HRAD MARKVARTICŮ

foto © Wikimedia Commons; autor Zdeněk Fiedler

Český spisovatel, básník, dramatik, novinář a překladatel
Rudolf Těsnohlídek (1882–1928) proslul zejména svojí bajkou o lišce Bystroušce. Trauma vyděděnce společnosti si nesl
od dětství, protože otec byl pohodný – antoušek, chcete-li
ras, kdy toto povolání neslo stigma lidí nečistých či nenormálních. Také proto jejich sídla (rasovny) stávala zpravidla
daleko za městem.

 KAPLE NA HRADĚ GRABŠTEJN

foto © Wikimedia Commons, autoři: Jan Čížek, Zdeněk Fiedler

 TĚSNOHLÍDKOVA LIŠKA BYSTROUŠKA
(135 let)

zz KALENDÁRIUM
1. 6. 1142 (875 let)

Silné vojsko Konráda Znojemského vtrhlo do Čech,
s vojskem Vladislava II. se střetlo nedaleko Čáslavi. Po počátečním vyjednávání bylo Vladislavovo vojsko poraženo.
Konrád oblehl Pražský hrad, ten se však ubránil i přes požár
kostela sv. Víta a kláštera sv. Jiří.
1. 6. 1817 (200 let)

Mechanik pražské polytechniky Josef Božek veřejně
předvedl svou parní loď na Vltavě u Císařského mlýna
v Bubenči. Loď byla dlouhá 13 metrů a široká skoro 3 metry
a byla poháněna parou pomocí zalomeného hřídele na dvě
lopatková kola.
1. 6. 1817 (200 let)

 MORD NA KARLŠTEJNĚ (620 let)

 VÁCLAV II. A JEHO KORUNOVACE (720 let)

Těžko si dnes představit, že na „programu jednání vlády“
bude o přestávce vražda čtyř poradců premiéra. Dokonce
i na drsné poměry středověku se neseběhla 11. června 1397
v útrobách Karlštejna úplně běžná mela.

Václav II. se při své korunovaci českým králem 2. června
1297 držel hesla „dohnat a předehnat“, míněno ve srovnání s korunovací jeho otce Přemysla Otakara II. Praha se
po dlouhých přípravách diplomatických (souhlas papeže
Bonifáce VIII.) a organizačních stala na čtyři dny „pupkem“
Evropy a doslova praskala ve švech.

Jan II. Opavský (hofmistr Václava IV.) a další vyšší šlechtici sdružení od roku 1394 v panské jednotě nelibě nesli panovníkovo
„nekralování“ a vzrůstající vliv jeho poradců z řad nižší šlechty.
Cestou k úspěchu měla být inscenovaná situace bez přítomnosti
krále, do které by byli o přestávce zasedání královské rady povoláni Purkart Strnad z Janovic, Štěpán z Opočna, Štěpán Poduška
z Martinic a velkopřevor řádu johanitů Markolta z Vrutice. Jan
II. Opavský pak po vznesení krátkého obvinění osobně zavraždil

Sama korunovace v Chrámu sv. Víta byla velkolepou událostí,
na kterou se sjeli všichni hodnostáři tehdejšího křesťanského
světa. Václav vládnoucí od roku 1283 byl při okázalém obřadu
korunován mohučským arcibiskupem Gerhardem společně
se svou manželkou Gutou (Jitkou) Habsburskou. Kronikáři

V někdejší rakouské monarchii byly zavedeny poštovní
schránky. Stály u poštovních úřadů a sloužily pro odesílání
vnitrostátních zásilek, které platil příjemce. Větší obliby se
dočkaly po roce 1850 se zavedením poštovních známek.

9. 6. 1627 (390 let)

Ferdinand III. byl zvolen českým králem, korunovace
proběhla 27. 11. 1627. Byl třetím synem císaře Ferdinanda
II. Otec ho nechal korunovat uherským králem v roce 1625,
českým králem 1627 a římským králem 1636. Byl horlivým
katolíkem. Údajně však neměl rád jezuity, ačkoliv byl jimi
vychován.
Narodil se Jiří Pištora, významný český básník, fejetonista
a literární kritik. V šedesátých letech Pištora pracoval v administrativě Svazu spisovatelů, byl i redaktorem časopisu
Tvář. Vydal sbírky Hodiny v řece, Země přibližných a Mezery
v paměti.

Narodil se Václav Kubásek, český filmař, herec, scenárista
a režisér, jeden z průkopníků a zakladatelů moderní
československé kinematografie. Mezi jeho nejvýznačnější
filmy patří např. Svítání, Láska a lidé, Naši furianti, Železný
dědek nebo Milujeme. V letech 1954–1960 se podílel na
vzniku československé dabingové školy.

14. 6. 1897 (120 let)

Narodil se Mikuláš z Bubna-Litic. Byl to český šlechtic
a politik. Za 1. světové války sloužil v rakousko-uherské
armádě u dragounů. Od 3. února 1940 zastával funkci
ministra zemědělství Protektorátu Čechy a Morava ve vládě
Aloise Eliáše. Vládní portfolio si udržel do ledna 1942.

Historická podoba hradu před Mockerovou přestavbou, foto: František Fridrich
(1870)

Po 10 letech byl obnoven provoz lanovky na Petřín.
Stavba nové lanovky, na níž se podíleli výhradně pražští
dělníci, začala 4. listopadu 1931. Byly zbořeny obě původní
stanice dráhy, demontovány kolejnice a rozebrány vozy.
Dva nové vozy, opět vyrobené společností Ringhoffer, byly
na dráhu usazeny 3. a 10. května 1932. Na přelomu května
a června probíhaly zkušební jízdy.

Narodil se prof. Dr. Václav Libenský, zakladatel české kardiologie, vyšetřovacích a léčebných ústavů v Poděbradech.
Jednalo se o první vědecký balneologický ústav v tehdejší Československé republice. Libenského zásluhou se
Poděbrady specializují na léčení chorob srdce a oběhového
ústrojí.

12. 6. 1932 (85 let)

3. 6. 1897 (120 let)

5. 6. 1932 (85 let)

7. 6. 1877 (140 let)

18. 6. 1882 (135 let)

Purkarta Strnada, zbylí tři odešli ze světa rukou Jana z Michalovic, Bohuslava ze Švamberka a Boreše z Rýzmburka. Mimořádnou událost králi vysvětlili jako zabránění spiknutí. Král označil
později oběti za zrádce. Vražda králových „milců“ a jeho pozdější
dvojí zatčení jsou nejjasnějšími momenty odporu panské jedno-

Na Střeleckém ostrově se konala „Jubilejní slavnost
Sokola Pražského“, jejíž součástí byl i průvod Prahou.
Tato slavnost měla v široké veřejnosti mimořádný ohlas
a pro sokolské hnutí byl tento úspěch povzbuzením k další
činnosti. Po krizi v sedmdesátých letech obnovil jeho společenskou autoritu a urychlil další vzestup.
Král Václav II., Codex Manesse, Heidelberg

1912

(105 let)
socha K. H. Máchy
na Petříně v Praze
16. 6. 1912
byla slavnostně
odhalena

Současná podoba hradu Karlštejn

ty proti Václavu IV. Zajímavostí, která však nepřekvapí, je, že se
v pozadí často pohybovali také králův bratranec Jošt (markrabě
moravský) a bratr Zikmund, kteří tak řešili své mocenské zájmy
v rodině Lucemburků. Inu, král Václav IV. to neměl jednoduché.
-babok-
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foto © Wikimedia Commons

1907

(110 let)
Jan Patočka
* 1. 6. 1907
† 13. 3. 1977
český filozof

foto © Wikimedia Commons

1882

(135 let)
Antonín Procházka
* 5. 6. 1882
† 9. 6. 1945
český avantgardní
malíř, grafik
a ilustrátor

v neobvykle přesných obrazech vylíčili slavnostní králův
oděv – plášť z flanderského sametu a indického hedvábí se
zlatými plíšky a drahokamy, obrovské množství lidí v Praze
a velká ležení stanů v jejím okolí. Popsali speciální provizorní
palác v prostoru dnešního Smíchova, nákladné hostiny nebo
dřevěné „vínovody“ k obecnému blahu. Součástí oslav bylo na
druhý den pasování 240 rytířů a položení základního kamene
Zbraslavského kláštera. Ironií osudu bylo, že o sedm let později byly do téhož kláštera uloženy královy ostatky k poslednímu odpočinku. Smutnou dohru měla i blyštivá korunovace.
O 14 dní později manželka krále Václava nečekaně umírá.
-liban-
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1912

1917

1922

(105 let)
(100 let)
(95 let)
Vít Nejedlý
Josef Kainar
lanová dráha na
* 22. 6. 1912
* 29. 6. 1917
Letnou v Praze
† 2. 1. 1645
† 16. 11. 1971
24. 6. 1922
český skladatel,
český básník,
byla zrušena
dirigent, publicista, dramatik, překladatel
redaktor a muzikolog
a výtvarník
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 KONTROVERZE, ČI UMĚNÍ?
KRÁSA, ČI OŠKLIVOST?

foto © Wikimedia Commons

Sv. Václav na mrtvém koni, David Černý, pasáž Lucerna, Praha

či Smíchově až po sochy od Anny Chromy. Některé podle názoru
veřejnosti či odborníků hyzdí, jiné zdobí a některé nakonec máme
i rádi. Bez miminek od Davida Černého by Žižkovská věž byla už
jaksi neúplná. Další díla od tohoto sochaře jsou umístěna třeba
v Hergetově cihelně na Malé Straně nebo v pasáži Lucerna.
Ovšem nejen v Praze vznikají nechtěná či sporná díla. V České Třebové vyvolala vášnivou debatu socha stavitele železnic Jana Pernera, která je umístěna před dopravním terminálem. Rachitická
socha nakonec na svém místě zůstala. V Hradci Králové najdeme
také několik sochařských děl, která vzbudila veřejnou polemiku.
Sousoší dvou figur, mužské a ženské, umístěné v Jiráskových sadech u soutoku řek Labe a Vltavy od umělce Josefa Škody, bylo
dokonce ve své době nařčeno z pornografie. Bronzová alegorická
socha se po přemístění do venkovního prostoru v roce 1934 najednou zdála nevhodná, zvláště z hlediska mravní výchovy mládeže.
Dnes se můžeme nad takovým postojem již jen pousmát. V roce
2010 byla instalována na náměstí Svobody socha někdejšího
úspěšného starosty města Františka Ulricha. Dílo sochaře Stanislava Hanzíka od počátku provázely neshody radních i památkářů. V podstatě nepovedená socha stála na svém místě jen devět
měsíců a od té doby leží ve skladu technických služeb. V letošním
roce se opět začalo jednat o jejím novém umístění.

8  sochy

Přemysl Otakar II., František Postl, České Budějovice

Nejvíce děl, která vyvolávají vzrušené debaty, se přirozeně nachází
v našem hlavním městě. Počínaje sochami a objekty Davida Černého přes díla Jaroslava Róny, Jiřího Davida, pomníky na Klárově

 HANUŠ BOR: ŠEDESÁTÁ LÉTA JSOU
FENOMÉN

Podíváme se i na jih Čech a do moravských měst. V Českých Budějovicích jistě nejásají nad skulpturou jednoho z nejvýznamnějších
panovníků Přemysla Otakara II. Dar městu od sochaře Františka
Postla však kritizují především odborníci, obyvatelé ji zřejmě přijali za svou. Další historickou postavu ztvárněnou výtvarníkem
Jaroslavem Rónou najdeme na Moravském náměstí v Brně. Socha

Markrabě Jošt, Jaroslav Róna, Brno

Tvůrčí svoboda, která u nás v posledních desetiletích nastala, přináší do veřejného prostoru i značně kontroverzní
a odvážná díla. Můžeme se nad nimi pohoršovat, psát petice
pro jejich odstranění, nebo si jich prostě nevšímat. Je to jen
na nás.

markraběte Jošta vzbudila hned od začátku velmi rozporuplné reakce. Místní ji dokonce překřtili na „brněnskou žirafu“ či „trojského
koně“. V Ostravě zase rozdělila laickou i odbornou veřejnost socha
koně s vozíkem nazvaná Pocta hornictví. Po umístění v blízkosti
magistrátu byla označena za kýč a jinými zase za unikátní dílo.
Je pravda, že Pařížanům se původně také nelíbila ta škaredá kovová věž u Seiny. Takže na naše novodobé ozdoby měst si možná
také postupně zvykneme a kdo ví, třeba je jednou budeme pokládat za jejich symboly.
Alice Braborcová

Herec Hanuš Bor je již deset let členem souboru Městských
divadel pražských. Diváci jej mohou vidět na prknech divadel ABC a Rokoko v divácky úspěšných inscenacích Pan
Kaplan má třídu rád, Evžen Oněgin nebo Bedřich Smetana:
The Greatest Hits. Co jej čeká do konce divadelní sezony
a jaké má plány na prázdniny?
Jak vzpomínáte na své profesory z DAMU Václava Vosku
a Vlastu Fabiánovou?
Na Vlastu Fabiánovou i Václava Vosku vzpomínám velmi rád,
s obdivem. Václava Vosku jsem při svých studiích potkal vlastně
náhodou, protože
na DAMU učil jen
v období čtyř let,
kdy jsem zde studoval také já. Navíc
jsem měl i to velké
štěstí, že si mě vybral jako jednoho
ze čtyř studentů do
jedné ze svých prací. Potkával jsem se
s ním i v Komorním
divadle v Dürrenmattových Fyzicích,
kdy on hrál jednu
z hlavních postav
a já jsem se běfoto © A. Hrbková
hem let „prohrál“
postavami všech
jeho tří synů. Paní Fabiánová i pan Voska byli velmi rozdílní. Zatímco ona byla emotivní, on byl praktik, který dokázal jemnými
a vtipnými poznámkami sdělit člověku, co od něj přesně chce.
I poté, co jsem dokončil studia na DAMU a Fyzikové v Komorním
divadle skončili, jsem se s oběma tak úplně nerozloučil. Provázel
mě především jejich hlas z nejrůznějších nahrávek, dnes by se
řeklo audioknih. A vzpomínám na ně i teď, když sám učím na
soukromé konzervatoři.
Prošel jste celou řadou divadelních scén. Na kterou z nich
nejraději vzpomínáte?
Vybrat jen jednu scénu, jedno divadlo, na které bych vzpomínal
nejraději, je hodně těžké. Krásné vzpomínky, možná nejkrásnější
ze všech, mám na 17 let strávených v Divadle F. X. Šaldy v Liberci,
kde jsem po DAMU nastoupil do angažmá. Potkal jsem se tam
s celou řadou skvělých kolegů, zahrál jsem si spoustu krásných rolí.

Navíc Liberec je krásné město a samotná budova na vás dýchne
zvláštní atmosférou. Před nedávnem jsem měl možnost se sem
vrátit jako host, a bylo to moc příjemné setkání nejen s kolegy, se
kterými jsem začínal, ale i s některými diváky z té doby. Velice rád,
a snad mi to ostatní divadla odpustí, vzpomínám na rok strávený
v loutkohereckém Divadle Alfa v Plzni. Tam jsem se během hodně
krátké doby musel naučit vodit i klasické marionety a potkal jsem
tam skvělou partu lidí, se kterými se setkávám dodnes.
Za několik dní bude mít premiéru v Divadle ABC hudební
komedie 60‘s aneb Šedesátky. Jak prožíváte zkoušení této
inscenace?
Pro mě je tohle zkoušení hodně zajímavé, protože šedesátá léta
a třeba Rolling Stones, Beatles a další, a nejen oni jsou opravdu
nesmrtelní. Na rozdíl od mých mladších kolegů jsem tu dobu jako
kluk zažil. I přesto, že jsem byl
opravdu velice
mladý, tak jsem
mohl alespoň
trochu nasát tu
atmosféru relativní svobody.
Možná právě
proto mám pocit, jako by mi
hlavní role Karla
byla napsaná
přímo na tělo.
A jak prožívám
tohle období
zkoušení? I po
těch letech u divadla poslední V+W Revue, foto © M. Tomeš
dny před premiérou prožívám podobně a stejně intenzivně. Díky dlouholetým
zkušenostem je to sice s nervozitou trochu lepší než v začátcích
mojí divadelní kariéry, ale i tak se jí asi nikdy úplně nezbavím.
S kolegy zkoušíme celou inscenaci, takže v divadle teď trávím
opravdu hodně času, ale na červnovou premiéru se už moc těším.
A doufám, že se bude líbit i divákům.
Blíží se divadelní prázdniny. Budou pro Vás nadcházející
týdny odpočinkové, nebo se ponesou spíše v pracovním
duchu?
Letošní léto bude pro mě pracovní i odpočinkové. Už osmým
rokem hrajeme na Letních shakespearovských slavnostech Veselé paničky windsorské. Volné dny bych chtěl strávit s rodinou
a doufám, že si najdu i čas na svůj oblíbený sport, tenis, a také
vyrazíme objevovat krásy naší země.
Pro redakci připravila Zuzana Vernerová
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 MUZEUM DIAMANTŮ V PRAZE
Příběh nejvzácnějšího drahokamu

 VELKÁ KNÍŽKA PRAHA PRO MALÉ
VYPRAVĚČE
Libor Drobný
Toto není jen tak nějaká obyčejná obrázková kniha o Praze. Je
speciální! Je velká a plná obrázků nejznámějších pražských míst,
která znají turisté z celého
světa. Najdete v ní Karlův
most, Malostranské náměstí, Staroměstské náměstí a Stromovku. Každé
její otevření přináší nové
objevy a dobrodružství.
A když se podíváte blíže,
uvidíte, že kniha ukrývá
mnoho příběhů! Jejich
pokračování a spoustu
nových si společně s dětmi
určitě vymyslíte sami. Vaše
děti možná ještě neumí číst písmenka, ale tvořit zajímavé příběhy
zvládnou určitě. Hurá do toho!
cena: 199 Kč
www.presco.cz

V centru Prahy najdete jedinečnou expozici, která vám přiblíží příběh nejvzácnějšího kamene od jeho vzniku, těžby,
opracování, broušení až po třídění. Samozřejmě včetně
jeho zpracování do podoby úchvatných šperků současnosti. Diamond Museum Prague je jediným muzeem diamantů
ve střední Evropě. V nové expozici nabízí návštěvníkům
setkání se světovými nalezišti diamantů, s historií těžby,
seznámí je se všemi nástroji a nářadím, které jsou potřeba
pro opracování drahokamů.

Diamond Museum Prague

je součástí koruny královny Elizabeth, nebo Velký Mogul, čtvrtý
největší nalezený diamant. Každý z těchto diamantů má svůj
nezapomenutelný příběh!
Stejně jako v ostatních muzeích diamantů ve světě, i v Praze se
můžete nechat okouzlit pohledem na solitérní vybroušené kameny nebo na hotové šperky. Ty vznikají v profesionálních dílnách
v Izraeli. Vystavené šperky z několika kolekcí stejně jako solitérní
kameny můžete zakoupit v Diamond Shop Prague, který se nachází u východu z muzea.

Diamond Museum Prague

Hned u vchodu do expozice uvidíte litinový horizontální rotující
disk, na kterém dodnes probíhá broušení diamantů. Většinou se
brousí kulatý briliantový výbrus, který má 57 plošek neboli faset.
A dále vás čeká cesta dávnou minulostí drahých kamenů, jejichž
stáří se odhaduje na 3,5 miliardy let!

Diamant Velký Mogul
Diamond Museum Prague

Dozvíte se i to, jak poznat ten nejvzácnější diamant. Zásadní kritéria kvality jsou čtyři, říká se jim 4C: carat, clarity, colour a cut
– tedy váha, čistota, barva a brus. Člověk přitom může ovlivnit jen
jedno kritérium a tím je brus. Těšit se můžete i na napodobeniny
nejvzácnějších diamantů, například Pigot, který byl jako jediný
slavný diamant úmyslně zničen, Horu světla (Koh-i-Noor), který
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Návštěvu muzea diamantů ocení všichni milovníci historie, řemesel a šperků. Expozice je určena jak pro individuální návštěvníky,
tak pro rodiny s dětmi, školní exkurze i skupiny.
Otevřeno je každý den od 10 do 19 hodin, muzeum najdete
v ulici Široká 4, Praha 1. Skupinové prohlídky je nutné rezervovat předem na tel. 222 313 754 nebo na e-mailové adrese
info@diamondmuseum.cz.
Pro redakci připravilo Diamond Museum Prague

 TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY
Prevence Alzheimerovy choroby a dalších
závažných onemocnění
Jitka Suchá, Eva Jarolímová
Stále více se dnes hovoří o stárnutí populace, prodlužování délky
života, ale i s věkem se zvyšujícími riziky nejrůznějších onemocnění. Lidé se touto tematikou
zaobírají čím dál více, ať už
kvůli sobě samým či kvůli
svým blízkým. Problematikou kondice paměti a jejího udržování se zabývá
tato nová kniha nakladatelství Edika. Je zaměřena
na tématiku procvičování
paměti a dalších kognitivních funkcí jako je slovní
zásoba, koncentrace pozornosti, logika, kreativita, zrakově-prostorové schopnosti a to zejména u seniorské populace. Po úvodní teoretické části, následuje
část praktická s konkrétními úkoly na procvičování rozdělených
dle toho, jaká kognitivní funkce je převážně procvičována. V knize
nechybí ani klíč k řešení úloh.
cena: 199 Kč
www.albatrosmedia.cz
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 BYLINKY – LÉČIVÁ MOC PŘÍRODY
Jarmila Mandžuková
Jedinečná kniha o léčivých bylinkách přibližuje fascinující moc
a kouzlo přírodního léčitelství. V tomto přehledně uspořádaném
lexikonu objevíte
léčivou sílu bylinek
a jednoduché návody na to, jak je
správně použít k léčbě nejběžnějších
nemocí. Jde o velmi
cenné a účinné rady
na cestě za znovunabytím ztraceného
zdraví a povzbuzením vitality. Využijte
síly přírody! Využijte
zázračnou moc léčivých bylinek a vneste je do svého života!
cena: 249 Kč
www.brana-knihy.cz
 SVŮJ VŮZ I PLUH VEĎ PŘES KOSTI
MRTVÝCH
Olga Tokarczuková
Román by bylo možno označit za „morální thriller“. Hlavní hrdinkou příběhu je Jana Dušejková, stavební inženýrka, která si musí
vydělávat na živobytí
jako učitelka angličtiny
na škole v Kladské kotlině
na česko-polském pomezí. Její vášní je astrologie
a nadevše miluje zvířata.
Snaží se je chránit, bojuje proti lidem, kteří jim
ubližují. Patří k okruhu
nadšených čtenářů anglického básníka Williama
Blakea (název knihy je
citát z jeho básně). Jednoho dne je Janin soused
nalezen mrtvý. Následuje
další vražda a pak další… Pytláci i významní členové společnosti
záhadně umírají. Jen zvířata jsou němými svědky. Hrdinka o těchto vraždách něco ví, policie ji však neposlouchá… Podle knihy
Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých natočila film renomovaná
režisérka Agnieszka Holland – pod názvem Přes kosti mrtvých je
právě nyní uváděn i v českých kinech.
cena: 269 Kč
www.hostbrno.cz
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19. století. Začátek akce v 10:00 na zastávce
tramvaje č. 22, 23 „Pohořelec“. Cena 120/80 Kč
(%). Marie Hátleová
PODÉL ČERTOVKY. S největší pravděpodobností uměle vytvořená strouha, která kdysi naháněla vodu na kola funkčních mlýnů, dala nejen
vzniknout ostrovu Kampa, ale skýtá také mnohá
romantická zákoutí. Přejdeme přes všechny její
můstky a na jejím levém břehu si připomeneme
četné palácové i měšťanské stavby, ale i osobnosti spojené s touto lokalitou. Dozvíte se také
něco z historie mlynářského řemesla a vodnické chásky. Naši pouť zakončíme na nádvoří
Hergetovy cihelny, odkud je pěkný výhled na ústí
Čertovky. Začátek akce ve 14:30 u stanice tram.
12, 20, 22 „Újezd“ (ve směru od Malostranského
náměstí). Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová

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 ČERVNU 2017
2. 6. / pá
ZÁVISTI NA VZDOR. Procházka po Valdštejnské
zahradě – zásady barokní zahradní architektury.
Albrechta z Valdštejna známe všichni jako největšího pobělohorského kořistníka a vojevůdce
císařských vojsk za třicetileté války. Ale jaký byl
doopravdy člověk? Do jaké rodiny se narodil?
Jaké bylo jeho dětství a mládí? Kde vyrůstal?
S kým se oženil? Jak zněl jeho slavný horoskop
od Jana Keplera? Proč si ho pamatujeme jako zrádce? Ale hlavně – jaký byl hospodář?
12 pozvánka Prague City Tourism

Budete překvapeni – svá panství zveleboval,
pečoval o chudé a nemocné, zřizoval školy,
dbal na čistotu ulic a novou výstavbu a zasloužil se o chov koní. Jeho stavební činnost
nemá mezi českými šlechtici obdobu. Víte, jaké
heslo si nechal razit na svých mincích? Začátek
akce v 16:00 před Valdštejnským palácem na
Valdštejnském náměstí. Cena 120/80 Kč (%).
Mgr. Dana Kratochvílová
3. 6. / so
Z POHOŘELCE DO ZAHRADY KINSKÝCH.
Pojďte s námi na vycházku, během které se seznámíme s jedním z nejstarších osídlených míst
dnešní Prahy – Pohořelcem a během našeho
putování do Zahrady Kinských si budeme vychutnávat jedinečné výhledy na město! Na jedné straně se tulí domky k hradbě Strahovského
kláštera a na druhé straně se nacházejí rozložité paláce s podloubím. Prolíná se zde historie
se současností a upravená vyhlídka u sochy
Panny Marie z exilu poskytuje jedinečný pohled na Prahu, rozloženou v širokém zvlněném
terénu. Na příkladu technických památek na
vrcholu Petřína, si připomeneme rozvoj průmyslu a celkový rozmach národního a společenského života v českých zemích koncem

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce.
Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy,
navštívíme středověké síně i novodobé reprezentační sály radnice a nakoukneme i do útrob
mechanizmu orloje, kde si zblízka prohlédneme
figury apoštolů. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme pod povrchem
radnice, kde se ukrývá rozsáhlý systém románsko-gotického podzemí. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00
před věží objektu (vstup vedle Staroměstského
orloje). Jednotná cena 250 Kč. Filip Mašek
4. 6. / ne
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 umístěny některé originály soch z Karlova mostu.
Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu 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 kasemat
60/30 Kč. Mgr. Zuzana Pavlovská
Z CHUCHLE DO CHUCHLE. Procházka rezervací Chuchelský háj k poutnímu kostelu
sv. Jana Nepomuckého kolem přírodního útvaru

Homolka, kde zkameněliny sbíral už Joachim
Barrande, až do Velké Chuchle. Pěší trasa cca
5 km. Začátek akce ve 14:30 na zastávce aut.
č. 172, 241, 244, 318 „Malá Chuchle“ ( jede od
stanice „Smíchovské nádraží“). Cena 120/80 Kč
(%). Pavla Lešovská
PRAŽSKÉ MOSTY I. Opakování akce z podzimu
2016 doplněné o nové informace. Vycházku zahájíme u železničního mostu na Výtoni a pokračovat budeme mostem Palackého. Kromě mostů
se budeme věnovat také zdejším významným
stavbám a známým osobnostem, které v této
oblasti žily. Začátek akce v 15:00 před budovou
Podskalské celnice na Výtoni (naproti zastávce
tram. č. 2, 3, 7, 17, 21). Cena 120/80 Kč (%). Šárka
Semanová
5. 6. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA I. Na Malé Straně
jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické
dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly
v posledním době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u Malostranské mostecké věže (ve
směru Mostecká ulice). Cena 120/80 Kč. Milada
Racková
6. 6. / út
PRAHOU REFORMAČNÍ. Vycházka po Starém
Městě do míst, která připomínají období české
reformace: od kostela U Salvátora až ke klášteru
sv. Anežky České. Začátek akce v 16:00 před
domem U Kamenného zvonu. Cena 120/80 Kč
(%). Alexandra Škrlandová
7. 6. / st
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA I. Opakování vycházky z 5. 6. 2017. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pou‑
ze v předprodeji vycházek! Začátek akce
v 16:00 u Malostranské mostecké věže (ve
směru Mostecká ulice). Cena 120/80 Kč. Milada
Racková
10. 6. / so
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Více informací
naleznete na konci programu!
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NORDIC WALKING: Z PÍSNICE PŘES TOČNOU
DO KOMOŘAN. Profesionální instruktor této tzv.
aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na
časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro
všechny věkové kategorie. Do přírodního parku
Modřanská rokle – Cholupice, rozkládajícího se
při jižní hranici Prahy, se následně vydáme z nejstarší části obce Písnice, která je dnes součástí
katastru Praha – Libuš. V Písnici po původní tvrzi
zůstalo do dnešních dnů pouze vyvýšené místo, ale statek z r. 1491 po několika kompletních
rekonstrukcích slouží jako jezdecký klub. Naše
cesta povede kolem rybníčku Kálek do Cholupic
a dále bude směřovat k letišti Točná, které bylo
pro bezmotorové sportovní létání otevřeno již
v roce 1946. Putování ukončíme v Komořanech,
které jsou známé zejména jako sídlo Českého
hydrometeorologického ústavu. Zapůjčení holí
na místě po dobu instruktáže a vycházky za
poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! –
omezený počet účastníků. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na
stanici autobusu č. 113 „Písnice“ ( jede od stanice metra C „Kačerov“). Cena 120/80 Kč. Marie
Hátleová
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných 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 12:30,
13:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem.
Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině
250/150 Kč. (průvodci PCT)
CO VYPRÁVĚJÍ PRAŽSKÉ DOMY. Vycházku
zahájíme u Rudolfina, kde si budeme vyprávět
o nepříliš voňavé historii tohoto místa a o tom, co
nynější koncertní chloubě předcházelo. Projdeme
částí Židovského města kolem Pinkasovy synagogy, která dnes ukrývá rituální lázeň zvanou mikve. Mnoho se také dozvíme o nynější
Kaprově ulici a pražské asanaci, která tento kout
Prahy změnila k nepoznání. Vzpomeneme na již
neexistující kostelík sv. Valentina nebo nesmírně
cennou Andělskou kolej, jejíž stavba padla za
oběť pražské asanaci. Dále se přesuneme na
14 pozvánka Prague City Tourism

nejvýznamnější náměstí Starého Města a vycházku zakončíme u objektu Karolina. Začátek
akce ve 14:00 na náměstí Jana Palacha u hlavního vchodu do budovy Rudolfina. Cena 120/80 Kč
(%). Marcela Smrčinová
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

Váš partner v Praze

11. 6. / ne
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU
RADNICI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU. Pojďte s námi objevovat krásu i zákoutí zahrad Pražského
hradu! Začneme Královskou zahradou, kde
se majestátně vyjímá renesanční letohrádek.
Podíváme se také do Jeleního příkopu, kde si
povíme, k čemu původně sloužil. Areálem samotného hradu následně projdeme k unikátnímu Býčímu schodišti, abychom mohli obdivovat
i zahrady na opačné straně Pražského hradu.
Začátek akce v 15:30 u zpívající fontány vedle
Královského letohrádku (nejbližší zastávka tram.
č. 22 „Královský letohrádek“ – naproti vchodu
do Královské zahrady). Cena 120/80 Kč (%).
Marcela Smrčinová
PARKY A USEDLOSTI PRAHY 6 NA
VOZÍTKÁCH SEGWAY. Během vycházky se
seznámíme s bývalými usedlostmi Kajetánka,
Spiritka, Ladronka, navštívíme oboru a letohrádek Hvězda, prohlédneme si Břevnovský klášter
včetně interiéru kostela sv. Markéty a nádherné
klášterní zahrady. Výlet nás zavede i do staré
zástavby Střešoviček, která jakoby z oka vypadla Novému světu na Hradčanech. Vzhledem
k délce prohlídky výlet absolvujeme na vozítkách
Segway. POZOR! – omezená kapacita na 20
osob. Vstupenky pouze v předprodeji vychá‑
zek! Jízda na vozítkách Segway není vhodná
pro těhotné ženy a děti do 8 let! Nutná
odpovídající sportovní obuv. Doba trvání ak‑
ce cca 3 hodiny. Začátek akce v 15:00 v ulici
Zátopkova (Mezi Strahovským stadionem a NH
Car Škoda). Jednotná cena 200 Kč. Průvodci
Segway Experience

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

www.praguecitytourism.cz

12. 6. / po
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VI.
Tentokrát prozkoumáme pražské průchody
kolem Revoluční a Dlouhé ulice, kde najdeme
především ty prvorepublikové. Ukážeme si také místa, kde sice už dnes průchody nenajdeme, ale můžeme si udělat představu, jak
se tudy v minulosti dalo pohodlně procházet.
Pokračování cyklu další samostatnou částí.
POZOR! – omezený počet účastníků na 30
osob. Doporučujeme využít předprodej vycházek. Začátek akce v 16:30 před budovou
Burzovního paláce (Rybná 14, Staré Město).
Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
14. 6. / st
BÍLKOVA VILA. Prohlídka stavby s unikátní symbolistickou koncepcí v kontextu vilové zástavby
hradčanských bašt, jejíž interiérové vybavení
dokonale souzní s umělcovou představou chrámu i dobovým duchem „Gesamtkunstwerku“.
V expozici Galerie hlavního města Prahy si
připomeneme osobnost svébytného českého
umělce a náboženského myslitele i zde zřízené Bílkovo centrum. POZOR! – omezený počet
účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30
u vchodu do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1,
Praha 6, Hradčany). Cena 120/80 Kč (%) + na
místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné
do vily 40 Kč. PhDr. Jarmila Škochová
17. 6. / so
NEJEN ZA VILAMI „TROJANŮ“. Pražská Troja
není jen ZOO, zámek a usedlosti, od konce 19. st.
zde vznikla i celá řada zajímavých vil. Mezi
jejich autory najdeme Adolfa Benše, Otakara
Novotného, Josefa Fuchse, Ernsta Mühlsteina,
Victora Fürtha a další významné architekty.
Zajímavý je i zbytek Rybářů, původní vesnické zástavby na vltavském břehu. Začátek akce
v 10:00 na stanici autobusu č. 112 „Kovárna“
( jede od stanice metra C „Holešovice“). Cena
120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných 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 12:30,
13:00, 14:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním ves16 pozvánka Prague City Tourism

tibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem.
Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině
250/150 Kč. (průvodci PCT)
HOLEŠOVICE. Kdysi zanedbaná a opomíjená
čtvrť Prahy patří v posledních několika letech
k rychle se rozvíjejícím a žádaným lokalitám
města. Projdeme se Pražskou tržnicí, zjistíme,
kde byla První továrna na vodoměry, objevíme
další kdysi slavné tovární a řemeslné provozy,
podíváme se na využití Měšťanského pivovaru
i na moderní architekturu tzv. Mariny. Zjistíte,
že dnešní Holešovice ukrývají nejedno překvapení. Začátek akce v 16:00 před hlavním
vchodem do Pražské tržnice z Bubenského
nábřeží. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava
Nováková
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
18. 6. / ne
DO POKLADNICE ZA DIAMANTY. Akce pro
děti. Vycházka z cyklu „Děti, objevujte památky
Prahy“ II. Více informací na konci programu
nebo na www.prazskevychazky.cz.
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky
sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na
35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem
sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22 „Břevnovský
klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude
vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč.
Marie Vymazalová
POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození
Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve
13:30 před vchodem do objektu na Loretánském
náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na
místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. JUDr. Stanislav Antonín
Marchal CSc.

20. 6. / út
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ
ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA I. Opakování vycházky z 5. 6. 2017. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pou‑
ze v předprodeji vycházek! Začátek akce
v 16:00 u Malostranské mostecké věže (ve
směru Mostecká ulice). Cena 120/80 Kč. Milada
Racková
ALOIS ELIÁŠ – MUŽ, KTERÝ ZŮSTAL VĚRNÝ
SVÝM ZÁSADÁM – PŘEDNÁŠKA. V červnu roku 1942, tedy před 75 lety, byl popraven generál
Alois Eliáš, jedna z nejzajímavějších postav české
historie 20. století. Ačkoli to původně neplánoval,
profesní život zasvětil armádě. Připomeneme si
jeho životní osudy nejen v souvislosti s událostmi
válečnými. POZOR! – omezená kapacita sálu
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT,
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena
120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
21. 6. / st
PROCHÁZKA
STARÝM
PROSEKEM
S NÁVŠTĚVOU KOSTELA SV. VÁCLAVA.
Vycházka připomene lokalitu Proseka, který je
dnes součástí Prahy 9 i zdejší nejstarší památku,
původně románskou baziliku, kostel sv. Václava.
Začátek akce v 16:00 před vchodem do kostela
sv. Václava na Proseku. Cena 120/80 Kč (%).
Alexandra Škrlandová
22. 6. / čt
HISTORIE I SOUČASNOST KAPUCÍNSKÉHO
KLÁŠTERA. Během vycházky si prohlédneme
kostel Panny Marie Andělské, proslulé jesličky,
rajský dvůr nebo zrevitalizované klášterní zahrady. POZOR! – omezený počet účastníků na
40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vy‑
cházek! Začátek akce v 15:30 před kostelem
Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí.
Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán příspěvek na klášter 40 Kč/za osobu. Milada Racková
BUBENEČSKÉ VILY. Historismus a secese na
staré císařské cestě do Stromovky. Prohlédneme
si exteriéry vil s pozoruhodnou malířskou
a plastickou výzdobou, postavené významnými architekty pro významné osobnosti – vily
Wilfertova, Suchardova, Lannova, Koulova,

Maškova, Náhlovského od architektů Zasche,
Kouly, Jurkoviče, Ullmanna a Kotěry. Začátek akce v 16:30 na zastávce tram. č. 18, 20 „Chotkovy
sady“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%).
PhDr. Jarmila Škochová
24. 6. / so
PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: NÁMĚSTÍ REPUBLIKY.
Dnes je Náměstí Republiky především rušnou
křižovatkou a jednou z živoucích tepen města. Nebylo tomu tak ale vždy, když se prostor
dnešního náměstí nacházel v místech hradebního
příkopu. S postupným rozšiřováním Prahy zde
vzniklo mnoho významných budov, o kterých si
budeme také vyprávět. Začátek akce v 10:00
u Prašné brány (ze strany Celetné ulice). Cena
120/80 Kč (%). Šárka Semanová
KDE BÝVALY STARÉ DEJVICE. V oblasti mezi Bořislavkou a Vítězným náměstím vznikala
v meziválečném období čtvrť vil a řadových
domů. Najdeme zde díla Josefa Gočára, Magdy
Jansové, Jaroslava Čermáka a dalších architektů.
Prohlédneme si zbytky Starých Dejvic, Státní
reálné gymnázium od Evžena Linharta a skončíme v místech, kde stávala bývalá automatická
telefonní ústředna Dejvice. Začátek akce ve 14:00
na zastávce tramvaje č. 20, 26 „Na Pískách“.
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
OD BELGICKÉ AMBASÁDY K VELVYSLANECTVÍ
ESTONSKÉ REPUBLIKY ANEB AMBASÁDY II.
Tentokrát společně projdeme ulicí Valdštejnskou,
kterou nezdobí jen Valdštejnský palác, je zde
i několik dalších okázalých šlechtických sídel,
která dnes slouží jako velvyslanectví cizích
zemí. Projdeme náměstím Velkopřevorským
i Maltézským, abychom si představili paláce, kde
dnes působí velvyslanectví zemí tak významných
jako je Francie, Japonsko či Dánsko. Procházku
zakončíme před domem se slavným domovním
znamením, kde dnes sídlí velvyslanectví Estonska.
Začátek akce ve 14:00 na zahradním prostranství
stanice metra A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč
(%). Marcela Smrčinová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ
RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce.
Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena
250 Kč. Mgr. Jindra Pisančiková
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25. 6. / ne
STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na
prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své
opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé
zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme
divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí
poddaní. POZOR! – omezený 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. JUDr. Hana Barešová
ZA HISTORIÍ HOSTIVAŘE. Stará Hostivař představuje dochovaný soubor původní zástavby
statků, mlýnů i bydlení domkářů. Původně románský kostelík, který během vycházky také
navštívíme, byl až do roku 2007 považován za
běžný venkovský kostel. Restaurátorský průzkum
však přinesl mimořádně cenný objev doposud
neznámých fresek s hodnotou evropského významu. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobus
č. 177, 181 ,,Hostivařské náměstí“. Cena 120/80 Kč
(%). Marie Hátleová
FUNERÁLNÍ UMĚNÍ 20. STOLETÍ NA
OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH II. Pokračování
květnové vycházky po Olšanských hřbitovech
nás zavede do jejich novější části. Vycházka
Olšanskými hřbitovy VI-IX je věnována umění
náhrobku a funerální plastice převážně první
poloviny 20. století. Uvidíme architektonicky řešené náhrobky od Jana Kotěry a řadu prací
významných českých sochařů, Františka Bílka,
Franty Úprky, Stanislava Suchardy nebo Otakara
Španiela. POZOR – omezený počet účastníků
na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před hlavním
vstupem na Olšanské hřbitovy (naproti náměstí
Jiřího z Lobkovic a zastávce tram. č. 5, 10, 11,
13, 16 „Olšanské hřbitovy“). Cena 120/80 Kč (%).
Mgr. Adéla Klinerová
26. 6. / po
ZE STRAHOVA NA JÁNSKÝ VRŠEK. Vyhlídka od
sochy P. Marie z exilu nabídne nádherný pohled
na Prahu, ve Strahovské zahradě se zastavíme
u pramene Sira Nicholase Wintona, povíme si o historii Nemocnice pod Petřínem, o zahradě Cyrila
Boudy, o trabantu na nožičkách a projdeme se
romantickými uličkami Jánského vršku. Začátek akce
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v 16:00 na zastávce tram. č. 22 „Pohořelec“ (ve
směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
PRO DĚTI V ČERVNU 2017

27. 6. / út
JAK TO BYLO S POŠTOVNICTVÍM V ČECHÁCH
– PŘEDNÁŠKA. Kudy vedly první poštovní tratě
a jak poštu změnila Marie Terezie? Nejen tyto otázky zodpovíme a připomeneme během
přednášky věnované historickému vývoji služby,
která ovlivnila rozvoj mnoha lidských činností.
POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob.
Doporučujeme využít předprodeje vycházek.
Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo
nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%).
PhDr. Jaroslava Nováková

10. 6. / so
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti
čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo
vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali
pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své
vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny
dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od
šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR!
– omezený počet účastníků na 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)

28. 6. / st
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VI.
Opakování vycházky z 12. 6. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme
využít předprodej vycházek. Začátek akce
v 16:30 před budovou Burzovního paláce (Rybná
14, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). Pavla
Lešovská
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 pražskými
Benátkami kolem pilířů mostu. 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
29. 6. / čt
NOČNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM.
Po této procházce budete znát všechna nádvoří, 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 veršovaná kronika. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 19:30 u sochy
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena
120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

11. 6. / ne
ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU
RADNICI. Děti se mohou těšit na prohlídku
apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání
městské rady za časů pana krále. Prohlédnou
si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti
vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné
pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé
osoby). POZOR! – omezený počet účastníků
na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před
vstupem do Turistického informačního centra
PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč
(%). (průvodci PCT)
18. 6. / ne
DO POKLADNICE ZA DIAMANTY! Vycházka
z cyklu „Děti, objevujte památky Prahy“ II. Více
informací na www.prazskevychazky.cz. Navštivte
s námi nejvýznamnější poutní místo Prahy a seznamte se s historií jeho založení! Uslyšíte slavnou zvonkohru, prohlédnete si Svatou chýši a na
vlastní oči spatříte Loretánský poklad! Vhodné
pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na
2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje
vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do objektu (Loretánské náměstí, Praha 1,
Hradčany). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude
vybíráno vstupné do objektu 80 Kč/za osobu.
(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 předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na
http://eshop.prague.eu
PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!
Při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá
vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %.
PLATÍ NA AKCE OZNAČENÉ SYMBOLEM (%),
(platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje
vždy na vstupenku vyšší hodnoty.
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
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Předprodej na měsíc červen bude zahájen
ve čtvrtek 25. května 2017 v 9:03 v eshopu
a v turistických informačních centrech PCT (viz níže)
v Praze. Předprodej na zdvojené číslo červenec–
–srpen bude zahájen v pondělí 27. červ‑
na 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, předpokládaný termín dokončení prací je na podzim
2018. V období červen 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 je automatickou součástí
vstupenky do Staroměstské radnice výstup na
věž Novoměstské radnice na Karlově náměstí.
PARKY A USEDLOSTI PRAHY 6
NA VOZÍTKÁCH SEGWAY
V rámci červnového
programu Pražské
vlastivědy bychom
Vás rádi pozvali
na speciální vycházku (projížďku)
s využitím vozítek
Segway, kterou budeme konat v neděli
11. června ve spolupráci se Segway Experience!
Speciálně školení lektoři Vás nejprve zaškolí
v jízdě na vozítkách Segway a následně seznámí s krásami Prahy 6.
KURZ PRŮVODCE PRAHOU
A CESTOVNÍHO RUCHU
Studijní oddělení Prague City Tourism připravilo
pro zájemce o průvodcovské kurzy rekvalifikační
kurzy průvodců Prahou i cestovního ruchu.
Kurzy budou otevřeny od 14. září 2017.
Přihlašování je možné do 4. 9. 2017. Více informací najdete na /www.praguecitytourism.cz;
studijni@prague.eu nebo na tel.: 221 714 125

CYKLOHRÁČEK
I v červnu se můžete svézt rodinným výletním
vlakem Cyklohráček, který vám o všech víkendech nabídne opět netradiční výlety pro malé
i velké nedaleko od Prahy.

V sobotu 3. června 2017 se na Atletickém stadionu ve Slaném koná Dětský sportovní den,
při kterém si děti kromě aktivit a her vyzkouší
práci popelářů a hasičů nebo jim bude změřena rychlost radarem při běhu za účasti policistů. Nebudou ani chybět vystavené hasičské a popelářské vozy spolu se zemědělskou
technikou.
V pátek 16. června 2017 a v sobotu 17. června
2017 se pak můžete těšit na další ročník tradičních slánských pivních slavností, které pro-

běhnou na Masarykově náměstí ve Slaném.
V rámci hudební produkce vystoupí skupina
Mňága a Žďorp nebo Ivan Mládek se svým
Banjo Bandem. Vstupné je zdarma. Jako každou poslední sobotu v měsíci vyrazí odpolední
Cyklohráček z pražského hlavního nádraží až
do Zlonic k železničnímu muzeu i 24. června
2017. Zde si budete moci opět prohlédnout
stálou expozici zabezpečovacího zařízení, lokomotiv a nákladních vozů nebo se budete moci
svézt úzkorozchodnou průmyslovou železnicí.
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změstské
z
části

Město Ústí nad Orlicí vás zve na 18. ročník městské slavnosti

MĚSTO V POHYBU

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – OBBOR
VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A KOMUNIKACE

týden dobré pohody

5. - 10. června 2017 I Mírové náměstí

 INFORMAČNÍ CENTRUM PRAHA 3

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

21.00
19.00

Úterý

21.00
18.30

Středa

19.40
21.00
18.00

Čtvrtek

19.00
19.00

Pátek

20.00
21.00
23.00
18.45

Sobota

20.15
21.45
23.00

BLACK BAND ZUŠ
JELEN
MAREK ZTRACENÝ
HRDZA (SK)
Jazzování s Františkem UHLÍŘEM
MADAM
JAMIE MARSHALL (GB) & AMPLIFIED ACOUSTIC BAND
JAKUB DRYML (Mother´s Angels)
W.A.F. & Jakub DĚKAN
SLZA
HUDBA PRAHA BAND
DOCTOR VICTOR
�e Complication
Dum Dooby Dooby Band
ADELE TRIBUTE
ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS
OHŇOSTROJ

podrobný program

WWW.USTINADORLICI.CZ

AMRADZ PUTSV

Pondělí

19.15

VSTUP ZDARMA

HLAVNÍ KULTURNÍ PROGRAM

V Informačním centru jsme ve spolupráci s panem Jiřím Hůlou
z Archivu výtvarného umění otevřeli miniknihovnu výtvarného umění a významných osobností. Návštěvníci Infocentra
mohou využít knihovnu, posedět, prolistovat a přečíst zajímavé
knihy.
GALERIE TOYEN
Josef Achrer Výstava obrazů akademického malíře | vstup
zdarma | od 2. 6. do 30. 7.
POŘADY
06., 13., 20. a 27. 06. | 09.00–12.00 | Poradenské centrum
živnostenského odboru – činnost a služby zde poskytované
budou zajištovány pracovníky živnostenského odboru. Zájemcům
o vstup do podnikání zde budou poskytovány zejména informace
ve vztahu k základní orientaci z problematiky živnostenského
podnikání, dokladování odborných způsobilostí a další. Poradenské centrum je určeno primárně a pouze k poskytování informací
o podnikání, tedy není zde možno učinit ohlášení živností, ohlášení změny či podat žádost.
01., 08., 15., 22. a 29. 06. | 10.00–14.00 | Ombudsman
pro seniory – poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti
bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při
úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.
07. 06. | 17.00 | Írán – cestovatelská přednáška Marka Kremera.
Pojďte spolu s námi poznat Írán. Nádhernou zemi, kolébku civilizace, zemi tolik odlišnou té naší. Nahlédněte do velmi přísné
muslimské země, kde fungují úplně jiná pravidla a zákony, než
jsme zvyklí u nás v Evropě. Ačkoli byla Persie v roce 1935 přejmenovaná na Írán, tato změna nemůže zastřít skutečnost, že se
jedná o jeden z nejstarších států světa. Po staletí se tímto územím
převalovaly armády nájezdníků ze západu, východu i ze severu,
kteří však pokaždé nakonec podlehli zvláštnímu smyslu pro krásu
a stálostí vnitřního světa místních obyvatel, kteří se navzdory
všem útrapám a omezením nepřestávají láskyplně usmívat, snít
o slavné minulosti a plánovat lepší budoucnost. Co jiného lze také
očekávat v uzavřené rozlehlé krajině pouští a divokých hor, pod
kterými jsou hmotná i kulturní bohatství bezpečně utajena, aby

ubytování a doprava

www.kampocesku.cz

o to víc překvapila návštěvníky rafinovaností dekorací, eleganci
základních tvarů a nápaditostí.
08. 06. | 18.00 | Filmová projekce – Julieta * – španělský film
Pedra Almodóvara. Julieta žije sama se svou dcerou Antíou poté,
co do jejich šťastného života krutě zasáhl osud. Po smrti Julietina manžela Xoana, Antíina otce, prožívají nejhorší období. Obě
trpí, Julieta se uzavře do sebe a jejich tichá bolest je postupem
času odcizuje. Když je Antíe osmnáct let, opustí svou matku bez
jediného slova vysvětlení. Julieta ji více než 12 let zoufale hledá
všemi možnými způsoby. Během té dlouhé doby zjišťuje, jak málo
svou dceru zná. Až náhodné setkání s Antíou dává matce šanci
pokusit se ji získat zpět. Osamělá a zlomená Julieta se rozhodne
konfrontovat svůj život a říct dceři pravdu o osudových událostech,
které jejich životy rozdělily.
14. 06. | 10.00 | Vlastivědná procházka * – Parukářka
a kostel sv. Rocha. Sraz na mostě v Chelčického ulici nad ulicí
Prokopovou.
14. 06. | 17.00 | Mistr Jan Hus – přednáška Miloše Nováka.
Poutavá přednáška Miloše Nováka, předního odborníka, který
žije na hradě Starý Berštejn.
21. 06. | 17.00 | Komentovaná prohlídka obrazů Josefa
Achrera – odpolední čaj v galerii Toyen
22. 06. | 18.00 | Filmová projekce – Strnadovi* – dokumentární film Heleny Třeštíkové. Během 35 let společného soužití jednoho páru se odehraje mnohé: od chvil absolutního porozumění
až po dramatické propady. Po většinu času však partneři řeší všem
dobře známé běžné starosti a radosti spojené s výchovou dětí,
chodem domácnosti nebo třeba podnikáním. A přesně takový
život žijí i majitelé prodejny s nábytkem Ivana a Václav Strnadovi,
které režisérka Helena Třeštíková v rámci projektu Manželské etudy sleduje se svou kamerou už od roku 1980. Její nový celovečerní
dokumentární film o Strnadových na televizní filmy tohoto cyklu
navazuje, především ale ukazuje další překvapivé zvraty, které
život manželů a jejich dětí přinesl.
26. 06. | 17.00 | Poutní cesta z portugalského Ponte de
Lima do španělského Santiago de Compostella – cestovatelská přednáška Michaely Chotovinské
Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout
volné vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se o filmové projekce a vlastivědné vycházky a vybrané přednášky.
Vstupenky budou k dispozici na recepci Informačního centra
Praha 3, vždy od prvního pracovního dne v daném měsíci,
od devíti hodin. Děkujeme za pochopení.
 AKCE MČ PRAHA 3
28. 05. | 10.00–16.00 | Dětský den – radní pro školství městské části Praha 3 Jaroslava Suková vás zve na Dětský den který se
uskuteční na Pražačce. Přijďte na den plný her, písniček a soutěží
pro malé a velké!
02. – 03. 06. | 12.00–21.00 | Žižkovské pivobraní – starostka Městské části Praha 3 Vladislava Hujová Vás zve na šestý
ročník festivalu Žižkovské pivobraní. Čekají na Vás degustace piv
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40 minipivovarů a doprovodný program od 14.00 do 19.00. Také
se můžete zapojit do soutěže o nejlepší pivovar. Děti se mohou
těšit na dětské pískoviště, prolézačky a skákací hrad. V areálu
Parukářky bude k dispozici kuchyňka.
STAROSTKA MČ PRAHA 3 VLADISLAVA HUJOVÁ VÁS ZVE NA ŠESTÝ ROČNÍK FESTIVALU
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DEGUSTACE PIV 40 MINIPIVOVARŮ

MEDIÁLNÍ PARTNER:

DOPROVODNÝ PROGRAM OD 14.00–19.00 HOD.: SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PIVOVAR,
PÍSKOVIŠTĚ, KUCHYŇKA, PROLÉZAČKY, MALOVANÍ NA OBLIČEJ, SKÁKACÍ HRAD, STOLNÍ FOTBÁLKY

VSTUP ZDARMA

A3_tram_zizkovske_pivobrani_2017.indd 1

19.4.2017 14:34:23

 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

01. 06. | 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 | pořádá Za Trojku, vstupné 60 Kč za dítě, doprovod zdarma
01. 06. | 16.00–19.00 | Klub deskových her, skupina 1 – děti
s doprovodem. Nový Klub deskových her, ve kterém se pravidelně
setkáváme u stolních her, je pro děti i dospělé. Ti jsou rozděleni do
3 skupin. Hrajeme pod vedením zkušených lektorů, kteří pomáhají
s pravidly a učí nás ty nejlepší herní fígle. Skupina 1 je určena dětem do 10 let a jejich doprovodu, hrají se jednoduché a zábavné
deskovky | pořádá Za Trojku, vstup 40 Kč /děti a senioři 20 Kč
06. 06. | 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
pouštění 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
07. 06. | 10.30 | LouDkové divadélko: Noc v kouzelném lese
– loutkové divadlo pro děti všeho předškolního věku + 1. stupeň
ZŠ. Představení odehrají členové sdružení Remedium | pořádá
Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma

24  městské části

12. 06. | 16.00 | Fresh Senior – Akademie – Detoxikace
těla a čištění – přednáška. Podle výzkumů se za život dostane
do těla kvantum chemických látek. Stabilita zdraví je pak mimo
jiné dána tím, jak se organismus těchto látek zbaví. Přednáška
MUDr. Rudolfa Zemka se snaží podat principiální přehled postupů,
jak tělo od škodlivých látek očistit respektive detoxikovat | pořádá
Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma*
13. 06. | 15.00–18.00 | Dílna se Sofií: Indiánské léto I. – vyrábíme indiánské masky a náhrdelníky ze zubů! Léto je za dveřmi
a děti se těší na prázdniny. Ve Vozovně si vyrobí všechno, co budou
potřebovat ke hře na indiány, nebude chybět ani indiánské týpí
a bojovka na závěr dílny. Vhodné pro děti od 4 do 12 let | pořádá
Za Trojku, vstup 60 Kč
15. 06. | 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 | pořádá Za Trojku, vstupné 60 Kč za dítě, doprovod zdarma
15. 06. | 17.00–22.00 | Klub deskových her, skupina 2:
Moderní deskové hry – nový Klub deskových her, ve kterém se
pravidelně setkáváme u stolních her, je pro děti i dospělé. Ti jsou
rozděleni do 3 skupin. Hrajeme pod vedením zkušených lektorů,
kteří pomáhají s pravidly a učí nás ty nejlepší herní fígle. Skupina
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
17. 06. | 16.00 | Dřevěné divadlo: O princi z knížky – pohádek 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 dneska 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
19. 06. | 16.00 | Fresh Senior: Tvůrčí dílna s ak. mal. Miladou Gabrielovou – další z oblíbených dílen s akademickou
malířkou Miladou Gabrielovou, tentokrát na červnové motivy.
Kapacita omezena, rezervace nutná! | pořádá Odbor kultury MČ
Praha 3, vstup zdarma*
20. 06. | 17.00 | Toymachine: Král Karel – jednou za tisíc let
se vody Vltavy rozevřou jako květ růže a vydají z hlubin dávný
poklad. Zlatou kolébku, v níž směl být odchován jen ten, kdo
přinese naší zemi mír a štěstí. Nyní se narodil malý Václav budoucí
král Karel. Loutková pohádka volně inspirovaná středověkem,
dobou králů, životem a dílem Karla IV. Vhodné pro děti od 3 let |
pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
21. 06. | 18.00 | Literární večer: Ježíš Kristus – superstar –
úryvky z muzikálu a čtení z Bible. Úryvky z muzikálu Jesus Christ
Superstar a čtení z nejpřekládanější knihy, z Bible svaté. Účinkují
herec Roman Štolpa a studenti rockového oddělení Mezinárodní
konzervatoře Praha pod vedením Oty Baláže | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma

22. 06. | 16.00–19.00 | Klub deskových her, skupina 3:
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 3 skupin. Hrajeme pod vedením
zkušených lektorů, kteří pomáhají s pravidly a učí nás ty nejlepší
herní fígle. Skupina 3 je určena především tradičním deskovým
a karetním hrám | pořádá Za Trojku, vstup 40 Kč / studenti a senioři
20 Kč
27. 06. | 17.00 | Loutky bez hranic a T601: Malá mořská
pohádka – křehký loutkový příběh na motivy klasické pohádky dánského vypravěče H. Ch. Andersena, 45min. představení.
Vhodné pro děti od 4 let | pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
29. 06. | 10.00–11.30 | Zpívání s harmonikou – hudební
dopoledne pro seniory se známými písničkami | pořádá Za Trojku
ve spolupráci s klubem Remedium, vstup zdarma
 VÍTÁNÍ PRÁZDNIN!

29. 06. | 15.00–16.00 | Dílna se Sofií: Indiánské léto II. –
vyrábíme indiánské koně z polyuretanu. Léto je za dveřmi a děti
se těší na prázdniny. Ve Vozovně si vyrobí všechno, co budou
potřebovat ke hře na indiány, nebude chybět ani indiánské týpí
a bojovka na závěr dílny. Vhodné pro děti od 4 do 12 let | pořádá
Za Trojku, vstup 60 Kč
29. 06. | 16.00–17.00 | Kouzelník Pan Kravata – představení
plné kouzel pro všechny | pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
29. 06. | 17.00–18.00 | DJ Kdesevzal Tusevzal – Jiří Burian
předvede ve Vozovně DJ set, který svět nezažil | pořádá Za Trojku,
vstup zdarma a pro všechny, prázdniny vítejte!
 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – DOLNÍ CHABRY

AKCE
05. 06. | 19.30 | Anna v ringu – M. Camoletti – premiéra
komedie divadla DIVOCH | vstupné 120 Kč, Velký sál
každé út | 09.30–11.00 | Dvoreček – dopolední program pro
nejmenší s tvořením, písničkami a hraním | vstupné 50 Kč
07. a 21. 06. | 15.30–17.30 | Kavárnička Chaberský dvůr
– posezení u kávy a čaje pořádá Kulturní a sociální komise
15. 06. | 19.30 | Jak se dělá divadlo, Karel Čapek – strasti
a radosti na prknech, co znamenají svět. Divadlo DIVOCH | vstupné
120 Kč, Velký sál
17. 06. | 15.00 | Včelí medvídci hrají a zpívají – divadelní pohádka pro děti, Divadlo Věž. Bráškové Brumda s Čmeldou se probudí
po dlouhém, zimním spánku a protože zrovna nemají co na práci,
začnou společně vzpomínat, co všechno už společně prožili. Nejvíce
ze všeho se ale mají do zpěvu a tak zpívají a zpívají! Když poprvé spatří
diváky v publiku, snaží se zjistit, co je to za podivný druh hmyzu. Kromě
Roháčka, Kvapníka, Čmelinky a loupežníka Čmelobuba, se v našem
příběhu objeví také neviditelný brouk Bubeníček a neviditelná čmeláčí
tanečnice Medovinka | vstupné 50 Kč, Velký sál
 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22 – UHŘÍNĚVES

 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
Miroslav Pangrác | od 6. do 28. 6. | vernisáž 6. 6. v 18.00

www.kampocesku.cz

 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, vstupenky 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

městské části  25

01. 06. | 18.30 | Had hladinu – hra podle předlohy H. Ch.
Andersena v podání Divadelního spolku Ucho | vstupné 100 Kč
04. 06. | 19.30 | V hodině rysa – chlapec s dramatickým osudem
a těžkou diagnózou, vědkyně a kněz – oba mladí a nadějní. A v neposlední řadě kocour. Tedy pokud je to jen kocour | vstupné 100 Kč
05. 06. | 09.30 | Skleněný zvěřinec – slavnou hru napsal
americký autor Tennessee Williams se silně autobiografickými
prvky. S humorem i dojetím a s tou největší upřímností líčí život
opuštěné matky, jejího syna a dcery | vstupné 400 Kč
10. 06. | 19.30. | Pes, noc a nůž – co se stane, když uprostřed
noci ve městě plném dvojníků zapomenete své jméno a napadají
vás jen jména Šelem?. Dětem mladším 14 let vstup povolen pouze
v doprovodu rodičů | vstupné 100 Kč

 AREÁL RYCHETY
04. 06. | 13.00–18.00 | Dětský den – městská část Praha 22
pro vás opět pořádá nedělní odpoledne ke Dni dětí na Rychetách.
Jako každý rok se můžete těšit na kolotoče, atrakce, dílny, soutěže,
skákací hrad, animační tým, Městskou policii a spousty dalších
aktivit | vstup a všechny atrakce zdarma

 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
Obrazy – Jaroslav Rezek – díla z výtvarné soutěže pro děti
pořádané DDM Dům UM | od 8. 6. do 30. 6.

 SMEŤÁK
10. 06. | Škola rocku – open air festival je jedinečný projekt
s unikátním formátem hudebního festivalu. Proč? Naším hlavním
cílem je podpora mladých kapel a právě proto formát festivalu,
kdy se na jedné stage střídají studentské kapely s předními kapelami české hudební scény! | vstupenky 200 Kč, na místě 300 Kč
| www.skola-rocku.cz/

Pražské paláce a heraldika (2. díl)
Palác Kinských na Staroměstském náměstí v Praze
Rokokový palác Kinských byl původně postaven pro hraběte Jana Arnošta z Goltze, proto bývá někdy nazýván palác Goltz-Kinských. Jan Arnošt z Goltze (z Golče), který byl
roku 1731 povýšen do hraběcího stavu, skoupil domy pod
Týnským chrámem a v letech 1755 až 1765 si zde nechal
postavit velký palác podle starších plánů Kiliána Ignáce
Dientzenhofera (zemřel r. 1751) a pod vedením architekta Anselma Luraga. Po smrti hraběte Goltze koupil roku
1768 palác kníže Kinský a v době vlastnictví významným
aristokratickým rodem Kinských byly interiéry přestavěny
klasicistně. Roku 1835 byl k paláci připojen další dům,
který byl přestavěn novobarokně. V letech 1836–1839
došlo k rozšíření paláce o druhý dvůr sevřený mezi třemi křídly v empírovém stylu podle projektu pražského
architekta Josefa Ondřeje Krannera (1801–1871), který
přestavěl a upravil několik pražských paláců.

Koncem 19. století sídlilo v paláci německé gymnázium, které
v letech 1893 až 1901 navštěvoval spisovatel Franz Kafka. Od roku
1949 se stal palác Kinských sídlem sbírky grafiky Národní galerie
v Praze. Ve správě Národní galerie v Praze je palác i v současnosti,
kdy v něm sídlí Sbírka umění Asie a Afriky, která patří díky více
než 13 000 předmětů a významné kolekci čínské malby 1. poloviny 20. století, kvalitní sbírce japonské grafiky či exponátům
buddhistického sochařství k nejvýznamnějším sbírkám asijského
umění v Evropě.
Erb na průčelí paláce lze odborně heraldicky popsat takto: V červeném štítě z levého boku vynikají tři do oblouku nahoru prohnuté
stříbrné „vlčí zuby“. Štít je obtočen stuhou s komandérským křížem
vojenského Řádu Marie-Terezie a kolanou Řádu zlatého rouna. Vše
je položeno na knížecí plášť splývající z knížecí koruny. Štít je svisle

šrafován, což svědčí o tom, že erb původně nebyl určen pro polychromii. To dokládají i oba řády, které jsou pojaty monochromně,
a nikoliv ve skutečné barevnosti. Stuha vojenského Řádu Marie
Terezie byla bílá a široce červeně lemovaná, kolana Řádu zlatého
rouna se skládala z černých, zlatě hořících křesacích kamenů s bílými skvrnami, provázených dvojicemi zlatých křesacích ocílek.
Díky řádům lze erb přiřadit ke konkrétnímu členu hraběcího a knížecího rodu Kinských. Byl jím František Oldřich, 3. kníže Kinský
z Vchynic a Tetova (1726–1792), pán na Chocni, Mšeném a České
Kamenici, rakouský polní maršál, rytíř Řádu zlatého rouna (1771),
komandér vojenského Řádu Marie-Terezie (1763; rytíř ŘMT 1758).
Syn Filipa Josefa hraběte Kinského (1700–1749), pána na České
Kamenici a Beřkovicích, a Marie Karolíny hraběnky z Martinic
(1700–1785). V roce 1752 na něj přešel knížecí titul po bratranci
Františku Josefovi, 2. knížeti Kinském (†23. 9. 1752). Knížecí titul
byl používán pouze v primogenituře jedním členem rodu. Ostatní
používali titul hrabě a hraběnka. Rod pocházel ze vsi Vchynice
u Lovosic, kde existovaly dvě tvrze. Rodové jméno prošlo vývojem
a ustálilo se v podobě „Kinský“. Rodový erb se vyvíjel z formy
pětkrát lomeného dělení štítu, používaného ve 14. století, až
k figuře, která začala být používána od 17. století a je konvenčně
pojmenována jako „vlčí zuby“.
Stanislav Kasík a Martin Slaboch

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

www.genealogie.cz
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 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 ožívá na jevišti
Kongresového centra Praha a přináší 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 zaznívají
v romantickém příběhu, kde vládnou duchové a láska – od dubna
2016 Kongresové centrum Praha.
ROCKY Strhující příběh podle legendárního filmu Sylvestra Stallona
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.

PŘEDPL ATNÉ
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NA VÝLET

MAMMA MIA! – LETNÍ UVEDENÍ Jeden z nejúspěšnějších
světových muzikálů založený na písních skupiny ABBA v jedinečné české verzi, kterou v Kongresovém centru Praha vidělo
přes 280.000 diváků. Těšit se můžete na největší hity jako Super
Trouper, Chiquitita, Money Money Money, The Winner Takes It All,
I Have A Dream, Our Last Summer, Dancing Queen nebo Mamma
Mia v českém překladu a s texty Adama Nováka – pouze 32 představení, denně od 13. 7. do 13. 8. 2017 Divadlo Hybernia 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, 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) včetně celé sítě cestovní kanceláře ČEDOK
a vybraných provozoven.

ZDARMA

SpeciáROlDINA

Rodinné
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podzimní,
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Když všechny cesty
vedly do Prahy
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Co třeba
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30 Kč

www.kampocesku.cz
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REDAKCE KAM po Česku | Kubelíkova 30 | 130 00 Praha 3
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DIVADELNÍ PREMIÉRY
 Martin Sládek: MANŽELSKÁ KRIZE –
NÁVOD JE V KNIZE
Divadlo Mana, 2. 6.

Premiéra autorského představení komediální hry v podání divadelního souboru „Nahoďto“. Děj se střídavě odehrává v domácím
a v soudním prostředí. Kam až vedly manželské hádky? Mohla vše
zachránit kniha? A existuje viník tragického konce? To vše se divák
samozřejmě dozví - ale až na konci představení.
 Režie: Kristina Lišková
 Věra Mašková, Pavel Khek: ČAPEK
Divadlo Rokoko, 3. a 5. 6.

Inscenace sleduje poslední chvíle života velkého spisovatele
a velkého člověka, který musí na sklonku života čelit zbabělosti, malosti a nenávisti národa, který tolik miloval a pro nějž
tolik udělal.
 Hrají. Jiří Hána, Milan Kačmarčík, Máša Málková, Stanislava
Jachnická, Viktor Dvořák, Jitka Smutná, Hana Doulová, Jan
Vlasák, Petra Tenorová, Aleš Bílík ad.
 Režie: Pavel Khek
 MARUŠKA A DVANÁCT MĚSÍČKŮ
Divadlo Minaret, 7. 6.

Závěrečné představení Studia Divadla Minaret, v němž se představí mladí adepti herectví ve věku 8 až 15 let, pohádková hra,
v níž nechybí písničky i humorná nadsázka, „Kdo je hodný, pilný
v práci, nikdy na to nedoplácí!“
 Hrají: Členové Studia Divadla Minaret
 Režie a scénář: Renata Nechutová

SOUTĚŽ O 2x2 VSTUPENKY
23. ČERVNA – 31. SRPNA 2017
LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA

Ve které hře divadla Studio DVA se již potkali Eva Holubová a Bob Klepl jako pár?
a) Smolíkovi a jejich podivuhodné dobrodružství
b) Klára a Bára
c) Šíleně smutná princezna
Studio DVA divadlo, Palác Fénix, Václavské náměstí 802/56, Praha 1
Dva autoři správných odpovědí obdrží dvě vstupenky na představení konané v pátek 4. 8. 2017 od 20 hod. na Letní scéně
Vyšehrad. Správné odpovědi zasílejte nejpozději do 10. 6. 2017 na www.kampocesku.cz (SOUTĚŽE) nebo poštou na adresu
redakce: KAM po Česku, Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Nezapomeňte uvést svoji adresu!

ke kterému se upínáme jako ke vzkříšení. Stále čekáme na velkou
změnu, na dobu, kdy budeme moci přehodnotit a znovu definovat
své postoje. Společenské bezvětří je odolným statem quo, který má tendenci reprodukovat stále to samé. Když ovšem dojde
k pohromě, její následky bývají přehlušeny výbušným procesem
tvořící se budoucnosti.
 Tanečníci a performeři: Michaela Hulvejová, Matej Kubuš,
Jerca Rožnik Novak, Ester Táchová, Dorota Gůrová, Kirill
Chandler Rumyantsev
 Režie, koncept, choreografie: Silke Grabinger
 Ronald Harwood: GARDEROBIÉR
Městské divadlo Mladá Boleslav, 9. 6.

Hra o hercích a světě divadla, odehrávající se během dvou
sté dvacáté sedmé reprízy Krále Leara, kterého hraje hvězdný
shakespearovský herec a ředitel kočovné společnosti: Sir. Londýn
je bombardován nacisty a Sir je na konci svých sil. Přestože ho
zrazuje paměť i zdraví, chce představení odehrát za každou cenu.
Po boku mu stojí jeho přítel, důvěrník a garderobiér Norman, který
nejenže o svého pána oddaně pečuje, ale zároveň mu pomáhá
sehrát jeho poslední velkou roli.
 Hrají: Radim Madeja, Petr Mikeska, Lucie Matoušková,
Eva Reiterová, Hana Marie Maroušková, Libor Stach a Petr
Bucháček.
 Režie: Patri Lančarič, překlad: Jan Hančil, úprava: Patrik
Lančarič a Lenka Smrčková, scéna: Michal Syrový, kostýmy:
Agniezska Pátá-Oldak, dramaturgie: Lenka Smrčková
Hans Christian Andersen: IMAGINÁRIUM
Divadlo Mana, 9. 6.

Představení využívá specifické atmosféry prostorů divadla a husitského kostela a vypráví o síle imaginace, jež nám dává překonat
tíživou přítomnost. Divák se stává poutníkem ve světě fantazie
H. Ch. Andersena.
 Režie: Jiří Ondra, Erika Merjavá

 Richard Wagner: LOHENGRIN

 Braňo Holiček a kol.: TĚS(K)NO

Velkolepá romantická opera o souboji dobra se zlem se odehrává
v atmosféře plné tajemství obklopujícím neznámého hrdinu, který
přišel hájit čest brabantské princezny Elsy.
 Režijní koncepce a scéna: Wolfgang Wagner, režie obnoveného nastudování: Katharina Wagner, hudební nastudování: Constantin Trinks, dirigent: Constantin Trinks

Hudební autorská inscenace inspirovaná písničkářským hnutím
šedesátých a sedmdesátých let minulého století i životem Karla
Kryla. Dnešek je odrazem naší minulosti a naše budoucnost odrazem dneška. Je možné, že nám něco chybí tak moc, že toho
máme až příliš? Není nám všem tak trochu těs(k)no?
 Hrají: Daniel Šváb, Mikuláš Čížek, Barbora Skočdopolová,
Dominik Renč, Anna Kotlíková a Petr Hojer
 Režie: Braňo Holiček

Národní divadlo, 8. a 10. 6.

 SILK Fluegge: DISASTROUS

Studio Ypsilon, 11. 6.

Alfred ve dvoře, 8. 6.

Pohroma jako šance k obnově, hledání nových řešení a nalézání
nových pravidel. Taneční představení tří dospělých performerů
z Rakouska a tří dětských tanečníků z Česka pod vedením choreografky Silke Grabinger se snaží odhalovat možné podoby budoucích narativů. Pohroma či katastrofa jsou startovním bodem
bájné výpravy. Je to cesta ke svobodě – osvobozující moment,

www.kampocesku.cz

 Bridgit Edman: TEREZIE Z LISIEUX:
NIETZSCHE JE MŮJ BRATR
Divadlo Mana, 14. 6.

Fiktivní setkání mladičké Terezky se zahořklým filozofem,
odmítajícím Boha i lásku. Jsme si v úzkosti a osamění blíž?
A čí Bůh je tedy mrtev? Hra Bridgit Edman získala první místo
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v mezinárodní soutěži International Competition for Religious
Drama.
 Hrají: Máša Málková, Pavel Batěk, Luděk Nešleha, Kryštof
Nohýnek, Gabriela Pyšná a Elen Strupková
 Režie: Tomáš Vondrovic
 SÓLO PRO NÁS DVA

Nová scéna, Scéna Národního divadla, 15. a 16. 6.

Název „Sólo pro nás dva“ obsahuje více rovin najednou. Může
být sólem pro vztah mezi mužem a ženou. Sólem pro člověka
a jeho démona skrytého někde uvnitř. Sólem pro dospělého
a malé dítě, kterým kdysi byl a které někde po cestě ztratil. Sólem pro „duet“ srdce a rozumu, duše a těla, života a smrti. Jde
však rovněž i o dialog jedince s věcmi okolo něj, s realitou
a společností, jejíž je součástí. V neposlední řadě jde přirozeně
o Beatu Bocek a Jarka Nohavicu. Dva současné skvělé muzikanty
a zpívající básníky, kteří oba pocházejí z Těšína, tedy regionu
česko-polského. Takže v konečném důsledku můžeme říci, že
krom všeho výše zmíněného, mluvíme i o setkání dvou nádherných slovanských jazyků.
 Jane Bodieová: ČTYŘHRA

Divadlo Kampa, uvádí Divadlo NaHraně, 15. 6.

Česká premiéra sarkastické vztahové komedie o nebezpečné přitažlivosti a různých 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 přitažlivosti 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
 Otfied Preussler, Petra Johansson:
MALÁ ČARODĚJNICE
Divadlo Gong, 15. 6.

Kouzelné příběhy nerozlučné dvojice malé čarodějnice, která
už chce konečně patřit mezi velké, a jejího věrného druha
a rádce havrana Abraxase. Uprostřed hlubokého lesa stál malý
domek. V něm žila pouhých 127 let mladá čarodějnice a její
věrný kamarád havran Abraxas. Jejím největším snem bylo
zatančit si se dospělými čarodějnicemi o Filipojakubské noci.
Jenže zkušené čarodějnice mezi sebe tohle drzé mrně ještě
nechtějí. Vyženou ji pryč a dokonce jí seberou létající koště.
Taková potupa! Malá čarodějnice bude muset složit obtížnou
zkoušku a ostatním dokázat, že je dobrá čarodějnice. Budeme
po celý rok sledovat malou čarodějnici a její proměnu z líné
a vykutálené čarodějky v rozumnou a odpovědnou čarodějnici, která svými kouzly pomáhá ostatním. Bude to na složení
zkoušky stačit?
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 Martin Hyča: DOTĚRNOSTI

Divadlo pod Palmovkou, Studio Palm Off, 16. 6.

Být nesrozumitelný je jediný způsob, jak se vyhnout pocitu trapnosti. Autorská hra mladého dramatika Martina Hýči je vtipnou
generační výpovědí o hledání někoho, kdo by snad mohl a možná
i chtěl být blízko. Jak dotěrný může být Nový rok a jak dotírající
mohou být ti, se kterými ho trávíme. Dotěrnosti, jsou současnou
a originální divadelní studií stavu citlivosti, lásky, touhy, mužských
i ženských snů i mezilidské komunikace. Pečlivě prokomponovaný
jazyk hry pak představuje jeden z nejzajímavějších současných
českých divadelních počinů nastupující divadelní generace.
 Hrají: Kamila Trnková, Jak Hušek, Tomáš Dianiška
 Režie: David Šiktanc
 Karel Jaromír Erben: KYTICE

Švandovo divadlo, Herecké studio Švandova divadla, 20. 6.

Nový a v pořadí třetí projekt Hereckého studia Švandova divadla.
Sbírka balad Karla Jaromíra Erbena.
Spojení člověka s přírodou… Touha pohlédnout do budoucnosti…
Mámy a děti… Člověk a smrt… Člověk a bohatství… Sobectví
a vražda… Zločin… Vina… Trest… Krutost, poezie, něha, láska… A snad i trochu humoru!
 Hrají: Alžběta Bohdanová, Anna Glässnerová, Denisa
Hašková, Petra Mikulková, Lenka Olivie Laštovičková, Lucie
Vacovská, Daria Okhotniková, Barbora Drástová, Július
Kubaščík, Tereza Sokolíková, Matěj Pour, Jakub Novotný,
Ondřej Pecher.
 Režie: Martina Krátká
 Roland Schimmelpfennig: ARABSKÁ NOC
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, uvádí Divadlo A. Dvořáka
Příbram, 20. 6.

Příběh jedné noci vyprávěný velmi neobvyklou divadelní formou,
v níž se prolínají myšlenky, sny a konkrétní jednání pěti postav.
Napínavá i vtipná cesta k problematice současných vztahů mladých lidí v dnešním světě.
 Hrají: Členové DAD Příbram
 Režie: Alžběta Burianová
 J. DiPietro: FAMÍLIE

Divadlo Na Prádle, uvádí Divadlo bez dozoru, 20. 6.

Báječná a laskavá komedie o radostech, strastech a generačních
střetech jedné americké rodiny italských přistěhovalců v New
Jersey.
 Patrik Hartl: LÍBÁNKY NA JADRANU

Studio DVA divadlo, Letní scéna Vyšehrad v rámci Metropolitního
léta hereckých osobností, 23. 6.

Komedie o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce
i v pětadvaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování a koloběhu života nejen na Jadranu. Manželé Eva a Bob si
vyjedou připomenout svou svatební cestu, aby se připravili na blížící se každodenní důchodové soužití. Vydrží čelit tak velkému

množství společně tráveného volného času? Budou si mít ještě
vůbec co říct? A jakou roli během jejich dovolené sehrají mladí
milenci, kteří si v kempu postaví stan vedle nich?
 Hrají: Eva Holubová, Bohumil Klepl, Marika Šoposká, Václav
Jílek/Štěpán Benoni
 Režie: Patrik Hartl
 Fjodor Michajlovič Dostojevskij:
URAŽENÍ A PONÍŽENÍ
Švandovo divadlo, uvádí Divadlo Spektákl, 23. 6.

Město hříchu, ve kterém zemřel Bůh i morálka. Ponurý příběh z prostředí ztřeštěného životního kvasu, tupého egoismu, rozporných
zájmů, chmurné neřesti, tajných zločinů. Adaptace je inspirována
fungováním a praktikami ruské mafiánské organizace Vory v zakoně
a ukazuje Petrohrad jako město, ve kterém zemřel Bůh i morálka.
 Režie: Jan Holec
 William Shakespeare, Michal Vajdička:
HAMLET
Letní shakespearovské slavnosti, 27. 6.

Jedna z nejtíživějších Shakespearových tragédií propojující rodinná a politická dramata. Hamlet je přesvědčen, že otcova smrt
a strýcova svatba spolu úzce souvisejí, a proto se rozhodne pravý
důvod smrti svého otce odhalit. Ukazuje se však, že odhalení
křivdy není to nejtěžší. Mnohem obtížnější je vyrovnat se s ní
a otcovu smrt pomstít.
 Hrají: Jaroslav Plesl, Hynek Čermák, Lenka Vlasáková, Ladislav
Hampl, Veronika Khek Kubařová/Veronika Macková, Petr
Vršek, Vladimír Polívka a Pavel Šimčík
 Režie a úprava: Michal Vajdička, kostýmy: Katarína Hollá,
scéna: Pavol Andraško a hudba: Michal Novinski

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 najdete na adrese: zahrada ZŠ Svépravice,
Spojenců 1408, Praha 20 – Horní Počernice
 dopravní spojení: konečná metra B Černý Most, autobusy: 222,
224, 261 do stanice Krahulčí (1 minutu od divadla), 223 do stanice
Vysokovská (cca 5 minut od divadla) 141, 269, 303, 304, 344, 353,
354, 512 do stanice Vojická (cca 15 minut od divadla)
 vstupné: odpolední představení: děti do 12 let 30 Kč, všichni ostatní
50 Kč, rodinné vstupné 120 Kč (2 dospělí + 2 děti nebo 1 dospělý +
3 děti), večerní představení: jednotné vstupné 50 Kč, permanentky
250 Kč (platí na všechna představení pro veřejnost pro jednu osobu)

02. 06. | 21.00 | Popelka – pohádkový příběh o půvabné a laskavé dívce Popelce, zlé maceše a protivných sestrách. O princi, který nakonec Popelku našel díky ztracenému střevíčku, a o šaškovi,

www.kampocesku.cz

který princi ve všem pomohl. Klasickou pohádku hrají nejmenší
děti z herecké přípravky. Rež. J. Sůvová, K. Cincibusová, K. Šimicová | DS Počerníčci
03. 06. | 17.00 a 21.00 | Popelka | DS Počerníčci
04. 06. | 17.00 | Popelka | DS Počerníčci
09. 06. | 21.00 | Tajemství Černého lesa – J. Loukotková –
Shakespearův tragický příběh Macbetha přepsala Jarmila Loukotková tak, aby byl zajímavý pro děti. V dramatickém příběhu se protnou
touha po moci, která se nezastaví ani před zločinem se smyslem pro
čest a pravdu. Rež. J. Sůvová, K. Šimicová | DS Počerníčci
10. 06. | 17.00 a 21.00 | Tajemství Černého lesa | DS Počerníčci
11. 06. | 17.00 | Tajemství Černého lesa | DS Počerníčci
16. 06. | 21.00 | Čtvero krkavců – B. Němcová, Z Víznerová
– klasický příběh na motivy pohádky Boženy Němcové. Mladé
děvče Bohdanka na sebe bere nelehký úkol, pokusí se zachránit
své sestry a bratra z prokletí, které na ně nešťastně uvrhla před
léty jejich matka. Krásný příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také síle
slova, pravdy a opravdové lásky. Rež. Z. Víznerová, O. Šmejkalová
| DS Počerníčci
17. 06. | 17.00 a 21.00 | Čtvero krkavců | DS Počerníčci
18. 06. | 17.00 | Čtvero krkavců | DS Počerníčci
23. 06. | 21.00 | Čertovské čarování – E. Bartoňová – veselý
příběh o nespokojeném uhlíři a jeho smlouvě se lstivou čerticí.
Než přijde uhlíř Řehoř na to, že milý úsměv může být víc, než
sedm splněných přání, málem propadne peklu. Láska a přátelství nakonec překonají všechny čertovské nástrahy. Uhlíř nejenže
zmoudří, ale navíc zachrání své přátele. Vtipná pohádka je plná
kouzel, čarovných proměn a hezkých písniček. Rež. E. Bartoňová,
R. Chlup | DS Právě začínáme
24. 06. | 17.00 | Čertovské čarování | DS Právě začínáme
24. 06. | 21.00 | Lakomec – Moliére, E. Horká – režisérka
v adaptaci slavné Moliérovi komedie kladla důraz především
na fyzické jednání herců, dynamičnost a zařazování prvků commedia dell’arte do hry. Během studování fenoménu Moliérova
Lakomce postupně vznikla podoba inscenace, která je důvěrně
známá a přesto jiná. Klasická a zároveň moderní. Ve všech podobách však nesmírně aktuální. Hra o posedlosti, o vášni, o lásce.
Hra o vás. Rež. E. Horká | Divadlo KoMa
25. 06. | 17.00 | Čertovské čarování | DS Právě začínáme
24. 06. | 21.00 | Rozmarné léto – V. Vančura, A. Ptáčková ,
M. Pivarči – nasajte chřípím atmosféru líné plovárny na břehu
slovutné řeky Orše a náladu lázeňského městečka Krokovy Vary. Oblibte si tři stárnoucí přátele: lázeňského mistra, majora
a abbého, kteří tráví chladné a deštivé dny nevydařeného léta
v přátelském hašteření. A stejně jako oni se na moment zastavte, procitněte a nechte si učarovat krásnou Annou a magickým
světem kouzelníka Arnoštka. Zdali se vám také zatočí hlava. Rež.
A. Ptáčková, M. Pivarči | DS Právě začínáme
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Hrad Kost, pořádá Městské divadlo Mladá Boleslav
www.mdmb.cz

16. 06. | 20.30 | Byl to skřivan – E. Kishon – komedie známého izraelského autora aneb Romeo a Julie po třiceti letech
manželství. V režii J. Bábka hrají: P. Bucháček, K. Frydecká a L. Jiřík
17. 06. | 20.30 | Byl to skřivan
22. 06. | 20.30 | Jak je důležité míti Filipa – O. Wilde – lehkovážná komedie pro vážné publikum. V hlavních rolích: M. Ruml
j. h., A. Petráš, S. Milková, S Černodrinská a I. Nováčková, rež.
P. Khek.
23. 06. | 20.30 | Jak je důležité míti Filipa
24. 06. | 20.30 | Jak je důležité míti Filipa
30. 06. | 20.30 | Cyrano z Bergeracu – E. Rostand – romantický příběh opravdové lásky, silného přátelství a velkého nosu,
který velkého ducha značí. V hlavních rolích P. Halíček, S. Milková
a A. Petráš, rež. P. Khek
01. 07. | 20.30 | Cyrano z Bergeracu
02. 07. | 20.30 | Cyrano z Bergeracu | derniéra

rozhádanými mileneckými páry? Commedia al dente, piccante, 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
29. 06. | 20.00 | Poprask na laguně
30. 06. | 20.00 | Líbánky na Jadranu
 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

Letní míčovna, Královská zahrada
Praha 1

 METROPOLITNÍ LÉTO HERECKÝCH
OSOBNOSTÍ 2017
23. 6. – 31. 8. 2017

Divadelní přehlídku uvádí divadlo Studio DVA na Letní scéně
Vyšehrad a v divadle Studio DVA

 informace a on–line rezervace vstupenek na www.studiodva.cz
 pokladna divadla Studio DVA, pasáž Paláce Fénix, Václavské nám.
802/56, Praha 1, tel.: 222 222 598, e–mail: pokladna@studiodva.cz,
otevřeno po–ne 11.00–19.00 (v případě pozdějšího představení
do jeho začátku)
 pokladna Letní scéna Vyšehrad, mobil: 736 297 869, pokladna
otevřena vždy v den konání představení 17.30–20.00
 předprodej vstupenek také v běžných předprodejích
 změna programu vyhrazena
 v případě změny představení zůstávají vstupenky v platnosti nebo se
vyměňují na jiný termín

LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD
23. 06. | 20.00 | Líbánky na Jadranu – P. Hartl – komedie
o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i v pětadvaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování
a koloběhu života nejen na Jadranu. Hrají: E. Holubová, B. Klepl,
M. Šoposká, V. Jílek/Š. Benoni, rež. P. Hartl | světová premiéra
24. 06. | 20.00 | Líbánky na Jadranu
25. 06. | 20.00 | Líbánky na Jadranu
26. 06. | 20.00 | Líbánky na Jadranu
27. 06. | 20.00 | Líbánky na Jadranu
28. 06. | 20.00 | Poprask na laguně – C. Goldoni – temperament, 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
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27. 06. | 20.00 | HAMLET – inscenace Michala Vajdičky – premiérou letošních Letních shakespearovských slavností je inscenace
Hamlet v překladu Martina Hilského a v úpravě a režii Michala
Vajdičky. Jedna z nejtíživějších Shakespearových tragédií propojující rodinná a politická dramata. Hamlet je přesvědčen, že otcova
smrt a strýcova svatba spolu úzce souvisejí, a proto se rozhodne
pravý důvod smrti svého otce odhalit. Ukazuje se však, že odhalení
křivdy není to nejtěžší. Mnohem obtížnější je vyrovnat se s ní
a otcovu smrt pomstít. V hlavních rolích se představí Jaroslav Plesl,
Hynek Čermák, Lenka Vlasáková, Ladislav Hampl, Veronika Khek
Kubařová / Veronika Macková, Petr Vršek, Vladimír Polívka a Pavel
Šimčík. Kostýmy navrhla Katarína Hollá, scénu Pavol Andraško
a hudbu složil Michal Novinski | premiéra
28. 06. – 12. 07. | 20.30 | Hamlet
14. 07. – 21. 07. | 20.30 | Sen noci svatojánské – inscenace
režijního tandemu SKUTR – svatební crazy komedie o věčném
bloudění v lese vztahů. David Prachař v roli Thesea a Oberona,
Vanda Hybnerová jako Hippolyta a Titánie, Csongor Kassai jako
Egeus a Puk, mladí milenci Hana Vagnerová, Martin Písařík, Zuzana Stavná a Lukáš Příkazký / Petr Vančura a řemeslníci Josef

Polášek a Marek Daniel. Milostný „jamsession“ na piano doprovází
Václav Kopta.
23. 07. – 28. 07. | 20.30 | Pocta Shakespearovi – inscenace Václava Lautnera – program po loňském úspěchu obohatí
projekt Pocta Shakespearovi, původně uspořádaný u příležitosti
významného Shakespearova výročí. Večerem humorných i vážnějších dialogů, sonetů a živé hudby provází Martin Hilský. V hlavních
rolích se představí Jan Tříska, Zuzana Slavíková, Ladislav Hampl,
Vendula Křížová, Mojmír Maděrič, Máša Málková, Zdeněk Hruška,
Simona Vrbická, Jindřich Nováček a další.
29. 07. – 05. 08. | 20.30 | Mnoho povyku pro nic – inscenace Jiřího Menzela – sváteční komedie o lásce, intrikách
a lžích. Střízlivě drsný příběh je plný překvapení, milostných
zvratů, důvtipných pletich i zákeřných pomluv. Získá Claudio
lásku Héró? Odhalí pošetilí strážníci Puškvorec se Šťovíčkem intriky Dona Johna? Jak dopadnou šarvátky Benedicka a Beatrice?
Hrají: Václav Jílek, Petra Horváthová, Petr Čtvrtníček, Leoš Noha,
Adéla Petřeková, Radúz Mácha / Tomáš Vaněk, Jan Révai, Pavel
Nový, Daniel Rous a další.
07. 08. – 16. 08. | 20.30 | Romeo a Julie – inscenace režijního
tandemu SKUTR – večer se chystá velká párty u Kapuletů, kterou
teď žije celá Verona. Noc je plná očekávání a stačí jediný pohled,
aby se změnil osud Tybalta, Merkucia, Vavřince, Parida, Chůvy,
Monteků a Kapuletů, Romea a Julie. Stačí jen jeden pohled, jedna
noc. Hrají: Tereza Voříšková / Marie Poulová, Jan Sklenář, Naďa
Konvalinková, Saša Rašilov, Lenka Krobotová, Jiří Vyorálek, Dana
Batulková, Martin Sláma, Petr Vančura, Jan Cina a další.
17. 08. – 29. 08. | 20.30 | Hamlet
31. 08. – 02. 09. | 20.30 | KOMEDIE OMYLŮ – inscenace Petera
Gábora – u příležitosti desátého výročí Letních shakespearovských
slavností Ostrava uvádí agentura PaS de Theatre s.r.o. obnovenou
premiéru Komedie omylů, která Slavnosti v Ostravě v roce 2008
zahajovala. Ostravská inscenace se rychle stala hitem festivalu,
a tak jsme rádi, že se podařilo její obnovenou premiéru uspořádat.
V hlavních rolích se představí Jiří Sedláček, Petr Sýkora, Vladimír
Polák, Marek Holý, Tereza Dočkalová, Jan Fišar, Pavlína Kafková,

Vladimír Čapka, Tomáš Jirman, Hana Vaňková či Ivo Marták |
obnovená premiéra
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 – inscenace Jany Kališové – výstřední Orsino zamilovaný
do krásky Olivie a mezi nimi Viola, trosečnice převlečená za muže.
Věčně rozjařený Tobiáš Říhal, který tahá peníze z Ondřeje Třasořitky a slibuje mu svou neteř Olivii. Se služkou Marií a bláznem
z povolání jménem Feste strojí kruté léčky na samolibého Malvolia. Hrají: Monika Timková, Marie Doležalová, Nela Boudová,
Václav Kopta / Milan Šteindler, Josef Carda, Tomáš Měcháček,
Martin Pechlát, Petr Stach, Ondřej Rychlý a další.
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
– inscenace Jiřího Menzela – absolutní stálice v repertoáru
Letních shakespearovských slavností. Těšit se tradičně můžeme
na bonvivánského rytíře Jana Falstaffa v podání Bolka Polívky,
důvtipnou paní Pažoutovou Simony Stašové a její spikleneckou
přítelkyni Brouzdalovou Evy Režnarové. Dále hrají Jaroslav Satoranský, Petra Hobzová, Jan Přeučil, Šárka Vaculíková, Jaromír
Dulava a další.
30. 08. – 31. 08. | 20.30 | Othello – inscenace Michala Vajdičky
– kam může dohnat stárnoucího muže žárlivost na mladou
manželku? Othello, který lehce naletí na Jagova zrádná slova.
Jago jako našeptávač zla, ale i novodobý estébák, který si vše
fotí a nahrává, aby mohl naplno spřádat své intriky. Mimořádná
inscenace, kterou podtrhává scéna postavená do středu hlediště.
Hrají: Jozef Vajda, Veronika Khek Kubařová, Ľuboš Kostelný a další.
Hra je ve slovenštině a češtině.
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 LETNÍ SCÉNA HARFA
10. 7. – 3. 9. 2017

Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, 190 00 Praha 9
(vedle O2 arény)

 předprodej vstupenek: Kulturní portál.cz, Vodičkova 41 – pasáž
Světozor, Praha 1
 provozní doba: po-čt 9.00–19.00, pá 9.00–17.00 (do 30. 6.)
po-pá 13.00–18.00 (1. 7.-4. 9.)
 telefonické objednávky: 222 984 272, 603 805 271
 on-line objednávky na www.letniscenaharfa.cz
 vstupenky též v prodeji v předprodejních sítích Ticket Art,
Ticketportal, Ticketpro.

10. 07. | 20.00 | S Pydlou v zádech – legendární inscenace
s Josefem Dvořákem v hlavní roli. Prostý lidový chytrák se zaplétá
v šachové partii mocných ... Hrají: J. Dvořák, M. Hrubešová, R. Trtík, K. Gult, D. Schlehrová
11. 07. | 20.00 | Čochtan vypravuje – nejslavnější český
představitel vodníků Josef Dvořák jako Čochtan v osobité úpravě
známého muzikálu V+W „Divotvorný hrnec“. Hrají: J. Dvořák,
K. Gult, S. Topinková/M. Hrubešová, R. Trtík/J. Burda, J. Veit,
B. Tůmová/V. Kahovcová, L. Chaciosová/N. Friebová
12. 07. | 20.00 | Natěrač – ten chlap má vymalováno! Bláznivá
komedie o tom, jak neúspěšný herec, živící se momentálně jako
malíř pokojů, získá nečekaně svou životní roli ... Hrají: L. Noha,
B. Mottlová, E. Decastelo | předpremiéra
13. 07. | 20.00 | NATĚRAČ | premiéra
17. 07. | 20.00 | Jméno – francouzská komedie. Mluvit se dá
o všem ... mezi dobrými přáteli a příbuznými by vlastně žádné
téma nemělo být tabu. Hrají: R. Zach, L. Rybová, J. Dolanský,
P. Lněnička, J. Janěková ml.
18. 07. | 20.00 | Liga proti nevěře – hledáte návod, jak vyřešit
milostný troj až čtyřúhelník? Situační komedie Zdeňka Podskalského ... Hrají: I. Šmoldas, M. Kuklová, V. Arichteva
19. 07. | 20.30 | Táta – světově úspěšná divadelní komedie
o mužích a ženách, ve které se každý najde aneb „humorná zpověď
novopečeného otce“. Hrají: R. Pomajbo
20. 07. | 20.00 | Natěrač
24. 07. | 20.00 | Co vy na to, pane Šmoldasi? – večer plný
humoru a písniček s oblíbeným moderátorem, básníkem a překladatelem Ivo Šmoldasem. Hrají: I. Šmoldas, B. Mottlová, O. Mišák,
P. Plecháč
25. 07. | 20.00 | Velký holky nepláčou – divadelní hra tak
trochu pro ženy, tak trochu pro muže, nejvíce však pro všechny,
kteří se chtějí upřímně bavit a od srdce smát. Hrají: J. Šulcová,
V. Jeníková, V. Křížová, K. Seidlová, Č. Gebouský, L. Hruška
26. 07. | 20.30 | Zdeněk Izer a autokolektiv – populární
komik Zdeněk Izer v zábavné show, která nenechá vaše bránice
ani na chvíli v klidu! Hrají: Z. Izer
27. 07. | 20.00 | Komici, s.r.o. – ti nejlepší komici z originální
české „stand-up comedy“ Na stojáka! známé z televizních obrazovek „naživo“ na Letní scéně Harfa ... Hrají: M. Knor, V. Žilková,
P. Vydra, J. Žáček
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30. 07. | 20.00 | Víš přece, že neslyším, když teče voda –
tři příběhy, které nám autor líčí, jsou velice směšné, ale velice
lidské. V jistých obměnách mohou potkat každého z nás ... Hrají:
P. Nárožný, V. Vydra, N. Konvalinková, L. Švormová, J. Ptáčník,
E. Janoušková
31. 07. | 20.00 | Víš přece, že neslyším, když teče voda
01. 08. | 20.00 | S Tvojí dcerou ne – komedie plná krkolomných situací a trapasů o tom, jak snadno spadnout do manželské
krize a jak těžko z ní ven … Hrají: P. Nárožný, N. Konvalinková,
T. Průchová, Z. Slavíková, M. Zahálka, A. Procházka, V. Dubnička
02. 08. | 20.00 | V Paříži bych tě nečekala, tatínku! – Petr
Nárožný v hlavní roli situační komedie o pařížském dobrodružství
sympatického venkovana .... Hrají: P. Nárožný, J. Šťastný, S. Postlerová, T. Průchová, J. Švehlová, F. Skopal/M. Sochor, B. Š. Petrová
03. 08. | 20.00 | Halina Pawlowská: Manuál zralé ženy –
One woman show Haliny Pawlowské. Není nic špatného na tom
být zralá žena, i když slovo „zralá“ mi připomíná sýr, u kterého je
nejvyšší čas ho zkonzumovat … Hrají: H. Pawlowská
07. 08. | 20.00 | Příběh jednoho hradu – zcela srozumitelná
divadelní komedie která potěší oko i duši diváka který představení
zhlédne, třeba jen koutkem oka ... Hrají: E. Čekan, V. Arichteva,
J. A. Duchoslav, A. Kulovaná, J. Škvrna, I. Vyskočil
08. 08. | 20.00 | Natěrač
09. 08. | 20.00 | Caveman – Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale především i obhajobou inteligentního humoru.
Dlouho u nás nevídanou! Hrají: J. Holík/J. Slach
10. 08. | 20.00 | 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
14. 08. | 20.00 | Caveman
15. 08. | 20.00 | Světáci – divadelní verze slavné české komedie.
Tři fasádníci od Velhartic pracují v Praze, městě plném zábavy
a bujarého nočního života ... Hrají: M. Absolonová, A. Gondíková,
M. Zounar, Z. Pantůček, F. Tomsa, O. Želenská, M. Kantorková,
J. Přeučil, P. Gelnar/M. Sobotka, L. Pečenka/P. Vítek/J. Slánský
16. 08. | 20.00 | Natěrač
17. 08. | 20.00 | Caveman
21. 08. | 20.00 | Natěrač
22. 08. | 20.00 | Lo Stupendo aneb Tenor na roztrhání –
úspěšná fraška, výborně napsaná přesně v duchu feydeauovských
situačních komedií. Nenápadný tajemník Max je donucen zastoupit na jevišti indisponovaného slavného tenora … Hrají: V. Vydra,
S. Postlerová, S. Skopal, M. Zahálka, J. Boušková/L. Skopalová,
E. Janoušková, M. Peňázová, F. Skopal.
23. 08. | 20.00 | Byt na inzerát – ztřeštěná komedie Marca
Camolettiho o tom, že někdy nestačí jen podat si inzerát a přijít
na správnou adresu … Hrají: A. Gondíková, M. Zounar, V. Jeníková, V. Žehrová, O. Želenská, M. Vašinka, Z. Pantůček, F. Tomsa

24. 08. | 20.00 | Úča musí pryč! – my, rodiče žáků 5.B, již
nemáme důvěru ve Vaše pedagogické schopnosti! …. Aktuální
hořká komedie. Hrají: D. Prachař, L. Rybová, I. Chmela, P. Špalková,
J. Janěková ml., K. Winterová
28. 08. | 20.00 | Bosé nohy v parku – romantická komedie nejen o lásce. I to nejšťastnější manželství prochází občas
zkouškou ohněm. Hrají: R. Hrušínský, V. Freimannová, R. Mácha,
A. Linhartová
29. 08. | 20.00 | Příbuzné si nevybíráme – komedie s brilantními dialogy a překvapivými zvraty odehrávající se během
jediného večera. Na večeři pořádané jako oslavu otevření nové vily se sejdou tři bratři i se svými manželkami, které však
k sobě příliš velkou lásku nechovají ... Hrají: V. Vydra/J. Čenský,
S. Skopal, M. Zahálka, E. Janoušková, S. Postlerová/E. Režnarová, J. Boušková/L. Skopalová, L. Zahradnická/J. Pidrmanová/M. Pachlová
30. 08. | 20.00 | Natěrač
31. 08. | 20.00 | Zdeněk Izer a autokolektiv
01. 09. | 20.00 | S Pydlou v zádech
02. 09. | 20.00 | Čochtan vypravuje
03. 09. | 16.00 | Princové jsou na draka – dělání, dělání,
všechny smutky zahání ... Pohádkový muzikál s písničkami
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Hrají: L. Jeník, B. Mottlová, M. Maléř/J. Jedlinský, V. Matějíčka, P. Houška, J. Stránská,
Š. Prýmková, D. Býmová, E. Hamplová/V. Barešová
03. 09. | 20.00 | Monology vagíny

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

AAbezbariérový 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

www.kampocesku.cz

01. 06. | 19.00 | Tosca – G. Puccini – opera – rež. A. Bernard
03. 06. | 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
04. 06. | 19.00 | Madama Butterfly – G. Puccini – opera –
rež. J. Heřman
08. 06. | 18.00 | LOHENGRIN – R. Wagner – opera | 1. premiéra
09. 06. | 19.00 | Sen čarovné noci – W. Shakespeare – činohra – úč. O. Pavelka, A. Štréblová, P. Děrgel, J. Suchý z Tábora,
P. Beretová,. L. Polišenská, P. Batěk, P. Štorková, K. Winterová,
M. Stehlík, M. Kern, E. Vrbková, M. Preissová, P. Šmíd, rež. D. Špinar
10. 06. | 18.00 | LOHENGRIN | 2. premiéra
11. 06. | 15.00 | Strakonický dudák – J. K. Tyl – činohra – úč.
I. Orozovič, K. Dobrý/F. Kaňkovský, T. Medvecká, M. Borová, O. Pavelka, V. Beneš, L. Juřičková, R. Mácha, J. Tesařová, E. Salzmannová
ad., rež. J. A. Pitínský
12. 06. | 19.00 | Carmen – G. Bizet – opera – rež. J. Bednárik
13. 06. | 19.00 | Manon Lescaut
14. 06. | 18.00 | Lohengrin
15. 06. | 19.00 | Krakatit – V. Kašlík – opera – rež. A. Nellis
16. 06. | 19.00 | Pýcha a předsudek – J. Austenová – činohra
– úč. M. Borová, J. Stryková, P. Děrgel, F. Rajmont, K. Winterová,
L. Juřičková, P. Batěk, D. Prachař, J. Suchý z Tábora, D. Barešová,
I. Janžurová, J. Dudziaková, J. Preissová, E. Salzmannová, M. Štípková, M. Řezníček, L. Valenová, A. Peřinová, rež. D. Špinar
17. 06. | 18.00 | Lohengrin
18. 06. | 14.00 a 19.00 | V rytmu swingu buší srdce mé –
M. Vačkář, O. Havelka – činohra – úč. I. Ozorovič, J. Bidlas, P. Beretová, K. Dobrý, M. Zbrožek, R. Havelková, F. Kaňkovský/P. Batěk,
M. Borová, D. Matásek, M. Preissová, F. Rajmont – rež. O. Havelka
19. 06. | 19.00 | Sen čarovné noci
20. 06. | 19.00 | Jakobín – A. Dvořák – opera – rež. J. Heřman
21. 06. | 19.00 | Prodaná nevěsta – B. Smetana – opera –
rež. M. Švecová
22. 06. | 19.00 | Strakonický dudák
23. 06. | 19.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. J. Heřman
24. 06. | 11.00 | Čert a Káča – A. Dvořák – opera – rež. M. Chudovský
24. 06. | 19.00 | La traviata – opera – rež. J. Kališová
25. 06. | 19.00 | Pýcha a předsudek
26. 06. | 19.00 | Pýcha a předsudek
27. 06. | 19.00 | Carmen
28. 06. | 19.00 | Chvění – balet – námět, choreografie
a rež. P. Zuska
29. 06. | 19.00 | Chvění
30. 06. | 19.00 | La traviata
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 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

05. 06. | 11.00 | Jeníček a Mařenka – E. Humperdinck – opera
– rež. M. Forman
06. 06. | 11.00 | Jeníček a Mařenka
15. 06. | 19.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. Z. Troška
16. 06. | 19.00 | La traviata – opera – rež. A. Bernard
17. 06. | 17.00 | Jeníček a Mařenka
18. 06. | 11.00 | Jeníček a Mařenka
21. 06. | 19.00 | Netopýr (Die Fledermaus) – J. Strauss ml.
– opera – rež. M. Otava
23. 06. | 19.00 | Trubadúr (Il trovatore) – G. Verdi – opera
– rež. L. Cukr
24. 06. | 19.00 | Romeo a Julie (Roméo et Juliette) –
Ch. Gounod – opera – rež. S. Daubnerová
25. 06. | 19.00 | Romeo a Julie (Roméo et Juliette)
28. 06. | 19.00 | Rigoletto – G. Verdi – opera – rež. K. Jernek
 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

AAbezbariérový 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 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. 06. | 19.00 | Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) –
W. A. Mozart – opera – rež. V. Morávek
02. 06. | 19.00 | Jako břitva (Němcová) – L. Lagronová –
činohra – 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
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03. 06. | 13.00 | Modrý pták – činohra – M. Maeterlinck – 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
03. 06. | 19.00 | Audience u královny – P. Morgan – činohra –
úč. I. Janžurová, J. Hartl, I. Ozorovič, V. Postránecký, I. Bareš, D. Matásek, F. Němec. T. Medvecká, M. Stehlík, M. Pechlát, L. Juřičková
04. 06. | 14.00 a 19.00 | Snění – Baletní přípravka ND
05. 06. | 15.30 a 19.00 | Snění – Baletní přípravka ND
06. 06. | 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. Juřičková, M. Preissová a další, rež. Š. Pácl
07. 06. | 19.00 | Spalovač mrtvol – L. Fuks – činohra – úč.
M. Pechlát, P. Beretová, L. Polišenská, R. Mácha, V. Javorský,
K. Sedláčková–Oltová, rež. J. Mikulášek
08. 06. | 19.00 | Krvavá svatba – F. G. Lorca – činohra – úč.
P. Štorková, T. Vilišová, P. Beretová, A. Fialová, F. Kaňkovský, P. Děrgel, R. Mácha, C. Kassai, T. Medvecká, J. Tesařová a další, rež.
SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský)
09. 06. | 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
10. 06. | 11.00 | Opera nás baví – Jacques Offenbach
10. 06. | 19.00 | Audience u královny
11. 06. | 14.00 a 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 | derniéra
12. 06. | 19.00 | Bavorská dětská opera
13. 06. | 19.00 | Audience u královny
14. 06. | 19.00 | Mlynářova opička
15. 06. | 19.00 | Othello, benátský mouřenín – W. Shakespeare – činohra – úč. K. Dobrý, D. Prachař, M. Borová, I. Ozorovič,
rež. D. Špinar
16. 06. | 19.00 | Popelka (La Cenerentola) – G. Rossini –
opera – rež. E. Eszenyi
17. 06. | 14.00 | Mlynářova opička
18. 06. | 19.00 | Absolventské představení 2017 – Taneční
centrum Praha
19. 06. | 19.00 | Don Giovanni – W. A. Mozart – opera – rež.
SKUTR – M. Kukučka a L. Trpišovský
20. 06. | 19.00 | Tři sestry
21. 06. | 19.00 | Absolventský koncert – Taneční konzervatoř
hl. m. Prahy
22. 06. | 19.00 | Absolventský koncert – Taneční konzervatoř
hl. m. Prahy
23. 06. | 11.00 | Othello, benátský mouřenín

24. 06. | 14.00 a 19.00 | Malá mořská víla – balet – rež.
SKUTR – M. Kukučka a L. Trpišovský
25. 06. | 19.00 | Spalovač mrtvol
26. 06. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro) –
W. A. Mozart – opera – rež. J. Průdek
27. 06. | 19.00 | Krvavá svatba
29. 06. | 19.00 | Audience u královny
30. 06. | 19.00 | Amadeus – Prague Shakespeare Company
 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

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

04. 06. | 18.00 | Jubilejní Studentská Thálie 2017
05. 06. | 20.00 | Spolu/Sami – A. Hillingová – činohra – úč.
D. Matásek, A. Štréblová, F. Rajmont, I. Ozorovič, T. Vilišová,
M. Pechlát, rež. D, Špinar | derniéra
06. 06. | 20.00 | Křehkosti, tvé jméno je žena – 420PEOPLE, D. Špinar – činohra – úč. I. Janžurová, T. Medvecká, J. Preissová, J. Salzmannová, J. Tesařová, K. Dobrý, H. Arenbergerová,
Z. Herényiová, N. Novotná, rež. D. Špinar
07. 06. | 20.00 | Dotkni se vesmíru a pokračuj – R. Levínský
– činohra – úč. D. Matásek, M. Preissová, S. Rašilov, J. Janěková ml., J. Bidlas, P. Štorková, O. Pavelka, I. Orozovič, A. Švehlík,
J. Štěpnička, rež. J. Frič
12. 06. | 15.30 | Hovory s...
13. 06. | 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
14. 06. | 20.00 | Křehkosti, tvé jméno je žena
15. 06. | 20.00 | SÓLO PRO NÁS DVA – balet – námět, choreografie a rež. P. Zuska | 1. premiéra
16. 06. | 19.00 | SÓLO PRO NÁS DVA | 2. premiéra
19. 06. | 20.00 | Experiment myší ráj – J. Havelka – činohra
– úč. L. Juřičková, T. Medvecká, P. Kosková, D. Toniková, V. Beneš, L. Valentová, J. Bidlas, D. Prachař, O. Bauer, M. Bednář, rež.
J. Havelka
18. 06. | 16.00 a 20.00 | Sólo pro nás dva
20. 06. | 20.00 | Sólo pro nás dva
21. 06. | 15.00 a 20.00 | Sólo pro nás dva
25. 06. | 14.00 a 17.00 | Miniopery – Dětská opera Praha
27. 06. | 20.00 | Sólo pro nás dva

www.kampocesku.cz

28. 06. | 20.00 | Nová krev – Sestava – činohra
 LATERNA MAGIKA
01. 06. | 20.00 | Cube – balet – nová média a dynamická choreografie v tanečním projektu mladých tvůrců
02. 06. | 20.00 | Kouzelný cirkus – nejdéle uváděná inscenace
Laterny magiky, která dosáhla více než 6000 repríz, sleduje putování dvou klaunů za nedosažitelným obrazem krásy
03. 06. | 17.00 a 20.00 | Kouzelný cirkus
09. 06. | 20.00 | Human Locomotion
10. 06. | 20.00 | Human Locomotion
11. 06. | 17.00 | Vidím nevidím – M. Procházková – rodinné
představení Laterny magiky připravila filmová režisérka Maria
Procházková na motivy dětské knihy Ivy Procházkové Pět minut
před večeří
03. 06. | 17.00 a 20.00 | Kouzelný cirkus
22. 06. | 17.00 | Malý princ – na motivy pohádkového románu
Antoina de Saint-Exupéryho, rež. V. Morávek
23. 06. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of – výběr nejoblíbenějších scén z inscenací Laterny magiky z posledních let doplněný
moderní retro revue
24. 06. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of
29. 06. | 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, geologické, fyzikální a astronomické poznatky. Děj inscenace je však
situován do prvních desetiletí 20. století, do éry pionýrů filmového průmyslu. V nové inscenaci se spojuje pohled na několik
etap technologického vývoje a stupně vědeckého poznání. Rež.
D. Drábek
30. 06. | 20.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna

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
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01. 06. | 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
02. 06. | 19.00 | Na miskách vah – 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
05. 06. | 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. Kalina,
H. Bor, V. Janků, P. Juřica, B. Janatková a V. Svojtková /N. Horáková,
rež. P. Svojtka | 2 h 30 min
06. 06. | 19.00 | Listopad – D. Mamet – jak být znovu zvolen
americkým prezidentem, když popularita 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
07. 06. | 19.00 | Holky z kalendáře – T. Firth – něžná a jímavá
komedie o ženách, které jsou pro dobrou věc ochotny udělat to, co
by je nenapadlo ani v těch nejodvážnějších snech. Úč. H. Doulová,
V. Gajerová, D. Batulková, R. Fidlerová, J. Smutná, K. Macháčková,
L. Termerová ad., rež. O. Zajíc | 2 h 50 min
08. 06. | 10.00 | 60’s aneb Šedesátky | 1. veřejná generálka
08. 06. | 19.00 | Macbeth – W. Shakespeare – jedna z nejslavnějších tragédií o zhoubném pokušení moci. Úč. P. Juřica, A. Bílík,
M. Kačmarčík, T. Novotný, V. Udatný, R. Madeja/J. Š. Hájek ad.,
rež. P. Khek | 2 h 45 min
09. 06. | 11.00 | 60’s aneb Šedesátky | 2. veřejná generálka
10. 06. | 19.00 | 60’S ANEB ŠEDESÁTKY – J. Janků, P. Svojtka
– příběh retrofila – hudební komedie o výletech do časů, kdy
klukům rostly dlouhé vlasy a láska nebyla sprostým slovem. Úč.
H. Bor, V. Gajerová, L. Pernetová, R. Kalvoda, V. Fridrich, P. Juřica,
N. Horáková, Z. Velen ad., rež. P. Svojtka | premiéra
12. 06. | 19.00 | 60’s aneb Šedesátky – předpl. sk. V

August August, august, foto A. Hrbková
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13. 06. | 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. Jachnická, V. Svojtková / P. Tenorová, M. Kačmarčík, J. Hofman
ad., rež. O. Zajíc | 2 h 10 min
14. 06. | 19.00 | Macbeth
15. 06. | 19.00 | 60’s aneb Šedesátky
16. 06. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst
v mapách + prohlídka zákulisí – B. a A. Peasovi/M. Hanuš
– hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím. Úč. L. Jurek, Z. Kalina, P. Klimeš, H. Doulová, Z. Velen,
J. Smutná ad., rež. M. Hanuš | 2 h 40 min
17. 06. | 17.00 | Pan Kaplan má třídu rád + prohlídka
zákulisí – L. Rosten/M. Hanuš – oblíbená kniha o záludnostech
vyučování cizí řeči v originálním 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
19. 06. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst
v mapách + prohlídka zákulisí
20. 06. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí
číst v mapách
21. 06. | 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 | derniéra
22. 06. | 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
23. 06. | 19.00 | 60’s aneb Šedesátky
24. 06. | 19.00 | Holky z kalendáře + prohlídka zákulisí
26. 06. | 19.00 | Shirley Valentine – 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
27. 06. | 19.00 | Shirley Valentine
28. 06. | 19.00 | Vím, že víš, že vím… – R. Sonego, R. Giordano
– hra, ve které se snoubí všechno, co v dobré komedii nesmí chybět. Úč. S. Stašová, M. Dlouhý, A. Daňková, V. Fridrich/P. Vančura,
rež. V. Strnisko | 2 h 20 min
29. 06. | 19.00 | Vím, že víš, že vím… + prohlídka zákulisí
30. 06. | 19.00 | Vím, že víš, že vím…

 DIVADLO POD PALMOVKOU
příspěvková organizace Magistrátu
hlavního města Prahy

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

J. Teplý, I. Jiřík, Z. Slavíková, O. Veselý, O. Volejník, T. Dianiška,
S. Šárský, J. Kučera, J. Kačer, rež. I. Krejčí | 2 h 55 min | derniéra
08. 06. | 10.00 | Othelo

 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

Mocná Afrodíté

Don Juan

01. 06. | 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. Konečný, I. Jiřík, J. Kačer a další, rež. M. Lang | 2 h 15 min
03. 06. | 19.00 | Sex noci svatojánské – W. Allen – rozpustilá
komedie o lásce, sexu a manželských trampotách. Hrají: I. Jirešová, J. Teplý, R. Valenta, S. Vrbická, D. Sitek a H. Hornáčková, rež.
P. Svojtka | 2 h 35 min | derniéra
05. 06. | 19.00 | Paní Bovaryová – G. Flaubert – nenaplněná láska a peníze. Hrají: L. Štěpánková, M. Hruška, R. Valenta,
Z. Slavíková, J. Teplý, J. Hušek, O. Veselý, S. Šárský, W. Valerián,
K. Trnková, I. Jiřík, M. Málková, W. Cichy, rež. M. Lang
06. 06. | 10.00 | Othello – W. Shakespeare – mějte se na pozoru
před žárlivostí, můj pane… Hrají: O. Veselý, J. Teplý, A. Sbouli,
Z. Kupka, J. Hušek, I. Jiřík, M. Hruška, S. Šárský, O. Volejník rež.
M. Lang | 2 h 55 min
06. 06. | 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,

www.kampocesku.cz

09. 06. | 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
12. 06. | 19.00 | Laskavé bohyně – J. Littell – sex, incest,
konečné řešení. Maximilien Aue nikdy neexistoval. Druhá světová válka ano. Historická fikce na půdorysu antického dramatu.
Světově proslulý román poprvé na českém jevišti. Hrají: J. Teplý,
O. Volejník, O. Veselý, S. Šárský/W. Cichy, Z. Slavíková, T. Dočkalová,
I. Jiřík, Z. Kupka, rež. M. Lang | 2 h 55 min
13. 06. | 10.00 | Don Juan
13. 06. | 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
14. 06. | 19.00 | Nora – H. Ibsen – i bezelstné hrdinky mívají svá
tajemství… Hrají: J. Teplý, T. Dočkalová, J. Hušek, K. Holánová,
R. Valenta, H. Seidlová, rež. J. Nebeský | 2 h 10 min
15. 06. | 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
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Paní Bovaryová

19. 06. | 19.00 | Paní Bovaryová
20. 06. | 19.00 | Mocná Afrodíté
22. 06. | 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
26. 06. | 10.00 | Tlustý prase – N. Labute – „Současný příběh
velké lásky, která musí přemoct několik kil nadváhy. Hlavní hrdinka je totiž tlustá jak prase.“ | Indigo Company | host
27. 06. | 10.00 | Jak je důležité býti (s) Filipem – O. Wilde
– Jsme důvtipní. Jsme seriózní. Jsme dobře vychovaní. Jsme
elegantní. 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 pravdu. Úč. M. Vykus, R. Zima, L. Fischerová, J. Trojanová, S. Vrbická, M. Dvořák, V. Zavadil, rež. H. Marvanová |
Indigo Company | host
PALM OFF STUDIO
03. 06. | 20.30 | Kvidoule 3 + KK | Cabaret Calembour | host
divadla
05. 06. | 19.30 | 1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bába je komedie – život je krásnej, ale i tak se najde spousta
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 DIVADLO ROKOKO
scénac 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. 06. | 11.00 | Čapek | 1. veřejná generálka
01. 06. | 19.00 | Věštkyně, vraždy a jasnovidci – K. Čapek,
A. Goldflam – česká premiéra svérázné adaptace Čapkových
povídek. Úč. J. Vlasák, V. Fridrich/J. Hána, D. Batulková ad., rež.
A. Goldflam | 2 h | derniéra
02. 06. | 11.00 | Čapek | 2. veřejná generálka
03. 06. | 19.00 | ČAPEK – inscenace sleduje poslední chvíle života velkého spisovatele a velkého člověka, který musí na sklonku
života čelit zbabělosti, malosti a nenávisti národa, který tolik
miloval a pro nějž tolik udělal. Úč. J. Hána, M. Kačmarčík, M. Málková, S. Jachnická, V. Dvořák, J. Smutná, H. Doulová, J. Vlasák,
P. Tenorová, A. Bílík ad., rež. P. Khek | 1. premiéra
05. 06. | 19.00 | ČAPEK | 2. premiéra | předpl. sk. V
06. 06. | 19.00 | Želary – K. Legátová – adaptace nejvyhledávanějšího bestselleru posledních let. Úč. E. Pacoláková, V. Fridrich, J. Smutná, O. Vízner, V. Dvořák, J. Nosek ad., rež. P. Khek
| 2 h 40 min

08. 06. | 19.00 | Konkurz + prohlídka zákulisí – 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
09. 06. | 19.00 | Kdo se bojí Virginie Woolfové? – E. Albee –
jedna z nejlepších her druhé poloviny dvacátého století. Slavné
komorní drama plné překvapivých zvratů i absurdních krutých her
je hlubokou sondou do partnerských vztahů. Úč. A. Procházka,
V. Gajerová, V. Dvořák, V. Khek Kubařová, rež. P. Svojtka
10. 06. | 19.00 | Čapek
12. 06. | 19.00 | Čapek
13. 06. | 19.00 | Happy End – A. Gov – současná izraelská
tragikomedie, ve které se lehce a s nadhledem vypráví o velmi vážných věcech. Úč. D. Batulková, R. Fidlerová, J. Smutná,
E. Pacoláková, H. Doulová, J. Hána, Z. Velen, rež. A. Goldflam
| 2 h 20 min
15. 06. | 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
16. 06. | 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
17. 06. | 17.00 | Top Dogs – U. Widmer – moderní groteska
o rekvalifikaci manažerů propuštěných z vysokých funkcí. Úč.
H. Hornáčková, D. Batulková, L. Zbranková, Z. Vencl, J. Hána,
L. Jurek, R. Kalvoda, M. Vykus, Z. Dolanský, rež. P. Svojtka |
2 h 20 min
17. 06. | 21.00 | Celosouborové soirée − pro předplatitele
a členy KD za 90 Kč
19. 06. | 19.00 | Konkurz
20. 06. | 19.00 | Molly Sweeney – B. Friel – česká premiéra psychologického dramatu vynikajícího irského dramatika

o slepotě skutečné i domnělé, a opravdových zázracích života.
Úč. D. Batulková, V. Fridrich a A. Procházka, rež. O. Zajíc |
2 h 20 min
21. 06. | 19.00 | Noc bláznů + prohlídka zákulisí
22. 06. | 19.00 | Hráči – 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
| derniéra, 200. repríza
23. 06. | 19.00 | Premiéra mládí
24. 06. | 19.00 | Kancl – R. Gervais, S. Merchant – první
divadelní uvedení kultovního seriálu BBC, který je originálním a vtipným pohledem do zákulisí jedné zdánlivě obyčejné
kanceláře. Úč. V. Fridrich, J. Hána, Z. Kalina ad., rež. P. Svojtka
| 2 h 20 min
26. 06. | 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
27. 06. | 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
28. 06. | 17.00 | Top Dogs + prohlídka zákulisí
ZÁJEZDY
07. 06. | 19.00 | Hráči | Brno
14. 06. | 19.00 | Dobře rozehraná partie | Chlumec nad
Cidlinou
21. 06. | 19.00 | Listopad | Varnsdorf

Soutěž oO
SOUTĚŽ
2 x3 2× vstupenky
2 VSTUPENKY
do Divadla ABC
DO
DIVADLA
ABC
NA
PŘEDSTAVENÍ
60’s aneb Šedesátky

MACBETH
23.
6. od 19 hodin
Kdy
představení
Macbeth
Kdo má
je režisérem
inscenace
60’s
v Divadle
ABC?
aneb
Šedesátky?
a)
a) 11.
Petrbřezna
Svojtka
b) Jiří
18. Janků
března
b)
c)
března
c) 25.
Pavel
Khek

Soutěžní otázka

každodenních vopruzů, který dokážou otrávit celej den. Hrají:
B. Kubátová/K. Císařová, J. Albrecht a T. Dianiška, rež. F. X. Kalba
| 1 h 5 min
07. 06. | 19.30 | Jak sbalit ženu 2.0 – T. Baránek – technologie
lovu nejen pro myslivce. Hrají: T. Dianiška, B. Kubátová/Š. Opršálková, T. Dočkalová, J. Albrecht, rež. F. X. Kalba | 1 h 20 min
15. 06. | 14.00 | Dotěrnosti – M. Hýča – být nesrozumitelný je
jediný způsob, jak se vyhnout pocitu trapnosti. Hrají: T. Dianiška,
J. Hušek, K. Trnková, Rež. D. Šiktanc
16. 06. | 19.30 | DOTĚRNOSTI | premiéra
19. 06. | 19.30 | Jak sbalit ženu 2.0
21. 06. | 19.30 | Dva ubohý Rumuni, co mluvěj polsky –
D. Masłowska – tragikomedie „on the road“, ve které se Rumunem 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
22. 06. | 19.30 | Mlčení bobříků – T. Dianiška – totalitní horor
o nástrahách skautingu. Hrají: T. Dianiška, T. Dočkalová, B. Kubátová/L. Odvárková, rež. J. Frič | 1 h 20 min
23. 06. | 19.30 | Dotěrnosti
30. 06. | 19.30 | Triptychon_di_voce | Cabaret Calembour
| host divadla

Správnou odpověď najdete na www.MestskaDivadlaPrazska.cz

Své odpovědi posílejte do 10. března
června
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou
na adresu redakce: Kubelíkova 30, 130 00
00Praha
Praha33

www.kampocesku.cz
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 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“.

16. 06. | 20.00 | Evropská loutková galashow – hrají členové
tradičního salzburského loutkového divadla Salzburger Marionethentheater, dále pak z Německa Bernd Lang z Fantasie-Theater a Markus Dorner z Dornerei-Theater mit Puppen a samozřejmě
i naše Divadlo Spejbla a Hurvínka. S+H hrají německy s českými
titulky! Hostující loutkoherci prezentují v programu pro dospělé
výběry oblíbených Mozartových oper, šansonů ve stylu dvacátých
let a zábavná vizuální čísla. Zkrátka předvádí své mistrovství v umění „hry s loutkou“. Program je věnován památce Heleny Štáchové.
 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

AAbezbariérový 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

02. 06. | 19.00 | Racek – A. P. Čechov – komedie o čtyřech
dějstvích. Hrají: K. Sedláčková Oltová, P. Neškudla, P. Tesař, M. Poulová, T. Turek, M. Zimová, E. Hacurová, P. Jeništa, J. Vondráček,
J. Meduna, M. Veliký, L. Veliká, M. Doležalová, rež. SKUTR
04. 06. | 19.00 | Dating v osmi – J. Bílý – co si všechno bereme
s sebou na první rande. Úč. J. Meduna, E. Hacurová, V. Lazorčáková, L. Veliká, M. Turková, J. Tvrdík, J. Wohanka, Č. Koliáš, rež. Adéla
Laštovková Stodolová | 55 min | START/Krátká Dlouhá
05. 06. | 19.00 | Mnoho povyku pro nic – W. Shakespeare –
„Ženit se, či neženit? To je, oč tu běží.“ Úč. M. Hanuš, J. Vondráček,
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T. Turek, M. Němec, J. Meduna, J. Wohanka, Č. Koliáš, F. Cíl, M. Veliký,
V. Zavřel, K. Sedláčková Oltová, H. Dvořáková/E. Hacurová, M. Turková, M. Pachlová/D. Pfauserová ad., rež. H. Burešová | 2 h 45 min
06. 06. | 19.00 | Lucerna – A. Jirásek – český mýtus. Hrají:
E. Hacurová, J. Meduna, M. Hanuš, I. Orozovič, J. Pokorná, 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 | 2 h 30 min
07. 06. | 19.00 | Hovory na útěku – B. Brecht – konec světa nebude, 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. Hanuš | 1 h 30 min bez pauzy
08. 06. | 19.00 | Oblomov – I. A. Gončarov – „Dobře – tak neležíte, 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
09. 06. | 19.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara
ve 120 minutách – J. Borgeson, A. Long, D. Singer – divadelní
fast food s M. Táborským, J. Vondráčkem a M. Matejkou, rež.
J. Borna
12. 06. | 19.00 | Lucerna
13. 06. | 19.00 | 407 gramů z Bohumila Hrabala – B. Hrabal –
útržky z Hrabala s intermezzem a filmovým epilogem aneb Návrat
k vyprávění! Hrají M. Hanuš, M. Táborský, J. Pokorná, M. Matejka,
M. Doležalová, Č. Koliáš, M. Turková, L. Veliká, V. Lazorčáková,
M. Veliký, M. Potoček, F. Cíl, P. Tesař, V. Zavřel, M. Kopečný, rež.
J. Borna, M. Hanuš | 2 h 20 min
18. 06. | 18.30 | Oněgin byl Rusák – I. Dousková – reálný
socialismus v době svého tlení ve volném pokračování bestselleru 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 | předposlední repríza
19. 06. | 18.30 | Oněgin byl Rusák | derniéra
21. 06. | 19.00 | Racek

22. 06. | 19.00 | Lidská tragikomedie – L. Klíma – „Neztrácejme ani vteřinu, ten čas je ztracen, který nestráví člověk
v hospodě!“ Hrají: M. Němec, J. Vondráček, M. Táborský, M. Hanuš, M. Matejka, M. Zimová, V. Lazorčáková, V. Zavřel, T. Turek,
J. Meduna, rež. H. Burešová | 2 h 55 min
23. 06. | 19.00 | Hovory na útěku – B. Brecht – konec světa nebude, 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. Hanuš | 1 h 30 min bez pauzy
26. 06. | 19.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara
ve 120 minutách
28. 06. | 19.00 | Dating v osmi
29. 06. | 18.00 | O líné babičce – A. Kastnerová, J. Borna –
návod na to, jak se nebát (plnit si své sny) a užívat (života)! Úč.
I. Lokajová, L. Veliká, M. Veliký, P. Tesař, J. Meduna, T. Turek, M. Matejka, M. Doležalová, Č. Koliáš, K. Jirčíková, M. Potoček, P. Lipták,
T. Makovský a J. Vlčková, rež. J. Borna, M. Hanuš | 2 h | závěr sezony
 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

01. 06. | 19.00 | Čas růží – S. Tofi – jedinečná symbióza písní,
největších hitů z repertoáru Karla Gotta a původního scénáře
Sagvana Tofi. Těšte se na odhalení příběhu starého obrazu,
který v sobě skrývá osud jedné velké celoživotní lásky! „Čas růží
pobaví i dojme!“ Hrají: J. Kopečný/R. Tomeš, E. Burešová/M. 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
02. 06. | 19.00 | Čas růží
03. 06. | 15.00 a 19.00 | Čas růží
04. 06. | 15.00 a 19.00 | Čas růží
07. 06. | 19.00 | Čas růží
08. 06. | 19.00 | Čas růží
09. 06. | 19.00 | Čas růží
10. 06. | 15.00 a 19.00 | Čas růží
11. 06. | 15.00 a 19.00 | Čas růží

Lidská tragikomedie

www.kampocesku.cz

 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 9.00–19.30, so–ne hodinu před představením, vstupenky lze objednat na obchodnicentrum@ypsilonka.cz nebo
zakoupit či rezervovat online.
 Divadelní klub je otevřen: po–pá 9.00–23.00, so–ne hodinu před
představením.

VELKÁ SCÉNA
04. 06. | 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. Plánková, J. Vacková, D. Renč, R. Rychlá, B. Skočdopolová, J. Štědroň,
D. Šváb, J. Večeřa, J. Noha a hosté, rež. J. Schmid | 2 h 30 min |
host Jitka Zelenková

Svatá rodina

05. 06. | 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. Nový, M. Dejdar, J. Jiráň, R. Rychlá, O. Navrátil, R. Mrázik a D. Renč,
rež. J. Nvota | 2 h 15 min
06. 06. | 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. Lábus, P. Nový, J. Jiráň, M. Janouš a P. Hojer, rež. vedení M. Dejdar
| 1 h 45 min
07. 06. | 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,
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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
08. 06. | 19.30 | Varieté Freda A. aneb Chytání větru – jevištní parafráze neboli rozprava a poněkud fraškovité a vaudevillové
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
09. 06. | 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. Kretschmerová, P. Vacek, M. Janouš a M. Kořínek, rež. M. Lasica | 2 h
| zadáno
12. 06. | 19.30 | Praha stověžatá – J. Schmid – kultovní inscenace Ypsilonky. Praha od nepaměti k dnešku! Hvězdné obsazení.
Úč. J. Lábus, J. Synková, M. Eben, P. Vacek, J. Korn, M. Dejdar,
J. Kretschmerová, J. Jiráň, M. Častvaj Plánková ad., rež. J. Schmid
| 2 h 30 min
13. 06. | 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
15. 06. | 19.30 | Ztracená existence: Shakespeare na flipchartu – populární hity, erotika, sport a honba za diváckým
ohlasem v nové komedii divadla Ztracená existence | host
16. 06. | 19.30 | Prodaná nevěsta aneb Pojď domů, ona
brečí – B. Smetana, J. Schmid, M. Kořínek – česká klasika vystavěná na základě drobného Jeníkova podvodu. Tak se nám proplete
Smetana i s Dvořákem, aby se ukázal rub i líc naší povahy. Úč.
M. Eben, J. Kretschmerová, J. Lábus, J. Synková, P. Vršek, P. Vacek,
J. Jiráň, M. Kořínek, R. Mrázik, D. Šváb, R. Rychlá ad., rež. J. Schmid
| 1 h 50 min | zadáno
20. 06. | 19.30 | Varieté Freda A. aneb Chytání větru
23. 06. | 19.30 | Prodaná nevěsta aneb Pojď domů, ona
brečí
26. 06. | 19.30 | Babička se vrací aneb Dichtung und Wahrheit (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,
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jak se s největší pravděpodobností skutečně udál a jak ho vidíme
dnes. Úč. J. Synková, J. Lábus, L. Malkina, P. Nový, J. Jiráň, J. Vacková, B. Skočdopolová, L. Loubalová, J. Šteflíčková. R. Sittová,
P. Vršek, M. Janouš, M. Čížek, M. Bohadlo a D. Renč, rež. A. Goldflam | 2 h 20 min
27. 06. | 19.30 | Swing se vrací neboli o štěstí | host Jitka
Vrbová
MALÁ SCÉNA
01. 06. | 19.30 | Vratká prkna – A. Goldflam – groteska maličko
zlá, ale snad ne bez lásky. Tak trochu smutná komedie z divadelního prostředí. Vždyť prkna, co znamenají svět, jsou občas nečekaně
vratká. Takže i Vy se pobavte, trochu ovšem škodolibě na náš účet,
Úč. J. Lábus, J. Kretschmerová, P. Vršek, D. Šváb, L. Loubalová,
R. Mrázik, B. Skočdopolová a M. Bohadlo nebo M. Chloupek
rež. A. Goldflam | 2 h 15 min
02. 06. | 19.30 | Drama v kostce, Pokus 2 – Mystérium skutečnosti – 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
11. 06. | 19.30 | TĚS(K)NO – B. Holiček a kol. – autorská inscenace. Úč. D. Šváb, M. Čížek, B. Skočdopolová, D. Renč, A. Kotlíková
a P. Hojer, rež. B. Holiček | premiéra
14. 06. | 19.30 | Těs(k)no
19. 06. | 19.30 | Proměna aneb Řehoř už toho má dost –
F. Kafka, A. Goldflam – Řehoř Samsa pracoval, živil rodiče a sestru
a jednoho dne už ho to přestalo bavit. Franz Kafka ho proměnil
v brouka, nepotřebný hmyz, ale my jsme to zpracovali trochu jinak, po svém, ovšem v úctě a s láskou! A také s písněmi a několika
pohybovými kreacemi. Nechte se překvapit, určitě se pobavíte
a třeba Vám bude i trošku smutno. Ovšem pozor! O brouka překvapivě nepřijdete! Úč. P. Vršek, J. Kretschmerová, O. Navrátil,
P. Labudová nebo A. Kotlíková, D. Šváb, B. Skočdopolová, M. Čížek,
M. Bohadlo a J. Vacková, rež. A. Goldflam | 1 h 20 min
21. 06. | 19.30 | Těs(k)no
22. 06. | 19.30 | Hlava Medúzy
 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

AAbezbariérový 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 Velkém
sále u představení: Hamlet, Kdo je tady ředitel?, Kurz negativního myšlení, Krysař, Peníze, Pohřeb až zítra, Řemeslníci, Závislosti navzdory.
 titulky pro neslyšící u představení: CRY BABY CRY 10. 6.
 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“

01. 06. | 19.00 | Peníze – D. Gombár – trapnosměšné historky, 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
02. 06. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? – L. von Trier – komedie
o řediteli, kterého nikdy nikdo neviděl. V hlavních rolích: M. Dlouhý, K. Halbich, rež. D. Hrbek | anglické titulky | 160 min | Velký sál
02. 06. | 19.00 | Pankrác ´45 – M. Kinská – „Casting na popravu“. Fiktivní příběh založený na skutečných událostech Hrají:
E. Josefíková, B. Pavlíková, K. Cibulková, A. Buršová a R. Derzsi,
rež. M. Kinská | 90 min | Studio
03. 06. | 19.00 | Země Lhostejnost – K. Kryl – Karel Kryl jako
písničkář s výjimečným básnickým talentem, ale hlavně jako vizionář a prorok, jehož skeptické názory publikum v porevolučním
nadšení najednou nechtělo slyšet. Hrají: M. Hruška, T. Červinek,
K. Cibulková, A. Buršová, J.Holík a T. Průchová. Rež. D. Gombár |
90 min | Studio
05. 06. | 19.00 | Pohřeb až zítra – N. Kocab – předpohřební večeře a rodina zase jednou pohromadě. Klidné to rozhodně nebude.
Původní divadelní komedie od Natalie Kocab. Hrají: N. Řehořová,
B. Kaňoková, B. Pavlíková, L. Veselý, R .Jašków, C. Dobrý/A. Ernest.
Rež. D. Hrbek | anglické titulky | velký sál
05. 06. | 19.00 | Baal – B. Brecht – svérázná roadmovie o cestě
do pekel. Hrají: D. Punčochář, E. Josefíková a další, rež. M. Němec
| 90 min | Studio | derniéra
06. 06. | 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
07. 06. | 19.00 | Hamlet – W. Shakespeare – slavná Shakespearova hra, tentokrát jako rodinné drama, které se ne náhodou
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odehrává ve Skandinávii. V hlavních rolích: P. Děrgel, rež. D. Špinar
| anglické titulky | 140 min | Velký sál
08. 06. | 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
08. 06. | 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. Erftemeijer, T. Červinek, P. Buchta, K. Cibulková. Rež. A. Burianová | Studio
09. 06. | 19.00 | Řemeslníci – L. Knutzon – dánská komedie,
v níž je největším nepřítelem člověka tvor s vrtačkou, pivem
a spoustou výmluv. V hlavních rolích: K. Cibulková, K. Halbich
a R. Jašków. Rež. D. Hrbek | anglické titulky | 135 min | Velký sál
10. 06. | 19.00 | CRY BABY CRY – S. Krátká – pět žen se v dnes
populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit
svůj život. Hrají: K. Cibulková, K. Frejová, B. Pavlíková, B. Popková,
R. Derzsi aj. Šmíd. Rež. M. Krátká | Velký sál | 80 min | titulky
pro neslyšící
15. 06. | 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. Josefíková a další, rež. D. Gombár | anglické titulky | 90 min |
Velký sál | derniéra
16. 06. | 19.00 | Pohřeb až zítra | anglické titulky | velký sál
 HOSTUJÍCÍ SOUBORY

MIME PRAGUE
06. 06. | 19.00 | Radim Vizváry: Sólo – best of z pantomimické
tvorby Radima Vizváry | Studio | 80 min
DIVADLO UTLAČOVANÝCH
10. 06. | 19.00 | Divadlo utlačovaných – jak se nedat? To je
hlavní otázkou komponovaného večera divadla utlačovaných.
Krátké divadelní představení vzniká pod záštitou organizace Člověk v tísni na základě společné práce studentů středních škol,
studentů FHS UK a několika neziskových organizací a je založeno
na reálných zážitcích herců. Nejedná se tedy o divadlo jako takové,
ale spíše o dílnu | Studio
HB DANCE
11. 06. | 09.00 a 11.00 | Prague Dance Chart – zábavná show,
plná českých i světových hudebních hitů a krásných tanečních
vystoupení, ve kterých se předvedou tanečníci hb Dance. Prožijete s tanečníky 90 minut příjemné zábavy a skvělé atmosféry |
Velký sál | 90 min
DIVADLO SPEKTÁKL

www.facebook.com/spektakl

12. 06. | 19.00 | Maryšo! Evo! Dom! – A. a V. Mrštíkové, G. Preissová – dvě ženy. Dva příběhy. Jeden osud. Koláž klasických děl

divadla  47

českého realistického dramatu, jejichž hrdinky se kvůli svým
ideálům rozhodly vzdorovat tradici | Studio | 60 min
15. 06. | 19.00 | Kronika ohlášené smrti – G. García Márquez
– detektivní adaptace slavného románu Gabriela García Márqueze
o síle předsudků a nekonečném hledání pravdy | 65 min | Studio
16. 06. | 19.00 | Zmoudření dona Quijota – V. Dyk – co brání
mladým lidem v realizaci vlastních snů a kvůli čemu přicházejí
o své mladické ideály? Moderní adaptace klasiky. Balada o člověku, který se rozhodl překročit svůj vlastní stín | 60 min | Studio
23. 06. | 19.00 | Uražení a ponížení – F. M. Dostojevskij –
město hříchu, ve kterém zemřel Bůh i morálka. Ponurý příběh
z prostředí ztřeštěného životního kvasu, tupého egoismu, rozporných zájmů, chmurné neřesti, tajných zločinů. Adaptace je
inspirována fungováním a praktikami ruské mafiánské organizace
Vory v zakoně a ukazuje Petrohrad jako město, ve kterém zemřel
Bůh i morálka | Studio
JUST! IMPRO

www.justimpro.cz

13. 06. | 19.00 | Just! Impro Show – přijďte se pobavit příběhy, skeči a písněmi, které vzniknou bez přípravy na vámi zadaná
témata | 90 min | Studio
BUCHTY A LOUTKY
18. 06. | 19.00 | Don Šajn – jestli mně však don Lorenzo ruky mé
drahé Donny Anny odepře, pak ta hodina bude pro mne hodinou
osudnou... Láska, vášeň, záhrobí | 70 min | Studio
FOOTSBARN THEATRE
19. 06. | 11.00 | Shakespeare Celebration – inscenace složená z divadelních her W. Shakespeara: Romeo a Julie, Hamlet,
Richard III., Macbeth, Jindřich IV., Sen noci svatojánské a Sonet č
II. v provedení uznávaného kočovného divadla z Francie | vstupné
pro studenty 150 Kč | 90 min | ve francouzštině | Veký sál
19. 06. | 19.00 | Nid de Coucou – Kukaččí hnízdo – Cuckoo‘s
Nest – volná adaptace dle románu Kena Keseyho. Směsice humoru, zpěvu, poezie, loutkářství, fyzického divadla a pantomimy v podání uznávaného kočovného divadla z Francie | vstupné
450 Kč | 100 min | ve francouzštině s českými titulky | Velký sál
20. 06. | 11.00 | Shakespeare Celebration | v angličtině |
Veký sál
20. 06. | 19.00 | Cuckoo‘s Nest | v angličtině s českými titulky
| Velký sál
HERECKÉ STUDIO ŠD
20. 06. | 19.00 | KYTICE – K. J. Erben – nový a v pořadí třetí
projekt Hereckého studia Švandova divadla. Sbírka balad Karla
Jaromíra Erbena v režii Martiny Krátké | Studio | premiéra
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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
www.facebook.com/Alfred ve dvoře / Motus

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

kniha beze slov, popisující návod na zhotovení kamene mudrců. Představení je inspirováno němým jazykem knihy popisující
složitými obrazy jednotlivé fáze práce na „Velikém díle“. Spíše
než o kámen filosofů se však skupina Handa Gote zajímá o svět
práce, činnosti, rukodělnosti. Prostřednictvím odkazů na tabule
z Němé knihy, drobných činností a výroby se za doprovodu živé
dobové hudby pokoušejí o opětovné „zakouzlení práce“ | jazykově bezbariérové | 60 min
19. 06. | 20.00 | Mutus Liber
22. 06. | 20.00 | Mutus Liber
23. 06. | 12.00–21.00 | The Stranger Gets a Gift service
– Reminiscencia – C. Maldonado (MEX) a B. Lacktorin (USA)
– zvuková performance a instalace pro jednu osobu. Rezervace
místa předem nutná. | v angličtině | 60 min
24. 06. | 11.00–15.00 a 19.00–21.00 | The Stranger Gets
a Gift service – Reminiscencia
24. 06. | 17.00 | Letci – Wariot Ideal – na křídlech 311. bombardovací perutě RAF | v češtině | 60 min | vhodné pro děti a mládež
od 12 let
25. 06. | 12.00–21.00 | The Stranger Gets a Gift service
– Reminiscencia

Hamlet – W. Shakespeare – hrají: J. Apolín, R. Charvátová,
M. Rázga, A. Hanžlová, A. Vomlelová, K. Kohoutová, A. Jindráková, S. Skalická. Vedoucí dramatického kroužku: I. Mináriková,
texty: N. E. Johnsonová a dramatický kroužek.
Hamlet v léčebně – hrají: N. Šroubková, E. Šlechtová, M. Lisá,
M. Jakubů, R. Tománková, V. Suchan, J. Linhart, A. Blablová,
A. Konečná, A. Abdalla.
05. 06. | 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
06. 06. | 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. Pavlata a O. Vetchý, rež. L. Smoček

 ČINOHERNÍ KLUB

01. 06. | 20.00 | Anatomie těla v tanci – Carlo Locatelli
& SE.S.TA – přednáška v pohybu – historie člověka v kostech,
v kůži, v tkáních | 60 min | v češtině
08. 06. | 19.00 | DISASTROUS – SILK Fluegge – pohroma jako
šance k obnově, hledání nových řešení a nalézání nových pravidel. Taneční představení tří dospělých performerů z Rakouska
a tří dětských tanečníků z Česka pod vedením choreografky Silke
Grabinger | 60 min | jazykově bezbariérové | premiéra
09. 06. | 19.00 | Disastrous
11. 06. | 15.00 | Časem – Alfred Junior – někdy je potřeba
zatnout zuby, zapřít sám sebe a bojovat. Závěrečné představení
dětského divadelního studia Alfred Junior | 50 min | jazykově
bezbariérové
12. 06. | 17.00 | Časem
13. 06. | 20.00 | Stereopresence – C. Maldonado – Stereopresence zkoumá formou vizuálního eseje nejednoznačné
hranice mezi fyzickým a nemateriálním, skutečným a imaginárním, mezi tím, co je a není. Zachycuje přítomnost, ve které se
současně prolínají reálný svět s virtuálním. Představení, které
se inspirovalo raným videoartem, předcházel umělecký výzkum
degenerativních poruch paměti provázejících demenci a senilitu
a stereotypních imaginárních světů, které jsou sdílené i soukromé
| 40 min | v angličtině
15. 06. | 20.00 | Stereopresence
18. 06. | 20.00 | Mutus Liber – Handa Gote Research & Development – Mutus Liber (Němá kniha, 1677) je alchymická

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 otevřena denně, v době, kdy je zavřena kamenná pokladna
 ve všední dny, když je divadlo na zájezdě nebo nehraje, je pokladna
otevřena do 18 hodin. V sobotu a v neděli, když divadlo nehraje, je
pokladna uzavřena
 ceny vstupného od 50 do 350 Kč; ČK uvádí: 90 Kč, 50% sleva na vstupenky v hodnotě 290 Kč pro seniory, studenty a držitele průkazů ISIC,
ITIC, ZTP, ZTP/P.

01. 06. | 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 protagonistek nenápadně stále více přesahuje divadelní prostředí a dokáže
mluvit o ženském osudu i osudu antické hrdinky Evropy, po níž je,
bůhví proč, a asi ne náhodou pojmenován náš kontinent. Hrají:
L. Skopalová, V. Žilková, I. Uhlířová, S. Venclovská, rež. M. Čičvák
04. 06. | 18.00 | Činoherní klub uvádí: Hamletovské variace // Variace na Hamleta – přehlídka amatérských divadelních
souborů v roce 2015 se uskutečňuje za finanční podpory MK ČR.

www.kampocesku.cz

Tanec bláznů

07. 06. | 20.00 | Tanec bláznů – L. Birinski – to by tak hrálo,
abychom u nás do zítřka nesvedli revoluci. Hrají: P. Nárožný, O. Vetchý, J. Dulava, M. Procházková, N. Boudová, V. Kratina, P. Kikinčuk,
L. Žáčková, H. Hájek a další, rež. L. Smoček
08. 06. | 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 směšné, 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. Žáčková, M. Procházková, L. Skopalová, B. Holiček/D. Šír, J. Břežková,
P. Kikinčuk, S. Zindulka/J. Těšitel, P. Meissel a L. Jelínková, rež.
L. Smoček
10. 06. | 19.30 | Bratři Karamazovi – F. M. Dostojevskij – patří
k nejčastěji adaptovaným a uváděným Dostojevského velkým
románovým dílům a zejména v poválečném období se v Čechách
objevila dlouhá řada provedení, mezi nimiž zaujímá čestné místo
dramatizace a inscenace E. Schorma v Divadle Na zábradlí (premiéra v březnu 1979). Hrají: J. Kukura, M. Finger, I. Orozovič/M. Čapka, J. Hájek, M. Dadák, G. Míčová, N. Puklušová, I. Uhlířová, rež.
M. Čičvák
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12. 06. | 19.30 | Tanec bláznů
13. 06. | 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 rozchodu 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 klasického trojúhelníku, ale své téma nerozlišitelnosti pravdy a lži, vyprázdněnosti 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
14. 06. | 19.30 | Ujetá ruka (Behanding in Spokane) –
M. McDonagh – mnoho rukou, ale žádná z nich ta pravá ... Zápletka 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 příběh,
nevázané, vtipné dialogy, překvapivé zvraty a nemožnost odhadnout, jak to vše skončí. Úč. M. Taclík, M. Finger, M. Stehlíková,
O. Sokol, V. Šanda, P. Horváthová
15. 06. | 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
16. 06. | 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. Kikinčuk, J. Břežková, Z. Stavná, V. Šanda. Rež. L. Smoček
17. 06. | 19.30 | Tanec bláznů
18. 06. | 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
19. 06. | 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
20. 06. | 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
21. 06. | 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 skutečně existuje (nebo aspoň v době, kdy Williams Tramvaj psal,
existovala) zastávka nazvaná Desire a je to zastávka konečná.
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Úč. L. Žáčková, J. Hájek, M. Procházková, M. Dadák, L. Jelínková,
O. Brancuzský, V. Šanda ad., rež. L. Smoček
22. 06. | 19.30 | Kati | zadáno MMC Praha
26. 06. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: Hamlet, kralevic dánský – W. Shakespeare – hrají: J. Čermák, A. Tsupyk, M. Záveský,
D. Králová, F. Lang, M. Milaberský, R. Čech, L. Taller, L. Plevková,
J. Jančářová. Překlad: Z. Urbánek, scéna: L. Taller, kostýmy: I. Ivkovičová, hudba: E. Morricone, maskérka: K. Krejčíčková, režie,
dramaturgie a úprava: L. Taller | Divadelní soubor Hamlet při ZŠ
Ke Kateřinkám | přehlídka amatérských divadelních souborů
v roce 2015 se uskutečňuje za finanční podpory MK ČR
27. 06. | 17.00 | Činoherní klub uvádí: Návštěva staré dámy – F. Dürrenmatt – hrají: K. Müllerová, F. Řehák, M. Břeská,
A. Nguyenová, T. Volný, M. Holubová, M. Kotlaba, T. Staňková,
J. Sládková, B. Váchová, T. Staňková, A. David, K. Humhalová,
K. Holešovská, P. Vlček, Š. Smoljak, J. Fogl, D. Palouš. Překlad:
J. Stach, rež. F. H. Härtel, scéna a kostýmy: V. Kubíková a kolektiv
| Gymnázium Jana Nerudy, Divadelní soubor | přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2015 se uskutečňuje za finanční
podpory MK ČR
28. 06. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: Eva tropí hlouposti
– F. Vavřincová – hrají: K. Novotná, J. Šimánek, R. Čech, M. Zdeňková, K. Bardová, K. Novotná, L. Petr, P. Chromec, F. Formánek,
O. Fixmer, S. Pastorková, M. Hagenová, N. Hagenová, B. Valešová.
Režie, dramaturgie a úprava: L. Taller, asistentka režie: J. Svobodová, scéna: L. Taller, kostýmy: I. Ivkovičová, hudba: O. Havelka,
maskérka: K. Krejčíčková | Divadelní soubor Hamlet při ZŠ Ke Kateřinkám | přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2015
se uskutečňuje za finanční podpory MK ČR
ZÁJEZDY
03. 06. | Urna na prázdném jevišti | Ostrava
09. 06. | 19.30 | Dámský krejčí | Sokolov
16. 06. | 19.30 | Dámský krejčí | Kutná Hora
 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 červen začal v pokladně DD v sobotu 20. května v 9.00,
on-line předprodej ve čtvrtek 18. května ve 20.00
 v den představení je od 18.30 otevřen divadelní bar

06. 06. | 19.30 | Dabing Street – P. Zelenka – ve dvou věcech jsou Češi skutečně dobří: v pití alkoholu a dabingu. Hrají:

M. Myšička, V. Neužil, H. Čermák, J. Holcová, K. Melíšková, L. Jelínková, rež. P. Zelenka | zadáno
07. 06. | 19.30 | 39 stupňů – J. Buchan, A. Hitchcock – komedie 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
08. 06. | 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
11. 06. | 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.
13. 06. | 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
14. 06. | 19.30 | Racek – A. P. Čechov – komedie o čtyřech
dějstvích. Hrají: K. Melíšková, J. Plesl, I. Trojan, V. Khek Kubařová, H. Čermák, M. Krobot, L. Krobotová, V. Neužil, Z. Žádníková/S. Babčáková, P. Šimčík ad., rež. M. Vajdička
15. 06. | 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. 06. | 19.30 | Spříznění volbou – J. W. Goethe – do čela, či
do prsou okénko. První české uvedení nejvýznamnějšího románu
německého klasicismu. Dramatizace: Karel František Tománek.
Hrají: V. Neužil, M. Issová, L. Krobotová, J. Plesl, J. Holcová,
S. Babčáková
18. 06. | 18.00 a 21.00 | 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 | derniéra
20. 06. | 19.30 | Dabing Street | zadáno
21. 06. | 19.30 | Vzkříšení – dramatizace povídek neznámého
autora. Hrají: J. Holcová, M. Issová, P. Šimčík, M. Myšička. Režie a spolupráce na scénáři: Jan Antonín Pitínský, Z. Žádníková,
H. Čermák, M. Hádek/V. Polívka, V. Neužil, P. Šimčík, I. Trojan, rež.
M. Vajdička | zadáno
22. 06. | 19.30 | Kafka ’24 – K. F. Tománek – hra inspirovaná
posledním rokem života Franze Kafky. Hrají: D. Novotný, L. Krobotová, V. Neužil, B. Poláková/M. Issová, P. Šimčík, H. Čermák,
M. Bendová, rež. J. Mikulášek
23. 06. | 19.30 | Interview – T. Holman – „Svěřím ti nejtemnější tajemství, jedině když ty mi řekneš to svý.“ Hrají: V. Khek
Kubařová, J. Plesl, rež. M. Myšička
24. 06. | 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
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25. 06. | 19.30 | Zimní pohádka – W. Shakespeare – psychothriller se šťastným koncem. Hrají: D. Novotný, M. Myšička, L. Krobotová, M. Krobot, P. Šimčík, J. Plesl, P. Vršek, V. Khek Kubařová,
V. Polívka, S. Babčáková, Z. Žádníková, rež. O. Spišák
26. 06. | 19.30 | Vzkříšení
ANTI.KVARIÁT DD

 vstup přes Dejvickou divadelní kavárnu

13. 06. | 20.00 | Fotbalová horečka – dejvický fotbalový
občasník
19. 06. | 19.30 | Xavier Baumaxa – koncert
 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
 Spojte se s námi: facebook.com/DivadloArcha, instagram.com/
divadloarcha, youtube.com/ArchaTheatre

01. 06. | 17.00 | Veřejná prezentace Ateliérů Archa.lab –
závěrečné prezentace jarního semestru ateliérů Archa.lab. 17.00
— Taneční ateliér pro děti od 4 do 6 let + Taneční ateliér pro děti
od 7 do 12 let, lektorky Veronika Kacianová a Marta Trpišovská.
18.00 — Ateliér Fyzického a tanečního divadla pro všechny věkové kategorie, lektorky Tereza Ondrová, Veronika Knytlová a Andrea
Opavská | délka 120 min | vstup zdarma | malý sál
01. 06. | 20.00 | Pieter De Buysser / Divadlo Archa – Afterparty – 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 prezident, 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 | vstupné: 290/150 Kč | 120 min
04. 06. | 20.00 | Spielraum Kollektiv / Divadlo Archa / Archa.lab — BUSKING UN/LIMITED – pouliční umění má v Praze
dlouhodobou tradici. Poslední čtyři roky neregulované svobody
způsobily enormní příliv buskerů. Praha se stala Mekkou pouličního umění. Negativní stránkou je eskalující boj o místo a pozornost
- nejen mezi buskery a obchodníky, ale i mezi buskery samotnými.
Jak se změnila situace s novou kontroverzní vyhláškou? Bude klid?
Nahradí buskery reproduktory obchodů a barů? A jaká je realita,
sny i obavy pouličních umělců? Jak fungují nepsaná pravidla ulice?
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Divadelní událost, ve které reální pouliční umělci vyprávějí své
autentické příběhy získala nominaci Cen Divadelních novin 2016
| vstupné 150/90 Kč | 90 min
05. 06. | 17.00 | Spielraum Kollektiv / Divadlo Archa / Archa.lab — BUSKING UN/LIMITED
07. 06. | 20.00 | Sváteční Pop – POPrask v Arše I. – sváteční
pop je kapela, která vznikla propojením hyperaktivních výtvarníků a hudebníků Petra Nikla, Milana Caise, Ondřeje Smeykala
a Jiřího Hradila. Ti našli společnou řeč na hranici poetiky kabaretu, ambientu, solitérního písničkářství a úderné tancovačky.
To vše v hávu ryzí audiovizuální improvizace. Čeští „Residents
s identitou“ čerpají z bohaté zkušenosti svých četných hudebních
a výtvarných projektů a v tomto společném setkání ze sebe cedí
to nejlepší. Milan Cais, Jura Hradil, Ondřej Smeykal a Petr Nikl,
vizuální projekce: VJ Clad, letecké balety: Ondřej Eremiáš | vstupné
190 Kč | 120 min
08. 06. | 20.00 | Sváteční Pop – POPrask v Arše II. – Úč. Milan
Cais, Jura Hradil, Ondřej Smeykal a Petr Nikl, vizuální projekce: VJ
Clad, letecké balety: Ondřej Eremiáš | vstupné 190 Kč | 120 min
12. 06. | 20.00 | Sbohem a řetěž – už jsme doma, Budoár
staré dámy, Mucha, Květy, Zuby nehty, Furt rovně, PVO Tribute,
Jarda Svoboda, Krch-off. Koncert k 52. narozeninám Filipa Topola.
Zatímco se předchozí ročníky festivalu Sbohem a řetěz ohlížely
zpět, budeme tentokrát hledět vpřed a uvedeme kapely, které
navazují na odkaz české nezávislé scény a pokračují v hudebním
směru, který Psí vojáci spoluvytvářeli a jehož byli součástí. Pořádá
agentura AMP | vstupné 380 Kč | 4 h
14. 06. | 20.00 | Susanne Vega – americká písničkářka a producentka Susanne Vega patří k nejvýraznějším postavám neo-folkového hnutí počátku osmdesátých let. Pro svou šarmantní
neokázalost a výjimečný cit pro příběhy velkoměsta a poetiku
ulice získala přízeň publika na obou stranách oceánu. Na svém
nadcházejícím koncertu představí písně ze své nové desky Lover,
Beloved: Songs from an Evening with Carson McCullers, která
vznikla na základě hry o enigmatické americké spisovatelce Carson McCullers | vstupné: sezení 790 Kč, stání 590 Kč Kč | 120 min
19. 06. | 20.00 | Min Tanaka a spol. – A Body I – nové představení japonského tanečníka Mina Tanaky, která vznikla pro
Archu s osmi performerkami | vstupné 350 Kč, student,senior
190 Kč | 80 min
22. 06. | 20.00 | Min Tanaka a spol. – A Body II– Nové představení japonského tanečníka Mina Tanaky, která vznikla pro
Archu s osmi performerkami | vstupné 350 Kč, student,senior
190 Kč | 80 min.
23. 06. | 20.00 | Min Tanaka a spol. – A Body III
25. 06. | 20.00 | Festival Tanec Praha – Rachid Ouramdan (FR)
– TORDRE – duet, dvě sóla. Ve dvou intimních a skromných
portrétech zkoumá Rachid Ouramdane křehký prostor, který
se rozpíná mezi terapií a poezií. Posouvá ještě dále své subtilní
umění kompozice a soustředí se na jednoduchost a čistotu pohybu
obou tanečnic. Za pomoci tichého vyprávění, nejistého odhalování a trpělivosti zhmotňuje příběh dvou umělkyň, které mají již
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mnoho let blízko k jeho práci | vstupné 450 Kč / student,senior
350 Kč | 70 min.
VEŘEJNÉ NATÁČENÍ SHOW JANA KRAUSE
06., 13., 20., 27. června vždy od 19.30

 produkce a dramaturgie: In Film Praha
 vstupenky v předprodeji v pokladně Divadla Archa a on–line
na www.goout.cz.
 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, telefonicky 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 na www.divadlod21.cz/text/podportenas)
 program pro děti viz rubrika „Divadla pro děti“

08. 06. | 19.30 | Panna Orleánská – J. Ondra – inscenace
oživovacího obřadu na motivy pramenů a děl o Janě z Arku.
12. 06. | 19.30 | Macbeth – W. Shakespeare – Macbeth a čtyři
čarodějnice, drtivě mnoho krve, dvě stěny a plyšový medvídek.
Víc netřeba, aby shakespearovská klasika povstala v současném
rouše.
14. 06. | 19.30 | Panna Orleánská – J. Ondra – inscenace
oživovacího obřadu na motivy pramenů a děl o Janě z Arku.
19. 06. | 19.30 | R.U.R. – K. Čapek – žádná bytost nemůže
stvořit dokonalejší bytost, než je sama…

1984

20. 06. | 19.30 | 1984 – G. Orwell – vstupte do světa, kde vládne
Velký Bratr, a doufejte, že v něm nezmizíte.

 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. 06. | 16.30 | Dětský den na Dobešce – pohádkový karneval
s maskami i bez a pohádkové soutěže v divadle | Divadlo Kejkle
01. 06. | 17.30 | Dětský den na Dobešce – malá bublinová
show, balónkový klaun, zábavné hry a soutěže v blízkém okolí
divadla, výtvarné tvoření ve Studiu Dobeška, samozřejmě i s odměnami pro děti.
04. 06. | 18.00 | Jolaniny hvězdy – Dům dětí a mládeže Jižní
Město Vás zve na tradiční pěvecký koncert dětí z hudebních zájmových kroužků. Děti ve věku od 3 let Vám zazpívají lidové
písničky, hity 20. století, muzikálové melodie a písničky z pohádek, uslyšíte také zpívat jejich starší a zkušenější kolegy. Těšit
se můžete na magický večer plný příjemných melodií, milých
a sympatických vystoupení
05. 06. | 19.30 | Besídka 2017 – tradiční představení divadla
Sklep v novém podání složené z mnoha humorných výstupů,
skečů, gagů, písní a tanců, které polechtají bránici i tomu největšímu morousovi a kakabusovi. Úč. D. Vávra, M. Šteindler,
J. F. Burda, F. Váša, J. Hanáková, T. Kučerová, M. Marinová, H. Navarová, L. Vychodilová, L. Andelová, R. Fojtíček, D. Noll, J. Vaculík
a V. Vytiska/R. Uhrík
06. 06. | 19.30 | Výběr z Besídek – sklizeň nejlepších plodů
posledních let. Sestavu aktuální Besídky doplňují T. Hanák, V. Marhoul, R. Nebřenský a další
11. 06. | 18.00 | Jarmila Ditrychová – akvarely – vernisáž
13. 06. | 19.00 | Přednáška o architektuře Davida Vávry –
…tentokrát na téma Srbsko
14. 06. | 19.30 | Tvrz – komedie husitská – komedie Luboše
Baláka – Jan Hus dávno již upálen. Na Českou zemi valí se hordy
cizáckých nepřátel, kterým čelí jen hrstka našich. Na malém
ostrohu tyčí se osamoceně nevelká tvrz hejtmana Arnošta.
I na ni brzy dolehnou krutosti doby a válečných požárů. Křižácká přesila blíží se a muži, ženy ale i panicové a panny budou
nuceni rozhodnout se čemu dát přednost – boji, či zbabělosti,
cti, či ohnutým zádům? Jakou cestu zvolí naši předkové, jakou
cenu tím dají svým životům? Toť důležitá otázka, neb na jejich
skutcích a činech stojí i společnost dnešní a my nejsme jiní než
oni. Hra z doby husitské o našich pradědech a prabábách, kteří
nežili zase tak dávno. Hrají: M. Šteindler, J. F. Burda/J. Pecha,
P. Halberstadt, F. Teller, Š. Vaculíková, M. Chmelařová, J. Barin
Tichý/J. F. Pfeifer | ve spolupráci s Divadlem Bolka Polívky v Brně
a Divadlem Sklep
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15. 06. | 20.00 | Chrám pod Nebesy – říká se: „Král je mrtev. Ať
žije král.“ Co ale dělat, když má země dva prince? Vždyť na každý
trůn se vejde jen jedno urozené pozadí! Scénář: Veronika Černá.
Hrají: M. Kryška, H. Horyna, V. Černá, P. Hildebrandová, M. Zikmundová, M. A. Smetánková, Z. Vacek, M. B. Černá a další Kosti,
rež. B. Vrátná, D. Záveská
19. 06. | 19.00 | Linka důvěry – Miroslav Stehlík – ukázka
monologů žáků, kteří budou dělat talentové zkoušky na konzervatoř | ZUŠ Modřany
20. 06. | 19.00 | Terno – Philip Mackie, Lochneska – Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak s hudbou Filipa Klineckého | ZUŠ Modřany
21. 06. | 16.00 | Slavnosti Slunovratu – tradiční slavnostní
zakončení kurzů na Dobešce, kde se můžete podívat na práce
výtvarných kurzů, keramického kroužku, shlédnout taneční vystoupení i vystoupení dramatického kroužku
27. 06. | 20.00 | MTO Universal – kultovní Malý taneční orchestr
se sólisty Divadla Sklep. Na pódiu se představí například Tomáš
Hanák, František Skála nebo Lenka Vychodilová či Fero Burda.
Zazní hitovky 60. let i současnosti, např. od Pavla Lišky, Haničky
Zagorové, Druppiho, Milušky Voborníkové, Jany Kratochvílové,
Plavců-Rangers, Katapultu a Elvise Presleyho či Franka Sinatry.
Koncert je věnovaný památce kytaristy Jirky Podzimka
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
08. 09. | Iva Bittová sólo – koncert
18. 09. | Besídka 2017
19. 09. | Besídka 2017
20. 09. | Výběr z Besídek
 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 Divadla Gong po–pá 14.00–18.00 a vždy 1 hodinu před představením,
při programu do 20.00
 představení pro děti naleznete v rubrice „Divadla pro děti“

04. 06. | 19.00 | Rozmarný duch – N. Coward – komedie o tom,
že není radno zahrávat si s okultními vědami, zvlášť když hlavní
médium je poněkud potrhlé povahy. Pak se může lehce stát, že
se jeden jinak seriózní muž musí potýkat s rodinnými propletenci,
s nimiž si vůbec neví rady | Fikar, divadelní a osvětový spolek
Nadějkov
05. 06. | 19.30 | Zdeněk Izer a autokolektiv – zábavný pořad,
ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Oblíbené scénky, parodie, mnoho
skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček
06. 06. | 19.30 | …to jsi teda přehnal – J. Nitra – příjemná
komedie s řadou vtipných gagů a melodických písniček. Volně
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inspirováno N. V. Gogolem a jeho Ženitbou. Rež. O. Kovařík | Divadelní spolek Post Scriptum
13. 06. | 17.00 | Besídka ZŠ a MŠ Na Balabence
14. 06. | 19.00 | Posezení u cimbálu – pořádá Slovácký krúžek
v Praze
16. 06. | 19.00 | Letní taneční sprcha – pestrá přehlídka
tanečních stylů z repertoáru Centra Tance
20. 06. | 17.00 | Závěrečný koncert žáků kursů Divadla
Gong | Velká scéna
20. 06. | 19.30 | Perlový náhrdelník – A. Christie – Divadelní
aktovka velmi volně inspirovaná dílem slavné autorky detektivek. Hrají absolventi hereckého kursu Divadelní hodiny pro starší
a pokročilé | Malá scéna
21. 06. | 17.00 | Pohádkový pelmel aneb Jak koblížek
k čepečku přišel – co se stane, když se to v pohádkové knížce
trochu poplete. Hrají děti z hereckých kursů Pimprlata a Fantomové divadla.
Sněhurka a záhadný dopis – veselý příběh ze života teenagerů.
Co všechno se může přihodit při zkoušení divadelní hry. Hrají děti
z hereckých kursů Fantomové divadla II | Velká scéna
21. 06. | 19.30 | Perlový náhrdelník – A. Christie – divadelní
aktovka velmi volně inspirovaná dílem slavné autorky detektivek. Hrají absolventi hereckého kursu Divadelní hodiny pro starší
a pokročilé | Malá scéna
22. 06. | 18.30 | Koncert žáků Gymnázia Botičská
27. 06. | 19.00 | Cesta kolem světa za 80 minut – T. Kraucher
– leporelo aneb hudební komedie z díla slavného romanopisce
Julese Verna | Divadlo Bílej mlejn Čakovice
 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

03. 06. | 10.00 | International Championships of Czech
Republic in Bodybuilding and Fitness – Mistrovství České
republiky | délka cca do 20.00 | vstupné: 350 Kč | pronájem otevřený veřejnosti
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12. 06. | 19.30 | Deštivé dny – K. Huff – americké drama a kriminální příběh o síle přátelství. Hrají: R. Krajčo a D. Švehlík, rež.
J. Klimsza | Divadlo Ungelt Praha | délka představení: 140 min |
vstupné: 500, 480, 460 Kč
14. 06. | 18.00 | Závěrečný koncert pěveckých sborů – vystoupení počernických dětských pěveckých sborů Malíček a Paleček pod vedením sbormistryně Šárky Mistrové | délka představení:
60 min | vstup zdarma | pronájem otevřený veřejnosti
15. 06. | 10.00 | Akademie ZŠ Ratibořická aneb jsme
Dobrým andělem – ve vlastní režii účinkují žáci a učitelé ZŠ
Ratibořická | délka představení: 90 min | vstupné: 50 Kč | veřejná
generálka | pronájem otevřený veřejnosti
15. 06. | 17.30 | Akademie ZŠ Ratibořická aneb jsme
Dobrým andělem – protože jedním z hesel ZŠ Ratibořická
je: „pomáhejme si navzájem“, rozhodli se stát Dobrým andělem a podpořit rodiny v těžké situaci. Přidejte se a staňte se
i vy Dobrým Andělem. Ve vlastní režii účinkují žáci a učitelé
ZŠ Ratibořická | délka představení: 90 min | vstupné: 100 Kč |
pronájem otevřený veřejnosti
17. 06. | 15.00 | Hvězdy černobílého plátna – herecká skupina Centra Backstage vás zve do světa české kinematografie
první republiky. Divadelní představení hereckého oddělení | délka
představení: 60 min | vstupné: 80 Kč
22. 06. | 19.30 | Bába z ledu – příběh rozkrývající nelehké
vztahy mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít
do vlastních rukou v jakémkoli věku. Hrají: Z. Kronerová, P. Nový, D. Vízek, V. Neužil ml., T. Vilhelmová, P. Špalková, M. Daniel
a další, rež. B. Sláma | délka představení: 109 min | vstupné:
80 Kč | kino
FESTIVAL DIVADLO V PŘÍRODĚ
02. 06. | 21.00 | Popelka
03. 06. | 17.00 a 21.00 | Popelka
04. 06. | 17.00 | Popelka
09. 06. | 21.00 | Tajemství Černého lesa
10. 06. | 17.00 a 21.00 | Tajemství Černého lesa
11. 06. | 17.00 | Tajemství Černého lesa
16. 06. | 21.00 | Čtvero krkavců
17. 06. | 17.00 | Čtvero krkavců
18. 06. | 17.00 a 21.00 | Čtvero krkavců
23. 06. | 21.00 | Čertovské čarování
24. 06. | 17.00 | Čertovské čarování
24. 06. | 21.00 | Lakomec
25. 06. | 17.00 | Čertovské čarování
24. 06. | 21.00 | Rozmarné léto

 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 využívejte výhod nového věrnostního programu Divadla Kalich
 bližší informace o muzikálech najdete v rubrice „Muzikály“.

01. 06. | 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. Suchařípa, rež. L. Engelová
02. 06. | 19.00 | Atlantida – muzikál s hity Mira Žbirky
03. 06. | 14.30 a 19.00 | Atlantida – muzikál s hity Mira Žbirky
04. 06. | 15.00 a 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 neotřelý 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
05. 06. | 19.00 | Hana Zagorová – devítinásobná zlatá Slavice
nezvykle v komorním prostředí Divadloa Kalich. Nestárnoucí hity
jedné z nejpopulárnějších zpěvaček naší pop-music zazní v atmosféře, v jaké jste je ještě neslyšeli. Jako host vystoupí Petr Rezek
06. 06. | 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 uniknout 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

www.kampocesku.cz

ještě něco daleko zvláštnějšího – po městě se najednou začnou
ztrácet desítky a desítky občanů… Hrají: Z. Bydžovská, P. Liška,
J. Polášek, rež. P. Novotný
07. 06. | 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
08. 06. | 19.00 | Nahniličko aneb Poněkud dojatý
09. 06. | 19.00 | Pomáda – slavný světový muzikál
10. 06. | 14.30 a 19.00 | Pomáda
11. 06. | 13.30 | Pomáda –
11. 06. | 20.00 | Žena za pultem 2: Pult osobnosti – legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské
komedii! Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida
Drábka ve hře Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná
jednou může být pravda! Úč. O. Kaiser, J. Lábus, rež. D. Drábek
12. 06. | 19.00 | Zabiják Joe – Tarantinovská komedie, která vás
bude překvapovat od začátku do konce. Kultovní lovestory z pera
jednoho z nejvýznamnějších současných amerických dramatiků.
Tracyho Lettse Zabiják Joe je černá komedie o jedné velmi svérázné rodince a ještě svéráznějším způsobu, jak zatočit s dluhy.
Jedná se o velmi dobře napsanou hru, jež osciluje mezi komedií,
sociálním dramatem, antickou tragédií a groteskní parodií. To
samo o sobě dělá z tohoto textu nezaměnitelný originál, který
na jednu stranu dokáže rozesmát a pobavit a na stranu druhou
také leccos vypovědět o době a společnosti, ve které žijeme. Hrají:
I. Chmela, I. Jirešová, M. Taclík, I. Lupták, A. Fialová, rež. P. Svojtka
13. 06. | 19.00 | Moje hra – Moje hra je komedií o životě, jakkoli 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. Komedie 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
14. 06. | 19.00 | Nahniličko aneb Poněkud dojatý
15. 06. | 19.00 | Sbohem, zůstávám! – I. Mergaultová – velký
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. Janžurová, J. Paulová,
P. Zedníček a J. Dulava/A. Procházka/M. Pleskot, rež. A. Procházka
16. 06. | 19.00 | Srdcový král – slavná broadwayská muzikálová komedie
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17. 06. | 14.30 a 19.00 | Srdcový král
18. 06. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové
18. 06. | 19.00 | Žena za pultem 2: Pult osobnosti
19. 06. | 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
20. 06. | 19.00 | Báječná neděle v parku Créve Coeur – pro
svůj režijní debut si herecká legenda Iva Janžurová vybrala hru
významného amerického dramatika Tennessee Williamse. V této
cituplné komedii se z veliké vášně a touhy po štěstí v žáru jednoho
horkého dne proplétá příběh čtyř ženských hrdinek. Nechtějí nic
víc a nic míň než kdokoli z nás: vymanit se z nijakosti obyčejného
života, žít romantický život plný vzruchů i vykřičet svou žádostivost navzdory tušené šedi dnů. Hrají: S. Remundová, L. Žáčková,
B. Munzarová a I. Janžurová, rež. I. Janžurová
21. 06. | 19.00 | Začínáme končit – komedie uznávaného
francouzského autora a komika nabízí unikátní hereckou příležitost Barboře Hrzánové, která ztvární jednu ženskou hrdinku,
a přesto se jedná o dvojroli: hraje totiž nejen atraktivní ženu svého věku, ale také stejnou ženu tak, jak ji vidí její manžel, který
je přesvědčený, že jeho manželka v poslední době příliš rychle
stárne… 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
22. 06. | 19.00 | Pro tebe cokoliv – první české uvedení výborné
francouzské komedie, která baví celou Paříž. Mateřská láska nemá
žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, že se
chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě
jí podpoříte! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin převlečete
do oblečení z biobavlny, sundáte paroží ze zdí a nově zařídíte celý
byt, namísto steaku připravíte zeleninové hody a na výběrovou komisi zahrajete divadlo, že jste „alter-globalizační 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
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ 2017
08. 09. | Krysař – muzikál | premiéra
09.–10. | Krysař – muzikál
11. 09. | Ani spolu, ani bez sebe
12. 09. | Božská Sarah
13. 09. | Báječná neděle v parku Créve Coeur
14. 09. | Podivný případ se psem
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15.–16. 09. | Osmý světadíl – muzikál
17. 09. | Moje hra
18. 09. | Sbohem, zůstávám!
19. 09. | Pro tebe cokoliv
20. 09. | Dvě noci na Karlštejně – premiéra
21. 09. | Bez předsudků
22– 24. 09. | Krysař – muzikál
25. 09. | Žena za pultem 2: Pult osobnosti
26. 09. | Hana Zagorová – koncert
27. 09. | Zabiják Joe
28. 09. | Začínáme končit
29. 09.–01.10. | Srdcový král – muzikál
 DIVADLO KAMPA

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

 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“

27. 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.
02. 06. | 19.30 | Duše K – tentokrát (nejen) o maorské tradici
přirozeného porodu – poutavé vyprávění Jaroslava Duška a jeho
hostů s besedou s diváky | vstupné 350 Kč
06. 06. | 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
07. 06. | 19.30 | Hrabě 2.15: Bez dechu – obyčejná zkouška
kapely, která se stane osudovou. V žilách samozvaných jazzmanů koluje zbytkový alkohol a vášeň pro život a poezii. Hrají, milují,
smějí se, chybují. A čekají na posledního z nich, na básníka. Pro
všechny, kdo ve svých rukou nesou tento krásný ztřeštěný a jediný svět | Divadlo NaHraně | vstupné 180 Kč
08. 06. | 19.30 | Anna Karenina – vášnivý příběh o niterné
podstatě lásky. Dramatizace a režie Iveta Dušková | Divadlo Cylindr
| vstupné 250 Kč
09. 06. | 19.30 | Upír ve sklepě – kdo není upír, jako by neexistoval. Komedie o žízni po krvi, lásce k alkoholu a šmejdech |
Divadlo Blama | vstupné 200 Kč

11. 06. | 19.30 | Přicházíme v míru – povídání nejen s autisty
nejen o autismu – setkání se světem autismu a autistů – poznejte
osobně některé z nich, poznejte jejich talenty i nedokonalosti.
Večerem a besedou s hosty a diváky provází Michal Roškaňuk
a Jaroslav Dušek.
13. 06. | 19.30 | Vědro má ve dně díru – Commedia dell
KampArte – Kdy je díra dírou? Lze se dostat dírou až na samé
dno? Jaká je podstata vědra? Další představení divadla Ujeto,
tentokrát v hávu komedie dell´arte. Živí herci, smích, slzy a …
možná i pot! Tentokrát bez krve. Očekávejte neočekávatelné! |
Divadlo UJETO | vstupné 150 Kč
14. 06. | 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
15. 06. | 19.30 | ČTYŘHRA – česká premiéra sarkastické vztahové komedie o nebezpečné přitažlivosti a různých tvářích lásky
| Divadlo NaHraně | vstupné 200 Kč | premiéra
16. 06. | 19.30 | Castrovy vousy – Castro‘s Beard – satirická komedie s tématy, která jsou relevantní i v současném světě
Trumpa a Putina. It is a satirical comedy with themes that are
just as relevant today given that we live in the world of Trump
and Putin | Prague Youth Theatre
16. 06. | 19.30 | Castrovy vousy – Castro‘s Beard
18. 06. | 19.30 | Malá Vizita – totální improvizační představení
Jaroslava Duška a Pjéra la Šéz‘e pod světelným dohledem Viktora
Zborníka | vstupné 250 Kč
19. 06. | 19.30 | Dostaví se Oscar Wilde – „Snesu jakékoliv
množství kritiky, pokud použijete slova chvály a obdivu.“ | Divadlo
SoliTEAter | vstupné 180 Kč
21. 06. | 19.30 | Vědro má ve dně díru – Commedia dell
KampArte
 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

www.kampocesku.cz

01. 06. | 19.30 | Meandry – improvizační večer brněnské skupiny Meandry plný inteligentního humoru na témata, která si
vybírají sami diváci | pronájem otevřený veřejnosti
07. 06. | 18.00 | 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.
Ve spolupráci s projektem Duhový tandem | vstupné zdarma
09. 06. | 19.30 | A nebo tak – folkový koncert | pronájem
otevřený veřejnosti
12. 06. | 19.30 | Josef Kainar: …Ale nejdřív se musíte narodit! – montáž písniček, rozhlásků a bluesové poezie z posledního
tvůrčího období J. Kainara. S hudbou Jiřího Pertla a Václava Prejzka. Večerem provází Miroslav Kovářík | vstupné 100 Kč
17. 06. | 19.30 | Two voices – divadelní bonboniéra. Odpoledne plné známých hudebních hitů s vtipným otextováním, tím
je proslavené seskupení Two voices. Pořadem provází písničkářka
a moderátorka ČRo Jana Rychterová | představení pro seniory |
vstupné 70 Kč
22. 06. | 19.30 | Hvězdný večer – Tajemství svatojánské
noci – netradiční hvězdný večer s dětskou filmovou hvězdou
Michaelou Kudláčkovou, která je v současné době i oblíbenou
kartářkou, nás přenese nejen do doby její dětské slávy, ale i do atmosféry nadcházející Svatojánské noci. Dotazy vítány, výklad
karet není vyloučen | vstupné 150 Kč, studenti a senioři 70 Kč
28. 06. | 19.30 | Jak osedlat Voříška – autorské představení
Jitky Sedláčkové a Karla Voříška. Je láska lež? Proč si nerozumíme?
Jak na manželskou hádku? Co dělat při srážce s blbcem? Pojďte
si s námi hrát, sami se zapojit do děje a určovat, jak dopadne.
Zpívá Dáša Zázvůrková | vstupné 150 Kč, studenti a senioři 70 Kč
 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–pa 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 zvýhodněných 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
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01. 06. | 09.30 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹
08. 06. | 11.00 a 14.00 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹
10. 06. | 14.00 | Magická esa
18. 06. | 14.00 | S kouzly kolem světa!
20. 06. | 09.30 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹
 DIVADLO MANA

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

AAbezbariérový přístup
 spojení: tram 4, 13, 22 do zastávky Vršovické náměstí nebo tram
24 a 7 do zastávky Bohemians a poté pěšky nahoru na Vršovické
náměstí. Vstup do divadla z ulice Na Kovárně
 rezervace a prodej vstupenek do Divadla MANA na internetu: webticket.cz nebo na produkce@vrsovickedivadlo.cz; SMS objednávkou
na čísle 731 100 059, rovněž osobně v úředních hodinách farní
kanceláře, ulice Moskevská 34

02. 06. | 19.30 | MANŽELSKÁ KRIZE – NÁVOD JE V KNIZE –
M. Sládek – premiéra autorského představení komediální hry
v podání divadelního souboru „Nahoďto“. Děj se střídavě odehrává
v domácím a v soudním prostředí. Kam až vedly manželské hádky?
Mohla vše zachránit kniha? A existuje viník tragického konce? To
vše se divák samozřejmě dozví – ale až na konci představení. Rež.
K. Lišková | vstupné 100 Kč | velký sál | premiéra
05. 06. | 18.00 | Vernisáž výstavy Ute Deutz a Vladimír
Kovařík: UV filt(e)r? – výstava fotografií je výsledkem mobilního fotografického ping-pongu dvou výtvarníků nefotografů
Ute Deutz a Vladimíra Kovaříka. Prolínající se obrázkové pásmo
vzniklo spontánně po setkání obou umělců na mezinárodním
výtvarném sympoziu | v rámci česko-německého projektu Rozsvítit maják | Husův sbor
09. 06. | 19.30 | IMAGINÁRIUM – H. Ch. Andersen – představení
využívá specifické atmosféry prostorů divadla a husitského kostela
a vypráví o síle imaginace, jež nám dává překonat tíživou přítomnost. Divák se stává poutníkem ve světě fantazie H. Ch. Andersena.
Rež. J. Ondra, E. Merjavá | vstupné 100 Kč | velký sál | premiéra
10. 06. | 14.00 | VRŠOVICKÝ FESTIVAL TALENTŮ – Minifestival
mladších skupin
| 14.30 | Tabule modrá jako nebe – film
| 15.00 | Zvedněte kotvy námořníci!
| 15.45 | Království sedmi ctností
| 16.30 | Tajemství zmizelého vlka
11. 06. | 14.30 | VRŠOVICKÝ FESTIVAL TALENTŮ – Minifestival
starších skupin
| 15.00 | Tabule modrá jako nebe – film
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| 15.30 | Včera, dnes a zítra
| 16.45 | Každý má svůj osobní příběh
| 18.00 | Vytřeno
| 19.30 | Nesmrtelní 2095
12. 06. | 19.00 | Balada z hadrů – J. Voskovec, J. Werich, J. Ježek – divadelní hra od Jana Wericha a Jiřího Voskovce k oslavě
Francoise Villona, odehrávající se v Paříži roku 1455. Alegorie
na politickou situaci a nástup fašismu, nezaměstnanost, vzestup
kapitalismu, velké třídní rozdíly. Hra je prokládána nejznámějšími
písněmi z autorské dílny V+W+J. Hraje Divadlo pod Petřínem.
Živě doprovází swingová formace Modrá synkopa, rež. B. Gondík
| vstupné 150 Kč | velký sál
13. 06. | 19.30 | Červený Kukiš aneb Sorry jako! – 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: V. Svozílková, P. Drtinová, P. L. Krejčí, M. M. Deutsch,
rež. I. Šorman | vstupné 320 Kč | velký sál
14. 06. | 19.30 | TEREZIE Z LISIEUX: NIETZSCHE JE MŮJ BRATR
– B. Edman – fiktivní setkání mladičké Terezky se zahořklým
filozofem, odmítajícím Boha i lásku. Jsme si v úzkosti a osamění
blíž? A čí Bůh je tedy mrtev? Hra Bridgit Edman získala první
místo v mezinárodní soutěži International Competition for Religious Drama. Hrají: M. Málková, P. Batěk, L. Nešleha, K. Nohýnek,
G. Pyšná a E. Strupková, rež. T. Vondrovic | velký sál | premiéra
15. 06. | 19.30 | „Vršovice jsou zlatý“ řek´tatínek – původní
dramatizace autentických vzpomínek na dětství a mládí ve Vršovicích. Zdenda Kos jedinečným jazykem a pohledem malého chlapce vyrůstajícího na sklonku Protektorátu v pražských Vršovicích
popisuje středobody svého životního vesmíru: maminku, tatínka,
bráchu Karla, sousedku Mlíkovou, školnici Štěrbovou a mnoho
dalších figurek z panoptika doby, kterou dávno odvál čas. Hrají:
J. Lábus, L. Nešleha, hudba M. O. Štědroň, rež. E. Strupková |
vstupné 350 Kč | velký sál
22. 06. | 19.30 | USB – zpívané příběhy, které prožívá každý
z nás – R. Jeřábek – kytary, aranže, M. Svatý – texty, zpěv, kytara, V. Součková – zpěv, klávesy, S. „Kapitán“ Zemánek – basová
kytara, P. Pour – bicí | vstupné 150 Kč | velký sál

01. 06. | 19.30 | Famílie – J. DiPietro
02. 06. | 19.30 | Sugar (Někdo to rád horké) – P. Stone,
J. Styne, B. Merill

 DIVADLO NA FIDLOVAČCE

01. 06. | 19.30 | Nejlepší kamarádky – P. Weiss
02. 06. | 19.30 | Třetí prst na levé ruce – D. Canavan
05. 06. | 19.30 | Třetí prst na levé ruce
12. 06. | 19.30 | Plný kapsy šutrů – M. Jonesová | derniéra
16. 06. | 19.30 | Nejlepší kamarádky | derniéra
17. 06. | 19.30 | Můj báječný rozvod – G. Aronová
19. 06. | 19.30 | Pět ve stejných šatech – A. Ball
20. 06. | 19.30 | Můj báječný rozvod
21. 06. | 19.30 | Umění vraždy – J. DiPietro

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

 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.

Sen noci svatojánské

03. 06. | 15.00 | Sen noci svatojánské – W. Shakespeare
05. 06. | 19.30 | Magor – L. Shue
06. 06. | 19.30 | Jeptišky – D. Goggin – muzikál
07. 06. | 15.00 | Dohazovačka – T. Wilder
08. 06. | 19.30 | Sugar (Někdo to rád horké)
09. 06. | 19.30 | Sugar (Někdo to rád horké)
10. 06. | 15.00 | Eva tropí hlouposti – F. Vavřincová
12. 06. | 15.00 | Sen noci svatojánské
13. 06. | 19.30 | Sugar (Někdo to rád horké)
14. 06. | 19.30 | Tři holky jako květ – E. Murphyová | 200. repríza
15. 06. | 19.30 | Jeptišky
16. 06. | 19.30 | Famílie
17. 06. | 15.00 | Eva tropí hlouposti
 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

www.kampocesku.cz

01. 06. | 19.00 | Práskni do bot – O. McCafferty – Hrušínský,
Zavřel, Sitta a Liška vydláždí v Hřebejkově režii veřejné záchodky.
Upozorňujeme citlivé diváky, že obkladači mluví jako dlaždiči |
nevhodné pro mládež do 12–ti let | zadáno
02. 06. | 19.00 | Už je 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. Němcová,
rež. M. Balcar
05. 06. | 19.00 | Poslední aristokratka – E. Boček – co všechno
člověk musí udělat, aby zachránil svůj hrad, tedy i svoji historii.
Úč. A. Polívková, J. Hrušínský, M. Šplechtová, L. Hruška, D. Pfauserová, K. Hrušínská, M. Sitta, J. Sedláčková, P. Pelzer, M. Kern,
rež. A. Goldflam
07. 06. | 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. Hrušínský,
M. Šplechtová, F. Staněk, M. Menšíková, Z. Hruška/R. Stärz, rež.
L. Hlavica
08. 06. | 19.00 | Už je tady zas!
09. 06. | 19.00 | Zahraj to znovu, Same – W. Allen – rozkošná komedie o tom, že člověk má za všech okolností zůstat sám
sebou. Úč. J. Hrušínský, M. Šplechtová, M. Procházková/T. Němcová a M. Taclík/Z. Hruška, speciální hosté (z filmového záznamu)
L. Šafránková a J. Abrhám, rež. O. Sokol
12. 06. | 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.
13. 06. | 19.00 | Paní plukovníková – B. Ahlfors – komedie,
která vám dodá chuť do života. Úč. J. Bohdalová, L. Švormová/J. Tvrzníková, J. Satoranský, V. Jeníková, V. Zawadská, Z. Maryška/R. Novák a Z. Hruška, rež. V. Strnisko
14. 06. | 19.00 | Už je tady zas!
15. 06. | 19.00 | Generálka – J. Hubač – úč. J. Bohdalová, R. Holub, P. Vacek, M. Sitta, Z. Hruška, Z. Maryška/L. Hruška/P. Pelzer,
rež. R. Balaš | nevhodné pro mládež do 12 let
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16. 06. | 19.00 | Poslední aristokratka
17. 06. | 19.00 | Tři bratři v nesnázích –Divadlo BOSKI | zadáno
18. 06. | 19.00 | Tři bratři v nesnázích –Divadlo BOSKI | zadáno
19. 06. | 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
20. 06. | 19.00 | Poslední aristokratka
21. 06. | 19.00 | Tři bratři v nesnázích –Divadlo BOSKI | zadáno
 DIVADLO NA PRÁDLE

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

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

02. 05. | 19.30 | Jsem žena – V. Púčik, L. Brychtová – inscenace
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 československé
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 manažerem 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
20. 06. | 19.00 | FAMÍLIE – J. DiPietro – báječná a laskavá komedie o radostech, strastech a generačních střetech jedné americké
rodiny italských přistěhovalců v New Jersey. Uvádí Divadlo Bez
Dozoru | premiéra
21. 05. | 16.00 | Jubilejní Studentská Thálie 2017 – nominace – 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
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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
28. 05. | 15.00 | Pohádky do kapsy – L. Horký – kapesní atlas 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

 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

01. 06. | 19.00 | Závišův kříž – nový muzikál z české historie
o lásce rytíře Záviše z Falkenštejna a královny Kunhuty vznikl
na půdě Pražské konzervatoře. Účinkují studenti oddělení populární hudby. Rež. G. Skála | derniéra
02. 06. | 19.00 | V Římě na place byla legrace aneb Chudák
Pseudolus – broadwayský muzikál B. Shevelova, L. Gelbarta
a S. Sondheima s písňovými texty J. Wericha. Hrají studenti 6. ročníku Hudebně dramatického oddělení. Rež. L. Olšovský | derniéra
05. 06. | 19.00 | Krvavá Henrietta aneb Jedno jaro v Paříži
– inscenace studentů 5. ročníku Hudebně dramatického oddělení v režii J. Kačmarčíka. Příběh z dob, kdy Evropa tančila valčík.
Muzikál pro činoherce autorů Oldřicha Daňka a Jana F. Fischera.
Hrají a zpívají: E. Nejedlá, K. Kopčová, M. Rajdlíková, D. Jetel,
L. Stirský-Hädler, L. Klíma.
06. 06. | 19.00 | Orfeus v podsvětí – opereta Jacquesa Offenbacha a Hectora Cremiéux v nastudování studentů oddělení
klasického zpěvu. Překlad zpěvních textů: E. Punčochář, překlad
dialogů: I. Osolsobě, hudební nastudování: V. Loskot, výtvarná
spolupráce: J. Jelínek a K. Sedlo, pohybová spolupráce: I. Krob,
Rež. Z. Brabec | Koncertní sál
07. 06. | 19.00 | Jelen v Borůvčí – dvě neuvěřitelné myslivecké
miniatury: „Zlý jelen“ V. K. Klicpery a „Borůvčí“ M. Šotka v provedení studentů 5. ročníku Hudebně dramatického oddělení.
Rež. K. Iváková
08. 06. | 19.00 | Psyché – představení oddělení klasického
zpěvu. Tragedie lyrique na text Thomase Coneille podle Moliera.
Nastudováno ve francouzském originále studenty pěveckého
oddělení Pražské konzervatoře. Rež. T. Šimerda

12. 06. | 19.00 | Krvavá Henrietta aneb Jedno jaro v Paříži
| zadáno
14. 06. | 19.00 | Jelen v Borůvčí
15. 06. | 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. 06. | 19.00 | Orfeus v podsvětí | Koncertní sál
 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

01. 06. | 19.00 | Miláček Anna – M. Camoletti – aneb co se
stane, když si záletní manželé přivedou domů každý svého drahouška. 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
04. 06. | 19.00 | Chlap na zabití | host
05. 06. | 19.00 | Stará dobrá kapela – J. Hubač – křehká a něžná romantická komedie o stáří, lásce, snech a síle přátelství. Hrají:
V. Postránecký, S. Skopal, R. Přibil, Z. Maryčka/K. Vlček, V. Helšus,
J. Tesařová/Z. Herfortová, N. Konvalinková. Rež. P. Hruška
06. 06. | 19.00 | Rodina je základ státu – R. Cooney – komedie
kde jde o život. Úč. M. Etzler, V. Hybnerová, P. Motloch, S. Laurinová, R. Trsťan, M. Kopečný, M. Hudečková/M. Procházková,
R. Jelínek, J. Slach, Z. Piškula/M. Sabadin, rež. P. Hruška
07. 06. | 19.00 | Manželský poker – M. Camoletti – v životě
nastávají situace, kdy dochází k „vyložení karet na stůl“, takže
„karty jsou rozdány“ a jednotlivá kola vysvětlování a slovních
říček. Hrají: J. Langmajer, D. Šinkorová, A. Gondíková, K. Pindeová,
M. Sejnová, P. Stach, J. Krafka, rež. P. Hruška
08. 06. | 19.00 | Miroslav Donutil – Cestou necestou – populární herec, bavič, vypravěč a mimo jiné i zpěvák Miroslav Donutil
navštíví se svojí show Cestou necestou Divadlo Palace Praha | host
09. 06. | 18.00 | Mental Power | host
10. 06. | 18.00 | Mental Power | host

www.kampocesku.cz

11. 06. | 14.00 | 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.
11. 06. | 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
12. 06. | 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. Vondráček, K. Šildová a L. Olšovský, rež. A. Procházka
13. 06. | 19.00 | A do pyžam! – M. Camoletti – příběh, ve kterém 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. Hrachovcová Herčíková/N. Boudová, E. Čížkovská a M. Hruška/Z. Vencl,
rež. P. Hruška
15. 06. | 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 utajených kvalitách obou pohlaví | host
16. 06. | 19.00 | Jo, není to jednoduché – J.–C. Islert – komedie o tom, jak může dopadnout doučování matematiky pod
peřinou. Úč. J. Langmajer, A. Gondíková, M. Timková, K. Krejčová
a D. Punčochář, rež. P. Hruška
19. 06. | 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
20. 06. | 19.00 | Chvála bláznovství | host
21. 06. | 19.00 | V Paříži bych tě nečekala, tatínku | host
23. 06. | 19.00 | Prachy!!! – R. Cooney – obrovský balík peněz
může člověku naprosto rozvrátit život! Úč. V. Hybnerová, O. Vetchý, P. Kikinčuk, N. Boudová/S. Laurinová, M. Novotný, J. Štrébl,
Z. Košata a R. Trsťan, rež. J. Kališová
26. 06. | 19.00 | Perfect days | host
27. 06. | 19.00 | Caveman | host
28. 06. | 19.00 | Hvězdné manýry – M. McKeever – hvězdné
manýry jsou tak povedená, rychlá a bláznivá fraška, že by se za ni
nemusel stydět ani mistr tohoto žánru Feydeau. Hrají: L. Vaculík,
M. Bočanová, V. Žehrová, R. Pavlovičová, F. Tomsa, P. Rychlá | Divadelní společnost Háta
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 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

07. 06. | 19.30 | Caveman – R. Becker – úč. J. Holík/J. Slach,
rež. P. Hartl, hudba D. Kraus
08. 06. | 16.00 | Poslední zhasne! – televizní natáčení s Vladimírem Hronem a jeho hosty
09. 06. | 16.00 | Poslední zhasne!
11. 06. | 19.30 | Víš přece, že neslyším, když teče voda –
hrají: P. Nárožný, V. Vydra, J. Ptáčník, K. Fialová/L. Švormová,
D. Morávková/ E. Janoušková, N. Konvalinková, rež. P. Háša
13. 06. | 19.30 | Doktor v nesnázích – hrají: J. Šmíd,
I. Korolová/A. Stropnická, J. Šulcová/Z. Mixová, D. Morávková/M. Bittnerová, , A. Kulovaná/P. Solaříková, K. Hrušková,
rež. M. Vokoun
15. 06. | 19.30 | Vstupte – P. Nárožný, L. Mrkvička, J. Čenský,
L. Švormová, rež. P. Háša
20. 06. | 19.30 | Caveman
25. 06. | 19.00 | Flamenkeando IV. – představení taneční
školy Virginie Delgado
27. 06. | 16.00 | Poslední zhasne!
28. 06. | 16.00 | Poslední zhasne!
29. 06. | 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.
 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
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05. 06. | 16.00 | Legendy opery – Věra Soukupová – u příležitosti 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 přednesem se skvěle uplatnil v českém i světovém operním repertoáru.
Na scéně Národního divadla v Praze vytvořila řadu úspěšných
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 – Mathias je
pětapadesátiletý Američan, kterému otec odkázal jedinou věc:
luxusní byt v Paříži, s okny do Luxemburské zahrady. Bez jediného
dolaru v kapse (poslední peníze utratil za letenku) se vydá do onoho bytu, aby jej odhadl a prodal. Jaké je ale jeho překvapení, když
ho zde uvítá 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: Daniela Kolářová, Ilona Svobodová, Luboš
Veselý, režie: Otakar Kosek, scéna: Michal Hess, kostýmy: Ivana
Brádková, překlad: Alexander Jerie / 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
01. 06. | 18.00 | 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
04. 06. | 16.30 | Mikulášovy prázdniny
05. 06. | 19.30 | Mrzák Inishmaanský – M. McDonagh – komedie o tom, co se stane, když do nejzapadlejšího zapadákova
v Irsku přijedou filmaři až z Ameriky. Hrají: M. Ruml, J. Nerudová,
E. Elsnerová, M. Hofmann, A. Petráš, M. Prášilová/M. Coufalová
a další. Rež. J. Špalek
06. 06. | 19.30 | Růže pro Algernon – D. Keyes – tragikomický
příběh dementního muže, který chce být chytrý. Nejúspěšnější
inscenace spolku Kašpar – odehráli jsme už přes 750 repríz. Hrají
J. Potměšil, B. Lukešová, P. Lněnička/J. Špalek, L. Jůza/M. Tichý.
Rež. J. Špalek
07. 06. | 19.30 | Cyrano – E. Rostand – „Svůj širák odhazuji
v dáli a s grácií… Jak známo, velký nos velkého ducha značí…“

Příběh plný hrdosti a lásky, který rozhodně nezestárnul. Hrají
M. Hofmann, E. Elsnerová, L. Jůza, M. Tichý, Š. Coufal, P. Lagner,
A. Petráš, E. Mesfin Boušková. Rež. J. Špalek
13. 06. | 19.30 | Richard III. – W. Shakespeare – Koně, koně,
království za koně! Vzestup a pád krvavého krále… Hrají: J. Potměšil, M. Steinmasslová, E. Elsnerová, M. Zoubková, M. Tichý,
P. Lagner, Š. Coufal, T. Stolařík, F. Kreuzmann, D. Ondráček. Rež.
J. Špalek
14. 06. | 19.30 | Richard III.
16. 06. | 19.30 | Richard III.
18. 06. | 16.30 | Mikulášovy prázdniny
20. 06. | 19.30 | Rozmarné léto – V. Vančura – „Lampy, kouzelný klobouk a strmý provaz – jak je to krásné býti kadeřavým“.
Letní speciál spolku Kašpar. Hrají J. Potměšil/M. Hanuš, E. Elsnerová, T. Stolařík, F. Kreuzmann/J. Zadražil, M. Tichý, E. Boušková,
I. Kristeková/J. Nerudová, P. Halíček, V. Němcová/Z. Dočekal. Rež.
J. Špalek
21. 06. | 19.30 | Rozmarné léto
22. 06. | 19.30 | Rozmarné léto
23. 06. | 19.30 | Rozmarné léto – bonus – Kašpar a Jiří
Stránský – rozmarný bonus lze přirovnat k bonusům filmů
na DVD. Zde najdete to, co původní příběh zatajil, vynechal či
opomenul – skrytá tajemství, rozhovory šeptané i scény s hvězdičkou. Nechybí nové písně, kouzla a triky i fakta historická. Hrají
J. Potměšil/M. Hanuš, E. Elsnerová, A. Jastraban, F. Kreuzmann/J. Zadražil, M. Tichý, E. Boušková, I. Kristeková/J. Nerudová,
P. Halíček, V. Němcová/Z. Dočekal. Rež. J. Špalek
24. 06. | 18.00 | Rozmarné léto – bonus
25. 06. | 16.30 | Mikulášovy prázdniny
26. 06. | 19.30 | Jonáš a tingl – tangl – „Uctivý remake“.
Úč. P. Lněnička, Z. Dočekal, A. Petřeková, V. Němcová, P. Husa,
K. Böhmová. Rež. J. Špalek
27. 06. | 19.30 | Jonáš a tingl – tangl
28. 06. | 19.30 | Jonáš a tingl – tangl
29. 06. | 19.30 | Jonáš a tingl – tangl
ČINOHERNÍ STUDIO ÚSTÍ
02. 06. | 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 filmové zpracování. Hrají: M. Němec, J. Plouhar, T. Hofová/A. Krausová,
M. Bukovčan a další. Rež. F. Nuckolls
ČINOHERNÍ STUDIO BOUŘE
11. 06. | 19.30 | Smím prosit – Henri de Sacy je vášnivý milovník všech žen. Jednoho dne se dozvídá, že má po své tetě zdědit
balík peněz pod podmínkou, že se do roka ožení. Svižná komedie,
která nabízí vtipné dialogy a krásné herecké příležitosti

www.kampocesku.cz

 DIVADLO V RYTÍŘSKÉ

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

 otevřeno po–pá 12.00–19.00
 hromadné objednávky vstupenek na tel. 606 021 748 nebo
na obchodni@divadlovrytirske.cz
 vstupenky je možné rezervovat a zakoupit on-line
na www.divadlovrytirske.cz nebo také v síti Ticket Art, včetně CK Čedok; vybraná místa jsou k dispozici také v sítích Ticketpro, Ticketportal
dárkové vstupenky jsou celoročně v prodeji v pokladně divadla

01. 06. | 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 návštěvu nejlepších přátel. Hrají: T. Kostková, N. Boudová, M. Vladyka
a R. Holub, rež. J. Seydler
05. 06. | 19.00 | DASHA a Pajky Pajk Quintet – ve svém novém
koncertním programu zpívá Dasha své oblíbené skladby všech
žánrů od popu přes funky, soul až k muzikálovým melodiím. Dokonalý hudební zážitek zaručuje kromě zpěvu také výběr skvělých hudebníků, kteří Dashu doprovází. Martin Kumžák –piano,
Jan Jakubec – basa, Tomáš Brožek – bicí, Pavel Plánka – perkuse,
Peter Binder – kytara.
06. 06. | 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 přímořského majáku, brilantní dialogy, strhující tempo a originální
zápletka dávají téhle současné komedii obrovský potenciál. Hrají:
J. Langmajer, A. Gondíková, rež. P. Hruška
12. 06. | 19.00 | Frankie & Johnny – T. McNally – krásný
a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky... I když už máte za sebou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje! Hrají:
T. Kostková a A. Háma, rež. P. Kracik
13. 06. | 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
pohrává 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
15. 06. | 19.00 | Chvilková slabost – D. Churchill – bravurní jímavá komedie skvělého britského dramatika, který je
u nás známý především jako autor komediálního hitu Natěrač.
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Chvilková slabost je hra na důvěrně známé téma - manželství.
Bývalí manželé se setkávají na chalupě, aby si zde rozdělili věci
po rozvodu. 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
 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

 spojení: tram 1, 8, 25, 26 – zastávka Letenské náměstí,
metro A – Hradčanská, metro C – Vltavská

02. 06. | 19.00 | Probuzení jara
05. 06. | 19.00 | Probuzení jara
12. 06. | 19.00 | Čekání na Godota – otevřená klauzura
14. 06. | 19.00 | MARYŠA | premiéra
19. 06. | 19.00 | Maryša
23. 06. | 19.00 | VÁLKA VYPUKNE PO PŘESTÁVCE | premiéra
24. 06. | 19.00 | Pink Bubble bazar
25. 06. | 19.00 | Pink Bubble bazar
26. 06. | 19.00 | Válka vypukne po přestávce
27. 06. | 19.00 | Čekání na Godota
28. 06. | 19.00 | Girls – hosté
 STUDIO DVA DIVADLO

02. 06. | 19.30 | Řecký večer
04. 06. | 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
12. 06. | 19.00 | Čtyři dohody – J. Dušek – Čtyři dohody založené 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
13. 06. | 19.00 | Čtyři dohody
19. 06. | 19.00 | Léčivé divadlo Gabriely Filippi – představení
Anastasia – host Mário Kubec a Patrik Kee
20. 06. | 19.00 | Čtyři dohody
21. 06. | 19.00 | Čtyři dohody
22. 06. | 19.00 | Pátá dohoda – Pátá dohoda nás zavádí
do hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací nás k našemu 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.
 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

64  divadla

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

 informace a on–line rezervace vstupenek na www.studiodva.cz.
 pokladna divadla Studio DVA, pasáž Paláce Fénix, Václavské nám.
802/56, Praha 1, tel: 222 222 598, e–mail: pokladna@studiodva.cz,
otevřeno po–ne 11.00–19.00 (v případě pozdějšího představení
do jeho začátku)
 pokladna Letní scéna Vyšehrad, tel: 736 297 869, pokladna otevřena
vždy v den konání představení 17.30–20.00
 předprodej vstupenek také v běžných předprodejích
 změna programu vyhrazena
 v případě změny představení zůstávají vstupenky v platnosti nebo se
vyměňují na jiný termín.
 program Letní scény Vyšehrad naleznete v rubrice „Divadelní festivaly“

DIVADLO STUDIO DVA
01. 06. | 19.00 | SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné dobrodružství – H. Miró – představení s písničkami na motivy kultovního 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. Váňová/E. Hanušová, rež. M. Hanuš
02. 06. | 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. Stryková, 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
03. 06. | 11.00 | Divadlo pod lupou – interaktivní prohlídka
divadla – nahlédněte s námi za oponu a odhalte kouzlo a tajemství skrytých divadelních zákoutí. Provedeme vás celým divadlem,
vysvětlíme, jak vzniká inscenace, kdo je kdo v divadle a mnohé
další! Zažijte ten magický pocit a postavte se na divadelní jeviště!
Pořádáme i skupinové prohlídky pro školy.
03. 06. | 15.00 | Funny Girl
03. 06. | 20.00 | Vysavač – P. Hartl – Bohumil Klepl v jedinečné
komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči z nákupního
centra. Přijďte se podívat na tuto romantickou komedii plnou
vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných
nárazů na držku a snění. Hraje: B. Klepl, rež. P. Hartl
04. 06. | 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
05. 06. | 19.00 | Šašek a syn
06. 06. | 19.00 | Poprask na laguně – C. Goldoni – temperament, 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, piccante, 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
07. 06. | 19.00 | Líbánky na Jadranu – P. Hartl – komedie
o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i v pětadvaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování
a koloběhu života nejen na Jadranu. Hrají: E. Holubová, B. Klepl,
M. Šoposká, V. Jílek/Š. Benoni, rež. P. Hartl | letní ochutnávka
08. 06. | 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
09. 06. | 19.00 | Vše o mužích

www.kampocesku.cz

10. 06. | 15.00 a 19.00 | Hello, Dolly! – J. Herman, M. Stewart
– slavný americký muzikál s živým orchestrem! Premiéru měl v roce 1964 v New Yorku a „rozdrtil” všechny dosavadní broadwayské
rekordy. Ústřední píseň v podání Louise Armstronga (stejně jako
slavná filmová verze s Barbrou Streisand) obletěla celý svět a stala se nesmrtelným hitem. Hrají: I. Chýlková, J. Dulava/J. Carda,
S. Babčáková/M. Šabartová, K. Hádek/M. Slaný, J. Meduna/V. Jílek, B. Kohoutová, M. Maděrič, P. Pěknic, M. Sochor, R. Štabrňák
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
12. 06. | 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. Stryková, B. Kohoutová, R. Štabrňák, rež. P. Hartl
13. 06. | 19.00 | Michal Horáček – Recitál speciál VII. – sedmý tradiční Recitál speciál Michala Horáčka opět přinese autorovy
texty v nezaměnitelné interpretaci jeho skvělých spolupracovníků
Františka Segrada, Lenky Nové, Ondřeje Rumla a dalších, za doprovodu vynikajících hudebníků.
16. 06. | 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 nastudování: K. Marek, rež. O. Sokol
17. 06. | 15.00 | EVITA
17. 06. | 20.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny – K. Magnusson – černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném světě. Muži přicházejí postupně o svá poslední výsadní
práva a o pozice neohrožených vládců vesmíru. Jedno z posledních
míst mužského sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně pod
supermarketem. Hrají: B. Klepl/M. Maděrič, F. Blažek/R. Štabrňák,
K. Hádek/V. Jílek, M. Slaný/P. Bláha, rež. J. Jirků
18. 06. | 19.00 | Ženy přežijí – A. Wesker – jsou tři a pojí je
jedno přátelství. Energická podnikatelka Minerva, kterou před
lety opustil manžel, ale ona to zvládá víc než dobře… Decentní
intelektuálka Mischa, která nedávno opustila manžela a myslí si,
že to zvládá… A přitažlivá Claire, kterou kvůli politické kariéře
právě opustil milenec a je jasné, že to nezvládá. Hrají: A. Šišková/Z. Mauréry, J. Krausová, J. Schneiderová/G. Míčová a V. Kotek,
režie: D. Abrahámová | derniéra
19. 06. | 19.00 | Ženy přežijí | derniéra
20. 06. | 19.00 | Soukromý skandál – P. Hartl – groteskní
příběh o mladém manažerovi, který po uši v dluzích využije celosvětové pandemie upřímnosti a pokusí se kvůli penězům svést
svou stárnoucí nadřízenou, aniž by si uměl představit, jak velký
skandál tím způsobí. Hrají: K. Hádek, E. Holubová, M. Kramár,
K. Fuitová Nováková/G. Míčová, A. Hemala, rež. P. Hartl | derniéra
21. 06. | 19.00 | Zdravý nemocný – Molière – brilantní notoricky známá Molièrova hořká komedie o panu Arganovi, z nějž
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bezbřehá hypochondrie udělala sobce. Hrají: K. Roden, J. Krausová, M. Slaný/J. Nosek, M. Zoubková/K. Fuitová Nováková, K. Janáčková/L. Němečková, H. Havlicová, M. Roden, P. Pěknic/M. Slaný,
J. Maceček/P. Rakušan, T. Roglová/L. Keprtová/M. Žáková, rež.
J. Maceček | derniéra
21. 06. | 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 záchranu vztahu může znamenat mnohem víc... Hrají: J. Krausová
a K. Roden, rež. D. Abrahámová.
LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD
23. 06. | 20.00 | LÍBÁNKY NA JADRANU | světová premiéra
24. 06. | 20.00 | Líbánky na Jadranu
25. 06. | 20.00 | Líbánky na Jadranu
26. 06. | 20.00 | Líbánky na Jadranu
27. 06. | 20.00 | Líbánky na Jadranu
28. 06. | 20.00 | Poprask na laguně
29. 06. | 20.00 | Poprask na laguně
30. 06. | 20.00 | Líbánky na Jadranu
 VIOLA

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

AAbezbariérový přístup
 předprodej na měsíc září se koná 19. června v 16.00
 pokladna otevřena denně kromě neděle 16.00–20.00

01. 06. | 20.00 | Máj – K. H. Mácha – Máchovu velebáseň jara,
lásky a smrti uvidíme v podání Barbory Hrzánové. Scénář a režie: M. Horanský, hudba: E. Viklický, scéna: I. Žídek, kostýmy:
I. Brádková
02. 06. | 20.00 | Hodně smíchu a pár slz aneb Co život
dal a vzal Betty MacDonaldové – životní a úsměvný optimismus 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.
04. 06. | 20.00 | Miloš Horanský – Neumím jinak než láskou
– Božena Němcová – martýrium jednoho srdce a dvou osudů
pro tři herce. Byla mučednicí lásky. Hořela pro ni – neuměla jinak
než láskou – ale nepotkala ji. Manželka, matka, milenka – všechno všanc, všechno celou bytostí, nic napůl. A velká spisovatelka,
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která jako Mácha a Havlíček pozdvihla naši literaturu k výšinám.
Je uhrančivá tvorbou i životním stylem. Nezkrotitelně svobodná,
spanilá duchem i zjevem. A vznešená tragickým údělem svého
nedlouhého života. Text i inscenace směřují k vícežánrové koláži
jejího života s Josefem Němcem, plného dramat, vzpoury, 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
06. 06. | 20.00 | Commedia finita – V. Hradská – nesmírně
vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni. Výpovědi její pedagogické konkurentky; uklízečky, společnice a komorné jsou
svědectvím nejen o úspěších a pádech E. Destinnové; ale především 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.
07. 06. | 20.00 | Sváteční Shakespearova pošta – výběr ze
Sonetů W. Shakespeara v překladu M. Hilského přednese H. Maciuchová, tajemství Shakespearových Sonetů vám poodhalí M. Hilský; večerem provází M. Horanský. Přijďte si poslechnout básnické
dialogy o lásce; smrti a pomíjivosti času. Překlad a dramaturgie:
M. Hilský, výtvarná spolupráce: I. Brádková; rež. M. Horanský.
Po představení proběhne prodej knih spolu s autogramiádou
pana Hilského.
08. 06. | 20.00 | Volnost, rovnost, gastronomie – anglický
humorista Peter Mayle v rozkošném vyprávění o Provence řeší
otázku: Proč Francouzi netloustnou, když je pro ně jídlo jediným
skutečným náboženstvím. Po vydání každé nové knihy anglického humoristy, žijícího ve Francii Petera Maylea se jen zapráší.
Náš večer bude volným pokračováním Tří gentlemanů, inscenace, ve které se na základě textů Karla Čapka a Petera Maylea
zabýváme starou dobrou Anglií. Tentokrát se chceme zaměřit
na Francii a spolu s autorem úsměvně dokázat, že jediným skutečným náboženstvím Francouzů je jídlo. Dozvíte se, proč jsou
michelinské hvězdy snem každého šéfkuchaře a proč při jejich
ztrátě málem uvažuje o sebevraždě. Hrají: V. Kopta, S. Vrbická,
M. Táborský, scénář: J. Kudláčková a L. Engelová, scéna: I. Žídek,
kostýmy: I. Brádková, autor písní a hudební spolupráce: V. Kopta,
rež. L. Engelová | předpremiéra
09. 06. | 20.00 | Adresát neznámý – fascinující prózu Američanky Kressmann Taylor o smrtící síle slova přednesou Jiří Dvořák a Jan Hartl. Ze záznamu uslyšíte neopakovatelný hlas Josefa
Somra. Režie rozhlasové i jevištní verze: L. Engelová. Po delší
odmlce – opět na jevišti Violy!
12. 06. | 20.00 | Stará dáma vaří jed – A. Paasilinna – dramatizace slavného humoristického románu finského autora A. Paasilinny. Poněkud nečekaná, ale velice současná černá groteska
o dámě, která už je natolik stará, že by neměla stát v cestě zlotřilostem 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

14. 06. | 20.00 | Přípitek aneb Cihla – kabaretní kurs pravidel
noblesního života pro začátečníky i pokročilé. Jiří Langmajer a Hanuš 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 spolupráce: J. Součková, scénář a režie: T. Vondrovic
15. 06. | 20.00 | Tři gentlemani – humorná koláž věnovaná
staré dobré Anglii, pravlasti gentlemanů. Z děl K. Čapka a Petera
Mayla sestavily L. Engelová a J. Kudláčková. Uč. M. Eben, V. Kopta
a J. Vlasák; hudba P. Skoumal; výprava I. Žídek, rež. L. Engelová. Toto představení věnujeme P. Skoumalovi. Na představení
Tři gentlemani v tomto měsíci lze zakoupit max. 2 vstupenky
na osobu.
16. 06. | 20.00 | Tulák po hvězdách – …největší věc v životě,
ve všech životech, pro mne a pro všechny muže byla žena, je žena
a bude žena, dokud hvězdy poplují oblohou a nebesa poplynou
ve věčné proměně. Jack London. Sugestivní a poetický příběh
o nepokořitelnosti lidského ducha, o lásce, touze a o hledání smyslu našeho bytí. Je to dech beroucí drama i hluboké duchovní
rozjímání nad lidským životem a jeho peripetiemi. Jack London
se inspiroval k sepsání tohoto svého vrcholného díla skutečným
příběhem. Úč. A. Strejček a Š. Rak
19. 06. | 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.
20. 06. | 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. Viklického. Úč. J. Somr a M. Holý; dramaturgie J. Kudláčková; scéna
I. Žídek, rež. L. Engelová.
21. 06. | 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 choreograf, 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
22. 06. | 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.
23. 06. | 20.00 | Condurango – levný bylinný likér pro povzbuzení chuti nabízí originální latinsko – americkou hudbu z Budějic
v podání Báry Hrzánové / zpěv, perkuse, trubka/, Míly Šikoly /
violoncello/, Ivo Nováka /zpěv, kytara/, Antonína Holuba /housle,
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kytara/, Matyáše Mejzra /bicí/, Nicka Arthofera /kytara, zpěv/
a Mária Biháryho / akordeon, zpěv/
V divadelním baru probíhá výstava obrazů pana Vladimíra
Větrovského.
 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 všechna představení poskytujeme slevu 50% pro seniory a držitele průkazu
ZTP, ZTP/P
 online rezervace na červen: 2. 5. zveřejnění programu s možností
rezervace za 1 000 Kč, 17. 5. od 17.00 rezervace za běžnou cenu,
25. 5. prodej nevyzvednutých vstupenek – telefonické rezervace
od 10.00

01. 06. | 19.00 | Blaník – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo
Járy Cimrmana
02. 06. | 19.00 | Švestka – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo
Járy Cimrmana
03. 06. | 19.00 | Dobrý proti severáku – D. Glattauer, Ulrike
Zemme | 3D company
04. 06. | 19.00 | Dlouhý, Široký a Krátkozraký – Cimrman,
Smoljak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
06. 06. | 19.00 | Afrika – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo
Járy Cimrmana
07. 06. | 19.00 | České nebe – Cimrman, Smoljak, Svěrák |
Divadlo Járy Cimrmana
08. 06. | 19.00 | Vyšetřování ztráty třídní knihy – Cimrman,
Smoljak | Divadlo Járy Cimrmana
09. 06. | 19.00 | Záskok – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo
Járy Cimrmana
10. 06. | 19.00 | Čechov vs. Tolstoj aneb Manželská zkouška
– M. Gavran | 3D company
11. 06. | 19.00 | Vražda v salónním coupé – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
12. 06. | 19.00 | Noc tribádek – P. O. Enquist | 3D company
13. 06. | 19.00 | Cimrman v říši hudby – Smoljak, Svěrák,
Klusák | Divadlo Járy Cimrmana
14. 06. | 19.00 | Hospoda Na mýtince – Cimrman, Smoljak,
Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
15. 06. | 19.00 | Němý Bobeš – Cimrman, Smoljak, Svěrák |
Divadlo Járy Cimrmana
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16. 06. | 19.00 | Lijavec – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo
Járy Cimrmana
17. 06. | 19.00 | Frida K. – G. Montero | 3D company
18. 06. | 19.00 | Muži ve zbrani aneb Celá Zeměplocha jest
jevištěm! – T. Pratchett | Divadlo AQUALUNG
19. 06. | 19.00 | Válka Roseových – W. Adler | Divadlo A. Dvořáka Příbram | ABO D
20. 06. | 19.00 | ARABSKÁ NOC – R. Schimmelpfennig | Divadlo
A. Dvořáka Příbram | pražská premiéra | ABO C
22. 06. | 19.00 | Figaro, lazebník sevillský – W. A. Mozart,
G. Rossini, J. Jiráň | Divadlo AQUALUNG
23. 06. | 19.00 | The Stand in – Cimrman English Theatre

01. – 04. 06. | 20.00 | DEJA VU – mottem představení je citát Alberta Einsteina: „Obávám se dne, kdy vývoj technologie
předčí vzájemné lidské vztahy. To potom svět bude mít generaci
idiotů.“ Představení se vážně i nevážně zabývá současným životním 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.
05. – 04. 10. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn) – humorné a zároveň poetické nastínění lidského života pomocí
výtvarných prvků černého divadla, tance, pantomimy a hudby.
V tomto pojetí originálního černého divadla prožijete s hlavním
hrdinou jeden obyčejný den a jeden, možná trochu obyčejný život. Části humorné, až groteskní, se střídají s poetikou
černého divadla, moderní taneční čísla alternují s klasickým
baletem a vše spojuje herecko-pantomimický projev hlavních
představitelů. Den je plný zážitků, ale stejně jako v životě – vše
má svůj konec.
12. – 18. 06. | 20.00 | DEJA VU
19. – 25. 10. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
26. – 30. 06. | 20.00 | DEJA VU
 DIVADLO IMAGE
scéna tance, nonverbálního
a černého divadla

Smích zakázán

24. 06. | 19.00 | Smích zakázán – M. Gavran | 3D company
25. 06. | 19.00 | Dobrý proti severáku
26. 06. | 16.00 | Fresh senior – koncert Petry Černocké

ČERNÁ DIVADLA
 ČERNÉ DIVADLO METRO

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 3–14 let) 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.

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. 06. | 20.00 | Galaxia – odvěká touha lidí odhalit záhady 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 horoskop. Přesuňme se do blíže neurčené minulosti a do míst, kde
se můžeme téměř dotknout hvězd.
02. 06. | 20.00 | Cabinet – nonverbální představení z prostředí
unikátního Musea kuriosit a zázraků. Budete svědky demonstrace
neuvěřitelných a geniálních vynálezů, které bezmála změnily svět.

03. 06. | 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 originálním pojetím principů černého divadla.
04. 06. | 20.00 | The Best of Image
05. 06. | 20.00 | Afrikania – představení vypráví o setkání manželského páru na jejich exotické dovolené a poštovního doručovatele, 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 taneční výkony. Přírodou inspirovaná scénografie a diváka obklopující
projekce dotvářejí atmosféru tohoto fantazijního světa, do něhož
Vás zveme na netradiční výlet.
06. 06. | 20.00 | Afrikania
07. 06. | 20.00 | Galaxia
08. 06. | 20.00 | Black Box – Black Box je mozaikou černodivadelních obrazů a tanečních výstupů kombinovaných s útržky
příběhu téměř kriminálního. Muž zákona v patách dvojici diletantských gangsterů. Hrdina, jako odhodlaný a nezničitelný vykonavatel spravedlnosti pronásleduje s vytrvalostí loveckého psa
neúnavně prchající zločince. Zda bude rozluštěna záhada černého
kufříku se můžete přesvědčit už sami.
09. 06. | 20.00 | Cabinet
10. 06. | 20.00 | The Best of Image
11. 06. | 20.00 | The Best of Image
12. 06. | 20.00 | Afrikania
13. 06. | 20.00 | Afrikania
14. 06. | 20.00 | Galaxia
15. 06. | 20.00 | Galaxia
16. 06. | 20.00 | Cabinet
17. 06. | 20.00 | The Best of Image
18. 06. | 20.00 | The Best of Image
19. 06. | 20.00 | Afrikania
20. 06. | 20.00 | Afrikania
21. 06. | 20.00 | Galaxia
22. 06. | 20.00 | Black Box
23. 06. | 20.00 | Cabinet
24. 06. | 20.00 | The Best of Image
25. 06. | 20.00 | The Best of Image
26. 06. | 20.00 | Afrikania
27. 06. | 20.00 | Afrikania
28. 06. | 20.00 | Galaxia
29. 06. | 20.00 | Galaxia
30. 06. | 20.00 | Cabinet

 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.

Aspects of Alice

01.–30. 06. | 19.00 a 21.30 | Aspects of Alice – poetické černodivadelní představení na motivy „Alenky v říši divů“ s hudbou
Petra Hapky a výtvarným ztvárněním Emmy Srncové. V inscenaci
jsou použity klasické postupy černého divadla, laterny magiky,
filmové projekce i ojedinělé technické triky. Přes 10 000 repríz
u nás i ve třiceti zemích světa! Součástí představení je interaktivní
workshop.

Light Art Show
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01.–30. 06. | 17.00 | LIGHT ART SHOW – navštivte jedinečnou show v centru Prahy. Prožijte romantický příběh,
stověžatého města a ponořte se do kouzla malování světlem.
Na luminiscenční 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

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

02. 06. | 19.00 | Atlantida – muzikál s hity Mira Žbirky – tvůrci
mimořádně úspěšného muzikálu Osmý světadíl přicházejí s dalším
výjimečným hitmuzikálem Atlantida s nejznámějšími písněmi
Mira Žbirky. Písničky jednoho z největších hitmakerů československé pop music doprovázejí tajemný napínavý příběh skupiny
mladých lidí na cestě za dobrodružstvím, která vždy bývá také
cestou k poznání sebe sama. Muzikál nabízí vedle hitů Mira Žbirky a strhujícího děje velkou, energií nabitou podívanou, kterou
jsou inscenace režiséra a choreografa Jána Ďurovčíka pověstné.
Herecký tým je opět sestavený z největších muzikálových talentů,
za nimiž diváci na muzikály Divadla Kalich tak rádi chodí. Hrají:
J. Kříž, T. Savka, M. Tomešová, M. Procházková, R. Tomeš, Z. Fric,
P. Novotný, M. Křížová, Ka. Steinerová, P. Pálek, M. Pleskot, T. Löbl,
A. Bartošová, O. Smysl aj., rež. J. Ďurovčík
03. 06. | 14.30 a 19.00 | Atlantida – muzikál s hity Mira Žbirky
05. 06. | 19.00 | Hana Zagorová – koncert – devítinásobná zlatá Slavice nezvykle v komorním prostředí Divadla Kalich.
Nestárnoucí hity jedné z nejpopulárnějších zpěvaček naší pop-music zazní v atmosféře, v jaké jste je ještě neslyšeli. Jako host
vystoupí Petr Rezek
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09. 06. | 19.00 | Pomáda – slavný světový muzikál – nechte se
strhnout nestárnoucí love story, která vám rozbuší srdce, a nezapomenutelnými hity, které vám rozproudí krev v žilách! Klidně
podlehněte nakažlivé chuti do života, hoďte starosti za hlavu
a vraťte se zpátky do časů, kdy se vše podstatné odehrávalo na tanečním parketu. Pomáda je zkrátka klasika, jaká nezklame. Těšit
se můžete na efektní taneční show plnou skvělé muziky, energie,
romantiky, humoru a strhujících výkonů české muzikálové špičky.
Hrají: J. Kříž, R. Tomeš, P. Pálek, K. Steinerová, V. Gidová, T. Savka,
P. Novotný, M. Tomešová, M. Procházková, T. Löbl, D. Gránský,
M. Křížová, N. Horáková, J. Bernáth, M. Pleskot aj., režie a choreografie: J. Ďurovčík
10. 06. | 14.30 a 19.00 | Pomáda – slavný světový muzikál
11. 06. | 13.30 | Pomáda – slavný světový muzikál
16. 06. | 19.00 | Srdcový král – slavná broadwayská muzikálová
komedie se slavnými hity byla vyhlášena Nejlepší inscenací v ČR
2016! Nesmrtelné songy Elvise Presleyho v ní doprovázejí adaptaci
Shakespearovy romantické komedie Večer tříkrálový. Do Ameriky
50. let ji převedl uznávaný libretista Joe DiPietro. Do jednoho
ospalého města přijíždí na motocyklu záhadný cizinec, aby všechny jeho obyvatele nakazil rebelstvím své hudby a jejich nudné
životy navždy převrátil vzhůru nohama… O Srdcovém králi se
píše jako o „nejlepším rokenrolovém muzikálu od Pomády“. Hrají:
J. Kříž/P. Pálek, P. Tenorová/P. Kosková, P. Vondráček/Z. Fric, P. Kutheil/Jan Tenkrát, rež. Š. Caban
17. 06. | 14.30 a 19.00 | Srdcový král
18. 06. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové má na svém kontě už více
než 100 vyprodaných repríz! Příběh o přátelství, lásce, ale i o boji
o přežití provází kromě nápadité hudby a vtipných textů také
ojedinělá režie tandemu Skutr, která diváky překvapuje efektními
výrazovými prostředky sahajícími až ke špičkovým akrobatickým
číslům. Hrají: J. Korn, J. Zonyga, J. Kříž, L. Šoralová, J. Cina, C. Kassai, M. Tomešová, R. Tomeš, Z. Fric, V. Marek, R. Tesařík, P. Opava,
M. Pleskot, R. Pavlovčinová
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
08. 09 | Krysař – muzikál | premiéra
09. – 10. | Krysař – muzikál
15. – 16. 09. | Osmý světadíl – muzikál
22. – 24. 09. | Krysař – muzikál
25. 09. | Hana Zagorová – koncert
29. 09. – 01.10. | Srdcový král – 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
 více informací k Festivalu Letní Kost pro radost naleznete v rubrice
„Divadelní festivaly“

VELKÁ SCÉNA
01. 06. | 15.30–17.30 | Divadelní den dětí – P. Mikeska,
L. Smrčková – dobrodružná a kouzelná cesta za známými českými pohádkami.
02. 06. | 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
07. 06. | 15.00 | Za oponou – Garderobiér – neformální
setkání diváků a novinářů s tvůrci nové premiéry.
09. 06. | 19.00 | GARDEROBIÉR – R. Harwood – tragikomedie
o nerozlučném vztahu dvou lidí, které spojila láska k divadlu.
V hlavních rolích R. Madeja a P. Mikeska, rež. P. Lančarič | premiéra
10. 06. | 19.00 | Prachy!!! – R. Cooney – anglická situační komedie s V. Hybnerovou a O. Vetchým v hlavních rolích | Divadlo
Palace Praha
12. 06. | 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
13. 06. | 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
14. 06. | 19.00 | Chaplin – P. Khek, L. Smrčková – směšně neveselý a nevesele směšný příběh krále komiků. V režii P. Kheka
v titulní roli Matouš Ruml j. h.
15. 06. | 18.00 | Garderobiér
16. 06. – 02. 07. | FESTIVAL LETNÍ KOST PRO RADOST
21. 06. | 19.00 | Chaplin
22. 06. | 18.00 | Kocour v botách – J. Galinová – pohádkový
písničkál na motivy známého příběhu bratří Grimmů | Docela
velké divadlo Litvínov
23. 06. | 19.00 | Kolega Mela Gibsona – T. Jachimek – One
man show Martina Trnavského | Divadelní spolek Frída Brno
27. 06. | 19.00 | Garderobiér
28. 06. | 10.00 | Garderobiér
29. 06. | 19.00 | Maškaráda | derniéra

www.kampocesku.cz

MALÁ SCÉNA
05. 06. | 16.00 | 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
12. 06. | 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 výjimečný herecký výkon v oboru činohra muži
19. 06. | 19.00 | Hovory na scéně – v červnových Hovorech
představí Petr Mikeska novou členku souboru Malvínu Pachlovou

DIVADLA PRO DĚTI
 DIVADLO D21

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

 rezervace lze provádět elektronicky na www.divadlod21.cz, telefonicky 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“

11. 06. | 16.00 | Ferda mravenec – práce všeho druhu – kdo by
neznal Ferdu Mravence a Brouka Pytlíka? Každý je přece zná! Kdo
ale ví, jak se Ferda dostal z mraveniště na louku, jak spravil Cvrčkovi rádio, jak zabavil děti paní Ploštice, jak osedlal Koníka, nebo jak
to bylo doopravdy se slečnou Beruškou? My to víme! | od 3 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 Divadla 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!

01. 06. | 10.00 | Kubula a Kuba Kubikula – V. Vančura, M. Pokorný – pohádka o potulném medvědáři, jeho malém medvídkovi
a přátelském strašidlu | od 4 let
02. 06. | 10.00 | Devatero pohádek – K. Čapek, V. Pokorný –
pan Kolbaba na dobrodružné poštovní pochůzce světem | od 5 let
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05. 06. | 10.00 | Trampoty kmotry lišky – J. Lada, M. Pokorný
– když se uprostřed lesa ve staré hájovně strhne mela mezi Kmotrou liškou a dvěma psy Sultánem a Hektorem, zůstává kdekomu
rozum stát | od 3 let
06. 06. | 10.00 | Stínadla se bouří – J. Foglar, O. Lážnovský –
druhý díl kultovní klukovské románové trilogie navazující na již
úspěšně uváděnou první část - Záhada hlavolamu | od 6 let
07. 06. | 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
08. 06. | 10.00 | Jak Jules žil Verne – O. Lážnovský – doba,
život a dílo francouzského snílka, dobrodruha, spisovatele a nesmrtelného vizionáře | od 8 let
09. 06. | 10.00 | Dobrodružství kocoura Modroočka – J. Kolář, M. Pokorný – poetická hudební pohádka o tom, jak jeden
kočičí kluk poznával svět | od 3 let
12. 06. | 10.00 | Lakomá Barka – J. Werich – ve vesnici Dejvice 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
15. 06. | 10.00 a 14.15 | MALÁ ČARODĚJNICE – O. Preussler,
P. Johansson – kouzelné příběhy nerozlučné dvojice malé čarodějnice, která už chce konečně patřit mezi velké, a jejího věrného
druha a rádce havrana Abraxase | od 4 let | premiéra
26. 06. | 10.00 | Ne)bezpečná (ko)média – V. Štěpánek –
mediální výchova pro děti a mládež v kyberkostce | Malá scéna
| od 9 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.facebook.com/divadlokampa
www.divadlokampa.cz

 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

10. 06. | 18.00 | Škola Malého stromu – dramatizace stejnojmenné knížky o malém indiánovi z kmene Čerokí jménem Malý
strom | Divadlo Cylindr | od 6 let | vstupné 150 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

 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 divadla otevřena po–pá 10.00–20.00 a so–ne 10.00–20.00
 vstupné: děti do 4 let zdarma (bez nároku na vlastní sedadlo), děti
od 4 let, dospělí, senioři 150 Kč; místa jsou číslována, divadelní sál
otevřen 30 minut před začátkem
 Divadlo Image spojuje černé divadlo, pantomimu a moderní tanec
a vychází tak z výrazných tradic těchto žánrů.

04. 06. | 15.00 | Živý kaleidoskop – černo-divadelní pohyblivé
obrazy tančících zvířat plné barev a kouzel střídají dva kamarádi
mimové, kteří společně nebo sobě navzájem vymýšlejí různé
kulišárny. Představení je vhodné pro děti od 3 let, ale pobaví
se i dospělí. Pro děti hrálo divadlo Image s úspěchem v mnoha
zemích světa a nyní se těší na malé české diváky.
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01. 06. | 09.00 | Pohádka z budíku – pohádka o dvou bratrech,
Pospícháčkovi a Loudáčkovi, kteří se vydali na dobrodružnou 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
06. 06. | 17.00 | Džinovo království noci | hraje LD Jiskra |
od 4 let
07. 06. | 09.00 | Hudební křižovatka – komunikativní hudební
pořad M. Renzové | od 5 let
13. 06. | 17.00 | Džinovo království noci | hraje LD Jiskra |
představení proběhne ve spolupráci s projektem Duhový tandem, po představení exkurze do světa loutek | určeno pro seniory
s dětmi | vstup zdarma | od 4 let |
14. 06. | 09.00 a 10.30 | Jak se zachraňuje Země – dva
cirkusoví klauni zábavnou formou seznamují děti s problematikou
životního prostředí a možnostmi, jak napravovat a omezovat nešťastné kroky, kterých se člověk v přírodě dopouští | hraje Divadlo
Piškot | od 8 let
15. 06. | 09.00 a 10.30 | Jak se zachraňuje Země

20. 06. | 17.00 | Kašpárek a zlá liška | hraje LD Jiskra | od 4 let
21. 06. | 09.00 a 10.30 | Tvé tělo – tvůj hrad – při neobvyklé
pohádkové exkurzi za přítomnosti šašků získáte důkaz o škodlivosti cukru, tabáku, alkoholu, léků. Nechcete-li své tělo předčasně
měnit v zříceninu, pak neváhejte ani na vteřinu a vstupte! | hraje
Divadlo Piškot | od 6 let
22. 06. | 09.00 a 10.30 | Tvé tělo – tvůj hrad | hraje Divadlo
Piškot | od 6 let
23. 06. | 09.00 a 10.30 | Tvé tělo – tvůj hrad | hraje Divadlo
Piškot | od 6 let
24. 06. | 17.00 | Kryštůfek a lesní bytosti – premiéra pohádky
divadla Pruhované panenky. Následuje dílnička v zahradě.
Představení proběhne ve spolupráci s projektem Duhový tandem
| určeno pro seniory s dětmi | vstup zdarma |
27. 06. | 17.00 | Kašpárek a zlá liška | hraje LD Jiskra | od 4 let

10. 06. | 14.00 | Magická esa – při velkých „copperfieldovských“ iluzích se vedle mistra světa ze Světového poháru bavičů,
iluzionisty Pavla Kožíška představí v neočekávaných rolích přední
české modelky. Těšit se můžete na čtyřmetrovou skluzavku času,
nebezpečné prostoupení 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. Březina, taneční
skupiny Magic Girls, Electric Men a další hosté | vstupné: 349 Kč
18. 06. | 14.00 | S kouzly kolem světa!
20. 06. | 09.30 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹

 DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA

 prodej vstupenek hodinu před začátkem nebo v Redutě po–pá
15.00–19.00
 činnost souboru je podporována hl. m. Prahou a Prahou 1

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.
 spojení: bus MHD od metra C – 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 zvýhodněných podmínek: cena: 120 Kč. Přednost při usazování v hledišti mají
školy, potom rádi posadíme i ostatní diváky

01. 06. | 09.30 | 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
08. 06. | 11.00 a 14.00 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹

www.kampocesku.cz

 DIVADLO MINARET

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

REDUTA

Národní 20, Praha 1

O Rusalce

05. 06. | 09.00 a 10.30 | O Rusalce – poetická pohádková
hra o lásce a odpuštění, se šťastným koncem a s hudbou Antonína Dvořáka. Česká lidová pohádka o lásce a řemeslech se
zpěvy a tanci, s hudebním doprovodem bratrů Krčkových. Hrají:
M. Majkusová, L. Jiřík, R. Nechutová/V. Koloušková a M. Ligač,
výprava A. Pitra, rež. M. Hlaučo | od 3 let
06. 06. | 09.00 a 10.30 | Démoni současnosti – tragikomedie
o nástrahách dnešního světa je určena především mladému publiku. Dospělým však mnozí démoni mohou být také povědomí...
Dynamická inscenace Divadla Minaret vtahuje diváky přímo
do příběhu a provokuje k hlubšímu zamyšlení nad vlastním životem. Největší démoni nespí pod postelí, ale v tvojí hlavě! Scénář
R. Nechutová, scéna A. Pitra, kostýmy E. Pitrová, hudba L. Jakl,
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choreografie E. Miškovič. Hrají: N. Válová, O. Brejcha, E. Miškovič
a R. Nechutová, rež. L. Jiřík | od 12 let
07. 06. | 17.00 | Maruška a dvanáct měsíčků – závěrečné
představení Studia Divadla Minaret, v němž se představí mladí
adeptí herectví ve věku 8 až 15 let, pohádková hra, v níž nechybí
písničky i humorná nadsázka, „Kdo je hodný, pilný v práci, nikdy
na to nedoplácí!“, scénář a režie: R. Nechutová, hrají členové
Studia Divadla Minaret | vstup volný | premiéra
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 (telefonické objednávky, po–pá 9.00–19.00)
www.divadlopohadek.cz (on–line objednávky)

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

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

Jungmannova 36/31, Praha 1

04. 06. | 11.00 | Ať žijí duchové! – pohádkový muzikál na motivy stejnojmenného filmu s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava
Uhlíře. Hrají: I. Čurdová, T. Alferi, K. Čondlová, P. Čulík, A. Klepáč,
Š. Tuček a další…
04. 06. | 14.00 | Ať žijí duchové!
10. 06. | 11.00 | Princové jsou na draka – dělání, dělání,
všechny smutky zahání… Pohádkový muzikál s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Hrají: L. Jeník, B. Mottlová, J. Jedlinský, V. Matějíčka, J. Stránská, P. Houška, D. Býmová a další …
17. 06. | 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
 DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA
Zřizovatel Divadla S+H – hlavní město Praha

01. 06. | 10.00 | Hurvínkovo přání – M. Klásek, O. Lážnovský
– být malým klukem Hurvínka nebaví! Musí poslouchat taťuldu,
a když ho ještě ke všemu pokladní nepustí do kina na premiéru
jeho nejoblíbenějšího hrdiny, protože je ještě malý, má toho dost.
Bloumá nešťastně prázdnou pasáží, když uslyší písničku starého
flašinetáře. Kde se tu tak najednou vzal? Jak se ukáže, není to jen
obyčejný flašinetář, ale kouzelný dědeček, který může Hurvínkovi splnit přání. Hurvínek nemusí dlouho přemýšlet, přeje si být
VELKÝ! Jestli se mu jeho přání vyplní a v dospělém těle bude tak
šťastný, jako očekával, to vám prozradí tato pohádka.
02. 06. | 10.00 | Hurvínkovo přání
03. 06. | 14.00 | Hurvínkovo přání
07. 06. | 10.00 | Hurvínkovo přání
08. 06. | 10.00 | Hurvínkovo přání
10. 06. | 14.00 | Hurvínkovo přání
11. 06. | 10.30 | Hurvínkovo přání
13. 06. | 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 uvěznila Žeryčka! Jak si s tím oba poradili, uvidíte.
14. 06. | 10.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie
17. 06. | 14.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie
18. 06. | 10.30 | Hurvínkova cesta do Tramtárie
 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

AAbezbariérový přístup
 divadlo je klimatizováno
 pokladna otevřena: po–pá 14.00–20.00, so–ne, svátky 2 hodiny
před začátkem představení, v den zahájení předprodeje 11.00–20.00
 rezervace a předprodej vstupenek na tel. 257 318 666 (pokladna) nebo 257 321 334 (obchodní odd., po–pá 9.30–16.30),
obchodni@svandovodivadlo.cz a na internetových stránkách

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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BUCHTY A LOUTKY

www.buchtyaloutky.cz

17. 06. | 15.00 | Žabák Valentýn – na motivy německé pohádky Burny Bose | 45 min | studio | od 3 let

Detail plastické výzdoby Staroměstské mostecké věže

zfilm
z

VYBÍRÁME Z PREMIÉR
 OD 01. 06.
 TEHDY SPOLU
Česká republika, 2017, historický, 75 min
Příběh vypráví o mladé Židovce Terezce Zágorové, která se na Valašsku ukrývá před hrozbou deportace v období II. světové války.
Terezka přijíždí na Valašsko z Plzně ke své tetě na vesnici. Snaží
se zapadnout do nového prostředí, poznává tradiční řemesla,
tradice, domácí zvířata a také zde prožívá svoji první dětskou
lásku. Avšak tíha válečné doby doléhá i na venkov a dívka si musí
dávat pozor, aby její tajemství nikdo neodhalil.
 Hrají: František Segrado, Eliška Balzerová
 Režie: Marta Santovjáková Gerlíková, Jiří Novotný
 WONDER WOMAN
USA, 2017, 141 min
Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou bojovnici.
Vyrůstala v chráněném ostrovním ráji až do doby, kdy na jejich
pobřeží havaroval americký pilot a vyprávěl jim o masivním konfliktu zuřícím v okolním světě. Diana opouští bezpečí domova
s přesvědčením, že dokáže hrozbu zastavit. Diana bojuje po boku
mužů ve válce, která má ukončit všechny konflikty, a objevuje plný
potenciál svých schopností... a svůj skutečný úděl.
 Hrají: Gal Gadot, Robin Wright, Chris Pine, Connie Nielsen
a další
 Režie: Patty Jenkins
 ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA
Dánsko, 2017, krimi komedie, 90 min
 Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE
Francie, Kanada, ČR, 2017, válečný, drama, 110 min

 OD 08. 06.
 MUMIE
USA, 2017, akční, horor, 115 min
Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafačovaní gázou
a zavření ve zdobené rakvi, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco mimořádného. Princezna Ahmanet by
chtěla zničit celý svět. Dokáže ji tajná organizace zvaná Prodigium
zastavit?
 Hrají: Sofia Boutella, Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle
Wallis a další
 Režie: Alex Kurtzman
 SKOKAN
Česká republika, 2017, komedie
Je začátek května. Skokan byl zrovna propuštěn z vězení. Slunce
svítí, ale představa budoucnosti na ústeckém předměstí rozhodně
nezahřeje. Co s tím? Zase bude bez koruny, zase bude prodávat
pervitin? Do zimy je zpátky v base. V televizi mluví o festivalu
v Cannes. Nějaký opilec, neherec, tam prý dostal cenu za film
a stal se hvězdou. Jasně, jede se do Cannes! Stopem.
Hrají: Karidja Touré, Klaudia Dudová, Milan Cifra
Režie: Petr Václav
 SMRTIHLAV
Francie, Velká Británie, Belgie, USA, 2017, životopisný,
akční, 119 min
Snímek Smrtihlav se od většiny předešlých filmových zpracování
s tímto tématem liší. Z výrazné části se totiž zaměřuje také na
opačnou stranu barikády na samotného Heydricha. Ten zde není
pouhým předmětem atentátu, ale důležitou aktivní postavou.
Vedle příběhu Československých parašutistů sleduje film Smrtihlav i jeho život, vzestup a kariéru, kterou ukončil jako jeden
z největších prominentů Třetí říše. Nejnovější verze atentátu na
Heydricha tak ukazuje nejen hrdinství, ale i nelítostné zlo, proti
kterému je namířené. Právě k tomuto pojetí odkazuje český název
stejně jako na fakt, že Heydrich byl jedním z inženýrů takzvaného
Konečného řešení židovské otázky.
 Hrají: Rosamund Pike, Jason Clarke, Mia Wasikowska, Jack
O‘Connell, Jack Reynor a další
 Režie: Cédric Jimenez
 KRÁL BELGIČANŮ
Belgie, Nizozemí, Bulharsko, 2016, drama, 94 min

Karlův most se Staroměstskou mosteckou věží a kopulí kostela sv. Františka z Assisi

www.kampocesku.cz
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 OD 15. 06.

 OD 22. 06.


FILMOVÝ FESTIVAL

 AUTA 3
USA, 2017, animovaný, rodinný

 HOLKY NA TAHU
USA, 2017, komedie
V odvážné komedii Holky na tahu uspořádá pětice nejlepších
kamarádek z vysoké školy (v podání Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilany Glazer a Zöe Kravitz) víkendové setkání
po deseti letech v podobě divoké dámské jízdy v Miami. Jejich
nespoutané řádění ale nabere překvapivě zlověstný směr poté,
co se jim nešťastnou náhodou podaří zabít striptéra. Zatímco se
v nastalém zmatku pokoušejí přijít na to, co si počnou, zažívají
další a další bizarní příhody, které je v průběhu celé noci sblíží více
než kdy předtím a pomohou jim zvládnout situace, ve kterých na
podpoře přátel a kamarádů záleží nejvíce.
 Hrají: Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Zoë Kravitz, Jillian
Bell, Colton Haynes, Demi Moore a další
 Režie: Lucia Aniello

 MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL
2017
8. – 10. 6. 2017

Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou
nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá
automechanička Cruz Ramirezová, která však sama pomýšlí na
vítězství a inspirace od Doktora Hudsona Horneta. Slavný závoďák
s číslem 95 musí ve Zlatém pístu všem dokázat, že nepatří do
starého železa.
 Hrají: Owen Wilson, Larry The Cable Guy, Bonnie Hunt,
Cheech Marin
 Režie: Brian Fee
 POBŘEŽNÍ HLÍDKA
USA, 2017, komedie, 119 min
Mitch je chlap jako hora se silným morálním kompasem a stoprocentním zápalem pro práci vodního záchranáře. Je to prostě
naprostý opak Matta Brodyho, bývalého úspěšného olympionika,
kterému sláva natolik stoupla do hlavy, že si po nekonečné sérii
průšvihů musí pod Mitchovým velením jako plavčík odkroutit
pár desítek hodin veřejně prospěšných prací. Matt má však ego
stejně silné jako bicepsy a ani takové varování osudu nebere
moc vážně. Místo bdění nad plážovými povaleči bez uzardění
zírá do výstřihu dalšího nováčka v týmu, nádherné ale odtažité
Summer. Za jiných okolností by si ho Mitch asi podal, jenže teď
na to nemá čas, protože se mu na pláži začaly kupit problémy. Tu
moře vyplaví pytlíček s drogami, tu mrtvolu... A protože místní
policie vše bohorovně přehlíží, vydá se parta plavčíků na trestnou
výpravu, která nemůže skončit dobře, pokud jeden z jejích členů
nepřestane všechno sabotovat.
 Hrají: David Hasselhoff, Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario a další
 Režie: Seth Gordon
 EXTRÉMNÍ RYCHLOST
Francie, 2017, akční, 94 min
 TRPKÁ ÚRODA
Kanada, 2017, válečný, 103 min
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 TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
USA, 2017, dobrodružný, sci-fi
 OD 29. 06.
 JÁ, PADOUCH 3
USA, 2017, komedie, rodinný, 96 min

La Fabrika, Komunardů 30, Praha 7
Divadlo Palace, Václavské nám. 43, Praha 1
Více informací naleznete na www.mentalpower.cz

Tereza Voříšková, Vojta Kotek & MENTAL POWER zvou filmový festival a doprovodné akce.
MPPFF je mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením, který pořádá a organizuje
HENDAVER, z. s. Festival probíhá celoročně ve vybraných lokalitách
v ČR a uvádí filmy, ve kterých hrají výhradně lidé s mentálním
a kombinovaným postižením. Hlavní myšlenkou festivalu je
vytvořit podmínky pro uměleckou seberealizaci lidí s postižením a podílet se tak na jejich duševním rozvoji. Festival maže
hranice, které by jinak stály handicapovaným v cestě do světa
aktivní umělecké činnosti. Vymezuje zcela ojedinělý nový prostor
pro vlastní vyjádření. Přivádí postižené (ne)herce před filmovou
kameru, na stříbrné plátno a odtud na červený koberec. Slavnostní
chvíle poté vrcholí nominacemi, předáním cen za promítané filmy
a autogramiádou. Festival tím dosahuje společenské integrace
postižených a to způsobem, který nemá ve světě obdoby.

Vítězové jednotlivých kategorií letošního ročníku budou přebírat
ocenění z rukou Terezy Voříškové, Evy Holubové a dalších porotců; galavečerem provede Vojtěch Kotek, který je s festivalem už
také řadu let spojován a je autorem jeho několika posledních
videospotů.
Vstupenky se budou prodávat na místech konání, vstupenka na
celý festival bude stát 600 Kč.
08. 06. | 18.00 | Koncertní happening za účasti kapel: Tam
Tam Batuchada, TH!S, Děda Mládek Illegal Band a projekce
dokumentárních filmů | cena vstupenky 250 Kč | La Fabrika
09. 06. | 14.00–20.00 | Projekce filmů | cena vstupenky 200 Kč
| Divadlo Palace
10. 06. | 18.00 | Galavečer – předávání cen letošního ročníku
| cena vstupenky 250 Kč | Divadlo Palace

LETNÍ KINO
 MEETFACTORY – LETNÍ KINO

Ke Sklárně 3213/ 15, 150 00, Praha 5
www.meetfactory.cz

 vstupné: 80 Kč, pro obyvatele Prahy 5 sleva 50%
 předprodej vstupenek na www.meetfactory.cz

 Hrají: Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker, Miranda Cosgrove,
Elsie Kate Fisher a další
 Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin
 VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO
USA, 2017, romantický, 96 min
Snímek pojednává o dívce Madeline, která, ač to zní paradoxně,
je alergická na vše kolem ní. Tato vzácná choroba ji omezuje jen
na pohyb doma, Madeline nesmí ven a skoro nikdo nesmí k ní.
Vše se ale mění, když se do sousedního domu přistěhuje nová
rodina. Osmnáctileté Madeline se otáčí život vzhůru nohama,
když poznává Ollyho. Během krátkého času zažívá to, co za svých
18 let nezažila. Dobrodružství, nebezpečí a lásku.
 Hrají: Amandla Stenberg, Nick Robinson, Anika Noni Rose,
Ana de la Reguera a další
 Režie: Stella Meghie

11. ročník filmového festivalu MPPFF odstartuje koncertním
happeningem a projekcí dokumentárních filmů ve čtvrtek
8. června od 18.00 v holešovické La Fabrice. Další dny se
přestěhuje do prostor Divadla Palace v pasáži Jalta na Václavském
náměstí. V pátek 9. června je naplánována projekce filmů, sobota
10. června bude patřit slavnostnímu udílení cen letošního 11. ročníku mezinárodního filmového festivalu MPPFF.
Na světově unikátní filmový festival (ne)herců s mentálním
a kombinovaným postižením zve jeho patronka Tereza Voříšková: „Proč přijít? To je jasné! Protože to je lepší než Vánoce,
narozeniny a protože tam je hrozně moc splněných snů na jednom
místě. Včetně toho mého. Mentál Power Vám všem!“

www.kampocesku.cz

Přijďte do továrny, do prostor mezi kolejemi a dálnicí, a vydejte
se s námi na filmovou cestu létem. První film „My jsme nejlepší“
promítáme už 31. května.
31. 05. | 21.30 | Zahájení – My jsme nejlepší – L. Moodysson
– Film Europe
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ČERVEN

 promítáme každé úterý od cca 21.30

07. 06. | Užívej si, co to jde – W. Allen
14. 06. | Podivnější než ráj – J. Jarmush
21. 06. | Království zvěrstev – D. Michôd
28. 06. | Plakat smíchy – J. Molotnikov
ČERVENEC

 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)

 promítáme každé úterý od cca 21.30

05. 07. | Slow West – J. Maclean
12. 07. | Země zaslíbená – A. Wajda
18. 07. | Bílý bůh
26. 07. | Černý Petr – M. Forman
SRPEN

 promítáme každé úterý od cca 21.30

02. 08. | Intimní osvětlení – I. Passer
09. 08. | Parade – S. Dragojević
16. 08. | Následky lásky – P. Sorrentino
23. 08. | Naše malá sestra – H. Kore-eda
30. 08. | Submarino – Vinteberg
ZÁŘÍ

 promítáme každé úterý od cca 21.30

Lurdy – J. Hausner
Big Lebowski – bratři Coenové
Čekající ženy – I. Bergman


PROGRAM KIN A–Z
 uzávěrka tohoto vydání byla 10. května, 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, e-mailem,
telefonicky nebo na pokladně kina
 pokladna otevřena po–čt 16.00–19.00

07. 06. | 19.30 | Všechno nebo nic
28. 06. | 19.30 | Spojenci
21. 06. | 19.30 | La La Land
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01. 06. | 16.00 | Masaryk – ČR
01. 06. | 18.15 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
01. 06. | 20.45 | Rocco – Francie
02. 06. | 13.30 | Lady Macbeth – GB
02. 06. | 16.00 | Polina – Francie/USA
02. 06. | 16.15 | Masaryk – ČR
02. 06. | 18.15 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
02. 06. | 18.45 | Sergej Polunin: Dancer – GB/USA/Rusko/Ukr.
02. 06. | 20.30 | Sergej Polunin: Dancer – GB/USA/Rusko/Ukr.
03. 06. | 13.45 | Naprostí cizinci – Itálie
03. 06. | 14.00 | Příšerky pod hladinou 3D – Šp/USA –
česká verze
03. 06. | 15.45 | Z Paříže do Paříže – Fra/Kanada/ČR –
česká verze
03. 06. | 16.00 | Polina – Francie/USA
03. 06. | 18.00 | Masaryk – ČR
03. 06. | 18.15 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
03. 06. | 20.30 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
03. 06. | 20.45 | Rocco – Francie
04. 06. | 13.45 | Naprostí cizinci – Itálie
04. 06. | 14.00 | Příšerky pod hladinou 3D – Šp/USA –
česká verze
04. 06. | 15.45 | Z Paříže do Paříže – Fra/Kanada/ČR –
česká verze
04. 06. | 16.00 | Polina – Francie/USA
04. 06. | 18.00 | Masaryk – ČR
04. 06. | 18.15 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
04. 06. | 20.30 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
04. 06. | 20.45 | Rocco – Francie
05. 06. | 13.30 | Sibiřský deník – Lot/Fin/ČR
05. 06. | 16.00 | Polina – Francie/USA
05. 06. | 18.00 | I dva jsou rodina – Fra/GB
05. 06. | 18.15 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
05. 06. | 20.30 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
05. 06. | 20.45 | Špína – ČR/SR

06. 06. | 15.45 | Z Paříže do Paříže – Fra/Kanada/ČR – česká
verze
06. 06. | 16.00 | Polina – Francie/USA
06. 06. | 18.15 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
06. 06. | 18.45 | Světové malířství na plátnech kin:
Malby moderních zahrad | seniorská sleva 50 Kč
06. 06. | 20.30 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
06. 06. | 20.45 | Špína – ČR/SR
07. 06. | 13.30 | Špína – ČR/SR
07. 06. | 16.00 | Polina – Francie/USA
07. 06. | 17.30 | Masaryk – ČR
07. 06. | 18.15 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
07. 06. | 20.45 | Špína – ČR/SR
09. 06. | 10.30 | MamaKino: Naprostí cizinci – Itálie
09. 06. | 13.30 | Bába z ledu – ČR
09. 06. | 16.15 | Naprostí cizinci – Itálie
09. 06. | 16.30 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA
09. 06. | 18.15 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
09. 06. | 19.00 | TAKE THAT: Wonderland – přímý přenos
koncertu v Londýně
09. 06. | 20.45 | Rocco – Francie
10. 06. | 10.30 | Naprostí cizinci – Itálie
10. 06. | 13.45 | Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta –
česká verze
10. 06. | 15.30 | Masaryk – ČR
10. 06. | 16.15 | Král Belgičanů – Bel/Niz/Bul
10. 06. | 18.00 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA
10. 06. | 18.15 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
10. 06. | 20.30 | Mumie – USA
10. 06. | 20.45 | Rocco – Francie
11. 06. | 13.30 | Naprostí cizinci – Itálie
11. 06. | 13.45 | Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta –
česká verze
11. 06. | 15.30 | Masaryk – ČR
11. 06. | 16.15 | Král Belgičanů – Bel/Niz/Bul
11. 06. | 18.00 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA
11. 06. | 18.15 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
11. 06. | 20.30 | Mumie – USA
11. 06. | 20.45 | Rocco – Francie
12. 06. | 13.30 | Polina – Francie/USA
12. 06. | 16.15 | Naprostí cizinci – Itálie
12. 06. | 18.00 | Masaryk – ČR
12. 06. | 18.15 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
12. 06. | 20.30 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA
12. 06. | 20.45 | Rocco – Francie
13. 06. | 16.00 | Naprostí cizinci – Itálie
13. 06. | 16.15 | Král Belgičanů – Bel/Niz/Bul
13. 06. | 18.00 | Masaryk – ČR
13. 06. | 18.15 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
13. 06. | 20.30 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA
13. 06. | 20.45 | Rocco – Francie
14. 06. | 13.30 | Neznámá dívka – Bel/Fra
14. 06. | 16.15 | Naprostí cizinci – Itálie
14. 06. | 16.30 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA

www.kampocesku.cz

14. 06. | 18.15 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
14. 06. | 19.00 | Bolšoj balet: Zlatý věk | seniorská sleva
50 Kč
14. 06. | 20.45 | Rocco – Francie
15. 06. | 16.45 | Naprostí cizinci – Itálie
15. 06. | 18.45 | Král Belgičanů – Bel/Niz/Bul
15. 06. | 20.45 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
16. 06. | 13.30 | La La Land – USA
16. 06. | 16.00 | Naprostí cizinci – Itálie
16. 06. | 16.30 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA
16. 06. | 18.00 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
16. 06. | 19.00 | ROLLING STONES – OLÉ OLÉ OLÉ
16. 06. | 20.30 | Král Belgičanů – Bel/Niz/Bul
17. 06. | 13.45 | Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta –
česká verze
17. 06. | 16.00 | Naprostí cizinci – Itálie
17. 06. | 16.15 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
17. 06. | 18.00 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
17. 06. | 18.45 | Zabijáci z maloměsta – Dánsko
17. 06. | 20.30 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA
17. 06. | 20.45 | Král Belgičanů – Bel/Niz/Bul
18. 06. | 13.45 | Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta –
česká verze
18. 06. | 16.00 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
18. 06. | 16.15 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
18. 06. | 18.45 | Světové malířství na plátnech kin:
Michelangelo | seniorská sleva 50 Kč
18. 06. | 19.00 | Zabijáci z maloměsta – Dánsko
18. 06. | 20.30 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA
19. 06. | 13.30 | Z Paříže do Paříže – Fra/Kanada/ČR
19. 06. | 13.30 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
19. 06. | 16.15 | Naprostí cizinci – Itálie
19. 06. | 18.00 | Bába z ledu – ČR
19. 06. | 18.15 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
19. 06. | 20.15 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA
19. 06. | 20.45 | Zabijáci z maloměsta – Dánsko
20. 06. | 16.00 | Naprostí cizinci – Itálie
20. 06. | 16.15 | Sibiřský deník – Lot/Fin/ČR
20. 06. | 18.15 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
20. 06. | 18.45 | Světové malířství na plátnech kin: Americký impresionismus | seniorská sleva 50 Kč
20. 06. | 20.30 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA
20. 06. | 20.45 | Zabijáci z maloměsta – Dánsko
21. 06. | 13.30 | Tehdy spolu – ČR
21. 06. | 16.15 | Vetřelec: Covenant – USA/UK
21. 06. | 16.30 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR
21. 06. | 18.45 | Zabijáci z maloměsta – Dánsko
21. 06. | 19.00 | Naprostí cizinci – Itálie
21. 06. | 20.45 | Bolšoj Balet: Světlý pramen | seniorská
sleva 50 Kč
22. 06. | 16.00 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA
22. 06. | 16.15 | Zabijáci z maloměsta – Dánsko
22. 06. | 18.15 | Únos – SR
22. 06. | 20.30 | Král Belgičanů – Bel/Niz/Bul
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FILMOVÉ PROJEKCE
01. 06. | 19.00 | WONDER WOMAN – USA 2017, Patty Jenkins. Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna
Amazonek Diana trénink. Ve válce pak objevuje potenciál svých
schopností... | od 12 let | anglicky s českými titulky | 141 min |
vstup volný, místenky v pokladně od 14.00 | velký sál | premiéra
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.

02. 06. | 19.30 | Psi Páně – ČR 2017, Jonáš Vacek. Kdo to jsou
dominikáni a co tady v 21. století vůbec dělají? Jejich hlavním
posláním je hlásat křesťanskou víru. A být s člověkem dnešní doby.
Prostřednictvím bratra Jindřicha poznáváme jejich každodenní
práci a poslání. Projekce za účasti členů dominikánského řádu |
70 min | vstupné 80 Kč | malý sál
07. 06. | 19.00 | Klient – Írán, Francie 2016, Asghar Farhadi.
Mladý manželský herecký pár se nastěhuje do bytu, v němž se
skrývá tajemství po předchozí nájemkyni prostitutce... Oscar za
Nejlepší zahraniční film (2017), Cena za scénář MFF v Cannes 2016
| od 12 let | persky s českými titulky | 125 min | vstupné 80 Kč |
velký sál
MINI SCI-FI FEST
03. 06. | 18.00 | Strážci galaxie vol. 2 – 3D – USA 2017,
James Gunn. V rytmu zbrusu nových Nejlepších hitů #2 pokračují
ve filmu od studia Marvel Strážci Galaxie Vol. 2 dobrodružství
party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice Kosmu |
od 12 let | český dabing | 136 min | vstupné 110 Kč | velký sál
08. 06. | 19.30 | MUMIE – 3D – USA 2017, Alex Kurtzman.
Princezna Ahmanet by chtěla zničit celý svět. Dokáže ji tajná
organizace zvaná Prodigium zastavit? V hlavní roli Tom Cruise
| od 12 let | anglicky s českými titulky | vstupné 150 Kč | velký sál
15. 06. | 19.00 | Vetřelec: Covenant – USA 2017, Ridley Scott.
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve své kultovní sérii
Vetřelec | od 12 let | anglicky s českými titulky | 122 min | vstupné
90 Kč | velký sál

 projekce s úvodem Mgr. Vladimíra Hendricha, Ph.D.

05. 06. | 19.00 | Neznámá dívka – Jean-Pierre a Luc Dardennovi – Belgie, Francie 2016. Mladičká lékařka Jenny (hvězdná Adèle
Haenel) provozuje praxi po starém a nemocném mentorovi. Když
se jednoho dne večer rozezní v její ordinaci zvonek, Jenny zakazuje
svému mladému asistentovi, aby otevřel. Ráno se Jenny dozvídá,
že neznámá dívka byla opodál nalezena mrtvá... Drama svědomí
jako sociální detektivka. Nominace na Césara a Zlatou palmu na
MFF v Cannes 2016 | 113 min | vstupné 80 Kč | velký sál
07. 06. | 19.00 | Personal Shopper – Olivier Assayas – Francie-SRN 2016. Mladá Američanka Maureen (Kristen Stewartová)
se živí v Paříži jako osobní nákupčí oblečení pro celebritu. Svůj
volný čas tráví v podivném opuštěném domě. Je Maureen opravdu
schopná komunikovat s dušemi zemřelých, stejně jako její dvojče,
Lewis, který nedávno zemřel? Duchařské drama získalo Cenu za
nejlepší režii na MFF v Cannes 2016 | 105 min | vstupné 80 Kč |
velký sál
14. 06. | 19.00 | Nocturama – Bertrand Bonello – Francie,
SRN, Belgie 2016. Ráno v Paříži. Několik mladých lidí z různých
prostředí. Zdá se, že je vede nějaký plán. Stahují se k jednomu
bodu – obchodnímu domu – právě ve chvíli, kdy zavírá. Filmařsky
brilantní thriller s tématem terorismu. Cena Signis na MFF v San
Sebastianu 2016 | 130 min | vstupné 80 Kč | velký sál
FILMOVÝ KLUB – BIO SENIOR

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

06. 06. | 16.00 | Botticelli: Inferno – Itálie 2016, 97 min.,
české titulky) Jaký je příběh obrazu Inferno? Proč skončilo dílo
ztracené a nedokončené a jak se jej podařilo znovu objevit? |
české titulky | 97 min | vstupné 60 Kč | velký sál
13. 06. | 16.00 | Zahradnictví: Rodinný přítel – ČR, Slovensko, Polsko, 2017, Jan Hřebejk, 110 min.) Melodrama odehrávající
se ve 40. letech za německé okupace | 110 min | vstupné 60 Kč |
velký sál
FILMOVÝ KLUB

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

FILM A HUDBA
08. 06. | 17.00 | Tosca – Švýcarsko 2008, záznam opery. Pucciniho Tosca je melodrama v nejčistší podobě. Tato skutečně „akční
opera“ je realistická detektivka, doplněná láskou, mučením, zradou, vraždou i sebevraždou. V produkci Curyšské Opery v hlavních
rolích vystoupí Emily Magee, Jonas Kaufmann a Thomas Hampson
| české titulky | 125 min | vstupné 100 Kč | velký sál
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SOUČASNÉ FILMAŘKY V.
13. 06. | 19.00 | 150 miligramů – Emmanuelle Bercot – Francie
2016 – pneumoložka pracující v nemocnici v Brestu přijde na
souvislost mezi nevyjasněnými úmrtími pacientů a podáváním
léku Mediator, který je na trhu již 30 let. Má-li zvítězit pravda,
musí Irène Frachon, jejímž skutečným příběhem se film inspiroval, svést boj Davida s Goliášem. Projekci uvede Mgr. Vladimír
Hendrich, Ph.D. | 128 min | vstupné 80 Kč | 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 zdravotním 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
→ cyklus midnight movies
→ němé filmy s živou hudbou
→ filmové kurzy pro veřejnost

06. 06. | 19.00 | Na mléčné dráze – Srbsko, V. Británie, Mexiko
2016, Emir Kusturica. Kosťa vozí uprostřed válečné zóny mléko.
Při jedné ze zastávek se seznámí s okouzlující ženou (Monica
Bellucci), která se ukrývá před svým nápadníkem | od 15 let |
srbsky s českými titulky | 125 min | vstupné 90 Kč | velký sál
13. 06. | 19.00 | Proti vlastní krvi – Velká Británie 2016,
Adam Smith. Tři generace rodiny Cutlerů žijí jako psanci uprostřed
490x490_NFA_Cd.indd 1

82  film

KNIHOVNY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ VIII. – S FILMY, KTERÉ
V TELEVIZI NEUVIDÍTE
06. 06. | 19.00 | Knihovna literárního vědce a fotografa
českých spisovatelů Milana Jankoviče – ČR 2017. Cesta od
znovuobjevení strukturalismu přes vyhazov z Ústavu české literatury k focení Bohumila Hrabala, hrobů českých spisovatelů a zpět
k literární vědě. Projekce s lektorským úvodem a besedou. Besedu
s M. Jankovičem, P. Kotykem a B. Ludvíkem moderuje Vladimír
Hendrich | 46 min | vstupné 50 Kč | malý sál

Bartolomějská 11, Praha 1
ponrepo.nfa.cz
 /kavarnaponrepo

 změna programu vyhrazena

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SOUČASNÉ EVROPSKÉ FILMY

hrabství Gloucestershire. V jedné z nejbohatších částí Británie
bydlí v karavanovém táboře a neustále se pohybují za hranou
zákona | od 15 let | anglicky s českými titulky | 98 min | vstupné
80 Kč | velký sál

www.kampocesku.cz

 /kinoponrepo

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

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

21. 06. | 19.00 | The Circle – USA, Spojené arabské emiráty,
2017, James Ponsoldt. V úchvatné a největší high-tech společnosti
The Circle neexistuje problém, který by nebylo možné vyřešit. Její
technologie mají moc doslova změnit svět | 110 min | vstupné
80 Kč | velký sál

Bartolomějská 11, Praha 1
ponrepo.nfa.cz
 /kavarnaponrepo

29. 06. | 18.30 | Únos – SR
30. 06. | 18.45 | Naprostí cizinci – Itálie
30. 06. | 20.30 | Král Belgičanů – Bel/Niz/Bul
30. 06. | 20.45 | Všechno, úplně všechno – USA

 /kinoponrepo

23. 06. | 13.30 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA
23. 06. | 16.00 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA
23. 06. | 16.15 | Trpká úroda – Kanada
23. 06. | 18.15 | Únos – SR
23. 06. | 18.30 | Rocco – Francie
23. 06. | 20.30 | Král Belgičanů – Bel/Niz/Bul
23. 06. | 20.45 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
24. 06. | 13.30 | La La Land – USA
24. 06. | 14.00 | Auta 3 - 3D – česká verze
24. 06. | 16.00 | Jonas Kaufmann: Moje Itálie | seniorská
sleva 50 Kč
24. 06. | 16.15 | Trpká úroda – Kanada
24. 06. | 18.00 | Únos – SR
24. 06. | 18.30 | Rocco – Francie
24. 06. | 20.15 | Král Belgičanů – Bel/Niz/Bul
24. 06. | 20.45 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
25. 06. | 13.30 | La La Land – USA
25. 06. | 14.00 | Auta 3 - 3D – česká verze
25. 06. | 16.00 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA
25. 06. | 16.15 | Trpká úroda – Kanada
25. 06. | 18.15 | Únos – SR
25. 06. | 18.30 | Rocco – Francie
25. 06. | 20.30 | Král Belgičanů – Bel/Niz/Bul
25. 06. | 20.45 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
26. 06. | 13.30 | Únos – SR
26. 06. | 16.00 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA
26. 06. | 16.30 | Naprostí cizinci – Itálie
26. 06. | 18.15 | Jonas Kaufmann: Moje Itálie | seniorská
sleva 50 Kč
26. 06. | 18.30 | Únos – SR
26. 06. | 20.15 | Král Belgičanů – Bel/Niz/Bul
26. 06. | 20.45 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
27. 06. | 13.30 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA
27. 06. | 16.15 | Naprostí cizinci – Itálie
27. 06. | 18.15 | Rocco – Francie
27. 06. | 18.45 | Ladies Movie Night: Holky na tahu – USA
27. 06. | 20.30 | Únos – SR
28. 06. | 13.30 | Trpká úroda – Kanada
28. 06. | 16.00 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA
28. 06. | 16.30 | Naprostí cizinci – Itálie
28. 06. | 18.15 | Únos – SR
28. 06. | 18.30 | Rocco – Francie
28. 06. | 20.30 | Král Belgičanů – Bel/Niz/Bul
28. 06. | 20.45 | Na mléčné dráze – Srb/Mex
29. 06. | 10.30 | MamaKino: Holky na tahu – USA
29. 06. | 16.00 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA
29. 06. | 16.45 | Špína – ČR/SR
29. 06. | 18.30 | Únos – SR
29. 06. | 18.45 | Naprostí cizinci – Itálie
29. 06. | 20.30 | Král Belgičanů – Bel/Niz/Bul
29. 06. | 20.45 | Všechno, úplně všechno – USA
30. 06. | 13.30 | Všechno, úplně všechno – USA
30. 06. | 16.00 | Smrtihlav – Fra/GB/Bel/USA
30. 06. | 16.45 | Špína – ČR/SR

→ kavárna Ponrepo
Nejen pro milovníky dobré kávy
a filmu otevřena denně do 01 hod.
16.03.15 19:50
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01. 06. | 17.30 | Rosa Cannoneová – Johanna
Schellhagenová – Zbavit se strachu – Německo,
Itálie 2015
01. 06. | 20.00 | Anna Grusková – Profesionální cizinka
– Slovensko 2016
02. 06. | 17.30 | Leander Haussmann – Hotel Lux –
Německo 2011
02. 06. | 20.00 | Jiří Krejčík – Ves v pohraničí – ČSR 1948
04. 06. | 15.00 | Olle Hellbom – Michal dělá pořádek –
Švédsko, SRN 1972
05. 06. | 17.30 | Peter Glenville – Období zkoušek – Velká
Británie 1962
05. 06. | 20.00 | Rainer W. Fassbinder – Strach jíst duše
– SRN 1973
06. 06. | 17.30 | Pasquale Squitieri – Corleone – Itálie
1978
06. 06. | 20.00 | Rainer W. Fassbinder – Katzelmacher
– SRN 1969
07. 06. | 17.30 | Boro Drašković – Horoskop – Jugoslávie
1969
07. 06. | 20.00 | Armand Gatti – Ohrada – Francie,
Jugoslávie 1960
08. 06. | 18.00 | Marcel Ophüls – Lítost a soucit – Francie
1970
09. 06. | 17.30 | Alexandr Alov – Vladimir Naumov –
Vichřice – SSSR 1958
09. 06. | 20.00 | Constantin Costa-Gavras – Zločin
v expresu – Francie 1965
10. 06. | 19.00 | Muzejní noc v Ponrepu – dětem – pásmo
krátkých filmů
10. 06. | 21.00 | Němé komedie s živým doprovodem –
pásmo krátkých filmů
10. 06. | 23.00 | John Badham – Horečka sobotní noci
– USA 1977
11. 06. | 15.00 | Harald Reinl – Poklad na Stříbrném
jezeře – SRN, Jugoslávie 1962
12. 06. | 17.30 | Desmond Davis – Zkouška neviny – Velká
Británie 1984
12. 06. | 20.00 | Želimir Žilink – Raná díla – Jugoslávie
1969
13. 06. | 17.30 | Alberto Lattuada – Michelangelo Antonioni – Gardový seržant – Itálie, USA 1958
14. 06. | 17.30 | Jovan Živanović – Příčinu smrti neuvádět – Jugoslávie 1968
14. 06. | 20.00 | Antonio Pietrangeli – Adua a její družky
– Itálie 1960
15. 06. | 20.00 | Tomáš Svoboda – Jako z filmu – ČR 2016
16. 06. | 17.30 | Desmond Davis – Znamení čtyř – Velká
Británie 1983
16. 06. | 20.00 | Desmond Davis – Souboj Titánů – Velká
Británie 1981

19. 06. | 17.30 | Jack Clayton – Místo nahoře – Velká
Británie 1959
19. 06. | 20.00 | Krsto Papić – Pouta – Jugoslávie 1969
20. 06. | 17.30 | Vítězný film Magnesia – Český lev –
pásmo studentských filmů
20. 06. | 20.00 | UMPRUM Animované diplomky – pásmo
filmů
21. 06. | 17.30 | Václav Binovec – Za svobodu národa –
ČSR 1920
21. 06. | 20.00 | Sergej M. Ejzenštejn – Generální linie
– SSSR 1929
22. 06. | 17.30 | Vjačeslav Turžanskij – Carův kurýr –
Francie 1926
23. 06. | 17.30 | Václav Binovec - Plameny života + Boris
A. Orlický - Ukřižovaná – ČSR 1921
23. 06. | 20.00 | Marta Frelih – Ita Rina – Filmová hvězda, která odmítla Hollywood – Slovinsko 2016
26. 06. | 17.30 | Carl Junghans – Takový je život – ČSR,
Německo 1929
26. 06. | 20.00 | Ermanno Olmi – Ať žije paní! – Itálie 1987
27. 06. | 17.30 | Moshé Mizrahi – Drahá neznámá –
Francie 1980
27. 06. | 20.00 | Karel Anton – Tonka Šibenice – ČSR 1930
28. 06. | 17.30 | Vladimir Ch. Vladimirov – Výkřik do
sibiřské noci – ČSR 1935
28. 06. | 20.00 | Večer Samozvanců – Cena Andreje „Nikolaje“ Stankoviče za rok 2016
29. 06. | 17.30 | František Čáp – Tanečnice – Protektorát
Čechy a Morava 1943
30. 06. | 17.30 | Miroslav Krňanský – Černý plamen – ČSR
1930
30. 06. | 20.00 | Ljubiša Kozomara – Gordan Mihić –
Vrány – Jugoslávie 1969

Večerní Karlův most
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4. - 9. července 2017

zkoncerty
z

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

11. 06. | 20.00 | INDEX | … site specific. Agata Zubel – zpěv,
Antonín Šilar – scéna, Jan Komárek – light design. Program: Agata Zubel: Aforyzmy na Miłosza (česká premiéra), Fausto Romitelli:
Index of Metals | místo brzy odtajníme!
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

Letní hudební festival a houslové kurzy

Klášterecké hudební prameny
Pořádá:
Město Klášterec nad Ohří, Zámek Klášterec nad Ohří a agentura Subiton.
http://zamek.klasterec.cz

 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
 on-line 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, 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
– tenor, François Joron – tenor, Lisandro Abadie – bas, Les pages
& les chantres du Centre de musique baroque de Versailles (Francie) – 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 Telemann 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
 MEZINÁRODNÍ KONCERTNÍ CYKLUS
CHARITAS 2017
20. ročník celoroční koncertní řady
v tradičních i netradičních prostorách Prahy
www. jchart.cz

 Členové Klubu posluchačů hudby při umělecké agentuře JCH mohou
mít nárok na zvýhodněné vstupné nebo vstup zdarma. Informace
o programu a členství: www. jchart.cz, e-mail: kph@jchart.cz,
tel. +420 272 736 724.

20. 06. | 19.00 | Komorní orchestr Vladimíra Sommera,
dir. Richard Hynson, Bel Canto Chorus International, Erica
Breitbarth – soprán, Sandra Lash – alt, Cameron Smith –
tenor, Kevin Bailey – bas. Program: J. Rutter: Requiem, J. S.
Bach: Kantáta, BWV 80 pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany
| vstupenky: pokladna Obecního domu, Ticketpro, Via Musica, Ticketon, zvýhodněné klubové vstupné pro členy Klubu posluchačů
hudby při agentuře JCH, bližší informace na kph@jchart.cz | Obecní
dům – Smetanova síň, nám. Republiky 5, Praha 1

http://kultura.klasterec.cz

www.kampocesku.cz
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 MUSICA ORBIS 2017
Více informací na www.musicaorbis.cz

 vstupenky v sítích Colosseum Ticket, Ticketpro a Via Musica
 pořadatel: The Prague Concert Co., Na Kozačce 1, Praha 2,
tel. + 420 222 524 388, e-mail: admin@concert.cz, www.concert.cz,
www.koncertniklub.cz

koncert zazní s doprovodem smyčcového orchestru. Pořad o návštěvách slavných umělců v Praze doplní průvodní slovo sólisty
večera | Velký sál Novoměstské radnice
 NOVOFEST 2017
7. ročník festivalu v historických prostorách
Novoměstské radnice na Karlově náměstí

12. 06. | 19.30 | Komorní cyklus (K). Ticho v prostoru naplněné hudbou. Hana Jarošová Kubisová – housle, Teodor
Brcko – violoncello, Václav Mácha – klavír. Program: L. van
Beethoven: Klavírní trio č. 1 D dur op. 70 „Duch“, C. Debussy: Klavírní trio č. 3 G dur | České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1

Velký sál Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2
www.novofest.cz

11. 06. | 19.30 | World Civic Orchestra, dir. Vincent Koh,
Markéta Klodová – housle. Program: Smékal, Dvořák, Iverson, Sibelius | vstupné: 500 Kč / studenti, senioři, ZTP 250 Kč |
Rudolfinum, Dvořákova síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1
26. 06. | 19.30 | El Camino Youth Symphony (USA), dir. Jindong Cai, David Chernyavsky – housle. Program: Šostakovič,
Čajkovskij, Rachmaninov | vstupné: 500 Kč / studenti, senioři, ZTP
250 Kč | Obecní dům, Smetanova síň, nám. Republiky 5, Praha 1
28. 06. | 19.30 | Chicago Youth Symphony Orchestra (USA)
& Symfonický Orchestr GMHS (ČR), dir. Allen Tinkham, Ladislav Cigler. Program: Dvořák, Čajkovskij, Mozart, Sibelius |
Vstupné: 500 Kč / studenti, senioři, ZTP 250 Kč | Rudolfinum,
Dvořákova síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1
01. 09. | 19.30 | Turecká národní filharmonie mládeže,
dir. Cem Mansur, Hande Küden – housle. Program: Strauss,
Čajkovskij, Borodin, Dvořák | vstupné: 500 Kč / studenti, senioři,
ZTP 250 Kč | Rudolfinum, Dvořákova síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1
 NÁVŠTĚVY HUDEBNÍCH HVĚZD
Koncert s Miroslavem Vilímcem
a orchestrem Harmonia Praga
Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2

 vstupné 300 Kč, snížené pro studenty a seniory 150 Kč
 rezervace: Monika Teichmannová, mobil + 420 777 317 186,
e-mail: info@harmoniapraga.cz, www.harmoniapraga.cz

29. 06. | 19.30 | M. Vilímec – housle, Š. Britvík – dirigent, Harmonia Praga. Program: W. A. Mozart, N. Paganini,
P. I. Čajkovskij. Na 4. koncertu cyklu Stylových večerů budou
uvedeny skladby osobností, v jejichž umělecké dráze byla Praha
významným zastavením. Vedle Malé noční
hudby W. A. Mozarta
a Serenády P. I. Čajkovského uslyšíme 1. větu
z Paganiniho koncertu D dur v provedení
houslisty Miroslava
Vilímce. M. Vilímec
provedl skladbu s řadou orchestrů, mj.
s Českou filharmonií
pod taktovkou Václava Neumanna. Nyní
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 pořádá Novofest, z. s., www.novofest.cz/os
 rezervace vstupenek: info@novofest.cz, tel. +420 271 737 359, mobil
+420 606 618 396
 večerní pokladna otevřena od 19.15 h v místě konání
 ceny vstupenek: 300 Kč, studenti, senioři a držitelé ZTP/P sleva 50%.

22. 06. | 20.00 | Zahajovací koncert. Věra Binarová – viola,
Karel Dohnal – klarinet, Hana Forsterová – klavír. Program:
A. Dvořák, R. Schumann, D. Milhaud.
27. 07. | 20.00 | Fats Jazz Band. Do Velkého sálu Novoměstské
radnice se po třech letech vrací swingový soubor z Bratislavy a naváže na svoje minulé vystoupení, které mělo u pražského publika
obrovský úspěch. Program bude věnován jednomu z největších
géniů swingové éry kontrabasisty Johnu Kirbymu.
24. 08. | 20.00 | Petr Ries – kontrabas, Miroslav Sekera –
klavír. Program: M. Gajdoš, A. Míšek, G. Bottesini ad.
06. 09. | 20.00 | Heroldovo kvarteto, Karel Untermüller –
viola. Program: A. Dvořák, W. A. Mozart
19. 09. | 20.00 | Večer plný kontrabasů. Festival nabízí také
netradiční programy a jedním z nich bude vystoupení ansámblu
vzniklého speciálně pro závěrečný festivalový koncert.

DVOŘÁKOVA SÍŇ
04. 06. | 19.30 | Společný orchestr filharmoniků a žáků
ZUŠ, Richard Novák – bas, dir. Jiří Bělohlávek. Program:
L. van Beethoven: Coriolanus, předehra, A. Dvořák: Biblické písně č. 1–5, E. Grieg: Peer Gynt, svita (výběr) | veřejná generální
zkouška v 11.00
11. 06. | 10.30 | Koncert pro rodiče s dětmi – Filharmonici
na pokračování. Chambre Ensemble ČF.
 KONCERT JINÉHO POŘADATELE

PKF sezona 2017/2018 © Sumi Jo / Youngho Kang

 SVATOJÁNSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
www.LubomirBrabec.cz
Břevnovský klášter, Markétská 28/1, 169 01 Praha 6

 prodej vstupenek na www.ticketpro.cz nebo v místě konání koncertu
1 h před začátkem

08. 06. | 20.00 | Charitativní koncert ve prospěch nevidomých studentů hudby. Karolína Žmolíková — soprán, Aleš
Briscein – tenor, Lubomír Brabec – kytara, Aleš Bárta – varhany.

DVOŘÁKOVA SÍŇ
14. 06. | 19.30 | Pražská letní noc s KOA – slavnostní koncert
k 30. výročí založení Komorního orchestru Akademie Praha. Úč.
Komorní orchestr Akademie, dir. Pavel Hryzák, Bohuslav
Matoušek – housle. Program: B. Smetana: Šárka, A. Dvořák:
Koncert pro housle a orchestr a moll, J. S. Bach / O. Respighi:
Passacaglia c moll pro velký orchestr, L. van Beethoven: Symfonie
č. 8 F dur | předprodej vstupenek na www.koapha.cz
 OBECNÍ DŮM

nám. Republiky, 111 21 Praha 1
tel.: +420 222 002 101
e-mail: info@obecnidum.cz
www.obecnidum.cz

 vstupenky: pokladna Obecního domu, denně 10.00–19.00,
tel. +420 222 002 101, info@obecnidum.cz, www.obecnidum.cz
 vstupenky na koncerty Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK:
online na www.fok.cz nebo v Předprodejní pokladně FOK v Obecním
domě, tel. +420 222 002 336, po–pá 10.00–18.00, pokladna@fok.cz
a v dalších předprodejích

 PKF – PRAGUE PHILHARMONIA
www.pkf.cz

 vstupenky:
– on–line na www.pkf.cz
– v pokladně PKF – Prague Philharmonia, Husova 7, 110 00 Praha 1
(út a čt 9.30–13.00, st 9.30–12.00 a 13.00–17.00; platba hotově
i kartou
– další prodejní místa v Praze a v ČR najdete na www.pkf.cz – Koncerty a vstupenky – Vše o nákupu vstupenek a abonmá
 zahájení prodeje vstupenek na sezonu 2017/2018 ve čtvrtek
1. června
– rezervace studentských vstupenek za 100 Kč na vstupenky@pkf.cz
– zákaznická linka: +420 224 267 644 (v pracovní dny od 9.00 do
16.30), vstupenky@pkf.cz

11. 06. | 19.30 | Orchestrální cyklus (A). Monument na
konec. Kateřina Kněžíková – soprán, Lucas Meachem –
baryton, Český filharmonický sbor Brno, PKF – Prague
Philharmonia, dir. Emmanuel Villaume. Program: J. Brahms:
Německé requiem op. 45. | Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1


KONCERTNÍ SÁLY
 RUDOLFINUM

Alšovo nábř. 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 227 059 227 (rezervace, informace)
e-mail: info@ceskafilharmonie.cz
www.ceskafilharmonie.cz

 KONCERTY ČESKÉ FILHARMONIE

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

www.kampocesku.cz

SMETANOVA SÍŇ
07. a 08. 06. | 19.30 | Gershwin & Jazz Mass. Symfonický
orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Jan Kučera, Kühnův smíšený
sbor, sbm. Marek Vorlíček, Michaela Šrůmová – soprán,
Komorní sólisté Karla Růžičky. Program: G. Gershwin: Oh Kay!,
předehra k muzikálu, G. Gershwin: Američan v Paříži, K. Růžička:
Celebration Jazz Mass (světová premiéra orchestrální verze) |
Setkání s umělci 7. 6. v 18.15
14. a 15. 06. | 19.30 | Závěrečný koncert „S Ódou na radost“.
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Pietari Inkinen,
Houston Symphony Chorus, sbm. Betsy Cook Weber, Lise
Lindstrom – soprán, Jana Hrochová – alt, Jaroslav Březina – tenor, Jiří Brückler – baryton, Pavel Švingr – bas.
Program: A. Dvořák: Te Deum op. 103, L. van Beethoven: Symfonie
č. 9 d moll op. 125 „s Ódou na radost“ | Setkání s umělci 15. 6.
v 18.15
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 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

AAbezbariérový 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

01. 06. | 19.30 | „Čtyři živly“. Lenka Kozderková a Tapa de
Deux. Lenka Kozderková – flétna, Kateřina Ferlesová – klavír,
Lukáš Sommer – kytara. Program: autorská tvorba předních interpretů české soudobé hudby s originálním přístupem k objevování zvukových možností jejich hudebních nástrojů a hudebního
potenciálu lidské mysli.
17. 06. | 15.00 | Jazzová flétna a poezie. Lenka Kozderková
– flétna, František Kreuzmann – mluvené slovo. Program:
koláž jazzových improvizací a textů amerických a českých autorů
s jazzovou tématikou – Ferlinghetti, Williams, Kainar, Seifert,
Hořec, Škvorecký.
17. 06. | 17.00 | Chuť Itálie. Přednáška/beseda a promítání
fotografií z knihy Chvilky v Itálii, vzpomínky na knihu Miroslava
Horníčka s panem Pavlem Koppem | pořádá odbor kultury MČ
Praha 3
20. 06. | 19.00 | Cirkus Žebřík: Leonardo da Vinci – mezinárodně srozumitelné představení o životě a díle Leonarda da Vinci
v jedné hodině. Scéna i loutky vycházejí z italského tradičního
divadla. Představení bylo oceněno prvním místem na mezinárodním loutkovém festivale v italském Farallo (EuroPuppetFestiValsessia) v roce 2010 | vhodné pro diváky od 12 do 99 let
22. 06. | 19.00 | I Put A Record On. Komentovaný poslechový
večer časopisu His Voice. Hostem bude spisovatel Ladislav Cumba,
moderuje Matěj Kratochvíl.
27. 06. | 19.30 | Pavel Voráček – klavírní recitál. Program:
L. van Beethoven: Sonáta e moll, op. 90, Sonáta C dur op. 2, č. 3,
Sonáta As dur op. 26.
 ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 388/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

20. 06. | 19.00 | Jarní koncert „Evropou v proměnách času“
– duchovní tvorba pěti století. Účinkují: Komorní smíšený
pěvecký sbor ROSA, dir. Radek Šalša, doprovod Ondřej
Valenta. Program: D. Bortňanskij, S. Rachmaninov, J. Handl-Gallus, B. M. Černohorský, A. Scarlatti, M. Duruflé, G. Fauré,
Ch. Gounod a další.

90  koncerty

 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: www.hamu.cz, tel. +420 234 244 134, www.pragueticketoffice.com

SÁL MARTINŮ
15. 06. | 19.00 | Slavnostní koncert k životnímu jubileu
operního pěvce Martina Bárty – GALA 50. Spoluúčinkují:
Gabriela Beňačková, Jordanka Derilova, Szilvia Rálik, Veronika
Hajnová, Natalia Melnik, Jacek Strauch, Peter Berger, Krasimir
Derilov a studenti odb. as. Martina Bárty, klavírní spolupráce: doc.
Ladislava Vondráčková. Program: koncert operních árií a duetů |
vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
20. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Marie Pochopová –
varhany, spoluúčinkují: Pavel Rehberger – tympány, Smíchovská filharmonie, dir. Jan Steyer. Program: M. Dupré, F. Poulenc,
L. Vierne | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
22. 06. | 19.30 | Absolventský koncert. Bára Valentová
Handzušová – klavír, spoluúčinkuje: Stamicovo kvarteto. Program: L. van Beethoven, F. Chopin, A. Dvořák | vstupné 100 Kč
(nečíslovaná verze sálu)
GALERIE
01. 06. | 15.30 | Ročníkový koncert. David Pollák – trubka,
klavírní spolupráce odb. as. Alice Voborská. Program: V. Trojan,
P. Hindemith, O. Böhme, G. Ph. Telemann | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
02. 06. | 16.00 | Ročníkový koncert. Radka Teichmanová –
viola, Zdeněk Häckl – housle, klavírní spolupráce doc. Ludmila
Čermáková, Karel Vrtiška. Program: J. S. Bach, C. Forsyth, H. Wieniawski, A. Dvořák, F. Schubert, B. Martinů, J. Halvorsen | volný
vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
02. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Zbyněk Pilbauer –
klavír. Program: F. Chopin, J. Haydn | volný vstup do vyčerpání
kapacity míst v sále
03. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Ráchel Skleničková
– klavír, spoluúčinkuje: prof. Ivan Klánský. Program: J. S. Bach,
L. van Beethoven, F. Chopin | volný vstup do vyčerpání kapacity
míst v sále

04. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Anna Jouzová Sommerová – housle, klavírní spolupráce: odb. as. Miroslav Sekera.
Program: L. van Beethoven, J. S. Bach, B. Martinů | volný vstup
do vyčerpání kapacity míst v sále
05. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Josef Kovačič – zpěv,
Adam Škandera – zpěv, klavírní spolupráce: prof. Jaroslav
Šaroun, doc. Katarína Bachmannová. Program: W. A. Mozart,
V. Blodek, B. Martinů, A. Dvořák, F. Schubert, L. van Beethoven,
L. Fischer | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
06. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Tomáš Vrána – klavír,
klavírní spolupráce M. Pawlowská. Program: F. Chopin, T. Vrána
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
07. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Radek Žitný – klarinet,
spoluúčinkuje: Smyčcové kvarteto (Martina Englmaierová, Tereza
Šmídová, Karin Kašparová, Veronika Kaňková), klavírní spolupráce: odb. as. Daniel Wiesner. Program: F. Devienne, J. Hlaváč,
D. Banks, A. Rejcha | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
09. 06. | 16.00 | Ročníkový koncert. Marco Čaňo – housle,
spoluúčinkují: Libro Suchý – klarinet, Karel Vrtiška – klavír, klavírní spolupráce odb. as. Stanislav Gallin.Program: B. Smetana,
C. Saint-Saëns, L. Janáček, A. Chačaturjan | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
09. 06. | 18.00 | Ročníkový koncert. Marek Blaha – housle,
spoluúčinkuje: Klavírní trio (Evgenia Vorobyeva – klavír, Marek
Blaha – housle, Aneta Šudáková – violoncello), klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská. Program: G. Tartini, C. Franck, J. Brahms
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
10. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Jakub Junek – housle,
klavírní spolupráce Johanna Haniková. Program: J. S. Bach, N. Paganini, L. van Beethoven, E. Chausson | volný vstup do vyčerpání
kapacity míst v sále
11. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Chikako Tomita –
housle. Program: v jednání | volný vstup do vyčerpání kapacity
míst v sále
12. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Katarina Stankovič –
harfa. Program: D. Scarlatti, G. F. Händel, M. Grandjany, G. Tailleferre, G. Fauré, F. Liszt, H. Renie, E. Parish, M. Ravel | volný vstup
do vyčerpání kapacity míst v sále
14. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Karolína Františová
– klavír. Program: v jednání.
18. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Roman Czepa – klavír, spoluúčinkuje: Veronika Baslová – klavír. Program: L. van
Beethoven, F. Chopin, F. Liszt, F. Poulenc | volný vstup do vyčerpání
kapacity míst v sále
19. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Jakub Sládek – klavír. Program: W. A. Mozart, A. Scriabin, R. Schumann, F. Chopin,
L. Janáček, S. Prokofjev, E. Granados | volný vstup do vyčerpání
kapacity míst v sále
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20. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Magdaléna Klárová –
hoboj, Nikola Prokopcová – kytara. Program: N. Coste, J. S.
Bach, K. Pilss, J. Turina, G. Silvestrini | volný vstup do vyčerpání
kapacity míst v sále
LETNÍ SCÉNA
21. 06. | 14.00 – cca 20.00 | „Jazzové nádvoří“ – Festival jazzového oddělení HAMU + JAMU. Pravidelná každoroční přehlídka
jazzových ansámblů HAMU a JAMU | volný vstup
 KONCERTNÍ SÁL
PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

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

07. 06. | 19.00 | Symfo kontra Punkt – účinkuje Symfonický
orchestr Pražské konzervatoře a sbor Punkt, dir. Alena Jelínková.
Program: Myslivec, Čerbová, Jelínková, Tomášek, Janata | vstup
zdarma
15. 06. | 19.00 | Koncert Smyčcového orchestru Pražské
konzervatoře, dir. Chuhei Iwasaki. Program: Mozart, Suk,
Martinů | vstup zdarma
 KONZERVATOŘ J. DEYLA A STŘEDNÍ
ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

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

14. 06. | 19.00 | Šanson – věc veřejná. Úč. Petr Ožana, Jan
Petránek, Filip Sychra, Jana Rychterová – kytara, zpěv, Michal
Žára, Marta Balejová a hosté | Poř. Společnost populární hudby
a jazzu při AHUV ve spolupráci s OSA
 OBŘADNÍ SÍŇ VYSOČANSKÉ RADNICE

Sokolovská 14/324, 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
AAbezbariérový přístup (2. p./výtah)
 vstup volný, omezená kapacita sálu
 cyklus koncertů komorní hudby pořádá MČ Praha 9
 změna programu vyhrazena

08. 06. | 19.00 | Živoucí melodie. Stanislav Gallin – klavír,
Ludmila Pavlová – housle. Program: B. Smetana, A. Dvořák,
F. Liszt, N. Paganini, S. Rachmaninov.
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 pokladna otevřena v den koncertu
 online prodej: www.koncertyvpraze.eu

01. 06. | 17.00 | Prague Mozart Trio, Štefan Britvík (uměl.
vedoucí) – klarinet, Miloš Bydžovský – klarinet, Petr Němeček – fagot, Yvona Škvárová – mezzosoprán (sólistka
Opery Národního divadla). Program: W. A. Mozart: Divertimento č. 3, KV 229, G. F. Händel: Árie z opery Xerxes, A. Vivaldi:
Gloria in D, L. van Beethoven: Trio C dur.
02. 06. | 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.
02. 06. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpánka
Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. Program:
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, A. Dvořák:
Humoreska, G. Gershwin: Porgy a Bess.
03. 06. | 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.
03. 06. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program:
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
04. 06. | 17.00 | Gaudium Cantorum Mixed Choir, Štěpánka 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.
04. 06. | 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.
05. 06. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass Ensemble, 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.
06. 06. | 17.00 | Jan Kalfus – varhany, Yvona Škvárová –
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program:
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie z opery
Xerxes, W. A. Mozart: Andante F dur, A. Dvořák: Biblické písně.
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16. 06. | 17.00 | František Šťastný – varhany, Miroslav
Laštovka – 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.
16. 06. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historických
nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona Škvárová –
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program:
W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, A. Dvořák: Ave Maria,
A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba k ohňostroji.
17. 06. | 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.
17. 06. | 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.
18. 06. | 17.00 | Adamus trio. Jan Adamus – hoboj, anglický
roh, Marcela Adamusová – housle, Martin Levický – klavír, varhany. Program: J. Haydn: Sonáta 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.
18. 06. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass Ensemble, 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.
19. 06. | 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.
20. 06. | 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.
22. 06. | 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.
23. 06. | 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.
23. 06. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historických
nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona Škvárová –
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program:
W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, A. Dvořák: Ave Maria,
A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba k ohňostroji.
24. 06. | 17.00 | Marie Šestáková – varhany, Anna Vršínská –
mezzosoprán. Program: A. Dvořák: Stabat Mater, J. S. Bach: Chorálové
předehry, A. Vivaldi: Domine Deus, D. Buxtehude: Ciaccona e moll.

www.kampocesku.cz

24. 06. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráčková – housle, Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart:
Malá noční hudba, J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, hoboj
a orchestr, A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, A. Dvořák:
Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“.
25. 06. | 17.00 | Pražské dechové kvinteto. Jan Machat
– flétna, Jurij Likin – hoboj, Vlastimil Mareš – klarinet,
Miloš Wichterle – fagot, Jan Vobořil – lesní roh. Program:
W. A. Mozart: Předehra k opeře Kouzelná flétna, L. van Beethoven: Dechový kvintet Es dur, G. Bizet: Jeux d´enfants, J. Haydn:
Divertimento B dur.
25. 06. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpánka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka.
Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria,
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy a Bess.
26. 06. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass Ensemble, 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.
27. 06. | 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.
28. 06. | 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.
29. 06. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F.
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
30. 06. | 17.00 | Josef Kšica – varhany, Tomáš Jindra – bas.
Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, F. Schubert: Ave Maria,
A. Dvořák: Biblické písně, G. Verdi: Requiem.
30. 06. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program:
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Moazrt: Symfonie D dur
KV 504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.

Koncert vážné hudby v chrámu
sv. Mikuláše
1 + 1 vstupenka zdarma na koncert vážné
hudby dle vlastního výběru z naší nabídky
na www.koncertyvpraze.eu.
Kupon lze uplatnit vždy
30 minut před začátkem
vybraného koncertu
v pokladně chrámu
sv. Mikuláše na Staroměstském
nám., Praha 1.
Platnost slevy do 30. 6. 2017.

1+1

 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

07. 06. | 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.
07. 06. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Yvona
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla), Miroslav Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach:
Braniborský koncert č. 2 F dur, A. Vivaldi: Alleluja, W. A. Mozart:
Ave Verum Corpus, N. Paganini: Sonáta e moll.
08. 06. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F.
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
10. 06. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Miroslav Kejmar – trubka a křídlovka. Program: A. Vivaldi: Koncert a moll,
G. F. Händel: Gloria in Excelsis Deo, T. Albinoni: Adagio pro trubku
a varhany, J. Pachelbel: Ciaccona.
10. 06. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historických
nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona Škvárová –
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program:
W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, A. Dvořák: Ave Maria,
A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba k ohňostroji.
11. 06. | 17.00 | Prague Mozart Trio, Štefan Britvík (uměl.
vedoucí) – klarinet, Miloš Bydžovský – klarinet, Petr Němeček – fagot, Yvona Škvárová – mezzosoprán (sólistka
Opery Národního divadla). Program: W. A. Mozart: Divertimento č. 3, KV 229, G. F. Händel: Árie z opery Xerxes, A. Vivaldi:
Gloria in D, L. van Beethoven: Trio C dur.
11. 06. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráčková – housle, Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart:
Malá noční hudba, J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, hoboj
a orchestr, A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, A. Dvořák:
Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“.
12. 06. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass Ensemble, 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.
13. 06. | 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.
14. 06. | 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.
15. 06. | 17.00 | Prague Mozart Trio, Štefan Britvík (uměl.
vedoucí) – klarinet, Miloš Bydžovský – klarinet, Petr Němeček – fagot, Yvona Škvárová – mezzosoprán (sólistka
Opery Národního divadla). Program: W. A. Mozart: Divertimento č. 3, KV 229, G. F. Händel: Árie z opery Xerxes, A. Vivaldi:
Gloria in D, L. van Beethoven: Trio C dur.

jednotlivé slevy nelze sčítat
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 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:
28. 06. | 18.00 | Václav Peter a Jitka Chaloupková – varhany. Program: J. S. Bach (1685–1750): Preludium a fuga c moll
BWV 549; A. Soler (1729–1783) : Koncert č. 4 F dur pro dvoje
varhany; G. F. Händel (1685–1759): Preludium a fuga f moll
HWV 433 (Suita č. 8); G. Piazza (1725–1775): Sonáta F dur pro
dvoje varhany; G. Martini (1706–1784): Fantasia f moll; B. Kroll
(1920–2013): Capriccio pro dvoje varhany; S. Bodorová (*1954):
Údolí pláče – Emek ha–bacha (světová premiéra); L. Boellmann
(1862–1897): Toccata c moll (z Gotické suity).
 KLÁŠTER EMAUZY – KOSTEL P. MARIE
A SV. JERONÝMA

Vyšehradská 49, 120 00 Praha 2

 bližší informace na www.eso-music.cz
 vstupenky je možno zakoupit týden před koncertem ve vrátnici
kláštera Emauzy a půl hodiny před začátkem koncertu

12. 06. | 19.00 | Emauzský sbor a orchestr, dir. Tomáš Čechal; sbm. Marie Matějková; sólisté Marie Matějková, Jana
Ehrenbergerová, Viktor Bytchek, Jan Janda. Koncert k výročí
Ludwiga van Beethovena a Roberta Führera. Program: L. van
Beethoven: Missa C dur op. 86, R. Führer: Te Deum, Assumpta
est Maria.
 KOSTEL SV. FRANTIŠKA

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

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

Po dobu restaurování interiérů kostela je provoz varhanních
koncertů přerušen!
V případě zájmu o zajištění koncertu pro skupinu, či o vystoupení studentských hudebních souborů nás kontaktujte
na e-mailu: jchalupa@jchart.cz
 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

04. 06. | 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.
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05. 06. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium,
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An American in Paris, Summertime.
06. 06. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium,
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff:
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla
a židovské písně.
07. 06. | 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.
08. 06. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F.
Händel, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni,
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley,
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bohemian Rhapsody.
11. 06. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium,
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff:
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla
a židovské písně.
12. 06. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium,
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An American in Paris, Summertime.
13. 06. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium,
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff:
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla
a židovské písně.
14. 06. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán.
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini,
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
15. 06. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F.
Händel, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni,
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley,
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bohemian Rhapsody.
18. 06. | 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.

19. 06. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium,
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An American in Paris, Summertime.
20. 06. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium,
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff:
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla
a židovské písně.
21. 06. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán.
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini,
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
22. 06. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F.
Händel, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni,
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley,
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bohemian Rhapsody.
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25. 06. | 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. 06. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium,
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An American in Paris, Summertime.
27. 06. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium,
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff:
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla
a židovské písně.
28. 06. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán.
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini,
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
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 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 dvacátého 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, Miloslav Klaus, Alexander Shonert, studenti konzervatoře
a ZUŠ JM, Klapkova a Adolfa Voborského.
KONCERT NA SCHODECH
12. 06. | 18.00 | Orfeus v podsvětí – pěvecké oddělení Pražské
konzervatoře uvede operetní představení J. Offenbacha „Orfeus
v podsvětí“. V pěveckých rolích vystoupí studenti konzervatoře,
na klavír doprovodí Václav Loskot. Režie a moderace – Zbyněk
Brabec.

05. 06. | 21.00 | BlueWay – blues-rock
06. 06. | 21.00 | Quarter 21 – East End rhythm, blues & soul
07. 06. | 20.00 | Sky Band – rock
08. 06. | 21.00 | Lady Praga – pop-jazz
09. 06. | 21.00 | On Timon a DJ Ba2s
10. 06. | 21.00 | Samson Kidane Band (D) – blues
11. 06. | zavřeno
12. 06. | 21.00 | Betty Lee Song – swing
13. 06. | 21.00 | Johnny‘s Blues – jazz & blues
14. 06. | 20.00 | Honza Brož & hosté – folk
15. 06. | 21.00 | Friday Morning – blues, soul
16. 06. | 21.00 | Petr Kalandra Memory Band – folk-blues
17. 06. | 21.00 | HTB Blues Band – blues
18. 06. | zavřeno
19. 06. | 21.00 | Free Q. – rock-alternative
20. 06. | info viz www.bluessklep
21. 06. | 21.00 | Veronika & The Band – jazz
22. 06. | 21.00 | The Brownies
23. 06. | 21.00 | Tonny Blues Band – blues
24. 06. | info viz www.bluessklep
25. 06. | zavřeno
26. 06. | info viz www.bluessklep
27. 06. | 21.00 | Volný Styl (Černý, Milota, Borovička)
28. 06. | 21.00 | Bezefšeho – multifolk
29. 06. | 21.00 | Hot BBQ – blues
30. 06. | 21.00 | Filip Zoubek & The Blues Q. – blues
 JAZZ & BLUES CLUB U MALÉHO GLENA
Bar – Restaurant – Jazz & Blues Club –
Apartments

Karmelitská 23, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 531 717
e-mail: malyglen@malyglen.cz
www.malyglen.cz

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

 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. 06. | 21.00 | Stormin – blues-rock
02. 06. | 21.00 | The Kingsize Boogiemen – blues
03. 06. | 21.00 | Tonny Blues Band – blues
04. 06. | zavřeno

www.kampocesku.cz

01. 06. | 21.00 | Jiří Maršíček Blues trio – jeden z nejslibnějších mladých bluesových umělců
02. 06. | 21.00 | Petra Brabencová Band – špičkový vokální
jazz
03. 06. | 21.00 | Elena Sonenshine & Jocose Jazz – Pocta
Elle Fitzgeraldové – etablovaná jazzová vokalistka
04. 06. | 21.00 | UMG JAZZ JAM SESSION – uvádí Jan Fečo
– COME TO JAM!
05. 06. | 21.00 | Rene Trossman´s Blue Monday (USA/CZ)
– Chicago blues man and his quartet
06. 06. | 21.00 | Libor Šmoldas Hammond Organ Trio
feat. Bob Montgomery (trpt/USA) – „...rising jazz
star“ – All About Jazz – jazz & rhythm’n’blues
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07. 06. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues
pianista – Zlatý Anděl‘ a další ceny
08. 06. | 21.00 | Jiří Válek Q. – významný český flétnový
virtuóz, dlouholetý člen České filharmonie na jazzové
stezce – jazzové standardy
09. 06. | 21.00 | Dorůžka/Soukup Q. – špičkový moderní
jazz
10. 06. | 21.00 | Filip Gondolán Gang feat. ONDŘEJ PIVEC
(p. US Grammy Award 2017) – soul jazz, RnB & more
– NEPROPÁSNĚTE - JEDINÝ KONCERT V PRAZE
11. 06. | 21.00 | UMG JAZZ JAM SESSION – uvádí Jan Fečo
– COME TO JAM!
12. 06. | 21.00 | Rene Trossman´s Blue Monday (USA/CZ)
– Chicago blues man and his quartet
13. 06. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes –
‚Zlatý anděl‘a další ceny
14. 06. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues
pianista – ‚Zlatý Anděl‘ a další ceny
15. 06. | 21.00 | Zeurítia – špičkový vokální jazz a Bossa
Nova
16. 06. | 21.00 | Los Quemados – dynamická směs od bopu
k funku
17. 06. | 21.00 | Ondřej Štveráček Quartet – tenor saxofonový ‚nářez‘ – straight-ahead jazz
18. 06. | 21.00 | UMG JAZZ JAM SESSION – uvádí Jan Fečo
– COME TO JAM!
19. 06. | 21.00 | Rene Trossman´s Blue Monday (USA/CZ)
– Chicago blues man and his quartet
20. 06. | 21.00 | Banda Brincadeira – výjimečná zpěvačka
a akordeonistka, kombinující jazz a jihoamerické tango
21. 06. | 21.00 | Andy Schofield 6tet – nové a vzrušující
uspořádání – moderní a rovný jazz
22. 06. | 21.00 | Kristína Mihálová & Band – jedna z nejtalentovanějších mladých vokalistek, finalistka soutěže
‚Hlas Česko-Slovenska‘ – vokální jazz
23. 06. | 21.00 | Přemek Tomšíček Sextet feat. Tomšíček
(trbn.), Roberts (t.s./UK), Mácha (p.), Cirkl
(bar.s.), Dvorský (ac.b.), Šulc (dr.) – hard bop, cool
& soul jazz
24. 06. | 21.00 | Rosťa Fraš Q – dynamický straight-ahead
jazz
25. 06. | 21.00 | UMG BLUES JAM SESSION – uvádí Chicago
blues man Rene Trossman (USA) – COME TO JAM!
26. 06. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ)
– Chicago blues man and his quartet
27. 06. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes –
‚Zlatý anděl’ a další ceny
28. 06. | 21.00 | Hot Sisters & Trio – charismatické dámské
vokální trio & band – vokální jazz
29. 06. | 21.00 | Paul Novotny Trio (CAN/CZ) – potpourri
jazzu, tanga nuevo a world music
30. 06. | 21.00 | Charlie Slavik Revue – blues & shuffles
v nejlepší kondici
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 KAŠTAN – SCÉNA UNIJAZZU

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

KONCERT
01. 06. | 20.00 | Letní setkání osamělých písničkářů – tradiční předprázdninové posezení | 120 Kč
02. 06. | 20.00 | Česká disharmonie a Vycpaná Dáša – svěží
jarní vystoupení kapely s podzemními kořeny, veselými výboji,
bohatou historií a nenapravitelnou budoucností společně s blues-rockovou skupinou | 100 Kč
04. 06. | 20.00 | Ström, Zelenej sen – originální mix HC, jazzu
a art rocku, nepravidelné rytmy a psychotropní rock | 120 Kč
09. 06. | 20.00 | Ladě – dravá rocková, bluesová a alternativní
smršť | 130 Kč
13. 06. | 20.00 | Absolventský koncert Grégoira Bruna
– Les gars d’en bas, Echoes of Prague. Grégoire Brun je mladý
francouzský kontrabasista a kytarista který pochází z Bretaně.
V současnosti ukončuje studia na VOŠ Jaroslava Ježka a v červnu završí studium absolutoriem. O překvapení nouze nebude |
vstupné dobrovolné
15. 06. | 20.00 | ILLE – křest singlu a nového klipu: čtveřice
výborných muzikantů okolo zpěvačky Olgy Königové. Kromě
nominací na cenu hudební kritiky Apollo sklidila kapela také ze
všech umělců nejvíce nominací na ceny Anděl v roce 2014 | 120 Kč
16. 06. | 18.00 | Hudební přehlídka Gymnázia Jana Keplera
– 9 kg přibrala, Bmaj7, Baking Beez, BlooTones, Hansen, Honza
Jícha, Chaotic, I Love You Honey Bunny, Kaktus, Pepa Kaňka |
festival / 50Kč
20. 06. | 20.00 | BBP – podzemní orchestr, Terra Ignota –
temná rocková klasika v tom nejlepším podání aneb alternativně-undergroundový večírek | 130 Kč
21. 06. | 20.00 | Sdružení rodičů a přátel RoPy, OTK – dvě
alternativní post punkové a rockové kapely na jednom podiu |
120 Kč
23. 06. | 19.00 | 12. Free Jazz Festival – Jaromír Honzák
& Marcel Bárta (CZ), Trio Dikeman /van der Weide / Kugel (US/
NL/DE) | 1 den 100 Kč, permanentka 150 Kč
24. 06. | 19.00 | 12. Free Jazz Festival – Free Jazz Trio Olomouc (CZ), Vorwarts/Ruckwarts (DE) | 1 den 100 Kč, permanentka
150 Kč
OSTATNÍ
03. 06. | 14.30 | Kašpárek na cestách, Pruhované panenky:
Sněhurka – divadlo Matky Vackový, výtvarné dílny Atelieru Kaštan a Divadla Pruhované panenky: malování na chodníku, dílny,
soutěže | dětský den v Kaštanu, vstup volný

05. 06. | 18.00 | Proměny – atelier Kaštan, výstava kreseb,
maleb, grafik a prostorových prací návštěvníků kurzů všech generací | vernisáž výstavy, vstup volný
06. 06. | 18.30 | Ing. arch. Zdeněk Lukeš: Josef Fanta
(1856–1954) – architekt a pedagog, který za téměř sto let
života vytvořil stavby ve stylu historismu, secese a moderního
klasicismu | přednáška, 80 Kč
10. 06. | 15.00 | Malá mořská pohádka – divadloT601 +
výtvarná dílna: hudebně-loutkový příběh podle pohádky H. Ch.
Andersena. O touze jedné malé mořské víly, o moři, krásném
princi a nesmrtelné duši | dětské představení, 50 Kč
11. 06. | 20.00 | Procházka/Mazur/Lopéz (CZ/PL/E) – tři
výrazné osobnosti současného evropského jazzu a improvizace
poprvé společně v Praze | vrstvy alternativy, 130 Kč
14. 06. | 20.00 | Cambridge – Bulharsko, 2015, dokument,
režie: Eldora Traykova,64 min. Vesnice Dolní Tsibar s převážně romskou populací leží v severozápadní části Bulharska – nejchudším
regionu Evropské unie. Lačnost lidí po vzdělání je tu tak veliká,
že si od médií vysloužila označení romský Cambridge | filmový
večer v úniku, vstup volný
19. 06. | 19.00 | Ro(c)kování – Jiří Černý, celovečerní poslechová antidiskotéka | poslechový večer, 90 Kč
22. 06. | 18.00 | Tři vládkyně – divadlo Dejvického atelieru,
tři vládkyně drží ve svém paláci dospívající dívku Titty a izolují ji
od okolního světa, protože z ní chtějí vychovat svou následovnici
| divadlo | vstupné dobrovolné
VÝSTAVA
Atelier Kaštan – Proměny Výstava dětí, dospělých a seniorů.
Kresba, malba, grafika a prostorové práce | od 1. 6. do 30. 6.
 KLUB KOCOUR

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

06. 06. | 19.30 | Šuplík – multižánrová a multigenerační formace navazující na odkaz skupiny Třetí dech.
08. 06. | 19.30 | BoBr – jedineční zástupci alpského regé.
15. 06. | 19.30 | Portrait – bluegrassová šmakovina přesahující
hranice žánru směrem k folku, country a dalším hudebním stylům.
22. 06. | 19.30 | Zašití písničkáři – volné sdružení převážně
folkových hudebníků.

www.kampocesku.cz

 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. 06. | 18.15 | Prague Fringe festival 2017
02. 06. | 18.15 | Prague Fringe festival 2017
03. 06. | 18.15 | Prague Fringe festival 2017
04. 06. | 20.00 | Divadelní soubor Rozkoš: Tragédie na
Mississippi
05. 06. | 20.00 | Potlach: Pacifik + Jitka Vrbová
06. 06. | 20.00 | Sima Martausová & Band (SK)
07. 06. | 20.30 | Ivan Hlas trio
08. 06. | klub zadán
09. 06. | 20.00 | MeziMěsto
10. 06. | 20.30 | Ester Kočičková & Luboš Nohavica
11. 06. | klub zadán
12. 06. | 18.00 | Absolventský koncert Markéty Krutské
13. 06. | 20.00 | 7 pádů Honzy Dědka
14. 06. | 20.30 | Mário Bihári & Bachtale Apsa
15. 06. | 20.30 | Bluesberry – křest LP!
16. 06. | 20.30 | Kristýna Peterková & Karel Mařík –
hosté: Bohouš Josef a Nikolet
17. 06. | program na www.malostranska-beseda.cz
18. 06. | Divadlo Járy Cimrmana
19. 06. | klub zadán
20. 06. | 20.30 | Lili Marlene & Precedens
21. 06. | 20.00 | Jan Smigmator & Swinging Trio
22. 06. | 20.30 | Magnum Jazz Bigband
23. 06. | 18.00 | Suvereno (SK) a Revolta (CZ) – přednáška
23. 06. | 21.00 | Suvereno (SK) a Revolta (CZ) – koncert
24. 06. | 20.00 | Barování se Sandrou Novákovou a Filipem Rajmontem
25. 06. | 20.00 | Dobrohošť – křest nového alba
26. 06. | 20.00 | Vosk
27. 06. | 19.00 | Poslední vlastenecká divadelní – ochotnický soubor seniorů z HaFstudia: Askalona
28. 06. | klub zadán
29. 06. | 20.30 | Krausberry
30. 06. | 20.30 | Swingová tančírna s Mole‘s Wing
Orchestra
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 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. 06. | 18.00 | Unique Deep by Brady & Few – tech-house music all night long | scéna ponton
02. 06. | 18.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep
tech, techno | scéna ponton
03. 06. | 14.00 | Multy Fest – multi-kulti | velká scéna
04. 06. | 18.00 | Electroswing Sunday | scéna ponton
05. 06. | 18.00 | Sakra Buraja – beatbox, ságo a kontrabas
| scéna ponton
06. 06. | 18.00 | Headliner Ponton – alternativní rock-folk
| scéna ponton
07. 06. | 18.00 | Frederico – akustický rock | scéna ponton
08. 06. | 12.00 | Veletrh sociálních služeb | velká scéna
09. 06. | 18.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep
tech, techno | scéna ponton
10. 06. | 18.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep
tech, techno | scéna ponton
11. 06. | 18.00 | Electroswing Sunday | scéna ponton
12. 06. | 16.00 | Promenádní koncerty: Pražský komorní
kytarový orchestr – swing | velká scéna
12. 06. | 18.00 | Radek Honc aka DJ Groovyluvah – jazz,
soul, funk, broken beat | scéna ponton
13. 06. | 18.00 | Andband – folk–blues | scéna ponton
14. 06. | 18.00 | RaggaJungle.cz Night – drum & bass /
raggsa jungle | scéna ponton
15. 06. | 19.00 | Domov Sue Ryder | velká scéna
16. 06. | 11.00 | Jazz Wine Fest | velká scéna
17. 06. | 10.00 | Jazz Wine Fest | velká scéna
18. 06. | 17.00 | Jelen – Den otců pod širým nebem –
hosté: Debbi, David Stypka & Bandjeez, Kateřina Marie
Tichá – indie–pop | velká scéna, 360/450 Kč
19. 06. | 18.00 | Excelence – pop–rock | scéna ponton
20. 06. | 18.00 | Headliner Ponton – alternativní rock |
scéna ponton
21. 06. | 18.00 | DJ IA – alternative, hip hop, disco, jazz |
scéna ponton
22. 06. | 18.00 | DJ IA – alternative, hip hop, disco, jazz |
scéna ponton
23. 06. | 18.00 | Unique Deep by Brady & Few – tech-house music all night long | scéna ponton
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24. 06. | 13.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep
tech, techno | scéna ponton
25. 06. | 18.00 | Electroswing sunday | scéna ponton
26. 06. | 16.00 | Promenádní koncerty: Bigband Biskupská – swing | velká scéna
26. 06. | 18.00 | Radek Honc aka DJ Groovyluvah – jazz,
soul, funk, broken beat | scéna ponton
27. 06. | 18.00 | Jana Vaculíková & Band – šanson–jazz |
scéna ponton
28. 06. | 18.00 | Honza Nedvěd – host: Viktor Macák – pop
| scéna ponton
29. 06. | 17.00 | Tančírna Art 4 People + Academie
Maestro | scéna ponton
30. 06. | 18.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep
tech, techno | scéna ponton
 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

01. 06. | 19.30 | Festival Khamoro | velký sál
02. 06. | 19.30 | Festival Khamoro | velký sál
03. 06. | 19.30 | Uprising 2017 Warm up Praha – Medial
Banana Rida Radar Simple Sample – reggae, dancehall,
world music, trap | velký sál
04. 06. | 19.30 | Amanda Palmer & Edward Ka-Spel |
velký sál, vyprodáno
10. 06. | 09.00 | Žižkov sobě – Český pohár ve fotbálku
o Pohár Paláce Akropolis | tradiční turnaj ve stolním
fotbálku | velký sál, vstup zdarma
11. 06. | 10.00 | Rock&All – burza vinylů, CD a knih | velký sál
21. 06. | 19.30 | Music Infinity: Lusine /US + Sonority/CZ –
americký elektronický producent Lusine přiveze do
Paláce Akropolis sofistikované beaty a novou desku
Sensorimotor | velký sál, 240/299 Kč
22. 06. | 19.30 | Žižkov sobě – Klubová noc | velký sál, vstup
zdarma

 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. 06. | 21.00 | The Bluemoon + Chuan Pedro Rodrigez
01. 06. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
02. 06. | 21.00 | Guns ’n’ Roses tribute Slovakia
02. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
03. 06. | 21.00 | Jimi Hendrix StoneFree Czech Experience
– Dani Robinson (U.S.A.)
03. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
04. 06. | 21.00 | Faraday + Five Minutes Late
05. 06. | 21.00 | Štěpán Smetáček + NTS Trio – křest CD
06. 06. | 21.00 | Keltské úterý – Dick O’ Brass + Česká trojka
07. 06. | 21.00 | Echoes (Beatles, Deep Purple, CCR,
Chuck Berry, Pink Floyd, etc.)
07. 06. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
08. 06. | 21.00 | Tony Ducháček & Garage
08. 06. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
09. 06. | 21.00 | Queenie – Queen tribute
09. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
10. 06. | 21.00 | Crewtones + hosté
10. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
11. 06. | 21.00 | Knopfler Night
12. 06. | 21.00 | Keltské pondělí – Vintage Wine +
Lagerstein
13. 06. | 21.00 | Dan Horyna 60 – Harlej + Merlin + Aleš
Brichta Trio
14. 06. | 21.00 | Rolling Stones revival Prague

14. 06. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
15. 06. | 21.00 | The Doors tribute – Other Voices
15. 06. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
16. 06. | 21.00 | Nirvana Tribute In the name of Cobain
16. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
17. 06. | 21.00 | Professor (Beatles, Lennon, Deep
Purple, Queen, AC/DC, etc...)
17. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
18. 06. | 21.00 | Talenti a Mistři : FRU FRU + ? – večerem
provází Pepa Lábus a koncert se koná s podporou
hl. m. Prahy
19. 06. | 21.00 | Záviš kníže pornofolku
20. 06. | 21.00 | El-Gaučo – world music-ska
21. 06. | 21.00 | Znouzectnost – nekuřácký koncert
21. 06. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
22. 06. | 21.00 | Ice Cream Maker
22. 06. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
23. 06. | 21.00 | Nine Treasures + Hakka Muggies +
Beltaine
23. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
24. 06. | 21.00 | ZZ Top Recycler
24. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
25. 06. | 21.00 | 4 Lišky + Jana Štromská
26. 06. | 21.00 | Difference Engine + hosté
27. 06. | 21.00 | Led Zeppelin revival + Blues Amplified
28. 06. | 21.00 | Red Hot Chili Peppers Paprikacze +
Mindrape
28. 06. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
29. 06. | 21.00 | Nirvana Revival Praha + Mr. Stranger
29. 06. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
30. 06. | 21.00 | Black Sabbath and Ozzy Osbourne
revival + AC/DC revival New Bells
30. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný

VÝSTAVA
ŽIŽKOV SOBĚ 2017 – Žižkovské věže a pomníky: Jiří Hanzl
| Foyer Paláce Akropolis | od 1. 6. do 30. 6.

www.kampocesku.cz
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 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

02. 06. | 09.30 | Letniční tance – vystoupení žáků waldorfské
ZŠ Dědina pod vedením Stanislavy Egyedové | zahrada, vstup
volný
04. 06. | 17.00 | Tomášské dechové kvinteto. Program: W. A.
Mozart, Eduard Douša a Antonín Rejcha, jako host vystoupí mladý
klarinetista Ondřej Toman | kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
11. 06. | 15.30 | Čakan múzou proměněný – hudba z 1. poloviny 19. století pro dnes už raritní druh zobcové flétny a kytaru.
Na dobové nástroje hrají: Iva Lokajíčková – čakan a Jan Tuláček
– kytary | refektář, vstupné dobrovolné
13. 06. | 15.30 | Koncert sboru A(COR)D Motol pod vedením Aleny Jelínkové. Program: renesanční písně (L. Marenzio,
Johannes M. Michel) a české lidové písně v úpravě pro více hlasů
| refektář, vstupné dobrovolné
22. 06. | 09.30 | Trampské písně v podání žáků a učitelů
ZŠ U Boroviček | denní stacionář, vstup volný
23. 06. | 17.00 | Flétna a klavír – letní koncert žáků Zuzany
Hrbkové | refektář, vstupné dobrovolné
25. 06. | 17.00 | Kytarový koncert se zpěvem – účinkují:
Hana Němcová - kytara, Andrea Klepišová – zpěv, Jan Janda –
zpěv a kytara, Adam Tvrdý a Martin Křehnáč – kytara. Program:
L. de Narváez, J. Dowland, G. Frescobaldi, J. S. Bach, A. Dvořák
a sefardské písně | kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné

PROGRAMOVÁ NABÍDKA DNM
Knihovna – obsahuje knižní publikace, časopisy, filmové a hudební nosiče různých národnostních menšin žijících v ČR s tématem „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 veřejného života.
Kulturně vzdělávací programy pro děti i dospělé (divadelní
představení, výchovné koncerty, přednášky, besedy a filmové
projekce).
NABÍDKA SLUŽEB
Pronájem prostor ke kulturně-společenskému vyžití, sál s kapacitou 80 míst, galerie (k sezení 20 míst), kavárna se zázemím pro
40 osob a několik zasedacích místnosti s kapacitou do 15 osob.
AKCE
10. 06. | 17.00 | Eva Mayer – vernisáž výstavy – maďarská NM
10. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – program ve
všech veřejných prostorech DNM
 CHODOVSKÁ TVRZ
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO O. P. S.

Ledvinova 9, 140 00 Praha 4
tel.: +420 267 914 831
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; metrem C – stanice Chodov, poté 10 minut chůze
podle šipek

 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

Zpívající fontána, Královská zahrada Pražského hradu

Křižovatka kultury, etiky a vzájemného porozumění lidí z různých
zemí a kultur. Centrum vzájemného porozumění a tolerance.

www.kampocesku.cz

KONCERTY
11. 06. I 16.00 I Kávová kantáta – krátká komická miniopera
na nádvoří Chodovské tvrze I vstupné dobrovolné
11. 06. I 19.30 I Mezi staletími a zeměmi – Anežka Ferencová – viola, Egli Prifti – klavír. Program: H. I. Biber, J. S. Bach,
S. Prokofjev ad. | vstupné 150/100 Kč
21. 06. I 18.00 I Šansony na tvrzi – pravidelná šansonová setkání na Chodovské tvrzi s J. Rychterovou, F. Sychrou, V. Větvičkou,
klavírní doprovod R. Linhart I vstupné 130/100 Kč
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29. 06. | 19.00 | Miriam Bayle/ „Pocta Elle“ – jazzový koncert
k 100. výročí narození Elly Fitzgerald a 25 let Miriam Bayle na
jazzové scéně I 150/100 Kč
KURZY/ DÍLNY/ OSTATNÍ
01. 06. | Dovedeme – výtvarné kurzy – v červnu opět probíhají
v Ateliéru Chodovské tvrze kurzy malby, kresby a výtvarné dílny
pro děti i dospělé. Informace a rezervace na www.dovedeme.cz;
Dovedeme@email.cz či na tel. 720 213 120
05. 06. | 19.00 | Eva tropí hlouposti – divadelní představení
na nádvoří Chodovské tvrze, divadelní soubor Hamlet při ZŠ Ke
Kateřinkám, v režii L. Tallera I vstupné dobrovolné
07. 06. | 19.00 | Hamlet, kralevic dánský – divadelní představení na nádvoří Chodovské tvrze, zpracováno na motivy tragédie Williama Shakespeara, divadelní soubor Hamlet při ZŠ Ke
Kateřinkám v režii Lukáše Tallera I vstupné dobrovolné
20. 06. | 18.00 | „MUDrování“ na Chodovské tvrzi s Radkinem Honzákem – placebo jako velkolepá součást poznání
léčebných schopností organismu samého I 60/40 Kč
GALERIE

 jednotné vstupné 50/30 Kč

TŘI LAMŘI – 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.
Orange Factory Práce studentů Soukromé vyšší odborné školy
umění a reklamy, s. r. o., Orange Factory | Velká galerie | od 20. 6.
do 25. 6.
Barevné maličkosti – Lucie Svobodová – fotografie | Malá
galerie | od 23. 6. do 29. 7.
Obrazy – Ivana Svobodová | Velká galerie | od 29. 6. do 29. 7.

12. 06. | 18.00 | 6. Pražský Drum Circle – přijďte si zahrát,
odreagovat se a hlavně se bavit. Přijít může každý,
bez ohledu na věk, talent, či profesi. Hudební nástroje
(bubny a perkuse) pro Vás budou připraveny, anebo si
můžete přinést i vlastní
13. 06. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
14. 06. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
14. 06. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
18. 06. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
18. 06. | 14.00 | Laurus – taneční odpoledne
19. 06. | 19.00 | Setkání osad na Barče – hrají: Nové
struny, Archa, Stařenky
20. 06. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
21. 06. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
24. 06. | 19.30 | Jedinečný koncert divadla Semafor –
vystoupí Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Pavlína Filipovská,
Jiří Štědroň za doprovodu Orchestru divadla Semafor
pod vedením Jiřího Svobody
25. 06. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
25. 06. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
27. 06. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
28. 06. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
 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

 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

04. 06. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
04. 06. | 14.00 | dechovka Vršovanka – taneční odpoledne
05. 06. | 19.00 | Tančírna společenských tanců – vede
Blanka Vášová
06. 06. | 18.00 | Taurus – taneční večer
07. 06. | 15.30 | Filatelistické výměnné středisko
07. 06. | 19.30 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
10. 06. | 10.00 | Drum Circle pro děti a rodiče – přijďte
si zahrát, odreagovat se a hlavně se bavit. Přijít může
každý, bez ohledu na věk, talent, či profesi. Hudební
nástroje (bubny a perkuse) pro Vás budou připraveny,
anebo si můžete přinést i vlastní.
11. 06. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
11. 06. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
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 KONCERTY, TANEC, DIVADLO

02. 06. | 17.00 | Taneční Centrum Praha & Mezinárodní
Centrum Tance – uvádějí Taneční učitelé Roku 2017 | vstupné
80 Kč / snížené 50 Kč, velký sál
10. 06. | 14.00 | Baletní miniatury – studenti Baletní školy
BcA. Jána Nemce představí např. Labutí jezero, Bajadéru, Plameny
Paříže ad. | vstupné 170 Kč, velký sál
11. 06. | 14.00 | Taneční představení Double Cookies –
streetdance vystoupení v podání dětí a juniorů z 10 měst středočeského kraje a Prahy | vstupné 180 Kč, velký sál
12. 06. | 19.00 | Kolovrátek písní a tanců – hudebně-taneční
večer folklórního souboru Jaro a muziky Jara | vstupné 190 Kč /
studenti 150 Kč, velký sál
18. 06. | 18.00 | Večer tanečního oboru ZUŠ Klapkova – premiéra taneční detektivky Ukradená Mona Lisa (taneční, hudební
a výtvarné odd.) | vstup zdarma, velký sál

20. 06. | 15.00 | Taneční vystoupení ZUŠ Lounských – závěrečné představení žákyň a žáků oddělení současného a klasického
tance | vstup zdarma, velký sál
23. 06. | 18.00 | Baletní škola Attitudeballet – uvádí baletní
vystoupení žáků Klára, Louskáček a Myší královna | vstup zdarma,
velký sál
25. 06. | 18.00 | Koncert Manter Tibetské zpěvačky Drukmo
Gyal – ve spol. s Akademií tradiční tibetské medicíny. Tibetské
melodie | vstupné 200 Kč, velký sál
26. 06. | 19.30 | Flamenco De Colores X – závěrečné vystoupení studentek a studentů flamenkové školy lektorky a tanečnice
Jany Drdácké | vstupné 190 Kč, velký sál
 PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SETKÁNÍ

VYCHÁZKY PRAHOU – TAJUPLNÉ I VŠEDNÍ DOMY
A ZÁKOUTÍ

 Provádí Mgr. Dana Kratochvílová

01. 06. | 17.00 | Mí Pražané mi rozumějí – procházka po
stopách W. A. Mozarta. Kde bydlel v době přípravy opery Don
Giovanni? Kde se natáčel Formanův Amadeus? | vstupné 40 Kč,
malý sál (max. 40 účastníků)
20. 06. | 17.00 | Závisti na vzdor – procházka po Valdštejnské
zahradě. Proč si Albrechta z Valdštejna pamatujeme jako zrádce?
Jak zněl jeho slavný horoskop od Jana Keplera? | vstupné 40 Kč,
malý sál (max. 40 účastníků)
MILOSTNÉ PŘÍBĚHY ŘECKO-ŘÍMSKÉ MYTOLOGIE
V UMĚNÍ

 Přednáší PhDr. Jana Jebavá

05. 06. | 17.00 | Perseus a Andromeda – v přednášce se budeme věnovat dílům Tiziana, Caravaggia nebo Rubense | vstupné
40 Kč, malý sál
12. 06. | 17.00 | Théseus a Ariadna – příběh výtvarně zpodobil
např. Josef Šíma, Oskar Kokoschka nebo Nicolas Poussin. Věnovali
se mu také četní sochaři | vstupné 40 Kč, malý sál
19. 06. | 17.00 | Médea a Iáson – báje je zachycena v dílech
Alfonse Muchy, Salvadora Dalího, Johna Williama Waterhouse
nebo na pompejských freskách | vstupné 40 Kč, malý sál
ORIENT ZBLÍZKA

 Cyklus veřejných přednášek Orientálního ústavu AV ČR

05. 06. | 19.00 | Diamantová sútra – patří mezi nejhlubší,
nejposvátnější a nejvlivnější texty mahájánového buddhismu.
Přednáší PhDr. Jiří Holba, Ph.D. | vstupné 40 Kč, malý sál
12. 06. | 19.00 | Chrámy, chrámky, svatyně na Taiwanu –
sakrální architektura na Taiwanu, křesťanské kostely, katedrály,
Velká mešita ve městě Taipej. Přednáší PhDr. Vladimír Liščák, CSc.
| vstupné 40 Kč, malý sál
19. 06. | 19.00 | Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi:
Legitimita moci ve světě 14. století – přednáší PhDr. Pavlína
Cermanová, Ph.D. a PhDr. Jakub Hrubý Ph.D. | vstupné 40 Kč, malý sál

www.kampocesku.cz

ODPOLEDNÍ VYCHÁZKY (NEJEN) PRO SENIORY

AAProvádí MgA. Eva Pejchalová

06. 06. | 15.00 | Roman Týc – DSC Gallery, ulice Dlouhá –
navštívíme soukromou pražskou galerii DSC Gallery zaměřující
se na významná díla současného umění | vstupné 40 Kč, malý
sál (max. 40 účastníků)
SANTIAGO DE COMPOSTELA – POUTNICTVÍ
V MINULOSTI A DNES
06. 06. | 17.00 | Poutnictví bylo ve středověku součástí
křesťanské víry a na pouť se vydávali kajícníci, ale i ti, kteří
věřili v zázračnou moc ostatků apoštola Jakuba Většího. Přednáší
a zpívá RNDr. Mgr. Hana Blochová | vstupné 40 Kč, malý sál
KNIHOVNY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ VIII. – S FILMY, KTERÉ
V TELEVIZI NEUVIDÍTE

 Beseda s filmovou projekcí

06. 06. | 19.00 | Knihovna literárního vědce a fotografa
českých spisovatelů Milana Jankoviče (ČR 2017, 46 min). Cesta od znovuobjevení strukturalismu přes vyhazov z Ústavu české
literatury k focení Bohumila Hrabala, hrobů českých spisovatelů
a zpět k literární vědě. Besedu s M. Jankovičem, P. Kotykem a B.
Ludvíkem moderuje Vladimír Hendrich | vstupné 50 Kč, malý sál
PRVNÍ CHVÍLE ŽIVOTA PO PORODU

 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

07. 06. | 17.00 | Možnosti současné péče a vývoje oboru.
Přednáší MUDr. Petra Dedková, lékařka neonatologického oddělení na Bulovce, absolventka Salzburského lékařského semináře
Maternal & Infant Health | vstupné 40 Kč, malý sál
SVOBODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ – 300 LET ŽIVÝ FENOMÉN
08. 06. | 19.00 | Mají zednáři svá tajemství? Proč se do lóží
hlásili Mozart, Goethe, Voltaire, Washington, Churchill, Mucha
či Beneš? Proč zakazovali zednářství papežové, Mussolini, Hitler
a Stalin? Přednáší Jacob Sadilek MSc., předseda spolku Praga
Masonica | vstupné 40 Kč, malý sál
KOLEM SVĚTA

 Cyklus cestovatelských přednášek – uvádí RNDr. Karel Wolf

09. 06. | 19.00 | Island: Lowcost cestování na kouzelný ostrov severu – neuvěřitelná ukázka různorodosti a úžasů přírody.
Nespočet vodopádů, ledovců, sopek, pestrobarevných domečků
a také nejbohatší kulturní scéna za polárním kruhem. Přednáší
David Varga | vstupné 100 Kč, velký sál
19. 06. | 19.00 | Pěšky po Islandu (Hornstrandir a Laugavegur) – dva islandští nadšenci Jiří Štencek a Ladislav Tajovský
budou vyprávět o dvou nejpopulárnějších islandských trecích:
Hornstrandir a Laugavegur. Dozvíte se, proč je Hornstrandir považován za jedno z nejlepších míst pro trekování. Pochopíte, že
Laugavegur je opravdu naprostá nutnost | vstupné 100 Kč, velký
sál
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TAJEMSTVÍ POKLADŮ V PODZEMÍ
20. 06. | 19.00 | Vypravíme se po stopách pokladů do podzemí našich hradů a zámků se speleologem Jaroslavem
Hroudou, který se specializuje na výzkum historického podzemí.
Prozradíme, ke kterému místu se naděje hledačů historických
pokladů upírají dnes. Uvádí Hynek Žirovnický | vstupné 60 Kč,
malý sál

postupného úpadku v meziválečném Československu. Procházkou
provádí historik Filip Herza | akci pořádá projekt „Praha sdílená
a rozdělená“ Multikulturního centra Praha | vstupné zdarma
| procházka je bezbariérová | Střelecký ostrov (v prostoru pod
schodištěm vedoucím z mostu Legií)

ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ

 ve spolupráci s časopisem Meduňka

21. 06. | 17.00 | Tradiční medicína obyvatel Latinské Ameriky – přednášející pohovoří o prevenci a možnostech bylinné
léčby především civilizačních onemocnění. Přednáší Ing. Jiřina
Kopecká | vstupné 40 Kč, malý sál
27. 06. | 17.00 | Vítejte v Autistánu – přednáška a křest nové
knihy Josefa Schovance se koná ve spolupráci s nakladatelstvím
Paseka a Pasparta. Josef Schovanec, autor úspěšné knihy O kolečko míň – Můj život s autismem, představuje neobyčejný život
lidí s autismem a nechává čtenáře nahlédnout do svého vnitřního
světa | vstup zdarma, malý sál
PŘIPRAVUJEME
16. 09. | 20.00 | Antonín Gondolán a jeho hosté – koncert
k významnému životnímu jubileu legendy českého jazzového
kontrabasu. Jako hosté se představí Monika Bagárová, Martina
Balogová, Jan Bendig, jakož i David Kraus či Vojta Dyk a další
osobnosti naší hudební scény! Večerem provede Ondřej Havelka
| vstupné 450 Kč, velký sál

 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

 MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA

Náplavní 1, 120 00 Praha 2
tel.: +420 296 325 345
e-mail: infocentrum@mkc.cz
www.mkc.cz

Termíny na www.obecnidum.cz

22. 06. | 17.30 | Divoši, zrůdy a lidské kuriozity: populární
zábava v Praze 1870-1928 – veřejná vystoupení „divochů“, „liliputánů“, „siamských dvojčat“ a dalších „lidských kuriozit“ patřila
k populární zábavní kultuře Prahy již od počátku 19. století. Obyvatelé Prahy se jejich prostřednictvím seznamovali s příslušníky
cizích kultur, ale i s poznatky moderních věd o člověku a lidském
těle. Procházka po místech spojených s veřejným vystavováním
„kuriozit“ představí tuto zapomenutou tradici zábavní kultury
v Praze a zároveň poslouží jako příležitost k diskuzi o příčinách popularity tohoto druhu zábavy na přelomu 19. a 20. století i jejich

Vstupné: plné 290 Kč, rodinné 500 Kč (1–2 dospělé osoby a 1–3
děti do 18 let), snížené 240 Kč (senioři, držitelé průkazu ZTP, ZTP|P,
mládež 10–18 let, studenti SŠ a VŠ do 26 let), 15% sleva z plného
vstupného 247 Kč (pro držitele Prague Card), děti do 10 let zdarma
Vstupenky lze zakoupit v historické pokladně Obecního domu,
nebo online v našem e-shopu na www.obecnidum.cz. Pro organizované skupiny lze dopředu objednat mimořádné prohlídky
v češtině, němčině, angličtině, francouzštině, popř. i v dalších jazycích. Minimální cena mimořádné prohlídky: 2500 Kč (do 10 osob)
Přijďte navštívit první reprezentační patro Obecního
domu. Pro velký zájem přidáváme čtyřikrát měsíčně výklad
pouze v českém jazyce. Více informací o časech prohlídky
na www.obecnidum.cz, na pokladně Obecního domu nebo na
Facebooku.
Další program viz rubriku Galerie, výstavy.
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Míčovna v Královské zahradě Pražského hradu

Pražská Loreta, Hradčany

zzahraniční
z
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 kliknout na „Přihlásit se“ a zadat svůj e-mail. Vstup na programy je volný.
 změna programu vyhrazena

KNIHOVNA

 Návštěvní hodiny pro veřejnost: po, st, čt 13.00–16.00, út
13.00–19.00, zavřeno ve dnech českých a amerických svátků (28. 6.)

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

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

Překrásná Amerika Výstava plakátů z různých částí Spojených
států | chodba
PROGRAMY
01. 06. | 18.00 | Man of La Mancha: Offstage and Up Close
– zveme vás na představení muzikálu Man of La Mancha a setkání
s hvězdami tohoto představení, které uvede Divadlo Na Prádle.
Man of La Mancha je mnoha cenami ověnčený americký muzikál
z Broadwaye, který vypráví příběh Miguela Cervantese, který se
dostává do rukou španělské inkvizice a během čekání na rozsudek
svým spoluvězňům vypráví o pouti Dona Quixota. Během programu vystoupí režisér Lane Davies, který zároveň hraje Cervantese
a Dona Quixota, Jerrz Winsett (Sancho Panza), Victoria Hogan
(Aldonza/Dulcinea) a další. Zazní také několik písní z muzikálu.
Ve spolupráci s Prague Shakespeare Company | v angličtině
05. 06. | 18.00 | Jak to vidí historik Igor Lukeš: Poučení
z minulosti v době dezinformace –přijďte diskutovat s historikem Igorem Lukešem z Boston University o tom, jak se dnes
nakládá s informacemi, jak to ovlivňuje současnou politiku a jaké

www.kampocesku.cz

paralely můžeme najít v historii a jakou roli v tom všem hraje
globalizace | v češtině
07. 06. | 18.00 | Free to Rock: How Rock & Roll Helped End
the Cold War – promítání dokumentu a diskuse s producenty
dokumentu Douglasem Yeagerem a Nickem Binkleym. Dokument
zkoumá, jakým způsobem přispěla rocková hudba k rozpadu východního bloku. Část dokumentu je věnována i Československu
– konkrétně turné Beach Boys v roce 1969 a překážkám, kterým
museli čelit The Plastic People of the Universe | v angličtině
13. 06. | 17.00 | Coffee with American English Special Edition: Improv – chcete si procvičit angličtinu? Přijďte se zapojit
do konverzačního kroužku Amerického centra. Tentokrát máme
připraven speciální program se skupinou Blood, Love & Rhetoric,
která v Evropě působí již od roku 2012. | registrace nutná do 5. 6.,
více informací na www.americkecentrum.cz | v angličtině
15. 06. | 17.00 | Book Club: Chimamanda Ngozi Adichie:
Americanah – přijďte diskutovat o oceňované knize Americanah
(v češtině Amerikána), která zkoumá otázky přistěhovalectví,
rasové identity, rasových vztahů a vztahů mezi různými společenskými vrstvami v USA. Book Club povedou diplomaté Tony Jones
a Julianne Parker. Registrace nutná na acprague@state.gov do 10. 6.
| v angličtině
FILM

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

06., 20., 27. 06. | Filmový klub na téma „Americký muzikál“
– v angličtině, s anglickými titulky (pokud jsou k dispozici)
 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

HUDBA
03. – 29. 06. | Concentus Moraviae – XXII. mezinárodní hudební festival 13 měst s podtitulem „La voce“ je věnován tématu
lidského hlasu a zpěvu. Významným dramaturgickým akcentem je
450. výročí narození Claudia Monteverdiho. Dramaturgii vytvořil
Václav Luks. V čele řady italských hudebníků vystoupí rezidenční
umělec, cembalista, varhaník, dirigent a umělecký vedoucí souboru Cantar Lontano Marco Mencoboni. Ve spolupráci s Italským
kulturním institutem | Jižní Morava a Vysočina | www.concentus-moraviae.cz, www.ticketportal.cz
05. 06. | 17.00 | Koncert Pražákova kvarteta a italské
flétnistky Luisy Sello. Program: W. A. Mozart, L. Boccherini,
A. E. Ginastera, V. Sivilotti. Koncert se koná ve spolupráci s OSCE
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(Organization for Security and Co-operation in Europe), Pražskou
konzervatoří a Italským kulturním institutem | vstup volný | Pálffyho palác Pražské konzervatoře, Valdštejnská 158/14, Praha 1
08. 06. | 18.00 | ITalYa, ostrov boží rosy. Na koncertu vystoupí
skladatelka, klavíristka a zpěvačka latinskoamerického původu
žijící v Itálii Delilah Sharon Gutman (zpěv) a italský houslista
Rephael Negri | vstup volný | Pořádá Židovská obec v Praze ve
spolupráci s Italským kulturním institutem | Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1
23. 06. | 21.00 | Rocco Zifarelli 2 Ways Trio zahraje v sestavě
Rocco Zifarelli (kytary a elektronické nástroje), Daniele Sorrentino (kontrabas a baskytara) a Valerio Vantaggio (bicí).
Koncert se koná v rámci Mezinárodního hudebního festivalu
Prague Proms | vstupné 350 Kč | The Loop Jazz Club, Občanská
plovárna | www.pragueproms.cz

FILMY
01. 06. | 18.00 | Bezejmenní (Szürke senkik) – rež. István
Kovács, 2016, 65 min, s tlumočením | Velký sál MI
08. 06. | 18.00 | Klient – rež. Asghar Farhadí, Francie/Irán 2015,
125 min | Velký sál MI
15. 06. | 18.00 | Král Štěpán (István, a király) – rež. Gábor
Koltay, 1984, 93 min, s českými titulky | Velký sál MI
22. 06. | 18.00 | Neruda – rež. Pablo Larraín, Chile/Argentina/
FR/ES 2016, 108 min | Velký sál MI

02. 06. | 19.00 | Ramsch & Rosen | Villa Pellé, Pelléova 10,
Praha 6
08. 06. | 18.00 | NASOM: Trio Frühstück. Účinkují: Maria
Sawerthal – housle, Sophie Abraham – violoncello, Clara Frühstück – klavír | moderace (pouze česky): Lukáš Hurník. Program:
J. Haydn, O. Neuwirth, L. v. Beethoven, S. Abraham | vstup volný
| RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1
22. – 24. 06. | United Islands of Prague 2017. Farewell
Dear Ghost & Filous | Rohanský ostrov, Praha 8 | více informací:
www.unitedislands.cz

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
13. 06. | 17.00 | Ördögszekér Kompánia – Hamupipőke
(Popelka) – loutkové divadlo v maďarském jazyce | Havlíčkovy
sady – Gröbovka, Praha 2

DIVADLO
13. 06. | 19.30 | Vědro má ve dně díru (Commedia della KampArte). Účinkují členové souboru UJETO v režii Štěpána Smolíka,
který je rovněž dramaturgem představení spolu s italskou herečkou, režisérkou a dramaterapeutkou Raffaellou Perrottou |
vstupné 150 Kč | Divadlo Kampa, Hellichova 2a, Praha 1 | ve spol.
s Italským kulturním institutem | www.ujeto.cz, www.teatralie.cz

SYMPÓZIUM A VĚDECKÁ DISKUZE
07. 06. | 18.00 | Významné osobnosti česko-maďarských
kulturních vztahů | Velký sál MI
27. 06. | 16.00 | Místo osobnosti hraběte Jánose Esterházyho v soudobém českém historickém diskurzu | Velký sál
MI

LITERATURA
08. 06. | 19.00 | X. festival STRANOU (7. – 11. 6. 2017).
Evropští básníci naživo. Maja Haderlap | vstup volný | simultánně tlumočeno | Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
19. 06. | 17.00 | 22. literární výlet. Eugen & Zuzana Brikcius: Praha Boženy Němcové | vstup volný | pouze česky | RKF,
Jungmannovo nám. 18, Praha 1

 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)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
27. 06. | 19.00 | Pál Csáky: Virágeső (Déšť květů) – divadelní
hra, Jókaiho divadlo Komárno, v maďarském jazyce | Velký sál MI
 RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE

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

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

FILM
červen – srpen | DAS SOMMERKINO Praha – letní kino | Praha
– různá místa | více informací: www.facebook.com/dasfilmfest
DIVADLO
16. 06. | 20.00 | Salzburger Marionettentheater na Evropské loutkové galashow | simultánně tlumočeno | Divadlo
Spejbla a Hurvínka, Dejvická 38/Varšavská 767/7, Praha 6
 SKANDINÁVSKÝ DŮM

Dejvická 3, 160 00 Praha 6
mobil: + 420 777 926 331
e-mail: info@skandinavskydum.cz
www.skandinavskydum.cz

 Knihovna Skandinávského domu: po 15.00–20.00, čt 13.00–17.00

VÝSTAVA
Hrdinky mezi hrdiny. Osudy maďarských žen za 1. světové
války | Sklepní galerie MI | zahájení 1. 6. v 18.00
HUDBA
28. 05. – 30. 06. | 19. ročník světového romského festivalu
Khamoro
01. 06. | 19.00 | Parno Graszt – koncert kapely z Maďarska |
Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3
02. 06. | 17.00 | István Dénes – klavír, Bohumila Sommerová – soprán, Michael Jelden – housle | Jeruzalémská
synagóga, Jeruzalémská 7, Praha 1
03. 06. | 20.00 | Parno Graszt – vystoupení kapely z Maďarska
na závěrečném galavečeru | Klub SaSaZu, Bubenské nábř. 306,
Praha 7
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TRVAJÍCÍ VÝSTAVA
Jože Plečnik | otevřeno po–pá 10.00–17.00 | vstup volný | RKF,
Jungmannovo nám. 18, Praha 1 | do 18. 8.
VÝSTAVA
Oliver Ressler: ‚Everything’s coming together while everything’s falling apart’ / „Vše se spojuje, zatímco se vše
rozpadá“ | zahájení výstavy 23. 6. ve 20.00 | ARCHIP, Františka
Křížka 1, Praha 7 | od 23. 6. do 12. 9.
HUDBA
01. 06. | 20.00 | Pražské jaro (12. 5. – 2. 6. 2017). Camerata
Salzburg, dir. Alexander Lonquich. Program: W. A. Mozart,
I. Stravinskij | Rudolfinum, Dvořákova síň, Alšovo nábř. 12, Praha 1

Týden Astrid Lindgrenové, který Skandinávský dům v Praze
uspořádá začátkem června, se zaměří na méně známé okolnosti
autorčina života i tvorby. Dospělým návštěvníkům bude určena
beseda u příležitosti vydání Válečných deníků, jejímž tématem
budou nejen spisovatelčiny názory na válku, ale také její aktivity v oblasti ochrany zvířat. Jedinečnou knihu, která v češtině
vychází u příležitosti 110. výročí narození umělkyně, představí
překladatelka Jitka Herčíková. Večer doplní předčítání vybraných
úryvků z knihy.
Poutavý vhled do příběhu Astrid Lindgrenové nabídne promítání
dokumentárního filmu Astrid z roku 2015, které se uskuteční
v rámci Severských filmových čtvrtků. Unikátní snímek, který
v roce 2015 získal švédskou cenu Kristallen za nejlepší dokument, nabízí divákům množství dříve nezveřejněných fotografií,
filmových záběrů, deníkových zápisků a rozhovorů s osobami
z autorčina života.
Skandinávský dům však nezapomene ani na dětské návštěvníky,
jimž byla ostatně tvorba Astrid Lindgrenové určena především.
Ve spolupráci s cyklem Ponrepo dětem je připraveno promítání
adaptace knihy Emila z Lönnebergy s českým názvem Michal
dělá pořádek. Na promítání naváže 45minutová tematická dílna
s rozličnými tvořivými aktivitami na motivy knih a postaviček
Astrid Lindgrenové a zábavným kvízem o věcné ceny.
PROGRAM FESTIVALU
01. 06. | 19.00 | Dvojí život Astrid Lindgrenové: O Válečných denících a ochraně zvířat | Literární kavárna Řetězová |
vstupné dobrovolné
04. 06. | 15.00 | Ponrepo dětem: Michal dělá pořádek |
Kino Ponrepo | vstupné 80 Kč (dospělí), 60 Kč (děti)
08. 06. | 19.00 | Severské filmové čtvrtky: Astrid | Kino Evald
| vstupné 120 Kč
 ZASTOUPENÍ VALONSKO–BRUSEL

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

TÝDEN ASTRID LINDGRENOVÉ
01.– 08. 06. 2017

Kdo by neznal pihatou Pipi Dlouhou punčochu s velkými botami
a vilou Vilekulou? Kdo nevyrůstal spolu s neposednými Dětmi
z Bullerbynu? Kdo neměl v dětství hlavu v oblacích jako Karkulín
ze střechy? Kdo netoužil zažívat dobrodružství jako Ronja, dcera
loupežníka? Koho nikdy nerozplakali nerozluční Bratři Lví srdce?
Všechny tyto postavičky pocházejí z pera švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové, od jejíhož narození letos uplyne 110 let. Zatímco
její knížky zná každý zpaměti, kolik se toho ví o autorce samotné?

www.kampocesku.cz

Případný program najdete na webových stránkách.
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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 9.00–22.00
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 nám. 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 810 758

AAbezbariérový 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

AAbezbariérový 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
VÝSTAVY
Šťastný Řím – Francouzští rytci ve Věčném městě | do 11. 6.
Ignác František Platzer (1717–1787) – Kresby | od 13. 6.
do 13. 9.
 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 | do 4. 9.
 SALMOVSKÝ PALÁC

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

AAbezbariérový 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

Valdštejnská 3, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

 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

AAbezbariérový vstup
 vstupné: základní 250 Kč/snížené 150 Kč

Sochařská zahrada Anežského kláštera, Amorfoid Stefana Milkova

www.kampocesku.cz
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SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Umění 19., 20. a 21. století | Součástí expozice je sbírka francouzského umění 19. a 20. století
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. 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.
Jan Zrzavý – ilustrátor a uctívač krásy II. | do 4.6.
Vojtěch Hynais: skici, studie, návrhy | do 3. 9.

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 křesťanské 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
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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 působivá mystická podobenství, směřující k morální obrodě člověka.
DOPROVODNÝ PROGRAM
11. 06. | 14.00 | Lektorská prohlídka stálé expozice
 BÍLKŮV DŮM V CHÝNOVĚ

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

 otevřeno út–ne 10.00–12.00, 13.00–17.00

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

U Trojského zámku 1, 171 00 Praha 7 - Troja
tel.: +420 283 851 614

 spojení: metro C, stanice Nádraží Holešovice, autobus č. 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 ozvěnou 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 umělecká výzdoba a drobná architektura. Sochy a dekorace vyprávěly 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 krajinného parku Cibulka, dochované fragmenty raně barokní výzdoby
zahrady Trojského zámku, Kinského zahrady a busty z letohrádku
Portheimka. Název výstavy odkazuje na oblíbené materiály zahradních dekorací i fragmentárnost a syrový stav exponátů, jež
jsou v depozitářích uloženy v nálezovém stavu a obvykle se pro
výstavní účely nerestaurují | do 29. 10.

DOPROVODNÝ PROGRAM
18. 06. | 16.00 | Lektorská prohlídka zámku
17. 06. | 16.00 | Přednáška s Kateřinou Adamcovou o restaurování zámeckého schodiště
10. 06. – 11. 06. | 11.00 a 15.00 | Víkend otevřených zahrad
– komentované prohlídky výstavy s kurátorkou Marií Foltýnovou
 COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC

Karlova 2, 110 00 Praha 1

 otevřeno: út–ne 10.00–18.00
 vstupné: zdarma

STÁLÁ EXPOZICE
Prohlídková trasa Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým
stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková
trasa je budována na několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat 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 užívání v minulosti. Návštěvník se v patnácti zastaveních seznámí
s nejcharakterističtějšími prvky paláce, s výsledky stavebně-historických a restaurátorských průzkumů, s vlastnickou historií,
společenským a kulturním životem paláce v minulosti a zároveň
se záměry galerie na další využití.
DOPROVODNÝ PROGRAM
10. 06. | 14.00 | Lektorská prohlídka
VÝSTAVY
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
vyjádření 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 vyvolanou uprchlickou krizí v Evropě, na skryté i otevřené
manipulace masmédií, a také na mentální, ekonomické a administrativní limity unijní politiky | do 18. 6.
 DŮM U KAMENNÉHO ZVONU

Staroměstské nám. 13, 110 00 Praha 1

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

VÝSTAVA
Jaroslav Róna Do povědomí širší kulturní veřejnosti vstoupil
Jaroslav Róna jako spoluzakladatel nejvýznamnějšího uměleckého sdružení generace osmdesátých let, skupiny Tvrdohlavých. Již

www.kampocesku.cz

v jejím rámci se Róna profiloval jako výrazná originální osobnost
vymykající se z dobově aktuálních trendů, což přesvědčivě doložila
i jeho první velká samostatná výstava, kterou v roce 1997 uspořádala GHMP v Domě U Kamenného zvonu. Dnes – po dvaceti letech
– se ve stejném výstavním prostoru k Rónově tvorbě vracíme.
Nová výstava, jež časově navazujíce na díla z roku 1997, zahrnuje
sochařské a malířské práce z posledních dvaceti let. Prostřednictvím videonstalací divákům přiblíží také autorovy realizace do
veřejného prostoru, z nichž některé poutají mimořádný zájem
veřejnosti a dokážou vzbuzovat i vyhrocené názorové polemiky
a reakce. Připomeňme kupříkladu diskuse kolem pomníku Franze
Kafky v Praze (2003) nebo jezdeckého pomníku Markraběte Jošta
v Brně (2015) | od 23. 6. do 29. 10.
 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 sochařství. 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 sochařství 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 netradičními materiály a jejich kombinacemi v abstraktně formulovaných
objektech, jejichž podstatnou výrazovou složkou je objem a dynamický tvar | do 17. 9.
DOPROVODNÝ PROGRAM
15. 06. | 18.00 | Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy
a ředitelkou GHMP Magdalenou Juříkovou
 DŮM FOTOGRAFIE

Revoluční 5, 110 00 Praha 1

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

VÝSTAVA
Orit Ishay: Země jelena Výstava izraelské umělkyně Orit Ishay
instalovaná v obou patrech Domu fotografie, poprvé v Čechách na
jediném místě představuje přes 70 autorčiných děl. Vznikla v různých médiích a byla vybrána z nejvýznamnějších a nejvýraznějších
sérií, jež Ishay v Izraeli vytvořila během uplynulého desetiletí a jež
vycházejí z izraelského i mezinárodního kontextu. Výstava zahrnuje 55 fotografií, 6 videoprací, 10 fotografických leptů a jednu
instalaci. Ishay se zabývá interakcemi mezi člověkem a místem
a způsobem, jakým tyto interakce ovlivňují formování identity
a vlastenectví. Události a okamžiky z každodenního života plného
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napětí, které zachycuje, přímo souvisejí s problémy v její rodné
zemi. Pomocí vytrhávání obrazů z jejich přirozeného kontextu
tyto výjevy na pozadí celosvětových společenských, politických
a bezpečnostních změn bezprostředně získávají na univerzálnosti.
Při zkoumání a využívání existujících systémů zobrazování a umělecké tvorby a odkazů na dějiny umění se Ishay snaží upozorňovat
na společenské a politické otázky, které již stojí v popředí zájmu
v celosvětovém měřítku, i na otázky specificky relevantní pro
IzraelKarel Kuklík (*1937 Praha) se fotografií začíná vážně zabývat
kolem roku 1955. Ve fotografických obrazech sledujeme tendence
informelu, abstrakce i surrealismu v existenciálním modu. V šedesátých letech je v úzkém propojení s českou výtvarnou scénou,
fotografuje portréty 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 Janem 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
| od 6. 6. do 10. 9.
DOPROVODNÝ PROGRAM
06. 06. | 16.00 | Komentovaná prohlídka s Orit Ishay a Daliou Levin
 DOPROVODNÉ AKCE – VEŘEJNÁ
PLASTIKA
PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SOCH A SOUSOŠÍ
Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech. Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském
paláci; rezervace: edukace@ghmp.cz | cena 50 Kč
06. 06. | 17.30 | Známí neznámí – vybraná anonymní díla ze
sbírek veřejné plastiky GHMP
13. 06. | 17.30 | Pomník sv. Václava na Václavském náměstí

10. 06. | 15.00 | Praha 8 – Karlín (sraz ve vestibulu metra
Můstek u výstupu Jungmannovo náměstí)
17. 06. | 15.00 | Praha 8 – Sídliště Invalidovna (sraz ve
vestibulu stanice metra Invalidovna)


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

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. Vyleťalové, O. Jelena, J. Dudychy, R. Linhartové, V. Vlčkové.. a další
dvoustovky 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 | do 30. 6.

 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.

Peter Fabo: Fotogram; 2016

Petr Helbich a Josef Sudek | od 23. 6. do 28. 8.
 ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ

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

AAbezbariérový vstup
 otevřeno: po–pá 13.00–18.00 a v přestávkách odpoledních
a večerních koncertů
 informace o koncertech viz rubrika Koncerty

VÝSTAVY
Alexey Klyuykov, Vasil Artamonov, Martin Čada, Dominik
Forman, Lenka Štěpánková: Fluidní nepřítel – malba |
do 29. 6.

VETŘELCI A VOLAVKY S GHMP

 CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX

Poupětova 1, 170 00 Praha 7
tel.: +420 295 568 123
e-mail: info@dox.cz
www.dox.cz

VÝSTAVY
Peter Fabo: Space for sale Výstava z aktuální tvorby autora
Petera Faba, absolventa UMPRUM. Od fotogramu ke snapshotu
| do 16. 6.

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

Komentované procházky s Pavlem Karousem
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 otevřeno: út–ne 12.00–18.00

 DALŠÍ DOPROVODNÝ PRORAM
24. 06. | 15.00 | Prohlídka Domu U Kamenného zvonu
zaměřená na jeho historii

POMNÍK JANA PALACHA NA ALŠOVĚ NÁBŘEŽÍ
19. 06. | 17.00 | Prohlídka sochařských objektů Johna Hejduka Dům syna a Dům matky Součástí prohlídky je vstup do
interiéru Domu matky a výklad o historii a významu díla | vstup
zdarma; sraz zájemců u pomníku na Alšově nábřeží.

Víkendové komentované prohlídky vybraných objektů ze souboru 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.

 ATELIÉR JOSEFA SUDKA

Újezd 30,110 00 Praha 1
tel.: +420 251 510 760
www.atelierjosefasudka.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM
08. 06. | 18.00 | Komentovaná prohlídka
Martin Patřičný: Hudba kamaráda

www.kampocesku.cz

VÝSTAVY
Jamming Experimentální výtvarný projekt, ve kterém společně 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, profesionální malíři z Čech i zahraničí a studenti AVU. Výstava představí
obrazy, jež výtvarníci společně vytvořili během posledních dvou
let existence projektu | do 1. 5.
Vzducholoď Unikátní architektonická intervence inspirovaná
elegantním tvarem vzducholodí z počátku dvacátého století se
v prosinci 2016 otevřela veřejnosti. 42 metrů dlouhá ocelovo-dřevěná konstrukce vzducholodi, která se „vznáší“ nad střechou
Centra DOX, slouží jako prostor pro setkávání současného umění
s literaturou. Doprovodná výstava přibližuje myšlenkovou koncepci jejího vzniku, technické řešení a proces výstavby | do 30. 6.
Materiál 307 Výstava je představením toho nejlepšího, co za
posledních 6 let vzešlo z učebny č. 307 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 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 instalacích. Výstava je formulací otázky, co znamená současná malba
a představuje její pestré podoby | do 8. 5.
Big Bang Data Rozsáhlá multimediální výstava představuje,
jak naši dobu a společnost radikálním způsobem mění vytváření, 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.
Kamila Ženatá: Horizont událostí (finále) Výstava je
vyvrcholením experimentu, který autorka iniciovala s cílem
vydat zprávu o vnitřních dějích, jež vytvářejí psychickou realitu člověka v podmínkách tekutého času globalizovaného
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konzumerismu. Základní kameny třídílného projektu, jehož
poslední část je nyní prezentována v Centru DOX, tvoří inspirace
z příběhů, snů a zkušeností sedmi žen, které v rámci projektu
podstoupily skupinové sebepoznávací setkání | od 2. 6. do 11. 9.
 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

07. 06. | 17.00–19.00 | tvoříme z plastových lahví
14. 06. | 17.00–19.00 | přívěsek z drátků a korálků
17. 06. | 17.00–19.00 | proplétané obrázky
21. 06. | 17.00–19.00 | obrázky z lisovaných květin
28. 06. | 17.00–19.00 | prázdninové deníčky
DÁMSKÝ KLUB
14. 06. | 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

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 minulostí 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 fotografiích | historická budova radnice
VÝSTAVY
Selekce Výstava ročníkových prací studentů oboru Fotograf
Střední školy - Centra odborné přípravy technickohospodářské
v Praze 9 | do 8. 6.
Broučci Retrospektivní výstava loutek Arch. Zdeňka Podhůrského | od 13. 6. do 29. 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!
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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

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. patře naleznete na www.zdenekhajny.com
Velkoplošné projekce
VÝSTAVA
Dalibor Vajnar: Tulák po hvězdách | do 23. 7.
 GALERIE ES

Nuselská 5, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 215 899; mobil: +420 737 726 201
www.esgalerie.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM
07. 06. | 17.00 | Komentovaná prohlídka s autorem Jiřím
Slívou, představení autorovy nové knihy
10. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – noční prohlídka výstavy Jiří Slíva: Stop Time za přítomnosti autora, křest
autorovy nové knihy
28. 06. | 17.00 | Vernisáž výstavy „Stroje a technika v grafice“
 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

 otevřeno: po–pá 10.00–18.00

 otevřeno: po–pá 10.30–18.30; so 10.30–17.00

Galerie Art Praha je prestižní pražskou galerií, která prezentuje
především významné a kvalitní české a slovenské malíře
19. a 20. století. Na trhu působíme už více než 20 let a najdete
nás v samém centru staré Prahy, na Staroměstském náměstí.
Tradice Galerie Art Praha sahá do roku 1994. Zaměřujeme se na
exkluzivní aukce, prodej a výkup kvalitních uměleckých děl především 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.
 GALERIE CESTY KE SVĚTLU
ZDEŇKA HAJNÉHO

Zakouřilova 955/9, 149 00 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 objekty z krystalů Zdeňka Hajného Interiér působením hudby,
měnícího se osvětlení a interaktivností jednotlivých kompozic
nabízí prostředí zcela ojedinělé.

PRODEJNÍ EXPOZICE
Obrazy, sochy a grafiky současných umělců (Born, Daněk,
Demel, Hodonský, Houska, Lomová, Mansfeldová, Orieškovi, Slíva,
Suchánek ad.)
Keramická plastika (Kavanová, Laštovička, Radovi, Samohelová, Taberyová, Viková, Volf, Wernerová ad.)
 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

VÝSTAVA
Nájemní bydlení/zapomenutý segment české architektury
– Včera, dnes a zítra Výstava představující historii a současné
trendy v české a evropské architektuře. Doprovodné debaty, termíny na www.gjf.cz | do 15. 6.
Bearth & Deplazes / Amurs výstava renomovaného švýcarského ateliéru, 20. 6. přednáška Valentina Beartha | od 21. 6. do 31. 8.
Open Air Arena Betlémské náměstí (více na www.gjf.cz)
Landscape festival Plzeň 2017 výstavy v DEPO2015 (více na
landscape-festival.cz) | od 15. 6.
 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
www.kodlcontemporary.cz

 otevřeno: po–pá 10.00–18.00

VÝSTAVY
Jiří Slíva: Stop time Výstava 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 | do 18. 6.
Stroje a technika v grafice Na kolektivní výstavě budou vystaveny grafiky, na kterých budou vyobrazeny jakékoliv strojní
nebo technická zařízeni v jakýchkoliv souvislostech. Mohou to
být stroje reálné, funkční, sloužící člověku při jeho činnosti, ale i
stroje, mechanismy neskutečné, zcela vymyšlené, stroje fungující
jen v lidských představách a fantazii | od 28. 6. do 16. 7.

www.kampocesku.cz

AUKČNÍ A PRODEJNÍ GALERIE
Letní výtvarný salon Ondřej Basjuk, Josef Bolf, Martin Krajc,
Pavla Malinová, Jakub Špaňhel, Adam Štech, Lubomír Typlt |
od 21. 6. do 15. 9.

galerie, výstavy  119

 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

 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.

Jan Hladík: Marc Chagall
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 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

Václavská 7. 120 00 Praha 2

 GALERIE LAZARSKÁ

Lazarská 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 523 739
www.galerie-lazarska.cz

Jakub Luke‰

 otevřeno: po–pá 10.00–12.00 a224
13.00–18.00,
912 414, 257 044 411
so 10.00–12.00 a 13.00–16.00 mobil: 603 284 668
 nákup a prodej obrazů, kreseb a grafiky autorů 20. století
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VÝSTAVA
Čestmír Suška – sochy | od 13. 6. do 9. 7.

110 00 Praha 1, Lazarská 7

VÝSTAVY
Mgr. Petr Luke‰
Česká tvorba XX. století a současná česká tvorba | od 12. 6.
257 044 411, 224 912 414
mobil: 603 284 651
GalerieLazarska@seznam.cz

AUKCE
27. 05. - 09. 06. | VI. aukce – poaukční prodej
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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 30. 6.
 GALERIE MODERNA

Magické Vikýře Play, na fotografii Petr Nikl, autor výstavy

VÝSTAVY
Májová výstava v Galerii La Femme Fr. Hodonský, B. Eliáš
jr., B. Jirků, J. Anderle, A. Born, Zd. Tománek, P. Nižňanský, R. Brichcín, 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 MALOSTRANSKÁ BESEDA

Malostranské nám. 21, 118 00 Praha 1
e-mail: info@malostranska-beseda.cz
www.malostranska–beseda.cz
www.magickevikyre.cz

Čestmír Šuška

Masarykovo nábřeží 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

VÝSTAVA
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.
„1956–1996“ Galerie Moderna připravila na přelom
června a července
výstavu, kterou
mapuje výtvarné
dění v tehdejším
Československu
v průběhu 40 let.
Výstava zdůrazňuje
autentičnost, ale
i různorodost české výtvarné scény
druhé poloviny
20. století s tendenZbyšek Sion – Portrét markýze de Sade, 1975, olej, cemi a uměleckými
sololit
proudy, které toto
období ovlivňovaly. Na výstavě se představí autoři jako např.:
V. Boštík, F. Gross, J. Istler, J. Kotík, J. Koblasa, R. Kratina, K. Lhoták, A. Málek, J. Načeradský, K. Nepraš, L. Novák, E. Ovčáček,
S. Podhrázský, M. Rittstein, Z. Sion, J. Šerých, A. Šimotová, V. Tikal,
K. Valter, J. Zrzavý ad. | od 22. 6. do 6. 8.

www.kampocesku.cz

 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
Výstava obrazů studentů Akademického gymnázia Štěpánská | od 1. 6. do 30. 6.
 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

AAbezbariérový 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
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 plátnech citlivě malovaných“. Obrazy zaujmou kouzelným barevným
spektrem. Její díla jsou v soukromých sbírkách v ČR, Německu,
Kanadě, v podnicích a institucích. Mimo malování ještě zhotovuje 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. května v 17.00 | do 29. 6.
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 otevřeno denně 11.00–18.00
 součástí výstav je stálá expozice Muzea kávy Alchymista

EXPOZICE
Loutky a rodinná loutková divadla na Letenském
Montmartru Expozice představuje především prvorepubliková
rodinná loutková divadla. Návštěvníci uvidí proscénia, opony, kulisy, marionety odlišných velikostí navržených několika výtvarníky,
ale také nábytek a interiérové doplňky scény. Výstavu doplňují
loutkové divadelní hry a další dokumenty. Rodinná loutková
divadla byla situovaná do měšťanských salonů a navázala na
tradici šlechtických loutkových divadel. Mnohá vznikala v umělecky orientovaných rodinách 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 Štapfr, 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 prostředkem kreativní mezigenerační hry, která umožní nejen rozvoj fantazie a výtvarného cítění, ale také slovní zásoby
dětí. Výstava je uspořádaná na počest zařazení Loutkářství na
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
Surrealismus a koláž Výtvarná technika koláže je ze své podstaty ideálním prostředkem k realizaci surrealistického principu
náhodného setkání a vzniku nové skutečnosti. Vybrané detaily
z fotografií, knižních ilustrací, nejrůznějších atlasů a časopiseckých reprodukcí umožňují v novém kolážovém celku spojovat

122  galerie, výstavy

a zaměňovat všední a náboženské předměty, běžná a fantaskní
prostředí nebo vědecké a literární světy. Surrealistická koláž vychází z reality, ale nenapodobuje přírodu. Koláž je jedním z nejpozoruhodnějších a také nejtypičtějších technických a výrazových
prostředků, které se objevily na umělecké scéně 20. století, a díky
rychlosti svého vzniku je stále lákavým výtvarným postupem.
Lehkost, s jakou lze technikou koláže novou skutečnost sestavit, dostupnost nejrůznějších obrazových materiálů, z nichž lze

 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, od 26. 6. do 29. 6. otevřeno
9.00–18.00
 galerie představuje prostor, kde známí umělci a hosté, stejně jako
vyučující školy a žáci představují svá umělecká díla
 vstup zdarma

VÝSTAVA
Akce: Výstava maturitních prací Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola zve na tradiční
výstavu maturitních prací, výrobků a výtvarné tvorby studentů
osmi uměleckořemeslných oborů. Škola otevře pro veřejnost
všechny ateliéry, dílny a galerii | od 26. 6. do 29. 6.

VÝSTAVA
Grafický kabinet ze sbírky Kooperativa Odedávna, od dob,
kam lidská paměť již nesahá, se člověk jako součást tlupy – společnosti vyjadřoval pomocí kresby k důležitým rituálním obřadům
a zanechával po sobě lineární a barevné stopy na stěnách skalních
převisů a jeskyní. Umění kresby se od té doby nijak nezměnilo.
Přes všechny epochy, přes všechny styly a „ismy“ zůstala stopa
uhlu, tužky, pera, litografické křídy v rypu grafické jehly beze
změn. Našlo se mnoho novátorů a mnoho samozvaných teoretiků,
kteří by s tímto faktem rádi manipulovali, ale není to možné.
Kresba a linka zůstávají po tisíciletí neměnné Každý opravdový
umělec, malíř, grafik, sochař bez lineatury – kresby nic nezmůže
a není schopen vytvořit skutečné umění. Bohatství grafického
a sochařského kabinetu ze sbírky Kooperativy jsou dokladem a bohatstvím, které ukazuje tyto myšlenky. Výstava grafický kabinet
dokládá krásu kresby a komorní plastiky z bohatého fondu sbírky
Kooperativy. Na této výstavě budou zastoupena díla slavných
autorů, jako jsou Mikoláš Aleš, Josef Mánes, Alfons Mucha, Max
Švabinský, František Šimon, Vojtěch Preissig, František Kupka,
Emil Filla, Antonín Procházka, František Tichý, Ladislav Čepelák,
Jiří Kolář, Josef Myslbek, Josef Mařatka, František Bílek, Otakar
Kubín, Díky těmto jménům výstava představuje tu nejvyšší krásu
nebarevného, „černobílého“ světa | od 9. 6. do 1. 9.
 GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY

Národní 30, 110 00 Praha 1
e-mail: info@galerievaclavaspaly.cz
www.galerievaclavaspaly.cz

 otevřeno: denně 11.00–19.00

Toyen, Bez názvu, 1936

vybírat detaily, a znalost základních surrealistických symbolů
s sebou na druhé straně přináší nebezpečí prázdného opakování
známých postupů a efektů. Je proto jistě lákavé a potřebné vracet
se ke kořenům těchto dvou úzce propojených a dodnes v umění
rozvíjených pojmů – surrealismu a koláže. V prostorách Galerie
Smečky se nabízí příležitost sledovat začátky tohoto vztahu jak
v českém, tak i francouzském prostředí. V českém prostředí surrealistická koláž vyrůstala z obrazových básní poetismu a nebránila se
vědomým, tvůrčím zásahům umělce, na rozdíl od francouzských
děl, která měla být především výsledkem lidského nevědomí.
Díky významným zápůjčkám ze soukromých a veřejných sbírek lze
předvést surrealistickou koláž v úzkém reprezentativním výběru,
ale zároveň v její nejpůvodnější a částečně i méně známé podobě.
Kromě jmen jako Jindřich Štyrský, Toyen, Karel Teige jsou v galerii
připomenuty například rané koláže Františka Hudečka, celoživotního surrealisty Libora Fáry, a především díla francouzských
zakladatelů André Bretona, Paula Éluarda a Suzanne Muzardové.
Koncepce výstavy přirozeně zahrnuje i větší počet děl ze sbírek
koláže Pražské plynárenské, a to děl nejen typických pro sledovaný
koncept, ale navíc nepříliš často vystavovaných. Instalaci doplňují
ukázky dobových knižních obálek, jejichž podobu často určovala
právě surrealistická koláž | od 31. 5. do 8. 7.

VÝSTAVA
Jan Pištěk: K okraji viditelného | do 25. 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

www.kampocesku.cz

Jan Pištěk, Pilot, 2017, akryl a olej na plátně, 200 x 160 cm

 GALERIE SCARABEUS

Jana Zajíce 7, 170 00 Praha 7 – Letná, (200 m od stanice tram
Sparta)
tel.: +420 233 383 745; mobil: +420 603 552 758
www.galeriescarabeus.cz
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 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

VÝSTAVA
Jirka Houska: Pohlceno pralesem | do 29. 6.
 GALERIE VILLA PELLÉ

Pelléova 10, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 326 180
e-mail: info@villapelle.cz
www.villapelle.cz

KONCERT
02. 06. | 19.00 | Ramsch und Rosen (Rakousko) Lidová
hudba současnosti. Julia Lacherstorferová (zpěv, housle) a Simon
Zöchbauer (zpěv, trubka, citera a další nástroje) se probírají tím, co
je, a co bylo, starými obrazy, rukopisy a řádky a hledají staré melodie. Provozují hudbu, která staví mosty mezi časem, ve kterém
hodiny bily úplně jinak a současností, v níž můžeme být spojeni
s celým světem a kde si z neskutečné mnohotvárnosti možností
musíme vybrat ty, která se hodí k naší osobnosti

VÝSTAVY
Salvador Dalí
Alfons Mucha
Andy Warhol a Československo

 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
Gallery of Art Prague, Andy Warhol

 spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská
 otevřeno: út–ne 13.00–18.00 vyjma státních svátků
 vstupné: výstava – základní 90 Kč, snížené 60 Kč

VÝSTAVA
Xénia Hoffmeisterová – Zapletené propletené Výstava
představí nový cyklus děl expresivní tvorby | od 6. 6. do 7. 7.

 GALERIE ZTICHLÁ KLIKA

VÝSTAVA
Romská duše Výstava fotografií – Mark Wiedorn | od 4. 6.
do 31. 8.

 otevřeno: út–pá 13.00–19.00

Vodičkova 36, 110 00 Praha 1
www.kinolucerna.cz

Betlémská 262/10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 221 150; 222 222 079
e-mail: antikvariat@ztichlaklika.cz
www.ztichlaklika.cz

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, Londýn 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 našich tří nejproslavenějších světových ilustrátorů. Výstavu rozehrají
animované, kreslířské i rozhlasové vstupy | do 7. 7.
DOPROVODNÝ PROGRAM
do 07. 07. | 13.00–18.00 | Rádio Šašek
04. 06. | 15.00–16.30 | Bojíte se tužky? S Míšou Kukovičovou
08. 06. | 18.00–22.00 | Večer knihy – Terasa
11. 06. | 15.00–17.00 | Průvodce pro dobrodruhy s Ultrafun
18. 06. | 13.00–17.00 | VR Kosmopolita
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dokumentárních 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 Výstava 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 kompletní 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. Dosud bylo zrekonstruováno 10 objektů. Výstava vznikla za
finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

 KINO LUCERNA

 výstavy jsou promítány v původním anglickém znění s českými
titulky.
 cena: 250 Kč; snížené pro studenty a seniory 200 Kč

EXPOZICE
Stálá prodejní expozice grafik, kreseb a obrazů
VÝSTAVA
Tomáš Haleš: Obrazy z roku 2017 | do 23. 6.
 JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA

X. Hoffmeistrová

 GALLERY OF ART PRAGUE

Staroměstské nám. 15, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 313 849
e-mail: info@goap.cz
www.galleryofartprague.cz

Jeruzalémská 7, 110 00 Praha 1
www.synagogue.cz/Jerusalem

 otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 10.00–17.00
 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 vstupenka ze Židovského muzea v Praze (je možné ji využít i druhý den)
 více informací viz rubrika Památky

 otevřeno: denně 10.00–20.00
 Gallery shop

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

www.kampocesku.cz

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 epochách. 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.
06. 06. | 18.45 | Malby moderních zahrad – Claude Monet
byl zanícený zahradník a pravděpodobně nejdůležitější malíř
zahrad v historii umění, ale nebyl jediný. Velcí umělci, jako Van
Gogh, Bonnard, Sorolla, Sargent, Pissarro a Matisse, všichni
hleděli na zahradu jako na silný subjekt, ovlivňující jejich díla.
Tito velcí umělci, spolu s mnoha dalšími slavnými jmény, jsou
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zahrnuti v inovativní a rozsáhlé expozici londýnské The Royal
Academy of Arts.
18. 06. | 18.45 | Michelangelo – Michelangelo je spolu s Leonardem, považován za jednoho z největších umělců renesance
– a možná všech dob. Ale kdo opravdu byl tento bouřlivý a vášnivý
velikán dějin umění? U příležitosti věhlasné výstavy v Národní
galerii v Londýně, líčí nový film režiséra Phila Grabského podrobně
a barvitě Michelangelův život a jeho nesmírnou uměleckou praxi,
která zahrnovala malířství, sochařství i architekturu.

20. 06. | 18.45 | Americký impresionismus – po úspěšném
uvedení filmu Malby moderních zahrad: Od Moneta k Matissovi
představujeme nový dokumentární snímek založený na velmi populární výstavě v Muzeu Florencie Griswold v Connecticutu, které
je obecně považováno za domov amerického impresionismu.
 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 studenty 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 západoslovenském Pezinku. Výběr dvaatřiceti velkoformátových
fotografií je derivátem ze souboru, jímž Jaroslav Prokop diplomoval na pražské FAMU. Je rozdělen do čtyř tematických okruhů,
nazvaných Publikum, Muzikanti, Zákulisí a Noc, které mapují
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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
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 |
do 18. 6.
Podrobnosti na www.lgp.cz
 MAPOVÁ SBÍRKA PŘF UK

Albertov 6, 128 00 Praha 2
tel.: +420 221 951 590
www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka

AAbezbariérový 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; komentovaná 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

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 Návštěvníkům jsou k dispozici odborné texty v českém a anglickém
jazyce o historii sbírky a vystavených exponátech.
Skupinové prohlídky s českým či anglickým výkladem odborného průvodce Přednostně pro předem objednané školní
skupiny i laickou veřejnost (minimálně 10 osob). Výklad odborného
průvodce je uzpůsoben potřebám a věku studentů; skupiny 10–15
návštěvníků (při vyšším počtu zájemců je nutno skupinu rozdělit);
doba prohlídky je 45–60 min (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 bezkonkurenčně 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 teluria, 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

26. 07., 13. 09., 18. 10. | 14.00 | Komentované prohlídky
výstavy – v předsálí Mapové sbírky, rezervace na e-mailu:
hyndrakm@natur.cuni.cz
 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
 vstupné: 10 Kč (čtenáři NK ČR zdarma)

František Skorina a Praha – k 500. výročí vydání Skorinovy
pražské Bible Výstava je součástí akcí připomínajících vydání
prvního překladu Bible do církevní slovanštiny. František Skorina,
lékař a překladatel pocházející z Polocku v dnešním Bělorusku,
vytiskl v Praze v letech 1517–1519 celkem 23 starozákonních knih
pod názvem „Bible ruská“. Jeho snahou bylo zpřístupnit tyto texty
neučeným čtenářům východní Evropy. Od vydání „Bible ruské“
odvozuje několik východoslovanských národů, zejména národ běloruský, počátek svého písemnictví. Pořádá Národní knihovna ČR a
Knihovna Vrublevských Litevské akademie věd | od 14. 6. do 8. 7.
 KŘIŽOVNICKÁ CHODBA – PŘÍZEMÍ

 otevřeno: po–so 9.00–19.00
 vstupné: 10 Kč (čtenáři NK ČR zdarma)

Alfred Šupík: Můj velký svět – moje domovina/fotografické cesty 1975-2010 Výstava fotografií Alfréda Šupíka představuje 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 dynamicky se měnícího světa, snaží se uchopit neuchopitelné | do 24. 6.
 SLOVANSKÁ KNIHOVNA ZVE

08. 06. | 16.00 | Slavnostní udělení Ceny Rudolfa Medka
pro rok 2017 | Galerie Klementinum (vchod B2, přízemí)
15. 06. | 09.30 | Mezinárodní sympózium František Skorina
a Praha | Zasedací sál, 2. patro (vchod A)
 PROJEKT KLEMENTINUM 190

Jana Felkla, Hollarovy veduty, kopie nejstarších map Česka, mapy
od S. Münstera, J. A. Komenského, P. J. Šafaříka, J. B. Homanna, H. Hondia, A. Ortelia, G. M. Seuttera, P. Mortiera, G. Delisle,
G. z Tilbury. Digitální prezentace nabízí průřez poklady mapové
sbírky, ukázky nejstarších digitalizovaných glóbů a video o soutěži
v georeferencování starých map.

16. 06. | 17.00–19.30 | Tvůrčí psaní jako nástroj motivace
a sebereflexe. Dílna tvůrčího psaní s Jiřím Studeným | Klementinum, Zasedací sál, 1. patro (vchod B2)

J. Felkl: Glóby

www.kampocesku.cz
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 otevřeno: út–ne 12.00–19.00
 vstup zdarma

VÝSTAVY
Jiří Bartoš – Tiché krajiny | do 4. 6.
Petr Slavík - Blízká setkání | od 8. 6. do 16. 7.

 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

Jindra Husáriková, Šárka Mrázová Cagliero: Matka a dcera
– obrazy Jindra Husáriková se po studiích na Státní keramické
škole v Teplicích a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze od
roku 1958 intensivně věnovala malířské tvorbě, střídavě v Karlových Varech, Praze a Poděbradech. Pozoruhodná kvalita uměleckého projevu je provázena i obdivuhodnou intenzitou tvorby. Její
obrazy náleží do širokého proudu figurativního fantaskního umění, jistě expresivního charakteru, nepostrádajícího jak poetické tak
magické ladění. Nejen zážitky, vzpomínky, touhy, sny a tajemství,
vyvolávají její přirozenou potřebu umělecky je ztvárnit, ale často
i její vlastní obrazy ji inspirují k novému pojetí a vyjádření. Její
obrazy vyvolávají často zneklidňující a rozporuplné obavy a touhy,
ale vždy nás znovu silně oslovují. Objevují a nacházejí krásu něžnou i groteskní a podmaňují si nás svou svrchovanou básnivostí
a mistrovstvím malířského přednesu. Šárka Mrázová Cagliero je
dcerou malířky Jindry Husárikové. Od roku 1985 žije a tvoří v Itálii,
ve Valli di Lanzo. Věnuje se převážně malbě, kresbě a kolážím.
Vystavuje kolektivně i samostatně od roku 1995. V posledních 10
letech se podílela na 60 výstavách, jak v Itálii, tak i u nás a v dalších evropských městech, ale i např. v Číně. Poslední malířčin
katalog vydaný italským kulturním centrem Ariele charakterizuje
její obrazy z let 2005 – 2013 jako krajiny duše. Minulost, přítomnost, budoucnost, sen a skutečnost, srdce a rozum, znovu ožívají
v expresivní rovnováze, mezi figurativním a anikonickým, v dílech,
jež se umisťují mezi avantgardu a současné umění, vyjádřené
v nenáhodných kompozicích a vědomě modulované značným
symbolismem a silnou duchovností, prostoupené ne soutěživým
vztahem s Přírodou. Obrazy s inteligentně zjemnělými doteky
a záměrně zjednodušené dokážou zachytit mýty, poselství a silné
emotivní podněty ze světa, aby obohatily a povznesly, návraty do
míst a emocí z uskutečněných cest, svědkové elegance a vnitřní
kultivovanosti. Franco Cortese | od 28. 6. do 30. 7.
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Jindra Husáriková: Podivuhodné představení; 2015

Martin Němec: Sýýr; 2017

VÝSTAVY
Martin Němec Malíř a hudebník. Narozen 16. 6. 1957 v Praze,
kde vystudoval malířství na Akademii výtvarných umění v ateliéru
prof. Jana Smetany. Němcovy fantaskní obrazy jsou zastoupeny
v mnoha sbírkách doma i v zahraničí. Chystaná výstava v Galerii
Nová síň bude retrospektivou k Němcovu letošnímu jubileu |
od 14. 6. do 25. 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 rubrika Kulturní domy

Šárka Mrázová Cagliero: Kůň osudu; 2014

 NIKON PHOTO GALLERY

Újezd 19, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 317 277
e-mail: info@nikonphotogallery.cz
www.nikonphotogallery.cz

Prague Auctions „Předaukční výstava výtvarného umění“
| otevřeno denně 10.00–19.00 | od 6. 6. do 10. 6.
AUKCE
11. 06. | Aukce vystavených výtvarných děl v prostoru galerie Nová síň
PROGRAM AUKCE
11. 06. | 13.30 | Sbírka umění čs. diplomata působícího
v zahraničí 1960–1990
11. 06. | 15.30 | Výtvarné umění
11. 06. | 16.30 | Fotografie

DLOUHODOBÁ VÝSTAVA
Blanka Matragi K 30. výročí tvorby Blanky Matragi. Světově
proslulá módní návrhářka Blanka Matragi navazuje na úspěšnou
výstavu z roku 2006 a představuje svou tvorbu – zejména šaty,
oděvní doplňky, ale také sklo, porcelán, sochy, lustry, šperky,
grafiky aj. | do 31. 12. 2017
 vstupné: plné 260 Kč, snížené 155 Kč (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)

VÝSTAVA
Miloslav Troup – 100 let Společnost TROUP Vám v roce 2017
představí rozsáhlou retrospektivní výstavu, která připomene
100leté výročí narození významného avšak ne zcela doceněného pražského malíře, grafika a ilustrátora Miloslava Troupa
(1917–1993) | od 15. 6. do 15. 9.

Sochařská zahrada Anežského kláštera, dílo Františka Skály

www.kampocesku.cz
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Pražský hrad

nádvořími do zahrad

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

Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
e-mail: info@hrad.cz
www.hrad.cz

AAVětšina 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, významné koncerty, výstavy.
INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRAŽSKÉHO HRADU
II. nádvoří tel. +420 224 372 423, 224 372 419, III. nádvoří tel.
+420 224 372 434, 224 372 435, info@hrad.cz, otevřeno denně
9.00–17.00.
PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY
tel. +420 224 373 584, info@hrad.cz, v češtině 50 Kč, cizojazyčně
100 Kč – 1 osoba/každá započatá hodina výkladu.
NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ
Hradní areál: celoročně otevřen 6.00–22.00
Objekty se vstupenkou: Starý královský palác, expozice Příběh
Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou,
Obrazárna Pražského hradu, Prašná věž, Rožmberský palác
9.00–17.00. Katedrála sv. Víta 9.00–17.00 (v neděli po ukončení bohoslužeb od 12.00, poslední vstup vždy v 16.40). 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
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* 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 Obrazárně Pražského hradu, v Rožmberském paláci, a v Mihulce |
cena 50 Kč
 VÝSTAVY

 KRÁLOVSKÝ LETOHRÁDEK

 otevřeno denně 10.00–18.00

Sebastião Salgado – Genesis Významný brazilský dokumentární fotograf Sebastião Salgado (*1944) zde bude představen
svým třetím cyklem nazvaným „Genesis.“ Cílem tohoto cyklu je
rozvířit celospolečenskou diskuzi o palčivých otázkách ochrany

 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)

www.kampocesku.cz

Sebastião Salgado. Sloni v Zambii jsou loveni pytláky, mají proto strach z lidí
a vozidel. Jakmile spatří blížící se automobil, utečou do buše. Národní park
Kafue, Zambie, 2010.
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životního prostředí. Soubor více než dvou set dechberoucích
černobílých fotografií volně žijících zvířat, divoké přírody, moře
a domorodého obyvatelstva je výsledkem osmiletého cestování
po celém světě. Salgado začal dokumentovat původní nedotčenou přírodu v roce 2004 a během svého putování se mu podařilo zachytit majestátní obrazy arktických a pouštních pustin,
tropických pralesů kypících životem, mořských i suchozemských
divokých zvířat a v neposlední řadě i starobylých komunit, které
i v dnešní době žijí podle rodových tradic svých předků | od 2. 6.
do 17. 9. 2017
 PROSTOR POD PLEČNIKOVOU
VYHLÍDKOU V JIŽNÍCH ZAHRADÁCH

 otevřeno denně 10.00–18.00

Architekti Pražského hradu po Plečnikovi Komorní expozice v prostoru pod Plečnikovou vyhlídkou v zahradě Na Valech
představí tři osobnosti, které měly možnost navázat na éru slavného slovinského architekta a jeho nadčasové úpravy Pražského
hradu. Byli to Otto Rothmayer, Plečnikův žák a spolupracovník,
který samostatně upravil některé stavby a interiéry, například
Tereziánské křídlo Starého královského paláce, dále Pavel Janák,
jenž se zabýval především rekonstrukcemi památek v hradním
areálu (Královský letohrádek, Míčovna, Jízdárna) a navrhl novou rezidenci v Královské zahradě, a konečně Jaroslav Fragner,
jenž upravil v éře prezidenta Antonína Novotného druhé hradní
nádvoří a rekonstruoval střední křídlo Nového paláce | od 27. 6.
do 30. 9. 2017

 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 Nejvyššímu purkrabství. Upozorňuje i na stavby,
které vplynuly do stavební hmoty mladších objektů, takže si je
dnes už nelze prohlédnout. Ke Karlovu okruhu byla vydána 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 vyšívaných rouch. Většina předmětů je zhotovena z pozlaceného
stříbra či ryzího zlata. Nejvzácnějším mezi vystavenými díly je
více než půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který nechal ve
druhé polovině 14. století zhotovit císař Karel IV. pro relikvie
Kristova umučení. Pod křišťálovými víčky se tak v kříži skrývají
dřevo z kříže, na němž byl Kristus ukřižován, trn z koruny, jíž byl
korunován nebo část houby, kterou byl na kříži napájen. Po obvodu kříž lemuje dvacet dva modrých kamenů (převážně safírů
a akvamarínů) a dvanáct pravých perel. 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 barokních monstrancí, dochovaných
v českých zemích.
V expozici však návštěvníci najdou i předměty původně profánního 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 renovována a kompletně restaurována. Výzdobě kaple, postavené po
polovině 18. století podle návrhu architekta Niccolo Pacassiho,
vévodí oltářní obraz Krista na kříži v životní velikosti, který v roce
1762 vytvořil František A. Palko.

Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných
exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá
trasa, chronologicky přibližuje význačné představitele českého
státu, zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je
umístěna v hlavních sálech gotického podlaží Starého královského paláce. Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata
spojená s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh
církve a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence,
Příběh korunovací i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky
jsou umístěny v nově zpřístupněných prostorách navazujících na
hlavní trasu prohlídky | Info: www.hrad.cz nebo tel. 224 373 109.
PŘEDNÁŠKY

 nejnovější poznatky z historie Pražského hradu můžete získat v rámci
XXXIX. části programu přednáškového cyklu, rezervace a podrobnosti
na www.pribeh-hradu.cz
 info: www.hrad.cz nebo tel. 224 373 109

08. 06. | 17.00 | Hradní místopis/vycházka – přednášející:
Václav Hrnčiřík
27. 06. | 17.00 | Architekti Pražského hradu po Plečnikovi/
Jaroslav Fragner/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 vybraná 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 nejromantičtějším místem Pražského hradu. Kromě opravených barevných
drobných domků nabízí novou stálou expozici, která přibližuje
život v Uličce ve všech obdobích její 500leté existence. Návštěvníci
mohou nahlédnout například do domácnosti věhlasné jasnovidky 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 švadlenky si připomenou písničky Karla Hašlera. Ve zbylých domečcích
jsou opět v provozu tradiční obchůdky. Pozoruhodná je i výstavka
předmětů objevených při posledním archeologickém průzkumu.
 KONCERTY

 Upozorňujeme návštěvníky, že přístup do Jižních zahrad Pražského
hradu je přes III. nádvoří Býčím schodištěm nebo bránou Na Opyši.
Vstup z Hradčanského náměstí je uzavřen.
 změna programu vyhrazena

174. sezóna Promenádních koncertů v Jižních zahradách
Pražského hradu:
Letní promenádní koncerty vojenských hudeb se na Pražském
hradě konají nepřetržitě od roku 1843. V letošním roce se uskuteční již 174. koncertní sezóna, v níž se představí všechny naše
uniformované velké dechové orchestry, které nesou tuto naši - ve
světě obdivovanou - tradici. Celkem sedm dopoledních matiné se
bude konat v Jižních zahradách Pražského hradu vždy od 10.15.
Nenechejte si ujít tuto jedinečnou tradiční koncertní produkci, dle
Eduarda Hanslicka, slavného hudebního kritika 19. století jsou
„veřejná vystoupení vojenských hudeb v otevřeném prostoru tím
nejdemokratičtějším způsobem poslechu hudby“.
03. 06. | 10.15 | Hudba Hradní stráže a Policie ČR
17. 06. | 10.15 | Podnikový dechový orchestr Škoda AUTO
Bližší informace na www.hrad.cz

 STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC – GOTICKÉ
PODLAŽÍ

 otevřeno denně 9.00–17.00

Vřetenové schodiště Tereziánského křídla (celkový pohled), Otto Rothmayer
foto © Správa Pražského hradu, foto Jan Gloc
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Příběh Pražského hradu Dějiny Pražského hradu od prehistorie až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktivní programy s vizualizacemi stavebního vývoje hradního areálu.

Hans von Aachen (1552–1615), Hlava dívky, malířova dcera
Marie Maxmiliána © Správa Pražského hradu

www.kampocesku.cz
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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 10.00–18.00
 vstupné: základní 100 Kč, senioři a studenti 70 Kč, děti 50 Kč, rodinné
260 Kč, rezervace vstupenek na výše uvedených kontaktech

 VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV SE SLAVÍNEM

 otevřeno: denně 8.00–18.00
AAbezbariérový vstup do baziliky sv. Petra a Pavla

Místo, kde je pochováno více než 600 osobností české kultury a vzdělanosti, např. A. Dvořák, K. Čapek, B. Němcová, K. H.
Mácha, J. Neruda, A. Mucha, M. Aleš, E. Destinnová, J. Heyrovský,
B. Smetana, Z. Štěpánek ad.
 INFORMAČNÍ CENTRUM ŠPIČKA
ul. V Pevnosti, mezi Táborskou a Leopoldovou branou

AAbezbariérový vstup
 otevřeno denně 9.30–18.00

STÁLÁ EXPOZICE
Muzeum pražských věží Naprosto jedinečná expozice představuje návštěvníkům 120 nejznámějších pražských věží a svou
interaktivní formou umožňuje seznámit se nejen s fakty o jednotlivých objektech a jejich historií, ale také nahlédnout do tajemství
legend, jež se s místem pojí | 4. patro
Pocta Jindřišské věži Interaktivní expozice s kompletním
výkladem o Jindřišské věži – o historii, přestavbě, kulturním
dění | 6. patro
VÝSTAVA
Nostalgická Praha v Jindřišské věži | od 20. 2. do 20. 8.
POŘADY
05. 04. | 17.00 | Znovuzrození Jindřišské věže – procházka
historií JV s ing. Janem Stěničkou | vstupné: 110 Kč; 10. Patro
24. 04. | 19.00 | Autorské čtení povídek nejen z kulturních
magazínů Totem.cz, Pismak.cz a Literra.cz – otevřeno čtení
textů z řad veřejnosti. Ve druhé půlce večera proběhne beseda
o Číně s českým cestovatelem Patrikem Pejsarem. Více
info: ctenivevezi@gmail.com (Petula Heinriche, Martin Zborník)
 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

Knihovna Strahovského kláštera

AAhistorický 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

www.kampocesku.cz

Informace, prodej suvenýrů, propagace, občerstvení; torzo gotické
brány Špičky z doby Karla IV.
 INFORMAČNÍ CENTRUM CIHELNÁ BRÁNA
ul. V Pevnosti 46

 otevřeno denně 9.30–18.00

Informace, prodej suvenýrů, propagace.
 STÁLÉ EXPOZICE

 všechny stálé expozice otevřeny denně 9.30–18.00

CIHELNÁ BRÁNA, KASEMATY A SÁL GORLICE

 vstupné: výstava a vstup do kasemat s průvodcem: 60 Kč, snížené
30 Kč, rodinné 120 Kč, děti do 6 let zdarma
AAbezbariérový vstup, doporučuje se doprovod – nerovný povrch

Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění a Pražské 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.
10. 06. | 19.00–01.00 | otevřeno v rámci Pražské muzejní noci
GOTICKÝ SKLEP

 vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 100 Kč, děti do 6 let
zdarma
AAbezbariérový přístup od Starého purkrabství

Historické podoby Vyšehradu Stálá expozice ve zrekonstruovaném 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 nejzajímavější místa | více na www.praha-vysehrad.cz; objednávky na
tel. 241 410 348, e-mail: info@praha-vysehrad.cz, nebo přímo
v Infocentru Špička
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 PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Prohlídka Kaple Stětí svatého Jana Křtitele a martinských
kasemat | každou sobotu a neděli v 11.00 a 14.00 | začátek prohlídky 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

Robert Šalanda: Nadějná kompozice | od 9. 6. do 23. 7.
10. 06. | 19.00–01.00 | Galerie otevřena v rámci Pražské muzejní noci
 STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL
02. – 03. 06. | Bodaidžu macuri – Svátek lip – japonské
slavnosti jara:
02. 06. | 19.00–22.00 | rituální část – alegorický průvod z podolské náplavky, lukostřelba kjúdó, japonské bubny, samurajové
ve zbroji, buddhistická liturgie a další
03. 06. | 10.00–13.00 | zábavná část – koncerty, dílny, hry
a soutěže pro celou rodinu
Více o programu na www.macuri.cz
04. 06. | 21.00 | Malá smrt – tři páry hledají v různých kombinacích toho pravého ve férii o lásce a milování. Tři muži, tři ženy cítí
svoji vůni, jiskření. Devět vztahů, setkání, zamilování a milování.
Hnáni touhou propadají vášni, hledají sebe, hledají, ke komu
patří. Poetické divadlo, které spojuje křehkou poetiku tanečnice
Adély Laštovkové Stodolové se svérázným pohledem režisérské
dvojice SKUTR, je osobitým zpodobněním různých forem lásky
| vstupné: základní 250 Kč, snížené 160 Kč | více informací na
www.stkconcept.cz
 PARK U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
07. 06. – 30. 09. | Festival SCULPTURE LINE – festival umisťuje současná sochařská díla do veřejného prostoru tak, aby do
něj vnesla nové emoce, dala mu novou tvář, naznačila nové
příběhy. Jednou ze zajímavých zastávek sochařské linky bude
také Vyšehrad. Právě tady najde na čtyři měsíce svůj domov instalace Pocta pro Josepha Beuyse od akademického sochaře
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Antonína Kašpara. Tři kovová pianina s křížem namísto křídla
jsou památkou na přítele autora, nestorova moderního konceptuálního umění Josepha Beuyse.
Více informací na www.sculptureline.cz
Programy pro děti viz rubriku Volnočasové aktivity.
 LETNÍ SCÉNA
02. – 18. 06. | Festival Vyšehraní – 14. ročník festivalu Vyšehraní je multižánrová přehlídka špičkových umělců s pestrým
dramaturgickým záběrem pro všechny generace | více informací
o programu a vstupenkách na www.vysehrani.cz
23. 06. – 31. 08. | Metropolitní léto hereckých osobností –
14. ročník divadelní přehlídky uvede rekordních 90 představení |
více informací o programu a vstupenkách na www.studiodva.cz
 NOVOMĚSTSKÁ RADNICE

Karlovo nám. 1/23, Vodičkova 1/3, 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 přestávka 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 Karlova 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
Michal Machat / Malba, kresba, grafika, plastika | 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.
Oči dokořán Výstava krajského kola 13. soutěžní přehlídky výtvarného oboru pražských základních uměleckých škol | Galerie
věže, otevřeno út–ne 10.00–18.00 | vstupné – viz věž | od 2. 6.
do 20. 6.
Michal Kadleček Výstava českého malíře | Galerie věže, otevřeno út–ne 10.00–18.00 | vstupné – viz věž | od 23. 6. do 23. 7.

KONCERTY
08. 06. | 18.00 | Slavnostní koncert ZUŠ Lounských Veřejný
koncert školy, během kterého si převezmou absolventi ZUŠ svá
vysvědčení. | vstupné dobrovolné | Velký sál
09. 06. | 17.30 | Kühnův dětský sbor & Medvíďata Český
Krumlov Společný koncert dětí z přípravných oddělení dvou
dětských sborů. | vstupné dobrovolné | Velký sál
22. 06. | 20.00 | Novoměstský letní festival 2017 7. ročník
hudebního festivalu Novofest bude věnován smyčcovým nástrojům, které v koncertní praxi stojí poněkud ve stínu populárnějších
houslí a violoncella. Zahajovací koncert v podání Věra Binarová viola, Karel Dohnal - klarinet, Hana Forsterová – klavír (A. Dvořák,
D. Milhaud, R. Schumann).. | vstupné plné 300 Kč, snížené 150 Kč,
rezervace vstupenek na adrese info@novofest.cz | Velký sál
23. 06. | 19.00 | Sára Medková – klavírní recitál a křest CD.
Program: J. S. Bach, V. Zouhar, I. Medek, F. Rzewski | vstupné plné
240 Kč, snížené 120 Kč | Velký sál
29. 06. | 19.30 | Stylové večery 2017 – Návštěvy hudebních
hvězd Praha byla vždy centrem pozornosti mnoha světových
skladatelů a interpretů (W. A. Mozarta, P. I. Čajkovského a houslistické legendy N. Paganiniho). Zazní i oblíbená Mozartova Malá
noční hudba i Serenáda P. I. Čajkovského. | vstupné plné 300 Kč,
snížené 150 Kč, bližší info na www.harmoniapraga.cz | Velký sál
AKCE
02. – 03. 06. | pá 13.00–21.00, so 11.00–19.00 | Praha pije
víno 2017 / Prague Drinks Wine 2017 4. ročník největšího vinařského festivalu v metropoli zaměřeného na autentická vína ze střední
Evropy. Do Prahy opět přijede více než 60 vinařů, především rodinných
vinařství z území bývalého Habsburského mocnářství a řada hostů
z dalších regionů | vstupné na www.prahapijevino.cz | celá NR
04. – 11. 06. | 15.00 | Dnes provází Minor Herci divadla Minor
provedou návštěvníky Novoměstské radnice tak trochu jiným způsobem. Sraz na nádvoří. | vstupné děti 80 Kč, dospělí 120 Kč
06. 06. | 10.00–15.00 | Street Food Pop Up – nádvoří
radnice ještě více ožije. Úterky mezi 10. a 15. hodinou 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.
10. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc 2017 Novoměstská radnice se opět zúčastní PMN se zajímavým programem
a nabídne prohlídku prostor, které nejsou veřejnosti běžně přístupné. Nebude chybět možnost se občerstvit a nádvoří v souvislosti se Street Food Pop Up. | vstup zdarma | všechny prostory
NR
11. 06. | 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 mongolskou. Vaření
pro děti od 5 let s dospělým doprovodem je zakončeno společným
obědem | počet účastníků jednotlivých kurzů je omezen, přihlášení, cena kurzu a další info u pí Youssefové, e-mail: youssefova@
inbaze.cz | Žulový bar 1. p.
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14. 06. | 11.00–18.00 | Nejlepší česká vína v Praze – 1. ročník festivalu nejlepších vín z českých vinařských oblastí. Národní
soutěž Vinařské oblasti Čech | celá NR, vstupné 400 Kč, rezervace
vstupenek na rudolfsky@cechcv.cz
26. 06. | 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
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 | rezervace předem na www.thechamber.cz
 PRAŽSKÉ VĚŽE
Malostranská mostecká věž, Petřínská rozhledna, Prašná 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 staroměstským měšťanům českým králem Janem Lucemburským. Nevznikla
novostavbou, určenou ke správním účelům, ale postupným vykupováním měšťanských domů, které byly záhy pro účely radnice 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 zahrnuje návštěvu historických interiérů čtyř domů jižního křídla
a jejich podzemí. Během komentované prohlídky mají návštěvníci
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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 prohlédnou 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
pražských měšťanů,
ale měla i význam
praktický – na jejím
vrcholu sloužili hlásní, jejichž úkolem
bylo sledovat okolí
a v případě nebezpečí dát městu varovný
signál. Z ochozu věže
se návštěvníkům
naskytne vůbec jeden z nejkrásnějších
pohledů na pražské
panorama. Z ptačí
perspektivy je odtud
možné spatřit Týnský
chrám nebo kostel sv.
Mikuláše, v dálce obdivovat Pražský hrad nebo se nechat unášet
výhledem na malebná zákoutí Starého Města pražského. Na ochoz
se mohou turisté nechat vyvézt moderním výtahem. Jedná se o
architektonicky velmi hodnotný počin, za jehož realizaci získali
autoři ocenění Interiér roku 2000.
MOBILNÍ VSTUPENKY
Návštěvníci Staroměstské radnice si mohou kromě klasické vstupenky zakoupit i vstupenku elektronickou. Tzv.
mVstupenka umožní přednostní odbavení při vstupu na věž,
oproti běžné vstupence zaujme také nižší cenou a nabídne i bonusový obsah do mobilního telefonu. Vstupenku lze získat po
načtení QR kódu z informačních cedulí ve Staroměstské radnici
nebo na stránce prague.mobiletickets.cz. Mobilní vstupenku
nabízí Prague City Tourism pouze individuálním návštěvníkům
v maximálním počtu 5 osob.
REKONSTRUKCE VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE
V současnosti probíhá generální rekonstrukce vnějšího pláště věže Staroměstské radnice, předpokládaný 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
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.
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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: facebook.com/staromestskaradnice
VEČERNÍ PROHLÍDKY
Navštivte historické síně Staroměstské radnice i po zavírací době! Večerní prohlídky, které Prague City Tourism pravidelně pořádá, umožňují zájemcům nahlédnout do reprezentačních
prostor významné kulturní památky i po setmění. Nestandardní
prohlídka s rozšířeným výkladem je korunována návštěvou radniční věže, která příchozím nabídne nevšední pohled na slavnostně
nasvícenou noční Prahu | rezervace vstupenek na výše uvedených
kontaktech; vstupné: 250 Kč; délka prohlídky: 120 minut
03., 10., 24. 06. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
17. 06. | 20.00 | Prohlídka v češtině

Jedna z nejvýznamnějších barokních zahrad v Evropě
vybudovaná v letech 1715–1720 dle návrhu architekta
Františka Maxmiliána Kaňky s bohatou sochařskou a plastickou výzdobou Matyáše Bernarda Brauna a freskami Václava
Vavřince Reinera.
Ateliér Mikoláše Alše, ptačí voliéra s exotickým ptactvem,
fontány s rybami, prodejní galerie, upomínkové předměty.
Dle hodnocení průvodců je z místa vyhlídky nejkrásnější pohled
na panorama Hradčan a Malé Strany.

STÁLÁ VÝSTAVA
Staletími Staroměstské radnice Prague City
Tourism připravil 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
informace ilustruje bezmála
100 historických fotografií a vyobrazení. Výstava je instalována
v tubusu věže Staroměstské radnice a je prezentována na téměř
40 výstavních panelech.

KONCERT
21. 06. | 19.30 | Komorní smíšený sbor Canti di Praga.
Přijďte si vychutnat večerní atmosféru a projít se zahradou s číší
vína za zvuku hudby | prostory Vrtbovské zahrady
VÝSTAVA
Romantické obrázky Vlasty Čermákové | od 3. 6. do 27. 6.

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY
 HISTORICKÁ MIKVE
Široká 3,110 00 Praha 1 – Staré Město / Josefov

 otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 10.00–16.00

 otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 10.00–17.00
 vstupné zahrnuje prohlídku synagogy: dospělí 80 Kč, děti 6–15 let,
senioři a studenti 50 Kč, děti do 6 let zdarma; vstupné pro skupiny CK
s průvodcem: dospělí 50 Kč, děti 6–15 let, senioři a studenti 30 Kč,
děti do 6 let zdarma
 pro vstup je také platná společná zlevněná vstupenka ze Staronové
synagogy a vstupenka ze Židovského muzea v Praze (je možné ji
využít i druhý den)
 více informací viz rubriku Galerie, výstavy

Synagoga byla postavena v letech 1905–1906 podle
projektu vídeňského architekta Wilhelma Stiassného
a kombinuje secesní tvarosloví s maurským stylem. Synagoga je
unikátní památkou pražské architektury počátku 20. století a současně nádherným příkladem synagogální architektury
Rakousko-Uherska. Návštěvníky zaujme obnovené hlavní průčelí
a portál a dále restaurované nástěnné malby a vitráže oken. Pořádají se zde koncerty a výstavy.
STÁLÉ VÝSTAVY
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek Poprvé se veřejnosti představuje poválečná historie pražské židovské komunity.
Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989 Výstava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, které
jsou ve správě Židovské obce v Praze.
10 hvězd. Revitalizace židovských památek v České republice Výstava pojednává o projektu realizovaném Federací
židovských obcí. Jedná se o rekonstrukce synagog a rabínských
domů. Dosud bylo zrekonstruováno 10 objektů.
VÝSTAVA
Romská duše Výstava fotografií – Mark Wiedorn. | od 4. 6.
do 31. 8.

 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 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, průvodce skupiny nad 6 osob získává pro návštěvníky slevu 20%.
 Wifi připojení zdarma!

 JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA

Jeruzalémská 7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
www.synagogue.cz/Jerusalem

Historická mikve (rituální lázeň) se nachází v areálu Pinkasovy 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 průvodcem (v českém a anglickém jazyce).

www.kampocesku.cz

 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
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TECHNICKÉ PAMÁTKY

nová multimediální část expozice, přibližující návštěvníkům historii nástroje. Přijďte se podívat zblízka, jak zvonohra
funguje!
Pravidelné sváteční koncerty zvonohry jsou opět obnoveny,
program najdete na webu Lorety.
Pražskou Loretu založila Kateřina Benigna hraběnka
z Lobkowicz v roce 1626. Komplex budov byl stavěn postupně několik desítek let. Staviteli vrcholně barokního průčelí byli
ve 20. letech 18. století Kryštof a Kilián Ignác Dienzenhoferové,
na výzdobě interiérů se podíleli význační tvůrci barokní Prahy:
P. Brandl, M. V. Jäckel, R. Prachner a řada dalších.

VÝSTAVA
Loreta Dientzenhoferů Příběh loretánského průčelí, výstava 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.

BAROKNÍ KOMPLEX TVOŘÍ
Ambity s rozsáhlou freskovou a obrazovou výzdobou.
Loretánská kaple (Santa Casa) – ústřední objekt každé
„lorety“.
Kostel Narození Páně s bohatou barokní výzdobou, cenné
barokní varhany.
KLENOTNICE
Představuje ucelenou historickou sbírku votivních darů
P. Marie Loretánské. Monstrance, kalichy a další vystavené
předměty představují ojedinělá zlatnická díla, převážně ze
17. a 18. století. Nejpozoruhodnější je Diamantová monstrance zvaná Pražské slunce. Je z pozlaceného stříbra, ozdobená
6 222 diamanty.
STÁLÁ EXPOZICE
Trvale zpřístupněn je 3D model krypty s barokními freskami
podle Rembrandta a dalších holandských a vlámských malířů. 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
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 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Kotevní bod Evropské cesty průmyslového
dědictví

AKTUÁLNÍ PROGRAM
03. 06. | 18.00 | Poutní sobota. Po mši svaté v kostele Narození
Páně loretánská pobožnost v ambitu.
07. 06. | 19.00 | Benefice Večery u kapucínů v klášterním
refektáři naproti Loretě. Vystoupí soubor staré hudby Alla Breve.
Výtěžek bude věnován společnosti VIDA.
07. 06. | 9.00, 10.00, 11.00, 14.00 a 15.00 | Otevřený kůr –
komentované prohlídky loretánských varhan s ukázkami varhanní
hudby. Provádí hudební publicista, pedagog a regenschori Radek
Rejšek.
 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.

Papírenská 6, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
e-mail: prohlidky.info@gmail.com
www.staracistirna.cz

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 zakladateli
premonstrátského řádu sv. Norbertovi
VÝSTAVA
Josef Symon, Miroslava Symon – Kov – Papír – Kůže –
Restaurování | 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

 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, studenti, senioři 90 Kč, rodinné (2 dospělí + 1–3 děti do 15 let) 450 Kč;
skupinové vstupné: dospělí 150 Kč, studenti a senioři 75 Kč, školní
skupiny (min. počet 18 žáků) 60 Kč; ZTP a děti z dětských domovů
30 Kč; prohlídka v cizím jazyce: základní 240 Kč, studenti a senioři
140 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 1–3 děti) 620 Kč; skupinové
vstupné: 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 systematické stokové sítě v Praze, jsou zpřístupněny původní prostory
s pozůstatky původní technologie. Dodnes funkční kotelnu
a parní stroje (1903 Breitfeld – Daněk) je možné vidět při provozu
při kulturních akcích. Výklad s kopiemi původních plánů a historickými 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.).
VÝSTAVY
Obnova soužití s řekou Výstavu o minulosti, současnosti
a budoucnosti Trojské kotliny pořádá MHMP – IPR.

PROHLÍDKY
Prohlídka s průvodcem po přemyslovském hradišti
Prohlídka v kostele sv. Klimenta

 prohlídky lze objednat (pouze pro 6 a více osob) telefonicky u průvodce: Marcel Ramdan – mobil: + 420 776 651 596
 možnost zakoupení turistických vizitek a známek, pohlednic a jiných
suvenýrů

www.kampocesku.cz

AKCE
17. 06. | 09.00–00.00 | Komínový den / noc 2017. V rámci
akce budou prohlídky areálu, parní strojovna v provozu, plavbu
na prámu v podzemní usazovací nádrži. Po celou dobu trvání
akce se budou konat jištěné výstupy na komín. Více informací
naleznete na www.staracistirna.cz.
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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

AAbezbariérový 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

A JE TO!

PŘIJĎTE
A BAVTE SE
S NÁMI.

VÝSTAVY
Archa Noemova Zoologická expozice „Archa Noemova“ uvádí
návštěvníka Národního muzea do fascinujícího světa živočichů,
kteří obývají nebo obývali naši planetu.
Retro Výstava návštěvníkům představí hračky, techniku, vybavení domácnosti, ale především módu z dob minulých | do 23. 7.

Výstava Retro

grevin.com | Celetná 15, Praha 1

www.kampocesku.cz

AKCE
04. 06. | 10.00 | Mineralogická určovací beseda | přednáškový sál „H“
03. 06. | 13.00–17.00 | Dobrodružství archeologie – malí
i velcí návštěvníci se mohou těšit na pestrý program zaměřený na různorodé „archeologické“ aktivity, a to jak v terénu, tak
i v naší provizorní archeo-laboratoři. Naučíte se rozpoznávat staří
nálezů, budete mít možnost vyzkoušet si výzkum nanečisto nebo
nahlédnete do pracoviště konzervátora a zkusíte si „zrestaurovat“
vybrané archeologické nálezy | vstupné v ceně běžné vstupenky
do muzea
17. 06. | 11.00, 13.00, 15.00 | Komentované prohlídky expozicí Archa Noemova pro rodiny s dětmi – komentovaná
prohlídka expozice Archa Noemova určená především dětem |
vstupné 30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea
17. 06. | 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
 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, moravského a slezského venkova v druhé polovině 19. a na počátku
20. století | do dubna 2017
Slavnosti estonského tance Výstava ukazuje, jak velký význam v Estonsku má tradice lidového zpěvu a tance | od 1. 6.
do 30. 6.
Svatba Výstava je zaměřena na všechny důležité součásti,
které předcházely svatbě na venkově v Čechách a na Moravě
v 19. a 20. století | od 16. 6.
AKCE
01. 06. | 17.00–18.00 | Slavnosti estonského tance – zahájení výstavy | vstupné zdarma
01. 06. | 18.00–19.30 | Hana Lundiaková: Můj Broumov
– autorský večer. Přednáška z cyklu Slovo, tradice a kontext |
vstupné 30 Kč
10. 06. | 10.00–17.00 | Tradiční výšivka z Kopanic –
workshop pro dospělé z cyklu Tradiční řemeslné dílny | nutná
rezervace na kristyna_hlavata@nm.cz nebo 257 325 766,
773 793 412 | vstupné 400 Kč
10. 06. | 14.00–16.00 | Bylinková dílna – workshop pro nejmenší z cyklu Tradiční řemeslné dílny pro děti | nutná rezervace
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na kristyna_hlavata@nm.cz nebo 257 325 766, 773 793 412 |
vstupné 150 Kč
10. 06. | 17.00 – 20.00 | Folklorní regiony Čech, Moravy
a Slezska: Moravské Kopanice
17.00 | Přednáška Elišky Křižkové a Marcely Trtkové | vstupné v ceně běžné vstupenky do muzea
19.00 | Vystoupení ženského pěveckého sboru Čečera ze
Starého Hrozenkova a mužského pěveckého sboru z Vápenic | vstupné v ceně běžné vstupenky do muzea

 NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ

U Památníku 1900, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 781 676
e-mail: oncd@nm.cz

AAbezbariérový 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.
Folklorní regiony

10. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc | vstupné zdarma
15. 06. | 17.00 | Zahájení výstavy Svatby | vstupné zdarma
17. 06. | 17.00–20.00 | Vietnamské tradice a život v Praze
– program z cyklu Cizinci v ČR a jejich kultura. Návštěvníci se
mohou těšit na vietnamské tradice, umění a pochoutky | vstupné
zdarma
18. 06. | 15.00–18.00 | Cimbály na ulici – přijďte si poslechnout cimbálovou muziku CM Kyčera a CM Michala Horsáka |
vstupné zdarma
29. 06. | 18.00 | Livi Zájedová: Úloha kulturních festivalů
u Estonců v exilu – přednáška | vstupné zdarma
 LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA

Výstaviště 422, 170 00 Praha 7–Holešovice
mobil: +420 734 263 269
e-mail: lapidarium@nm.cz
www.nm.cz

 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. století 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.
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VÝSTAVY
Otto Matoušek Výstava Československé obce legionářské věnovaná významnému legionáři a výtvarníkovi | od 14. 6.
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
10. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc | vstupné zdarma
10. 06. | 19.30 a 21.30 | Komentované prohlídky výstavy
Sport za Velké války | vstupné zdarma
28. 06. | 10.00–17.00 | 100 let od bitvy u Zborova – návštěvníky čekají přednášky, komentované prohlídky Památníku
a výstavy Sport za Velké války a projekci dokumentu o československých legiích.
 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

MacNevenův pozdně barokní palác v Palackého ulici na Novém
Městě pražském. Autentický byt Františka Palackého a jeho
zetě Františka Ladislava Riegra: salon, pracovna Palackého,
pracovna Riegra, jídelna a sbírkový pokoj. Díla Josefa Mánesa,
Josefa Václava Myslbeka, krajinářská škola Julia Mařáka a národopisná sbírka Libuše Bráfové.
 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 materiální a duchovní kulturu obyvatel ostrovů a souostroví Melanésie,
osídlených zemědělci a rybáři.
Vojta Náprstek Výstava přibližuje na 12 panelech život a dílo
zakladatele Náprstkova muzea, pražského mecenáše, propagátora
ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku.
VÝSTAVY
Lovci lebek Výstava představuje pestrou minulost
i současnost kultur na Nové
Guineji | do 18. 6.
Příběh Tibetu Výstava
vedle předmětů ze sbírek
Náprstkova muzea seznámí návštěvníky s historií
Tibetu a tibetské kultury
od poloviny 1. tisíciletí n. l.
po současnost | do 30. 7.

Příběh Tibetu

Tajemství hedvábí Výstavka připomíná pět tisíc let starou
tradici výroby přírodního hedvábí | květen – červen
AKCE
03. 06. | 14.00 | Dětský africký klub – velká africká slavnost.
Připraveny budou soutěže, kvízy, tombola, hudba a tanec. Děti
se naučí africký tanec, budou si moci vyrobit malý dárek a zažít
prostřednictvím her a soutěží malé africké dobrodružství | nutná
rezervace na tereza_zbankova@nm.cz nebo tel. 224 497 511 |
vstupné 80 Kč
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17. 06. | 14.00 | Vodní draci z Vietnamu – workshop pro
rodiny s dětmi, během kterého si ukážeme, jak vodní divadlo
vypadá. Dozvíte se i další zajímavosti o vietnamských dracích a vyrobíte si vlastní krásnou loutku. Nutná rezervace na
jana_novakova@nm.cz nebo tel. 725 907 302 | vstupné 80 Kč
20. 06. | 17.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Příběh
Tibetu – výstavou provádí Helena Heroldová | vstupné 30 Kč +
cena běžné vstupenky
24. 06. | 17.00 | Tibetský den – nenechte si ujít další festival
z cyklu Barevné nádvoří!. Připraven je bohatý doprovodný program, který vás zavede na „střechu světa“ | vstupné na program
na nádvoří je zdarma
24. 06. | 14.00 | Maluj, maluj mandalu –workshop pro rodiny s dětmi. Přijďte s rodinou strávit jedno víkendové odpoledne
do Náprstkova muzea v rámci chystaného Tibetského dne. Nutná rezervace na jana_novakova@nm.cz nebo tel. 725 907 302
| vstupné 80
 ČESKÉ MUZEUM HUDBY

Karmelitská 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 707
e-mail: c_muzeum_hudby@nm.cz

AAbezbariérový 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 „Zvěstování“ a další.
VÝSTAVKY K VÝROČÍ MĚSÍCE
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 | do 28. 6.
VÝSTAVA
Hudba a pohádka Výstava se zaměří na představení známé
české pohádkové hudby. Návštěvníci si tak připomenou nejen velké autory hudby k pohádkám a večerníčkům, ale také populární
rozhlasové, filmové či televizní skladatele | od 26. 5.
AKCE
19. 06. | 16.00 | Zvířecí hudba a tanečky – hudební dílny pro
děti. Budeme si hrát např. na žabí orchestr, našimi společníky budou i tancechtivá kobra, špinavý krokodýl nebo nerozhodný drak.
Nutná rezervace na musicmuseum_pr@nm.cz nebo 224 497 738
| vstup 100 Kč
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 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. objednávku předem): 200 Kč (v češtině); 500 Kč (v cizím jazyce)

EXPOZICE
V expozici o životě a díle Bedřicha Smetany jsou k vidění
ukázky autografů jeho skladeb, korespondence, deníků a dalších dokumentů, dobové fotografie, osobní památky a trofeje
i jeho klavír.
VÝSTAVA
Putování za rodokmenem Bedřicha Smetany Výstava přiblíží rodopisné pátrání. Ilustrovaný rodokmen objasní rodinné
vztahy a doplní je o fotografie a zajímavé předměty zapůjčené
od žijících potomků | do 16. 10.
 MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA

Ke Karlovu 20, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 918 013
e-mail: a_dvorak_museum@nm.cz

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.

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.


NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

STÁLÉ EXPOZICE
Architektura, stavitelství a design Expozice dokumentuje nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích
v období posledních 150 let na původních i nových modelech,
kopiích dobových plánů, skic a fotografií a řadou autentických
stavebních prvků. Jedním ze symbolů expozice je model kopule
nad Panteonem Národního muzea od Josefa Schulze, zajímavým
exponátem je neuskutečněný soutěžní návrh Josefa Gočára na dostavbu Staroměstské radnice, návštěvníky zaujme prostředí dvou
„ateliérů“ s vybavením z pozůstalostí známých architektů z konce
19. století a doby první republiky.
Astronomie Expozice seznamuje návštěvníky s historií astronomie a představuje unikátní předměty ze sbírek NTM. Vystaveno je
na 220 přístrojů a pomůcek astronomů, geometrů, navigátorů,
počtářů a kartografů z 15. až 21. století. V expozici je volně přístupný meteorit, který dopadl na území dnešní Argentiny před
5 000 lety. Mezi nejvzácnější exponáty expozice patří Bürgiho
sextant, používaný Johannesem Keplerem, unikátním exponátem je „Organum mathematicum“, zařízení k usnadnění 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 lokomotiva přezdívaná Hrboun vyrobená před první světovou válkou.

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 největší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty
technického charakteru.

 otevřeno: denně mimo po 10.00–13.30 a 14.00–17.00
 vstupné: základní 50 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 90 Kč; školní výpravy
à 10 Kč
 komentovaná prohlídka pro veřejnost (pro 1–30 osob; na tel. objednávku předem): 200 Kč v češtině; 500 Kč v cizím jazyce

EXPOZICE
V expozici Cesty Antonína Dvořáka najdete skladatelův klavír, nábytek a předměty z osobního majetku. Zahrada muzea je
zdobena plastikami z dílny Matyáše Brauna.
VÝSTAVA
Antonín Dvořák a zbožnost Výstava představí skladatele
jako upřímného křesťana, poukáže na jeho vztah ke kostelům
a na jeho pravidelnou účast na nedělních mších, při kterých hrával
na varhany | do 02. 4. 2018
AKCE
24. 06. | 13.00–17.00 | Aspoň na víkend se seznamte se
zvířaty v hudbě – rodiny s dětmi čeká zábavné odpoledne se
zvířaty, která inspirovala slavné hudební skladatele | vstupné
v ceně běžné vstupenky do muzea
 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
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budova NTM

Zakladatelem moderního technického muzejnictví se stal již
Vojtěch Náprstek, který zpřístupnil sbírky Českého průmyslového muzea poprvé v roce 1862 a později vybudoval muzeum
ve svém domě U Halánků. Národní technické muzeum bylo
založeno roku 1908 jako Technické muzeum Království českého
z iniciativy technické inteligence, především profesorů české vysoké školy technické v Praze, a otevřelo první expozice 28. září
1910 ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. V roce 1938
byla zahájena stavba nové muzejní budovy na Letné podle návrhu
Milana Babušky. Stavba byla dokončena již v době války a okupační správou zabrána pro ministerstvo pošt. V roce 1945 byla budova
na Letné získávána zpět pro muzejní účely. Nejméně jedna třetina
budovy ale až do roku 1990 dále sloužila jiným institucím. V roce
2003 byla zahájena stavební rekonstrukce hlavní muzejní budovy

Fotografický ateliér V expozici je představen za pomoci vystavených dobových fotografických přístrojů, pomůcek a ukázek fotografií vývoj fotografické techniky od prvních snah o zachycení

www.kampocesku.cz

obrazu v první polovině 19. století až po současnou digitální fotografii. Klíčovým exponátem expozice je fotografie „Zátiší v ateliéru“ od vynálezce fotografie Luise Daguerra, kterou věnoval
roku 1839 kancléři Metternichovi a která je zapůjčena ze zámku
Kynžvart. Vystavena je také nejstarší česká fotografie, řez stonku
rostliny z roku 1840. Vývoj fotografie je prezentován v souvislosti
s jeho dopadem na společenskou situaci.
Hornictví Prezentace vývoje hornictví je zaměřena především
na představení báňské techniky a dobývacích technologií. Expozice mapuje 6 000 let dlouhý úsek zdokonalování dobývací
techniky včetně současné báňské techniky od českých výrobců,
je zde možné shlédnout doklady historie oboru od paleolitických
parůžkových kopáčů z pazourkových dolů po high–tech báňskou
dobývací techniku reprezentovanou kombajnem firmy T Machinery z roku 2013. Schémata historických dobývacích metod přibližují
filmové animace.
Hutnictví Expozice s podtitulem Kovy – cesta civilizace prezentuje technický a historický vývoj oboru hutnictví a jeho vazbu
na život společnosti, především dějiny zpracování železa od sklonku doby bronzové po současnost. Zájem vzbuzuje např. instalace
původního strojního vybavení hamru z 16. století, nejobsáhlejší
kapitola expozice je věnována éře průmyslové revoluce. Je zde
představen oddíl s názvem „Železo a válka“, místo v expozici našel také obor se staletou tradicí – zvonařství, za pozornost stojí
výrobky umělecké litiny z 18. a 19. století.
Chemie kolem nás Expozice zajímavým a pestrým způsobem
dokládá, jak chemie ovlivnila lidskou společnost, ukazuje návštěvníkovi, že chemie a její výsledky, výrobky i dopady ho doprovází
po celý den na každém kroku. V expozici je představen vývoj oboru a významné osobnosti – pozůstalost Jaroslava Heyrovského,
držitele Nobelovy ceny za vynález polarografie, čočkostroj Otty
Wichterleho nebo přínos Antonína Holého. Významnou částí
expozice je prezentace práce laboratoře Národního technického
muzea, jsou zde vysvětleny analytické metody užívané muzeem
při průzkumu sbírkových předmětů.
Interkamera Expozice zobrazuje tři oblasti, kam se fotografie
postupně dostala díky vývoji techniky: fotografickou rekonstrukci
prostorového vjemu, barevného vidění a fotografii pohybu, a to
na originálních historických exponátech a řadě interaktivních
pomůcek. Dominanty expozice tvoří skutečný hologram, dále
rekonstrukce Maxwellova pokusu – ukázka skládání barevného
obrazu ze tří dílčích černobílých obrazů. V části věnované pohybu 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 přístroje od nejstarších elementárních typů až po přístroje sestavené
za využití elektroniky i aplikace kvantových fyzikálních jevů. Při
dokumentaci technického vývoje byl kladen důraz i na estetickou
stránku vystavených exponátů. Dominantním exponátem jsou
funkční věžní hodiny s jedním číselníkem a s odbíjením do kovových cimbálů. Středobodem expozice pak je architektonický
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objekt symbolizující relativitu času, sloužící k prezentaci audiovizuálního programu.
Technika hrou Velký sál v druhém patře budovy NTM je rezervován pro výstavní projekty s interaktivním obsahem, jejichž
cílem je dát prostor návštěvníkům vyzkoušet si různé technické
postupy a ,,osahat si“ to, co není v expozicích muzea vždy možné.
Do tohoto sálu Národní technické muzeum umisťuje projekty
určené především pro děti a mládež, z nichž některé vznikly díky
spolupráci s dalšími institucemi. Informace o stávající náplni sálu
je možné najít na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
Technika v domácnosti Expozice atraktivním způsobem vysvětluje vývoj mechanických, elektrických, plynových i jiných „pomocníků v domácnosti“, techniky usnadňující hygienu, úklid, praní
a žehlení, šití a úpravu oděvů, přípravu pokrmů, od poloviny 19.
století do současnosti. Mezi nejstarší exponáty patří ty ze 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 zpravodajství 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 dokládá vývoj výroby tiskového písma, hlavních tiskařských technik
a knihařství a připomíná české osobnosti, které významně přispěly
k rozvoji tiskařství – vynálezce litografie Aloise Senefeldra, vynálezce heliogravury Karla Klíče, vynálezce světlotisku Jakuba Husníka a Kašpara Hermanna, který se podílel na vynálezu ofsetového
tisku. Nejstarším exponátem expozice je dřevěný knihtiskařský
lis z přelomu 17. a 18. století z pražského Klementina, krásným
exponátem je rotačka MAN z roku 1876, svojí důmyslností zaujme
řádkový sázecí stroj Linotype z roku 1920.
Uhelný a rudný důl Na expozici Hornictví navazuje Uhelný
a rudný důl, maketa z 50. let 20. století, která tvoří unikátní soubor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných dioramat.
Nové pojetí expozice umožňuje návštěvníkům pocítit reálné
prostředí dolů. Prohlídka je možná pouze s průvodcem po zakoupení časové vstupenky. 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 návštěvníkům 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.
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VÝSTAVY
Český kinematograf Výstava představuje při příležitosti
120 let od první filmové projekce v českých zemích unikátní
kinematografické sbírky Národního technického muzea a Národního filmového archivu. Návštěvníka vtáhne do období
počátku filmu na konci 19. a v první třetině 20. století a přiblíží
mu dobovou filmovou techniku i filmovou tvorbu. Pozornost je
věnována vynálezům a objevům vedoucím ke vzniku 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 veřejnost | do 15. 10.
Svatopluk Král – hra (s) technikou Připomínka pozoruhodné
tvorby jedné z nejvýraznějších osobností českého průmyslového
designu. Svatopluk Král, průkopník moderního designu obráběcích 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 protetika. 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 | do 31. 3. 2018
EDUKAČNÍ PROGRAMY V NTM
V NTM probíhá množství doprovodných programů, víkendových akcí, přednášek či komentovaných prohlídek výstav. Nejširší edukační nabídka je určena školám. Workshopy Enter jsou
koncipované pro základní školy a interaktivní zážitkovou formou
přibližují fyzikální či chemické principy a procesy. Programy
Kids‘lab abrakadabra hravým způsobem seznamují nejmladší
žáky s oborem chemie. Projekt s názvem V technice je budoucnost využívá možnosti moderní techniky, díky které přibližuje
expozice Národního technického muzea žákům základních
škol. Pro střední školy jsou připraveny specializované odborné
workshopy a soutěže. Lektoři přiblíží muzeum také nejmenším
dětem z mateřských škol. Komentované prohlídky a programy
můžete nově objednat k velkým výstavním projektům. V NTM
také úspěšně funguje Technický kroužek. Více informací a rezervace na www.ntm.cz.
KNIHOVNA NTM

 otevřeno: út a st 9.00–17.00

Veřejně přístupná specializovaná knihovna s odborným fondem
zaměřeným na dějiny vědy, techniky a průmyslu nejen v rámci
České republiky, ale i v evropském a celosvětovém kontextu.
V současnosti knihovní fond čítá okolo 200 000 svazků.

BADATELNA ARCHIVU NTM A MUZEA ARCHITEKTURY
A STAVITELSTVÍ NTM

 otevřeno: út a st 9.00–17.00 (pouze pro badatele, kteří mají potvrzené připravení archivního materiálu pro studium)

AKTUÁLNÍ POZVÁNKA
10. 06. | Národní technické muzeum se zúčastní Pražské
muzejní noci.

MUZEUM HL. M. PRAHY

Ředitelství
Kožná 475/1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 012 911
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz

 HLAVNÍ BUDOVA MUZEA

Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8
tel.: +420 224 816 772–3
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz

 otevřeno: denně kromě po 9.00–18.00; poslední středa v měsíci
do 20.00
 vstupné: základní 150 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 350 Kč, děti do 6 let
a ZTP zdarma, školní skupiny 50 Kč/osoba (pedagogický dozor
zdarma), dospělý návštěvník ve skupině od počtu 10 osob 120 Kč/
osoba. Na pokladnách našich objektů lze využít zvýhodněné vstupné
při opakovaných návštěvách.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
03. 06. | 09.00–17.00 | Dětský den v muzeu – výtvarné dílny
pro širokou veřejnost, především pro rodiny s dětmi – přijďte si
s námi vyzkoušet tvarování keramiky na hrnčířském kruhu, vyrobit
si sponky do vlasů kanzashi, náramky shamballa – vhodné pro dívky i chlapce. Pro nejmenší děti jsme připravili malování na obličej.
10. 06. | 09.00–18.00 | 180 let Langweilova modelu Prahy
– volný vstup do hlavní budovy muzea na Florenci. Celodenní program věnovaný Langweilovu modelu Prahy včetně hry na motivy
života Antonína Langweila pro celou rodinu.
10. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – vstup zdarma do hlavní budovy muzea na Florenci, do Podskalské celnice
na Výtoni, do Zámeckého areálu Ctěnice a na Staroměstskou mosteckou věž. Doprovodné programy: Street art před muzeem, živé
obrazy s Antonínem Langweilem, divadelní představení pro děti,
výtvarná dílna – Každý svého města strůjcem, jazzový koncert
– Arturo Soriano band.
30. 06. | 09.00–18.00 | Chcete si zlepšit náladu po vysvědčení? – tak přijďte k nám do muzea. Stačí mít s sebou vysvědčení a máte zdarma vstup do hlavní budovy muzea. Na známky
nehledíme.

www.kampocesku.cz

STÁLÉ EXPOZICE
Praha v pravěku
Středověká Praha
Praha na přelomu středověku a novověku (1437–1620)
Barokní Praha (1620–1784)
Langweilův model Prahy z let 1826–1837 – unikátní model
Prahy vyrobený ručně z papírové lepenky
3D kino: virtuální průlet Langweilovým modelem Prahy
Muzeum pro děti a Langweilova herna – multifunkční prostor pro malé i velké
Slabikář návštěvníků památek – hmatová expozice určená
pro vidoucí i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu
a gotice
VÝSTAVY
Litevský filmový plakát Na výstavě jsou představeny nejzajímavější litevské filmové plakáty ze sbírek Muzea litevského
divadla, hudby a kinematografie ve Vilniusu. Nalezneme zde 43
plakátů z období mezi léty 1953–2010, navržených předními
litevskými afišisty – od 60. let již převážně z řad absolventů
vilniuské akademie výtvarných umění. Bez ohledu na dobovou
cenzuru se plakáty vyznačují specifickým uměleckým projevem,
alegorickým významem, který značně rozšiřuje pochopení samotných filmů | od 29. 6. do 24. 8.
Vladimír Boudník (1924–1968) Jeden z nejvýznamnějších
a nejpůvodnějších českých umělců druhé poloviny 20. století.
Zakladatel uměleckého směru „explosionalismus“, vynálezce
techniky aktivní a strukturální grafika, autor fotografických experimentů. Výstava představuje průřez Boudníkovou grafickou
tvorbou – od jeho raných, válečnou zkušeností ovlivněných prací
přes jím založený umělecký směr pojmenovaný „explosionalismus“, techniku aktivní a strukturální grafika, vše doplněno o monotypy a fotografické experimenty. Jako doprovodný materiál
jsou vystaveny Boudníkovy umělecké manifesty, jím vydávané
strojopisné samizdaty edice v 50. letech a další, ne příliš často
vystavované dokumenty | od 28. 6. do 29. 10.
První křik, první pláč – od sousedské asistence k institucionalizovanému porodnictví v Praze a okolí Výstava je
zaměřená na historii asistence při porodech – od individuální
asistenční péče až ke vzniku zdravotnických porodnických institucí 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 specializovaných 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 venkovských lokalit. Průvodkyní výstavou je studentka, „bába“
Ludmila K. (1780–1860), studující na pražské univerzitě babický
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kurs v zimním semestru 1824/1825 a praktikující až do 40. let 19.
století. Ludmila K. provede návštěvníka pobytem na babických
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,
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. století 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.
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.
Mohylový hrob z Libně V roce 1890 byl v Libni, v zahrádce
před synagogou v dnešní Zenklově ulici, objeven hrob s nataženou
kostrou. Na jejím hrudníku ležely s keramickým džbánkem i dvě
bronzové jehlice mimořádné délky – 77 cm. Podle těchto nálezů
pocházel hrob ze střední doby bronzové, z období tzv. středodunajské mohylové kultury (1550 až 1300 př. Kr.) | od 26. 6. do 1. 10.
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

150  muzea

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY
Vyber si řemeslo; Královská cesta; Kalendář; Vladimír
Boudník

na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století,
s akcentem na dobu panování Karla IV. a lucemburské dynastie.

DIVADLO VE VÝCHOVĚ
Karlovo Nové Město – pro 1. stupeň ZŠ

 objednávejte se předem na webových stránkách muzea –
www.muzeumprahy.cz

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY
06. – 09. 06. | Škola mladých archeologů
WORKSHOPY A PŘEDNÁŠKY PRO ŠKOLY
27. 06. | 9.00–14.00 | Street art pro školy – přednášky s projekcí, 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
10. 06. | Škola mladých archeologů
AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
Cyklus Praha neobjevená
01. 06. | 16.30 | Pražské vlastenecké plesy a bály ( skupina A )
07. 06. | 16.30 | Pražské vlastenecké plesy a bály ( skupina B )
Cyklus Výtvarné umění v dějinách času V.
08. 06. | 16.30 | Slavnostní zakončení
Cyklus Praha zmizelá
15. 06. | 16.30 | Slavnostní zakončení
WORKSHOPY A PŘEDNÁŠKY

 v přednáškovém sále 1. patro

27. 06. | 16.30 | Souhrn přednášek věnovaný graffiti a streetartu ve světě, aktuální dění na scéně
 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
 vstupné: základní 150 Kč, snížené (studenti, senioři) 60 Kč, rodinné
350 Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma, školní skupiny 60 Kč/osoba
(pedagogický dozor zdarma).

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

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy – komentovaná 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 součástí
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 tehdejší tkalcovské a barvířské dílny, předvádí různé typy textilií
a jejich praktické využití v běžném životě lidí v období vrcholného
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 analytického 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
 vstupné: základní 60 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 100 Kč

10. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – vstup zdarma
do Podskalské celnice na Výtoni. Doprovodný program: Samoobslužný pracovní list o životě na Vltavě.
STÁLÁ EXPOZICE
Zaniklé Podskalí a život na Vltavě Podskalská celnice na Výtoni je poslední připomínkou starého Podskalí. Je to renesanční
budova se srubovým patrem z 16. století, ve které se vybíralo
clo z dříví připlaveného do Prahy, a to vytínáním klád (odtud
název Výtoň). Život vorařů, dřevařů, pískařů, ledařů dalších „lidí od vody“ z Podskalí je představen na dobových fotografiích.
Návštěvník uvidí také nástroje používané Podskaláky. Další část
expozice je věnována historii voroplavby a lodní dopravy v okolí

www.kampocesku.cz

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 konkrétních 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 červnu 9.00, 11.00, 13.00, 15.00
a 17.00
 vstupné: základní 300 Kč, snížené 200 Kč, děti do 6 let zdarma
(pouze v doprovodu dospělé osoby), zvláštní vstupné 130 Kč (pro
studenty architektury, výtvarných a uměleckých škol ve skupinách
vč. Pedagogického doprovodu). Příplatek za cizojazyčný výklad
150 Kč za osobu. Možnost dárkové vstupenky a zvýhodněné společné
vstupenky do Müllerovy a Rothmayerovy vily. Společné vstupné:
základní 420 Kč, snížené 260 Kč, příplatek za cizojazyčný výklad
150 Kč za osobu.
 objednávejte se předem pomocí rezervačního systému umístěného
na www.muzeumprahy.cz, nebo e-mailem:
vila.muller@muzeumprahy.cz.
 prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěvníků 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 červnu 9.00, 11.00, 13.00, 15.00
a 17.00
 objednávejte se předem pomocí rezervačního systému umístěného
na www.muzeumprahy.cz,
 nebo e-mailem: vila.rothmayer@muzeumprahy.cz.
 vstupné: základní 180 Kč, snížené 120 Kč, děti do 6 let zdarma (pouze
v doprovodu dospělé osoby), zvláštní vstupné 80 Kč (pro studenty
architektury, výtvarných a uměleckých škol ve skupinách vč. Pedagogického doprovodu). Příplatek za cizojazyčný výklad 100 Kč za osobu.
 prohlídky možné pouze s lektorským výkladem a po předchozí
rezervaci pomocí rezervačního formuláře na www.muzeumprahy.cz;
max. 7 osob ve skupině

Vlastní vila architekta Otto Rothmayera (1892–1966),
žáka a spolupracovníka Jože Plečnika (1872–1957).
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 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
 vstupné: základní (dospělí, děti od 6 let , studenti, senioři) 30 Kč
 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 zpřístupnění 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
Rothmayerova vila 2014–2016 Fotografie: Martin Polák |
od 8. 6. do 1. 10.
08. 06. | 17.00 | Vidět krásu místo číslic – příběh Rothmayerovy vily a peripetie její rekonstrukce. Přednáška k otevření výstavy
Rothmayerova vila ve fotografiích Martina Poláka. Přednášející:
Ing. arch. Petr Krajči. Nutná rezervace míst z důvodu omezené
kapacity sálu na e-mailu: vstup_SDCN@muzeumprahy.cz
 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
 vstupné: základní 100 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 200 Kč, školní
skupiny 30 Kč/osoba

AKCE
10. 06. | 19.00–24.00 | Pražská muzejní noc – již po čtrnácté
se otevřou brány pražských muzeí a galerií také po běžné pracovní
době, aby milovníkům muzeí a galerií nabídly netradiční možnost
návštěvy památek. Více na http://www.prazskamuzejninoc.cz
Doprovodný program: workshop výroby medailí – půjde
o rytí písmenek do sádrových kotoučů, používaných pro zhotovení
modelů pro současnou technologii výroby medaile a mince.
14. 06. | 19.00 | Norma – koncert složený ze scén opery Vincenza Belliniho. Za klavírního doprovodu Zdeňka Klaudy se ve zhruba
sedmdesátiminutovém výběru z opery objeví sopranistka Hasmik
Papian z Arménie, tenorista Franco Farina z USA, mezzospranistka
Štěpánka Pučálková, mexický tenorista Rafael Alvarez, mezzosopranistka Markéta Dvořáková a barytonista Petr Matuszek. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha-Vinoř a Praha 19, pod
záštitou velvyslanců Armenie a Rakouska v ČR a pod záštitou
radního hl. m. Prahy pro kulturu Jana Wolfa. Vstupenky v jednotné
ceně 300 Kč k dostání v pokladně zámku Ctěnice a na úřadech MČ
Praha-Vinoř a Praha 19 | Kočárovna
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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.

PŘEDNÁŠKA
18. 06. | 16.15–17.45 | Kůň jako národní kulturní památka? Domestikace koně a starokladrubský bělouš – jezdecká
společnost Ctěnice. Přední český hipolog Ing. Cyril Neumann přiblíží ve svých přednáškách koně, jejich historii, vývoj i ztvárnění
v dílech českých výtvarných umělců. Na přednášku naváže prohlídka stájí | Kočárovně

STÁLÉ EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova Expozice
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.

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 možnost udělat si velmi reálnou představu o podobě nejkrásnější
nádražní budovy v Praze, vystavěné v letech 1872–1875 coby
reprezentativní železniční stavba významné společnosti Rakouské
severozápadní dráhy. Model budovy, zahrnující i pozoruhodnou
sochařskou výzdobu vznikl dle původních technických výkresů
metodou 3D tisku.

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.
DOPROVODNÉ PROGRAMY
09. 06. | 10.00–17.00 | a 10. 06. | 13.00–21.00 |
Vyšší odborná škola – obor ražená medaile z Jablonce nad
Nisou v doprovodném workshopu nabídne zájemcům možnost
vyzkoušet si některé dovednosti spojené se vznikem medaile
a mince. Půjde o rytí písmenek do sádrových kotoučů, používaných pro zhotovení modelů pro současnou technologii výroby
medaile a mince. Návštěvníci si mohou vyzkoušet i historickou
ruční ražbu jednostranné medaile pomocí úderů kladivem.
Střední umělecko-průmyslová škola umožní vyzkoušet
si plastické rytí kovů tvorbou pečetidel a malých raznic i rytí
do dřeva ve formě malých razítek a dřevorytů určených pro tisk.
SUPŠ byla založena roku 1880 v reakci na potřeby rozvíjejícího se
bižuterního průmyslu. Původně řemeslná škola, zaměřená na výuku kreslení, modelování a cizelování, rozšířila postupně nabídku
svých oborů o pasíře, rytce, dekoratéry a výrobce bronzového
zboží. V roce 1995 byla založena Vyšší odborná škola, která nabízí
obor ražená medaile a mince.

 PRAŽSKÉ VĚŽE

 věže a bludiště otevřeny v červenu denně 10.00–22.00

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 historických 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

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY

 vstupné: základní 150 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 350 Kč

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

STÁLÁ EXPOZICE
Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování

 předem se objednávejte na tel.: 601 555 080, nebo na e-mailu:
samanova@muzeumprahy.cz

Tovaryšova cesta na zkušenou Program je koncipován jako cesta vyučeného tovaryše jdoucího do světa na zkušenou.
Na základě vandrovnické knížky, kterou děti obdrží po interaktivní 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, záj
mové 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

13. 06. | 14.00 | Jan Kovařík a Václav Žmolík Jan Kovařík
a Václav Žmolík, dva populární novináři a rozhlasoví i televizní
moderátoři, kteří se sešli u vznikajícího Českého rozhlasu. Jan
Kovařík moderoval Dobré jitro, Václav Žmolík tehdejší Mikrofórum.
Společně pak zakládali a moderovali první ranní televizní vysílání
v ČR, a to na programu ČT1 pod názvem Studio 6. I když se jejich
cesty na nějakou dobu rozešly, opět se před časem potkali při
práci na projektu Televizní akademie na ČT2 a před dvěma roky
tam, kde to začalo, tedy v Českém rozhlasu. Jan Kovařík je v současnosti průvodcem Dobrého rána a Václav Žmolík odpoledního
vysílání Dvojky ČRo.

 ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA PETŘÍNĚ

Petřínské sady, 110 00 Praha 1

 vstupné: základní 90 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 250 Kč

STÁLÁ EXPOZICE
 STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most, 110 00 Praha 1 – Staré Město

10. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – vstup zdarma
do Staroměstské mostecké věži. Doprovodný program: Pracovní
samoobslužné listy pro děti i dospělé ke Staroměstské mostecké
věži a k její expozici Mystérium věže.
STÁLÁ EXPOZICE
Mysterium věže Věž byla součástí Karlova mostu, byla založena
současně s ním a není vyloučené, že základní kámen mostu je uložen v pilíři pod věží. Stavba věže byla dokončena zároveň s mostem začátkem 15. století. Po stránce 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 průzkumu dna řeky.
 PRAŠNÁ BRÁNA

nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1 – Staré Město

 vstupné: základní 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 250 Kč

www.kampocesku.cz
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MUZEA A-Z

 SVATOMIKULÁŠSKÁ MĚSTSKÁ ZVONICE

Malostranské nám. 556/29, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

 vstupné: základní 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 250 Kč

 FRANZ KAFKA MUSEUM

STÁLÁ EXPOZICE
Custos Turris | Strážce města Muzeum hlavního města Prahy
připravilo pro návštěvníky ucelenou expozici ve Svatomikulášské
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. Druhý 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.

Cihelná 2b, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 257 535 373
e-mail: office@kafkamuseum.cz
www.kafkamuseum.cz

 MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ

EXPOZICE
Dlouhodobá expozice „Město K. Franz Kafka a Praha“ nabízí pohled do světa slavného pražského rodáka Franze Kafky
(1883–1924), jedné z nejvýznamnějších postav světové literatury 20. 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.

 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.

Karlův most, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

 vstupné: základní 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 250 Kč

 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
 vstupné: základní 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 250 Kč

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 institucionální zakotvení hašení požárů. Podoba a členění expozice
vychází ze stavebních dispozic Novomlýnské vodárenské věže.
Expozice je založena na využití digitálních reprodukcí vyobrazení Prahy, významných pražských požárů i pražských hasičů
a jejich výstroje a výzbroje. Reprodukce jsou ze sbírek Muzea

Novomlýnská vodárenská věž, foto © Muzeum hlavního města Prahy.

hl. m. Prahy a fotoarchivu Záchranného hasičské sboru hl. m.
Prahy. Pojetí expozice maximálně využívá možnosti multimediálních 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 požárech středověké nebo raně novověké Prahy. Pomocí smyslových
iluzí je vytvořen dojem ohrožení Pražanů při požárech, které
zachvátily celé čtvrti.

Soutěž o 2 x 2 vstupenky
do muzea

Grévin Praha
Soutěžní otázka

Která nová vosková figurína
je umístěna od června v muzeu
Grévin Praha?
a/ Miley Cyrus
b/ Lady Gaga
c/ Katy Perry
Své odpovědi posílejte do 10. června
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou
na adresu redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
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foto © Franz Kafka Museum 2017

Výstava je rozdělena do dvou částí. První, nazvaná Existenciální prostor, kategorizuje hlavní události Kafkova života
a vlivy prostředí, v němž Kafka v Praze žil. Druhá, nazvaná
Imaginární topografie, ukazuje, jak se u Kafky fyzická realita Prahy a jeho života v ní složitě proměňuje v metaforický
obraz. Na výstavě ožívají fotografie lidí a míst, rukopisy a knihy
v důmyslně koncipovaných instalacích s využitím nejmodernější
audiovizuální techniky. Slovo, obraz, světlo a hudba tu vytvářejí
symfonický celek.

www.kampocesku.cz

 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
legendami 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 bohatých scénografií plných vizuálních a zvukových
efektů.

Zazpívejte si s Michaelem Jacksonem, udělejte si selfie s Bradem Pittem nebo si zahrajte na klavír s Mozartem. Potkejte
císařovnu 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.
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 workshopy. Výstava je časově omezená | od 14. 4.
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AKCE
04. – 05. 06. | Katy Perry v Grévin – setkejte se s voskovou
dvojnicí přední hvězdy amerického showbusinessu a staňte se
součástí její show
23. – 25. 06. | Vítáme prázdniny – speciální prohlídky s Patem
a Matem. Malování na obličej pro malé i velké
 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

čokoládové výrobky. Muzeum je vyhledávaným cílem školních
výprav i individuálních turistů a je velmi vhodné pro rodiny s dětmi.
DOPROVODNÝ PROGRAM
Ukázka výroby probíhá každých 30 minut. Uvidíte, jak se
s čokoládou pracuje, aby byla pěkná a chutná, ochutnáte pravé
belgické pralinky.
Soutěž pro děti – odměnou za správné odpovědi bude při
výstupu z muzea malý dárek.
Skupinové prohlídky a prohlídky pro školy s průvodcem
včetně ukázky práce čokolatiéra | objednávky na výše uvedených 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

EXPOZICE
V Choco–Story muzeu se ponoříte do vzrušujícího světa čokolády a za pomoci všech smyslů se vydáte na cestu časem.
Bude to požitek nejen pro Vaše chuťové pohárky, ale i oči a nos.
Muzeum je členěno na 2 hlavní části – výstavní prostory
a čokoládovou dílnu. Samotná expozice přibližuje především
dávnou historii kakaa, od dob bájných Mayů a Aztéků až
do dnešních dnů.

 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.)

umístěno v barokním Kaunickém paláci v historickém centru
Prahy. Výběr přibližně 100 děl skládající se z litografií, olejomaleb, kreseb, pastelů, fotografií a osobních předmětů podává
souhrnný pohled na výtvarné dílo Alfonse 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 charakteristických 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 vitrínách. Zvláštní skupiny jsou vytvořeny z plakátů vzniklých později
v Čechách (1910–1939), z kreseb a olejomaleb. V závěru expozice
se nacházejí původní kusy nábytku z Muchova pařížského ateliéru,
fotografie jeho rodiny a soubor ateliérových fotografií pořízených
Muchou v Paříži. Součástí expozice je také půlhodinový dokument
o životě a díle Alfonse Muchy

 otevřeno: denně 10.00-21.00
 vstupné: dospělí 250 Kč, senior/student 185 Kč, rodinné (2+2) 560 Kč,
děti 125 Kč, české školy à 90 Kč (po předchozí rezervaci)
 fotografování povoleno + wifi připojení zdarma
 v ceně vstupného je zahrnuto: naučné video o těžbě a zpracování
s následnou tvorbou českého granátu do šperků, zapůjčení tabletů
s popisky. Vše v jazykových mutacích.

foto © Mucha Trust 2017

Ochutnávka čisté vody obohacené o energii granátu. S každým
douškem vstoupí do vašeho života síla pro zvládnutí každodenního shonu a stresu.
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 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
www.sovovy-mlyny.cz

 MUZEUM ČESKÉHO GRANÁTU PRAHA

Karlova 186/8, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 211 561
e-mail: info@mcgp.cz
www.facebook.com/Muzeum českého granátu Praha
www.instagram.com/museumofbohemiangarnet
www.mcgp.cz

EXPOZICE
První muzeum na světě věnované životu a dílu proslulého, světově
známého představitele secese Alfonse Muchy (1860–1939), je

Muzeum disponuje unikátní sbírkou historických obalů
a dobových artefaktů, dále je zde k vidění nejvyšší čokoládová fontána v ČR, hrobka mayského vládce Pakala a jiné
zajímavosti. Kromě poučení si návštěvníci odnesou i sladké vzpomínky, v průběhu návštěvy zde každý může sníst tolik čokolády,
lanýžů a pralinek, kolik jen bude chtít!
V čokoládové dílně návštěvníci odhalí tajemství výroby pravých
belgických pralinek a hedvábně hladké čokolády a mají zde
možnost stát se na chvíli čokolatiérem a vyrobit si své vlastní

práci sběračů a brusičů drahokamů a pojednává právě o léčebné
síle českého granátů.
Zároveň si u nás můžete zakoupit i originální dobový šperk
včetně certifikátu jeho původu a pravosti. Na památku si můžete
odnést i některý z drobných tematických předmětů.

STÁLÁ EXPOZICE
Muzeum českého granátu je jedinečnou expozicí, kde se můžete
setkat s unikátními šperky a předměty, které jsou zdobené
výhradně českým granátem. Kolekce je uceleným průřezem
šperkařství od raných dob, kdy se granát začal ve šperkařství používat, až do počátku dvacátého století. Dozvíte se vše o historii
těžby granátů v českých zemích, technologii broušení a lokalitách výskytu. K vidění je nejstarší brus z poloviny 18. století.
Dále se dozvíte o energii a léčebné síle českého granátu.
Historie českého granátu je v podstatě stejně stará jako historie granátu obecného, avšak s tím rozdílem, že český granát byl
nazýván pouze carbunculem. Osobní lékař Rudolfa II. Anselmus
Boetius de Boot ve spise Gemmarum et lapidum historia popisuje

www.kampocesku.cz

STÁLÁ EXPOZICE
František Kupka Expozice Františka Kupky v Museu Kampa
představuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl tohoto průkopníka 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 některé 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 specifického 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 konceptuálního umění konce 60. a 70. let, pokud tento pojem vnímáme
také v kontextu minimalistických, geometrických či výsostně abstraktních 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 osobitý přístup k tvorbě.T. Rajlich se začal prosazovat na české scéně
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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 Kampě zdokumentuje malířův vývoj živé monochromatizující malby,
včetně jejího vyústění v recentních pracích s monochromatickou
aluminiovou folií. Na dosud nejrozsáhlejší Rajlichově výstavě v České republice se objeví i dosud neviděné práce a také konvolut prací
na papíře. Kurátor výstavy: Martin Dostál | do 30. 7.
Radek Kratina: Konstanty a proměnné Radek Kratina, jeden
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 Kratinovy 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 umělcova narození (oslaví
v roce 2018). Kurátorka výstavy: Ilona Víchová | do 30. 7.
SPECIÁLNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM
01. 06. | 18.30 | Adolf Born: Speciální doprovodný večer
– večerní program, který doplní zážitek z výstavy. Budeme se věnovat tvorbě Adolfa Borna, malíře, ilustrátora, grafika, animátora,
ale také divadelního výtvarníka a amatérského herce. Rezervace
nutná na emailu: rezervace@museumkampa.cz | cena 150/90 Kč
KURÁTORSKÉ PROHLÍDKY
06. 06. | 18.30 | Zcela abstraktní retrospektiva – výstavou
Tomáše Rajlicha Vás provede kurátor Martin Dostál. Představí
Vám tohoto významného českého konceptuálního umělce, který
strávil dlouhá léta v exilovém pobytu v Nizozemí. Rezervace nutná
na emailu: rezervace@museumkampa.cz | cena vstupenky + 20 Kč
12. 06. | 18.30 | Konstanty a proměnné – výstavou Radoslava Kratina Vás provede kurátorka Ilona Víchová. Rezervace nutná
na emailu: rezervace@museumkampa.cz | cena vstupenky + 20 Kč

13. 06. | 18.30 | Jedinečný svět – výstavou Adolfa Borna Vás
provede kurátor Petr Volf. Uvidíte nejen slavné ilustrace jako Macha a Šebestovou, ale i Bornovu volnou tvorbu a jeho pozdní práce
– například pastely, které vytvořil k básním Christiana Morgensterna. Rezervace nutná na emailu: rezervace@museumkampa.cz
| cena vstupenky + 20 Kč
24. 06. | 15.00 | GUIDED TOUR IN ENGLISH – Museum Kampa
invites You to an English guided tour of our current exhibition
“Adolf Born – A Unique World”. Adolf Born is a famous Czech
painter, illustrator and caricaturist. Included in the regular ticket
price. Reservation required: rezervace@museumkampa.cz
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 objednávku 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
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 otevřeno: denně 9.00–21.00
 prohlídky s průvodcem na objednávku

Muzeum představuje sugestivní pohled na éru komunismu se zaměřením na Československo (obecně) a na Prahu
(specificky) v mnoha sférách a z různých pohledů: každodenní
život, politika, historie, sport, ekonomika, vzdělání, umění
(konkrétně socialistický realismus), mediální propaganda, Lidové milice, armáda, policie (včetně tajných služeb StB), cenzura, soudní a jiné donucovací 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 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 seznamuje návštěvníky nejen s historií kávy a kávových náhražek,
s jejich pěstováním, sklizní, zpracováním a přípravou nápojů. Unikátní sbírkové předměty dokumentují vývoj historických pražiček,
kávomlýnků, kupeckých zásobníků, dóz na kávu a kávoviny, ale
také předmětů a přístrojů spojených s přípravou a servírováním
kávy. Zajímavými dokumenty dobové grafiky jsou prvorepublikové reklamní tiskoviny a faktury jednotlivých firem. Výstavu
doplňují odborné texty v českém a anglickém jazyce a krátký
film věnovaný fenoménu kávy.
 GALERIE SCARABEUS
Informace o výstavách viz rubriku Galerie, výstavy.

Marco Polo na cestách, 2001, pastel, 56 × 75 cm, fotografie: soukromý archiv
rodiny Adolfa Borna

 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

Muzeum se rozkládá zhruba na 450 m2, a to v paláci Savarin,
který se nachází v centru Prahy, v ulici Na Příkopě 10 (2 minuty od Václavského náměstí). Výstavní prostory umožňují ukázku a 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 propagovat či se jinak zabývat současnými politickými otázkami v ČR.
Toto je první muzeum v Praze (od dob „sametové revoluce“), které se specificky zabývá systémem, jenž vznikal ve sférách 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 promítací místnosti. Předností výstavy je především její obsah |
dnes již nevšední předměty a materiály, které pocházejí
z vlastního obsáhlého archivu muzea. Dále jej tvoří materiály
získané z veřejných i osobních sbírek a archivů.

www.kampocesku.cz

 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
 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 edwardiánských oděvů, doplňků a kuriozit z období 1850-1920.
V komorním prostředí mohou návštěvníci obdivovat část rozsáhlé
sbírky historických oděvů, doplňků a kuriozit vyšších společenských 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 předmětů 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 30. 6.
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 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

Jánský vršek 8, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 224 508
www.muzeumalchymistu.cz

 muzeum otevřeno od června

 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); předprodej vstupenek se uzavírá 4 dny před termínem; vstup pro
děti od 6 let, každé dítě s vlastní vstupenkou
 MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ
Interiér filtrační stanice je od výstavních prostor oddělen skleněnou stěnou a tak se návštěvníkům naskytne neuvěřitelný
výhled do Engelovy „katedrály“ s filtry. Celá expozice zachovává chronologické členění historického vývoje pražského
vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století, přes
vltavské vodárny renesančního období a vodárenské snahy konce
19. století, až po současné zásobování hl. m. Prahy vodou. Je zde
vystaven originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830,
vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu
z doby Rudolfa II. a řada dalších exponátů. Trojrozměrné 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 postupem úpravy surové vody.
Vodárenská věž – panoramatický rozhled na Prahu z nezvyklého stanoviště, viditelné významné objekty.
 MYSTERIA PRAGENSIA
Poznejte tajemství Prahy ve dvou muzeích
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 MUZEUM ALCHYMISTŮ A MÁGŮ STARÉ
PRAHY

 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 setkejte 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

 Program naleznete na stánkách muzea

 NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM
A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO

 NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM

Hurá do školy s Marií Terezií! Výstava především pro školáky
k 300. výročí narození Marie Terezie | do 31. 12.
AKCE
01. 06. | Mezinárodní den dětí – vstup zdarma
10. 06. | 19.00–01.00 | Muzejní noc
22. 06. | 17.00 | Návraty ke kořenům vzdělanosti – tak vonělo dětství- Jaroslav Havlíček (účinkuje František Kreuzmann
a hudební doprovod Lenka Kozderková (flétna)
 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.

 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

Valdštejnská 18, 110 00 Praha 1 - Malá Strana
tel.: +420 257 533 455
e-mail: pedagog@npmk.cz
www.npmk.cz

 vstupné na stálou expozici: základní 60 Kč; snížené 30 Kč; rodinné
100 Kč; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOMOS zdarma
 vstupné na výstavy: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 60 Kč;
držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOMOC 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

AKCE
01. 06. | 12.30–13.00 | Na kole dětem – zastávka VIII. ročníku charitativní cyklotour Na kole dětem – sportovního projektu
na podporu onkologicky nemocných dětí. Peloton cyklistů v čele
s Josefem Zimovčákem na desetidenní cyklojízdě napříč celou

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
Historie školních budov Od tereziánských reforem po současnost, informace na: npmk.cz/skolnibudovy | do 31. 8.

www.kampocesku.cz

Českou republikou se zastaví v Národním zemědělském muzeu
na pražské Letné. Přidat se může každý na kousek, jednu etapu,
nebo celou trasu. Více na wwwnakoledetem.cz
02. 06. | 09.00–17.00 | Zemědělský den – naučná soutěžní
stezka na dvoře doplněná ukázkami některých řemesel. Akce je
zaměřená zejména na školní skupiny a rodiny s dětmi.
04. 06. | 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 záštitu jí poskytl ministr zemědělství Marian Jurečka.
10. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – celopražská
akce – zpřístupnění muzea v netradiční době se vstupem zdarma. Večerní návštěvu zpříjemní od 20.00 do 23.00 Jazztet, po celou dobu trvání akce je zajištěno občerstvení na muzejním dvoře.
Nad akcí převzal záštitu ministr zemědělství Marian Jurečka.
23. 06. | 10.00–19.00 | Malá slavnost lesa a dřeva – naučné
i zábavné aktivity vztahující se k lesnickým, dřevařským a souvisejícím oborům – program pro školy i veřejnost.
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 mechanickými 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 nahlédnout do buněčné úrovně lesního biotopu | 1. patro
Jede traktor Sbírka zemědělské techniky NZM – unikátní
historické traktory a stroje, interaktivní program pro děti i pro
dospělé | snížené přízemí
Rybářství Moderní a interaktivní expozice věnovaná historii
i současnosti českého rybářství a rybníkářství, práci rybářů a chovu ryb | 1. patro
Od věku sloužím člověku Expozice věnovaná historii obalové
techniky, transportu potravin a recyklaci potravinových obalů –
ve spolupráci s EKO–KOM, a. s. | 3. patro
Malá naučná lesní stezka Venkovní expozice „O stromech
a lese“ – poznávání stromů, dřevin a šišek, myslivecký posed,
dětská prolézačka atd. | muzejní dvůr; vstup volný
Malý selský dvorek Ukázky chovu živých drobných domácích
zvířat (kozičky, králíci, kachny, slepice, kohout, holubi) | muzejní
dvůr; vstup volný
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VÝSTAVY
Kouzlo historické techniky (XI. ročník) Výstava kreseb zemědělské techniky – práce studentů II. ročníku fakulty architektury
ČVUT studijního programu Architektura a stavitelství | do 11. 6.
Z fotoarchivu NZM II. – Lidé a ryby | od 12. 6. do 1. 10.
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

 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

nabídku pořadů najdete na webu PNP, pro další informace pište
na bartonova@pamatnik-np.cz
 LETOHRÁDEK HVĚZDA

Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc

 spojení: metro A nebo bus 179 – zastávka Petřiny

10. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – v letohrádku
Hvězda se můžete těšit na doprovodný program pro děti a světelně-dynamickou koláž. Celou noc budete moci sledovat několik
video sekvencí i s hudebním doprovodem, které jsou vytvořené
přímo na míru místu a události | vstup zdarma.
15. 06. | 18.00 | vernisáž výstavy Zkušenost exilu – osudy
exulantů z území bývalého ruského impéria v meziválečném
Československu. Výstava představí široké veřejnosti fenomén
meziválečné emigrace ze zemí bývalého Ruského impéria, jež byla
reakcí na revoluční události a následnou občanskou válku v zemi.
 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

AKCE
10. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc v Malé vile
– více informací k akci najdete na našem webu | vstup zdarma.
 PIVOVARSKÉ MUZEUM U FLEKŮ

Křemencova 11, 110 00 Praha 1
tel: +420 224 934 019–20
www.ufleku.cz

 PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

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
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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 původními středověkými trámy z jedlového dřeva natřeného volskou
krví. Měděné varní nádoby pocházejí z roku 1937, stále se používá
i unikátní chladicí štok – velká měděná vana k ochlazování mla-

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.

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

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Historie výroby piva v Praze Zájemcům o pivovarskou problematiku poskytuje ojedinělou možnost seznámit se s výrobou
piva a sladu tak, jak byla v minulosti prováděna nejen v pivovaru
U Fleků, ale též v desítkách malých pivovarů po celé Praze. Pivovarské muzeum je umístěno v bývalé sladovně, která sloužila
svému účelu od doby renesance do roku 1940. Je zde dochovaný
stříškový kouřový hvozd, kterému se také říká valach, kde se slad
sušil a poté i pražil v horkém kouři z bukových polen. Dále je
možné si prohlédnout filtr na pivo, sprchový chladič, dřevěné
sudy značkované vypalovacími železy i nástroje na jejich opracování, plnička lahví, váha na slad, hustoměry a další pivovarské
a sladovnické náčiní.

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

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 ukončením provozní doby
 vstupné do muzea 100 Kč/os., školní skupiny 50 Kč/os., délka prohlídky 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 prohlídky cca 45 min.; výklad v českém, anglickém a německém jazyce;
součástí prohlídky je ochutnávka piva a sklenička jako suvenýr.

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

www.kampocesku.cz

EXPOZICE
Elektrické hudební nástroje, hra na nástroje a s přístroji, karaoke,
databáze, audio a video ukázky z dějin československé populární
hudby, časopisy, knihy.
VÝSTAVA
Zkus se životu dál smát Pavel Bobek slovem, obrazem, exponátem | do 16. 9.
 HUDEBNÍ KLUB VAGON

Praha 1, 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 padělků, 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
„Ve znamení sv. Floriána. Hasiči a hasičská technika
na známkách“ Výstava se soustředí na známkovou tvorbu Československa a České republiky související s hasičskou
technikou. Vedle grafických návrhů, otisků rytin, nepřijatých
návrhů a dalších zajímavých dokumentů ze sbírek Poštovního muzea, budou vystaveny i raznice příležitostných razítek,
která byla používána 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 veřejnosti výjimečné práce dvou předních rytců Jiřího Švengsbíra
a Bedřicha Housy. Mistrně se jim podařilo převést mnoho grafik
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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 dopisnice | od 31. 5. do 1. 10.
„Jiří Slíva. PostPoezie“ V rámci připomínání významných výročí životních jubileí autorů poštovních cenin připravilo Poštovní
muzeum v Praze výstavu věnovanou populárnímu grafikovi,
ilustrátorovi a humoristovi Jiřímu Slívovi. Výstava prezentuje
Slívovy originální návrhy na známky, ale je i vhodně doplněna
jeho volnou tvorbou, která je s tou poštovní překvapivě často
propojená. Součástí expozice jsou litografie, kresby, plastiky
a série poštovních básní, které pro tuto výstavu autor napsal.
S touto poezií se bude možné seznámit nejen na výstavě, ale
i v Poštovním muzeem mimořádně vydané reprezentativní 16
stránkové brožuře. Poštovní příležitostná přepážka: 17. 6. od 9.00
do 15.00 hod. K výstavě je vydána 1 příležitostná dopisnice |
od 16. 6. do 1. 10.

 UNIVERZITA KARLOVA

 ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV

U Památníku 2, 130 05 Praha 3
tel.: +420 973 204 924

 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

 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
Stálá expozice věnovaná dějinám nejstarší středoevropské
univerzity Je umístěna v gotických sklepeních historické budovy Karolina v centru Prahy. Pět tematických bloků mapuje historii
Univerzity Karlovy od jejího založení v roce 1348 až po současnost,
včetně významných osobností, které jsou s ní spojeny. Výstava také
nabízí řadu unikátních exponátů, z nichž některé jsou pro veřejnost
zpřístupněny zcela poprvé – např. kapitulní exemplář zakládací
listiny pražské univerzity vydané Karlem IV., pečetidlo univerzitní
obce pražské ze 14. století, notářský opis tzv. Dekretu kutnohorského z roku 1409, unikátní kovová renesanční univerzitní pokladnice
z přelomu 16. a 17. století nebo např. unijní dekret císaře Ferdinanda
III. z roku 1654, kterým vznikla Karlo–Ferdinandova univerzita.
K vidění je také originál žezla rektora Univerzity Karlovy z roku 1883,
soubor autentických zbraní použitých pražskými vysokoškolskými
studenty v revolučním roce 1848 nebo diplom a medaile nositele
Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského z roku 1959.
 VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

EXPOZICE
Expozice představuje kubismus jako směr ideově propojující
volné i užité umění a architekturu. V domě U Černé Matky
Boží jsou vystaveny nábytkové soubory, samostatné kusy nábytku, dobové obrazy a grafiky, plastiky či doplňky z keramiky,
skla a kovů.

U Památníku 2, 130 05 Praha 3
tel.: +420 973 204 900
e-mail: museum@army.cz
www.vhu.cz

VHÚ Praha je vědeckovýzkumné, muzejní a knihovní zařízení Ministerstva obrany ČR. Nedílnou součástí VHÚ Praha jsou muzea
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a výstavní prostory. Jde o Armádní muzeum Žižkov, Letecké
muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum Lešany, Národní
památník hrdinů heydrichiády a další externí výstavní prostory

 otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
 vstup zdarma

EXPOZICE
Muzeum je umístěno v historických budovách Památníku národního osvobození. Expozice zachycuje období 1. světové
války, 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
umístěná ve sklepním prostoru muzea přibližuje život v okupované zemi v letech 1939–1945 a představuje i osudy těch,
kteří bojovali za svobodu své vlasti a zemřeli na nacistických
popravištích.
311 – Příběhy sbírkových předmětů VHÚ Praha Výstava
představuje několik reprezentativních sbírkových předmětů,
každý z nich zastupuje jeden sbírkový fond VHÚ.
AKCE
10. 06. | 19.00-01.00 | Pražská muzejní noc – návštěvníci se
mohou těšit na dětskou střelnici či prohlídku palných a střelných
zbraní ze sbírek VHÚ Praha.
 LETECKÉ MUZEUM KBELY

Mladoboleslavská 425/9, 190 00 Praha 9
tel.: +420 973 207 500

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.
AKCE
10. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc - návštěvníky
čeká bohatý doprovodný program, např. seskok vojenských výsadkářů, letní kino s leteckou tématikou, ukázky letecké techniky
a práce se služebními psy, soutěže pro děti.
 NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ
HEYDRICHIÁDY

Resslova 9a, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 916 100

 otevřeno: denně mimo pondělí 09.00–17.00
 vstup zdarma

EXPOZICE
Expozice věnovaná Operaci ANTHROPOID – atentátu na Reinharda Heydricha v květnu 1942.
AKCE
10. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – v průběhu akce
bude promítán dokumentární film o atentátu na R. Heydricha.
 VOJENSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM LEŠANY

Lešany u Týnce nad Sázavou, 257 42 okres Benešov
tel.: +420 973 296 161

 otevřeno: květen–říjen denně mimo pondělí 10.00–18.00
 vstup zdarma

 otevřeno: červenec a srpen denně mimo pondělí 9.30–17.30;
červen a září so+ne 9.30–17.30
 vstup zdarma

EXPOZICE
Letecké muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha – Kbely, první letecké
základny vybudované po vzniku Československa v roce 1918. Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání
jsou zde vystaveny také vybrané typy světově významných letadel
a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti draků letounů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a další
památky, které se vztahují k historii československého a českého

EXPOZICE
Vojenské technické muzeum Lešany se nachází v prostoru bývalých dělostřeleckých kasáren. Expozici tvoří více než 700 historických tanků, kanónů, motocyklů, obrněných, nákladních
a osobních vojenských vozidel, raketová technika, spojovací a ženijní prostředky a 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,

www.kampocesku.cz
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v nichž je zastoupen nejeden světový unikát, se toto muzeum řadí
mezi nejvýznamnější evropské instituce svého druhu.
 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 předmětů, které pocházejí především z období, kdy České země patřily
k habsburskému císařskému trůnu.

11. 06. | 14.00 | Lvíček Arje a záhada Židovského města –
lvíček Arje a děti se stanou detektivy, kteří budou na základě sdělených indicií prozkoumávat skrytá zákoutí pražského Židovského
Města. Splnění jednotlivých úkolů je dovede k rozluštění záhady
a nalezení sladké odměny | 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

VÝSTAVA
Labyrintem normalizace Židovská obec jako zrcadlo většinové
společnosti – na výstavě budou představeny fotografie zachycující 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.

POŘADY
08. 06. | 19.00 | České smyčcové duo – koncert stejnojmenného komorního sboru houslistky Lucie Sedlákové Hůlové
a violoncellisty Martina Sedláka. Na programu koncertu jsou
vedle děl N. Paganiniho, R. Glièra a G. Piatigorskyho i díla tzv.
terezínských skladatelů E. Schulhoffa, G. Kleina nebo Z. Schula.
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
15. 06. | 19.00 | Role společenství v duchovním životě –
ke křesťanskému i židovskému náboženskému životu neodmyslitelně patří komunita. V rámci pravidelných měsíčních diskuzí
projektu Duchovní dialogy, jehož centrem je kostel Nejsvětějšího
Srdce Páně na Vinohradech, se setkají členka kontemplativně-činné kongregace sester karmelitek sv. Terezie a pedagožka na KTF
UK Denisa Červenková a brněnský rabín Štěpán Menaše Kliment - tentokrát v Maiselově synagoze. Moderuje jeden z tvůrců
projektu Miloš Hrdý | vstup volný
20. 06. | 19.00 | Mezi Rýnem a Vltavou – jako teenager se Harry Farkaš ocitl s rodiči v šedesátých letech v západním Německu.
Později se vedle práce ve veřejnoprávní televizi angažoval v židovských institucích. Tato činnost nakonec syna rabína Bernarda Farkaše vedla do funkce předsedy židovské obce v Kolíně nad Rýnem.
V čele této nejstarší známé pospolitosti Židů na německojazyčném
území, pocházející z dob římské říše, byl prvním československým
rodákem. V posledních desetiletích se stále více věnuje fotografii,
působí v Česku jako galerista a organizuje výstavy. O této druhé
etapě jeho pestrého života s ním bude v rámci cyklu Naše 20. století
rozmlouvat publicista Petr Brod | vstup volný
22. 06. | 19.00 | Bojí se Francie reality? – setkání nad knihou
„Jedině to je přesné“ francouzského židovského filozofa a esejisty Alaina Finkielkrauta, která nedávno vyšla v nakladatelství
CDK. O knize i současné situaci ve Francii po prezidentských volbách budou rozmlouvat Michel Perottino z Institutu politologických studií FSV UK a Vít Hloušek z Fakulty sociálních studií
MU. Moderuje publicista a komentátor ČRo Plus Jan Fingerland
| vstup volný

KULTURNÍ POŘADY PRO VEŘEJNOST

 AUDITORIUM ŽMP

 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.
 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 Staronová synagoga)
C) Staronová synagoga
Detailní informace o expozicích, cenách a možných slevách naleznete na www.jewishmuseum.cz.
 GALERIE ROBERTA GUTTMANNA

U Staré školy 3,110 00 Praha 1 ( zadní trakt Španělské synagogy)

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI

Maiselova 15, 110 00 Praha 1 (dílna v přízemí)
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Maiselova 15, 110 00 Praha 1 (3. patro)

06. 06. | 18.00 | Claude Lanzmann a jeho dílo – přednáška publicistky a spisovatelky Ladislavy Chateau věnovaná
slavnému francouzskému režisérovi židovského původu Claudu

Lanzmannovi, autorovi známého monumentálního díla Šoa. Ladislava Chateau se soustředí především na dva jeho filmy, které se
vztahují k Terezínu. Prvním z nich nese název Návštěvník ze světa
živých (1997) a vznikl na základě šokujícího rozhovoru s Mauricem
Rosselem, který jako delegát Mezinárodního výboru Červeného
kříže v Ženevě navštívil roku 1943 koncentrační tábor v Osvětimi a v červnu 1944 terezínské ghetto. Druhý a zatím poslední
Lanzmanův film Poslední z nespravedlivých (2013) byl natočen
na základě příběhu Benjamina Murmelsteina, který stál v čele
židovské samosprávy v koncentračním táboře Terezín | vstup volný
13. 06. | 18.00 | Život a dílo architekta Jakoba Gartnera –
přednáška kunsthistoričky Terezy Haluskové (FF UK) představí
dílo architekta Jakoba Gartnera (1861-1921), který ač nedostudoval Akademii výtvarných umění ve Vídni, nikdy neměl nouzi
o zakázky. Mezi jeho nejznámější projekty patřila např. synagoga
v Opavě, Pöttingeum v Olomouci nebo vídeňské realizace Domov
císařovny Alžběty a nájemní dům „Prückel“ | vstup volný

MIMOPRAŽSKÁ MUZEA
 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Expozice umístěné v historických báňských objektech přibližují minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších
rud. Muzeum umožňuje svezení hornickým vláčkem po povrchu
i podzemím, prohlídky dvou kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu
po skluzavce k obřímu vodnímu kolu či seznámení s parními těžními stroji, cennou mineralogickou sbírkou a havířským folklorem.
VÝSTAVA
Od Vltavy k Dunaji. Česko-bavorská část svatojakubské
poutní cesty Výstava fotografií představuje česko-východobavorskou část svatojakubské poutní cesty na trase z Prahy do Řezna,
kde Příbram spolu s poutním chrámem na Svaté Hoře patřily k významným kulturně-historickým a duchovním zastávkám | do 30. 9.
AKCE
10. 06. | 18.00 | Koncert sborů Arytmie Praha a Gambale –
společný jarní koncert pěveckých sborů Arytmie Praha a Gambale
v komoře vodního kola v podzemí dolu Drkolnov.
 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

Největší hornické muzeum v České republice založené roku
1886 zve k návštěvě unikátních expozic situovaných v památkově chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského
a Drkolnovského dolu, v hornickém domku na Březových Horách
a ve čtyřech mimopříbramských pobočkách.

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 totality a dějin
uranového hornictví, Galerie Orbis Pictus: Europa, exteriérová expozice soch Jiřího Sozanského, možnost jízdy hornickým vláčkem.
VÝSTAVA
V lágru Výstava výtvarných umělců v prostředí autenticky dochovaného vězeňského areálu | do 24. 6.
AKCE
22. 06. | Pietní mše k uctění Dne památky obětí komunistického režimu – den památky obětí komunistického režimu
byl symbolicky vyhlášen k uctění odkazu JUDr. Milady Horákové.
Při této příležitosti se uskuteční pietní mše v Památníku Vojna
Lešetice, v místě spojeném s osudy mnoha perzekvovaných osob.
Součástí programu bude též přednáška na toto téma.

 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
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 MUZEUM ZLATA NOVÝ KNÍN
Muzeum těžby a zpracování zlata
na Novoknínsku

nám. Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín
tel.: +420 318 593 015; mobil: +420 774 824 656
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

 otevřeno: út–pá 9.00–17.00, so–ne 9.00–18.00
 vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč
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Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku 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.

Magdalena a barvy v domě s červenou hvězdou Jindy stinný prostor pod střechou špýcharu s křižovnickou hvězdou ve štítě
prozáří pestré barvy obrazů Magdaleny A. Kolářové | do 29. 10.

AKCE
03. 06. | Muzejní noc v Muzeu zlata Nový Knín – noční
prohlídky historického objektu mincovny, v níž kdysi perkmistr
vykupoval od těžařů zlato.

Máslovice 3, 250 69 Vodochody
mobil: +420 724 191 246; 603 431 148
www.maslovice.cz

 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

 MALÉ MÁSLOVICKÉ MUZEUM MÁSLA

 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.

 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 architektury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 17. do počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve středním
Povltaví. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hospodaření na vesnici.
VÝSTAVA
Husaři jedou Komorní výstava prezentuje lidové hračky a další
předměty s vojenskou tématikou | do 29. 10.
AKCE
03. 06. | Vojáci na vsi – celodenní program, při kterém se návštěvníci budou moci přenést do poloviny 18. století a podívat se,
jak to vypadalo na vesnici, kde se dočasně usadila vojenská jednotka. K vidění budou ukázky vojenského výcviku, výuky šermu
i ukázky střelby z replik historických palných zbraní.
 MUZEUM ŠPÝCHAR PROSTŘEDNÍ LHOTA

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

AKCE
24. 06. | Svatojánská noc na řece – noční jízda po Vltavě
na kanoích, raftech. Možnost zapůjčení lodí | přihlášky do 16. 6.!

 otevřeno denně 9.00–17.00
 tři prohlídkové okruhy
 speciální edukační programy pro školy
 rodinné a sdružené vstupné
 vstup pro děti do 6 let zdarma

262 02 Stará Huť u Dobříše 125
tel.: +420 318 522 265
www.facebook Památník Karla Čapka
www.capek-karel-pamatnik.cz

Zámek 1, 386 01 Strakonice
tel.: +420 380 422 608
e-mail: informace@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz

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
Svět kostiček® Výstava pro malé i velké příznivce barevných
kostiček známé stavebnice | od 22. 6.
AKCE
08. 06. | 19.00 | Léto pod Rumpálem – koncert pěvecké skupiny Prácheňského souboru a smíšeného pěveckého sboru Hlasoň

 otevřeno: út–pá 9.00–17.00, so–ne 9.00–18.00
 vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Expozice v barokním špýcharu, založeném roku 1770 Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou, seznamují se
životem na venkově ve středním Povltaví a nejstaršími dějinami
regionu spjatými s těžbou zlata. Součástí je i archeologická výstava věnovaná keltskému oppidu Hrazany.
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AKCE
17. 06. | Den řemesel – ukázka starých řemesel, řemeslný
jarmark.
 PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA – STRŽ

 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

VÝSTAVA
Sovy | od 3. 6. do 25. 9.

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

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 | do 29. 10.

 MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
STRAKONICE

 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 denně 9.00–17.00

PŘIPRAVUJEME
15. 07. | Pohodový závod lodí Bohnice – Máslovice
– vhodné i pro rodiny s dětmi. Lodě možno zapůjčit. Více
na www.maslovice.cz | přihlášky do 5. 7.!

– 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

www.kampocesku.cz

AKCE
09. 06. | 19.00 | Muzejní noc – Landart SUŠ Trenčín. Rezervace
nutná! Místa si prosím rezervujte telefonicky na čísle 318522265
 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 Magdeburská 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
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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. výročí založení Památníku Terezín | předsálí kina Muzea ghetta |
od 6. 5. do 30. 6.
Václav Špale – Tíže 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.)
Je minulost stále živá? Výstava soutěžních studentských prací
– XXI. ročník výtvarné soutěže – Memoriálu Hany Greenfieldové
| předsálí kina Muzea ghetta | od 7. 6. do 31. 7.
07. 06. | 13.00 | Zahájení výstavy vyhlášením výsledků
soutěže
AKCE
27. 06. | 10.00 | Pietní
akt u příležitosti výročí popravy Milady
Horákové – JUDr. Milada Horáková (25. prosince 1901 – 27. června
1950). Milada Horáková
byla československá
politička popravená
za údajné spiknutí a velezradu během komunistických politických
procesů v 50. letech
minulého století. Byla jedinou ženou popravenou během těchto
procesů. Kvůli neústupnosti při procesu se stala symbolem odporu
proti vládnoucí komunistické straně. Ve spolupráci s Konfederací
politických vězňů ČR | v pamětní síni v bývalém Krankenrevíru,
Malá pevnost Terezín
 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
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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
Prostřednictvím vilových interiérů poznáme životní styl „lufťáků“
druhé 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.
VÝSTAVY
Bratři v triku 70 Výstava představí hlavní osobnosti studia, mezi
které patří např.: Jiří Trnka, Eduard Hofman, Zdeněk Miler, Zdeněk
Smetana a další. Doprovodné programy pro děti. Každý čtvrtek
animační dílny pro školy, nutné objednání předem | 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
02. 06. | Soaré s Foersterovými, věnované, prvním mozaikářům u nás – seznámí vás s nimi Magdalena Kracík Štorkánová
a Martin Hemelík | Ateliér Zdenky Braunerové
03. 06. | 13.00–17.00 | Karetní turnaj BALANC – registrace předem na: papir@muzeum-roztoky.cz nebo 233 029 060
| Historický sál
10. 06. | 13.00–20.00 | Vernisáž výstavy Letní keramická
plastika – mezinárodní přehlídka sochařské tvorby | do 31. 10.
10. 06. | 16.00–23.00 | Muzejní noc
11. 06. | 17.00–19.00 | Václav Hudeček na zámku – filharmonický komorní orchestr s houslovým virtuosem | Nádvoří
zámku

 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

 bezbariérový vstup
 otevřeno: denně 9.00–17.00
 vstupné: individuální prohlídka: plné 70 Kč; snížené 35 Kč;
rodinné 75 Kč; roční 280 Kč; snížené 140 Kč
 prohlídka s výkladem v českém / cizím jazyce (muzeum + závod):
plné 140 Kč / 200 Kč; snížené 70 Kč / 100 Kč
 prohlídka s výkladem v českém / cizím jazyce (muzeum):
plné 100 Kč / 130 Kč; *snížené 50 Kč / 65 Kč
 prohlídka s pracovním listem (muzeum): 20 Kč
 zdarma: děti do 6 let; ZTP a ZTP|P a 1 doprovodná osoba; AMG;
řidič bus; 1x doprovod od CK; 2x pedagogický dozor; novináři

STÁLÁ EXPOZICE
Expozice je rozdělena do tří tematických oblastí – Tradice, Evoluce a Preciznost. V tematické oblasti Tradice jsou přiblíženy
hodnoty značky Škoda – Hrdost, Každodenní využitelnost a Výzvy, symbolizované třemi páry vozů. Bustami obou zakladatelů
firmy začíná Evoluce. Dominuje jí chronologická řada po sobě
jdoucích milníků automobilového vývoje. Okruh Preciznost
představuje vozy v různých stádiích renovace – od nálezového
stavu až po „klenot“. Proces výroby současných vozů lze vidět
v panoramatickém kině.
PROHLÍDKY EXPOZICE A VÝROBNÍCH PROVOZŮ
Nabízíme komentované prohlídky expozice ŠKODA Muzea
a prohlídky výrobních provozů společnosti ŠKODA AUTO s průvodcem. Dále zajišťujeme exkurze do Lean Centra, ŠKODA
Parts Centra, Vzdělávacího centra Na Karmeli a výrobního
závodu ve Vrchlabí. Speciální prohlídky pro školní skupiny,
technicky zaměřené skupiny a nevidomé. Rezervace a další
informace na tel. +420 326 8 31134, 31135, 31137, e-mail:
muzeum@skoda–auto.cz.
 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.

 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 provozovaný cateringovou společností Zátiší Group. VÁCLAV hostům
nabízí kvalitní pokrmy a nápoje, příjemnou atmosféru a moderní
prostředí obklopené historickým okolím.
AKCE
15. 06. | Večer japonské kuchyně
19. – 25. 06. | Steakový týden
VÝSTAVY
Úspěchy vozů ŠKODA na Rallye Monte Carlo – nejstarší
a nejslavnější automobilové soutěže světa, legendární Rallye
Monte Carlo, se vozy z Mladé Boleslavi účastní již od jejího druhého ročníku - 105 let!. Nová výstava je veřejnosti přístupná
| do 13. 7.
David Černý: Český betlém – ojedinělá výstava bronzových
plastik výtvarníka Davida Černého představuje scénické obrazy
českých dějin a kultury. Po předchozí rezervaci na tel. 326 831 135
nabízíme komentované prohlídky pro školy a veřejnost.
AKCE
02. 06. | Na kole dětem – v rámci sportovního projektu
Na kole dětem je ŠKODA Muzeum v tento den otevřeno mimořádně již od 8.00. V 10.00 startuje od ŠKODA Muzea druhá
etapa veřejné cyklotour na podporu onkologicky nemocných
dětí nadace Josefa Zimovčáka. Více na www.nakoledetem.cz/
cyklotour/2-etapa-mlada-boleslav-vrchlabi.
03. 06. | 14.00 | Dětský den a Tancování s Honzou Onderem
– u příležitosti tohoto svátku jsme pro děti připravili hodinu
plnou tance a pohybu s oblíbeným tanečníkem a choreografem
Honzou Onderem. Vstupenky ve výši 140 Kč jsou v předprodeji
na recepci muzea či přímo před akcí, dospělý doprovod zdarma.
Následovat bude od 15.00 do 17.00 zábavné odpoledne v expozici ŠKODA Muzea: soutěže, kvízy, výtvarné stoly atd.
06. 06. | Dětské odpoledne „Rallye Monte Carlo“ – srdečně zveme všechny děti na červnové zábavně-naučné odpoledne
do ŠKODA Muzea. Tentokrát se zaměříme na Rallye Monte Carlo.
Program je vhodný pro děti předškolního a mladšího školního
věku. Účast rodičů je vítána, ale není nutná. Rezervace na recepci
muzea tel. +420 326 8 32038 | vstupné 50 Kč

 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 autentickém
místě jsou představeny zásadní momenty vývoje inženýrského
a konstrukčního umění, jehož součástí je životní dílo Ferdinanda
Porscheho.

www.kampocesku.cz
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zvolnočasové
z
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

VÝSTAVA
Kosmická móda Unikátní výstava v Planetáriu – pro velký
zájem prodloužena do 4. 6.
03. – 04. 06. | Vstup zdarma – pro návštěvníky, kteří přijdou
v kosmickém skafandru, (platí nejen na výstavu, ale i na pořady
uváděné v sále Cosmorama)
SPECIÁLNÍ NABÍDKA
04. 06. | 11.00 | Povídání pro zvídavé děti – živá přednáška
od 6 do 9 let
DEN DĚTÍ
Zařazujeme mimořádně dětská představení

01. 06. | 13.30 | Vesmír kolem nás
01. 06. | 15.00 | Anička a Nebešťánek – letní příběh
01. 06. | 17.30 | Pozorujeme oblohu
HURÁ NA PRÁZDNINY

víkend pro děti 24. – 25. 6.

24. 06. | 11.00 | Anička a Nebešťánek – letní příběh – pro
děti od 4 let
24. 06. | 14.00 | O zvědavé kometě – pro děti od 4 let
24. 06. | 15.30 | Pozorujeme oblohu – pro děti od 8 let
25. 06. | 11.00 | O rozpůlené hvězdě – od 4 let
25. 06. | 14.00 | Křišťálové sestry – pro děti od 5 let
25. 06. | 15.30 | Pozorujeme oblohu – pro děti od 8 let
Po oba dny | 10.30–15.00 | Doprovodný dětský program
– přístupný návštěvníkům s platnou vstupenkou na některý z pořadů uváděných daný den nebo vstupenkou na výstavu
PROGRAMY POD HVĚZDNOU KLENBOU
Projekční systém SkySkanDefiniti 8K

po | 17.30 | Noční obloha 8K
út | 17.30 | Mapy cizích světů
út | 19.00 | Poutníci prostorem a časem
st | 19.00 | Jupiter – Vládce planet
čt mimo 1. 6. | 17.30 | Všechna zatmění slunce
čt | 19.00 | Noční obloha 8K
so a ne mimo 4. 6. | 11.00 | Anička a Nebešťánek – letní
příběh – od 4 let

www.kampocesku.cz

so a ne | 15.30 | Pozorujeme oblohu
so | 17.30 | Noční obloha 8K
so | 19.00 | Let člověka do vesmíru
ne | 17.30 | Venuše kapitána Cooka
FOYER PLANETÁRIA
Stálá expozice Vyzkoušet si můžete celou řadu interaktivních
exponátů (např. model černé díry, planetární váhu, telurium,
změnu vzhledu měsíčního povrchu v závislosti na měsíčních
fázích, optiku oka, atd.).
Prodej astronomických a kosmonautických publikací pro
návštěvníky Planetária
 ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA

Petřín 205, 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

STÁLÁ VÝSTAVA
Astronomická výstava, jejíž součástí jsou interaktivní exponáty,
optické pokusy i historické přístroje a především počítače s astronomickými informacemi, animacemi a pexesem.
POŘADY PRO DĚTI

 s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

so, ne | 14.30 | Lety ke hvězdám – do 8 let
POŘADY PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ

 s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

denně kromě po | 21.00 | Pán prstenců
10. a 17. 06. | 15.30 | Náš akustický vesmír
každou ne a so 3. a 24. 06. | 16.00 | Petr a Pavla v létě
 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

PŘEDNÁŠKY
astronomické, přírodovědné a cestopisné

19. 06. | 18.30 | Letní obloha – Ing. Václav Přibáň
POŘADY
filmové večery s pozorováním oblohy

05., 12. a 26. 06. | 18.30 | Země náš kosmický domov,
počasí a atmosféra
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POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ

 za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce

18. 06. | 10.15. | Odkud svítí sluníčko – od 3 let
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 8. 6. a od 26. 6., nejlépe kolem první čtvrti 1. 6.
Planety: Jupiter celý měsíc a Saturn od poloviny měsíce
Zajímavé objekty: např. dvojhvězda Albireo ze souhvězdí Labutě, kulová hvězdokupa M13 v souhvězdí Herkula, prstencová
mlhovina v souhvězdí Lyry.
Slunce: na denní obloze - sluneční skvrny, protuberance.
ČAS
Dne 21. 6. v 06.24 středoevropského letního času vstupuje
Slunce do znamení Raka. Nastává letní slunovrat. Začíná
astronomické léto.

MUZEJNÍ NOC
10. 06. | 19.00–01.00 | Fata Morgana, vinice sv. Kláry – nechte se vtáhnout do nevšední atmosféry vlahé červnové noci a přijďte
na Muzejní noc do skleníku Fata Morgana a na vinici sv. Kláry.
KAKTUSY
17. 06. – 16. 07. | 09.00–20.00 | Svět kaktusů a sukulentů
v severní části Venkovních expozic – výstava kaktusů a sukulentů vám tentokrát přiblíží jejich přírodní biotopy v celé Americe.
Výstavu doprovodí fotografie z expedic do Ameriky, které pomohou navodit tu správnou atmosféru. Další druhy si budete
moci prohlédnout v geografické expozici sukulentní flóry, která
se nachází v druhé části foliového skleníku. Během výstavy bude
zajištěn prodej sukulentů i odborná poradna. O víkendech zde
bude k dispozici průvodcovská služba.

 BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

NOC KOSTELŮ
09. 06. | 19.00–23.05 | Kaple sv. Kláry – kostely pražské
arcidiecéze, tak jako i kostely na jiných místech naší země a v zahraničí, se letos opět otevřou veřejnosti. Kaple sv. Kláry nebude
chybět.
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 otevřeno denně 9.00–16.00
 vstupné: dospělí 200 Kč; děti 3–15 let; studenti, senioři, držitelé ZTP
150 Kč; rodina (2 dospělí, 2 děti) 600 Kč
 spojení: bus 112 ze stanice metra C – Nádraží Holešovice; bus 236 ze
stanice Zámky; přívoz z Prahy 6 – Podbaby

HAPPY MONDAYS
Každé pondělí mají všechny děti od 3 do 15 let, důchodci a studenti vstup za 50 Kč. Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P mají vstup
za 1 Kč. Vyjma prázdninových měsíců července, srpna, svátků
25. prosince 2017 a 1. ledna 2018
KOMENTOVANÁ KRMENÍ A SETKÁNÍ
V červnu každý víkend a svátek na více jak 12 místech v zoo.

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.

 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

AMERICKÉ LÉTO
17. 06. – 31. 08. | 09.00–20.00 | Venkovní expozice – letošní
rok patří tematicky kontinentu Amerika a toto téma se jako červená nit táhne většinou pořádaných akcí. Americké léto nabídne
ukázky skvostů tamní přírody, zvyky původních obyvatel i malý
náhled do kuchyně tohoto kontinentu.
22. 07. | Indiánský den - zábava pro celou rodinu v indiánském
stylu.
05. 08. | American Food Day - den plný americké kuchyně
s nevšedními pokrmy a exotickými nápoji
PRAŽSKÉ VINICE
24. 06. – 25. 06. | vinice sv. Kláry – během posledního víkendu
v červnu máte možnost navštívit všechny, i jinak nepřístupné,
pražské vinice. Využijte toho a vydejte se na putování za vínem,
třeba na Vinici sv. Kláry do botanické zahrady.

AKCE
01. 06. | 10.00–18.00 | Den dětí – den plný her a zábavy
připravujeme tradičně ve spolupráci s Městskou policií hl. m.
Prahy. Atrakce, soutěže o ceny a spousta zábavy.
05. 06. | Den pro děti s babičkami a dědečky – speciální
akce pro seniory s vnoučaty v dolní části zoo. Vláček pro seniory
zdarma. Na začátku a konci trasy vláčku stánky s přírodninami,
povídání o zvířatech.
10. 06. | Noc v zoo – v návaznosti na akci Muzejní noc organizujeme pro zájemce noční prohlídky po zoo
21. 06. | 10.00–16.00 | Setkání s žirafami (Mezinárodní
den žiraf) – akce pořádaná v rámci Mezinárodního dne žiraf.
Informační stánek u Afrického domu, povídání o žirafách a jejich
ohrožení, ochraně.
30. 06. | Jedničkáři za korunu – poslední školní den oslavíme
v zoo komentovanými krmeními zvířat a vstupem pro děti s jedničkou z přírodovědy za 1 Kč
VÝSTAVY
Úspěšná sedmdesátá | Galerie Gočárovy domy
Krásná zimní Gobi | Jurta

www.kampocesku.cz

 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

AKCE
04. 06. | 13.00 | Ladies Day a Velká červnová cena
09. 06. | 11.00 | Červnový pohár
25. 06. | 13.00 | České derby
 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 03. 09. | denně 9.00–17.00 | Hlavolamy v uličkách starého města Interaktivní výstava HLAVOLAMY v uličkách starého
města probíhá v obou velkých výstavních prostorách Chvalského
zámku. Výstava zve děti i dospělé do uliček starého městečka, kde
skládají a luští hlavolamy, hádanky, rébusy, logické úlohy, hry a je
zde i kuličkové bludiště a molitanová herna! Návštěvníci si hravou
formou procvičí bystrost, logické myšlení, paměť, kombinační
schopnosti, týmovou spolupráci i trpělivost. Zdravá soutěživost,
hravost a zvídavost jsou také stmelujícími prvky pro příjemné rodinné odpoledne. V molitanové herně si děti mohou hrát a uvolnit
se. ZAVŘENO máme pouze od 5. do 8. 7. 2017 (provozní údržba).
DOPROVODNÉ AKCE
18. 06. | 15.00 | Svatojánský bál princezen, rytířů a princů
na nádvoří zámku
23. 07. | 10.00–17.00 | Pohádková neděle se Šípkovou
Růženkou a hlavolamy
06. 08. | 10.00–17.00 | Pohádková neděle s Popelkou
a hlavolamy
26. 08. | 18.00–22.00 | Hradozámecká noc na Chvalském
zámku
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VÝSTAVY
Vladislav Kaska: Obrazy, grafika Vladislav Kaska vystavuje
působivé obrazy a grafiku v galerii zámku | kočárovna, od 30. 5.
do 1. 7.
Současné umění Nepálu: na cestě k míru uměním Výstava
fotografií a obrazů pěti autorů z Nepálu nás obohatí jedinečnými zážitky. Koordinátorka projektu Milena Oda Laska a Chvalský
zámek dávají možnost vystavovat díla pěti nepálským autorům,
jejichž díla vznikla na úpatí Himálají. Podívejte se na umění jejich
očima | galerie, od 29. 5. do 30. 7.
AKCE PRO VŠECHNY
18. 06. | 15.00 | Svatojánský bál princezen, rytířů a princů
na nádvoří zámku – na vědomost se dává, že se již pošesté otevře brána zámku všem princeznám, rytířům a princům. Přijměte
naše pozvání a zúčastněte pohádkového bálu, na kterém se celá
dvorní družina královsky baví! Budete tančit a soutěžit na krytém
zámeckém nádvoří. Setkáte se s princeznami Šípkovou Růženkou,
Popelkou, Zlatovláskou, Koloběžkou I., Meluzínkou, královnou,
rytíři a uvidíte mnoho zajímavého a k tanci budou hrát nejkrásnější písničky z českých filmových pohádek. Proběhne i rytířská
šarvátka a volba nejkrásnější princezny a prince/rytíře bálu. Navíc
dostanete zdarma čerstvě napečené koláčky z královské kuchyně
| vstupné pro děti od 2 let a dospělé je 80 Kč. Rodinné vstupné
(2 dospělí + max. 3 děti) 290 Kč
 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.

AAbezbariérový 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
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02. – 03. 06. | Bodaidžu macuri – Svátek lip – Japonské
slavnosti jara | více o programu na www.macuri.cz
02. 06. | 19.00–22.00 | Rituální část – alegorický průvod
z podolské náplavky, lukostřelba kjúdó, japonské bubny, samurajové ve zbroji, buddhistická liturgie a další
03. 06. | 10.00–13.00 | Zábavná část – koncerty, dílny, hry
a soutěže pro celou rodinu
04. 06. | 21.00 | Malá smrt – tři páry hledají v různých kombinacích toho pravého ve férii o lásce a milování. Tři muži, tři ženy
cítí svoji vůni, jiskření. Devět vztahů, setkání, zamilování a milování. Hnáni touhou propadají vášni, hledají sebe, hledají, ke komu
patří. Poetické divadlo, které spojuje křehkou poetiku tanečnice
Adély Laštovkové Stodolové se svérázným pohledem režisérské
dvojice SKUTR, je osobitým zpodobněním různých forem lásky.
Více informací na www.stkconcept.cz | vstupné 250/160 Kč
14. 06. | 18.00 | Bublínek a Chmýřenka – poetické hudební
vyprávění o Bublínkovi a Chmýřence. Dvě vypravěčky, dva jazyky
(francouzština a čeština), tři hudebníci. Obrazy. To vše je tu, aby
vás provedlo nádherným příběhem o lásce a smrti. Představte si
desetiletého kluka, který je tak citlivý, že z příliš silného pocitu
může být odfouknut ke stropu nebo dočista zmizet ze světa.
Představte si dvanáctiletou holku, která nejraději pouští draka
a chodí po provaze nataženém vysoko mezi stromy. Ten kluk bydlí
v obrovitánském pokoji v monstrózním domě, ale nesmí z něj
nikdy, nikdy(!) vyjít ven. Ta holka bydlí v miniaturním pokoji, ale
tráví čas venku kdykoliv je to možné. Je venku pořád. Představte
si, co se stane, když se ti dva setkají. Autorská inscenace Cécile
Da Costa. Představení pro děti od 6 do 12 let | vstupné jednotné
90 Kč

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VYŠEHRADU NA
OBJEDNÁVKU
Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které se
pojí k Vyšehradu. Během 90 minut navštívíte jeho nejzajímavější místa. Více informací na www.praha-vysehrad.cz. Objednávejte
na: info@praha-vysehrad.cz, tel. 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 prohlídky 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.
Turnaj krále Karla – pro 1. – 2. třídu ZŠ
Libuše – pro 2. – 4. tř. ZŠ
Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ
Výprava – pro 9. tř. ZŠ a 1. a 2. roč. SŠ či gymnázia
Budíme češtinu – pro 1. – 4. tř. ZŠ
Objednávat můžete na: strnadova@praha-vysehrad.cz

 WORKSHOPY ŠVANDOVA DIVADLA

Štefanikova 57, 150 00 Praha 5
tel.: +420 257 318 666 (pokladna)
e-mail: vrbova@svandovodivadlo.cz
www.svandovodivadlo.cz/o-divadle/workshopy

Během našich workshopů poznáte divadlo blíž, než je pro diváky
běžné, jelikož probíhají přímo v budově divadla a vy máte možnost setkat se s herci, nahlédnout do zákulisí a při vlastní práci
získat bohaté divadelní zážitky a zkušenosti.
07. 06. | Herecký workshop „Na scénu“ – v anglickém jazyce.
Navazující hodina Členka hereckého souboru Švandova divadla Vás seznámí se základními hereckými cvičeními a etudami
a elementární hlasovou průpravou. Společně budeme hledat
a objevovat principy herecké práce.

 PARK U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
07. 06. – 30. 09. | Festival SCULPTURE LINE – festival umisťuje současná sochařská díla do veřejného prostoru tak, aby do něj
vnesla nové emoce, dala mu novou tvář, naznačila nové příběhy.
Jednou ze zajímavých zastávek sochařské linky bude také Vyšehrad. Právě tady najde na čtyři měsíce svůj domov instalace Pocta
pro Josepha Beuyse od akademického sochaře Antonína Kašpara.
Tři kovová pianina s křížem namísto křídla jsou památkou na přítele autora, nestora moderního konceptuálního umění Josepha
Beuyse | více informací na www.sculptureline.cz
 LETNÍ SCÉNA
02. – 18. 06. | Festival Vyšehraní – čtrnáctý ročník festivalu
Vyšehraní je multižánrová přehlídka špičkových umělců s pestrým
dramaturgickým záběrem pro všechny generace | více informací
o programu a vstupenkách na www.vysehrani.cz
23. 06. – 31. 08. | Metropolitní léto hereckých osobností –
14. ročník divadelní přehlídky uvede rekordních 90 představení |
více informací o programu a vstupenkách na www.studiodva.cz

Šumavské bylinné lázně –

lázně, do kterých se musíte vrátit

„Medicus curat,
Proč navštívit Šumavské bylinné lázně? - řeší zdravotní problémy
natura sanat.“
- zlepšují fyzickou kondici, ale hlavně
- jednoznačně zvyšují kvalitu života
pomáhají najít ztracenou energii
- odstraňují bolest
www.sumavskelazne.cz

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
sumlazne.indd 1

www.kampocesku.cz
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zz Správné odpovědi a výherci
SOUTĚŽE ZA MĚSÍC KVĚTEN 2017
Celkem došlo 1083 odpovědí, 645 žen a 438
mužů z toho: Praha 31%, Středočeský kraj 16%
a Jihomoravský kraj 8%
Křížovka
… sídlem České filharmonie…
soutěžilo: 84 čtenářů; 84 správně; 0 špatně
výherci: Daniela Kvapilová, Mělník; Pavel
Kolomazník, Praha; Vlasta Novická, Chotěboř
Soutěž o 2x2 vstupenky do Divadla Rokoko
na představení Konkurz
otázka: Kdo je autorem hry Konkurz?
odpověď: c) Jean-Claude Carrière
soutěžilo: 181 čtenářů, 167 správně; 14 špatně
výherci: Jaroslava Uhlichová, Praha; Jára Morávek,
Brandýs nad Labem
Soutěž o 3 poukazy v hodnotě 500 Kč
do Divadla Kampa
otázka: Kolik herců účinkuje v představení Anna
Karenina v podání Divadla Kampa?
odpověď: a) pět
soutěžilo: 195 čtenářů, 194 správně; 1 špatně
výherci: Ivana Plechatá, Praha; Blažena Beníšková,
Velim; Martina Ďuriníková, Praha

Soutěž o 2x2 vstupenky do Národní galerie
na výstavu Františka Skály
otázka: Pro jakou budovu Národní galerie v Praze
připravil novou výstavu František Skála?
odpověď: b) Valdštejnská jízdárna
soutěžilo: 142 čtenářů, 139 správně; 3 špatně
výherci: Josef Smolík, Beroun; Jana Kestranková, Praha
Soutěž o 2x2 vstupenky do Botanické zahrady
(Fata Morgana + venkovní expozice)
otázka: Po kolikáté pořádá Botanická zahrada hl. m.
Prahy výstavu motýlů?
odpověď: b) po patnácté
soutěžilo: 273 čtenářů; 260 správně; 13 špatně
výherci: Eva Hrochová, Čelákovice; Vladimír Fiala, Praha
Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: b) zámek Ctěnice
soutěžilo: 208 čtenářů; 206 správně; 2 špatně
výherci: Hana Svobodová, Praha; Marie Makariusová,
Ivančice; Jaroslav Houška, Kamenice nad Lipou
Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

FOTOHÁDANKA

Poznáte místo na fotografii?
a) Střešovice
– kostel sv. Norberta

b) Záběhlice
– kostel Narození Panny Marie

c) Prosek
– kostel sv. Václava

Odpověď na fotohádanku nám zašlete do 10. června 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!

178  soutěž

Tajenku křížovky nám zašlete nejpozději do 10. června 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.

www.kampocesku.cz
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180  kalendář

Zakotvený kostel
Vltava – přístaviště Four Seasons

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
Partneři projektu:

Dopravní podnik
hlavního města Prahy

Mediální partneři:

Dopravní podnik
hlavního města Prahy

