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

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

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

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

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

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

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

Bonusem jsou znaky všech pražských městských částí.

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

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

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

Co možná nevíte
> Napajedla jsou nejsevernější 

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

Tip na výlet
> Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 

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

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

Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska

Novinka z ediční řady KAM Edition

  vázaná plnobarevná publikace vyšla 
v prosinci 2016

  doporučená prodejní cena 250 Kč

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

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

měsíc duben bude doslova nabitý 
k prasknutí kulturními akcemi a mou 
milou povinností je pozvat vás alespoň 

na některé z nich. 
Švandovo divadlo chystá premiéru na aktuální téma „praž-
ská kavárna“. Hra se zaobírá pojmem nechvalně známým 
již v padesátých letech minulého století, který se k nám 
vrátil obloukem jako bumerang hozený opět z nejvyšších 
míst. Koho a co vlastně označuje? Zajděte si pro odpověď. 
Jeden z nejrespektovanějších fotografů 20. století Josef 
Koudelka letos oslaví významné životní jubileum. Při 
této příležitosti byla otevřena velká retrospektivní vý-
stava v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Koudelka také 
věnoval rozsáhlý soubor fotografií Národní galerii, které 
budete moci obdivovat v pražském Veletržním paláci. Obě 
expozice vřele doporučuji. 
Na koncert klasické hudby se můžete vypravit do uni-
kátních prostor koncertního sálu Mercedes Fora Praha 
na pražském Chodově. V rámci cyklu Kytarové skvosty 
vystoupí s  originálním programem Pražské kytarové 
kvarteto. Podrobnosti najdete v rubrice Koncerty nebo 
Kulturní centra. 
Závěrem mám ještě jednu dobrou zprávu pro řadu z vás. 
Díky vstřícnosti Národního muzea se naší redakci podařilo 
obnovit spolupráci s touto institucí. Program NM najdete 
již v tomto vydání. 
Přeji všem našim čtenářům příjemné velikonoční svátky 
a pěkné kulturní zážitky. 

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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kalendárium
 MUZEUM NÁRODA ČESKÉHO (200 let)

Osvíceným zástupcům české šlechty a tehdejší akademické 
veřejnosti můžeme být vděčni za vznik nejvýznamnější mu-
zejní instituce u nás. 15. 4. 1818 bylo založeno Vlastenecké 
muzeum v Čechách, pozdější Národní muzeum.

Základem expozic muzea se staly rozsáhlé sbírky hraběte Kašpa-
ra Marii ze Šternberka, který byl paleontologem a mineralo-
gem světového významu. K uložení sbírek byl v prvních letech 
existence využit Šternberský palác na Hradčanech. K dalším 
významným osobnostem raného období muzea patřili např. 
J. E. Purkyně, František Palacký nebo Joachim Barrande. K za-
kladatelům a pokračovatelům muzea patřili i členové českého 

šlechtického rodu Kolowratů, kteří muzeu věnovali své význam-
né sbírky knih, minerálů a další památky hmotné kultury. Roku 
1820 byla ustanovena Společnost přátel vlasteneckého muzea 
v Čechách a jejím prvním předsedou se stal hrabě Šternberk. 
Majitelkou muzea zůstala společnost až do r. 1934, kdy sbírky 
přešly do vlastnictví a správy Země české, r. 1949 byly převe-
deny do vlastnictví státu. Velký význam mělo založení dodnes 
vydávaného prvního vědeckého českého časopisu s názvem Ča-
sopis Národního muzea (1827) a založení Matice české (1831), 
vydavatelství základních prací české vědy a literatury. Od roku 
1891 sídlí dnes již Národní muzeum v reprezentační budově 
na Václavském náměstí, která v posledních letech prochází 
generální rekonstrukcí.

Alice Braborcová

Hlavní budova Národního muzea v letech 1890–1900

  OTEVŘENÍ STAVOVSKÉHO DIVADLA  
(235 let)

Tento rok si připomeneme 235 let od otevření Stavovského 
divadla. Dal jej postavit jako scénu pro veřejnost osvícený 
vlastenec hrabě František Antonín Nostic-Rieneck. Původně 
divadlo neslo jméno Hraběcí Nosticovo divadlo.

Divadlo bylo slavnostně otevřeno 21. dubna 1783 Lessingovou 
tragédií Emilia Galotti. Tehdy pojalo jeden tisíc návštěvníků. Ča-
sem byla kapacita pro větší pohodlí diváků snížena na dnešních 

659 míst. Původně měl hrabě Nostic-Rieneck představu uvádět 
v divadle německou činohru a italskou operu. Brzy však byl re-
pertoár rozšířen i o českou produkci, a to veselohrou Gottlieba 

Stephanieho Odběhlec 
z lásky synovské. V divadle 
po svém příjezdu do Prahy 
v roce 1787 vystoupil sám 
Mozart a osobně dirigo-
val svoji Figarovu svatbu. 
Nadšení Pražanů bylo 
veliké. Skladatel byl přízní 
velmi potěšen a rozhodl se 
pro Prahu složit operu Don 
Giovanni, jejíž premiéru 
29. října 1787 opět sám 
dirigoval. Zejména tato 
opera divadlo proslavila 
a stalo se tak známým po 
celém světě. Roku 1799 
divadlo od hraběte Nostice 

odkoupili čeští stavové a přejmenovali je na Stavovské. Na jevišti 
divadla zazněla poprvé v r. 1834 píseň „Kde domov můj“. Dnes je 
Stavovské divadlo scénou Národního divadla.

Martina Jurová

Stavovské divadlo 

Hrabě František Antonín Nostic-Rieneck 

4  kalendárium
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4. 4. 1323 (695 let)
Český král Jan Lucemburský poslal svého sedmiletého syna 
Václava na výchovu k francouzskému královskému dvoru. 
Při biřmování přijal jméno Karel po svém strýci Karlu IV. 
Sličném. Již 15. května 1323 se konal sňatek se stejně sta-
rou královou sestřenicí Markétou, zvanou Blanka z Valois.

5. 4. 1968 (50 let)
Vzniklo politické hnutí Klub angažovaných nestraníků 
(KAN), které sdružovalo všechny zájemce, kteří nebyli 
členy KSČ. V krátké době měl KAN téměř 50 tisíc zájemců 
o členství. Po okupaci 21. srpna bylo hnutí hlásící se k ide-
álům svobody a demokracie zakázáno. Činnost byla opět 
obnovena až v roce 1990.

8. 4. 1258 (760 let) 
Podle Veleslavína: Když si syn krále Václava I. Přemysl Otakar II. 
vyjel z Pražského hradu, strhl se náhle silný vítr a rytíř, 
jenž jel za samotným králem, byl touto živelnou silou svrh-
nut z mostu do příkopu. Rytíři se nic nestalo, ale jeho kůň byl 
na místě mrtev. Téhož dne vichr pobořil mnoho stavení. 

13. 4. 1918 (100 let)
Alois Jirásek přednesl ve Smetanově síni Obecního domu 
v Praze Národní přísahu za samostatnost, kterou sestavil 
JUDr. František Soukup. Prohlášení bylo odpovědí na projev mi-
nistra zahraničí hraběte Czernina, který byl následujícího dne 
nucen odstoupit ze své funkce kvůli diplomatickému skandálu.

15. 4. 1333 (685 let)
Vojsko sedmnáctiletého Karla IV. bylo poraženo 
u Ferrary severoitalskou ligou, která brojila proti snahám 
Lucemburků udržet Lombardii. Po této porážce se král Jan 
Lucemburský rozhodl vyslat na žádost předních českých 
pánů svého syna Karla zpět do Čech. Hranice království 
překročil v říjnu 1333.

  NADĚJE PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI  
(105 let)

MUDr. Rudolf Tomáš Jedlička (1869–1926) byl velkým prů-
kopníkem rentgenologie, radiologie a léčebné rehabilitace 
na českém území. Vedle začleňování nových lékařských 
metod do své praxe se rovněž věnoval humanitně-sociál-
ní činnosti. V roce 1909 spoluzaložil Pražské sanatorium 
v Podolí a v roce 1913 dal vzniknout ústavu, který dodnes 
nese jeho jméno. 

Podněty na založení ústavu pro postižené děti již dlouho při-
cházely ze Spolku pro léčbu a výchovu rachitiků a mrzáků, jehož 
předsedou se doktor Jedlička stal v roce 1911. O rok později vy-
jednal půjčku na koupi domu na Vyšehradě a také začal shánět 

potřebné peníze, které zpočátku dával ve velké míře ze své kapsy. 
Na jaře roku 1913 pak bylo slavnostně otevřeno novátorské lé-
čebně-vzdělávací zařízení, které od listopadu téhož roku nese 
název Jedličkův ústav, na počest svého zakladatele. Původně byl 
Jedličkův ústav kapacitně omezen na deset malých pacientů, kteří 
byli přijati na základě tělesného postižení, neboť cílem instituce 
bylo naučit je soběstačnosti. Následně se však počet dětí rozrostl 
až ke stovce a v současné době navštěvuje pražský Jedličkův ústav 
zhruba 150 tělesně či mentálně handicapovaných dětí.

-TreBl-

MUDr. Rudolf Tomáš Jedlička

1848
(170 let)

Národní noviny
5. 4. 1848

K. H. Borovský je 
začal vydávat v Praze

1848
(170 let)

Slovanská lípa
30. 4. 1848

v Praze založen 
první český národně 
osvětový a politický 

spolek

1858
(160 let)
Zdenka 

Braunerová
* 9. 4. 1858

† 23. 5. 1934
česká malířka, 

grafička

www.kampocesku.cz kalendárium  5
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  KULTURA PO DOHLEDEM (70 let)

Jen krátce po komunistickém převzetí moci se konal tzv. 
Sjezd národní kultury, který proběhl 10. – 11. 4. 1948 v Pra-
ze. Jeho hlavním úkolem bylo sjednotit kulturní frontu na 
platformě obrozené Národní fronty a projednat stěžejní 
kulturně politické otázky v nových časech.

Sjezd národní kultury ve Velkém sále pražské Lucerny, jemuž 
předsedal spisovatel Jan Drda, vyzněl jako manifestační hold 
kulturní obce únorovému převratu. Václav Kopecký a Zdeněk Ne-
jedlý zde jednoznačně vyslovili požadavky na kulturu, která musí 
podporovat budování socialismu. Zdeněk Nejedlý navíc rozvedl 
své známé teze o protikladu formalistického, resp. avantgardního 
a realistického umění a znovu si neodpustil výhrady vůči tvorbě 
Karla Hynka Máchy. Účastníci sjezdu se v rezoluci podle očeká-
vání přihlásili k národnímu celku, vedenému obrozenou Národní 
frontou, a projevili souhlas s jednotnou kandidátkou pro volby do 
Národního shromáždění. Zároveň v duchu budovatelského nad-
šení vznesli požadavky na zřízení dalších centrálních kulturních 
i vědeckých institucí.

S kurzem socialistické orientace v literatuře ne každý souhlasil, 
a tak začala vlna emigrace – Ivan Blatný, Ferdinand Peroutka, 
František Kovárna, Egon Hostovský, Pavel Tigrid, Jan Čep či herec 
Jiří Voskovec. Další literáti skončili v komunistických vězeních. Bylo 
zastaveno vydávání některých časopisů a velké množství autorů 
bylo vyloučeno ze Syndikátu českých spisovatelů. V roce 1949 byl 
nakonec Syndikát zrušen a místo něj vznikl Svaz československých 
spisovatelů, který se stal komunisticky orientovanou organizací.

-mak- 

Zdeněk Nejedlý na pohřbu Cypriána Majerníka v roce 1945

  ENERGII MOHLA ROZDÁVAT (105 let)

Ljuba Hermanová se narodila před 105 lety, 23. dubna 1913, 
a přitom jako by tu ještě byla. Její písně se dál hrají, každou 
chvíli ji můžeme vidět v nějakém filmu nebo nás udivuje svou 
úžasnou vitalitou ve starších televizních pořadech.

Ljuba Hermanová pocházela z Neratovic. Její maminka byla nad-
šená ochotnice, která v mladičké Ljubě rozvíjela umělecký talent. 
Ljuba vystudovala gymnázium a ze studií utekla rovnou k divadlu. 
Jako herečka a skvělá sopránová zpěvačka prošla desítkou praž-
ských a mimopražských divadel a scén.

Ve filmu se poprvé objevila ve Werichově a Voskovcově komedii 
Peníze nebo život (1932), kde také zazpívala s Hanou Vítovou 
slavnou píseň Život je jen náhoda. Do konce 30. let vytvořila různé 
hlavní i menší role, z nichž k nejznámějším asi patří role Anny, ve 
filmu Jsem děvče s čertem v těle (1933). Po komunistickém puči 
se jako „buržoazní herečka“ ve filmu už příliš uplatnit nemohla.
Její největší vášní byli muži, slavného herce Hugo Haase si 
například namluvila ještě jako neznámá studentka gymnázia. 
Během svého angažmá v Osvobozeném divadle se prý nemohla 
rozhodnout, zda raději Voskovce, nebo Wericha, a tak chodila 
s oběma. Vdaná byla celkem čtyřikrát a její poslední manžel byl 
o devětadvacet let mladší. 
Ljuba Hermanová zemřela 21. 5. 1996 a je právem považována 
za zakladatelku moderního českého šansonu. Zpívala, tančila 
a předváděla gymnastické výkony až do pozdního věku. Diváky 
nikdy nepřestala udivovat svou neuvěřitelnou vitalitou.

Drahomíra Samková 
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16. 4. 1813 (205 let)
Do oběhu byl dán nový finanční patent, jenž umožňoval 
vydání tzv. anticipačních listů neboli anticipačních šajnů 
ve výši 45 milionů zlatých. Jednalo se o papírové peníze, 
které byly oproti předchozím bankocetlím vydávány bez 
krytí. Aby nedošlo k vydání nepřiměřeného množství, byly 
anticipovány (předjímány).

20. 4. 1848 (170 let)
Národní výbor přijal podrobnější návrh volebního 
řádu do Českého zemského sněmu. Podle něho by vedle 
dosavadních 210 nevolených šlechtických zástupců mělo 
zasedat také 327 volených poslanců. Město Praha si mělo 
zvolit 12 poslanců, střední města po dvou zástupcích 
a malá města vybírala jednoho poslance.

22. 4. 1948 (70 let)
Ústřední výbor Národní fronty svolal konferenci kněží 
s úmyslem získat je pro součinnost s novým režimem. 
Obdobné konference, během nichž byla snaha církev 
rozštěpit a přetrhat vazby s Vatikánem, pokračovaly na 
okresních úrovních. Akce proběhla za účasti několika set 
kněžích z různých církví.

22. 4. 1953 (65 let)
Podle sovětského vzoru byla usnesením č. 17/1953 zří-
zena Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD). Úřad 
se na základě sovětských expertů postupně formoval bez 
jakéhokoli zákonného podkladu. Počet cenzorů se z počá-
tečních 96 postupně navýšil na 270 stálých spolupracov-
níků a 250 externistů. 

29. 4. 1883 (135 let)
Došlo k novelizaci školského zákona z roku 1869, která 
byla schválena těsnou většinou. Nový školský zákon budil 
u veřejnosti negativní emoce, neboť byl považován za zpá-
tečnický krok. Novela navýšila počet žáků ve třídě či snížila 
povinnou školní docházku z osmi na šest let.

  POSLEDNÍ FILMOVÁ HVĚZDA (105 let)

Letos v dubnu (27. 4. 1913) uplyne již 105 let od narození čes-
ké herečky a hvězdy prvorepublikového filmu Zity Kabátové. 
Zahrála si ve více než šedesáti filmech, ale ani jí se nevyhnul 
osud mnoha hvězd meziválečného filmu. 

Zita Kabátová se narodila v Praze na Malé Straně, v domě U Bílé 
koule. „Byl to ještě starý dům, který měl pavlače. Tenkrát to byl ta-
kový ten život, že když se něco dělo, veškeré události, tak všechno 
vlastně probíhalo na těch pavlačích. Bylo to kouzelné,“ zavzpomí-
nala jednou sama herečka. Její tatínek Beno Kabát byl architekt 
a nadšený ochotník. Jejím strýcem byl první český filmový herec 
Josef Šváb-Malostranský.

V roce 1935 získala Kabátová angažmá v divadle Akropolis, pak 
v Tyláčku, až posléze zakotvila ve Švandově divadle u Járy Ko-
houta. Brzy ji ale přetáhl do svého divadla Oldřich Nový, za což 
mu Jára Kohout prý ještě dlouho spílal. V té době začala Zita také 
točit filmy, z nichž nejznámější bezesporu zůstává role, ve filmu 
Muži nestárnou, kde se postupně z krásné mladé ženy změní až 
v roztomilou babičku. Často hrávala také s Vlastou Burianem, 
kterého si velmi oblíbila (např. film Přednosta stanice). Po válce 
se jí kariéra zhroutila, čtvrt století nesměla před kameru, její 
životní láska olympionik Jiří Zavřel byl deset let v jáchymovském 
lágru, sebrali jí vilu a nakonec jí emigroval jediný syn, kterého 
porodila ve čtyřiačtyřiceti letech. I když ji komplikovaná zlome-
nina upoutala poslední roky na lůžko léčebny pro dlouhodobě 
nemocné, přesto si nikdy nestěžovala a až do konce života ani 
na chvíli neztratila svůj optimismus. Zemřela 27. května 2012 
ve věku 99 let.

Marcela Kohoutová

Zita Kabátová a Jára Kohout při natáčení pořadu Kavárnička dříve narozených 
v roce 1991

1763
(255 let)

Alois Klar
* 25. 4. 1763
† 25. 3. 1833

pedagog, zakladatel 
a ředitel Klárova 

ústavu pro slepce

1883
(135 let)

Jaroslav Hašek
* 30. 4. 1883
† 3. 1. 1923

český spisovatel, 
publicista a novinář

1873
(145 let)

Jan Janský
* 3. 4. 1873
† 8. 9. 1921

český neurolog 
a psychiatr, objevitel 

krevních skupin
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  JE TO NEVŠEDNÍ PŘÍBĚH
Rozhovor s Ondřejem Havelkou

Muže mnoha uměleckých profesí a také milovníka golfu 
Ondřeje Havelku (1954) si většina čtenářů spojí s jeho swin-
govým bigbandem Melody Makers, kterému je ředitelem 
a zároveň entertainerem. Ondřej Havelka je také doved-
ným režisérem, jenž tvoří nejen na divadelních prknech, 
ale nově i na filmovém plátně. Letos dokončil svůj první 
celovečerní hraný film Hastrman, který vstoupí do českých 
kin 19. dubna.

Jste ostříleným divadelním režisérem. Na poli filmu debu-
tuje režijně až letos. Co vás k filmové režii přivedlo a proč 
se tak událo až nyní?
Režíroval jsem kratší audiovizuální dílka – klipy, dokumenty, 
některé byly velmi stylizované. Jsem sice dobrodružná povaha, 
ale zároveň vím, že když chce člověk udělat velké gesto, musí si 
být jist, že na to má. Snad teď přišla ta chvíle.

Pro svou filmovou prvotinu jste si vybral román Miloše 
Urbana Hastrman. Co vás na této knize zaujalo? 
Ta kniha mě nadchla. Když jsem si ji asi před dvanácti lety přečetl, 
řekl jsem si, že by z toho mohl být krásný film. 

Čím bude váš Hastrman zajímavý pro diváky?
Je to nevšední příběh, který je v kontextu témat dnešní české 
kinematografie naprosto výjimečný. Zvláštní lovestory v kulisách 
romantismu počátku 19. století. Vymysleli jsme si motto: Člověk 
ve zvířeti, zvíře v člověku. A o tom to je. V každém z nás je zvíře 
a je pouze na nás, na našem charakteru a vůli, jestli jsme schopni 
je zvládat, krotit. A když nejsme, bývá to horor.

Hastrman nese označení romantický thriller. Tím se zcela 
vymyká vašemu dobovému i žánrovému zaměření. Proč 
jste se rozhodl právě pro tento žánr? 

Prostě to tak přišlo. Urbanův román je krásný a to téma rezonovalo 
v mé mysli tak intenzivně, že jsem to musel udělat. Připouštím, že 
je to ode mě asi nečekané, ale kdo ví, co se odehrává v mé duši? 

Plánujete natočit také snímek v prvorepublikovém duchu?
Ano, to jsem si vytkl jako můj zásadní úkol. Možná to nebude úplně 
v prvorepublikovém duchu, ale hlavní téma bude swing. Scénář už 
vlastně máme a já jsem odhodlán bojovat, abych jej realizoval. 

V současné době se plně věnujete nejen zmiňované režii 
ale také svému bigbandu Melody Makers. Avšak co vaše 
herecká kariéra? Vyhýbáte se rolím a herectví záměrně?
Má herecká kariéra visí na hřebíku. Ale ne daleko od dveří. Takže 
kdyby někdo zaklepal a vyslovil velmi zajímavou nabídku, možná...

Jaké další zajímavé pracovní projekty vás letos čekají 
a těšíte se na ně? 
Sedmého dubna pořádáme opět velký taneční večer v Lucerně. 
To je událost, na kterou se celý rok s kapelou těšíme, protože do 
Prahy vždycky přijíždějí skvělí swingoví tanečníci z celé Evropy, 
dokonce i lektoři s Ameriky. Je to zážitek pro nás i pro publikum. 

Tereza Blažková

Režisér Ondřej Havelka během natáčení Hastrmana

Představitelé hlavních rolí Karel Dobrý a Simona Zmrzlá

Filmová novinka Hastrman přiblíží také české lidové tradice

8  rozhovory



Byli jste někdy na rande s vaším protějškem?
Honza: Ne.
Vendy: Ony jsou na jevišti vlastně dvě povahy Toma, takže 
uvažuji, jestli alespoň s jednou z nich, ale marně. V první řadě, 
moc randících večerů za sebou nemám, ale ve druhé si pamatuji 
především to poslední, které bylo krásné.

Máte nějakou radu, jak se chovat na první schůzce? 
Honza: Přesně tohle se naprosto brilantním a velmi zábavným 
způsobem řeší v inscenaci podle stejnojmenného bestselleru 
Jak sbalit ženu, která se hraje u nás ve studiu PalmOffka. Takže 
přijďte a uvidíte!
Vendy: Být sám sebou zní jako klišé, ale je to jediná cesta. Já 
jsem svá a pokud ho nevyleká můj smích, pak je vyhráno (smích). 
Každý se dělá lepším, to je přirozené, ale být tam za sebe, neod-
povídat jak by se mělo, ale říct svůj názor. Kolik času na randění 
máte? Kolik volna pro nový protějšek mezi všemi povinnostmi se 
vám naskytne? A tento krátký čas ještě trávit tím, že se přetvařu-
jete? To je naprostá hloupost. Nic horšího, než že se ztrapníte nebo 
dostanete košem, se vám nemůže stát, což jsem třeba já osobně 
ochotna podstoupit za to, že jsem to JÁ.

Jak podle vás vypadá nejideálnější rande?
Honza: Bez chvil tísnivého ticha, ještě tísnivějších trapných hlá-
šek a zpocených dlaní.
Vendy: Jeden kluk věděl, že mám ráda salát s treskou a tak pro 
mě přijel, šli jsme na procházku kolem řeky a on najednou vytáhl 
tašku, podal mi rohlík a jedli jsme k tomu ten salát a smáli se 
a byla to jedna z nejromantičtějších večeří. Není priorita udělat 
dojem v honosnosti, protože to nejdražší jsou nakonec vzpomínky, 
které vám zůstanou. A já na ten rybí salát s rohlíkem opravdu 
nezapomenu...

Pro redakci připravila Anežka Berčíková
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  VENDULA FIALOVÁ A JAN HUŠEK: MŮJ 
ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

Jak si hledáme životního partnera? Jak si představujeme 
ideální rande, a jak se naše představy liší od skutečnosti? 
Na to vše odpovídá inscenace Divadla pod Palmovkou Můj 
romantický příběh, ve které v hlavních rolích excelují Ven-
dula Fialová a Jan Hušek, kteří nám ochotně sdělili několik 
svých životních zkušeností.

Jaké bylo vaše nejkurióznější rande?
Honza: Kuriózní nevím, zato trapných pár bylo. Třeba drtivou 
většinu mého prvního rande jsme strávili rozpačitým mlčením 
a zíráním před sebe. Nádhera. A nebo rande, u kterého jsem celou 
dobu usilovně odmítal připustit, že se jedná o rande a jen jsem se 
v duchu děsil, jestli to cítí druhá strana podobně a jak trapné pak 
bude loučení. Bylo trapné téměř hmatatelně. Další rande, které 
vůbec rande nebylo, ale ostatní přítomní to viděli jinak: přijela za 
mnou kamarádka, kterou jsem dlouho neviděl, šli jsme si sednout 
do hospody, kde byli i moji spolužáci z DAMU. Chtěli jsme si chvíli 
nerušeně povídat, tak jsme se od nich separovali. A ti blbci například 
přemluvili servírku, aby nás diskrétně informovala, že na baru jsou 
v případě potřeby k dispozici kondomy. Čirá krása.

Vendy: Je to několik let zpátky, kluk mě pozval na večeři, ale už po 
cestě do restaurace bylo jasné, že témata konverzace budou oříšek. 
Jedli jsme, pili, a když přišel číšník a položil otázku: „Budete platit 
dohromady nebo zvlášť?“, se na mě ten kluk podíval s pohledem 
„co ty na to“ a odpověděl „asi zvlášť“. To jsem zřejmě měla za to, že 
jsem kdesi z paty lovila otázky směřující na jeho zájmy a fakt už 
nevěděla, na co se ptát. Dokonce jsem předstírala, že stále nechápu 
pojem „offside“. Bylo to moje první a poslední rande s fotbalistou.

Poznáváte se v postavě Toma nebo Amy? 
Honza: Na tom je vlastně celá hra postavená. Text je skvělý v tom, 
že alespoň v některých momentech se v hlavních postavách nevy-
hnutelně pozná úplně každý, což je často znát i z reakcí publika. 
Vendy: Musím přiznat, že velmi. Jsou situace, kdy si řeknu „Jsem 
jako Amy“, ale pak mi kamarádka řekla: „Všechny jsme jako ona“, 
a má pravdu. V něčem jsme Amy podobné všechny. Ale když sto-
jím na jevišti, objeví se momenty, kdy sice mluvím za postavu 
Amy, ale Vendy je tam velmi přítomná. 
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  VYPRAVĚČ Z DEJVIC

Mezi jeho nejoblíbenější místa patřily hospody, kam si chodil 
vychutnat nejen dobré pivo, ale také poslouchat pestré his-
torky. Hospodskými příhodami se pak, stejně jako Bohumil 
Hrabal či Jaroslav Hašek, nechával velice rád inspirovat při 
psaní humoristických povídek a novel. Ty posléze oslovily 
vedle čtenářů také filmaře.

Petr Šabach se narodil v Praze 23. srpna 1951. Maminka byla 
zaměstnána na ministerstvu školství a kultury a otec byl vojákem 
z povolání, jenž se stal svými jídelními lístky a nástěnkou letmým 
předobrazem otce Šebka z kultovních Pelíšků. Navíc byl věčným 
pochybovatelem o synově budoucím plnohodnotném povolání. 
V roce 1969 byl Petr Šabach vyloučen z gymnázia, kam přestoupil 

ze Střední knihovnic-
ké školy. Ze čtrnácti-
denního pobytu ve 
Velké Británii se totiž 
vrátil až za tři měsíce. 
Nakonec se i díky otci, 
který mnohokrát 
žehlil jeho průšvihy 
na policii, mohl vrátit 
zpět na gymnázium 
a  dodělat si zde ex-
terně maturitu a ná-
sledně i  vystudovat 
dálkově kulturologii 
na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy.

Do pracovního procesu se Petr Šabach zapojil jako technický 
redaktor, jenž se následně přeorientoval na pracovníka prová-
dějící inventury, metodika v kulturním domě či nočního hlídače 

v Národní galerii. Od roku 1987 dělal odborného referenta na AVU 
a následně v Galerii hlavního města Prahy, pro kterou do roku 
2001 připravoval doprovodné programy v Domě u Kamenného 
zvonu. Když však dostal nabídku od majitele prvního soukromého 
nakladatelství Paseka Ladislava Horáčka, rozhodl se jít v padesáti 
letech jako spisovatel na volnou nohu.
Šabachova spisovatelská dráha se však započala již v roce 1975, 
kdy mu začaly vycházet první povídky v Mladé frontě, Práci či Tvor-

bě. Přestože se pak 
začal věnovat psaní 
novel, v  roce 1986 
debutoval knižně 
v Československém 
spisovateli s povíd-
kovým souborem 
Jak potopit Austrálii, 
jenž obsahuje i dob-
ře známou povídku 
Šakalí léta, které 
v roce 1993 vdechli 
filmový život re-
žisér Jan Hřebejk 
a scénárista Petr 
Jarchovský. Ti se 

následně chopili také sbírky povídek Hovno hoří (1994), kterou 
přetavili do filmového hitu Pelíšky. Po tomto velkém úspěchu 
se Hřebejk s Jarchovským vrátili k Šabachovi ještě dvakrát a to 
filmy Pupendo a U mě dobrý. V roce 2010 zfilmoval Ondřej Trojan 
Šabachův Občanský průkaz. 
Úspěch a čtenářskou oblibu literární tvorbě Petra Šabacha zajistili 
nejen filmaři, ale především autor sám. Jeho povídky a novely 
s  autobiografickými 
prvky převážně zachy-
cují konflikt nespouta-
ného mládí s autoritami 
i nesmyslnými režimní-
mi nařízeními. Šabacho-
va pozdější tvorba (např. 
Rothschildova flaška či 
posledně vydaná A 
nakonec Vánoce) se 
následně sice vyma-
nila z  dejvických kulis, 
avšak si ponechala tolik 
oblíbený šabachovský 
humor a vypravěčství. V lednu 2016 byla Petru Šabachovi uděle-
na od PEN klubu Cena Karla Čapka za významný literární počin.
Petr Šabach prohrál svůj boj s těžkou nemocí 17. září 2017 ve 
věku 66 let.

Tereza Blažková
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knižní tipy
  VITKA
Kateřina Tučková

Původní divadelní hra na motivy životního příběhu brněnské hu-
dební skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové (1915–1940) 

očima jiné brněnské rodačky, 
spisovatelky Kateřiny Tučkové. 
Vitka je příběh o závratném 
vzestupu mladé talentované 
ženy, která se dokázala prosa-
dit v oblasti dodnes vyhrazené 
především mužům. Její život 
byl fascinující směsicí výji-
mečného nadání, píle a neú-
stupnosti, ale také svobodo-
myslnosti, kterou šokovala 
své okolí. Zemřela v pouhých 
pětadvaceti letech v jihofran-

couzském Montpellieru. V té chvíli však už měla za sebou studia 
v Brně, Praze a Paříži, složila na čtyřicet oceňovaných skladeb, 
dirigovala významné evropské orchestry a byla životní i tvůrčí 
partnerkou Bohuslava Martinů, s jehož ženou Charlottou tvořili 
proslulý milostný trojúhelník. Či mnohoúhelník, vezmeme-li 
v úvahu její četné milence, mezi nimiž nechyběli známí předsta-
vitelé meziválečné avantgardy pobývající toho času v Paříži. Kdyby 
přežila, byla by jednou z nejslavnějších českých žen.
cena: 249 Kč
www.hostbrno.cz

  DĚJINY PERU A BOLÍVIE
Bohumír Roedl

Od Inků až k prvnímu japonskému prezidentu v Peru. Od španěl-
ské conguisty přes revoluční roky 1952 a 1968 až k demokracii. 

V  edici Dějiny států vyšlo 
rozšířené a přepracované 
vydání Dějin Peru a Bolívie 
od nestora české iberoame-
rikanistiky Bohumíra Roed-
la. Kniha mapuje mimo jiné 
pozoruhodné souvislosti 
mezi českými a peruánskými 
dějinami – pouhých sedm 
let dělí nástup Habsburků 
na český trůn v roce 1526 
a jejich nástup na trůn Inků 

roku 1533. Nezbytnou součástí publikace je i kapitola o rozmani-
tém kulturním vývoji obou latinskoamerických zemí. 
cena: 349 Kč
www.nln.cz

  PRAHA
Průvodce s mapou National Geographic
3. aktualizované vydání

Deset námětů, jak objevovat Prahu netradičně, i sedm tipů na 
výlety do okolí. Od Karlova mostu ke Staroměstskému náměstí, od 

Židovské čtvrti po Malou 
Stranu, od Hradu k Vác-
lavskému náměstí, od 
Národního divadla k Mu-
chově muzeu, hlavní měs-
to České republiky se před 
vámi otevře díky tomuto 
jedinečnému průvodci! 
Obsahuje osm rozkláda-
cích map s odkazy na 200 
pozoruhodných objektů, 
památek a dalších míst, 
která autoři vyzkoušeli 
na vlastní kůži: restau-

race, obchody a obchůdky, kavárny, hospody, bary, kluby, trhy, 
koncerty, divadla, umělecké galerie. Veškeré nezbytné praktické 
informace, včetně dopravy a ubytování.
cena: 249 Kč
www.albatrosmedia.cz

  VELKÁ KNÍŽKA  
FARMA PRO MALÉ VYPRAVĚČE
Libor Drobný

Znáte rodinu Sedláčkových z farmy pod lesem, kde to žije po celý 
rok, od jara do zimy? Že ne? Seznamte se – Sedláčkovi se společně 

starají o zvířata, ryb-
ník, zahradu, louky, 
pole, lesy, sad… Na 
jaře je nejvíc práce 
se zvířátky, v  létě na 
poli a v zahradě a na 
podzim v sadu. A na 
svatého Martina se 
podařené dílo řádně 
oslaví! Každá stránka 
této knihy přináší 
nekonečné množ-
ství mikropříběhů 
prostřednictvím pro-

pracovaných a vtipných ilustrací Libora Drobného. Jeho veselé 
obrázky donutí děti „číst“, vyprávět, popisovat a nalézat nová 
slova. Tuto knihu nepustí děti z ruky.
cena: 199 Kč
www.presco.cz/knihy

Velká knížka

Libor Drobný

pro malé vypravěče
FARMA
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To nejlepší z jarní Prahy ve 
čtvrtletníku Praha:jaro!

Najdete v něm přehled nejzají-
mavějších kulturních akcí, veli-
konočních trhů a aktivit, zjistíte, 
proč se vydat na procházku 
po pražských vinicích nebo do 
parku Stromovka.

Prague.eu

Najdete v něm přehled nejzají-
mavějších kulturních akcí, veli-
konočních trhů a aktivit, zjistíte, 
proč se vydat na procházku 
po pražských vinicích nebo do 
parku Stromovka.



pražská 
vlastivěda
PRAGUE CITY TOURISM

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

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

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK
V DUBNU 2018

1. 4. / NE

DOMOVNÍ ZNAMENÍ NA  STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM I.    
Na  vycházce poznáme nejen významná domovní znamení 
na  Starém Městě, ale neopomeneme zmínit také zajímavé 
historické souvislosti, spjaté s vybranými objekty, které na naší 
cestě mineme. Dozvíme se, kde sídlila nejstarší pražská kavárna 
nebo kam se chodili bavit čeští velikáni. Ukážeme si rodný dům 
E. E. Kische a vycházku zakončíme v Celetné ulici, jejíž bohatou 
historii nenecháme bez povšimnutí. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce ve 14:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém 
náměstí, Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč (%). Marcela 
Smrčinová 
HANSPAULKA – ČTVRŤ V  ZAHRADÁCH I.    Na  vycházce si 
prohlédneme viniční usedlosti Fišerka a Špitálka, podíváme se, 
kde si nechal postavit vilu Karel Babka s dcerou Lídou Baarovou 
i kam vedla první trolejbusová linka v Praze. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce autobusu č. 131 
„U Matěje“ (ve směru na Hradčanskou), (jede od stanice metra 
A „Bořislavka“ nebo „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Sta-
nislava Micková

4. 4. / ST

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY.   Prohlídka zahrad ve Vlašské 
ulici. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky 
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u pamětní 
desky C. Merhouta na začátku Vlašské ulice ve směru od Tržiště 
(Vlašská 2, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

5. 4. / ČT

PRAŽSKÝ BOHDALEC.   Pojďte s námi objevovat jeden z po-
zapomenutých koutů Prahy! Ukážeme si jednu z  posledních 
dochovaných dělnických kolonií nebo místo, kde se natáčela 
slavná Svěrákova Obecná škola. Pokud nám bude přát počasí, 
navštívíme ukrytý „Husův kámen“. Začátek akce v 16:00 na stanici 
autobusu č. 101, 135, 136, 213 „Bohdalec“ (ve směru od Slavie). 
Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská 
PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM.   Po této pro-
cházce 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 17:30 u sochy T. G. Masaryka na Hrad-
čanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

7. 4. / SO

CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM.   Všichni známe Týnský 
chrám - ale známe ho opravdu dobře? Vstupte s námi do jedné 
z nejvýznamnějších pražských svatyní a nechte se okouzlit prací 
Mistra Týnské kalvárie či Matěje Rejska, nechte k sobě doleh-
nout dozvuky husitských bouří, třicetileté války či doby barokní. 
Začátek akce ve 14:30 před vchodem do chrámu ze Staroměst-
ského náměstí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 120/80 Kč (%) 
+ na místě bude vybírán příspěvek na kostel 40 Kč. JUDr. Stanislav 
Antonín Marchal CSc. 
MALOU STRANOU KŘÍŽEM KRÁŽEM II.   Pojďte s námi nasát 
jedinečnou krásu a atmosféru Malé Strany! Poslechneme si příbě-
hy jejích paláců, domů i osobností v průběhu staletí. Trasa: Neru-
dova – Malostranské náměstí - Karmelitská. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:30 u vchodu do kostela sv. Mikuláše 
na Malostranském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová 
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v českém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. 
Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středově-
ké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-go-
tické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem 
zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží 
objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 
250 Kč. Bc. Antonín Baloun

8. 4. / NE

PRAŽSKÝ HRAD, SÍDLO ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ.   Akce pro 
děti. Více informací naleznete na konci programu! 
Z POHOŘELCE NA NOVÝ SVĚT.   Pojďte se s námi projít po tu-
risticky málo rušných místech na Pohořelci i Hradčanech. Za-
bloudíme do okolí Lorety a na Novém Světě objevíme malebná 
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PROFESORSKÉ DOMY V DEJVICÍCH.   Československo na samém 
prahu své existence poskytlo nový domov mnoha emigrantům 
z revolučního Ruska. Tito emigranti se v rámci integrace do české 
společnosti začali sdružovat do stavebních a bytových družstev. 
Česko-ruské profesorské stavební a bytové družstvo vybudovalo 
v Praze-Bubenči rozsáhlý obytný dům. Ačkoliv jeho obyvatelé 
z řad ruské inteligence z něj byli násilně vystěhováni hned po r. 
1945, zachovala se v objektu do dnešních dnů velmi působivá 
pravoslavná modlitebna. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 15:00 před objektem (ul. Rooseveltova 29, Praha 6). Cena 
120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová 

12. 4 / ČT 

ZA KARLEM IV. NA STARÉ MĚSTO.    Procházkou po Starém 
Městě si připomeneme Karlovy zakladatelské počiny a uděláme 
si pořádek v jeho titulech, manželkách i dětech. Povíme si, čím 
podnítil rychlou výstavbu Nového Města nebo jaký záměr sledoval 
při zakládání kostelů a klášterů. Dovíme se také, co je napsáno 
v zakládací listině Univerzity. POZOR! - omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 16:00 před kostelem sv. Jakuba v Malé Štupartské, Staré 
Město. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

14. 4. / SO

STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM.   Akce pro děti. Více informací 
naleznete na konci programu!
NORDIC WALKING: ZE CTĚNIC PŘES VINOŘ DO SATALIC.    
Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži 
před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného 
provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí 
nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Naše cesta ná-
sledně povede k zámku Ctěnice, který stojí na místě gotické tvrze 
a ke zdejšímu zámeckému parku. V přilehlém Ctěnickém háji je 
pozoruhodné stromořadí památných dubů letních, které byly 
vysazeny v 18. století na památku selského povstání. Následně 
projdeme okrajovou čtvrtí Vinoře se zástavbou nových rodinných 
domů až k Vinořskému potoku, který protéká kaskádou rybníků. 
Zajímavé zastavení nás bude také čekat na začátku cesty Vinoř-
ským parkem, a to ,,U kamenného stolu“, kde pískovcové skály 
upravila lidská ruka. Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu 
č. 185, 302 „Ctěnice“ (zastávka na  znamení, autobusy jedou 
od stanice metra C „Letňany“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
STAVOVSKÉ DIVADLO A  CARL MARIA VON WEBER.    Pro-
hlídka Stavovského divadla s připomenutím osobnosti, která se 
výrazně zapsala do hudební historie Prahy. POZOR! - omezený 
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla 
(ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. PhDr. Jaroslava 
Nováková
VYHLÍDKA NA  KOŠINCE.    Přijďte se pokochat výhledem 
na vltavské zátoky. Z vyhlídky sestoupíme kolem Grabovy vily 
ke kostelu sv. Vojtěcha a k Libeňskému zámku. V Grabově vile 

zákoutí Prahy s jejími křivolakými uličkami. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce tram č. 22 „Pohořelec“ 
(ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová 
PO STOPÁCH JAROSLAVA HAŠKA V PRAZE.   Spisovatel a autor 
nezapomenutelného vojáka Švejka je zároveň jednou z pražských 
literárních figurek, bez nichž by byl kolorit města velmi chudý. 
Připomeneme si místa, kde se Jaroslav Hašek narodil, kde proží-
val chvíle smutku i štěstí. Začátek akce ve 14:00 před vchodem 
do pasáže Rokoko z Václavského náměstí. Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková 

9. 4. / PO

ZA ARCHITEKTUROU PRVNÍ REPUBLIKY I. OD RONDOKUBIS-
MU PO FUNKCIONALISMUS.   V období první republiky se výraz-
ně měnila podoba centra hlavního města mladé republiky. Právě 
zde se stavěla nová sídla bank, pojišťoven, budovy obchodních 
domů i hotelů, v jejichž architektuře se postupně projevily dobové 
styly - od národního dekorativismu až po funkcionalismus. První 
část cyklu zahájíme před ikonickou stavbou pražského rondo-
kubismu – Legiobankou na Poříčí, postavenou podle projektu 
J. Gočára. Připomeneme si ve své době velmi moderní obchodní 
dům Labuť, Anglobanku a pokračovat budeme kolem dalších 
významných staveb v Revoluční třídě – původní palác Kotva, 
Hospodářský svaz přádelen, italský palác Victoria, Merkur. POZOR! 
- omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:45 před Legiobankou 
(Na Poříčí 24). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

10. 4. / ÚT

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY.   Opakování vycházky ze 
4. 4. 2018. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstu-
penky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 
u pamětní desky C. Merhouta na začátku Vlašské ulice ve směru 
od Tržiště (Vlašská 2, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. Milada Racková 

11. 4. / ST

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO II.   Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí 
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začá-
tek akce v 15:30 u kašny na Malém náměstí (Staré Město, Praha 
1). Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská 
VÁCLAV KLOFÁČ: VÝZNAMNÁ OSOBNOST ČESKOSLOVENSKÉ 
STÁTNOSTI – PŘEDNÁŠKA   Připomeneme si osudy muže, který 
patří mezi pozoruhodné politiky a výrazné autority veřejného 
života první republiky. Zásadně ovlivnil politickou kulturu země 
i jednu z nejvýznamnějších politických stran - národní socialisty. 
POZOR! – omezená kapacita sálu na 2 x 20 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 a 17:15 v sá-
le PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. 
PhDr. Jaroslava Nováková
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VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY.   Prohlídka vyšehradského are-
álu, kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti 
a sálu Gorlice, kde jsou umístěny některé originály soch z Kar-
lova 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

16. 4. / PO

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO II.   Opakování vycházky z 11. 4. 2018. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 15:30 u kašny na Malém náměstí (Staré 
Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová
ŽIŽKOVSKÁ SVATYNĚ – KOSTEL SV. ANNY.    Komentovaná 
prohlídka žižkovského kostela sv. Anny, stavby architektonicky 
i historicky velmi zajímavé, v níž se odráží předválečná moderna 
a Beuronské klášterní umění. Začátek akce v 15:00 před budovou 
kostela sv. Anny z Tovačovské ulice, Praha 3 – Žižkov (nejbližší 
zastávka aut. č. 207 „Černínova“). Cena 120/80 Kč (%). Alexandra 
Škrlandová

18. 4. / ST

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA II.   Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí 
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v po-
sledním době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků 

také navštívíme aktuální výstavu Hračky v časech první republiky 
ze sbírek Muzea technických hraček. POZOR! - omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 30 „Bulovka“. 
Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská 
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250  Kč. 
Mgr. Daniel Rejman 

15. 4. / NE

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Akce pro děti. Více informací 
naleznete na konci programu!
NÁRODNÍ DIVADLO.    Celková prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do 
hlediště i hlavního foyer. V 10:00 prohlídka pro děti. V 10:30 
prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce 
v 9:00, 9:30, 11:00 a v 11:30 ve slavnostním vestibulu historické 
budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlíd-
ky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT) 
MEZI HVĚZDOU A VĚTRNÍKEM.   Prohlédneme si několik vý-
znamných architektonických počinů 2. poloviny 20. století. Po-
vídat si budeme o architektech i o slavných chemicích. Například 
se dozvíte, co měli společného Leonardo da Vinci a Otto Wichterle 
a co předcházelo vynálezu silonu. V závěru vycházky si připome-
neme osobnost Kryštofa Dientzenhofera a jednu z jeho méně 
známých staveb. Začátek akce ve 14:00 na konečné zastávce tram. 
č. 1, 2 „Sídliště Petřiny“. Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová
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názvy Halířová a Slaměná kolem tzv. Zázraku Na Poříčí. Ukáže-
me si významné objekty spojené s naší tělovýchovou i vrcholné 
dílo J. Gočára. Uvidíme místa pobytu v Praze G. Apoliniaireho, 
L. Janáčka a B. Němcové. Připomeneme si, kde došlo k největší 
katastrofě ve stavebnictví v Čechách nebo kde začínal kariéru 
O. Nový. Ukážeme si, kde hrál K. Hašler, A. Longen i kdo se 
skrývá za jménem Eduard Schmidt. Začátek akce ve 14:00 před 
budovou Muzea hl. města Prahy Na Florenci. Cena 120/80 Kč 
(%). Mgr. Vladimír Trnka
KŘÍŽ A KALICH NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH.   Na přelo-
mu 20. a 30. let 20. století vyrostly nedaleko od sebe dvě krásné 
stavby, obě jsou ukázkou toho nejlepšího, co může meziválečná 
církevní architektura nabídnout. Josip Plečnik vytvořil katolický 
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně a Pavel Janák Husův sbor Církve 
československé. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce 
ve 13:00 před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí 
Jiřího z Poděbrad. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán 
doporučený příspěvek na kostel 50 Kč/za osobu. Mgr. Stani-
slava Micková
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Josefina 
Jelínková

22. 4. / NE

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 vestibulu historické budovy, vstup 
hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 
250/150 Kč. (průvodci PCT) 
STARÉ BOHNICE.   Tato část Prahy 8 si dodnes uchovává ven-
kovský půvab a nabízí pestrou všehochuť - procházku částí Psy-
chiatrické nemocnice, starou náves s kostelem sv. Petra a Pavla, 
v jádru románského nebo perlu selského baroka, statek Vraných. 
Cestou vedoucí po okraji lesa dojdeme na vyhlídku nad přírod-
ní památkou Bohnické údolí a nakonec k bývalému ústavnímu 
hřbitovu, známému svou tajemnou atmosférou. V případě zájmu 
je možné navštívit také sousední hřbitov zvířat. Turistická trasa 
max. 2 km. Začátek akce ve 14:30 na zastávce autobusu č. 177, 
200, 202 „Odra“ (ve směru od stanice metra C „Kobylisy“). Cena 
120/80 Kč (%). Eva Sokolová 
SVATÝ JENE Z NEPOMUKU, DRŽ NAD NÁMI SVOJI RUKU II.   
Skutečné okolnosti smrti Jana Nepomuckého byly časem zapo-
menuty a již od 15. století pomalu začíná vznikat svatojánská 
legenda a kult mučedníka - ochránce cti a dobré pověsti. Mohutný 
svatojánský kult zanechal v pražských městech četné stopy - ně-
které jsou patrné dodnes, jiné odvál čas. Pojďme si je společně 
připomenout! Začátek akce ve 14:00 u vchodu do turistického 
informační centra Prague City Tourism v objektu Staroměstské 
radnice. Cena 120/80 Kč (%). Bc. Markéta Gausová Zörnerová

na  40  osob. Vstupenky pouze v  předprodeji vycházek! 
Začátek akce v 15:30 u Malostranské mostecké věže (ve směru 
Mostecká ulice). Cena 120/80 Kč. Milada Racková
ČESKÉ NOVINY A JEJICH TVŮRCI – PŘEDNÁŠKA.   Představíme 
si počátky českých novin a ukážeme si, jakou roli hráli novináři 
v osudových okamžicích české historie. POZOR! – omezená ka-
pacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, 
v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková 

19. 4. / ČT

ZA ARCHITEKTUROU PRVNÍ REPUBLIKY II. OD RONDOKU-
BUSMU PO FUNKCIONALISMUS.   V období první republiky 
se výrazně měnila podoba centra hlavního města nové repub-
liky. Právě zde se stavěla nová sídla bank, pojišťoven, budovy 
obchodních domů i hotelů, v jejichž architektuře se postupně 
projevily dobové styly - od národního dekorativismu až po funk-
cionalismus. Druhou část cyklu zahájíme před další pražskou vý-
raznou rondokubistickou stavbou – palácem Adria od P. Janáka. 
Připomeneme si obchodní domy Ara, Baťa, Lindt, palác U Stýblů 
i Dům hraček, pojišťovnu Praha a palác Brodway na Příkopě. 
POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 na Jung-
mannově náměstí u sochy J. Jungmanna. Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jarmila Škochová

20. 4. / PÁ

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – NOVÉ 
MĚSTO I.   Novinka! Také na Novém Městě jsou dvorky a zákoutí, 
které možná neznáte. Prohlédneme si zajímavá zákoutí, která se 
nacházejí v ulicích vzniklých na území původní středověké osady 
Opatovice. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstu-
penky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 
u vchodu do OC Quadrio z ulice Spálené (nejbližší zastávka tram-
vaje č. 2, 9, 18, 22 „Národní třída“ ve směru k Národnímu divadlu). 
Cena 120/80 Kč. Milada Racková 

21. 4. / SO

LANNOVA VILA – TAJNÝ PŮVAB BURŽOAZIE.   Navštivte s námi 
jednu z nejvýznamnějších novorenesančních vil v Praze, která 
se veřejnosti otvírá jen zřídka. Přijďte si poslechnout fascinující 
příběh podnikatelské rodiny Lannů. Od vorařství, přes stavitelství 
a těžký průmysl až ke zasvěcenému sběratelství užitého umění. 
Všechny tyto rodinné zájmy se pak promítly ve výzdobě vily. Až 
nahlédnete do reprezentativních prostor vily a projdete si její 
zahradou, pochopíte, o čem 19. století bylo. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce ve 13:00 před vstupem do vily Lanna 
(V Sadech 1, Praha 6 - Bubeneč). Cena 120/80 Kč (%) + na mís-
tě bude vybíráno jednotné vstupné do vily 50 Kč. Monika Švec 
Sybolová 
SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ V.   Na vycházce projdeme centrální 
ulicí osady Poříč od Florence k náměstí Republiky s historickými 

16  pozvánka Prague City Tourism



26. 4. / ČT

JARNÍ PROCHÁZKA PO OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH II.   Na-
vštivte s námi největší pražské pohřebiště a spatřete místa odpo-
činku významných osobností českého národního života. Ve druhé 
části poznávání Olšanských hřbitovů navštívíme jeho pátou část, 
která byla zřízena v roce 1861 a vysvěcena 6. července 1862. Při-
pomeneme si jména nám známá i jména už trochu opomenutá. 
Navštívíme hroby Žofie Podlipné, Filipa Topola, K. J. Erbena, Jo-
sefa Fügnera, Miroslava Tyrše, Josefa Mánesa a dalších osobností. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před hlavní 
bránou na hřbitov v ulici Vinohradská (nejbližší spoj zastávka 
tram. č. 5, 10, 11, 13, 16 „Olšanské hřbitovy“). Cena 120/80 Kč 
(%). Pavla Lešovská 

28. 4. / SO

ZA PRAŽSKOU EIFFELOVKOU NA PETŘÍN.   Akce pro děti. Více 
informací naleznete na konci programu! 
STAROMĚSTSKÝMI ULIČKAMI.   Vycházka Vás provede uličkami 
a zákoutími mezi Národní třídou a Anenským náměstím. I když se 
jedná o méně známou a turisty opomíjenou část Starého Města, 
přesto je spojena se zajímavými historickými událostmi. Dozvíte 
se například, čím se do dějin lékařství zapsala Rečkova kolej nebo 
kde chtěl napravovat společnost ,,ohnivý kazatel“ Jan Milíč. Zají-
mat nás bude samozřejmě i architektura a připomeneme si také 

23. 4. / PO

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – NOVÉ 
MĚSTO I.   Novinka! Opakování vycházky ze dne 20. 4. 2018. PO-
ZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u vchodu do OC 
Quadrio z ulice Spálené (nejbližší zastávka tramvaje č. 2, 9, 18, 22 
„Národní třída“ ve směru k Národnímu divadlu). Cena 120/80 Kč. 
Milada Racková 

25. 4. / ST

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA II.   Opakování vycházky ze dne 18. 4. 2018. POZOR! 
– omezený počet účastníků na  40  osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u Malostran-
ské mostecké věže (ve směru Mostecká ulice). Cena 120/80 Kč. 
Milada Racková
STAROMĚSTSKÝ KONVIKT.   Pokud mluvíme o místech, kde byla 
„psána historie“, pak je mezi ně třeba zařadit i Konvikt. Právě 
zde se konal r. 1840 první český bál. V prostorách Konviktu vy-
stoupili také slavný Ludwig van Beethoven či Richard Wagner. 
Dnes sem chodí Pražané do kina Ponrepo. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:00 před Betlémskou kaplí na Bet-
lémském náměstí (Praha 1, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). 
Marie Hátleová
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VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V DUBNU 2018

8. 4. / NE

PRAŽSKÝ HRAD, SÍDLO ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ. Pojďte 
s námi navštívit nejvýznamnější interiéry Pražského hradu, 
bývalého sídla českých králů a  královen! Podíváme se do 
Svatovítské katedrály, kde vyzvání zvon Zikmund, navštívíme 
interiéry starého královského paláce s jeho monumentálním 
Vladislavským sálem a pokud nám zbyde čas, zavítáme také do 
svatojiřské baziliky nebo Zlaté uličky. POZOR – omezený počet 
účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU 
REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO 
AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce ve 13:00 a ve 14:00 
na III. nádvoří PH u Žulového obelisku. Cena 250/200 Kč. (prů-
vodci PCT) 

14. 4. / SO

STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM. Děti se mohou těšit na vy-
právění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si 
starodávné síně, sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během 
prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr je čeká vědomost-
ní kvíz se sladkou odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí 
vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. 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)

15. 4. / NE

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké 
divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, 
kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří 
v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti 
od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený 
počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 ve slavnostním vestibulu historic-
ké budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci 
PCT)

28. 4. / SO

ZA PRAŽSKOU EIFFELOVKOU NA PETŘÍN. Během vycházky 
prozkoumáme pražský Petřín a ukážeme si všechny zajímavosti, 
které tento pražský vrch skýtá. Povíme si něco o bývalé zdejší 
vinici Nebozízku, objevíme jeskyni i  bludiště. Seznámíme se 
s osobou Vojty Náprstka a Klubem českých turistů. Nakonec do-
jdeme k Petřínské rozhledně a porovnáme ji s pařížskou Eiffelovou 
věží. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme 

známé osobnosti, spojené s touto částí Prahy. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 na Anenském náměstí u studny, 
Staré Město. Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová
JARNÍ KAMPOU.    Od kostela sv. Jana Na prádle se vydáme 
na  Kampu a  odtud zamíříme k Valdštejnskému paláci s  jeho 
nádhernou zahradou. Dozvíte se, proč se kostel sv. Jana jmenu-
je Na prádle, odkud má jméno Všehrdova ulice, jak vznikl ostrov 
Kampa, proč se tu léčil Dobrovský nebo kde se ženil malíř Škréta. 
Vyprávět si budeme také o tom, co všechno musel Valdštejn zbořit, 
aby si mohl postavit palác a kam všude se dal vymalovat. Ukáže-
me si, co byla sala terrena a co grotta a povíme si, kam se poděly 
sochy Adriaena de Vriese. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce ve 14:00 u kostela sv. Jana Křtitele Na prádle, roh ulice 
Říční a Všehrdova, Malá Strana. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana 
Kratochvílová 
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotn á cena 250 Kč. 
JUDr. Jiří Vytáček

29. 4. / NE

HANSPAULKA – ČTVRŤ V  ZAHRADÁCH II.    Tentokrát se 
podíváme, jak vznikalo na  Hanspaulce „zahradní město“. 
Prohlédneme si vily od předních architektů - Oldřicha Sta-
rého, Evžena Linharta, Josefa Fuchse a dalších. Zastavíme se 
u usedlostí Perníkářka a Beránka. POZOR! – omezený počet 
účastníků na  50  osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 131 
„Dyrinka“ (ve směru na Hradčanskou), (jede od stanice me-
tra A „Bořislavka“ nebo „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková 
TROJSKÉ USEDLOSTI A  VILY I.    Trojské údolí je působivé 
nejen svou polohou a přírodními krásami, ale také mnohými 
architektonickými skvosty. Trasa vycházky povede od Trojského 
zámku, kolem starého mlýna, přes bývalou dělnickou kolonii 
Rybáře, kolem starých viničních usedlostí a vil v historizujícím 
i funkcionalistickém slohu. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce ve 14:30 před vchodem do zahrady zámku Troja (proti koneč-
né stanici autobusu č. 112 „Zologická zahrada“). Cena 120/80 Kč 
(%). Eva Sokolová

30. 4. / PO

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO II.   Opakování vycházky z 11. 4. 2018. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek! Začátek akce v 15:30 u kašny na Malém náměstí (Staré 
Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová 
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 
horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí

  denně 10:00 – 18:00 

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

  denně 8:00 - 20:00

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

  denně 8:00 - 22:00

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

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

NOVINKY

CYKLOHRÁČEK

Cyklohráček vyjel koncem března již do své 5. sezóny. Tu svou další 
pak v dubnu otevírají i zajímavá místa v okolí trati. 21. dubna 
2018 slavnostně zahajuje turistickou sezónu město Slaný. Pro 
všechny nadšené výletníky je připravena vycházka po stopách 
V. B. Třebízského, která povede ze Slaného až do Třebíze. Sraz je 
v 9 hodin u Infocentra Pod Velvarskou branou. Poslední sobotu 
v měsíci dubnu zavítá Cyklohráček již tradičně až do Zlonic, odkud 
se můžete vydat do nedalekého železničního muzea s expozicí 
zabezpečovací techniky nebo průmyslových lokomotiv. 28. dubna 
2018 zde bude prodloužena otevírací doba až do 17 hodin. Přes 
80 druhů exotických a domácích zvířat, včetně unikátní expozice 
Terária s patrně největší sbírkou chameleonů v Evropě můžete 
navštívit v Zooparku Zájezd. V dubnu bude mít otevřeno denně 
dle počasí od 9 do 18 hodin.
www.cyklohracek.cz

HEZKÉ VZPOMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ

Podělte se s námi o hezkou vzpomínku z doby Českosloven-
ska, jehož 100. výročí založení si letos připomínáme. Zašlete nám 
fotografii na téma dovolená v Československu, oslavy, Vá-
noce, domácnost nebo hračky a soutěžte tak o hodnotné ceny. 
Na Vaše fotografie se těšíme na emailu d.horova@prague.eu
Fotografie se budou pro Vaše potěšení průběžně zveřejňovat. Více 
informací brzy na www.prague.eu nebo FB praguecitytourism.

využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 na I. zastávce 
lanové dráhy (v polovině vrchu Petřína). Cena 120/80 Kč (%). 
(průvodci PCT)
Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků 
ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-
li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou 
zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí 
účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 
15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invali-
dům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT 
a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupen-
ka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem 
(Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vráce-
ní vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. 
Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky 
programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit 
na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze 
formou předprodeje v turistických informačních centrech 
PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje 
se prodávají vstupenky také on-line na http://eshop.prague.eu

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ !!

U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá 
vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na ak e označené 
symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje 
vždy na vstupenku vyšší hodnoty.
Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu  
nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na měsíc duben 2018 bude zahájen v pondělí 26. 
března 2018 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních cen-
trech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc květen 2018 
bude zahájen ve středu 25. dubna 2018.

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

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ  
CENTRUM MŮSTEK
Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 - Staré Město 

  denně 9:00 - 19:00

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

  denně 9:00 - 19:00
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Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich 
turistických informačních centrech, kde vám i rádi poradíme.

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

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

www.prague.eu



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

        

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

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

VÝSTAVA
Grafika a obrazy – Bohunka Waageová. Grafika a obrazy 
autorky jsou charakteristické svým imaginativním estetickým 
myšlením, abstraktní víření barvy a světla bere do zajetí akt 
a naopak, autorka pracuje s celistvou figurou nebo s detailem 
| Galerie Toyen | vstup zdarma | od 3. 4. do 30. 4.

AKCE
27. – 29. 04. | Gallery Weekend 2018 – Prague – víkend, 
v rámci kterého budou pražské galerie zdarma otevřeny široké ve-
řejnosti. Po vzoru jiných evropských metropolí se galerie otevřou 
pro své návštěvníky i o víkendu a připraví pro ně program. Cílem 
Gallery Weekend 2018 – Prague je dát vědět široké veřejnosti 
o aktuálním dění v galeriích. Věříme, že se z přehlídky Gallery 
Weekend 2018 – Prague stane hezká tradice, na kterou se kaž-
doročně budou těšit milovníci umění. Záštitu nad akcí převzalo 
Ministerstvo kultury ČR.
27. 04. | otevřeno 09.00–19.00 | v 16.00–18.00 Komen-
tovaná prohlídka s výtvarnicí Bohunkou Waageovou | 
vstup zdarma
28. 04. | otevřeno 13.00–19.00 | v 16.00–18.00 Komen-
tovaná prohlídka s výtvarnicí Bohunkou Waageovou | 
vstup zdarma
29. 04. | otevřeno 13.00–19.00 | od 15.00 Filmová projekce 
„Za Seifertem na Žižkov“ | vstup zdarma
29. 04. | 17.00 | Filmová projekce „Popatři, co skrývá Praha 3“ 
| vstup zdarma

POŘADY
03., 10., 17. a 24. 04. | 9.00–12.00 | 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. Poraden-
ské centrum je určeno primárně a pouze k poskytování informací 
o podnikání, tedy není zde možno učinit ohlášení živností, ohlá-
šení změny či podat žádost.
05., 12., 19. a 26. 04. | 10.00–14.00 | Ombudsman pro 
seniory – poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti 
bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnoča-
sových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod 
při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.
04. 04. | 18.00 | Česká stopa v Belgii* – setkání s paní Olgou 
Schmalzriedovou, předsedkyní Českého krajanského spolku Be-
seda a dlouholetou propagátorkou české kultury v Belgii. Hostem 
pořadu bude její dcera Irenka, zpěvačka a hudebnice působící 
v USA. Připravila a uvádí Olga Strusková.
12. 04. | 18.00 | Po strništi bos – filmová projekce* – Edu 
Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná ško-
la. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy 
donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Svět dětí 
a dospělých se sbíhá v hledání odvahy a hrdinství. I v nelehkých 
dnech války může být totiž nejtěžší prokázat odvahu vůči vlastní 
rodině – Bioscop
16. 04. | 18.00 | Žižkovské rozhovory* s Martinem Severou 
– tentokrát Vám představíme herce Stanislava Zindulku. Stanislav 
Zindulka (* 5. května 1932 Jilemnice) je český herec, který ztvárnil 
řadu televizních i divadelních rolí. Za vedlejší roli ve filmu Babí 
léto byl oceněn Českým lvem. V květnu mu bude 86 let, ovšem do 
herecké penze se nechystá. O životě, herectví a chvílích strávených 
na Žižkově si přijde zavzpomínat v prostorách Galerie Toyen.
17. 04. | 10.00 | Sochy na Praze 3 – vlastivědná procházka* 
– vlastivědná procházka Sochy na Praze 3 nás provede po stopách 
sochařského umění na trase mezi Žižkovskou věží a Havlíčko-
vým náměstím. Seznámíme se se širokou škálou sochařského 
projevu od historické podobizny po soudobé umění | sraz pod 
Žižkovskou věží
23. 04. | 17.00 | Jarní notování s Klubem Remedium – 
v okénku Naše hvězdy se představí protagonisté LouDkového 
divadélka Remedium – třeba i s Kašpárkem a loupežníkem. Do 
programu se chystají s novými pozvánkami i Živé noviny Remedia 
a na závěr si domů každý návštěvník odnese dárek.
24. 04. | 10.00 | Sochy na Praze 3 – Žižkovské kočárkování* 
– procházka Sochy na Praze 3 nás tentokráte provede po stopách 
sochařského umění na trase mezi Žižkovskou věží a Havlíčko-
vým náměstím. Seznámíme se se širokou škálou sochařského 
projevu od historické podobizny po soudobé umění | sraz pod 
Žižkovskou věží
25. 04. | 17.00 | Etiopie – cestovatelská přednáška Tomáše 
Kubeše* – cesta plná zážitků po Etiopii, Džibuty a Severním 
Somálsku v nikým neuznané republice Somaliland. Vydáme se do 
Addis Ababy, za hyenami, do bájné Lalibely oslavit nový rok a také 
netradičně do země která oficiálně neexistuje – Somalilandu
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26. 04. | 18.00 | Klient – filmová projekce* – mladý man-
želský herecký pár Emad a Rana právě zkouší hru Arthura Millera 
Smrt obchodního cestujícího, když jsou vlivem okolností – jejich 
dům se hroutí – Artcam
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 prv-
ního pracovního dne v daném měsíci, od devíti hodin. Děkujeme 
za pochopení.

AKCE MČ PRAHA 3
30. 04. | 15.00 – 21.30 | Žižkovské čarodějnice – sportovní 
a rekreační areál Pražačka – v areálu kempu | vstup zdarma

PROGRAM:
* v průběhu akce kreativní dílny s čarodějnickou tématikou

15.00 | Zahájení moderátorem
15.20–16.00 | Pohádka o čaroději Dobroději
16.30–17.30 | Vystoupení iluzionisty Pavla Kožíška 

a mladého kouzelníka Matyáše Kožíška
18.00 | Zapálení vatry a rituální průvod – „špekáčky zdarma“
19.00–20.00 | Pohádkový rock’n’roll s čarodějem
20.30–21.30 | Koncert Olgy Lounové

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22 – UHŘÍNĚVES

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

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

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

  změna programu vyhrazena

07. 04. | 10.30 | Duhový hrad – byli jste někdy v Království po-
citů? Přijďte si společně hrát! Přijďte objevit krásu barev! Pro děti 
od tří let | vstupné 100 Kč (rodinné vstupné 3 a více, sleva 20%) 
10. 04. | 19.30 | Křeslo pro hosta s Jiřinou Bohdalovou – 
povídání o životě, divadle, filmu a nebude chybět ani prostor pro 
dotazy návštěvníků | vstupné 220 Kč (balkon 200 Kč)

13. 04. | 19.30 | Daniel Ferenc – My story – jedinečná show je 
vyprávěním ze života Romů pohledem jednoho cikána | vstupné 
150 Kč (balkon 120 Kč)

14. 04. | 10.30 | Alenka v říši divů – snad Alenka porazí Čer-
venou Královnu a jejího Žvahlava! Loutkové představeni pro děti 
od tří let | vstupné 100 Kč (rodinné vstupné 3 a více, sleva 20%)
15. 04. | 19.30 | Co takhle ke zpovědi... – ze skříní na Downing 
Street 10 nevypadávají jen političtí kostlivci, ale i polonahé slečny. 
Situace jako stvořená pro komediální žánr s pověstným anglickým 
humorem | vstupné 420 Kč (balkon 390 Kč)
25. 04. | 10.30 | Slepičí zázraky – jarní příběh slepiček a zlobivé 
kozy plný živých písniček. Pro děti od tří let | vstupné 80 Kč
25. 04. | 19.30 | COP – bluegrassové vystoupení plné energie, 
kvalitní hudby a svěžího humoru | vstupné 220 Kč (balkon 180 Kč)

KINO ÚČKO

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

UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM
Nové nám. 1251, 104 00 Praha 22

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

VÝSTAVY
Velikonoční výstava | do 6. 4., vstupné dobrovolné
Mezigenerační soužití | od 16. 4., vstupné dobrovolné

AKCE
19. 04. | 15.30–18.00 | Od muzea do muzea aneb i v Praze 
bydlí netopýři – pochod s Klubem českých turistů, trasa 10 km
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Kdy jste byli naposled 
na Staroměstské 
radnici?
Pojďte se s námi podívat do 
historických sálů, kaple Pan-
ny Marie, gotického podzemí 
a rozhlédnout se z radniční 
věže.
Jsme tu každý den!
Staromestskaradnice.cz



Þ  funkční vodní mlýn v údolí  
Radotínského potoka

Þ  rod Veselých je zde již od roku 1776
Þ  zrno, které se ve mlýně semele, se 

získává od sedláků z nejbližšího okolí
Þ  mouku z pšenice a žita, která se zde 

vyrobí, zakoupíte v Mlýnském obchodě
Þ  prohlídky mlýna vždy první sobotu 

v měsíci (duben – listopad)

Chcete si vyrobit bochník chleba z kvasu 
jako za starých časů? Přijďte na kurz 
pečení chleba a jeden takový si odnesete.
Nejbližší termíny kurzu pečení chleba:
Þ sobota 14. dubna
Þ sobota 21. dubna
Þ sobota 28. dubna
Kurzy probíhají v tradičním čase 
o sobotách od 9 do cca 13 hodin.

Jste srdečne zváni! www.mlyn-uveselych.cz
www.mlynska-chasa.webnode.cz

Pozvání do Mlýna u Veselých

ˇ
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předprodeje 
vstupenek
TICKET ART
Váš partner ve světě kultury a zábavy

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

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

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS 2019   V lednu 2019 se můžete těšit 
na celkem 7 vystoupení v 6 městech s novou jubilejní „BEST OF“ 
show THE GREAT WALL, která nabídne to nejlepší z čínské akro-
bacie. Artistický ohňostroj s příběhem a historie tradiční Číny 
soustředěná kolem největší, pověstmi opředené stavby světa Vel-
ké čínské zdi, se rozzáří v obvyklém uměleckém rámci spojujícím 
v jedinečné symbióze akrobacii, tanec, divadlo, hudbu a humor. 
Tradiční jeviště a pestrobarevné folklorní kostýmy z Říše středu 
doplňují tuto imaginární cestu diváka do jiných časů a jiného 
světa – 21. 1. Zlín, 22. 1. Ostrava, 23. 1. Brno, 24. 1. Pardubice, 
25. 1. a 26. 1. Praha, 27. 1. 2019 České Budějovice.

TICKET ART V PRAZE – VYBRANÁ PRODEJNÍ MÍSTA
Praha 1:
Čedok, Na Příkopě 18, tel.: +420 224 197 632, 224 197 699
TA Centrála, Politických vězňů 9, tel.: +420 222 897 551, 222 897 
552 – více na www.ticket-art.cz
Praha 2: ReadyGo, Ječná 5, tel.: +420 251 560 015
Praha 3: Bobs Tour, Koněvova 183, tel.: +420 284 861 974
Praha 4: Čedok, Arkády Pankrác, tel.:  +420 241 411 363
Praha 5:
Čedok, Metropole Tesco Zličín, tel.: +420 226 082 237
Čedok, Plzeňská 8, tel.: +420 257 941 551
Praha 8:
CA Eva Tour, Sokolovská 180, tel.: +420 284 826 625
Praha 9:
Čedok, Obchodní centrum Letňany, tel.: +420 284 053 108
Praha 10:
CAL, Práčská 4/40, tel.: +420 251 561 402
Celkem 36 prodejních míst v Praze, 570 po celé ČR (seznam 
na www.ticket-art.cz).
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Je jiný, 
je tajemný, 

je tady. 

Hra na motivy 
příliš živé 
legendy.

v titulní roli: Klára Cibulková
režie: Dodo Gombár



divadla
DIVADELNÍ PREMIÉRY

Ivan Acher: STERNENHOCH 
Nová scéna, scéna Národního divadla, 7. 4.

Ivan Acher nad zhudebněním tohoto díla přemýšlel již v roce 
1993 po  přečtení románu v  poustevně pod Ořešníkem v  Ji-
zerských horách. Ovšem sen právě zběhlého studenta se po-
někud bil s realitou a střízlivý pohled na skutečnost nechával 
tuto myšlenku v oblasti snů nedosažitelných. Expresionistický 
charakter díla Ladislava Klímy a celé téma fiktivního deníku 
plného vražd, snů o vraždách, tlachání i vysokého filozofování 
pětiúhelníku hlavních postav přímo vybízí k využití školených 
hlasů v nových souvislostech zvukových možností elektronické 
kompozice. Kompozice, která přes experimentální přístup svým 
charakterem neopouští úplně pole historické hudby, ale využívá 
ho v nových zvukových možnostech, které přinášejí kombinace 
samplingu, čisté elektroniky a reálných nástrojů. Typicky klí-
movský metafyzický průnik skutečnosti do snu a naopak navíc 
motivuje i inscenování mimo časovou posloupnost, a vzniká tak 
prostor nekonečných možností, kde „Krása je políbení se lásky 
s hrůzností”.

  Režie: Michal Dočekal.

Petr Zelenka: ELEGANCE MOLEKULY
Dejvické divadlo, 7. a 8. 4.

Tři molekuly, tři muži s vizí a odvahou riskovat.
  Hrají: Ivan Trojan, Veronika Khek Kubařová, Martin Myšička, 
Pavel Šimčík, Petr Vršek, Zdeňka Žádníková, Vladimír Polívka, 
Václav Jiráček, Elizaveta Maximová, Lada Jelínková.

  Režie: Petr Zelenka.

ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE !!!
Divadlo kouzel Pavla Kožíška, 10. 4.

Nový zábavný program populárního baviče Zdeňka Izera, v kterém 
se diváci setkají s jeho jedinečným a nezaměnitelným humorem. 
Přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, mnoho skvělých vtipů, 
trefných parodií a imitování celé řady populárních českých i zahra-
ničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je obohacené zábavnými 
kostýmy, převleky, videoprojekcemi. Zkrátka těžký útok na vaši 
bránici, který si rozhodně nenechte ujít!

Ota Pavel: MOJE VELKÁ RYBA
Viola, 13. 4.

Ryby mu personifikovaly lásku k tátovi. Ve vztahu k řece byla ukry-
ta láska k mámě. A v osudu řeky a ryb byla touha po životě. Kdyby 
to bylo napsaný anglicky, klečel by Otu Pavlovi svět u nohou.“, Jan 
Werich. Poetické vyprávění o mamince, povedeném tatínkovi, 
báječném strejdovi Proškovi a dětství na břehu Berounky je plné 
opravdového života, kde slzy a dojetí střídá očistný smích. Drobné 

prózy Oty Pavla se už dávno staly klasikou české literatury. Z po-
vídek Oty Pavla čte Miroslav Donutil.

  Režie: Tomáš Vondrovic, scénář: Robert Tamchyna, výprava: 
Ivana Brádková, výběr hudby: Petr Mandel.

Adolf Hoffmeister, Jaroslav Ježek:  
ZPÍVAJÍCÍ BENÁTKY 
Divadlo Na Rejdišti, 16. 4. 

Rozesmátá komedie plná písniček a mladistvého temperamentu 
v provedení studentů Hudebně dramatického umění.

  Režie: prof. František Laurin.

Florian Zeller: PRAVDA
Divadlo na Fidlovačce, 18. 4.

„Kdyby si lidi ze dne na den přestali lhát, nezbyl by na Zemi jedinej 
pár. Vlastně by to byl konec civilizace.“ Brilantní komedie nejhra-
nějšího francouzského dramatika současnosti Floriana Zellera 
o nevěře a „umění“ lhát. 

  Hrají: Marek Taclík, Iva Pazderková, Martina Šťastná, David Hák.
  Režie: Mikoláš Tyc

MARNÁ OPATRNOST 
Národní divadlo 19. a 20. 4.

Tento fascinující balet nabízí příležitost ke komickému vyjádření. 
Děj se odehrává ve venkovském prostředí, inspirovaném Ashto-
novou láskou k anglickému kraji Suffolk. Výprava připomínající 
kreslený film, zahrnuje pestrobarevné máje i  tančící slepice 
a navozuje úžasnou jarní prosluněnou atmosféru. Detailní vy-
kreslení postav a poetická lyričnost se dokonale hodí k celému 
příběhu. Balet je protkán bujným veselím a humorem. Marná 
opatrnost představuje jednu z nejvirtuóznějších Ashtonových 
choreografií, náročnou pro tanečníky v sérii energických pas de 
deux a sólových výkonů, které vyjadřují mladistvou vášeň dívky 
Lise a jejího milého Colase.

EDITH PIAF: DNES NECHCI SPÁT SAMA
Divadlo Kampa, uvádí Divadlo Cylindr, 19. 4.

„Měla život tak smutný, že se zdá příliš krásný na to, aby byl prav-
divý.“ Divadelní představení inspirované knihou Simone Berteaut 
Edith Piaf. Šansonové písně Edith Piaf i její životní příběh inspirují 
k interpretaci mnoho hudebních, divadelních i filmových tvůrců. 
Proč inspiroval také nás a co v jejích písních i životě hledáme no-
vého? Jak říká sama Edith Piaf: „Šanson je vlastně příběh, a ten 
musí být takový, aby mu lidé věřili. Musí rvát srdce, a naříkat, to je 
můj žánr„ Ano každá její píseň byla příběhem, za kterým je ukrytá 
bolestná zkušenost,  prožitek, emoce. Rozkrývat citové podhoubí 
každé písně bylo pro nás objevováním toho, kdo Edith byla, proč 
zpívala tak, jak zpívala, a proč její život byl tak rozporuplný. Na jedné 
straně její sláva dosáhla vesmírných výšin, na straně druhé upadala 
do tragické sebedestrukce. Je otázka, zda by Edith Piaf byla tou 
geniální zpěvačkou bez svých pádů, vzletů i tragických dramat.

  Hrají: Vanda Hauserová, Petra Bílková.
  Režie: Iveta Dušková
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Mattias Brunn: PO FREDRIKOVI 
Komorní Fidlovačka, 28. 4.

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

  Hraje: Jan Franta.
  Režie: Lukáš Pečenka.

DIVADELNÍ FESTIVAL

DÍTĚ V DLOUHÉ
20. ročník festivalu pro děti a jejich dospělé
18. – 22. 04. 2018
Divadlo v Dlouhé
www.divadlovdlouhe.cz

18. 04. | 10.00 | Jola | Taneční studio Light, Praha
18. 04. | 14.00 | Jola | Taneční studio Light, Praha | zadáno 
pro KMD
18. 04. | 19.00 | Pozor, děti, přijela k nám pouť | Divadlo 
rozmanitostí, Most
19. 04. | 10.00 | Tobiáš Lolness | Divadlo J. K. Tyla, Plzeň
19. 04. | 19.00 | Bílý tesák | Divadlo DRAK, Hradce Králové
20. 04. | 10.00 | Komáři se ženili | Naivní divadlo Liberec
20. 04. | 19.00 | Tři siláci na silnici | Divadlo Alfa, Plzeň 
21. 04. | 09.30 a 11.00 | Jak dělá ryba | Divadlo Polárka, Brno
21. 04. | 15.00 | Bruncvík | Jihočeské divadlo, České Budějovice
22. 04. | 15.00 | Dětské písně z Dlouhé – koncert

PŘENOSY BALETU

BOLŠOJ BALET
Kino Lucerna
Vodičkova 31, 110 00  Praha 1
www.prenosydokin.cz

08. 04. | 15.45 | Giselle – balet Giselle je esencí romantismu. 
Balet o prosté dívce Giselle, která se po smrti promění ve vílu 
podle libreta francouzského básníka Theophila Gautier. Příběh 
se volně zakládá na motivu lidové legendy o vílách – mladých 
dívkách, které zemřou ještě před svatbou, proměňují se ve víly 
a oblečeny ve svatební šaty a girlandy květin tančí za svitu mě-
síce. Giselle fascinuje protikladem prvního jednání ve světě lidí 
a druhého bílého jednání v nadpozemském světě víl. Kouzlem 
baletu je choreografie říše víl, vytvoření dokonalé iluze nadpo-
zemských bytostí. Giselle působí dojmem nehmotné bytosti, stí-
nu vznášejícího se nad zemí. Zobrazení takového romantického 
ideálu bylo důvodem, proč tanečnice začaly používat střevíce 
se zpevněnou špičkou, aby při tanci na špičkách mohly vytvořit 
dojem nehmotnosti.

Edward Taylor: CO TAKHLE KE ZPOVĚDI ...
Divadlo Gong, Kulturní portál, 19. 4.

„Pardon me, Prime Minister“. Sídlo premiéra na Downing Street 10 
zasáhne rodinná bomba! 

  Hrají: Petr Nárožný, Máša Málková, Jan Čenský, Zuzana 
Slavíková, Jakub Štěpán, Andrea Daňková, Ilona Svobodová, 
Martin Zahálka, Anna Jiřina Daňhelová, Kateřina Sedláková.

  Režie: Vladimír Strnisko.

Joseph Kesselring: JEZINKY A BEZINKY 
Studio Ypsilon, 20. a 24. 4.

Jak lze konat dobro? Tentokrát i dobrota zabíjí! Parodie neuvě-
řitelná, v níž lze chápat vše obráceně a naruby. Čili konkrétně: 
usmrcení jedem coby ctnostná a záslužná pomoc dobrotivých 
žen některým mužům. Avšak situaci v domě plném mrtvol náhle 
zkomplikuje příchod opravdového zločince. 

  Hrají:  Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Roman Mrázik, Petr 
Hasman, Jiřina Vacková, Jana Synková, Paulína Labudová 
nebo Lumíra Přichystalová, Kryštof Mende, Petr Hojer, 
Oldřich Navrátil, Jan Večeřa, Jan Bradáč, Maxime Mededa, 
Dominik Renč, Miroslav Chloupek. 

  Režie: Jan Schmid.

J. Dvořák, E. Čechová: ZPÁTKY DO AFRIKY II 
Divadlo Horní Počernice, uvádí Rodinné divadlo Na Radosti Horní 
Počernice, 22. 4.

Napínavý příběh s veselými písničkami a mnoha cirkusovými 
čísly. Zvířata z pražské ZOO se vydávají na dobrodružnou cestu do 
Afriky… ale co bylo dál, když konečně dorazila domů?

  Hrají:  Julie Čechová, Veronika Čechová, Klára Eisenhammero-
vá, Mája Klímová, Bára Tůmová, Anička Kulhavá, Anička Staň-
ková, Lucie Schovancová a Tim Zuščík a Zdenička Staňková.

  Režie: Eva Čechová.

Peter Quilter: JE ÚCHVATNÁ 
Divadlo Na Jezerce, 26. 4.

Komedie o nejhorší zpěvačce na světě. 
  Hrají: Jitka Sedláčková, Miroslava Pleštilová, Libuše Švormo-
vá, Jan Hrušínský, Václav Tobman.

  Režie: Jan Hřebejk.

Kolektiv Švandova divadla: PRAŽSKÁ 
KAVÁRNA
Švandovo divadlo, 28. 4.

Povaleči z kaváren, do polí a továren! Zdá se, že populární heslo 
doby po osmačtyřicátém roce, zejména pak „budovatelských“ let 
padesátých, se vrací – a to přímo z Hradu! Co anebo koho však 
toto spojení označuje?

  Hrají: Petr Buchta, Andrea Buršová, Jacob Erftemeijer, Marti-
na Krátká, Tomáš Petřík, Marek Pospíchal, Natálie Řehořová.

  Režie: Daniel Hrbek.
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01. 04. | 19.00 | La Bayadère – L. Minkus – balet – rež. J. Torres
02. 04. | 19.00 | Maryša – A. Mrštík, V. Mrštík – činohra – úč. 
V. Javorský, T. Medvecká, P. Beretová, D. Prachař, M. Řezníček, 
M. Preissová, F. Rajmont, rež. J. Mikulášek
05. 04. | 19.00 | Výlety páně Broučkovy – L. Janáček – opera 
– rež. S. Daubnerová
06. 04. | 19.00 | Manon Lescaut – v. Nezval – činohra – úč. 
P. Štorková/J. Pidrmanová, R. Mácha, V. Beneš, V. Polívka/P. Děrgel, 
L. Zbranková, P. Šmíd/M. Řezníček, rež. D. Špinar
07. 04. | 11.00 | Příhody lišky Bystroušky – L. Janáček – 
opera – rež. O. Havelka
07. 04. | 19.00 | La traviata  – G. Verdi – opera – rež. A. Ber-
nard
08. 04. | 14.00 a 19.00 | V rytmu swingu buší srdce mé 
– M. Vačkář, O. Havelka – činohra – úč. I. Ozorovič, J. Bidlas, 
P. Beretová, M. Zbrožek, R. Havelková, F. Kaňkovský/P. Batěk, 
M. Borová, D. Matásek, M. Preissová, F. Rajmont – rež. O. Ha-
velka
09. 04. | 19.00 | Pýcha a předsudek – J. Austenová – činohra 
– úč. M. Borová, J. Stryková, P. Děrgel, F. Rajmont, K. Winterová, 
L. Juřičková, P. Batěk, D. Prachař, J. Suchý z Tábora, D. Barešová, 
I. Janžurová, J. Dudziaková, J. Preissová, E. Salzmannová, M. Štíp-
ková, M. Řezníček, L. Valenová, A. Peřinová, rež. D. Špinar
10. 04. | 19.00 | La traviata
11. 04. | 19.00 | Aida – G. Verdi – opera – rež. P. Selem
13. 04. | 20.00 | V rytmu swingu buší srdce mé
14. 04. | 14.00 | Sen čarovné noci – W. Shakespeare – činohra 
– úč. O. Pavelka, A. Štréblová, P. Děrgel, J. Suchý z Tábora, P. Bere-
tová, L. Polišenská, P. Batěk, P. Štorková, K. Winterová, M. Stehlík, 
M. Kern, E. Vrbková, M. Preissová, P. Šmíd, rež. D. Špinar
15. 04. | 19.00 | Výlety páně Broučkovy
16. 04. | 19.00 | Prodaná nevěsta – B. Smetana – opera – 
rež. M. Švecová
17. 04. | 19.00 | Maryša
18. 04. | 19.00 | Manon Lescaut
19. 04. | 19.00 | MARNÁ OPATRNOST – F. Ashton, F. Hérold, 
J. Lanchbery – balet – | 1. premiéra
20. 04. | 19.00 | MARNÁ OPATRNOST | 2 premiéra
21. 04. | 11.00 | Čert a Káča – A. Dvořák – opera – rež. M. Chu-
dovský
21. 04. | 19.00 | Carmen – G. Bizet – opera – rež. J. Bednárik
22. 04. | 14.00 a 19.00 | Marná opatrnost
23. 04. | 19.00 | Sen čarovné noci
24. 04. | 19.00 | Pýcha a předsudek
25. 04. | 19.00 | Billy Budd – B. Britten – opera – rež. D. Špinar
26. 04. | 19.00 | Mefistofeles – A. Boito – opera – rež. I. Krejčí
27. 04. | 19.00 | Billy Budd

Giselle

Bolšoj balet živě si získal srdce diváků po celém světě a hned 
po známých operních přenosech z Metropolitní opery je glo-
bálně druhý nejnavštěvovanější mezi přenosy do kin. Hlavní 
ingrediencí úspěchu projektu je nepřekonatelná interpretační 
bravura tanečnic Bolšoje (Olga Smirnova, Jevgenie Obrazcová, 
Maria Alexandrová, nebo ukrajinská rodačka Světlana Zacha-
rová). V mužské části souboru okouzlují diváky hvězdy jako 
Michail Lobukin, Ruslan Skvorcov, ale i historicky první ame-
rický tanečník v souboru, který přešel do Bolšoje z ABT David 
Hallberg.
Další program přenosů Bolšoj baletu sezóny 2017/18 
10. 06. | Coppélia

STÁTNÍ DIVADLA

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

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

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

  předprodej vstupenek na představení Baletu, Činohry a Laterny 
magiky probíhá na 5 měsíců dopředu, předprodej na Operu je 
10 měsíců dopředu
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02. 04. | 19.00 | Don Giovanni – W. A. Mozart – opera – rež. 
SKUTR – M. Kukučka a L. Trpišovský
03. 04. | 19.00 | Faust – J. W. Goethe – činohra – úč. M. Pechlát, 
S. Rašilov, V. Lazorčáková, P. Štorková, J. Tesařová, A. Švehlík, 
E. Salzmannová, A. Štréblová, P. Batěk, R. Mácha, J. Suchý z Tá-
bora, L. Čižinská, A. Hessová, rež. J. Frič
04. 04. | 19.00 | Noční sezóna – R. Lenkiewiczová – činohra 
– úč. J. Preissová, O. Pavelka, T. Vilišová, V. Lazorčáková, L. Poli-
šenská, I. Orozovič, P. Batěk, rež. D. Špinar
05. 04. | 19.00 | Krvavá svatba – F. G. Lorca – činohra – úč. 
P. Štorková, T. Vilišová, P. Beretová, A. Fialová, F. Kaňkovský, P. Děr-
gel, R. Mácha, C. Kassai, T. Medvecká, J. Tesařová a další, rež. 
SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský)
06. 04. | 19.00 | Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) – 
W. A. Mozart – opera – rež. V. Morávek
07. 04. | 14.00 | Modrý pták – činohra – M. Maeterlinck – úč. 
P. Štorková, J. Bidlas, F. Kaňkovský, R. Mácha, P. Batěk, L. Juřičko-
vá, S. Rašilov, K. Winterová, J. Tesařová, M. Preissová, O. Pavelka, 
V. Postránecký, P. Děrgel, rež. Š. Pácl
08. 04. | 19.00 | Valmont – L. Vaculík – balet – úč. T. Podaři-
lová/A. Nanu, A. Katsapov/G. Rotolo, M. Drastíková/M. Matěj-
ková/A. Petit, A. Kramešová/M. Lanoue a další, rež. L. Vaculík
09. 04. | 19.00 | Spalovač mrtvol – L. Fuks – činohra – úč. 
M.  Pechlát, P.  Beretová, L.  Polišenská, R.  Mácha, V.  Javorský, 
K. Sedláčková Oltová, rež. J. Mikulášek
10. 04. | 19.00 | Mlynářova opička – V. K. Klicpera, M. Šotek 
– činohra – úč. V. Beneš, P. Štorková, F. Němec, V. Postránecký, 
J. Suchý z Tábora, F. Rajmont, D. Matásek, M. Řezníček, L. Juřič-
ková, M. Preissová a další, rež. Š. Pácl
11. 04. | 11.00 | Mlynářova opička
11. 04. | 19.00 | Mikve – H. Galron – činohra – úč. I. Jan-
žurová, V. Hybnerová, J. Boušková, E. Salzmannová, M. Boro-
vá, A. Talacková, T. Medvecká a P. Beretová/M. Poulová, rež. 
M. Dočekal
12. 04. | 19.00 | Faust
13. 04. | 19.00 | Don Giovanni
14. 04. | 19.00 | Tři sestry – A. P. Čechov – činohra – úč. R. Má-
cha, M. Borová, T. Vilišová, J. Stryková, F. Rajmont, M. Pechlát 
a další, rež. D. Špinar
15. 04. | 19.00 | Audience u královny
16. 04. | 19.00 | Krvavá svatba
17. 04. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro) – 
W. A. Mozart – opera – rež. M. Švecová
18. 04. | 19.00 | Audience u královny
19. 04. | 19.00 | Faust
20. 04. | 19.00 | Mikve
21. 04. | 19.00 | Noční sezóna
22. 04. | 11.00 | Opera nás baví – Francouzská opera

28. 04. | 19.00 | Mefistofeles
29. 04. | 14.00 a 19.00 | Marná opatrnost
30. 04. | 19.00 | Billy Budd
31. 04. | 19.00 | Andrea Chénier – U. Giordano – opera – rež. 
M. Dočekal

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

02. 04. | 17.00 | Jeníček a Mařenka – E. Humperdinck – opera 
– rež. M. Forman
03. 04. | 19.00 | Romeo a  Julie (Roméo et Juliette) – 
Ch. Gounod – opera – rež. S. Daubnerová
09. 04. | 19.00 | Romeo a Julie (Roméo et Juliette)
10. 04. | 19.00 | Orfeus v podsvětí – J. Offenbach – opera – 
rež. M. Caban, Š. Caban
16. 04. | 19.00 | La traviata – G. Verdi – opera – rež. A. Bernard
17. 04. | 19.00 | Turandot – G. Puccini – opera – rež. V. Věžník
23. 04. | 19.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. Z. Troška
24. 04. | 19.00 | Turandot
30. 04. | 19.00 | Romeo a Julie (Roméo et Juliette)

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

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

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

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

01. 04. | 19.00 | Audience u královny – P. Morgan – činohra – 
úč. I. Janžurová, J. Hartl, I. Ozorovič, V. Postránecký, I. Bareš, D. Ma-
tásek, F. Němec. T. Medvecká, M. Stehlík, M. Pechlát, L. Juřičková
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16. 04. | 16.00 | Hovory s…
17. 04. | 20.00 | Nová krev – Piš hru! 
18. 04. | 20.00 | Orango & Antiformalistický jarmark – 
D. Šostakovič – opera – rež. S. Daubnerová
19. 04. | 20.00 | Jsme v pohodě
23. 04. | 20.00 | Experiment myší ráj – J. Havelka – činohra 
– úč. L. Juřičková, T. Medvecká, P. Kosková, D. Toniková, V. Be-
neš, L. Valentová, J. Bidlas, D. Prachař, O. Bauer, M. Bednář, rež. 
J. Havelka 
24. 04. | 20.00 | Dotkni se vesmíru a pokračuj
25. 04. | 20.00 | Vertigo – balet
26. 04. | 20.00 | Vertigo
27. 04. | 20.00 | Nová Atlantida
28. 04. | 20.00 | 60 let Laterny magiky

LATERNA MAGIKA

01. 04. | 17.00 a 20.00 | Kouzelný cirkus – nejdéle uváděná 
inscenace Laterny magiky, která dosáhla více než 6000 repríz, 
sleduje putování dvou klaunů za nedosažitelným obrazem 
krásy
13. 04. | 20.00 | Malý princ – na motivy pohádkového románu 
Antoina de Saint-Exupéryho, rež. V. Morávek 
14. 04. | 17.00 a 20.00 | Malý princ
20. 04. | 20.00 | Kouzelný cirkus
21. 04. | 14.00 a 20.00 | Kouzelný cirkus
22. 04. | 20.00 | Cube – balet – nová média a dynamická cho-
reografie v tanečním projektu mladých tvůrců
29. 04. | 20.00 | Kouzelný cirkus
30. 04. | 20.00 | Cube

22. 04. | 19.00 | Kouzelná flétna (Die Zauberflöte)
24. 04. | 19.00 | Popelka (La Cenerentola) – G. Rossini – 
opera – rež. E. Eszenyi
25. 04. | 19.00 | Tři sestry
26. 04. | 19.00 | Spalovač mrtvol
27. 04. | 19.00 | Don Giovanni
28. 04. | 14.00 | Mlynářova opička
29. 04. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro)
30. 04. | 19.00 | Troilus and Cressida / Trojan Women – 
W. Shakespeare, Euripides – činohra anglicky – Prague Shake-
speare 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

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

03. 04. | 20.00 | Nová Atlantida – J. Adámek – činohra – 
úč. T. Medvecká, V. Javorský, N. Borová, P. Beretová, D, Matásek, 
F. Kaňkovský, P. Smolárik, P. Vančura, rež. J. Adámek
04. 04. | 20.00 | Magnesia Litera
05. 04. | 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
06. 04. | 20.00 | Jsme v pohodě – P. Rudnick – činohra – úč. 
L. Juřičková, J. Bidlas, P. Děrgel, J. Boušková, S. Haváčová, A. Va-
cula, rež. B. Holiček
07. 04. | 20.00 | STERNENHOCH – I. Acher – opera – rež. 
M. Dočekal | premiéra
08. 04. | 16.00 | Pohádky z lesa – Studio Damúza
08. 04. | 20.00 | Sternenhoch
10. 04. | 20.00 | Křehkosti, tvé jméno je žena – 420PEO-
PLE, D. Špinar – činohra – úč. I. Janžurová, T. Medvecká, J. Prei-
ssová, J. Salzmannová, J. Tesařová, D. Prachař, H. Arenbergerová, 
Z. Herényiová, N. Novotná, rež. D. Špinar
11. 04. | 20.00 | Dotkni se vesmíru a pokračuj – R. Levínský 
– činohra – úč. D. Matásek, M. Preissová, S. Rašilov, J. Janěko-
vá ml., J. Bidlas, P. Štorková, O. Pavelka, I. Orozovič, A. Švehlík, 
J. Štěpnička, rež. J. Frič
12. 04. | 20.00 | Sternenhoch
15. 04. | 20.00 | Máj (420PEOPLE)

www.kampocesku.cz  divadla  31



10. 04. | 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
11. 04. | 19.00 | Na miskách vah + prohlídka zákulisí – 
R. Harwood – strhující drama o hledání pravdy a společenské 
zodpovědnosti v totalitní společnosti. Úč. V. Fridrich, J. Vlasák, 
J. Suchý z Tábora / M. Vykus, N. Horáková, P. Juřica, V. Janků, rež. 
P. Svojtka | 2 h 30 min
12. 04. | 9.30 | Na miskách vah – dopolední představení pro 
veřejnost
13. 04. | 19.00 | Teror
14. 04. | 17.00 | Shirley Valentine + prohlídka zákulisí – 
W. Russell – bravurní komedie o hledání sebe sama je určena 
nejen ženám středního věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou 
zábavu. Inscenace vznikla ve spolupráci s FDA. Úč. S. Stašová, 
rež. Z. Kaloč | 2 h 50 min
16. 04. | 19.00 | V+W Revue + prohlídka zákulisí – J. Janků, 
P. Svojtka – hudební revue, která připomíná slavnou éru Osvobo-
zeného divadla a jeho dva legendární protagonisty Jiřího Voskovce 
a Jana Wericha. Úč. V. Fridrich, V. Gajerová, R. Říčař, L. Perneto-
vá, R. Kalvoda, Z. Kalina, H. Bor, V. Janků, P. Juřica, B. Janatková 
a V. Svojtková / N. Horáková, rež. P. Svojtka | 2 h 30 min
17. 04. | 19.00 | I♥MAMMA
18. 04. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách
19. 04. | 19.00 | August August, august – P. Kohout – zápas 
krásného snu s neúprosnou realitou ve světě, kde krásky tančí 
na visutém laně, klauni dostávají kopance a v manéži se ozývá 
řev lvů. Úč. Z. Kalina, J. Schwarz, V. Fridrich, D. Choděrová, S. Jach-
nická, V. Svojtková, M. Kačmarčík, J. Hofman ad., rež. O. Zajíc | 
2 h 10 min
20. 04. | 19.00 | Vím, že víš, že vím… + prohlídka zákulisí 
– R. Sonego, R. Giordano – hra, ve které se snoubí všechno, co 
v dobré komedii nesmí chybět. Úč. S. Stašová, M. Dlouhý, A. Daň-
ková, V. Fridrich / P. Vančura, rež. V. Strnisko | 2 h 20 min
21. 04. | 14.00 | Divadelní ABCeda – hravé odpoledne pro 
děti 3-7 let
21. 04. | 17.00 | Evžen Oněgin – A. S. Puškin – slavný milostný 
příběh nenaplněné lásky, hledání smyslu a životního cíle. Úč. 
J. Hána, P. Tenorová, H. Hornáčková, A. Bílík, J. Smutná ad., rež. 
P. Khek | 2 h 20 min
23. 04. | 19.00 | I♥MAMMA – předpl. sk. A
24. 04. | 19.00 | 60’s aneb Šedesátky
25. 04. | 19.00 | Vím, že víš, že vím…
26. 04. | 19.00 | Listopad + prohlídka zákulisí – D. Mamet 
– jak být znovu zvolen americkým prezidentem, když populari-
ta klesá k nule? Nekorektní politická fraška, která získala cenu 

DIVADLA HL. M. PRAHY

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

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

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

02. 04. | 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
03. 04. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách – B. a A. Peasovi / M. Hanuš – hudební kome-
die, 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
04. 04. | 19.00 | Teror – F. von Schirach – interaktivní dra-
ma odehrávající se v soudní síni. Diváci se stávají porotou 
soudního přelíčení a mají osud obžalovaného ve svých ru-
kách. Kauzou večera se stává vina, či nevina pilota stíhacího 
letounu, který neuposlechl rozkaz, rozhodl se jednat podle 
vlastního svědomí a sestřelil teroristou unesené civilní letadlo, 
jež mířilo na stadion s desítkami tisíc lidí. Diváci vyslechnou 
obžalobu, svědky a nakonec i obhajobu, a podle svého úsudku 
rozhodnou, zda je pilot vinný, nebo nevinný. Úč. M. Kačmarčík, 
Z. Kalina, T. Novotný, J. Smutná, L. Jurek, E. Pacoláková, rež. 
O. Zajíc | 2 h 30 min
05. 04. | 19.00 | Macbeth – W. Shakespeare – jedna z nejslav-
nějších tragédií o zhoubném pokušení moci. Úč. P. Juřica, A. Bílík, 
M. Kačmarčík, T. Novotný, V. Udatný, R. Madeja / J. Š. Hájek ad., 
rež. P. Khek | 2 h 45 min
06. 04. | 19.00 | 60’s aneb Šedesátky – J. Janků, P. Svojtka 
– příběh retrofila – hudební komedie o výletech do časů, kdy 
klukům rostly dlouhé vlasy, a láska nebyla sprostým slovem. Úč. 
H. Bor, V. Gajerová, L. Pernetová, R. Kalvoda, V. Fridrich, P. Juřica, 
N. Horáková, Z. Velen ad., rež. P. Svojtka | 2 h 40 min
09. 04. | 19.00 | I♥MAMMA – H. Galron – tragikomedie o rados-
tech a strastech spojených s údělem matek v dnešním světě. Úč. 
R. Fidlerová, V. Janků, L. Zbranková, E. Pacoláková, Z. Kajnarová, 
D. Pfauserová, H. Hornáčková, rež. P. Svojtka
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04. 04. | 15.00 | Jak je důležité býti (s) Filipem – O. Wilde –  
jsme důvtipní. Jsme seriózní. Jsme dobře vychovaní. Jsme ele-
gantní. Někdy ale, když se nikdo nedívá, vášnivě jíme, chodíme 
v ponožkách a věříme na osud. Ryze britská studie žen, mužů, 
vztahů a stereotypů, kterým dobrovolně a s úsměvem podléháme. 
Komedie mnoha párů, které nepodceňují styl a nepřeceňují prav-
du. Hrají: M. Vykus, R. Zima, L. Fischerová, J. Trojanová, S. Vrbická, 
M. Dvořák, V. Zavadil, rež. H. Marvanová | Indigo Company | host
05. 04. | 19.00 | Králova řeč – D. Seidler – hra napsaná podle 
tajných deníků královského logopeda o síle rodící se z překonávání 
slabosti. Hrají: M. Stránský, D. Sitek, P. Horváthová/S. Vrbická, 
K. Macháčková, P. Skřípal, K. Vlček, I. Jiřík, I. Kubečka, M. Hruška 
a další, rež. P. Kracik | 2 h 45 min
 06. 04. | 19.00 | Tlustý prase – N. Labute – „Současný příběh 
velké lásky, která musí přemoct několik kil nadváhy. Hlavní hrdin-
ka je totiž tlustá jak prase.“ | Indigo Company | host
07. 04. | 19.00 | Laskavé bohyně – J. Littell, D. Majling – 
sex, incest, konečné řešení. Maximilien Aue nikdy neexistoval. 
Druhá světová válka ano. Historická fikce na půdorysu antického 
dramatu. Světově proslulý román poprvé na českém jevišti. Hrají: 
J. Teplý, O. Volejník, O. Veselý, M. Helma, Z. Slavíková, T. Dočkalová, 
I. Jiřík, Z. Kupka a další, rež. M. Lang | 2 h 55 min 
09. 04. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare – L. Hall, M. Nor-
man, T. Stoppard – romantická komedie o lásce a divadle. Hrají: 
T. Dianiška, K. Trnková, J. Teplý, I. Jiřík, Z. Slavíková, O. Volejník, 
O. Veselý, M. Hruška, R. Valenta, P. Skřípal, H. Seidlová, J. Hušek 
a další, rež. M. Lang | 2 h 55 min
11. 04. | 10.00 a 19.00 | Nora – H. Ibsen – i bezelstné hrdinky 
mívají svá tajemství… Hrají: J. Teplý, T. Dočkalová, J. Hušek, 
K. Holánová, R. Valenta, H. Seidlová, rež. J. Nebeský. Jan Nebeský 
získal za režii Nory ocenění Divadelních novin 2016/2017. Tereza 
Dočkalová jako Nora je nominována na Cenu Thálie za mimořádný 
jevištní výkon | 2 h 20 min | představení v 10.00 je pro školu
12. 04. | 10.00 | Nora | představení pro školu
12. 04. | 19.00 | Don Juan – Molière – trpká komedie o muži, 
kterému ležel svět u nohou, a přesto jej vyzval na souboj. Hrají: 

Komedie diváků na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích. Úč. 
M. Dlouhý ad., rež. P. Svojtka | 2 h
27. 04. | 19.00 | Shirley Valentine
28. 04. | 17.00 | Shirley Valentine – 650. repríza
30. 04. | 19.00 | Pan Kaplan má třídu rád – L. Rosten, M. Ha-
nuš – oblíbená kniha o záludnostech vyučování cizí řeči v originál-
ním jevištním provedení plném písní, tance a půvabného humoru. 
Tato inscenace získala ocenění Komedie roku 2009 a cenu odborné 
poroty na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích. Úč. O. Vízner ad., 
rež. M. Hanuš | 2 h 50 min

MALÁ SCÉNA ABC
21. 04. | 10.00 | Herecký kurz pro neherce 
24. 04. | 11.00 | Tanec smrti – pro seniory

DIVADLO POD PALMOVKOU
příspěvková organizace Magistrátu hlavního 
města Prahy
Zenklova 34, 180 36 Praha 8
tel.: +420 283 011 119 (představení, informace, hromadné 
rezervace – obchodní oddělení), 283 011 127 (pokladna)
e-mail: obchodni@podpalmovkou.cz
www.podpalmovkou.cz

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

  on-line prodej Goout 

03. 04. | 19.00 | Paní Bovaryová – G. Flaubert – dramatizace 
slavného románu o hledání rodinného štěstí, nevěře a finanč-
ní a morální krizi. Hrají: L. Štěpánková, M. Hruška, R. Valenta, 
Z. Slavíková, J. Teplý, J. Hušek, O. Veselý, S. Šárský, W. Valeri-
án, K. Trnková, I.  Jiřík, M. Málková, W. Cichy, rež. M. Lang | 
2 h 55 min

SOUTĚŽ O 3 × 2 VSTUPENKY
DO DIVADLA ABC NA PŘEDSTAVENÍ

MACBETH

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

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

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

Soutěž o 2x2 vstupenky na představení 

Don Juan
Divadlo pod Palmovkou, 23. 4. v 19.00

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka Kdo hraje hlavní roli v inscenaci 
Don Juan v Divadle pod Palmovkou?
a) Jan Teplý
b) Ondřej Veselý
c) Ondřej Volejník

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

www.kampocesku.cz  divadla  33



05. 04. | 19.30 | Mickey Mouse je mrtvý – T. Dianiška a kol. 
– divadelní trip o zlých snech. Hrají: T. Dianiška, B. Kubátová, 
T. Dočkalová, J. Albrecht, rež. F. X. Kalba | 1 h
10. 04. | 19.30 | 1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bába 
je komedie – život je krásnej, ale i tak se najde spousta každo-
denních vopruzů, který dokážou otrávit celej den. Hrají: B. Ku-
bátová/K. Císařová, J. Albrecht a T. Dianiška, rež. F. X. Kalba | 1 h
13. 04. | 17.00 a 19.30 | Jak sbalit ženu 2.0
16. 04. | 19.30 | Triptychon_di_voce | Cabaret Calembour 
| host divadla
27. 04. | 19.30 | 1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bába 
je komedie
28. 04. | 19.30 | Kalavečer kalambúr a Borůvčí | Cabaret 
Calembour | host divadla
30. 04. | 17.00 a 19.30 | Pusťte Donnu k maturitě – T. Dianiška 
– láska, sex a něžnosti na 90210 způsobů | 1 h 30 min

ZÁJEZDY
06. 04. | 19.00 | Paní Bovaryová | Kolín
10. 04. | 19.00 | Nora | Jablonec nad Nisou
17. 04. | 19.00 | Nora | Tábor
18. 04. | 10.00 | Nora | Tábor
19. 04. | 19.00 | 1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bába je 
komedie | Jablonec nad Nisou
22. 04. | 17.00 | Králova řeč | Ústí nad Labem
25. 04. | 19.00 | 1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bába je 
komedie | Mladá Boleslav

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

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

02. 04. | 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. Mál-
ková, S. Jachnická, V. Dvořák, J. Smutná, H. Doulová, J. Vlasák, 
P. Tenorová, A. Bílík ad., rež. P. Khek | 2 h 20 min 
03. 04. | 19.00 | Otec + prohlídka zákulisí – F. Zeller – dojem-
ná a současně vtipná tragikomedie o jednom smutném fenoménu 
naší doby – Alzheimerově chorobě. Hra je psaná z pohledu muže, 
jenž je tímto neduhem postižen. Jednotlivé scény se vzájemně 
popírají, postavy mají více podob a příběh se skládá nepřímo, 

O. Veselý, R. Valenta, V. Fialová, O. Volejník, I. Jiřík, J. Kačer a další, 
rež. M. Lang | 2 h 15 min
13. 04. | 19.00 | Můj romantický příběh – D. C. Jackson – 
současná komedie o hledání lásky. Hrají: V. Fialová, J. Hušek, 
I. Wojtylová, J. Vlas, P. Horváthová a R. Valenta, rež. T. Svoboda 
| 2 h 15 min
14. 04. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare
16. 04. | 10.00 | Paní Bovaryová | představení pro školu
16. 04. | 19.00 | Něco za něco – W. Shakespeare – kdo má 
moc, nemusí být v právu… Čtyři sta let stará hra nastoluje zá-
sadní témata lidské existence, morálky, kterou všichni kážou, 
ale nikdo se jí neřídí, a demonstruje, jak je snadné zneužít moc. 
Hlavní postavou hry je kníže Vincentio, vládce Vídně, ve které už 
čtrnáct let i přes přísné zákony bují smilstvo, prostituce a další 
neřesti. Vincentio určí na čas svým zástupcem šlechtice Angela 
a v převleku za mnicha pozoruje, jak se tomuto vyhlášenému 
strážci mravnosti a čistoty podaří nastolit pořádek. Angelo zklame 
a začne svoji moc zneužívat. Hrají: J. Vlasák, J. Teplý, O. Veselý, 
J. Hušek, M. Němec, M. Hruška, R. Valenta, T. Dočkalová, V. Fialová, 
K. Trnková, T. Dianiška, rež. J. Klata | 1 h 55 min
17. 04. | 19.00 | Jak je důležité býti (s) Filipem | Indigo 
Company | host
18. 04. | 19.00 | Mocná Afrodíté – W. Allen – nejdojemnější 
komedie Woody Allena nejen o mileneckém mnohoúhelníku. 
Hraji: Z.  Kupka, V.  Fialová, T.  Dočkalová, I.  Jiřík, I. Wojtylová, 
O. Sim, S. Šárský, H. Seidlová, O. Volejník, J. Hušek a další, rež. 
V. Štěpánek | 2 h 20 min  
19. 04. | 19.00 | Králova řeč 
20. 04. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare 
21. 04. | 19.00 | Nora | anglické titulky
23. 04. | 19.00 | Don Juan  
24. 04. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare
25. 04. | 19.00 | Fuk! – M. Goos – černá komedie o úskalích 
mužského středního věku. Hrají: M. Hruška, J. Langmajer, O. Vo-
lejník, Z. Kupka, T. Branna, rež. P. Zelenka | 2 h
26. 04. | 19.00 | Mocná Afrodíté 
27. 04. | 19.00 | Edith a Marlene – É. Pataki – nejslavnější 
písně zlaté éry šansonu na pozadí dramatických osudů Edith 
Piaf a Marlene Dietrich. Hrají: H. Seidlová, R. Drössler, V. Fialová, 
K. Vlček, O. Kavan, J. Hušek a další, rež. P. Pecháček | 2 h 40 min
28. 04. | 19.00 | Něco za něco 

PALM OFF STUDIO
03. 04. | 19.30 | Jak sbalit ženu 2.0 – T. Baránek – technologie 
lovu nejen pro myslivce. Hrají: T. Dianiška, B. Kubátová/Š. Opršá-
lová, T. Dočkalová, J. Albrecht, rež. F. X. Kalba | 1 h 20 min
04. 04. | 17.00 a 19.30 | Mlčení bobříků – T. Dianiška – tota-
litní horor o nástrahách skautingu. Hrají: T. Dianiška, T. Dočkalová, 
J. Hušek, B. Kubátová/A. Kubátová, rež. J. Frič | 1 h 20 min
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20. 04. | 19.00 | Otec
21. 04. | 17.00 | Otec
23. 04. | 19.00 | Idiot
24. 04. | 19.00 | Oddací list
25. 04. | 19.00 | Čapek
26. 04. | 19.00 | Noc bláznů + prohlídka zákulisí
27. 04. | 19.00 | Konkurz
28. 04. | 17.00 | Želary – K. Legátová – adaptace nejvyhle-
dávanějšího bestselleru posledních let. Úč. E. Pacoláková, V. Fri-
drich, J. Smutná, O. Vízner, V. Dvořák, J. Nosek ad., rež. P. Khek 
| 100. repríza 
30. 04. | 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

ZÁJEZDY
07. 04. | 19.00 | Listopad | Bratislava
12. 04. | 18.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách | Třebíč
27. 04. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách | Jičín

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“

18. 04. | 19.00 | Spejbl a město hříchu – M. Kirschner, R. Král, 
J. Lstibůrek – temnější atmosféra, detektivní zápletka, děsivé 
zpěvy a tance při kterých by se i v loutkách krve dořezal! Ptáš se, 
komu klapou dřeváky? Tobě klapou!
25. 04. | 19.00 | Dějiny kontra Spejbl – H. Štáchová, A. Kne-
ifel – prostřednictvím Spejbla a Hurvínka, díky jejich humoru 
a typickému vidění světa, se seznámíme se skvělými objevy, 
které vznikly se záměrem ulehčit lidem život, nakonec však byly 
proti nim zneužity. Otec Spejbl chce přesvědčit skeptického syna 
o smyslu a vyšším poslání dějinných událostí. Snaží se poukázat 
na lepší stránku lidstva – má však mocného „protivníka“ – dě-
jiny. Tato aktualizovaná hra patří k těm nejlepším představením 
pro dospělé diváky, které za dobu existence D S+H vznikly. Rež. 
H. Štáchová, hudba J. Škorpík.

skoro až detektivně. Úč. J. Vlasák, V. Gajerová, A. Procházka, T. Vítů, 
Z. Vencl, L. Zbranková, rež. P. Svojtka | 2 h
04. 04. | 19.00 | Konkurz – J-C. Carrière – všichni chtějí roli. 
A jsou pro to ochotni udělat téměř vše. O jakou roli se jedná? To 
nikdo přesně neví. Úč. D. Batulková, J. Hána, A. Procházka, J. Vlach, 
Z. Dolanský, H. Hornáčková, rež. O. Zajíc | 2 h 10 min
05. 04. | 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
07. 04. | 17.00 | Noc bláznů – dámská jízda – 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 
09. 04. | 19.00 | Idiot – F. M. Dostojevskij – nová adaptace 
jednoho z  nejvýznamnějších světových románů. Úč. A.  Bílík, 
J. Hána, N. Horáková, M. Kačmarčík, S. Jachnická, P. Tenorová, 
A. Theimenová, T. Krippnerová, M. Vykus, Z. Dolanský, rež. P. Khek
10. 04. | 19.00 | Kancl + prohlídka zákulisí – R. Gervais, 
S. Merchant – první divadelní uvedení kultovního seriálu BBC, 
který je originálním a vtipným pohledem do zákulisí jedné zdán-
livě obyčejné kanceláře. Úč. V. Fridrich, J. Hána, Z. Kalina ad., rež. 
P. Svojtka | 2 h 20 min
11. 04. | 19.00 | Top Dogs – U. Widmer – moderní groteska 
o rekvalifikaci manažerů propuštěných z vysokých funkcí. Úč. 
H. Hornáčková, D. Batulková, L. Zbranková, Z. Vencl, J. Hána, L. Ju-
rek, R. Kalvoda, M. Vykus, Z. Dolanský, rež. P. Svojtka | 2 h 20 min
12. 04. | 19.00 | Molly Sweeney – B. Friel – česká premiéra 
psychologického dramatu vynikajícího irského dramatika o sle-
potě skutečné i domnělé, a opravdových zázracích života. Úč. 
D. Batulková, V. Fridrich a A. Procházka, rež. O. Zajíc | 2 h 20 min 
| pro předplatitele a členy KD za 90 Kč
13. 04. | 19.00 | Oddací list + prohlídka zákulisí – E. Kishon 
– řada komických situací s jemnou nadsázkou a chytrou ironií 
provokuje k zamyšlení: vzali bychom si svého partnera i po dvaceti 
letech společného soužití? Úč. J. Vlasák, T. Medvecká ad., rež. 
O. Zajíc | 2 h 15 min
14. 04. | 17.00 | 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
16. 04. | 19.00 | Premiéra mládí
17. 04. | 19.00 | Čapek + prohlídka zákulisí
18. 04. | 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 
19. 04. | 19.00 | Top Dogs
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V. Lazorčáková, M. Zimová, M. Matejka, J. Meduna, M. Potoček, 
J. Buble, S. Brabec/F. Tomášek, T. Makovský, rež. J. Borna a M. Ha-
nuš | 1 h 30 min bez pauzy
11. 04. | 19.00 | Racek – A. P. Čechov – komedie o čtyřech děj-
stvích. Hrají: K. Sedláčková-Oltová, P. Neškudla, P. Tesař, M. Poulová, 
T. Turek, M. Zimová, E. Hacurová, P. Jeništa, J. Vondráček, J. Me-
duna, M. Veliký, L. Veliká, M. Doležalová, rež. SKUTR | 2 h 45 min
12. 04. | 19.00 | Lucerna
13. 04. | 19.00 | Ghost protocol | START/Krátká Dlouhá
14. 04. | 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
15. 04. | 19.00 | Élektra
16. 04. | 19.00 | 407 gramů z Bohumila Hrabala – B. Hrabal 
– útržky z Hrabala s intermezzem a filmovým epilogem aneb 
Návrat k vyprávění! Hrají M. Hanuš, M. Táborský, J. Pokorná, 
M.  Matejka, M.  Doležalová, Č.  Koliáš, M. Turková, L. Veliká, 
V. Lazorčáková, M. Veliký, M. Potoček, F. Cíl, P. Tesař, V. Zavřel, 
M. Kopečný, rež. J. Borna, M. Hanuš | 2 h 20 min
17. 04. | 19.00 | Muži sa minuli | Krátká Dlouhá/Slovenská sekce
18. – 22. 04. | Festival Dítě v Dlouhé
23. 04. | 19.00 | Oblomov – I. A. Gončarov – „Dobře – tak ne-
ležíte, a místo toho ustavičně poletujete sem a tam jako mouchy, 
jenže jaký to má smysl?“. Hrají: M. Isteník, T. Turek, J. Meduna, 
J. Vondráček, V.  Lazorčáková, E.  Hacurová, rež.  H.  Burešová | 
2 h 45 min
24. 04. | 19.00 | Élektra
25. 04. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar – J. Borna, I. Smej-
kalová, M. Hanuš a kol. – pár dobrejch fláků od Pepika Kaina-
ra. Úč. M. Doležalová, I. Lokajová, L. Veliká, M. Veliký, P. Varga, 
M. Matejka, P. Tesař, Č. Koliáš, J. Meduna a M. Hanuš, rež. J. Borna 
a M. Hanuš | 2 h 30 min
27. 04. | 19.00 | Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾
28. 04. | 18.00 | Dating v osmi | Krátká Dlouhá

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

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

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

  předprodeje Ticket Art včetně všech poboček CK Čedok

01. 04. | 15.00 | Carmen – F. Wildhorn, J. Murphy, N. Allen 
– nejúspěšnější projekt v novodobé historii Hudebního divadla 

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

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

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

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

  vstupenky zrušených představení je možno vrátit v místě zakoupení
  více informací k festivalu Dítě v Dlouhé naleznete v rubrice „Festivaly“

02. 04. | 19.00 | Lidská tragikomedie – L.  Klíma – „Ne-
ztrácejme ani vteřinu, ten čas je ztracen, který nestráví člověk 
v hospodě!“ Hrají: M. Němec, J. Vondráček, M. Táborský, M. Ha-
nuš, M. Matejka, M. Zimová, V. Lazorčáková, V. Zavřel, T. Turek, 
J. Meduna, rež. H. Burešová | 2 h 55 min
03. 04. | 19.00 | Mnoho povyku pro nic – W. Shakespeare – 
„Ženit se, či neženit? To je, oč tu běží.“ Úč. M. Hanuš, J. Vondráček, 
T. Turek, M. Němec, J. Meduna, J. Wohanka, Č. Koliáš, F. Cíl, M. Veliký, 
V. Zavřel, K. Sedláčková Oltová, H. Dvořáková/E. Hacurová, M. Tur-
ková, M. Pachlová/D. Pfauserová ad., rež. H. Burešová | 2 h 45 min
04. 04. | 19.00 | Élektra – Sofoklés – „Mrtví se vracejí a svoji 
krev smývají krví svých vrahů.“ Hrají E. Hacurová, P. Neškudla, 
M. Poulová, P. Špalková, J. Vondráček, J. Meduna, K. Sedláčková-
-Oltová, M. Turková, M. Zimová. Překlad a rež. H. Burešová
05. 04. | 19.00 | Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ 
– S. Townsendová – „Láska a big beat jsou to jediné, co mě chrání 
před šílenstvím.“ Hudební retro inscenace pro celou rodinu. Hrají: 
M. Matejka, P. Tesař, J. Pokorná, M. Turková, E. Hacurová, J. Wo-
hanka, J. Meduna, M. Poulová, Č. Koliáš, M. Potoček, P. Lipták, 
T. Makovský, rež. M. Hanuš | 2 h 30 min
06. 04. | 19.00 | Lucerna – A. Jirásek – český mýtus. Hrají: 
E. Hacurová, J. Meduna, M. Hanuš, I. Orozovič, J. Pokorná, V. La-
zorčáková, J. Vondráček, J. Wohanka, Č. Koliáš, M. Veliký, P. Tesař, 
M. Zimová, A. Goldflam, M. Matejka, T. Turek, T. Borůvka ad., rež. 
H. Burešová | 2 h 30 min
09. 04. | 19.00 | S úsměvy idiotů – J. Vodňanský, P. Skoumal, 
J. Borna – kabaret, tentokrát literární. Hrají M. Doležalová, F. Cíl, 
M. Hanuš, Č. Koliáš, V. Lazorčáková, J. Meduna, M. Potoček, P. Te-
sař, T. Turek, L. Veliká, M. Veliký ad., rež. J. Borna a M. Hanuš, 
hudba P. Skoumal | 2 h 15 min
10. 04. | 19.00 | Hovory na útěku – B. Brecht – konec světa ne-
bude, něco se posralo. Hrají: M. Hanuš, M. Kopečný, E. Hacurová, 
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Brno i hlásíme, neuvěřitelný náboj, proto věříme, že i nejnovější 
zpracování potěší nejen operetního diváka Hudebního divadla 
Karlín. Úč. Z. Benešová/R. Coufalová, B. Kotiš, M. Vojtko, V. Be-
neš, P. Břínková/Z. Herfortová, T. Trapl, P. Břínková/D. Hořínková, 
V. Brabec a V. Noid Bárta, rež. G. Skála.
18. 04. | 19.00 | Dracula 2018 – K. Svoboda, Z. Borovec, R. Hes 
– nejúspěšnější česká legenda je zpět! Uvádí Hudební divadlo 
Karlín ve spolupráci s LL Production a ProVox music publishing 
s.r.o. znovu od roku 2015
19. 04. | 19.00 | Dracula 2018
20. 04. | 19.00 | Dracula 2018
21. 04. | 15.00 | Dracula 2018
22. 04. | 15.00 | Dracula 2018
25. 04. | 19.00 | Carmen
26. 04. | 19.00 | Carmen
27. 04. | 19.00 | Carmen
28. 04. | 15.00 | Carmen
29. 04. | 15.00 | Carmen

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

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

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

VELKÁ SCÉNA
06. 04. | 19.30 | Prodaná nevěsta aneb Pojď domů, ona 
brečí – B. Smetana, J. Schmid, M. Kořínek – česká klasika vysta-
věná na základě drobného Jeníkova podvodu. Tak se nám proplete 
Smetana i s Dvořákem, aby se ukázal rub i líc naší povahy. Úč. 
M. Eben, J. Kretschmerová, J. Lábus, J. Synková, P. Vršek, P. Va-
cek, J. Jiráň, M. Kořínek, R. Mrázik, D. Šváb, R. Rychlá ad., rež. 
J. Schmid | 1 h 50 min
09. 04. | 19.30 | Swing se vrací neboli o štěstí – swing je 
muzika, v níž se žije štěstí. Swing chytne za srdce a hýbá tělem. 
Hrají, zpívají a tančí: M. Bohadlo, K. Mende, M. Janouš, M. Kořínek, 
J. Jiráň, K. Kikinčuková, P. Labudová nebo J. Šteflíčková, M. Plán-
ková, J. Vacková, D. Renč, R. Rychlá, B. Skočdopolová, J. Štědroň, 
J. Bradáč, J. Večeřa, J. Noha, F. Uhlíř a hosté, rež. J. Schmid | 
2 h 30 min | host J. Vrbová

Karlín se vrací! Úč. L. Bílá, Dasha/M. Poulíčková, R. Jícha/P. Stre-
náčik, V. Noid Bárta/M. Pošta, P. Břínková, L. Kumpricht/T. Trapl, 
J. Korn/J. Štágr, H. Křížková/A. Langoska, Z. Durďinová/V. Veselá, 
K. Nováková, K. Sedláková, L. Fikar Stránská/B. Skočdopolová, 
T. Zelinková, I. Hrbáč, J. Šlégr, rež. G. Barre.
04. 04. | 19.00 | Sestra v  akci – A.  Menken, G.  Slater, 
Ch. a B. Steinkellner – americká muzikálová komedie Sestra v akci 
přichází po londýnském West Endu, americké Brodwayi, Vídni či 
Hamburku do Prahy! Její předlohou je film o barové zpěvačce De-
loris Van Cartierové, která se musí před zločinci ukrýt do kláštera 
mezi řádové sestry. Příchod Deloris však dosud poklidný klášterní 
život zásadně naruší a vnese do něj řadu nečekaných novinek. 
Muzikál na motivy světoznámého filmu s Whoopi Golberg uvádí 
od října 2017 Hudební divadlo Karlín s Lucií Bílou v hlavní roli.
05. 04. | 19.00 | Sestra v akci
06. 04. | 19.00 | Sestra v akci
07. 04. | 15.00 | Sestra v akci
08. 04. | 15.00 | Sestra v akci
11. 04. | 19.00 | Noc na Karlštejně – K. Svoboda, Z. Pod-
skalský, J. Štaidl, E. Krečmar, Z. Podskalský ml. – muzikál – úč. 
M. Absolonová/K. Brožová, P. Štěpánek/P. Rímský, J. Žák, V. Vy-
dra, A. Hryc/M. Maděrič, B. Matuš/J. Urban, R. Škoda, H. Holišo-
vá/L. Stránská, L. Olšovský/R. Vojtek, V. Peterková, J. Oplt ad., rež. 
P. Novotný, dirigent A. Moulík.
12. 04. | 19.00 | Jesus Christ Superstar – A. L. Webber, T. Rice 
– muzikál / rockovou operu Jesus Christ Superstar vytvořili textař 
T. Rice a skladatel A. L. Webber v roce 1969. Vypráví o posledních 
dnech Ježíše Krista od jeho příchodu do Jeruzaléma až po ukři-
žování. Protože producenti měli strach z reakce věřících a církve, 
vydali nejprve písničky z muzikálu na gramofonovém albu. Až 
pak byl muzikál uveden živě v londýnském West Endu a později 
na Broadwayi. O čtyři roky později vznikl podle divadelního mu-
zikálu slavný film v režii N. Jewisona. Novější filmové zpracování 
je z roku 2000 (rež. N. Morris). S muzikálem Jesus Christ Superstar 
se české publikum nesetká poprvé, v Praze byl uveden již 24. 7. 
1994 v divadle Spirála. Úč. K. Střihavka/V. Noid Bárta, V. Noid 
Bárta/J. Toužimský/R. Tomeš, B. Basiková/Dasha/E. Burešová, 
P. Polák/V. Noid Bárta, J. Korn/O. Brzobohatý, R. Seidl/L. Hynek 
Krämer, J. Vobořil, J. Mach/J. Holub, P. Strenáčik ad., hudební 
nastudování O. Balage, choreografie P. Strouhal, rež. G. Barre
13. 04. | 19.00 | Jesus Christ Superstar
14. 04. | 15.00 | Jesus Christ Superstar
15. 04. | 15.00 | Mam‘zelle Nitouche – F. Hervé – příběh 
o klášterní chovance Denise a Célestinovi, učiteli zpěvu, kláš-
terním varhaníkovi a  zároveň operetním autorovi je vtipnou 
konfrontací tří rozdílných světů: kláštera, divadla a  kasáren. 
Navíc je příběh vtipně „přesazen“ do doby a prostředí, které je 
všem notoricky známé z filmů o četnících ze Saint-Tropez! Reži-
sér a choreograf inscenace Gustav Skála dokázal již v roce 2008 
vtisknout brněnskému nastudování, z něhož vycházíme a k ně-
muž se v rámci rozvíjející se spolupráce s Městským divadlem 
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M. Dejdar, J. Lábus, P. Nový, J. Jiráň, M. Janouš a P. Hojer, rež. 
vedení M. Dejdar | 1 h 45 min
30. 04. | 19.30 | Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu – 
J. Schmid – trochu zběsilá komedie o absurdnostech dnešního 
života. Jeden velký trapas, v němž se sejdou lidé, které doba 
shodou okolností postavila proti sobě, takže jsme svědky různě 
obrácené logiky. Je to příběh dvou rodin, který se proplete, a které 
chtějí situaci řešit groteskně nesmyslným nápadem. Jenomže ono 
je vždycky všechno trochu jinak a blbost se stěhuje. Úč. M. Dejdar, 
J. Synková, J. Lábus, O. Navrátil, R. Rychlá, M. Bohadlo, J. Vacková, 
P. Labudová, M. Janouš, L. Malkina nebo L. Loubalová a D. Renč, 
rež. J. Schmid | 2 h 30 min

MALÁ SCÉNA
03. 04. | 19.30 | Drama v kostce, Pokus 2 – Mystérium sku-
tečnosti – J. Havelka a kol. – divadlo je vždy něco mezi barem 
a estetickým tvarem. Jenomže hranice divadla a baru přestaly být 
zřetelné. Všecko, co je na jevišti, hraje.“ Realita jeviště. Divadlo 
hlediště. Mystérium skutečnosti. Úč. P. Vršek, J. Vacková, D. Šváb, 
A. Polák a M. Bohadlo, rež. J. Havelka | 1 h 30 min

Proměna aneb Řehoř už toho má dost

04. 04. | 19.30 | Proměna aneb Řehoř už toho má dost – 
F. Kafka, A. Goldflam – Řehoř Samsa pracoval, živil rodiče a sestru 
a jednoho dne už ho to přestalo bavit. Franz Kafka ho proměnil 
v brouka, nepotřebný hmyz, ale my jsme to zpracovali trochu ji-
nak, po svém, ovšem v úctě a s láskou! A také s písněmi a několika 
pohybovými kreacemi. Nechte se překvapit, určitě se pobavíte 
a třeba vám bude i trošku smutno. Ovšem pozor! O brouka pře-
kvapivě nepřijdete! Úč. P. Vršek, J. Kretschmerová, O. Navrátil, 
P. Labudová, D. Šváb, B. Skočdopolová, K. Mende, M. Bohadlo 
a J. Vacková, rež. A. Goldflam | 1 h 20 min
05. 04. | 19.30 | Hlava Medúzy – B. Vian – aby našel inspiraci 
k sepsání nového erotického románu, nutí spisovatel svou ženu 
k nevěře. Znamenitá groteskní komedie, neuvěřitelný příběh 
milostných trojúhelníků, čtyřúhelníků a  jiných víceúhelníků 
za doprovodu bebopové a swingové hudby. Úč. J. Lábus, J. Kret-
schmerová, P. Vacek, M. Janouš a M. Kořínek, rež. M. Lasica | 2 h 
10. 04. | 19.30 | Vratká prkna – A.  Goldflam – groteska 
maličko zlá, ale snad ne bez lásky. Tak trochu smutná komedie 

11. 04. | 19.30 | Varieté Freda A. aneb Chytání větru – přišli 
jsme na to, že slavný americký tanečník Fred Astaire má kořeny 
v Praze. Naší hlavní inspirací jsou vzpomínky Astairovy taneční 
partnerky Ginger Rogers. Zároveň jde o tanečně hudební divadlo 
plné skvělých, známých melodií. Úč. P. Vršek, K. Kikinčuková, J. On-
der, J. Synková, O. Navrátil, B. Skočdopolová, P. Nový, R. Rychlá, 
M. Bohadlo, K. Mende, J. Bradáč, J. Vacková, M. Janouš, J. Večeřa, 
J. Noha, D. Renč, rež. J. Schmid | 2 h 30 min
12. 04. | 19.00 | Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně 
pocta Jaroslavu Ježkovi – J. Schmid – chcete zažít Silvestr? 
S  Osvobozeným divadlem? Hudebně taneční revuální večer, 
kterým seriálovým způsobem probíhá příběh dona Juana a ji-
né zábavné atrakce, vždy s nejrůznější hudbou Jaroslava Ježka. 
A i na trapasy dojde! Možná i na předsevzetí. Úč. P. Vršek, J. Onder, 
M. Bohadlo, K. Kikinčuková nebo B. Skočdopolová, J. Kretschmero-
vá, J. Vacková, L. Loubalová, J. Večeřa, J. Bradáč, D. Renč, J. Noha, 
T. Víšek, P. Hasman, K. Mende, L. Přichystalová a O. Zicha, rež. 
J. Schmid. | 2 h 20 min | zadáno
13. 04. | 19.30 | Ztracená Existence: Shakespeare na flip-
chartu | host 
17. 04. | 19.30 | Svatá rodina – G. Schwajda – hořká komedie, 
v níž jsou na modelu jedné rodiny zobrazeny všechny problémy 
soudobé lidské společnosti. Hlavní hrdinka spáchá trestný čin 
v zoufalé naději, že pohne těmi nejlidštějšími stránkami mentality 
svých bližních. Naplní se její naděje? Úč. J. Synková, J. Lábus, P. No-
vý, M. Dejdar, J. Jiráň, R. Rychlá, O. Navrátil, R. Mrázik a D. Renč, 
rež. J. Nvota | 2 h 15 min
19. 04. | 10.00 | Jezinky a bezinky – J. Kesselring – jak lze 
konat dobro? Tentokrát i dobrota zabíjí! Parodie neuvěřitelná, 
v níž lze chápat vše obráceně a naruby. Čili konkrétně: usmrcení 
jedem coby ctnostná a záslužná pomoc dobrotivých žen některým 
mužům. Ony dvě milé vražedkyně představují Z. Kronerová aj. 
Synková. Avšak situaci v domě plném mrtvol náhle zkomplikuje 
příchod opravdového zločince. Úč. Z. Kronerová, P. Nový, R. Mrázik, 
P. Hasman, J. Vacková, J. Synková, P. Labudová nebo L. Přichystalo-
vá, K. Mende, P. Hojer, O. Navrátil, J. Večeřa, J. Bradáč, M. Mededa, 
D. Renč, M. Chloupek, rež. J. Schmid | veřejná generálka
20. 04. | 19.30 | JEZINKY A BEZINKY | 1. premiéra
23. 04. | 19.30 | Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně 
pocta Jaroslavu Ježkovi
24. 04. | 19.30 | JEZINKY A BEZINKY | 2. premiéra
26. 04. | 19.30 | Faust a Markétka – Ch. Gounod, J. Schmid 
a kol. – když se nebe a peklo pletou do lásky, může z toho být 
Faust. Když to okořeníme a přimícháme k tomu starou dobrou 
Gounodovu hudbu, je z toho opera Faust, ale když to celé spatříte 
v našem divadle, je z toho ypsilonkovský Faust na druhou. Úč. 
M. Dejdar, M. Plánková, R. Janál, J. Večeřa, A. Goldflam, J. Jiráň, 
M. Kořínek, J. Kretschmerová, P. Vacek, M. Janouš, L. Loubalová 
ad., rež. J. Schmid | 2 h 15 min
27. 04. | 19.30 | Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsi-
lonce – kolektivní improvizace herců Studia Ypsilon. Úspěšné 
písničky, řeči, atrakce a  nápady. Hrají, zpívají a  improvizují 
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04. 04. | 19.00 | Kurz negativního myšlení – B. Breien – 
sarkastická černá komedie. V hlavní roli: M. Dlouhý, rež. D. Hrbek 
| anglické titulky | 100 minut bez přestávky | Velký sál
06. 04. | 19.00 | Zabít Johnnyho Glendenninga – 
D. C. Jackson – Gangsterská černá komedie, kde kulky létají vzdu-
chem jako neřízené střely a krev nemá cenu vytírat! V hlavní roli: 
D. Punčochář, rež. D. Hrbek | anglické titulky | 130 min | Velký sál
07. 04. | 19.00 | Popeláři – R. Sikora, D. Gombár, R. Holý – 
muzikál v rytmu funky, špinavý od popela a špíny ulice, přinese 
zběsilou jízdu popelářským vozem za dobrodružstvím, za odvrá-
cenou stranou velkoměstského života. Hrají: M. Hruška, R. Jašków, 
T. Pavelka, P. Děrgel a další, rež. D. Gombár | anglické titulky | 
155 min | Velký sál | derniéra
09. 04. | 19.00 | Kurz negativního myšlení | titulky pro ne-
slyšící | 100 minut bez přestávky | Velký sál
09. 04. | 19.00 | Protest/Rest – V. Havel, M. Hejduk – hru 
Václava Havla uvádíme spolu s úplně poslední „vaňkovkou“ Marka 
Hejduka. V hlavních rolích: R. Jašków a T. Pavelka, rež. D. Hrbek 
| 100 min | Studio
10. 04. | 19.00 | Slušný člověk – M. Krátká – volně na motivy 
novely Karla Čapka Obyčejný život. V hlavní roli: M. Hruška, rež. 
M. Krátká.
10. 04. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? – L. von Trier – komedie 
o řediteli, kterého nikdy nikdo neviděl. V hlavních rolích: M. Dlou-
hý, K. Halbich, rež. D. Hrbek | anglické titulky | 160 min | Velký sál
12. 04. | 19.00 | Obraz Doriana Graye – O. Wilde – slavný 
příběh okouzlujícího mladíka, jemuž se krása stala bohem a obraz 
svědomím, jako jevištní podobenství společnosti, v níž už není 
důležité přežít či dobře žít, ale svůj život „zažít“. Hrají: O. Kraus, 
T. Petřík, L. Veselý, M. Štípková, M. Rykrová, T. Červinek, M. Hruška, 
M. Dancingerová, N. Řehořová, J. Erftemeijer. Rež. M. Kinská | 
anglické titulky | Velký sál
12. 04. | 19.00 | Vlnobití Andrey Buršové – hudebně-dra-
matická performance herečky Švandova divadla – One Woman 
Cabaret. Rež. D. Gombár | 90 min | Studio
13. 04. | 19.00 | Ztracená čest Kateřiny Blumové + Diskuze 
po představení. Ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich-Böll-
-Stiftung | Studio
14. 04. | 19.00 | Řemeslníci – L. Knutzon – dánská komedie, 
v níž je největším nepřítelem člověka tvor s vrtačkou, pivem 
a spoustou výmluv. V hlavních rolích: K. Cibulková, K. Halbich 
a R. Jašków. Rež. D. Hrbek | anglické titulky | 135 min | Velký sál
16. 04. | 19.00 | Pohřeb až zítra – N. Kocab – předpohřební ve-
čeře a rodina zase jednou pohromadě. Klidné to rozhodně nebude. 
Původní divadelní komedie od Natalie Kocab. Hrají: N. Řehořová, 
B. Kaňoková, B. Pavlíková, L. Veselý, R. Jašków, C. Dobrý/A. Ernest. 
Rež. D. Hrbek | anglické titulky | Velký sál
16. 04. | 19.00 | Srdce patří za mříže – D. Košťák – jak snadné 
je v dnešním světě ztratit lidské srdce. Pohled nejmladší divadelní 
generace na téma násilí. Hrají: M. Krátká, M. Pospíchal, J. Erfteme-
ijer, T. Červinek, P. Buchta, K. Cibulková. Rež. A. Burianová | Studio

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
16. 04. | 19.30 | Proměna aneb Řehoř už toho má dost
25. 04. | 19.30 | Drama v kostce, Pokus 2 – Mystérium 
skutečnosti
29. 04. | 19.30 | Cabaret Calembour: Plejtvák | host

ZÁJEZDY
19. 04. | 19.00 | Swing se vrací neboli o štěstí | Trutnov

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

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

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

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

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

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

  Inscenace souboru Švandova divadla: 80–430 Kč/slevy 20-40 % pro 
studenty, držitele karet ISIC, seniory a ZTP, Divadlo Spektákl: 170 Kč, 
Herecké studio ŠD: 170 Kč, Just Impro: 200 Kč, dětská představení: 
90–120 Kč, Radim Vizváry: 300 Kč, koncerty: 300–350 Kč, workshop: 
820 Kč, scénické rozhovory: 170 Kč, Buchty a loutky: 190 Kč, Rajče 
a okurka: 180 Kč, TCP: 190–290 Kč, MD Mladá Boleslav: 330 Kč.

  anglické titulky (English subtitles) promítané nad jevištěm ve Velkém 
sále u představení: CRY BABY CRY, Hamlet, Kdo je tady ředitel?, Kurz 
negativního myšlení (4. 4.), Krysař, Obraz Doriana Graye, Pohřeb až 
zítra, Řemeslníci, Zabít Johnnyho Glendenninga. 

  titulky pro neslyšící u představení: Kurz negativního myšlení 9. 4.
  bližší informace o dětských představeních najdete v rubrice „Divadla 
pro děti“ a o Workshopech Švandova divadla v rubrice „Volnočasové 
aktivity “.

03. 04. | 19.00 | Pohřeb až zítra – N. Kocab – předpohřební ve-
čeře a rodina zase jednou pohromadě. Klidné to rozhodně nebude. 
Původní divadelní komedie od Natalie Kocab. Hrají: N. Řehořová, 
B. Kaňoková, B. Pavlíková, L. Veselý, R. Jašków, C. Dobrý/A. Ernest. 
Rež. D. Hrbek | anglické titulky | Velký sál

www.kampocesku.cz  divadla  39



19. 04. | 19.00 | Don Šajn – láska, vášeň, záhrobí. Jestli mně 
však don Lorenzo ruky mé drahé dony Anny odepře, pak ta hodina 
bude pro mne hodinou osudnou... | 70 min | Studio

STUDIO RAJČE A OKURKA
05. 04. | 19.00 | V lednici – absurdní, minimalistická groteska 
o životě zeleniny v lednici | 50 min | Studio

DIVADLO SPEKTÁKL
www.facebook.com/spektakl

07. 04. | 19.00 | Chaplinovy děti – grotesky z velkoměsta 
– krátké komediální scénky inspirované historickou commedií 
dell‘arte, rozšířené o moderní prvky pantomimy a klauniád | 
50 min | Studio
14. 04. | 19.30 | Uražení a ponížení – F. M. Dostojevskij – Do-
stojevského Petrohrad jako město hříchu, současné velkoměsto, 
které dusí a ničí vlastní obyvatele | 90 min | Studio

MIME PRAGUE
11. 04. | 19.00 | Radim Vizváry: Sólo – best of z pantomimické 
tvorby Radima Vizváry | 80 min | Velký sál

JUST! IMPRO
www.justimpro.cz

11. 04. | 19.00 | Just! Impro Show – přijďte se pobavit příbě-
hy, skeči a písněmi, které vzniknou bez přípravy na vámi zadaná 
témata | 90 min | Studio

KONCERTY
13. 04. | 19.30 | AG Flek – křest CD – koncert legendární fol-
krockové skupiny ze Zlína spojený se křtem nové autorské desky 
s názvem Podnohama zem | Velký sál
27. 04. | 19.30 | Spirituál kvintet – nový koncertní program, 
ve kterém ale nechybí ani ohlédnutí za časy dávno minulými 
| Velký sál

HERECKÉ STUDIO ŠD
21. 04. | 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

TANEČNÍ CENTRUM PRAHA
25. 04. | 19.00 | Happening tanečních konzervatoří – spo-
lečné představení českých tanečních konzervatoří v rámci festivalu 
Mezinárodní týdny tance | Velký sál

MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV
26. 04. | 19.00 | Úplné zatmění – Ch. Hampton – příběh pro-
kletých básníků Paula Verlaina a Arthura Rimbauda, které jejich 
průlet životem dostal do situace, kdy nemohli být spolu ani bez 
sebe. Představení ověnčené Cenou Thálie 2013 – Petr Mikeska 
za roli Paula Verlaina | 150 min | Velký sál

17. 04. | 19.00 | Hamlet – W. Shakespeare – slavná Shake-
spearova hra, tentokrát jako rodinné drama, které se ne náhodou 
odehrává ve Skandinávii. V hlavních rolích: P. Děrgel, K. Halbich, 
K. Cibulková, rež. D. Špinar | anglické titulky | 140 min | Velký sál
17. 04. | 19.00 | Ztracená čest Kateřiny Blumové | Studio
18. 04. | 19.00 | Šoa – Příběh Miloše Dobrého / Příběh Hany 
Pravdové – T. Hrbek, L. Kolouchová, D. Hrbek – příběh dvou lidí, 
kteří se ocitli na stejných místech a prožili podobné tragédie, 
a přesto se nikdy nepotkali. Hrají: M. Dancingerová a M. Hruška. 
Rež. D. Hrbek | 60 min | Studio
19. 04. | 19.00 | Lámání chleba – J. Holcman – rodinná sága 
mapující šedesát let české historie. Malá lidská dramata v do-
bách velkých diktatur. V hlavních rolích: J. Erftemeijer, T. Červinek, 
P. Buchta. Rež. D. Gombár | Velký sál
20. 04. | 19.00 | Pankrác ´45 – M. Kinská – „Casting na po-
pravu“. Fiktivní příběh založený na skutečných událostech Hrají: 
D. Barešová/E. Josefíková, B. Pavlíková, K. Cibulková, A. Buršová 
a R. Derzsi, rež. M. Kinská | 90 min | Studio
21. 04. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? | anglické titulky | 160 min 
| Velký sál
23. 04. | 19.00 | Obraz Doriana Graye | anglické titulky | 
Velký sál
24. 04. | 19.00 | Krysař – V. Dyk – hra na motivy příliš živé le-
gendy a jedné z nejznámějších próz české literatury. V titulní roli: 
K. Cibulková, rež. D. Gombár | anglické titulky | 155 min | Velký sál
27. 04. | 11.00 | Pražská kavárna – kol. Švandova divadla – 
povaleči z kaváren, do polí a továren! Zdá se, že populární heslo 
doby po osmačtyřicátém roce, zejména pak „budovatelských“ let 
padesátých, se vrací – a to přímo z hradu! Co anebo koho však 
toto spojení označuje? Hrají: P. Buchta, A. Buršová, J. Erftemeijer, 
M. Krátká a další. Rež. D. Hrbek | Studio | veřejná generálka
28. 04. | 19.00 | PRAŽSKÁ KAVÁRNA | Studio | premiéra
30. 04. | 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 | anglické titulky 
| 80 min | Velký sál
30. 04. | 19.00 | Pražská kavárna | Studio

SCÉNICKÉ ROZHOVORY
03. 04. | 19.00 | Bára Poláková – herečka, zpěvačka, textařka 
a držitelka výroční Ceny Anděl 2015 za píseň Nafrněná Bára Polá-
ková. Moderátor David Hrbek si ji do svého pořadu pozval u příleži-
tosti vydání druhého alba, které vychází v březnu | 90 min | Studio

BUCHTY A LOUTKY
04. 04. | 19.00 | O DOKTORU JOHANNESI FAUSTOVI – hu-
debně-divadelní představení na faustovské motivy dle Tragické 
historie o doktoru Faustovi Christophera Marlowea a starých 
loutkářských her, s originální hudbou Jiřího Temla | 70 min | 
Studio | premiéra
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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
09. 04. | 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
10. 04. | 19.30 | Americký bizon – D. Mamet –„Stejný text, 
ale naprosto jiná a nová inscenace Amerického bizona. To je moje 
představa a přání.“ Slova Ondřeje Sokola k připravované inscenaci. 
Hrají: O. Sokol, M. Finger a V. Šanda, rež. O. Sokol
11. 04. | 19.30 | Ujetá ruka (Behanding in Spokane) – 
M. McDonagh – mnoho rukou, ale žádná z nich ta pravá ... Zá-
pletka hry se točí kolem drsného chlápka s pistolí, jenž přijíždí 
do malého amerického městečka hledat ruku, kterou mu kdysi 
zlovolně nechali oddělit od paže vlakem. Dramatický rukopis: 
starý McDonagh od A do Z – bravurně podaný neuvěřitelný pří-
běh, nevázané, vtipné dialogy, překvapivé zvraty a nemožnost 
odhadnout, jak to vše skončí. Úč. M. Taclík, M. Finger, M. Stehlí-
ková, O. Sokol, V. Šanda, P. Horváthová
12. 04. | 19.30 | QED – P. Parnell – inscenace hry P. Parnella QED 
(Kvantová elektrodynamika), která je soustředěným a vtipným 
postižením situací ze závěru života geniálního fyzika Richarda 
Feynmana, nositele Nobelovy ceny. Úč. V. Kratina. Rež. J. Zindulka
13. 04. | 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 na-
šem případě Lenka Skopalová, Veronika Žilková, Ivana Uhlířo-
vá 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 pojme-
nován náš kontinent. Hrají: L. Skopalová, V. Žilková, I. Uhlířová, 
S. Venclovská, rež. M. Čičvák
14. 04. | 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
15. 04. | 16.00 | Dámský krejčí – G. Feydeau – malá lež je 
mrzká, ale velká lež, to je umění! Úč. R. Holub, O. Sokol, J. Dulava, 
M. Dadák, M. Bočanová, I. Jiříčková a A. Talacková, rež. M. Čičvák
16. 04. | 19.30 | Kati
17. 04. | 19.30 | Léda (Manželskonemanželská povídka)
18. 04. | 19.30 | Černý med
19. 04. | 19.30 | Svatba pozdního léta (Variace na písmeno 
G) – J. Kačer – hra o touze být u někoho blízkého. Trochu groteska 

DIVADLA A–Z

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

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

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

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

03. 04. | 19.30 | Černý med – V. Mašek – dialog jako utkání, ja-
ko souboj o nadvládu. Ale také jako rozkoš, slast z kladení vět, akce 
a reakce. Nebezpečí na hranici šílenství, smrti, konce, flirtování 
s koncem. Modelování slov do tvarů, do hmoty, do těžké vůně, 
slova jako kyselina rozleptávající již vyřčené. Hrají: I. Uhlířová, 
V. Fridrich, rež. V. Mašek
04. 04. | 19.00 | Tramvaj do stanice Touha – T. Williams – 
„Řekli mi, že mám nastoupit do tramvaje, která jede do stanice 
Touha.“ Jedna z nejlepších Williamsových her a vrcholů americké 
dramatické tvorby. Hra se v originále jmenuje A Streetcar Named 
Desire – tramvaj jménem Desire (Touha). V New Orleans sku-
tečně existuje (nebo aspoň v době, kdy Williams Tramvaj psal, 
existovala) zastávka nazvaná Desire a je to zastávka konečná. 
Úč. L. Žáčková, J. Hájek, M. Procházková, M. Dadák, L. Jelínková, 
O. Brancuzský, V. Šanda ad., rež. L. Smoček
06. 04. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: Láhor / Soundsys-
tem: Sexy den – vyhořelý šéf neziskovky v souboji s nabuzeným 
tajemníkem. To bude grilovačka! Hrají: P. Marek, J. Švarcová, K. Da-
vidová, J. Nezhyba, M. Moštík, Z. Hudeček a další.
07. 04. | 19.30 | Bratři Karamazovi – F. M. Dostojevskij – patří 
k nejčastěji adaptovaným a uváděným Dostojevského velkým 
románovým dílům a zejména v poválečném období se v Čechách 
objevila dlouhá řada provedení, mezi nimiž zaujímá čestné místo 
dramatizace a inscenace E. Schorma v Divadle Na zábradlí (premi-
éra v březnu 1979). Hrají: J. Kukura, M. Finger, I. Orozovič/M. Čap-
ka, J. Hájek, M. Dadák, G. Míčová, N. Puklušová, I. Uhlířová, rež. 
M. Čičvák
08. 04. | 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 listo-
padu 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 
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10. 04. | 19.30 | Shakespeare a čas – setkání s profesorem 
Martinem Hilským nad dílem Williama Shakespeara. Hlavním 
tématem večera bude čas, jeho běh, jeho neúprosnost, jeho 
relativita | host
12. 04. | 19.30 | Vražda krále Gonzaga – J. Havelka – hřích je 
hřích, i když nám svědomí namlouvá opak. Hrají: S. Babčáková, 
K. Melíšková, Z. Žádníková, T. Jeřábek, M. Myšička, I. Trojan. Rež. 
J. Havelka
13. 04. | 19.30 | Ucpanej systém – I. Welsh – proč Bůh sedí 
na střídačce. Hra inspirovaná dílem Irvina Welshe Acid House. 
Divadelní adaptace: Daniel Majling. Hrají: I. Trojan, V. Neužil, 
M. Krobot, M. Myšička, M. Pechlát, J. Plesl, H. Čermák/M. Hádek, 
P. Vršek, J. Holcová, K. Melíšková, L. Krobotová. Rež. M. Vajdička
14. 04. | 19.30 | Elegance molekuly
15. 04. | 19.30 | Zimní pohádka – W. Shakespeare – psycho-
thriller se šťastným koncem.  Hrají: D. Novotný, M. Myšička, L. Kro-
botová, M. Krobot, P. Šimčík, J. Plesl, P. Vršek, V. Khek Kubařová, 
V. Polívka, S. Babčáková/J. Holcová, Z. Žádníková. Rež. O. Spišák
16. 04. | 19.30 | Kafka ’24 – K. F. Tománek – hra inspirovaná 
posledním rokem života Franze Kafky. Hrají: D. Novotný, L. Krobo-
tová, V. Neužil, B. Poláková/M. Issová, P. Šimčík, H. Čermák/K. F. To-
mánek, M. Bendová. Rež. J. Mikulášek 
17. 04. | 19.30 | Pokus o vytvoření osobnosti ze sebe sama 
– L. Balák – originální a poctivá komedie ze současnosti. Uvádí 
divadlo Komediograf, hraje R. Mikluš | host
18. 04. | 19.30 | 39 stupňů – J. Buchan, A. Hitchcock – kome-
die na motivy klasického špionážního filmu Alfreda Hitchcocka 
z roku 1935. Adaptace Patrick Barlow. Hrají: J. Plesl, S. Babčáková, 
V. Neužil a D. Novotný, rež. D. Ondříček
19. 04. | 19.30 | Vzkříšení – dramatizace povídek neznámého 
autora. Hrají: J. Holcová, M. Issová/V. Khek Kubařová, Z. Žádníko-
vá, H. Čermák, M. Hádek/V. Polívka, V. Neužil, P. Šimčík, I. Trojan, 
rež. M. Vajdička
20. 04. | 19.30 | Vražda krále Gonzaga
21. 04. | 19.30 | Dabing Street – P. Zelenka – ve dvou věcech 
jsou Češi skutečně dobří: v pití alkoholu a dabingu. Hrají: M. My-
šička, V. Neužil, H. Čermák, J. Holcová, K. Melíšková, L. Jelínková, 
rež. P. Zelenka
22. 04. | 19.30 | Elegance molekuly
23. 04. | 19.30 | Interview – T. Holman – „Svěřím ti nejtem-
nější tajemství, jedině když ty mi řekneš to svý.“ Hrají: V. Khek 
Kubařová, J. Plesl. Rež. M. Myšička
24. 04. | 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
25. 04. | 19.30 | Racek – komedie o čtyřech dějstvích. Hrají: 
K. Melíšková, J. Plesl, I. Trojan, V. Khek Kubařová, H. Čermák/T. Je-
řábek, M. Krobot, L. Krobotová, V. Neužil, Z. Žádníková/S. Babčá-
ková, P. Šimčík a další. Rež. M. Vajdička.

i velmi vážná věc. Hrají: Z. Bydžovská, J. Kačer, N. Boudová, P. Ki-
kinčuk, J. Břežková, Z. Stavná, V. Šanda. Rež. L. Smoček
21. 04. | 19.30 | POUTNÍCI DO LHASY | premiéra
22. 04. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: Souborné dílo Willi-
ama Shakespeara – J. Borgeson, A. Long, D. Singer – tři mladí 
všestranní herci mají radost, že Vám dokáží ztvárnit ty nejvý-
raznější situace a postavy z celého Shakespearova díla během 
jednoho večera. Jestli Vám to připadá nemožné, přijďte se podívat 
na představení, plného humoru a mladické nadsázky kde ověříte 
své znalosti o tomto velikánovi samotném i jeho 37 dramatech | 
Dům dětí a mládeže Praha 10 – Domu UM, DS Na Periferie
23. 04. | 18.00 | Tanec bláznů – L. Birinski – to by tak hrálo, 
abychom u nás do zítřka nesvedli revoluci. Hrají: P. Nárožný, O. Vet-
chý, J. Dulava, M. Procházková, N. Boudová, V. Kratina, P. Kikinčuk, 
L. Žáčková, H. Hájek a další, rež. L. Smoček.
24. 04. | 19.30 | Poutníci do Lhasy
25. 04. | 19.30 | Qed
26. 04. | 19.30 | Tanec bláznů
27. 04. | 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.
28. 04. | 19.30 | Poutníci do Lhasy
29. 04. | 18.00 | Činoherní klub uvádí: Poslední doutník – 
B. Ahlfors – „…Jen krotcí ptáci touží, ti divocí létají…“ – Divadlo 
Václav / Václavov
30. 04. | 19.30 | Kati

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 duben začal v pokladně DD v sobotu 17. března v 9.00, 
on-line předprodej ve čtvrtek 15. března ve 20.00

  v den představení je od 18.30 otevřen divadelní klub

05. 04. | 19.30 | Elegance molekuly | první uvedení
07. 04. | 19.30 | ELEGANCE MOLEKULY – P. Zelenka – tři 
molekuly, tři muži s vizí a odvahou riskovat. Hrají: I. Trojan, 
V. Khek Kubařová, M. Myšička, P. Šimčík, P. Vršek, Z. Žádníková, 
V. Polívka, V. Jiráček, E. Maximová, L. Jelínková. Režie: P. Zelenka 
| 1. premiéra
08. 04. | 19.30 | ELEGANCE MOLEKULY | 2. premiéra
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17. – 19. 04. | 20.00 | Jiří Havelka / Karel František Tomá-
nek / Vosto5 – Dechovka – „Lidé se mění, dechovka zůstává.“ 
Hospoda, divadlo, tancovačka… Vše ve svérázném hospodském 
site-specific hraném mezi stoly sálu v proměnách času. Stalo se 
roku 1923. Stalo se roku 1945. Stalo se včera. Děje se pořád. Do-
kument o historii, který je víc než jen dokumentem o nás. Když 
se rozdírají staré rány, když se hledají viníci, je potřeba vykopat 
a spočítat kosti. Chcete vědět, jak by vám bylo na tancovačce 
po druhé světové válce? Viděli jste už někdy slavnostní otevření 
sokolovny? A přejete svým nepřátelům pomník? Přijďte to zažít. 
Nově uváděno v Sokolovně Řepy, Na Chobotě 125/2b, Praha 6
18. – 19. 04. | 19.00 | Pieter De Buysser – The Tip of the 
Tongue – vlámský spisovatel a dramatik Pieter De Buysser vytvořil 
show pro budovu planetária. Kosmologický příběh o přenosných 
zrcadlech částic, kosmických vírech, černých dírách a hvězdných 
systémech, stejně jako o Raymondu a Grace. Filantrop s logope-
dickou vadou a obrovskou vírou v pokrok se rozhodne postavit 
vesmírnou loď. Příběh sám překonává výraznou časoprostorovou 
křivku. Tou prochází třeba holčička, kterou už mesiáš unavuje nebo 
ztracený detektiv, jehož už nikdo nehledá. Napětí postupně narůstá 
díky přenosnému urychlovači částic, vírům v Jihočínském moři, 
tuctu mlhovinových spirál a majestátní černé díře. Všechny prvky 
téhle planetární show – ač zcela vybájené – totiž přesto odrážejí 
současnou politickou a vědeckou realitu. The Tip of the Tongue: 
zkoumání hranic pro nacionalisty, lekce lokálního místopisu pro 
kosmopolity, kosmologická přednáška pro průkopníky nové vize 
světa | Královská obora 233 (Stromovka Park), Praha 7
19. 04. | 20.00 | Godspeed You! Black Emperor + special 
guest support – Godspeed You! Black Emperor dělali vždy 
všechno naopak. Místo komunikace s okolním světem kolem 
sebe vystavěli těžko proniknutelnou pavučinu mýtů, dogmat 
a bájí. Z personálního chaosu (v jedné chvíli hrálo v kapele ví-
ce než dvacet muzikantů!) ale dokázali stvořit monumentální 
zvuk, který jaksi mimochodem zaznamenávali na  geniální 
desky. Pro své fanoušky jsou Godspeed You! Black Emperor 
zosobněním toho nejčistšího přístupu k hudbě. Hodí se vů-
bec podobně striktní vize do tohoto světa? Pořádají Divadlo 
Archa, Scrape Sound a Silver Rocket
20. – 23. 04. | 50 let Divadla Husa na provázku – přehlídka 
inscenací u příležitosti 50. sezóny Divadla Husa na provázku
20. 04. | 18.00 | 50 sezón Husy na provázku – vernisáž výsta-
vy fotografií a plakátů Divadla Husa na provázku z let 1968–2018. 
Koncert kapely OKno
20. 04. | 19.00 | E. T. Pozemšťan – autorské čtení spisovatelky 
a hudebnice Evy Turnové
20. 04. | 20.00 | Eva Turnová, Sabina Machačová – Turnový 
háj – svět nahlížený očima ženy žijící v současném Česku. Texty 
Evy Turnové v podání DHNP. Rež. G. Ženatá
20. 04. | 21.30 | Koncert kapely Eturnity
21. 04. | 18.00 | Otázka peněz – debata s Tomášem Sedláčkem, 
Paralelní polis a jejich hosty na téma ekonomických problémů sou-
časnosti, fungování peněz a kryptoměny. Moderuje Renata Kalenská

26. 04. | 19.30 | Kakadu – K. F. Tománek, J. Havelka – hra ze ži-
vota. Hrají: S. Babčáková, S. G. Janáčková/E. Novotná, V. Khek Ku-
bařová, J. Holcová, B. Poláková, D. Novotný, J. Plesl, rež. J. Havelka 
29. 04. | 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
30. 04. | 19.30 | Elegance molekuly

ANTI.KVARIÁT DD
  vstup přes Dejvickou divadelní kavárnu

15. 04. | 20.00 | Večer jedna báseň – netradiční talk show 
Lukáše Pavláska
16. 04. | 20.00 | Spal jsem s Marilyn – hudební představení 
studia DAMÚZA
22. 04. | 16.00 | Pohádky slovosledí babičky – soubor Slo-
vosledi, vypravěč Justin Svoboda
23. 04. | 20.00 | Co.media – intermediální integrál Martina 
Myšičky.

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

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

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

06. 04. | 20.00 | Submotion Orchestra (UK) @ Mladí ladí 
jazz 2018 – electro-jazzová partička Submotion Orchestra si 
v Česku našla díky svým strhujícím koncertům spoustu oddaných 
fanoušků. Po pěti letech se nyní do Prahy vrací s novou deskou 
Kites. Submotion Orchestra čerpá inspiraci z dubstepu, jazzu, 
breakbeatu i ambientu. Její koncerty spočívají jak v dokonalé 
sehranosti, tak v účinném souladu křehkých motivů a melodií 
s hutnými beaty, basy a podmanivým vokálem
08. 04. | Mezinárodní den Romů
11. 04. | 20.00 | Divadlo Vizita – Dvojitý Apríl – nespoutané 
improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Še’ze, Zdeňka Konopáska 
a Viktora Zborníka. Hosté Yellow Sisters
12. 04. | 20.00 | Petr Nikl – Žlutá tma – světelný melodram 
volně navazující na představení Já jsem tvůj zajíc. Lze polapit 
světlo? Prošlý čas nelze potkat. Slunce však stále svítí, a když 
září, budí minulost. Petr Nikl – pohyb, manipulace, zpěv. David 
Vrbík – hudba, zvuk, lasserová interakce. Krusha – světla, krokové 
motory. Ondřej Eremiáš – průlety objektů. První vývojová fáze 
| vstupné zdarma
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DIVADLO HORNÍ POČERNICE
Votuzská 379/11, 193 00 Praha 9
tel.: +420 281 920 326 (kancelář), 281 860 174 (pokladna)
e-mail: divadlo@divadlopocernice.cz
www.divadlopocernice.cz

  pokladna otevřena po–pá 16.00–19.00
  internetové rezervace vstupenek na www.divadlopocernice.cz 
a na divadlo@divadlopocernice.cz (nevyzvednuté vstupenky vracíme 
do prodeje po uplynutí 7 dnů od zadání rezervace, toto omezení se 
týká i vstupenek na dětská představení)

  e-vstupenka – vstupenky si lze koupit a vytisknout v pohodlí domova
  spojení: metro B – Černý Most, nástupiště č. 15, bus 221, 303, 304, 
353 stanice Divadlo Horní Počernice nebo 141 do stanice Komárovská

03. 04. | 19.30 | Tchýně na zabití – J. Zindulka – hrají: L. Zed-
níčková, D. Homolová, A. Kulovaná, M. Kraus, rež. J. Zindulka | 
Fanny agentura | 120 min | vstupné 300, 250, 230 Kč | částečně 
zadané představení
04. 04. | 19.30 | Vladimír Mišík a ETC – koncert jedné z nej-
výraznějších osobností české populární hudby | vstupné 300 Kč
07. 04. | 19.30 | Válka s mloky – P. Kohout, K. Čapek – divadelní 
parafráze známého Čapkova románu. Rež. K. Šimicová | DS Právě 
Začínáme | 160 min | vstupné 120, 100, 80 Kč 
08. 04. | 15.00 | Příhody včelích medvídků – výpravná pohád-
ka inspirovaná oblíbeným večerníčkem | Divadlo Krapet | 60 min 
| vstupné 100, 80, 60 Kč 
10. 04. | 19.30 | Gedeonův uzel – J. Adams – výsostně intimní 
dialog matky a učitelky jejího syna, který s každou prožitou vte-
řinou stále čitelněji míří ke katarznímu prozření. Prozření, které 
nešetří ani jednu z protistran, natož diváka. Hrají: V. Cibulková, 
K. Kaira Hrachovcová, rež. P. Strnad | SpoluHra | 95 min bez pře-
stávky | vstupné 320, 320, 280 Kč 
12. 04. | 18.00 | Dechový orchestr – koncert žáků ZUŠ Rati-
bořická | 60 min | vstup zdarma, nutná vstupenka
14. 04. | 15.00 | Vodník Česílko – V. Čtvrtek – činoherní po-
hádka podle předlohy Václava Čtvrtka | Divadlo D5 | 60 min | 
vstupné 100, 80, 60 Kč 
15. 04. | 16.00 | Šakalí léta – P. Šabach, J. Hřebejk, P. Jar-
chovský, D. Foffová – jak k nám přišel rock’n’roll ? A má vů-
bec ještě dnešním dětem co říct? Umí ho zazpívat, zatančit? 
A opravdu ví, jak vypadal rok 1956 v socialistické republice? 
Přijďte se podívat, jak si s mnoha otázkami poradily děti ve vě-
ku 6-16 let…možná i vy pochopíte, že radost se dá najít vždyc-
ky a všude. Hrají: děti dramatických souborů Dividlo & Kejlíři, 
Leonardo Dolní Měcholupy, rež. D. Foffová | CVČ Leonardo | 
120 min | vstupné 150 Kč 
19. 04. | 19.30 | Po strništi bos – život na malém městě v době 
2. světové války očima osmiletého Edy. Hrají: O. Vetchý, T. Voříško-
vá, J. Tříska a další, rež. J. Svěrák | 111 min | vstupné 80 Kč | kino

21. 04. | 20.00 | Stefano Massini / Dynastie (Lehman Bro-
thers) – dějiny kapitalismu čili Portrét židovské německé rodiny 
jako skalpel otevírá útroby historie USA. Rež. M. Dočekal
21. 04. | 22.30 | Pražská jidiš kapela – ryze taneční kapela 
s jidiš repertoárem.
22. 04. | 18.00 | Zkušebna – Dalibor Buš a Vít Pískala improvi-
zují na nejrůznější témata | Free style
22. 04. | 20.00 | Brecht, Bresson, Kosztolányi, Pitínský / 
Triptych (Matka. Služka. Panna) aneb Jak zahrát malého 
nácka – inscenace o ženském údělu čili „Ve zlu je předtucha 
něčeho tajného“. Rež. J. A. Pitínský.
23. 04. | 18.00 | Autorské čtení Kateřiny Tučkové – pražské 
setkání s  oceňovanou brněnskou spisovatelkou a  kurátorkou 
Kateřinou Tučkovou
23. 04. | 20.00 | Kateřina Tučková – Vitka – osud mladé 
talentované brněnské skladatelky, dirigentky a femme fatale 
Vítězslavy Kaprálové. Rež. Anna Petrželková. Po skončení před-
stavení hudební tečka – něco málo od Kaprálové v podání pro-
vázkovského tělesa
25. 04. | 20.00 | Knihovna Martina C. Putny – Odsouzeni 
šilhat na Východ? – střední Evropa pohodová, nebo Visegrád 
fašounský? Kolem roku 1989, to bylo řečí o střední Evropě: Rus 
nás unesl, teď se vracíme, nejsme Východ! Ať žije staré Rakousko, 
ať žije nostalgie! Přes rakouskou tradici zpátky na Západ. Střední 
Evropa: malé národy, spolužití, tolerance, poživačnost, žij a nech 
žít. A dnes? Visegrád, spolek fašounů? Jeden národ, jeden vůdce, 
jedna strana. Cizáky pryč! Přijmeme křesťanskou služku! Že se 
musí denně modlit? Ne, že nesmí být Židovka. Jo a Putna vydal 
o  Střední Evropě knížečku. Dramaturgická koncepce: Martin 
C. Putna, Ondřej Hrab a Jana Svobodová. Audiovizuální koncepce: 
Jan Burian a Jaroslav Hrdlička
26. – 29. 04. | 20.00 | VOSTO5/Divadlo Archa – Kolonizace 
– nový počátek – kdo jsme – kam jdeme – kdo přijde po nás. 
Zážitková sci-fi simulace překračující horizont událostí, hranici 
gravitace a limity lidského vnímání. Lidé od nepaměti toužili 
prozkoumávat daleký vesmír. Co nás k tomu žene? Zvědavost, 
pokrok, dobrodružství, zvětšování životního prostoru, šíření 
lidské DNA, nebo jen obyčejná lidská pýcha? Kolonizace nových 
planet je nevyhnutelnou budoucností. Bude ale vesmír koloni-
zován právě člověkem? Netradiční inscenace Divadla VOSTO5 
inspirovaná Archou, evolucí a československými sci-fi komiksy 
z časopisu ABC. Inscenace je vhodná pro dospělé a děti od 8 let. 
Rež. J. Havelka

VEŘEJNÉ NATÁČENÍ SHOW JANA KRAUSE
3., 10., 17., 24. 04. vždy od 19.30, 24. 4. také v 17.00 

  produkce a dramaturgie: In Film Praha
  vstupenky v předprodeji v pokladně Divadla Archa a on–line a v síti 
Goout

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

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

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

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

  vybraná místa v prodeji také v sítích Ticket Art, Ticketpro  
a Ticketportal

  internetový předprodej vstupenek na www.divadlokalich.cz
  registrujte se při online nákupu nebo v pokladně divadla a využívejte 
výhod věrnostního programu Divadla Kalich

  bližší informace o muzikálech najdete v rubrice „Muzikály“

01. 04. | 13.30 a 18.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela 
Landy 
03. 04. | 19.00 | Začínáme končit – komedie uznávaného 
francouzského autora a komika nabízí unikátní hereckou příle-
žitost Barboře Hrzánové, která ztvární jednu ženskou hrdinku, 
a přesto se jedná o dvojroli: hraje totiž nejen atraktivní ženu své-
ho věku, ale také stejnou ženu tak, jak ji vidí její manžel, který 
je přesvědčený, že jeho manželka v poslední době příliš rychle 
stárne… Francouzská komedie výstižně vypráví o vztazích mezi 
muži a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí a ošklivosti, 
o (ne)schopnosti být spolu. Hrají: B. Hrzánová, R. Holub, R. Zima, 
R. Fidlerová/J. Tesařová/J. Jiskrová, rež. L. Engelová
04. 04. | 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 promyšle-
ným plánem. A stane se ještě něco daleko zvláštnějšího – po měs-
tě se najednou začnou ztrácet desítky a desítky občanů… Hrají: 
Z. Bydžovská, P. Liška, J. Polášek, rež. P. Novotný
05. 04. | 19.00 | Pro tebe cokoliv – první české uvedení výbor-
né francouzské komedie, která baví celou Paříž. Mateřská láska 
nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, 
že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Sa-
mozřejmě jí podpoříte! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin 
převlečete do oblečení z biobavlny, sundáte paroží ze zdí a nově 
zařídíte celý byt, namísto steaku připravíte zeleninové hody 
a na výběrovou komisi zahrajete divadlo, že jste „alter-globali-
zační nadšenci“, i když nemáte ponětí, co to je. Hrají: J. Paulová, 
P. Zedníček, D. Suchařípa, L. Hampl, P. Vojáčková, S. Lewandowská, 
K. Kašpar, rež. P. Kracik

20. 04. | 19.30 | Dáda Stoklasa 85 – večer věnovaný nedožitým 
85. narozeninám Vladimíra Stoklasy. Během večera uvidí diváci 
premiéru dokumentárního filmu režisérky Světlany Lazarové o ži-
votě Dády Stoklasy – legendy ochotnického divadla z Horních 
Počernic | vstupné zdarma, nutná vstupenka
21. 04. | 19.30 | Všehochuť – Kairovo kvarteto zahraje v Hor-
ních Počernicích již podruhé. Uslyšíte Quartet F. Schuberta p. 125 
No. 1, Op. 33 No. 2 J. Haydna, Op. 51 A. Dvořáka. Zazní také sólové 
výkony, jako např.: A. Rubinstein Op. 49 Sonáta pro violu a klavír, 
také několik sólových skladeb pro klavír a další skladby | 90 min | 
vstupné 120, děti, studenti a senioři 100 Kč
22. 04. | 15.00 | Zpátky do Afriky II. – J. Dvořák, E. Čechová 
– napínavý příběh s veselými písničkami a mnoha cirkusovými 
čísly. Zvířata z pražské ZOO se vydávají na dobrodružnou cestu 
do Afriky… ale co bylo dál, když konečně dorazila domů? rež. 
E. Čechová | Rodinné divadlo Na Radosti Horní Počernice | 60 min 
| vstupné 100, 80, 60 Kč | obnovená premiéra
23. 04. | 19.30 | Špindl – do zasněženého Špindlerova Mlýna 
si na dámskou jízdu vyrazí sestry Eliška, Katka a Magda. Chtějí 
si odpočinout, pobavit se a potkat pana dokonalého … nebo 
aspoň přijatelného. Hrají: A. Polívková, A. Krausová, K. Klausová, 
D. Gránský, K. Zima, J. Révai a další, rež. M. Cieslar | 98 min | 
vstupné 80 Kč | kino
24. 04. | 19.30 | Hvězdné manýry – M.  McKever – rych-
lá a  bláznivá fraška, která potrénuje divákovu bránici. Hrají: 
L. Vaculík, M. Bočanová, A. Gondíková, V. Žehrová, M. Zounar, 
I. Andrlová a další, rež. R. Štolpa | DS Háta | 135 min | vstupné 
370, 350, 330 Kč |
25. 04. | 17.00 | VI. ZUŠkový koktejl – přehlídka toho nejzají-
mavějšího z dramatického i hudebního oddělení ZUŠ Ratibořická 
a ZUŠ Čakovice | vstupné zdarma, nutná vstupenka
26. 04. | 19.30 | Protentokrát Chvaly – T. Durdilová, E. Če-
chová, T. Vohryzková – dokumentární představení o proměnách 
Prahy a Horních Počernic za protektorátu. Scénicky ztvárněné 
skutečné osudy interpretek, které byly ve 40. letech dětmi. 
Živé vyprávění a dobové dokumenty, které zobrazují příběh 
statků na  Chvalech, Chvalské školy a dalším pražských míst. 
Pořad je určen divákům od 8 let, jejich rodičům a prarodičům. 
Vystupují: I. Dlanská, E. Warausová, rež. T. Durdilová, E. Čechová, 
T. Vohryzková | Divadelní spolek TisíciHran | vstupné 120 Kč, 
děti do 15 let 80 Kč
29. 04. | 15.00 | Paddington 2 – komedie, Velká Británie, 
Francie – ten nejroztomilejší medvídek z nejtemnějšího Peru 
prožívá nová dobrodružství v Londýně, rež. P. King | 103 min | 
vstupné 80 Kč | kino
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16. 04. | 19.00 | Baronky – Michael Mackenzie ve své napí-
navé hře uhrančivě stopuje nenápadné, dojímavé, a přece kruté 
jednání baronky k oddané a zanedbané služce. Tento skutečný 
herecký koncert Evy Holubové a Zuzany Bydžovské skrývá mnohá 
překvapení i fascinující zvraty. Hrají: E. Holubová a Z. Bydžovská. 
Autorem úpravy, režisérem a scénografem je Š. Caban
17. 04. | 19.00 | Ani spolu, ani bez sebe – stejně jako v případě 
divácky mimořádně úspěšných komedií Drahouškové a Sbohem, 
zůstávám!, přivádí herečka Jana Paulová na naši divadelní scénu 
v české premiéře největší komediální hit současné Paříže. Byty 
obou hrdinů dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva 
jako by žili každý na jiné planetě. Ona – renomovaná psycholožka, 
on – manažer marketingu. Shodnout se dokážou jen na jediném: 
že toho druhého prostě nemůžou vystát. Úč. J. Paulová a D. Su-
chařípa, rež. L. Engelová
18. 04. | 19.00 | Bez předsudků – komedie pro odvážné di-
váky 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 vě-
cech, na které se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen. Hrají: 
J. Paulová a P. Zedníček, rež. R. Štolpa.
19. 04. | 19.00 | Krysař 
20. 04. | 19.00 | Krysař 
21. 04. | 14.30 a 19.00 | Krysař 
22. 04. | 13.30 a 18.00 | Krysař 
23. 04. | 19.00 | Dvě noci na Karlštejně – vyhledávaní di-
vadelní tvůrci, scénárista Petr Kolečko a režisér David Drábek se 
po velice úspěšné inscenaci Žena za pultem 2: Pult osobnosti, 
opět scházejí nad novou komedií, napsanou přímo pro Divadlo 
Kalich. Iveta je nejlepší česká manželka. Všude dokázala vždyc-
ky sehnat český knedlík. Proto si ji také bere nejmocnější muž 
Čech, velkopaštikář Boris. Boris si myslí, že má úroveň, není jen 
zbohatlík. Je osvícený jako Karel IV. Svatba s Ivetou tak může být 
jen na Karlštejně a svatební noc jen v Karlově komnatě. A přes 
den golf se svatebčany na zdejším hřišti. Všichni mají svůj hen-
dikep… Hrají: L. Benešová, V. Kopta, I. Chmela, J. Bernášková, 
rež. D. Drábek
24. 04. | 19.00 | Zabiják Joe – tarantinovsky (roz)laděná ko-
medie, která vás bude překvapovat od začátku do konce. Kultovní 
lovestory z pera jednoho z nejvýznamnějších současných ame-
rických 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 nezamě-
nitelný 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
25. 04. | 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 

06. 04. | 19.00 | Atlantida – muzikál s hity Mira Žbirky
07. 04. | 14.30 a 19.00 | Atlantida
08. 03. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál On-
dřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové 
08. 03. | 19.00 | Titanic – komedie o nejbezpečnější plavbě 
všech dob je vtipnou parodií pro dva herce v mnoha úlohách. Gi-
gantická slavná loď, známé události jejího zániku, událost století, 
velký příběh, stovky a stovky osudů, ledovec, šťastné i nešťastné 
konce – to všechno nám v této komedii zahrají jen dva herci. Na co 
potřeboval Hollywood davy statistů a výpravné dekorace, dokážou 
zvládnout dva čeští mořeplavci s využitím základních divadelních 
technik imaginace, představivosti a pochopitelně zázraku. Hrají: 
F. Blažek a M. Vladyka, rež. J. Nvota
09. 04. | 19.00 | Žena za pultem 2 Pult osobnosti – legendár-
ní vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské komedii! 
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida Drábka 
ve hře Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná jednou může 
být pravda! Hrají: O. Kaiser, J. Lábus, rež. D. Drábek
10. 04. | 19.00 | Queenie – koncertní divadlo nejúspěšnější 
Queen tribute kapely v ČR s mezinárodním renomé
11. 04. | 19.00 | Kočka v oregánu – jedna z nejúspěšnějších 
současných anglických komedií nabízí spoustu humoru i vážného 
citu a velké příležitosti pro výjimečně obsazený čtyřlístek herců. 
Střet jemných velkoměstských intelektuálů s venkovskou zemi-
tostí, dávné ambice, sny, touhy a v neposlední řadě vzájemné 
předsudky. Na tak pestré paletě témat staví tato konverzačně 
– situační komedie, která pojmenovává zdaleka nejen humorné 
aspekty naší současnosti. Hrají: B. Hrzánová, R. Holub, K. Cibul-
ková, Z. Velen, rež. L. Engelová
12. 04. | 19.00 | Sbohem, zůstávám! – velký francouzský 
komediální hit se chlubí naprosto výjimečným hereckým obsa-
zením. Poprvé se v něm totiž scházejí na jednom jevišti dvě skvělé 
komičky Iva Janžurová a Jana Paulová, jejichž herecký koncert 
doprovázejí další výteční herci. Myslíte si, že máte svůj život vždy 
pod kontrolou a jste za všech okolností pány situace? Tato hra 
vás velmi rychle vyvede z omylu. Hrají: I. Janžurová, J. Paulová, 
P. Zedníček, J. Dulava/A. Procházka/ M. Pleskot, rež. A. Procházka     
13. 04. | 19.00 | Robin Hood – muzikál
14. 04. | 14.30 a 19.00 | Robin Hood
15. 04. | 19.00 | Podivný případ se psem – M. Haddon, S. Ste-
phens – dramatizace literárního bestselleru Marka Haddona Po-
divný případ se psem se stala velkým hitem současných světových 
jevišť. Nyní se konečně dostala na pražskou scénu, a to v režii respek-
tovaného tandemu Skutr, který proslul svou nápaditou divadelní 
poetikou, a s mimořádným hereckým obsazením. Hlavní hrdina 
strhujícího vtipného i dojemného příběhu je patnáctiletý Christo-
pher. Matematický génius, ale také autista, který příliš nerozumí 
okolnímu světu ani lidem. Během zdánlivě nevinného vyšetřování 
detektivního případu ze sousedství rozkryje docela jinou záhadu 
– která mu zásadně promluví do života. Úč. J. Cina, S. Babčáková, 
H. Vagnerová, M. Daniel, Z. Stavná, P. Vančura, rež. Skutr
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16. 05. | Báječná neděle v Parku Creve Coeur
17. – 19. 05. | Krysař – muzikál Daniela Landy 
20. 05. | Kočka v oregánu
21. 05. | Baronky
22. 05. | Moje hra
23. 05. | Bez předsudků 
24. 05. | Ani spolu, ani bez sebe
25. – 26. 05. | Tajemství – muzikál Daniela Landy
27. 05. | Mauglí – rodinný muzikál
28. 05. | Dvě noci na Karlštejně
29. 05. | Zabiják Joe
30. 05. | Sbohem, zůstávám!
31. 05. | Splašené nůžky 

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

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

  představení pro děti naleznete v rubrice „Divadla pro děti“

03. 04. | 19.30 | Kabaret na konci světa aneb výprodej 
komediantů – divadelně-dokumentární klaunerie | Divadlo 
Ujeto | vstupné 150, 80 Kč
04. 04. | 19.30 | Dokonalá pitomost – Vyhnout se vlastnímu 
zasnoubení? Zařídit jedno cizí? Získat pro strýce vzácnou staro-
žitnost? Zachránit tetičku před vězením? A nezmačkat si při tom 
všem sváteční oblek? Když máte správného sluhu, žádný problém. 
Slavná dvojice anglického humoru Bertie Wooster a jeho komorník 
Jeeves, doplněná o excentrickou služebnou v netradičním diva-
dle na divadle. Držte si buřinky, jízda začíná! | Divadlo NaHraně 
| vstupné 220 Kč
05. 04. | 19.30 | Vlny – monodrama herečky Nataši Burger 
o mnoha polohách ženy | vstupné 200 Kč
08. 04. | 19.30 | Duše K – tentokrát s manžely Patakyovými 
o reflexní terapii – poutavé vyprávění Jaroslava Duška a jeho 
hostů s besedou s diváky | vstupné 250 Kč
09. 04. | 19.30 | Neskonalá – M. Faber, J. Bulis – šibeniční 
humor Michela Fabera spolu s poetickou melancholií Jiřího Bulise. 
Kabaret o tom, jak tragické je najít životní lásku, protože ji dřív 
nebo později ztrácíme. „Kéž bych se dožil sta let, s Evou po boku, 
a nikdy nic takového nenapsal.“ Jenže co když všechno mění jediný 
její úsměv? | Divadlo NaHraně | vstupné 250 Kč

cituplné komedii se z veliké vášně a touhy po štěstí v žáru jednoho 
horkého dne proplétá příběh čtyř ženských hrdinek. Nechtějí nic 
víc a nic míň než kdokoli z nás: vymanit se z nijakosti obyčejného 
života, žít romantický život plný vzruchů i vykřičet svou žádosti-
vost navzdory tušené šedi dnů. Hrají: S. Remundová, L. Žáčková, 
B. Munzarová a I. Janžurová, rež. I. Janžurová
26. 04. | 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
27. 04. | 19.00 | Johanka z Arku – muzikál
28. 04. | 14.30 a 19.00 | Johanka z Arku
29. 04. | 19.00 | Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vakem – di-
vadelní představení složené z oblíbených scének z dílny Oldřicha 
Kaisera a Jiřího Lábuse z televizních pořadů Možná přijde i kou-
zelník a Ruská ruleta a s několika bonusy navíc, doprovázených 
písničkami Dáši Vokaté
30. 04. | 19.00 | Moje hra – Moje hra je komedií o životě, jak-
koli hlavnímu hrdinovi jeho život právě vyprchal ze žil. Magie 
divadla umožní spisovateli Jankulovskému už z „druhého břehu“ 
mluvit s jeho poslední ženou. Oba tedy mají vzácnou možnost 
říci si spoustu věcí, na které v každodenním shonu nemáme čas 
a u kterých zpětně litujeme, že jsme je nestihli vyslovit. Kome-
die odkrývá s nadhledem, odzbrojující upřímností a především 
humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu třináctých 
komnat. Současně fandí životu. Hrají: J. Bartoška,  Z. Bydžovská, 
J. Janěková ml., N. Divíšková/R. Hermanová, V. Peterková, A. Kout-
ná, A. Kačerová, M. Kubačák, rež. J. Kačer

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
02. 05. | Veletoč – předpremiéra  
03. 05. | Už nikdy sám!
04. – 06. 05. | Osmý světadíl – muzikál s hity skupiny Elán
06. 05. | Žena za pultem 2: Pult osobnosti
07. 05. | Božská Sarah
08. 05. | Začínáme končit
09. 05. | VELETOČ – premiéra
10. 05. | Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem
11. – 13. 05. | Srdcový král – muzikál 
13. 05. | Dvě noci na Karlštejně 
14. 05. | Titanic
15. 05. | Pro tebe cokoliv
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29. 04. | 19.30 | Když se zhasne – mrazivá komedie Romana 
Vencla a Michaely Doležalové. Vánoční večírek se proměňuje 
v rozvodové bitevní pole, kde se bojuje zbraněmi nejtěžšího 
kalibru, a  kde vítěz může být jen jeden... | DS Pod Hanou | 
vstupné 250 Kč
30. 04. | 20.00 | Refresh – minimalistické experimentální 
představení pro dvě tanečnice a interaktivní krabici | tanečně-
-pohybové představení Mirka Eliášová a kol. | vstupné 160 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 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 tel. 284 681 103, rezervace na představení pro dospělé končí vždy 
předcházející úterý

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

  změna programu vyhrazena

07. 04. | 19.00 | Spiknutí – M. Janda – černá komedie z tajem-
ného prostředí skrytých vládců světa. Každý občas zažije takový 
hlodavý a neodbytný pocit, že vládu nad jeho životem převzal 
někdo cizí, a že se neřízeně řítí prudkou skluzavkou bez toho, 
aby na svůj pohyb měl sebemenší vliv | hraje Divadlo NA KUSY | 
vstupné 100 Kč/studenti a senioři 70 Kč
11. 04. | 19.00 | Hvězdný večer – Roman Skamene – ve-
čer se známým českým hercem, který se na filmových plátnech 
objevoval již od dětství. Povídání o herectví, životě a o všem, co 
vás zajímá. Večerem provází Bohumír Starý | vstupné 150 Kč/
studenti a senioři 70 Kč
18. 04. | 19.00 | Harlekin pro sólový klarinet – K. Stockhau-
sen – pro sólový klarinet. Unikátní zábavné představení, ve kte-
rém se spojuje hudba, tanec a pantomima. Jako Harlekýn, který 
baví i dojímá a přitom hraje na klarinet, se představí Karel Dohnal 
| vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč
22. 04. | 15.00 | Antonín Panenka – divadelní bonboniéra, 
speciál nejen pro muže. Setkání s fotbalovou legendou. Pořadem 
provází Jiří Vaníček | Vstupné 70 Kč
25. 04. | 19.00 | Hvězdný večer – Jan Cimický – je známý 
především jako psychiatr. Méně už se o něm ví, že je také pro-
zaikem, básníkem, překladatelem, dramaturgem a scenáristou. 
Přijďte prožít večer v jeho přítomnosti. Dotazy z publika vítány | 
vstupné 150 Kč/studenti a senioři 70 Kč

10. 04. | 19.30 | IMPRO Samé vody: Plešatá keramička – 
totální divadelní improvizace. Jako vždycky, vždycky jinak. Hrají 
A+M Duškovi, S. Adamová a J. Kliment.
11. 04. | 19.30 | Ty dvě, které obědvají – autorské představení 
Nataši Burger a Vlaďky Kužílkové | vstupné 200 Kč
12. 04. | 19.30 | Anna Karenina – vášnivý příběh o niterné 
podstatě lásky. Dramatizace a režie Iveta Dušková | Divadlo Cylindr 
| vstupné 250 Kč
13. 04. | 19.30 | Budu všude kolem tebe – skutečné příběhy 
o bolesti a naději vyprávějí ženy-matky, které ztratily své děti | 
Divadlo Cylindr | vstupné 200 Kč
15. 04. | 19.30 | Du-Chanson – dva nástroje, dva hlasy a jedno 
souznění | Divadlo Cylindr | vstupné 200 Kč
16. 04. | 19.30 | Hrabě 2.15: Bez dechu – obyčejná zkouška 
kapely, která se stane osudovou. V žilách samozvaných jazzma-
nů koluje zbytkový alkohol a vášeň pro život a poezii. Hrají, milují, 
smějí se, chybují. A čekají na posledního z nich, na básníka. Pro 
všechny, kdo ve svých rukou nesou tento krásný ztřeštěný a je-
diný svět | Divadlo NaHraně | vstupné 250 Kč
17. 04. | 19.30 | Paralelní vesmíry – cenami ověnčená, svě-
ží, vtipná i dojemná, ale hlavně chytře napsaná romance z pera 
jednoho z nejnadanějších mladých britských autorů | Divadlo 
NaHraně | vstupné 220 Kč 
18. 04. | 19.30 | Tonka Šibenice – pravdivý příběh známé pro-
stitutky, v režii Jaroslava Duška | Divadlo Cylindr | vstupné 200 Kč
19. 04. | 19.30 | EDITH PIAF: DNES NECHCI SPÁT SAMA – 
„Měla život tak smutný, že se zdá příliš krásný na to, aby byl 
pravdivý“ – divadelní představení inspirované knihou Simone 
Berteaut Edith Piaf | Divadlo Cylindr | vstupné 200 Kč | premiéra
20. 04. | 19.30 | Čtyřhra – kdo se o koho stará a kdo na koho co 
hraje? Sarkastická vztahová komedie o nebezpečné přitažlivosti 
a různých tvářích lásky.  A také o tom, co všechno si neříkáme a co 
nás to pak stojí | Divadlo NaHraně | vstupné 220 Kč
21. 04. | 19.30 | Upír ve sklepě – kdo není upír, jako by nee-
xistoval. Komedie o žízni po krvi, lásce k alkoholu a šmejdech | 
Divadlo Blama | vstupné 200 Kč
23. 04. | 19.30 | Dášo, vstávej! – jemně burleskní divadelní 
sonda do života nepřehlédnutelné herečky, vášnivé milovnice 
želatinových cukrátek a neodolatelné zlodějky květin Dáši F. | 
Divadlo Ujeto | vstupné 150, 80 Kč
24. 04. | 19.30 | Muž, který sázel stromy – čtení z knihy 
francouzského spisovatele  Jeana Giona s hudebním podkresem. 
Příběh muže, který sázel naději a sklidil štěstí | Divadlo Cylindr 
| vstupné 200 Kč
25. 04. | 19.30 | Anna Karenina | Divadlo Cylindr | vstupné 
250 Kč
26. 04. | 19.30 | Čtyřhra | Divadlo NaHraně | vstupné 220 Kč
27. 04. | 19.30 | Edith Piaf: Dnes nechci spát sama | Divadlo 
Cylindr | vstupné 200 Kč
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21. 04. | 15.00 | Pravda
23. 04. | 19.00 | Ženy na pokraji nervového zhroucení – 
D. Yazbeck, J. Lane – muzikál
24. 04. | 19.00 | Famílie
26. 04. | 19.00 | Sugar (Někdo to rád horké)
27. 04. | 10.30 a 19.00 | Eva tropí hlouposti – F. Vavřincová
28. 04. | 15.00 | Pravda
30. 04. | 19.00 | Ženy na pokraji nervového zhroucení

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

  pokladna otevřena v den představení 1 hodinu před jeho začátkem

05. 04. | 10.00 | Obušku z pytle ven – pohádka
11. 04. | 10.00 | Čert a Káča – pohádka
24. 04. | 19.00 | Třetí prst na levé ruce – D. Canavan
27. 04. | 10.30 | Po Fredrikovi – veřejná generálka
28. 04. | 19.00 | PO FREDRIKOVI – M. Brunn | premiéra

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.

03. 04. | 19.00 | Už je tady zas! – T. Vermes – „Vypadám snad 
jako zločinec?“ / „Vypadáte jako Hitler!“ Úč. O. Kavan (nominace 
na cenu Thálie 2017), K. Hrušínská, Z. Hruška, M. Kern, M. Šplech-
tová, M. Sitta, T. Němcová, rež. M. Balcar
04. 04. | 19.00 | Generálka – J. Hubač – základní složky světa 
se skládají z ohně, vzduchu, země a Bohdalové. Úč. J. Bohdalová, 
R. Holub, P. Vacek, M. Sitta, Z. Hruška, Z. Maryška/L. Hruška, rež. 
R. Balaš | nevhodné pro mládež do 12 let
05. 04. | 19.00 | Paní plukovníková – B. Ahlfors – „V Japonsku 
je prý docela obvyklé, že příbuzný mají své zesnulé doma.“ Úč. 
J. Bohdalová, L. Švormová/J. Tvrzníková, J. Satoranský, V. Jeníková, 
V. Zawadská, Z. Maryška/R. Novák a Z. Hruška, rež. V. Strnisko
09. 04. | 19.00 | Charleyova teta – J. B. Thomas – komedie, 
která vás zbaví blbé nálady. Úč. P. Vacek, M. Kern, V. Liška, T. Něm-
cová, K. Hrušínská, M. Šplechtová/V. Zawadská, M. Sitta, Z. Ma-
ryška/L. Hruška, A. Schmidtmajerová/A. Daňková /D. Pfauserová, 
J. Hrušínský/Z. Hruška, rež. J. Hrušínský

26. 04. | 19.00 | PT Divadlo slaví 15 let – benefiční večer pro 
centrum Anabell | pronájem otevřený veřejnosti
27. 04. | 19.00 | Flamenkeria – hudebně-taneční vystoupení 
| pronájem

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

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

  Černé divadlo Metro najdete v rubrice „Černá divadla“ 

17. 04. | 19.00 | Tolik hlav – naše hra je o snech, touhách, ale 
i o vášni pro věc samotnou a je srozumitelná i pro dnešní mladou 
generaci stejně, jako je i vzpomínkou pro generaci padesátníků 
a výš… Napsal: Kamil Střihavka. Hrají: Z. Hadrbolcová, K. Leich-
tová, J. Dolanský, J. Zadražil | vstupné: 333 Kč | host

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

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

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

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

04. 04. | 19.00 | Famílie – J. DiPietro
05. 04. | 19.00 | Jeptišky – D. Goggin – muzikál
07. 04. | 15.00 | Famílie
09. 04. | 19.00 | Miláček Célimare – E. Labiche
10. 04. | 19.00 | Mezi nebem a zemí – P. Valentine
11. 04. | 19.00 | Sugar (Někdo to rád horké) – P. Stone, 
J. Styne, B. Merill – muzikál
12. 04. | 19.00 | Jeptišky
13. 04. | 19.00 | Techtle mechtle – D. Benfield
14. 04. | 15.00 | Sugar (Někdo to rád horké)
17. 04. | 10.30 | Pravda | veřejná generálka
17. 04. | 19.00 | Mezi nebem a zemí
18. 04. | 19.00 | PRAVDA – F. Zeller | premiéra
20. 04. | 19.00 | Miláček Célimare
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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

04. 04. | 19.00 | Krvavá Henrietta aneb Jedno jaro v Paříži 
– inscenace studentů 6. ročníku Hudebně dramatického oddělení. 
Příběh z dob, kdy Evropa tančila valčík. Muzikál pro činoherce 
autorů Oldřicha Daňka a Jana F. Fischera. Hrají a zpívají: E. Nejedlá, 
K. Kopčová, M. Rajdlíková, D. Jetel, L. Stirský Hädler, L. Klíma, 
rež. J. Kačmarčík.
05. 04. | 19.00 | Evergreen – scénický koncert inspirovaný 
kariérou a životem Barbry Streissand. Hrají studenti 5. ročníku 
oddělení populární hudby. „My jsme něco extra! My jsme ten 
preclík mezi žemlema!“
16. 04. | 19.00 | ZPÍVAJÍCÍ BENÁTKY – Adolf Hoffmeister, 
Jaroslav Ježek – hudební komedie. Hrají: studenti Hudebně 
dramatického umění, rež. prof. F. Laurin.
18. 04. | 19.00 | Tlustý prase – komedie o kultu štíhlosti. 
Hlavním nehrdinským hrdinou současné americké hry je mladý 
úspěšný manažer, který se zamiluje a je nucen odolávat tlaku 
kolegů a  přátel. Ti s  jeho volbou nesouhlasí, neboť mají jiné 
představy o podstatě vztahu a uznávají naprosto odlišné životní 
hodnoty. Hru napsal současný americký dramatik a filmový režisér 
Neil La Bute. Hrají studenti Hudebně dramatického oddělení, 
rež. H. Marvanová.
19. 04. | 19.00 | Černé jezero – J. R. Rozkošný – jímavá ro-
mantická variace starého příběhu o lásce a střetu světa nadpři-
rozených bytostí a živlů se světem lidí. Režie: G. Skála, hudební 
nastudování: T. Hála, hrají a zpívají studenti operního oddělení.
23. 04. | 19.00 | Krvavá Henrietta aneb Jedno jaro v Paříži
25. 04. | 19.00 | Večer tříkrálový aneb cokoli chcete – 
W. Shakespeare – čtyři století milovaná veselohra. Tříkrálová 
milá vřava. Dva milenecké páry. Jeden milostný čtyřúhelník. 
Hrají studenti Hudebně dramatického oddělení, rež. K. Iváková.

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

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

03. 04. | 19.00 | Zpovědi a odposlechy – Antonín Přidal – 
z jeho poslední sbírky jsou básně našeho literárního večera. Tato 

10. 04. | 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
11. 04. | 19.00 | Takový žertík – J. Dell, G. Sibleyras – o tom, 
že o rozchodech se nemá žertovat, vás přesvědčí nostalgická ko-
medie, která v roce 2003 vzbudila ve Francii velký rozruch a byla 
vyhlášena nejlepší francouzskou hrou roku. Úč. J.  Hrušínský, 
M. Šplechtová, F. Staněk, M. Menšíková, Z. Hruška/R. Stärz, rež. 
L. Hlavica
12. 04. | 19.00 | Generálka
13. 04. | 19.00 | Shylock – M. Leiren-Young – můžete si zapís-
kat, jestli chcete. Nakonec je to přece jen „korektní“ reakce. Úč. 
M. Kňažko (cena Thálie 2016), rež, R. Balaš
16. 04. | 19.00 | Tři v tom – J. Vostrý – „…je to komedie řízná, 
taliánský prostořeká, úměrně lechtivá, ale hlavně inteligentní…“ 
Úč. K. Hrušínská, T. Němcová, T. Kopsová/D. Pfauserová, P. Va-
cek, F. Slováček jr., J. Hrušínský, L. Hruška, V. Chalupa, Z. Hruška, 
M. Kern. Rež. M. Balcar
17. 04. | 19.00 | Už je tady zas!
18. 04. | 19.00 | Práskni do bot – O. McCafferty – „Když chtějí 
obkladači něco šlohnout, kradou dlaždičky. Kdyby dělali v dia-
mantovým dole, brali by něco jinýho.“ Úč. J. Hrušínský, V. Zavřel, 
M. Sitta, V. Liška. Rež. J. Hřebejk | nevhodné pro mládež do 12 let
19. 04. | 19.00 | Generálka
20. 04. | 19.00 | Poslední aristokratka – E. Boček – co všechno 
člověk musí udělat, aby zachránil svůj hrad, tedy i svoji historii? 
Úč. A. Polívková, J. Hrušínský, M. Šplechtová, L. Hruška, D. Pfau-
serová, K. Hrušínská, M. Sitta, J. Sedláčková, R. Stärz, M. Kern, 
rež. A. Goldflam
21. 04. | 17.00 | Poslední aristokratka
23. 04. | 19.00 | Zahraj to znovu, Same – W. Allen – „S žen-
skýma to máš jednoduchý! Ještě jsem nepoznal žádnou, kterou 
by nepoučila facka, nebo dávka z pětačtyřicítky.“ Úč. J. Hrušínský, 
M. Šplechtová, M. Procházková/T. Němcová a M. Taclík/Z. Hruška, 
speciální hosté (z filmového záznamu) L. Šafránková a J. Abrhám, 
rež. O. Sokol
24. 04. | 11.00 | Je úchvatná! – veřejná generálka
24. 04. | 19.00 | Paní plukovníková
25. 04. | 11.00 | Je úchvatná! – veřejná generálka
25. 04. | 19.00 | Charleyova teta
26. 04. | 19.00 | JE ÚCHVATNÁ – P. Quilter – komedie o nejhorší 
zpěvačce na světě. Úč. J. Sedláčková, M. Pleštilová, L. Švormová, 
J. Hrušínský, V. Tobman, rež. J. Hřebejk | premiéra
27. 04. | 19.00 | Je úchvatná!
28. 04. | 17.00 | Už je tady zas!
30. 04. | 19.00 | Práskni do bot

50  divadla



ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně uta-
jených kvalitách obou pohlaví | host 
06. 04. | 19.00 | Zamilovaný sukničkář | Divadelní společnost 
Háta 
07. 04. | 19.00 | V Paříži bych tě nečekala, tatínku – Agen-
tura Harlekýn 
10. 04. | 19.00 | Pension pro svobodné pány – S.O´Casey, 
J. Krejčík – divadelní aktovka Seana O´Caseyho „Bedtime Story“ 
ve slavné úpravě Jiřího Krejčíka pod názvem Penzion pro svobodné 
pány, která byla dlouhá léta úspěšně uváděna v pražském Čino-
herním klubu. Komedii, odehrávající se v pokoji jednoho penzi-
onu, kam si nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté předpisy
11. 04. | 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, 
A. Kerestéšová, M. Sejnová, P. Stach,
14. 04. | 19.00 | Perfect days | host
14. 04. | 17.30 | Caveman – R. Becker | host
14. 04. | 20.00 | Caveman | host 
15. 04. | 19.00 | Dokud nás milenky nerozdělí – E. Assous 
– brilantní situační komedie plná zvratů a záměn o tom, kolik 
milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství. 
Rosalie a Francis rekapitulují své dosavadní manželství a  určitě by 
se shodli na tom, že jsou spolu šťastní, kdyby se právě neprovalilo, 
že Francis žije dvojí život. Celá rodina se ocitá v komickém zmatku, 
Rosalie vrací odvetný úder, dceři se za podivných okolností hroutí 
manželství a další postavy celý děj ještě dál humorně zamotávají. 
Hrají. V. Freimanová, V. Kratina, J. Bernášková, Kateřina Lojdová, 
L. Nešleha | host 
16. 04. | 19.00 | Africká královna – C. S.Forester – humorný 
a dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit 
zamilovaného muže…. Hrají: L. Rybová, H. Čermák. Rež. V. Čer-
máková
17. 04. | 19.00 | P.R.S.A. – E. Szybal– „P.R.S.A. jsou hořkou 
rodinnou komedií a dámskou jízdou nejen pro ženy“. Úč. K. Le-
ichtová, I. Svobodová, E. Lecchiová, J. Bernášková, I. Wojtylová, 
J. Nosek/R. Trsťan, rež. V. Štěpánek
18. 04. | 19.00 | Miláček Anna
19. 04. | 19.00 | Líbánky aneb Láska ať jde k čertu – N. Co-
ward – dvojice bývalých manželů se po letech setkává v drahém 
francouzském hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými no-
vými a mladšími partnery. Úč. J. Langmajer, I. Jirešová/K. Issová, 
M. Válková/J. Čvančarová/K. Frejová a J. Teplý ml./M. Slaný, rež. 
P. Hruška
21. 04. | 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 | ná-
hradní termín z 20. 2.

sbírka fascinuje svojí prostotou, moudrostí, osobitostí neshlížející 
se v sobě, kombinací intelektu, inteligence, rozumu a citu, svojí 
„nevymyšleností“. 
05. 04. | 19.00 | Návrat Opilcova dítěte a Zelené Karkulky 
– P. H. Cami – skeče, minikomedie plné absurdismu, velkolepých 
nesmyslů a elegantních slovních hříček. P. H. Cami je průkopní-
kem černého humoru – komický a šílený, necouvne před žádným 
bláznovstvím. Ch. Chaplin o něm kdysi řekl, že je „největším hu-
moristou na světě“
10. 04. | 19.00 | Kravinec uprostřed cesty – R. Ţuculescu 
– hořká satirická komedie, pranýřující lidskou vychytralost, 
ve jménu zisku, neštítícího se jakékoli amorálnosti. Nenadálým 
štěstím ukáže se pro obyvatele zapadlé a bezvýznamné vesničky 
nečekané neštěstí jednoho z nich. Hru rumunského dramatika 
uvádíme v české premiéře.
15. 04. | 16.00 | Pohádka z dračí sluje – o tom, že vypravit 
se na draka se strašákem do zelí je na draka. A že na hlupáky je 
někdy kromě fištrónu zapotřebí pořádná dávka křenu. A možná 
přijde i drak! |  od 4 let
17. 04. | 19.00 | Jeden spolu domeček šnek a šnekna ne-
mívá – pořad z české barokní literatury. Zastoupeny jsou texty 
nejrůznějších žánrů: religiózní i světské, humorné i vážné, kuchař-
ské receptury i kázání, takže posluchač se seznámí s barokními 
texty v nezvykle rozsáhlém rozpětí.
19. 04. | 19.00 | Kouzelná noc – S. Mrožek – absurdní jedno-
aktová hra polského dramatika. Snad se nám podařilo vydolovat 
z této humorné hříčky i dosud neobjevené: stesk po životě, kdy 
svět našich hrdinů měl svoji vůni, a člověk sám svoje sny, ideály. 
24. 04. | 19.00 | Kravinec uprostřed cesty
26. 04. | 19.00 | Strejček koňská noha – romská vyprávění 
z dob kdy Romové ještě byli Cikáni. Kromě syrové autentičnosti, 
pábení a jadrného osobitě poetického jazyka, je to především hu-
mor, na kterém tato vyprávění stojí. Neuvěřitelné příhody z nád-
herného světa plného barev, emocí a fantazie čte Irena Hýsková.

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

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

  ceny vstupenek: 250–499 Kč

03. 04. | 19.00 | Caveman – R. Becker – přijďte se podívat 
na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu 
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13. 04. | 19.30 | Caveman
15. 04. | 19.30 | Jarní setkání s Vycpálkovci a Rozmarýnem
17. 04. | 19.00 | Liga proti nevěře – úč. I. Šmoldas, M. Kuklová, 
V. Nová/T. Šefrnová, rež. B. Arichtev
18. 04. | 19.30 | Caveman
20. 04. | 19.00 | Kšanda – úč. J. Sypal, T. Šefrnová, M. Maxa, 
M. Kuklová, P. Jančařík, M. Bittnerová, M. Pitkin, M. Šimůnek, 
R. Kuba, rež. R. Kuba
21. 04. | 17.00 | Caveman
24. 04. | 19.00 | Nebyla to pátá, byla to devátá – úč. R. Hru-
šínský, J. Švandová, J. Carda, rež. J. Menzel
25. 04. | 19.00 | Marcel Zmožek – koncert
26. 04. | 19.00 | Doktor v nesnázích – K. Zima, I. Korolo-
vá/A. Stropnická, J. Šulcová/Z. Mixová, D. Morávková/M. Bitt-
nerová, A. Kulovaná/P. Solaříková, K. Hrušková, rež. M. Vokoun

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

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

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

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

04. 04. | 15.30 | Starci na chmelu – film Československo, 1964. 
Nejslavnější český muzikál. Hrají: V. Pucholt, I. Pavlová, M. Zavadil, 
I. Kačírková, J. Kemr, L. Havelková, V. Klos, V. Kloubek, Z. Šavrdová, 
J. Koníček, J. Laufer, P. Musil, J. Kloubková, E. Kovařík, V. Linka, 
V. Navrátil, J. Steigl, B. Ulrych, J. Bílá, V. Blažek, R. Hemala, J. Bará-
šová, P. Boria, J. Dlask, V. Harapes a další, rež. L. Rychman | 88 min 
| vstupné 50 Kč | 30 Kč pro přátele Klubu Ž90
05. 04. | 16.00 | Slepá láska – P. Moog, F. Röth – strhující 
romantický příběh – Dvojici autorů se podařilo napsat napínavý 
a strhující romantický příběh, jenž šikovně balancuje mezi scé-
nami plnými komiky a napínavými i dojemnými momenty.  Jde 
o komedii plnou překvapení a náhlých zvratů, o zklamání i naději, 
ale samozřejmě i o přátelství a lásce. Děj se odehrává v součas-
ném New Yorku. Hrají: C. Mayerová, E. Jansová/K. Podzimková, 
P. Buchta/R. Hájek, F. Skopal. Rež. J. Novák, scéna: I. Žídek, kos-
týmy: J. Jelínek, překlad: M. Kortouš | vstupné 200 Kč | 150 Kč 
pro přátele Klubu Ž90

21. 04. | 19.00| Do ložnice vstupujte jednotlivě | Divadelní 
společnost Háta 
22. 04. | 14.00 | Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete
22. 04. | 19.00 | Hvězdné manýry | Divadelní společnost Háta 
23. 04. | 19.00 | Miluju tě, ale... – J. DiPietro, J. Roberts – díky 
autorskému nadhledu má člověk pocit, že většina těch situací je 
mu důvěrně známá, každý najde něco, co se ho dotkne – možná 
i trochu drsně. Úč. D. Šinkorová/T. Kostková, R. Vojtek, P. Vondrá-
ček, K. Šildová a L. Olšovský, rež. A. Procházka
24. 04. | 19.00 | Chvála bláznovství | host
26. 04. | 19.00 | Jo, není to jednoduché – J.-C. Islert – ko-
medie o tom, jak může dopadnout doučování matematiky pod 
peřinou. Úč. J. Langmajer, A. Gondíková, M. Timková, K. Krejčová 
a D. Punčochář, rež. P. Hruška
29. 04. | 19.00 | Chlap na zabití | host
30. 04. | 19.00 | Prachy !!! – R.Cooney – obrovský balík peněz 
může člověku naprosto rozvrátit život! Úč. V. Hybnerová, O. Vet-
chý, P. Kikinčuk, N. Boudová/S. Laurinová, M. Novotný, J. Štrébl, 
Z. Košata a R. Trsťan, rež. J. Kališová

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

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

03. 04. | 19.00 | Vínem proti pohanství aneb staročeský 
Dekameron – divadelní představení s Vlastimilem Vondruškou 
a Hudební skupinou Ginevra
04. 04. | 19.30 | Caveman – R. Becker – úč. J. Holík/J. Slach, 
rež. P. Hartl, hudba D. Kraus
05. 04. | 19.00 | Summit
06. 04. | 19.00 | Víš přece, že neslyším, když teče voda 
– úč. P. Nárožný, V. Vydra, J. Ptáčník, L. Švormová, D. Morávko-
vá/E. Janoušková, N. Konvalinková, rež. P. Háša
08. 04. | 19.30 | Chicuelo – Mezquida – Španělsko – plamen-
cová kytara, piano, perkuse
09. 04. | 19.00 | S Pydlou v zádech – úč. J. Dvořák, M. Hru-
bešová, R. Trtík, K. Gult/J. Veit, V. Bajerová/D. Schlehrová, rež. 
E. Sokolovský st.
10. 04. | 19.30 | Žena Vlčí mák – úč. H. Maciuchová
11. 04. | 19.30 | Caveman
12. 04. | 19.00 | Herci jsou unaveni – úč. S. Skopal, V. Vydra, 
J. Čenský, M. Zahálka, S. Postlerová, V. Křížová, N. Konvalinková, 
J. Boušková, L. Zahradnická, rež. J. Novák
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zaměřené zejména na mezilidské vztahy a sociální problémy. 
Helena Třeštíková natočila více než čtyřicet dokumentárních filmů. 
Známé jsou například její dokumenty Manželské etudy, Marcela 
nebo René natáčené časosběrnou metodou. Film Marcela získal 
cenu za nejlepší evropský dokument na mezinárodním festivalu 
v Seville (2007). Za film René získala v prosinci 2008 cenu Ev-
ropské filmové akademie Prix Arte 2008 v kategorii dokument. 
Pořadem provází Jan Lorman | vstupné 150 Kč | 100 Kč pro přátele 
Klubu Ž90
19. 04. | 16.00 | Mam´zelle Nitouche – F. Hervé – adaptace 
slavné hudební komedie v neméně slavné úpravě Oldřicha No-
vého. V hlavní roli Célestina – Florimonda – O. Brousek ml., rež. 
O. Brousek ml. | vstupné 200 Kč | 150 Kč pro přátele Klubu Ž90
20. 04. | 16.00 | Slepá láska | vstupné 200 Kč | 150 Kč pro 
přátele Klubu Ž90
22. 04. | 19.00 | Dělo se nedělo – J. Voskovec, J. Werich, J. Ježek 
– veselá férie z textů a písniček Osvobozeného divadla. Čí je dělo 
a čí je jeho stín? Tuto otázku si klademe po staletí. Padla už před 
lety v chrámě Jovišově, stejně jako nedávno na jisté radnici. Pro 
dělo se krade, pro dělo se popravuje, pro dělo se praví: „Králov-
ství za dělo!“  Hrají, tančí a zpívají studenti 2. ročníku herecké 
katedry činoherního divadla DAMU. Rež. A. Keita, V. Nejedlý | 
vstupné 80 Kč 
24. 04. | 16.00 | Potomci slavných – Vratislav Ebr – zveme 
Vás na další setkání s potomky, příbuznými i důvěrně blízkými 
populárních a slavných osobností. Hosty pořadu budou Petra 
Hapková, zpěvačka a dcera Petra Hapky, Ivanka Devátá, herečka 
a publicistka, Hana Švejnohová, herečka a moderátorka. Závě-
rem pořadu bude následovat autogramiáda Petra Hory – Hořejše 
(Toulky českou minulostí). Pořadem provází Váš Vráťa Ebr | vstup-
né 150 Kč | 100 Kč pro přátele Klubu Ž90
25. 04. | 19.00 | Drahá Mathilda – I. Horovitz – tragikomický 
příběh osudové lásky. Mathias je pětapadesátiletý Američan, 
kterému otec odkázal jedinou věc: luxusní byt v Paříži, s okny 
do Lucemburské zahrady. Bez jediného dolaru v kapse (poslední 
peníze utratil za letenku) se vydá do onoho bytu, aby jej odhadl 
a prodal. Jaké je ale jeho překvapení, když ho zde uvítá devade-
sátiletá stará dáma, která mu sdělí, že byt je sice jeho, ale otec se 
zavázal nechat ji zde dožít, a co víc, platit jí měsíční rentu ve výši 
dva a půl tisíce dolarů. A v tom okamžiku celý příběh začíná. Hrají: 
D. Kolářová, I. Svobodová, L. Veselý, rež. O. Kosek, scéna: M. Hess, 
kostýmy: I. Brádková, překlad: A. Jerie | vstupné 250 Kč | 150 Kč 
pro přátele Klubu Ž90
26. 04. | 19.00 | Pension pro svobodné pány – J. Krejčík – 
hrají studenti činoherního herectví DAMU. Osoby a obsazení: An-
dělka – Z. Černá, Mulligan – K. Dvořáček, Halibut – J. Svojanov-
ský, Mossieová – B. Poláchová, O‘Brian, Zřízenec – M. Goldschmid, 
Dáma, Sestra – E. Nejedlá, Zřízenec: V. Nejedlý – D. Krchňavý, 
překlad: J. Werichová, dramaturgie: A. Berkmanová, scénografie: 
S. Musilová a L. Holubová, rež. V. Nejedlý, fotografie: M. Šťastná 
| vstupné 80 Kč

09. 04. | 16.00 | Legendy opery – Jana Jonášová – česká 
operní pěvkyně, sopranistka a hudební pedagožka. Pořadem 
provází PhDr. Radmila Hrdinová | vstupné 150 Kč | 100 Kč pro 
přátele Klubu Ž90
10. 04. | 16.00 | Písničkář Miroslav Paleček – Hele lidi a ně-
co navíc… – interpret je znám jako polovina semaforské dvojice 
Paleček & Janík. V sólovém recitálu uslyšíte věčné hity Hele lidi, 
Úsměv, Prodavač limonád, Valčíček, Petřínská rozhledna, Na věky 
tu přeci nejsi atp., písničky V+W+J, dostane se i na čerstvé no-
vinky a zhudebněné básně Jaroslava Seiferta. Písničkám vedle 
kultivovaného projevu nechybí prostota, lidovost, nepodbízivý 
humor, melodičnost a úsměvná melancholie | vstupné 150 Kč | 
100 Kč pro přátele Klubu Ž90
11. 04. | 16.00 | Ve víru flamenca aneb Španělské poblouz-
nění – láska a vášeň, temperament a tanec v latinských rytmech. 
Úč. K. Žmolíková / soprán, L. Juránková / klavír, I. Sedláčková / 
kytara. V programu znějí úryvky z cestopisu Karla Čapka „Výlet do 
Španěl“ a do češtiny přebásněné texty písní. Pořadem Vás provede 
oblíbený televizní a rozhlasový moderátor Václav Žmolík | vstupné 
180 Kč | 130 Kč pro přátele Klubu Ž90
12. 04. | 16.00 | Jak se hladí duše – František Novotný – 
další volné pokračování oblíbeného pořadu Františka Novotného, 
do kterého si  vždy pozve zajímavé hosty | vstupné 180 Kč | 130 Kč 
pro přátele Klubu Ž90
13. 04. | 19.00 | Slepá láska | vstupné 250 Kč | 150 Kč pro 
přátele Klubu Ž90
15. 04. | 16.00 | Mystické housle pro Franze Kafku – Ale-
xander Shonert – houslový virtuóz a Natálie Shonertová – kla-
vírní doprovod. Koncert je uveden v rámci 7. ročníku židovského 
festivalu MAŽIV, který pořádá Muzika Judaika | vstupné 150 Kč | 
100 Kč pro přátele Klubu Ž90
16. 04. | 16.00 | Dámská šatna – A. Goldflam – hra Dámská 
šatna poodhaluje jindy skryté atraktivní prostředí divadelního 
zákulisí. Ve čtyřech generačních rovinách dává nahlédnout do 
osudu čtyř hereček. Hrají: D. Kolářová, D. Batulková, E. Pacoláková, 
P. Tenorová. Rež. A. Goldflam, scéna a kostýmy: P. Goldflamová 
– Štětinová, hudební spolupráce: M. Potoček | vstupné 200 Kč | 
150 Kč pro přátele Klubu Ž90
17. 04. | 16.00 | Osudové osmičky očima české šlechty – 
vznik Československé republiky v roce 1918, mnichovský diktát 
v roce 1938, komunistický převrat v roce 1948 či období Praž-
ského jara násilně ukončené vpádem vojsk Varšavské smlouvy 
v srpnu 1968 představují významné milníky našich novodobých 
dějin. Jak je prožívala aristokracie a jak se promítly do jejích 
osudů? O tom přijdou diskutovat současní představitelé šlech-
tických rodů: majitel zámku v Kostelci nad Orlicí a tamní starosta 
František Kinský a majitel zámku v Dymokurech a senátor Tomáš 
Czernin. Pořadem provází historik a ředitel Ústavu pro studium 
totalitních režimů Zdeněk Hazdra | vstupné 150 Kč | 100 Kč pro 
přátele Klubu Ž90
18. 04. | 16.00 | Benefice – Helena Třeštíková – česká režisér-
ka a pedagožka. Ve své filmové tvorbě se věnuje dokumentaristice 
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by divák předpokládal. Zdánlivě ukončená životní kapitola může 
mít pokračování. Vtipné a břitké dialogy této výborné komedie 
umožňují oběma hlavním postavám rozehrát opravdový herecký 
koncert. Hrají P. Špalková, D. Matásek, S. Černodrinská/S. Sandeva, 
rež. P. Hruška
30. 04. | 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, outsi-
derství, společenská i politická korektnost či přetvářka. Poklá-
dá 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

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

02. 04. | 19.00 | Čtyři dohody – J. Dušek – Čtyři dohody 
založené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód cho-
vání, který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek 
svobody, opravdového štěstí a  lásky. Úč. J. Dušek, A. Vitouš 
a P. La Š´éz
03. 04. | 19.00 | Čtyři dohody
04. 04. | 19.00 | Pátá dohoda – Pátá dohoda nás zavádí do 
hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací nás k naše-
mu vrozenému pravému já. Toto pokračování Čtyř dohod, které 
změnily životy milionům lidí po celém světě, připomíná největší 
dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být sám sebou | 
simultánně tlumočené do českého znakového jazyka i pro část 
neslyšících diváků.
09. 04. | 19.00 | Léčivé divadlo Gabriely Filippi – „Andělé 
v mém srdci“ – host: MUDr. Tomáš Lebenhart – pediatr a lékař 
celostní medicíny (homeopatie,  autopatie, psychosomatika, téma 
očkování a jiné). Autor knihy Bez pláště.
20. 04. | 19.00 | Řecký večer – Martha a Tena
22. 04. | 19.00 | Čtyři dohody

27. 04. | 19.00 | Slepá láska | vstupné 250 Kč / 150 Kč pro 
přátele Klubu Ž90
30. 04. | 19.00 | Dámská šatna | vstupné 250 Kč / 150 Kč pro 
přátele Klubu Ž90

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

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

  vstupenky je možné rezervovat a zakoupit on-line 
na www.divadlovrytirske.cz nebo také v síti Ticket Art, včetně CK Če-
dok; vybraná místa jsou k dispozici také v sítích Ticketpro, Ticketportal 
dárkové vstupenky jsou celoročně v prodeji v pokladně divadla

04. 04. | 19.00 | Ani za milion! – M. Doleželová, R. Vencl – 
skvělá  detektivní komedie, ve které je všechno jinak, každá lež 
je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou 
humoru se skrývá vrah…  Atraktivní a netradiční prostředí pří-
mořského majáku, brilantní dialogy, strhující tempo a originální 
zápletka dávají téhle současné komedii obrovský potenciál. Hrají: 
J. Langmajer, A. Gondíková, rež. P. Hruška
10. 04. | 19.00 | Můj nejlepší kamarád – E. Assous – Bernard 
a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní. Bernard pra-
cuje na skvělém postu v rodinném podniku své ženy Nelly, zároveň 
doplácí na svou vášeň sukničkáře. Svou milenku dokonce přivede 
do jiného stavu. Kdyby se o tom dozvěděla jeho manželka, přišel 
by o všechno. Proto požádá o pomoc svého kamaráda Phillipea, 
dobráka od kosti, který žije spořádaně se svou přítelkyní Alicí 
a nemá peněz nazbyt. Tím se roztáčí vynalézavý kolotoč situací 
a zápletek, na jehož konci není vůbec jisté, zda se Phillippeovi 
nezhroutí jeho vztah s Alicí a zda Bernardovi všechny jeho lži 
neprojdou... Hrají: A. Háma, P. Motloch, T. Kostková, N. Boudová, 
M. Sejnová/L. Okonová, rež. J. Nvota
18. 04. | 19.00 | Úhlavní přátelé – C. Greep – svěží francouz-
ská komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství... 
aneb Co způsobí neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem 
na návštěvu nejlepších přátel.  Hrají: T. Kostková, N. Boudová, 
M. Vladyka a R. Holub, rež. J. Seydler
25. 04. | 19.00 | Úhlavní přátelé
26. 04. | 19.00 | Chvilková slabost – D. Churchill – bravurní 
jímavá komedie skvělého britského dramatika, který je u nás 
známý především jako autor komediálního hitu Natěrač. Chvil-
ková slabost je hra na důvěrně známé téma -manželství. Bývalí 
manželé se setkávají na chalupě, aby si zde rozdělili věci po roz-
vodu. Každý už žije s jiným partnerem a zdá se, že budoucnost je 
neměnná. Situace se ale nečekaně komplikuje, především díky 
jejich osmnáctileté, rebelské dceři Lucy a vše dopadne jinak, než 
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DIVADLO SEMAFOR
Dejvická 27, Praha 6

13. 04. | 19.30 | Dvě facky a pohřeb aneb Luděk Sobota 
ještě žije! – zábavný  večer plný historek, scének a vyprávění 
známého komika Luďka Soboty a jeho přátel. Hrají: L. Sobota, 
A. Sobotová, P. Kroutil, R. Linhart, E. Přívozníková
17. 04. | 19.30 | Návštěvní den u Miloslava Šimka – pásmo 
písniček, povídek, scének a vyprávění. Zábavný pořad ve stylu 
legendárních „Návštěvních dnů“ Šimka a  Grossmanna. Hrají: 
L. Sobota, J. Krampol, M. Voborníková, P. Jablonský, V. Sodoma, 
J. Mařasová, J. Svobodová, M. Retková, A. Sobotová
14. 05. | Zdeněk Izer na plný coole!
17. 05. | Natěrač
21. 05. | Monology vagíny
22. 05. | Co takhle ke zpovědi…

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

  předprodej vstupenek na www.palacakropolis.cz, www.goout.cz, 
v Ticketpro a v kavárně Akropoli

  *sleva – student, ZTP atp.

02. 04. | 20.00 | Tanterhorse: Creep | vstupné 250, 175* Kč 
| Velký sál
03. 04. | 20.00 | Spitfire Company: Antiwords + Robert 
Janč & Squadra Sua: Up | Velký sál
09. 04. | 20.00 | Fekete Seretlek: Kar | vstupné 250, 175* Kč 
| Velký sál

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

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

  změna programu vyhrazena! 

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

09. 04. | 19.30 | Natěrač – bláznivá komedie o  tom, jak 
neúspěšný herec, živící se momentálně jako malíř pokojů, zís-
ká nečekaně svou životní roli … Hrají: L. Noha, B. Mottlová, 
E. Decastelo.
16. 04. | 19.30 | Monology vagíny – dojemná a rozpustilá 
exkurze do poslední neprobádané oblasti je oslavou ženské 
sexuality ve vší své složitosti a  tajemnosti. Hrají: D. Bláhová, 
M. Sajlerová, J. Asterová.
19. 04. | 19.30 | CO TAKHLE KE ZPOVĚDI ... –„Pardon me, Prime 
Minister“. Sídlo premiéra na Downing Street 10 zasáhne rodinná 
bomba! Hrají: P. Nárožný, M. Málková, J. Čenský, Z. Slavíková, 
J. Štěpán, A. Daňková, I. Svobodová, M. Zahálka, A. J. Daňhelová, 
K. Sedláková | premiéra
23. 04. | 19.30 | ZDENĚK IZER NA PLNÝ COOLE! – populární 
komik Zdeněk Izer v premiéře nové zábavné show, která nenechá 
vaše bránice ani na chvíli v klidu! Hrají: Z. Izer | premiéra
24. 04. | 19.30 | Čochtan vypravuje – nejslavnější český 
představitel vodníků Josef Dvořák jako nejslavnější český vodník 
Čochtan v osobité úpravě známého muzikálu Jiřího Voskovce a Ja-
na Wericha „Divotvorný hrnec“. Hrají: J. Dvořák, K. Gult, S. Topinko-
vá/M. Hrubešová, R. Trtík/J Burda, J. Veit, B. Tůmová/V. Kahovcová, 
L. Chaciosová/N. Friebová.

SOUTĚŽ O 3 × 2 VSTUPENKY
DO DIVADLA ABC NA PŘEDSTAVENÍ

MACBETH

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

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

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

Soutěž o 2x2 vstupenky 
na premiéru představení 

„Co takhle ke zpovědi“
Divadlo Gong, 19. 4. v 19.30

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka Kdo je spoluhráčem Petra 
Nárožného v premiérové komedii 
Co takhle ke zpovědi?
a) Václav Vydra        c) Josef Carda
b) Jan Čenský

Své odpovědi posílejte do 10. dubna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou 
na adresu redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3.
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08. 04. | 19.00 | Hľadá sa nový manžel – M. Gavran – komedie 
plná originálních převleků, nápadů a gagů pobaví a rozesměje 
diváky každé generace. Jednoduchý příběh, doplněný chytlavou 
balkánskou hudbou, začíná v bytě vdovy Zdenky, která má už dost 
samoty, a rozhodne se najít si nového manžela pomocí inzerátu. 
Hrají: Z. Tlučková, J. Pročko, M. Labuda ml., režie: Ľ. Roman | Teatro 
Wüstenroth (Bratislava) | 8. Gavranfest
09. 04. | 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 | 8. Gavranfest
10. 04. | 19.00 | Můj báječný rozvod
11. 04. | 19.00 | Líbánky na Jadranu – P. Hartl – komedie 
o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i v pět-
advaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování 
a koloběhu života nejen na Jadranu. Hrají: E. Holubová, B. Klepl, 
M. Šoposká, V. Jílek/Š. Benoni, rež. P. Hartl
12. 04. | 19.00 | Líbánky na Jadranu
13. 04. | 19.00 | Funny Girl – J. Styne, B. Merrill, I. Lennart, 
M. Lennart – americký muzikál mapující příběh jedné z největ-
ších hereckých hvězd své doby, Fanny Briceové a jejího manžela 
Nicka Arnsteina. Diva populární ve dvacátých letech minulého 
století zářila na newyorských divadelních prknech a bavila tisíce 
lidí, ale v soukromí se jí příliš nedařilo. Hrají: M. Absolonová, 
R. Zach, L. Frej, L. Termerová, J. Stryková, J. Krausová, A. Lan-
goská, L. Novotná, P. Kosková, M. Slaný, P. Pěknic, K. Nováková, 
O. Izdný a další. Překlad: J. Josek, hudební nastudování: K. Ma-
rek, rež. O. Sokol
14. 04. | 14.00 | Funny Girl
14. 04. | 19.00 | CELEBRITY – O. Sokol – celovečerní stand-up 
comedy Ondřeje Sokola! Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje 
Sokola a téměř všech umělců v České republice
15. 04. | 14.00 | Šest tanečních hodin v šesti týdnech – 
R. Alfieri – strhující herecký duet o lidské opuštěnosti a nikdy 
neumírající naději v lepší zítřky! Šest týdnů tance, šest týdnů 
porozumění a hledání společné řeči. Madame Lily Harrison si 
najímá Michaela Minettiho, aby ji naučil swing, tango, valčík, 
foxtrot, cha-chu a moderní tanec. Oba prochází těžkým životním 
obdobím a i přesto, že spolu zdánlivě nemají nic společného, na-
konec najdou společnou řeč a vzájemně si pomůžou. Hrají: Ch. 
Poullain, M. Kraus, rež. Z. Dušek | Divadlo Bolka Polívky (Brno) 
| exkluzivně
15. 04. | 19.00 | Hvězda – P. Hartl – původní česká ONE WO-
MAN SHOW věnovaná Evě Holubové. Komedie o fiktivní seriálové 
herečce se odehrává během nejčernějšího týdne jejího života. Hra 
s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem 
líčí osobní problémy neznámé herečky, která po pětatřiceti letech 
u oblastního divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu. Hraje: 
E. Holubová, rež. P. Hartl

10. 04. | 20.00 | Bamba Wassoulou Groove/Mali – koncert 
pro děti
11. 04. | 20.00 | VerTeDance/Halka Třešňáková – Heroin 
West | vstupné 250, 175* Kč | Velký sál
16. – 17. 04. | 20.00 | Studio Damúza & Feteke Seretlek: 
Rat | vstupné 250, 175* Kč | Velký sál

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

  informace a on-line rezervace vstupenek na www.studiodva.cz 
  pokladna divadla Studio DVA, pasáž Paláce Fénix, Václavské nám. 
802/56, Praha 1, tel.: 222 222 598, e-mail: pokladna@studiodva.cz, 
otevřeno po–ne 11.00–19.00 (v případě pozdějšího představení do 
jeho začátku)

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

02. 04. | 19.30 | The Loser(s) – J. Cemerek – novocirkusové 
představení na motivy básně Osudový stín (Anna-Marie Mle-
zivová). Vítězové soutěže Česko Slovensko má talent – akroba-
tické duo DaeMen – oslovili další performery z řad tanečníků 
a akrobatů, aby vznikl nový divadelně akrobatický projekt. Úč. 
J. Vrána, J. Telcová, M. Ramba, P. Horníček, J. Panský, L. Machá-
ček, V. Ramba, O. Havlík – En.dru | Losers Cirque Company | host
03. 04. | 19.00 | Misery – W. Goldman – divadelní adaptace 
světového bestselleru mistra hororu S. Kinga. Z. Adamovská v mi-
mořádné a naprosto nečekané roli oddané fanynky, a P. Štěpánek 
coby spisovatel, jehož knihy hlavní hrdinka miluje tak nesmírnou 
láskou, že je pro ni schopná i zabít. Dokonalá kombinace temného 
humoru a dechberoucího napětí. Hrají: Z. Adamovská, P. Štěpá-
nek, P. Pěknic/P. Meissel, rež. O. Sokol
04. 04. | 19.00 | Misery
05. 04. | 19.00 | Můj báječný rozvod – G. Aron – Můj báječný 
rozvod je laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala všem, 
kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Všech patnáct postav vytváří 
E. Balzerová, rež. J. Kališová | ADF Jan Balzer | exkluzivně
06. 04. | 19.00 | Šíleně smutná princezna – F. Vlček, B. Zeman 
– divadelní adaptace legendárního hudebního filmu, který si 
zamilovali diváci již několika generací. Hrají: B. Kohoutová, J. Ci-
na, J. Kraus, B. Klepl, D. Kolářová, A. Šišková, R. Štabrňák a další. 
Původní scénář: F. Vlček, B. Zeman, hudba: J. Hammer, texty pís-
ní: I. Fischer, divadelní adaptace: Š. Caban, rež. Š. Caban, hudební 
nastudování: K. Marek
07. 04. | 14.00 a 18.00 | Šíleně smutná princezna
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neuspokojených potřeb a ambicí, v níž každý z obyvatel tohoto 
„lesa“ hraje svoji hru. Hru o štěstí a – o peníze… Les je kome-
die, komedie nemravů. Hrají: I. Janžurová, I. Orozovič, I. Bareš, 
V. Javorský, M. Zoubková, V. Beneš, F. Kaňkovský, M. Mejzlík, 
J. Tesařová, rež. M. Dočekal
23. 04. | 19.00 | Líbánky na Jadranu
24. 04. | 14.00 | Líbánky na Jadranu | odpolední matiné
24. 04. | 20.00 | Šašek a syn – B. Polívka – životem protřelý král 
šašků je pověřen převýchovou mladého šlechtice v šaška. Novic 
je pod jeho vedením – a za asistence jeho kumpánů – podroben 
lekcím, při kterých postupně nachází své šaškovské já. Postupně 
dojdou k rituálu, při kterém se zrodí nový šašek. Hrají: B. Polívka, 
V. Polívka, J. „Barin“ Tichý, J. „Fretti“ Pfeifer, M. Chovanec, M. Král, 
L. Horáček a další, rež. B. Polívka, Divadlo Bolka Polívky, Brno | 
exkluzivně
25. 04. | 14.00 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima – P. Hartl 
– situační komedie o lásce a sexu na nábytku IKEA. I mladí a krásní 
lidé mají své problémy. Tři milenecké dvojice a rozmazlená čivava 
svedou na rozkládací skandinávské pohovce boj o štěstí. Hrají: 
F. Blažek, J. Stryková/J. Schneiderová, K. Hádek/M. Slaný, M. Šo-
poská a R. Štabrňák, rež. P. Hartl | odpolední matiné
25. 04. | 20.00 | Misery
26. 04. | 19.00 | Líbánky na Jadranu
27. 04. | 19.00 | EVITA – T. Rice, A. L. Webber – muzikál, který 
dobyl svět. Strhující příběh. Vášnivá Argentina. Geniální hudba 
A. L. Webbera. Živý orchestr. Fascinující hity Don´t cry for me 
Argentina, You must love me a mnoho dalších. Emoce, které vás 
uchvátí. Hrají: M. Absolonová, P. Strenáčik, K. Roden/O. Sokol, 
O. Izdný a V. Vyoralová. Přebásnil: M. Prostějovský, hudební na-
studování: K. Marek, rež. O. Sokol
28. 04. | 14.00 | EVITA
28. 04. | 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
29. 04. | 15.00 | Klára a Bára – P. Hartl – radikální komedie 
o dvou manželských krizích a jednom úmyslně založeném po-
žáru. Hrají: I. Chýlková, E. Holubová, R. Štabrňák a M. Maděrič, 
rež. P. Hartl.
29. 04. | 19.00 | Vzhůru do divočiny – M.  Riml – příběh 
manželů Alice a Jindřicha, které jste si oblíbili v komedii Sex pro 
pokročilé, pokračuje. Tentokrát se však ze stylového hotelového 
pokoje, v němž se pokoušeli pikantně oživit svůj uvadající vztah, 
přesouvají do přírody. Hrají: J. Krausová, K. Roden, K. Nováková, 
rež. D. Abrahámová
30. 04. | 19.00 | Můj báječný rozvod

16. 04. | 19.00 | 4 sestry – P. Hartl – komedie o módě, dietě, 
touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři 
a překvapení v kompostu. Hrají: I. Chýlková, A. Šišková, J. Stry-
ková, B. Kohoutová, R. Štabrňák, rež. P. Hartl
17. 04. | 19.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny – K. Mag-
nusson – černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v sou-
časném světě. Muži přicházejí postupně o svá poslední výsadní 
práva a o pozice neohrožených vládců vesmíru. Jedno z posledních 
míst mužského sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně pod 
supermarketem. Hrají: B. Klepl/M. Maděrič, F. Blažek/R. Štabrňák, 
K. Hádek/V. Jílek, M. Slaný/P. Bláha, rež. J. Jirků
18. 04. | 19.00 | Věra – P. Zelenka – Zelenkova ironická komedie 
je sondou do zábavního průmyslu a cynické doby, která pokry-
tecky hlásá, že cynismus už není v módě. Příběh o výsluní a pádu 
ambiciózních jedinců. Hrají: I. Chýlková, B. Polívka, J. Stryková, 
P. Stach/K. Hádek, M. Pechlát/ R. Zach, M. Kubačák, S. Remundová 
a M. Šoposká, rež. A. Nellis
19. 04. | 19.00 | Věra
20. 04. | 19.00 | Sex pro pokročilé - Michele Riml - jak získat 
návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující 
víkend v hotelu a příručka „Sex pro pokročilé“? Škádlení, veselé 
akty zoufalství a objevování pravdy více než erotogenních zón 
nadchlo diváky této kanadské komedie po celém světě. Sex pro 
pokročilé nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro zá-
chranu vztahu může znamenat mnohem víc... Hrají: J. Krausová 
a K. Roden, režie: D. Abrahámová
21. 04. | 14.00 a 18.00 | Hello, Dolly! – J. Herman, M. Stewart 
– slavný americký muzikál s živým orchestrem! Premiéru měl 
v roce 1964 v New Yorku a „rozdrtil” všechny dosavadní broad-
wayské 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. Du-
lava/J. Carda, S. Babčáková/M. Šabartová, K. Hádek/M. Slaný, 
J. Meduna/V. Jílek, B. Kohoutová, M. Maděrič, P. Pěknic, M. Sochor, 
R. Štabrňák, T. Hálová a další. Překlad: I. Osolsobě, texty písní: 
E. Krečmar, rež. O. Sokol, hudební nastudování: K. Marek, hlasový 
poradce: E. Klezla
22. 04. | 11.00 | SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné dobro-
družství – H. Miró – představení s písničkami na motivy kul-
tovního maďarského animovaného seriálu, určené pro diváky 
od sedmi do sto sedmi let. Proslulá rodinka prožila společně už 
mnoho příhod, ale ještě nikdy se nevydala Ládínkovou nafukovací 
kosmickou lodí na výpravu do vesmíru. To se jí nečekaně přihodí 
až v tomto zbrusu novém příběhu. Hrají: E. Holubová, B. Klepl, 
J. Stryková/M. Váňová, V. Jílek/J. Meduna, J. Ployhar, R. Madeja-
/Z. Porc, M. Váňová/E. Hanušová, režie: M. Hanuš
22. 04. | 19.00 | Les – A. N. Ostrovskij – nikdy nezestárnout 
a užívat života naplno – tak chce žít zámožná majitelka panství 
Raisa Gurmyžská, na jejímž bohatství jsou mnozí závislí – chu-
dá schovanka, mladý gigolo, služebnictvo – a mnozí jsou tím 
bohatstvím přitahováni – vychytralý obchodník Vosmibratov, 
dva zkrachovalí herci… Ti všichni vytvářejí houštinu tužeb, 
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07. 04. | 20.00 | Když teče do bot – A. P. Čechov – závěrečná 
část violo – čechovovského tryptychu. Inscenace v sobě zahrnuje 
humoresky Kýchnutí, Rozhovor člověka se psem, V hotelu, Ach, ta 
paměť, V altánku, Komik, Mstitel a všem tragickým eskapádám 
nasadí korunu aktovka Jubileum. Představení je určeno všem, 
kdo mají rádi vtip, jemnost, laskavost a nečekaná překvapení. 
Úč. T. Medvecká, L. Malkina, J. Meduna a L. Jurek. Choreografie: 
E. Senkevich, rež. L. Engelová
09. 04. | 20.00 | Žena z Korinta – O. Daněk – slavný apokryf 
o  tajemné návštěvnici v  pracovně řeckého dramatika Kdo je 
vlastně ta žena a proč jí tak záleží na tom, aby nová Euripidova hra 
měla jinou zápletku? Vtipné dialogy, příběh skoro až detektivní… 
Vyhraje umělecká inspirace nebo lákavá finanční nabídka? Úč. 
H. Maciuchová, J. Meduna, J. Tesařová. Úprava a režie: T. Vondrovic, 
scéna a kostýmy: I. Brádková, hudba: E. Viklický
10. 04. | 20.00 | Smluvní vztahy – M. Bartlet – M. Bartlett je 
považován za nejlepšího anglického dramatika současnosti. Dvě 
skvělé herečky nás zavedou do kanceláří světa velkého byznysu. 
Stejně jako úsměv v jejich tvářích se ale může i jejich příběh ode-
hrát v kancelářích podniků, které důvěrně známe. Kdo už někdy 
absolvoval výběrové řízení, Smluvním vztahům jistě porozumí 
a bude se dobře bavit. Překlad: P. Horáková. Účinkují: D. Černá /
Nadřízená/ a J. Stryková /Emma/. Výprava: I. Žídek
11. 04. | 20.00 | Novecento – Magické piáno – A. Baricco – 
strhující příběh geniálního klavíristy Úč.: D. Prachař a E. Viklický. 
David Prachař byl oceněn za hru Novecento cenou Thálie 2006 
v kategorii mimořádný mužský jevištní výkon
13. 04. | 20.00 | MOJE VELKÁ RYBA – Ota Pavel – „…ryby 
mu personifikovaly lásku k tátovi. Ve vztahu k řece byla ukryta 
láska k mámě. A v osudu řeky a ryb byla touha po životě. Kdyby 
to bylo napsaný anglicky, klečel by Otu Pavlovi svět u nohou.“ / 
Jan Werich/. Poetické vyprávění o mamince, povedeném tatín-
kovi, báječném strejdovi Proškovi a dětství na břehu Berounky je 
plné opravdového života, kde slzy a dojetí střídá očistný smích. 
Drobné prózy Oty Pavla se už dávno staly klasikou české literatury. 
Z povídek Oty Pavla čte M. Donutil, Scénář: R. Tamchyna, výprava: 
I. Brádková, výběr hudby: P. Mandel, rež. T. Vondrovic | premiéra
14. 04. | 20.00 | Adresát neznámý – fascinující prózu Ameri-
čanky Kressmann Taylor o smrtící síle slova přednesou Jiří Dvořák 
a Jan Hartl. Ze záznamu uslyšíte neopakovatelný hlas Josefa So-
mra. Režie rozhlasové i jevištní verze: L. Engelová
16. 04. | 20.00 | Kylián: Narozen v cizině – povídky a filmové 
miniatury aneb každý z nás je věčným emigrantem. Ve světě znají 
jeho jméno, umění a výsledky jeho práce možná lépe než doma. 
Poznejte mezinárodně uznávaného choreografa Jiřího Kyliána 
také vy! Jiří Kylián se nyní ve Viole představuje nejen jako ta-
nečník, ale i   originální autor snových povídkových textů. Jiří 
Lábus, vás v Kyliánových povídkách pozve do světa nespoutané 
fantazie, která si dokáže vymyslet i rozhlasové vysílání baletu 
v přímém přenosu. Program doplňují filmové skeče, které Jiří 
Kylián připravil a natočil výhradně pro tento večer. „…Jiří Lábus 
se do Kyliánových textů noří s náruživostí pijáka dobrého vína. Do 
Violy vstoupila nenápadně nová postava, která si s její poetikou 

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

 A bezbariérový přístup
  předprodej na květen 2018 se koná 3. dubna v 16.00
  pokladna otevřena denně kromě neděle 16.00–20.00 

03. 04. | 20.00 | Jako zázrakem/Jak dělat podobiznu ptá-
ka – 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
04. 04. | 15.00 | Poetické odpoledne seniorů Prahy 1 | zadáno
05. 04. | 20.00 | Antoin de Saint Exupéry, Malý princ a Dr. Ji-
ří Grygar ve Viole – Malý princ je pohádkovou alegorií o přátel-
ství, moudrosti, životě a smrti. Klíčem k tajemství moudrosti jako 
autora, Antoina de Saint Exupéryho, může být i korespondence 
mezi jím a jeho matkou. Na večer z Antoinových dopisů a vy-
právění z Malého prince vás zvou herci D. Kolářová a T. Pavelka. 
Na závěr doplní setkání s Malým princem vyprávění astronoma 
Dr. J. Grygara nejen o planetce č. 46610 pojmenované na počest 
Exupéryho knížky právě Bésixdouze / B612/
06. 04. | 20.00 | Miloš Horanský – Neumím jinak než láskou 
– Božena Němcová – martýrium jednoho srdce a dvou osudů 
pro tři herce. Byla mučednicí lásky. Hořela pro ni – neuměla jinak 
než láskou – ale nepotkala ji. Manželka, matka, milenka – všech-
no všanc, všechno celou bytostí, nic napůl. A velká spisovatelka, 
která jako Mácha a Havlíček pozdvihla naši literaturu k výšinám. 
Je uhrančivá tvorbou i životním stylem. Nezkrotitelně svobodná, 
spanilá duchem i zjevem. A vznešená tragickým údělem svého 
nedlouhého života. Text i inscenace směřují k vícežánrové koláži 
jejího života s Josefem Němcem, plného dramat, vzpoury, sou-
znění i poezie, ponejvíce černé. Úč. T. Vilhelmová; A. Procházka 
a T. Pavelka; hudební spolupráce E. Viklický; režijní spolupráce 
V. Čermáková; scéna a kostýmy I. Brádková; rež. M. Horanský
07. 04. | 16.00 | Yellow Sisters: Jarní zvěřinec a křest vi-
deoklipu Čápi letí – Yellow Sisters – ženské vokální kvarteto / 
B. Vaculíková, A. T. Nyass, L. H. Goldin a L. Jankovská jsou nejori-
ginálnější českou a cappellou. S lehkostí procházejí napříč žánry 
soulu, funku, R‘ n B‘, world music, jazzu a reggae, jejich tvorba 
je ryze autorská. Ve Viole představí svůj program pro děti, který 
zahrnuje písničky z alb Zvěřinec 1 a 2, krásné divadelní rekvizity, 
nový videoklip Čápi letí, hlasy a beatbox. Krteček, naháči, kro-
kodýl, veverka, vlaštovka, mravenci… to vše jsou zvířátka z CD 
Yellow Sisters: Zvěřinec. Z navazující desky Zvěřinec 2 uslyšíte 
např. kunu ve střeše, trpaslíky, plyšového slona, skřítka Mášrád-
máka, luční vílu a další.
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Vyprávějí a zpívají: B. Hrzánová aj. Boušková, hudební spolupráce: 
M. Biháry /akordeon/, scénář a režie: H. Kofránková. Paní Mileně 
Hübschmannové, zakladatelce české romistiky s úctou a vděkem.
26. 04. | 20.00 | Všichni žijem‘ v blázinci – další literárně-
-publicistický večer s nakladatelstvím Vyšehrad, který představí 
MUDr. Radkina Honzáka. Legenda české psychiatrie a odvážný 
zastánce psychosomatiky se zamýšlí nad způsobem života, který 
dnes vedeme i nad stavem společnosti, v níž duchovní rozvoj 
výrazně pokulhává za technickým. Vyprávění nad knížkami, které 
MUDr. Radkin Honzák připravil, pro nakladatelství Vyšehrad do-
plní výlety do hájemství hudby a poezie 
27. 04. | 20.00 | Sváteční Shakespearova pošta – výběr ze 
Sonetů W. Shakespeara v překladu M. Hilského přednese H. Maci-
uchová, tajemství Shakespearových Sonetů vám poodhalí M. Hil-
ský; večerem provází M. Horanský. Přijďte si poslechnout básnické 
dialogy o lásce; smrti a pomíjivosti času. Překlad a dramaturgie: 
M. Hilský, výtvarná spolupráce: I. Brádková; rež. M. Horanský. 
Po představení proběhne prodej knih spolu s autogramiádou 
pana Hilského
28. 04. | 20.00 | Století hitů – aneb to nejlepší z české 
populární hudby a poezie 20. století – dramaturgie a režie: 
P. Hartl, scénář: J. Škápíková, hudební spolupráce: E. Viklický, 
scéna a kostýmy: I. Brádková, pohybová spolupráce: M. Pacek. 
Hrají, zpívají a kabaretně dovádějí: B. Kohoutová, J. Meduna 
a J. Meduna | zadáno
30. 04. | 20.00 | Volnost, rovnost, gastronomie
V  divadelním baru probíhá výstava obrazů paní Jitky 
Wernerové. 

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

 A bezbariérový přístup
  spojení: tram 4, 13, 22 do zastávky Vršovické náměstí nebo tram 
24 a 7 do zastávky Bohemians a poté pěšky nahoru na Vršovické 
náměstí, vstup do divadla z ulice Na Kovárně

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

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

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

11. 04. | 19.30 | Sudí – osamělost fotbalového rozhodčího. 
Komediální monolog nejen o fotbale. S humorem a nadsázkou po-
pisuje mezinárodní fotbalový rozhodčí v podání Ladislava Hampla 
svůj život, který je spojený s nejsledovanější hrou na světě. Sudí 
nás provede svým životem, ale i  různými situacemi na hřišti 

dokonale rozumí.“  R.  Hrdinová, Právo. Představení uvádíme 
ve světové premiéře. Režie, texty a filmové skeče: J. Kylián. Úč. 
J. Lábus – vypravěč, scéna: I. Brádková, rež. T. Vondrovic
17. 04. | 20.00 | Středověk jak ho neznáme – spisovatel 
Vlastimil Vondruška ve Viole. Autor populárních historických knih 
Přemyslovská a Husitská epopej, stejně jako příběhů s Oldřichem 
z Chlumu, vypráví o tom, jak se u historika dostavila nutkavá 
touha věnovat se beletrii. O své mladické tvorbě i té současné, 
stejně jako o středověku vážně i s humorem a ve vzpomínkách 
na slavné pořady bratří Traxlerů a jiných umělců ve Viole. Slovem 
provází R. Tamchyna, hudba: členové skupiny Ginevra
18. 04. | 20.00 | Přípitek aneb Cihla – kabaretní kurs pravidel 
noblesního života pro začátečníky i pokročilé. Jiří Langmajer a Ha-
nuš Bor vyprávějí a zpívají o tom, že život nemusí být obnošená, 
ale naopak skvěle padnoucí vesta! A nakonec, kdo by se nechtěl 
na chvíli povznést nad obyčejné starosti všedního dne? Scéna 
a kostýmy: I. Brádková, hudba: E. Viklický, dramaturgická spolu-
práce: J. Součková, scénář a režie: T. Vondrovic
19. 04. | 20.00 | Tři gentlemani – humorná koláž věnovaná 
staré dobré Anglii, pravlasti gentlemanů. Z děl K. Čapka a Petera 
Mayla sestavily L. Engelová a J. Kudláčková. Uč. M. Eben, V. Kopta 
a J. Vlasák; hudba P. Skoumal; výprava I. Žídek, rež. L. Engelová. 
Toto představení věnujeme P. Skoumalovi. Na představení Tři gen-
tlemani v tomto měsíci lze zakoupit max. 2 vstupenky na osobu
20. 04. | 20.00 | Volnost, rovnost, gastronomie – anglický hu-
morista Peter Mayle v rozkošném vyprávění o Provence řeší otázku: 
Proč Francouzi netloustnou. Po vydání každé nové knihy anglického 
humoristy, žijícího ve Francii Petera Maylea se jen zapráší. Náš večer 
bude volným pokračováním Tří gentlemanů, inscenace, ve které 
se na základě textů Karla Čapka a Petera Maylea zabýváme sta-
rou 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 sebe-
vraždě. 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
23. 04. | 20.00 | Hodně smíchu a pár slz aneb Co život 
dal a vzal Betty MacDonaldové – životní a úsměvný optimi-
smus slavné spisovatelky Betty Mac Donaldové se k nám vrací 
prostřednictvím vzpomínek její dlouholeté přítelkyně. Scénář: 
J. Tejkalová s použitím knihy Blanche Caffierové. Hodně smíchu 
a pár slz v překladu E. Marxové. Výtvarná spolupráce: V. Všetečka. 
Hudební spolupráce: Dr. V. Truc. Úč. C. Mayerová a T. Kostková, 
rež. J. Pleskot
24. 04. | 20.00 | Stařec a moře – E. Hemingway – dramatická 
skica pro dva mužské hlasy – mistra a jeho učedníka – podle 
slavné novely E. Hemingwaye. Hlas moře vytváří hudba E. Vik-
lického. Úč. J. Somr a M. Holý; dramaturgie J. Kudláčková; scéna 
I. Žídek, rež. L. Engelová.
25. 04. | 20.00 | Šunen Romale – poslyšte, Romové – rom-
ské pohádky a vyprávění, humoresky, anekdoty, písně i básně. 
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ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA
Štítného 5, 130 00 Praha 3 
tel.: +420 222 780 396 (pokladna), 222 781 860 (kancelář)
e-mail: kancelar@zdjc.cz
www.zdjc.cz

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

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

  online rezervace na květen: 3. 4. zveřejnění programu s možností re-
zervace za á 1 000 Kč, 18. 4. od 17.00 rezervace za běžnou cenu, 26. 4. 
prodej nevyzvednutých vstupenek – telefonické rezervace od 10.00

03. 04. | 19.00 | Tramvaj do stanice touha – T. Williams | 
Městské divadlo v Mostě | ABO A
04. 04. | 19.00 | Testosteron – A. Saramonovicz | Městské 
divadlo v Mostě | ABO B
05. 04. | 19.00 | Homevideo – J. Braren, C. Fischer | Městské 
divadlo v Mostě | ABO C
06. 04. | 19.00 | Čechov vs. Tolstoj aneb Manželská zkouška 
– M. Gavran | 3D company
07. 04. | 14.00 | Pokusme se společně | DDM JM
08. 04. | 19.00 | Záskok – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana 
09. 04. | 19.00 | A pak už tam nezbyl ani jeden – A. Christie 
| Divadlo A. Dvořáka Příbram
10. 04. | 19.00 | Záskok | Divadlo Járy Cimrmana | zadáno
11. 04. | 19.00 | Švestka – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana | zadáno
12. 04. | 19.00 | Dobytí severního pólu – Cimrman, Smoljak, 
Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana 
13. 04. | 19.00 | Němý Bobeš pro galerii – Cimrman, Smoljak, 
Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana | benefiční představení
14. 04. | 19.00 | Smích zakázán – M. Gavran | 3D company
15. 04. | 19.00 | Dlouhý, Široký a Krátkozraký – Cimrman, 
Smoljak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
16. 04. | 19.00 | Zabte ošklivé – B. Vian alias V. Sullivan | 
Divadlo Aqualung
17. 04. | 19.00 | Blaník – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana
18. 04. | 19.00 | Posel z Liptákova – Cimrman, Smoljak, Svěrák 
| Divadlo Járy Cimrmana
19. 04. | 19.00 | Afrika – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana
20. 04. | 19.00 | Pub in the Glade – Cimrman, Smoljak, Svěrák 
– Cimrman English Theatre

i ve fotbalovém zákulisí. V rámci svého vyprávění se dostane 
i na fotbalové „hlášky“ nebo zajímavá videa rozličných fotbalo-
vých situací. Hraje: L. Hampl, rež. T. Zielinski | vstupné 290 Kč | 
velký sál | host Divadlo Verze
15. 04. | 17.00 | O princi z knížky | velký sál | pohádka
12. 04. | 19.30 | Úča musí pryč – emoce vřou, v prvním pololetí 
se známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná, 
navíc čekají děti po pololetí přestupové zkoušky na osmiletá gym-
názia. Kdo za známky nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! 
A proto je nutné ji ihned odvolat. Hrají: D. Prachař, J. Janěková 
ml., K. Frejová, L. Rybová, I. Chmela, P. Špalková, rež. T. Zielinski 
| vstupné 420 Kč | velký sál | host Divadlo Verze
13. 04. | 19.30 | Temná je noc. Terezie z Lisieux: Můj bratr 
Nietzsche – poetická inscenace o fiktivním setkání mladičké 
Terezie z Lisieux a životem zklamaného Friedricha Nietzscheho. Co 
by mohlo spojovat dva tolik rozdílné osudy? Čí Bůh je mrtev? Jsme 
schopni si ve své úzkosti a utrpení porozumět? Hrají: M. Málková, 
P. Batěk a další, rež. T. Vondrovic| vstupné 300 Kč | velký sál 
18. 04. | 19.30 | Večer s dobrou knihou – čte Arnošt Goldflam 
– nový cyklus ve Vršovickém divadle MANA. Setkání se zajímavou 
osobností, která bude nejen číst ze své oblíbené literatury, ale po-
dělí se s i o své literární zážitky. V dubnu to bude Arnošt Goldflam, 
režisér, herec, dramatik, ale zejména autor velmi hezkých knih 
pro děti. Seznámíme se nejen s jeho svéráznými a velmi hezkými 
pohádkami, ale budeme mít příležitost i dozvědět se  o tom, co 
ho inspirovalo. | vstupné 100 Kč | foyer divadla 
28. 04. | 17.00 | Úča musí pryč | velký sál 
28. 04. | 19.30 | 3 verze života – Y. Reza – dva manželské páry 
prožijí během jednoho večera tři varianty téhož večírku a diváci 
tak mohou nahlédnout do životních situací, které jsou výsledkem 
těchto náhodných posunů. Je to jako v životě, kdy stačí jedno 
špatně zvolené slovo ve špatnou chvíli a je všechno jinak. Hrají: 
D. Prachař, J. Janěková ml., L. Rybová, I. Chmela, rež. T. Zielinski 
| vstupné 380 Kč | velký sál | host Divadlo Verze
29. 04. | 19.30 | Jméno – mluvit se dá o všem. Brilantní komedie 
podle nejlepší francouzské tradice. Polštářová bitva omezenců, 
kteří jsou přesvědčeni o tom, že svá omezení už dávno překonali. 
Hra nabízí komický pohled na sebejisté zastánce svobodného 
myšlení. Hrají: R. Zach, J. Dolanský, J. Janěková ml.,  L. Rybová, 
P. Lněnička, rež. T. Zielinski | vstupné 420 Kč | velký sál | host 
Divadlo Verze
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
02. 05. | Jméno
09. 05. | Úča musí pryč!
14. 05. | Sudí
24. 05. | Poručík z Inishmoru
28. 05. | Na zdi a za zdí
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05. – 08. 04. | 20.00 | DEJA VU
09. – 15. 04. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
16. 04. | 20.00 | DEJA VU
18. – 22. 04. | 20.00 | DEJA VU
23. – 29. 04. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
30. 04. | 20.00 | DEJA VU

DIVADLO IMAGE
černé divadlo, tanec a pantomima
Národní 25, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 314 448
mobil: +420 732 156 343
e-mail: image@imagetheatre.cz
www.imagetheatre.cz

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

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

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

01. 04. | 20.00 | The Best of Image – výběr nejlepších částí 
a fragmentů ze všech představení. Našimi diváky velmi oblíbené 
představení je esencí anebo, jak teoretici říkají, průřezem reperto-
áru Divadla Image. Zapomeňte na teorie a dopřejte si zábavnou 
lahůdku z naší divadelní kuchyně. Je výživná, lehce stravitelná 
a mentálně osvěžující.
02. 04. | 20.00 | Galaxia – hluboký vesmír jako inspirace pro 
černé divadlo a tanec. Astronomie a astrologie, horoskop i elixír 
lásky zase inspirací pro neverbální divadlo. To je Galaxie v Image. 
03. 04. | 20.00 | Galaxia
04. 04. | 20.00 | The Best of Image
05. 04. | 20.00 | Cabinet kuriosit a zázraků profesora 
Pražáka – unikátní prezentace geniálních vynálezů, které 
málem změnily svět. Poeticko-technický zážitek na vlastní 
oči. Černé divadlo rozšiřuje možnosti lidstva. Vstup na vlastní 
nebezpečí.
06. 04. | 20.00 | Black Box – mozaika černodivadelních 
obrazů a tanečních výstupů kombinovaná s útržky příběhu té-
měř kriminálního. Muž zákona v patách dvojici diletantských 
gangsterů.
07. 04. | 20.00 | Afrikania – divoká příroda v taneční stylizaci 
a působivé efekty černého divadla. Turisté, pošťák a jedno velké, 
hravé nedorozumění. Že to nejde dohromady? Ale ano, jde.

21. 04. | 19.00 | Starý holky – M. Bidlasová | 3D company
22. 04. | 19.00 | Cimrman v říši hudby – Smoljak, Svěrák, 
Klusák | Divadlo Járy Cimrmana
23. 04. | 19.00 | Frida K. – G. Montero | 3D company
24. 04. | 19.00 | Vražda v salónním coupé – Cimrman, Smol-
jak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
25. 04. | 19.00 | Akt – Cimrman, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
26. 04. | 19.00 | Vyšetřování ztráty třídní knihy – Cimrman, 
Smoljak | Divadlo Járy Cimrmana | zadáno
29. 04. | 19.00 | Dobytí severního pólu
30. 04. | 19.00 | Dobrý proti severáku – D. Glattauer, U. Ze-
mme | 3D company

ČERNÁ DIVADLA

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

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

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

  vstupné 590 Kč, studenti 480 Kč, děti do 10 let 290 Kč

01. 04. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn) – humorné a zá-
roveň 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.
02. – 03. 04. | 20.00 | DEJA VU – mottem představení je ci-
tát 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 život-
ním stylem. Ukazuje, jak moderní komunikační technologie řídí 
i lidské osudy. Vykresluje lidský život humorně, poeticky a prav-
divě beze slov pouze pomocí výtvarných prvků černého divadla, 
tance, pantomimy a hudby.
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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. 04. | 19.00 a 21.30 | Aspects of Alice – poetické čer-
nodivadelní představení na motivy „Alenky v říši divů“ s hudbou 
Petra Hapky a výtvarným ztvárněním Emmy Srncové. V inscenaci 
jsou použity klasické postupy černého divadla, laterny magiky, 
filmové projekce i ojedinělé technické triky. Přes 10 000 repríz 
u nás i ve třiceti zemích světa! Součástí představení je interaktivní 
workshop.

Light Art Show

LIGHT ART SHOW v Divadle Ta Fantastika
01. – 30. 04. | 17.00 | hrajeme každou sobotu
Navštivte jedinečnou show v centru Prahy. Prožijte romantický pří-
běh, stověžatého města a ponořte se do kouzla malování světlem. 

Afrikania

08. 04. | 20.00 | Afrikania
09. 04. | 20.00 | The Best of Image
10. 04. | 20.00 | Galaxia
11. 04. | 20.00 | Galaxia
12. 04. | 20.00 | The Best of Image
13. 04. | 20.00 | Cabinet kuriosit a  zázraků profesora 
Pražáka
14. 04. | 20.00 | Black Box
15. 04. | 20.00 | Afrikania
16. 04. | 20.00 | Afrikania
17. 04. | 20.00 | The Best of Image
18. 04. | 20.00 | Galaxia
19. 04. | 20.00 | Galaxia
20. 04. | 20.00 | The Best of Image
21. 04. | 20.00 | Cabinet kuriosit a  zázraků profesora 
Pražáka
22. 04. | 20.00 | Black Box
23. 04. | 20.00 | Afrikania
24. 04. | 20.00 | Afrikania
25. 04. | 20.00 | The Best of Image
26. 04. | 20.00 | Galaxia
27. 04. | 20.00 | Galaxia
28. 04. | 20.00 | The Best of Image
29. 04. | 20.00 | Cabinet kuriosit a  zázraků profesora 
Pražáka
30. 04. | 20.00 | Black Box
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P. Novotný, M. Křížová, K. Steinerová, P. Pálek, M. Pleskot, T. Löbl, 
A. Bartošová, O. Smysl aj., rež. J. Ďurovčík
07. 04. | 14.30 a 19.00 | Atlantida
08. 04. | 13.30 | Mauglí… jsme jedné krve – muzikál On-
dřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové má na svém kontě už více 
než 100 vyprodaných repríz! Příběh o přátelství, lásce, ale i o boji 
o přežití provází kromě nápadité hudby a vtipných textů také 
ojedinělá režie tandemu Skutr, která diváky překvapuje efektními 
výrazovými prostředky sahajícími až ke špičkovým akrobatickým 
číslům. Hrají: J. Korn, J. Zony ga, J. Kříž, L. Šoralová, J. Cina, C. Ka-
ssai, M. Tomešová, R. Tomeš, Z. Fric, V. Marek, R. Tesařík, P. Opava, 
M. Pleskot, R. Pavlovčinová.
10. 04. | 19.00 | Queenie – koncertní divadlo nejúspěšnější 
Queen tribute kapely v ČR s mezinárodním renomé
13. 04. | 19.00 | Robin Hood – návrat na přání diváků na ome-
zený počet repríz! Osvědčený tvůrčí tandem tohoto úspěšného, 
výpravného muzikálu Ondřej Soukup – Gabriela Osvaldová 
společně s mezinárodně uznávaným choreografem a režisérem 
Jánem Ďurovčíkem jsou pro publikum zárukou skvělých melo-
dií, chytrých i vtipných textů a neotřelého režijního, scénického 
a choreografického pojetí. Samotné téma muzikálu samozřejmě 
slibuje výtečnou zábavu pro všechny věkové kategorie diváků. 
Hrají: J. Kříž, K. Střihavka, L. Machálková, J. Zonyga, L. Šoralová, 
M. Tomešová, M. Křížová, R. Pavlovčinová, M. Pošta, R. Tesařík 
aj., rež. J. Ďurovčík
14. 04. | 14.30 a 19.00 | Robin Hood
19. 04. | 19.00 | Krysař
20. 04. | 19.00 | Krysař
21. 04. | 14.30 a 19.00 | Krysař
22. 04. | 13.30 a 18.00 | Krysař
27. 04. | 19.00 | Johanka z Arku – O. Soukup, G. Osvaldová – 
návrat jednoho z nejlepších českých muzikálů, ověnčeného řadou 
cen, je velkou událostí. V novém nastudování romantické legendy 
o Panně orleánské se sešli jak herci z původní verze, tak i noví pro-
tagonisté. Inscenaci zdobí výpravné dekorace a kostýmy. Jistě stojí 
za to jít se přesvědčit, jak léty dozrálo toto myšlenkově i dějově 
bohaté dílo, plné nezapomenutelných melodií Ondřeje Soukupa, 
Hrají: B. Basiková/L. Šoralová, K. Střihavka/J. Zonyga, D. Gon-
dík/V. Marek/Z. Podhůrský, V. Čok/J. Apolenář, O. Ruml/J. Kříž, 
R. Tesařík aj., rež. J. Bednárik
28. 04. | 14.30 a 19.00 | Johanka z Arku

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
04. – 06. 05. | Osmý světadíl – muzikál s hity skupiny Elán
11. – 13. 05. | Srdcový král – muzikál 
17. – 19. 05. | Krysař – muzikál Daniela Landy 
25. – 26. 05. | Tajemství – muzikál Daniela Landy
27. 05. | Mauglí – rodinný muzikál

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 ve vybraných 
pobočkách CK ČEDOK a CK FIRO TOUR

  vybraná místa v prodeji také v sítích Ticket Art, Ticketpro  
a Ticketportal

  internetový předprodej vstupenek na www.divadlokalich.cz
  registrujte se při online nákupu nebo v pokladně divadla a využívejte 
výhod věrnostního programu Divadla Kalich

01. 04. | 13.30 a 18.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela 
Landy – osudový muzikál o tajemném muži v kápi a s píšťalou, 
ve které se ukrývá obrovská moc. Krysař Daniela Landy se vrací 
na jeviště Divadla Kalich v novém hereckém obsazení a s novou 
výpravou i choreografií. O jeho návrat si celá léta psali sami diváci, 
pro které je bez nadsázky kultovním představením. Krysař je řa-
zen mezi nejúspěšnější původní české muzikály všech dob. Dnes 
má muzikál na svém kontě více než 1000 repríz, odehraných jak 
v Čechách, tak i v zahraničí. Hrají: P. Pálek, R. Jašków/D. Suchařípa, 
M. Křížová/K. Šildová, M. Peroutka/R. Tomeš, M. Zounar/J. Apole-
nář, Heňo, F. Slováček jr./J. Šlégr, A. Slováčková/Ch. Doubravová 
aj., rež. M. Landa
06. 04. | 19.00 | Atlantida –  poslední představení v sezóně!! 
vůrci 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, 
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08. 04. | 16.00 | Dobrodružné putování Ducha Ducháč-
ka  – pohádka pro děti o malém divadelním duchovi, který se 
tak trochu omylem vydá na cestu kolem světa a zažije spoustu 
dobrodružství. Nechte se unést na vlnách Vltavy a Labe až do 
Hamburku, z Hamburku přes oceán do Orientu a Himálají, odtud 
na lyže do rakouských Alp a přes Šumavu zpět na Kampu | od 4 let 
| vstupné 100 Kč
14. 04. | 15.00 | O vodníkovi z Čertovky – pohádka inspirovaná 
legendami Malé Strany. Písničky a příběh tří vodníků o nejmocněj-
ším kouzle na světě – o lásce | od 5 let | vstupné 100 Kč
14. 04. | 18.00 | Děvčátko Momo – pohádkový příběh o ne-
bezpečí naší civilizace – nedostatku „času“. A o malém děvčát-
ku Momo, které náš svět zachrání před Zloději času | od 6 let | 
vstupné 130 Kč
15. 04. | 16.00 | Dědeček Oge – magický příběh o šamanském 
zasvěcení a dobrodružném putování malého chlapce Ogeho sibiř-
skou tajgou a tělem hada | od 7 let | vstupné 150, 130 Kč
21. 04. | 15.00 | Ronja, dcera loupežníka – dramatizace zná-
mé pohádky. Vypráví příběh o velikém přátelství Ronji a Birka. 
„Romeo a Julie pro děti“, tak by také mohl znít podtitul | od 4 let 
| vstupné 120 Kč
22. 04. | 16.00 | Oheň na hoře – humorné příběhy z daleké 
Etiopie za doprovodu bubínků, chřestidel, deedjeridoo.... | od 5 let 
| vstupné 100 Kč
28. 04. | 15.00 | Honza a lesní skřítek – příběh, který se možná 
doopravdy stal -  o tom, jak Honza a skřítek zachránili les | od 3 let 
| vstupné 100 Kč
28. 04. | 18.00 | Kocour Mour a Slečinka Vlaštovička – před-
stavení podle bajky brazilského autora Jorge Amada. O jednom 
parku, spoustě slepic, jiných zvířatech a hlavně o lásce | od 6 let 
| vstupné 130 Kč
29. 04. | 16.00 | Země je placatá, jinak tě zabiju! – crazy 
komedie s písničkami o jedné výzkumné námořní výpravě, která 
se odváží až na samý okraj naší planety | od 10 let a dospěláky| 
vstupné 180, 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 30 minut  
před začátkem představení. 

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

DIVADLA PRO DĚTI

DIVADLO IMAGE
černé divadlo, tanec a pantomima
Národní 25; 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 314 448
mobil: +420 732 156 343
e-mail: image@imagetheatre.cz
www.imagetheatre.cz

  pokladna divadla otevřena po–pá 10.00–20.00  
a so–ne 10.00–20.00

  vstupné: děti do 3 let zdarma (bez nároku na vlastní sedadlo),  
děti od 4 let, dospělí, senioři 150 Kč; divadelní sál je otevřen 30 minut 
před začátkem 

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

08. 04. | 15.00 | O zlaté rybce – barevný svět pod vodní hla-
dinou, jednou přívětivý a kolíbající, jindy rozbouřený a zrádný. 
Bájní tvorové, hraví koníci a zpívající rybky. Ti všichni   budou 
rozplétat pohádkový příběh dobráckého rybáře a jeho chamtivé 
ženy na jevišti Divadla Image.
25. 04. | 09.30 | 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 4 let, ale pobaví 
se i dospělí. Pro děti hrálo Divadlo Image s úspěchem v mnoha 
zemích světa a nyní se těší na malé české diváky.

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

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

DIVADLO C YLINDR
07. 04. | 15.00 | Malý princ – hudebně-divadelní předsta-
vení podle knihy Antoina de Saint Exupéryho v podání Agáty 
a Martina Duškových. „Správně vidíme jen srdcem.“ | od 6 let 
| vstupné 150 Kč
07. 04. | 18.00 | Škola Malého stromu – dramatizace stejno-
jmenné knížky o malém indiánovi z kmene Čerokí jménem Malý 
strom | od 6 let | vstupné 150 Kč
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  předprodejní sítě PO CELÉ ČR: Ticketpro, Colosseumticket.cz, Kulturní 
portál, Ticket Art a Ticketportal.

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

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

07. 04. | 14.00 | Magická esa – strhující show pro celou rodinu 
– při velkých „copperfieldovských“ iluzích se vedle mistra světa 
ze Světového poháru bavičů, iluzionisty Pavla Kožíška představí 
v neočekávaných rolích přední české modelky. Těšit se můžete 
na čtyřmetrovou skluzavku času, nebezpečné prostoupení obřím 
ventilátorem, originální levitaci divačky, vystřelení kouzelnice 
z děla, záhadné čtení myšlenek divákům v publiku a na řadu 
dalších velkolepých iluzí plných perfektní zábavy! Úč. P. Kožíšek, 
H. Mašlíková/A. Prešnajderová, M. Dvořáková/D. Grossmannová, 
taneční skupiny Magic Girls, Electric Men a další hosté | vstupné: 
359 Kč
10. 04. | 19.00 | ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE!!! – nový 
zábavný program populárního baviče Zdeňka Izera, v kterém se 
diváci setkají s jeho jedinečným a nezaměnitelným humorem. 
Přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, mnoho skvělých vti-
pů, trefných parodií a imitování celé řady populárních českých 
i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je obohacené 
zábavnými kostýmy, převleky, videoprojekcemi. Zkrátka těžký 
útok na vaši bránici, který si rozhodně nenechte ujít! | vstupné: 
290 Kč | premiéra
11. 04. | 19.00 | Zdeněk Izer – Na plný coole !!!
15. 04. | 14.00 | Hra kouzel a magie – originální a naprosto je-
dinečné představení iluzionisty Pavla Kožíška plné neuvěřitelných 

01. 04. | 10.00 | Kašpárek vaří živou vodu, O pyšné base | 
hraje LD Jiskra | od 3 let
05. 04. | 09.00, 10.30 a 14.00 | Jabloňová pohádka – lout-
kový příběh na motivy pohádky K. J. Erbena. Jedna jabloň, jeden 
král, dvě holubice, dvě svatby a jedno velké prokletí. Dokáže sta-
tečný král zachránit svou jabloňovou lásku? | hrají Loutky bez 
hranic | od 5 let
06. 04. | 09.00 a 10.30 | Jabloňová pohádka
07. 04. | 10.30 | Jabloňová pohádka
08. 04. | 10.00 | Zvířátka pana Krbce | hraje LD Jiskra | od 3 let
15. 04. | 10.00 | Zvířátka pana Krbce
19. 04. | 09.00, 10.30 a 14.00 | O chytré kmotře lišce – 
kmotra Liška svou chytrostí a sympatickou lstivostí napálí lidi, 
kteří si myslí, že jsou pány tvorstva. Děti čeká spousta veselých 
zápletek, které samozřejmě dobře dopadnou. Na motivy knížky 
Josefa Lady |  hraje Divadlo Andromeda | od 3 let
20. 04. | 09.00 a 10.30 | O chytré kmotře lišce
21. 04. | 10.30 | O chytré kmotře lišce
22. 04. | 10.00 | Zvířátka a loupežníci | hraje LD Jiskra | od 3 let
27. 04. | 09.00 a 10.30 | O udatném Špaldíkovi – pohádka, 
ve které vystupuje udatný Špaldík, princezna Hrašinka, chytrý 
Čočík a plno dalších obilnin a luštěnin. Špaldík a jeho kamarádi 
musí procestovat celý svět, aby zachránili království Bioharmonie 
před zlým králem Aluminiusem a jeho tříhlavým drakem | hraje 
Divadlo Krab | od 5 let
29. 04. | 10.00 | Zvířátka a loupežníci

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

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

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

SOUTĚŽ O 3 × 2 VSTUPENKY
DO DIVADLA ABC NA PŘEDSTAVENÍ

MACBETH

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

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

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

Soutěž o 3 rodinné vstupenky do

Zrcadlového labyrintu

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

Kde najdete nově otevřený 
Zrcadlový labyrint Divadla kouzel 
Pavla Kožíška?
a) Líbeznice u Prahy
b) Praha
c) Hořice v Podkrkonoší

Své odpovědi posílejte do 10. dubna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou 
na adresu redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3.
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bludiště, který vás magicky rozmnoží. Dále se můžete těšit na úžas-
né interaktivní optické klamy a iluze, které vás zaručeně dostanou. 
V zrcadlovém labyrintu také poodkryjete jinak přísně střeženou 
roušku kouzelnických tajemství a naučíte se i sami kouzlit! Velké 
zrcadlové bludiště je nově otevřeno v přízemí Divadla kouzel Pavla 
Kožíška v Líbeznicích u Prahy, takže návštěvu zrcadlového labyrintu 
můžete ideálně spojit s kouzelnickým představením. 

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

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

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

REDUTA
Národní 20, Praha 1

08. 04. | 15.00 | Duhový hrad – interaktivní pohádka pro pět 
smyslů (a šest barev) o společné cestě za duhovými barvami 
a za štěstím, spolu s kastelánkou můžete vstoupit do fantazijní-
ho světa barev, stát se princeznami a princi barevných království, 
pohádka, která vás inspiruje k radostnému používání barev v ka-
ždodenním životě, režijní dohled: L. Jiřík, výtvarná spolupráce: 
I. Křívánková, v roli Kastelánky R. Nechutová
09. 04. | 09.00 a 10.30 | O chaloupce z perníku – mravoučná 
pohádka o mlsné ježibabě a neposlušných dětech s písničkami 
Petra Maláska. Hrají: M. Hejný, K. Krejčová a  L. Jiřík, rež. T. Q. Hung 
| od 3 let
15. 04. | 15.00 | Tři veselá prasátka – anglická lidová pohád-
ka s písničkami Jaromíra Nohavici, napínavý souboj tří čuníků 
s hladovým vlkem, v němž kamarádství vítězí. Hrají: V. Kolouš-
ková/P. Karpeles, R. Nechutová, L. Jiřík/M. Hejný a M. Ligač, rež. 
T. Q. Hung | od 3 let

Strašidla v Čechách

kouzel a perfektní zábavy nejen pro děti. Pojďte si hrát na kouzel-
níky jako Harry Potter a naučíte se mimo jiné také sami kouzlit! Úč. 
P. Kožíšek, H. Mašlíková/M. Dvořáková | vstupné: 169 Kč
17. 04. | 09.30 a 14.00 | S kouzly kolem světa! – prožijte vel-
kou kouzelnickou cestou kolem světa! Poletíme na výlet letadlem 
a v každé zemi, kde přistaneme, na nás čekají typická a originální 
kouzla dané země. Děti budou s kouzelníkem Pavlem Kožíškem 
čarovat přímo na jevišti a také se některá kouzla i naučí! Bezva 
zábava nejen pro děti. Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíková/M. Dvořáková 
| vstupné: 169 Kč | (pro školy)¹
18. 04. | 09.30 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹
21. 04. | 14.00 | S kouzly kolem světa!
28. 04. | 14.00 | Škola kouzel – pojďte si hrát na kouzelnickou 
školu a v roli kouzelnických učňů čarujte společně s Pavlem Kožíš-
kem. Každý kouzelnický učeň na jevišti dostane pravé kouzelnické 
vysvědčení a všechny děti v sále budou zapojeny do většiny kouzel 
a soutěží. Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíková/M. Dvořáková | vstupné: 
169 Kč

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

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

  otevřeno celoročně, so a ne 11.00–17.00

Originální a strhující zábava pro celou rodinu!
Velké unikátní zrcadlové bludiště
Síň smíchu s vtipnými prohnutými zrcadly
Antigravitační místnost
Levitující stolek
Jedinečné optické klamy a iluze
… a navíc se naučíte i kouzlit!
V zrcadlovém bludišti jste už možná někdy byli, ale v kouzelnic-
kém bludišti určitě ne… Náš velký unikátní zrcadlový labyrint 
vás okouzlí a  hlavně pobaví téměř 70 velkoplošnými zrcadly! 
Důmyslný labyrint nekonečných chodeb s nikam nevedoucími 
uličkami a slepými zákoutími je perfektní zážitek pro všechny 
bez rozdílu věku. V našem zrcadlovém bludišti máte navíc časově 
neomezenou možnost si opakovaně během návštěvy zrcadlový 
labyrint procházet. V síni smíchu vás veselá různě prohnutá zr-
cadla promění v trpaslíka s malinkýma nožičkama, hubeňourka 
s dlouhýma rukama nebo jinou komickou figurku. O originální 
legraci a zábavu zkrátka není nouze. U nás není jako jinde zakázáno 
fotit, ale naopak! Udělejte si vtipnou fotku nebo video, jak sedíte 
na stropě v antigravitační místnosti, levitujete stoleček nad vaší 
hlavou nebo se vyfoťte v nekonečném prostoru tunelů zrcadlového 
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kraj a nakonec zjistili, že doma je to nejlepší. Hrají: M. Dufek, 
Z. Tomeš/M. Sochor
22. 04. | 11.00 a 13.30 | Ať žijí duchové! – pohádkový muzikál 
na motivy stejnojmenného filmu s písničkami Zdeňka Svěráka 
a Jaroslava Uhlíře. Hrají: P. Rak, K. Raková, V. Hoskovec, J. Raková, 
P. Čulík, T. Alferi, P. Trochta, V. Hejko, A.-F. Joseph, P. Zikmund
28. 04. | 11.00 | Čtyřlístek v pohádce – kdo by neznal Čtyřlís-
tek? Myšpulín, Bobík, Pinďa a Fifinkase vydávají na dobrodružnou 
výpravu do pohádky. Hrají: L. Jeník, V. Krátký, D. Voráček, J. Zýka, 
R. Jíra a další …

DIVADLO HYBERNIA
nám. Republiky 4, Praha 1

14. 04. | 11.00 | Jaroslav Uhlíř: Hodina zpívání s kapelou… 
– nejzábavnější vyučovací hodina na světě! Přijďte si poslechnout 
a společně zazpívat největší hity autorské dvojice Zdeněk Svěrák 
a Jaroslav Uhlíř.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
05. 05. | Krkonošské pohádky
12. 05. | Princové jsou na draka
19. 05. | Pat a Mat jedou na dovolenou
26. 05. | Krkonošské pohádky 2: Anče a Kuba mají Kubíča
27. 05. | Ať žijí duchové!

DIVADLO ŘÍŠE LOUTEK 
Žatecká 98/1, 110 00  Praha 1
tel.: +420 222 324 565 (rezervace)
www.riseloutek.cz (online rezervace)

  prodej vstupenek hodinu před začátkem představení
  prodej v pokladně divadla v so–ne 13.00–16.00
  vstupné 70–90 Kč
  změna programu vyhrazena

07. 04. | 14.00 a 16.00 | Kašpárek v pekle –  J. Žáček – prin-
cezna Majdalenka se omylem dostane do pekla. Kašpárek, vždy 
připraven přispěchat na pomoc každému, kdo je v nebezpečí, se 
se svým kamarádem Honzou vydá princeznu osvobodit. Přijďte 
se podívat, jestli se našim odvážným hrdinům s pomocí chytrosti 
podaří nad všemi čerty vyzrát a jak to všechno dopadne | 70 min 
| od 3 let | od 16 hodin hrajeme i pro neslyšící diváky.
08. 04. | 14.00 a 16.00 | O Koblížkovi a O Budulínkovi – 
T. Zlesáková, H. Dotřelová | 55 min | od 3 let | od 16 hodin hrajeme 
i pro neslyšící diváky.
O koblížkovi – babička upekla dědečkovi koblížek. Dala ho 
na okénko vychladnout a odešla s dědečkem do lesa na maliny. 
Nafoukaný Koblížek babičce a dědečkovi uteče do světa. A jak 
dopadne jeho putování, uvidíte v naší pohádce.

22. 04. | 15.00 | Strašidla v Čechách – rozpustilá pohádková 
komedie o rodině duchů, setkání s českými lidovými strašidly. 
Scénář: R. Nechutová, hudba: Š. Žilka aj. Bayer, choreografie: 
E. Velínská, výprava: I. Křivánková,  hrají: M. Lambora/M. Ligač, 
M. Majkusová a R. Nechutová, rež. L: Jiřík | od 3 let
24. 04. | 09.00 a 10.30 | Strašidla v Čechách

ZÁJEZDY
03. 04. | 08.30 a 10.30 | Démoni současnosti – tragikomedie 
o nástrahách dnešního světa je určena především mladému pub-
liku. Dospělým však mnozí démoni mohou být také povědomí... 
Dynamická inscenace Divadla Minaret vtahuje diváky přímo do 
příběhu a provokuje k hlubšímu zamyšlení nad vlastním živo-
tem. Největší démoni nespí pod postelí, ale v tvojí hlavě! Scénář 
R. Nechutová, scéna A. Pitra, kostýmy E. Pitrová, hudba L. Jakl, 
choreografie E. Miškovič. Hrají: N. Válová/E. Radilová, O. Brejcha, 
E. Miškovič a R. Nechutová, rež. L. Jiřík | pro mládež | Městské 
divadlo Znojmo

STUDIO DIVADLA MINARET
Herecké kurzy pro děti a mládež od 8 do 15 let se konají 
každou středu odpoledne v ZŠ Červený vrch. Bližší informace 
na tel. 730 141 693. 

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

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

  změna programu vyhrazena!

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ
Jungmannova 36/31, Praha 1

07. 04. | 11.00 | Krkonošské pohádky – Trautenberk má 
své panství hned vedle Krakonošova a  toť se ví, malý pán 
a velký pán, to nikdy nedělá dobrotu. Hrají: L. Jeník/P. Pěknic, 
B. Mottlová, J. Kučera, J. A. Duchoslav, K. Nohýnek/P. Houška, 
Š. Prýmková
08. 04. | 11.00 | Ferda Mravenec – pohádkový muzikál pro 
malé i velké, plný dobrodružství slavného hrdiny s puntíkovaným 
šátkem a jeho přátel z knížek Ondřeje Sekory. Hrají: R. Stodůlka, 
P. Kozák, L. Lavičková a další ….
15. 04. | 11.00 | Princové jsou na draka – dělání, dělání, 
všechny smutky zahání… Pohádkový muzikál s  písničkami 
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Hrají: L. Jeník/M. Stránský, 
B. Mottlová/E. Hamplová, J. Jedlinský/M. Maléř, V. Matějíčka-
/D. Býmová, J. Stránská, P. Houška a další …
21. 04. | 11.00 | Pat a Mat jedou na dovolenou – legen-
dární kutilové Pat a Mat se vydají na cesty, aby projeli světa 
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22. 04. | 14.00 a 16.00 | Čaroděj ze země Oz – L. Frank Baum 
– malou Dorotku a jejího pejska odnese tornádo do země, kde 
vládne veliký a strašlivý kouzelník Oz, kterého ale nikdo neviděl. 
V jeho zemi žijí také mocné čarodějky, hodná Vilina a zlá Bastinda 
a plno podivných bytostí – Žvýkalové, divocí vlci, obrovské vrány 
či létající opice. Vilina Dorotce poradí, aby požádala o pomoc ve-
likého Oze. Ale také, že musí pomoci třem bytostem splnit jejich 
nejvroucnější přání. Ty potká Dorotka v slaměném hastrošovi, 
zbabělém lvu a plechovém dřevorubci. Oz všem slíbí pomoc, 
pokud zničí zlou čarodějnici Bastindu. To se čtyřem přátelům 
po překonání mnoha nástrah a překážek podaří. Nakonec se 
ukáže, že nejvroucnější přání si splnili sami. Dorotku vrací domů 
kouzlo čarodějky Viliny | 60 min | od 4 do 120 let

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

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

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

04. 04. | 10.00 | Hurvínek mezi osly – škola pro Hurvínka 
znamená jen velkou ztrátu času. Kéž by do ní už nikdy nemusel 
vkročit! Toto přání se Hurvínkovi splní, když se setká s prapo-
divnou osůbkou s oslíma ušima jménem Hýkálek!!! Ten ho 
totiž pozve do Oslova, města, o němž Hurvínek, a dokonce 
ani Mánička, nikdy neslyšeli. Děti si tam žijí jako v ráji! A jak 
by ne – nemusejí totiž chodit do školy! A tak se Hurvínek, 
navzdory Mániččiným protestům, vydává po boku Hýkálka 
do města Oslovo!! Jaké to tam doopravdy je, se spolu s Hur-
vínkem můžete přesvědčit i vy!
05. 04. | 10.00 | Hurvínek mezi osly
06. 04. | 10.00 | Hurvínek mezi osly
07. 04. | 14.00 a 16.30 | Hurvínek mezi osly
11. 04. | 10.00 | Hurvínek mezi osly
12. 04. | 10.00 | Hurvínkovo přání – být malým klukem Hu-
rvínka nebaví! Musí poslouchat taťuldu, a když ho ještě ke vše-
mu pokladní nepustí do kina na premiéru jeho nejoblíbenějšího 
hrdiny, protože je ještě malý, má toho dost. Bloumá nešťastně 
prázdnou pasáží, když uslyší písničku starého flašinetáře. Kde se 
tu tak najednou vzal? Jak se ukáže, není to jen obyčejný flašine-
tář, ale kouzelný dědeček, který může Hurvínkovi splnit přání. 

O Budulínkovi – lstivá liška si odnese Budulínka do své nory, 
aby si hrál s jejími liščaty. Myslíte, že babička a dědeček Budulínka 
zachrání? Přijďte se podívat na naši pohádku.
14. 04. | 14.00 a 16.00 | Sůl nad zlato – M. Nohelová – Je sůl 
opravdu nad zlato? Zlato je přece vzácné a sůl docela obyčejná. 
Jenže když ta docela obyčejná sůl schází, tak je najednou všem 
ouvej. Také o tom je naše nová pohádka. Pohádkou Sůl nad zlato 
připomínáme 195. výročí narození Boženy Němcové | 60 min | 
od 4 let
15. 04. | 14.00 a 16.00 | Perníková chaloupka – M. Nohelová 
– Jeníček je nezbedný kluk. Když v lese s Mařenkou sbírá jahody, 
schválně jí  utíká, a tak se stane, že děti zabloudí. Jeníček vyleze 
na nejvyšší strom a zahlédne světýlko. Děti přijdou k chaloupce, 
která je celá z perníku a žije v ní zlá Ježibaba s protivným dědkem. 
Ježibaba strčí Jeníčka do chlívku, chce si ho vykrmit a sníst. Přes-
tože Ježidědek nemá děti rád, s Jeníčkem se spřátelí a nakonec 
ježibabě ve zlém úmyslu zabrání. A tak v peci místo dětí skončí 
Ježibaba. Jeníčka a Mařenku pošle Ježidědek domů a zůstane 
žít v chaloupce se dvěma trpaslíky, kteří nás celou pohádkou 
provázejí | 60 min | od 3 let
21. 04. | 14.00 a 16.00 | Medvídek Ťupínek – J. Wilkowski 
– medvídek Ťupínek žije sám se svým tatínkem a moc touží po ka-
marádovi. Tím se mu stane opuštěný pejsek, ale tatínek synkovi 
takové kamarádění nedovolí, protože sám má ze psů strach. Kdysi 
mu totiž ublížili. Jednou se do medvědí domácnosti vkrade liška 
zlodějka a odnese všechno, na co přijde. Za liškou se pustí pejsek, 
ukradené věci jí sebere a zlodějku zažene. Když tatínek vidí, že 
pejsek je nejen statečný, ale i hodný, přijme ho do své medvědí 
domácnosti | 60 min | od 3 let
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ŠVANDOVO DIVADLO
Štefánikova 57, 150 00 Praha 5
tel.: +420 234 651 111 (ústředna), 257 318 666 (pokladna)
e-mail: info@svandovodivadlo.cz
www.svandovodivadlo.cz

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

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

BUCHTY A LOUTKY
www.buchtyaloutky.cz

06. 04. | 17.00 | Anča a Pepík – Kafemlýnek – dobrodružný 
loutkový komiks pro děti od 5 let na motivy oblíbených komiksů 
Lucie Lomové | 45 min | Studio 
15. 04. | 15.00 | Kocour v botách – žili, byli tři bratři a tatí-
nek jim nechal dědictví... | loutková pohádka pro děti od 3 let  
| 50 min | Studio
29. 04. | 15.00 | Zlatá husa – pohádka s dřevěnými řezbova-
nými loutkami Roberta Smolíka. Podle krásné německé pohádky 
bratří Grimmů. Cena festivalu Mateřinka Liberec. Pro děti od 4 let 
| 50 min | Studio

DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO
08. 04. | 16.00 | Hrátky s DéDéSátky – „Co se všechno nesta-
ne, když si dítě zamane...“. Služebně nejmladší a jejich tvorba 
v DDS | Studio

TRADIČNÍ LOUTKOVÉ DIVADLO ZVONEČEK
Kulturní Centrum Novodvorská
Novodvorská 151, 142 00 Praha 4 
mobil: +420 608 982 230
e-mail: divadlo@zvonecek.info
www.zvonecek.info

  rezervace na www.zvonecek.info nebo ve všední dny 10.00–18.00 
na tel. 608 982 230, rezervace v pátek do 18.00, poté pouze přímý 
prodej. Rezervované vstupenky si musíte vyzvednout nejpozději 
30 min. před začátkem vystoupení. Prodej na místě vždy hodinu před 
představením 

  vstupné 70 Kč, „na klín“ za 35 Kč, vstupné pro MŠ a ZŠ 50 Kč
  hrajeme každou sobotu v 14.00 a 15.30, pokud není uvedeno jinak, 
každý poslední čtvrtek v měsíci od 16.00 a pro MŠ a ZŠ vždy dle 
programu; od ledna nově hrajeme vždy i jednu neděli v měsíci! 

  doprava: tram 3, 17 zast. Přístaviště, poté autobus 196, 197 do zast. 
Sídliště Novodvorská. Ze zastávky Nádraží Braník autobus 106 do 
zast. Sídliště Novodvorská. Metro metrem C do zast. Kačerov, poté 

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.
13. 04. | 10.00 | Hurvínkovo přání
14. 04. | 14.00 a 16.30 | Hurvínkovo přání
17. 04. | 10.00 | Hurvínkovo přání
18. 04. | 10.00 | Hurvínkovo přání
19. 04. | 10.00 | Pohádky pro Hurvínka – Hurvínek s Máničkou 
se dostanou do světa pohádek. Na své pouti se seznámí nejen 
s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, ale i dědem Vševědem a dal-
šími pohádkovými postavičkami. A pořádně si to užijí!!
20. 04. | 10.00 | Pohádky pro Hurvínka
21. 04. | 14.00 a 16.30 | Pohádky pro Hurvínka
22. 04. | 10.30 a 14.00 | Pohádky pro Hurvínka
24. 04. | 10.00 a 14.30 | Pohádky pro Hurvínka
25. 04. | 10.00 | Pohádky pro Hurvínka
26. 04. | 10.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie – kam se 
to ti dva zase dostali! Stačilo jen, aby se Hurvínek trochu nastydl, 
Mánička mu předčítala z pohádkové knížky, a už to celé začalo. 
Ocitli se totiž v zemi plné žíznivých květin, kde vládla protivná 
princezna Gerbera. Ještě se ani nestačili rozkoukat, a už jim uvěz-
nila Žeryčka! Jak si s tím oba poradili, uvidíte.
28. 04. | 14.00 a 16.30 | Hurvínkova cesta do Tramtárie
29. 04. | 10.30 a 14.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie

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

09. 04. | 09.30 | Kocour Modroočko
10. 04. | 09.30 | Příběhy včelích medvídků
18. 04. | 09.30 | Tři veteráni
19. 04. | 09.30 | O statečném kováři Mikešovi
23. 04. | 09.30 | Ferda Mravenec
25. 04. | 09.30 | Tři mušketýři
26. 04. | 09.30 | Labutí princezna

www.kampocesku.cz  divadla  69



naší „kamenné sezóny“. Více informací o akci na našich webových 
stránkách nebo na našem facebooku. Těšte se a přijďte s námi 
zakončit naší 49. sezónu. 

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

 A bezbariérový přístup
  spojení: tram 4, 13, 22 do zastávky Vršovické náměstí nebo tram 
24 a 7 do zastávky Bohemians a poté pěšky nahoru na Vršovické 
náměstí, vstup do divadla z ulice Na Kovárně

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

  změna programu vyhrazena

15. 04. | 17.00 | O princi z knížky – pohádek je velká spousta, 
a když lidé přišli na to, že je mohou zapisovat, vznikly pohádkové 
knížky. A ty mají děti moc rády. Jednu takovou pohádku v knížce 
pro vás uvede Vršovické divadlo MANA, nemusí se číst, bude tro-
chu vyprávěná, trochu hraná loutkami, trochu kouzelná, a i tak 
bude celá v knížce. Hraje Dřevěné divadlo Jana Hrubce | vstupné 
100 Kč | velký sál 

autobus 106,196,197 do zastávky Sídliště Novodvorská. Metrem B 
na Smíchovské nádraží, poté busem 196,197 do zastávky Sídliště 
Novodvorská

  Upozorňujeme naše diváky, že v dubnu hrajeme v sobotu již pouze 
jednu pohádku, vždy v uvedeném čase.

07. 04. | 15.00 | Hračky na cestách – potkají se v parku Míč, 
Koloběžka a plyšový medvídek Panda, a protože se k nim necho-
valy děti hezky, rozhodli se, že půjdou do světa. To ale neví, že 
tam na ně čekají různé nástrahy a lidé, kterým by se náramně 
hodili: hlídač v parku, vetešnice, kluk Jarda, pejsek Ňafík a cirkusák 
Pišvora. Zůstanou hračky spolu? A jak to s nimi na konci toho jejich 
cestování dopadne? | od 3 let
14. 04. | 15.00 | Kašpárek  letí do pohádky – chcete vědět, 
jak přišel na svět Kašpárek? Víte, jak přišel Kašpárek do Zvoneč-
ku a čím to je, že zná tolik pohádek? Přijďte se podívat na jeho 
zábavnou cestu z pohádky až k nám do Zvonečku, cestu, při kte-
ré navštívil chýši zlé Ježibáby, černokněžníka a vyzrál nad čerty 
z pekla | od 3 let
18. 04. | 10.00 | Smolíček Pacholíček – za hory, za doly, žijí 
spokojeně dva jeleni a Smolíček Pacholíček. Že je těch jelenů ně-
jak moc? A kterého jelena Smolíček víc poslouchá? Možná oba, 
možná ani jednoho – jezinky Smolíčkovu poslušnost určitě řádně 
prozkouší. Přijďte se podívat, jaké fígle si jezinky na Smolíčka 
připravily a jestli se jelenům podaří malého nezbedu z jejich spárů 
vysvobodit | od 3 let
19. 04. | 10.00 a 14.00 | Otesánek – tatínek a maminka žijí 
a vaří šťastně pospolu. Co jim chybí ke štěstí? A roste štěstí na stro-
mech, nebo na pařezech? Vážně láska prochází žaludkem? To vše 
a mnohem víc přijďte zjistit do naší nejnovější pohádky! | od 3 let
21. 04. | 15.00 | Perníková chaloupka – klasická světová po-
hádka o Jeníčkovi a Mařence, kteří zabloudí k domku zlé Ježibaby 
a Ježidědka. V této pohádce u nás, kromě starých známých postav, 
hrají i roztomilé loutky různých lesních zvířátek, a to všechno 
v malebných dekoracích a za doprovodu veselé hudby | od 3 let
28. 04. | 14.00 | Pohádka o Popelce + Čarodějný rej ve Zvo-
nečku – klasický pohádkový příběh o dívce posluhující své ne-
vlastní matce a sestře Doře, o hodné kmotřičce a jejím dárku – 
třech zlatých oříškách, o princi, který se bláhově zamiluje a hledá, 
komu zapomenutý střevíc padne. V naší pohádce, v překrásných 
malovaných plátěných dekoracích ale uvidíte také pomocníka 
Kašpárka, starobylé a vznešené řezbované marionety na drátech 
a uslyšíte hlasy známých herců: Terezy Kostkové, Carmen Mayero-
vé, Petra Mikesky nebo Pavlíny Jurkové | od 4 let
Čarodějný rej ve Zvonečku – pozor, pozor! Na konec sezóny 
jsme si pro vás přichystali něco speciálního – čarodějný rej. Vy-
dejte se s námi po stopách našich zvonečkovských čarodějnic, 
prožijte dobrodružnou bojovku, na jejímž konci na vás bude čekat 
odměna a pohádka navíc! Nenechte si ujít báječnou akci na konec 
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Detail plastické výzdoby Staroměstské mostecké věže

Hravá Praha
První zábavný průvodce Prahou 
pro děti i rodiče!

Chcete se dozvědět zajímavosti 
o Praze a jejích památkách, plnit 
úkoly, získávat odměny a hlavně 
se dobře bavit?

Pořiďte si Hravou Prahu!

eshop.prague.eu
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Nezávi te jeden 
druhému, ale 
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mezi sebou, nebo  
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-Karel IV.-
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film
VYBÍRÁME Z PREMIÉR

OD 5. 4.

DO VĚTRU
Česká republika 2018, drama, 75 min
Příběh tří mladých lidí odehrávající se během letní plavby kolem 
řeckých ostrovů. Nespoutaní sourozenci Matyáš a Natálie se plaví 
jako posádka plachetnice, na jejíž palubu přistoupí syn majitele 
lodi dokumentarista Honza. Postupné sbližování Natálie s Honzou 
naruší dokonalé soužití sourozenců a na povrch začínají vyplouvat 
skutečnosti, které ukáží jejich bezstarostnou jízdu v docela jiném 
světle. Neobvyklý milostný trojúhelník odehrávající se v atraktiv-
ním jachtařském prostředí přibližuje prostřednictvím hlavních 
hrdinů touhy a obavy současné mladé generace. 

  Hrají: Vladimír Polívka, Jenovéfa Boková, Matyáš Řezníček.
  Režie: Sofie Šustková.

JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR A VANA ČASU 
Norsko, Německo 2015, rodinný, 95 min
Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu našel svou dávnou 
lásku, Julietu Margarínovou. Pomoci svého vynálezu, Vany Času, 
se vrátí do minulosti, aby zabránil její svatbě s padouchem. V mi-
nulosti však uvízne. Podaří se Líze a Bulíkovi doktora zachránit, 
aniž by narušili běh dějin?

  Hrají: Emily Glaister, Eilif Hellum Noraker, Gard B. Eidsvold, 
Anke Engelke, Atle Antonsen, Arthur Berning a další.

  Režie: Arild Fröhlich.

ZTRATILI JSME STALINA
Velká Británie, Francie 2017, komedie, 106 min

Velký vůdce padl. Přímo na koberec. Jmenuje se Stalin. Nad je-
ho mrtvolou začíná tragikomický boj o nástupnictví. Soudruzi 
z politbyra se pomalu zbavují letitého strachu a začíná ta pra-
vá podívaná. Jestli se vám to nezdá jako dostatečně důvtipná 

zápletka, tak věřte, že film Ztratili jsme Stalina ve své tragičnosti 
a schopnosti utahovat si z velkých věcí je vtipný velmi. V Rusku 
tento film zakázali. 

  Hrají: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Considine, 
Rupert Friend, Andrea Riseborough, Jason Isaacs a další.

  Režie: Armando Lannucci

OD 12. 4.

FOXTROT
Izrael, Německo, Francie, Švýcarsko 2017, drama, 113 min
Jonathan Feldman hlídá spolu s třemi dalšími mladíky opuštěný 
checkpoint kdesi v poušti na severu Izraele. Od četby komiksů 
a poslechu starého rádia je občas vyruší projíždějící automobil 
či velbloud, který se po cestě líně prochází sem a tam. Mladé 
vojáky vytrhne z nudy až nečekaná událost s fatálními následky. 
Jonathanovi rodiče se mezitím v Tel-Avivu snaží vyrovnat s tra-
gickou zprávou a zjistit, co se vlastně kdesi v poušti odehrává. 
Snímek Foxtrot zprostředkovává surreálnou armádní zkušenost 
mladých vojáků a zabývá se tématy viny, ztráty a traumat, která 
se v izraelské společnosti přenášejí z generace na generaci. To 
vše originálním vypravěčským způsobem, který je prostoupen 
citem pro krásu, absurditou a jemným humorem. Díky svému 
protiválečnému vyznění vzbudil snímek ve své rodné zemi silné 
kontroverze.

  Hrají: Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yehuda Almagor, Shira 
Haas, Irit Kaplan a další.

  Režie: Samuel Maoz.

V PASTI ČASU
USA 2018, dobrodružný, 109 min

Meg Murryová je typická středoškolačka, která bojuje s nízkým 
sebevědomím a která touží zapadnout. Je dcerou světoznámého 
fyzika, je inteligentní a talentovaná, stejně jako její mladší bratr, 
Charles Wallace, což si však Meg zatím neuvědomuje. Situaci silně 
zkomplikuje zmizení pana Murreyho, které Meg sklíčí a její matce 
zlomí srdce. Charles Wallace představí Meg a jejímu spolužákovi 
Calvinovi tři nebeské bytosti, které přicestovaly na Zemi, aby našli 
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pana Murreyho. Společně se vydávají na dobrodružnou cestu. 
Pomocí skládání času a prostoru jsou přenášeni na světy za hra-
nicemi fantazie, kde musí čelit mocné zlé síle. Na Zemi se Meg 
vrátí jen tehdy, když se naučí čelit temnotě ve svém nitru a najde 
sílu potřebnou k poražení temnoty, jež se rychle šíří vesmírem.

  Hrají: Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Gugu 
Mbatha-Raw, Michael Peňa a další.

  Režie: Ava DuVernay.

OD 19. 4.

HASTRMAN
Česká republika 2018, romantický, 100 min

Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de 
Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným 
štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým sluhou z cest po 
světě, aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a 
osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu 
se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova dcera Katynka revol-
tující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských 
rituálů. Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouzleni všichni, i 
učitel Voves a farář Fidelius. Čím více se Katynka hastrmanovi 
přibližuje, tím více v něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve 
zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí. 

  Hrají: Karel Dobrý, Simona Zmrzlá, Jan Kolařík, Jiří Maryško, 
David Novotný, Norbert Lichý, Vladimír Polívka a další.

  Režie: Ondřej Havelka.

JANIČKA
Francie 2017, muzikál, komedie, 115 min
Jak by to vypadalo, kdyby se Jana z Arku v roce 1425 rozhodla 
představit svůj duchovní, pěvecký i taneční zápal porotě X Fac-
toru? Francouzský auteur Bruno Dumont přichází s dosud nej-
excentričtější komediální náloží: bizarním muzikálem o dětství 
a spirituálním probuzení mladistvé Janičky.

  Hrají: Lise Leplat Prudhomme, Jeanne Voisin, Lucile Gauthier, 
Victoria Lefebvre a další.

  Režie: Bruno Dumont.

MANŽEL NA ZKOUŠKU
USA 2018, romantický, komedie, 112 min
Osvěžující komedie o rozmazleném, sobeckém a nechutně boha-
tém playboyi Leovi, který ponížil a nevyplatil Kate za úklid své 
výletní jachty. Playboy po párty na své jachtě spadne přes palubu 
a ráno se probudí na pláži se ztrátou paměti. Kate se rozhodne 
využít ztrátu paměti boháče a dá mu za vyučenou – vyzvedne si 
ho z nemocnice jako svého manžela.

  Hrají: Anna Faris, Eva Longoria, John Hannah, Eugenio 
Derbez.

  Režie: Bob Fisher, Rob Greenberg.

V HUSÍ KŮŽI
USA, Čína 2018, animovaný, 91 min
Rodina je ta největší jízda Tihle ptáci rozhodně nejsou naštvaní, 
svůj život si užívají plnými zobáky. Být V husí kůži je těžká pohoda, 
především pro housera v nejlepších letech. Animovaná komedie 
„V husí kůži“ přinese jednomu takovému houserovi zvláštní úkol. 
Musí se začít starat o dvě malé kachničky a pomoci jim z bryndy, 
kterou tak trochu sám způsobil. Jejich společné dobrodružství 
ukáže, že rodina může mít všechny možné podoby i tvary a do-
konce i peří. A že přátelství a rodina je ta největší zábava a jízda.

  Režie: Christopher Jenkins.

OD 26. 4.

AŽ NA DNO
USA, Německo, Francie, Španělsko 2017, 111 min

Když se v Normandii během pobytu u moře britský tajný agent 
James náhodně na pláži setká s podmořskou bioložkou Danielle, 
jejich cesty se na chvíli spojí a vytvoří se mezi nimi silné pouto. 
Čas jejich sblížení je však limitován právě a pouze jen na těchto 
pár dnů na poklidném francouzském pobřeží. Po nich přichází čas 
odloučení s nejistotou možného příštího setkání. John odjíždí do 
východní Afriky na nebezpečnou misi namířenou proti islamistic-
kým teroristům. Danielle vyplouvá na výzkumné lodi opačným 
směrem a připravuje se na riskantní sestup na dno Grónského 
moře. James se ocitá v zajetí džihádistů, kteří jej drží v nelid-
ských podmínkách. Danielle se zase stává dobrovolným vězněm 
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omezeného prostoru výzkumné lodi a podmořské ponorky. Oba 
sice ve zcela odlišných ale něčím si i zvláštně podobných situa-
cích čerpají sílu ze vzpomínek na prožité společné chvíle a v nich 
zrozeného citu. James i Danielle se ocitají v temných hlubinách, 
kde je těžko někdo dokáže najít a zachránit.

  Hrají: James McAvoy, Alicia Vikander, Alexander Siddig, Celyn 
Jones, Reda Kateb a další.

  Režie: Wim Wenders.

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Česká republika 2018, komedie, 90 min
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televiz-
ní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. 
Naopak její sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svat-
bu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou 
na návštěvu do své rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou 
lásku, Jiřího. Během pár okamžiků je jasné, že jejich city nejsou 
minulostí a skončí spolu v posteli. Jenže celá věc má jeden velký 
háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry.

  Hrají: Anna Polívková, Jan Dolanský, Ester Geislerová, Eva Ho-
lubová, Bohumil Klepl, Oldřich Navrátil, Jaroslav Plesl a další.

  Režie: Tomáš Svoboda.

PROGRAM KIN
  uzávěrka tohoto vydání byla 10. března, uvádíme programy aktuální 
k tomuto datu, změna programu vyhrazena

  uvádíme pouze programy, které provozovatelé dodají ke zveřejnění

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

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

01. 04. | 13.30 | Nejtemnější hodina – GB
01. 04. | 13.45 | Lucerna dětem: Králíček Petr – USA – 

česká verze
01. 04. | 15.45 | Hora – Austrálie
01. 04. | 16.00 | Tátova volha – ČR
01. 04. | 17.45 | Tlumočník – SR/Rak/ČR
01. 04. | 18.00 | Tátova volha – ČR
01. 04. | 20.00 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
01. 04. | 20.15 | Příslib úsvitu – Francie
02. 04. | 13.30 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.

02. 04. | 13.45 | Lucerna dětem: Králíček Petr – USA – 
česká verze

02. 04. | 15.45 | Hora – Austrálie
02. 04. | 16.00 | Tátova volha – ČR
02. 04. | 17.45 | Tlumočník – SR/Rak/ČR
02. 04. | 18.00 | Tátova volha – ČR
02. 04. | 20.00 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
02. 04. | 20.15 | Be2Can Club: Ismaelovy přízraky – 

Francie
03. 04. | 16.00 | Tlumočník – SR/Rak/ČR
03. 04. | 16.15 | Tátova volha – ČR
03. 04. | 18.15 | Největší showman – USA
03. 04. | 18.30 | Hora – Austrálie
03. 04. | 20.15 | Příslib úsvitu – Francie
03. 04. | 20.30 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
04. 04. | 13.30 | Senior Art: Můj syn – Francie
04. 04. | 16.15 | Tlumočník – SR/Rak/ČR
04. 04. | 16.30 | Tátova volha – ČR
04. 04. | 18.45 | Hora – Austrálie
04. 04. | 20.30 | Příslib úsvitu – Francie
04. 04. | 20.45 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
05. 04. | 16.00 | Příslib úsvitu – Francie
05. 04. | 16.45 | Tátova volha – ČR
05. 04. | 19.00 | Dny evropského filmu: Tichá noc – Polsko 

– zahájení | vstupenky v prodeji
05. 04. | 20.45 | DEF: Měsíc Jupitera – Maďarsko/SRN
06. 04. | 13.30 | ...and the Oscar goes to: Tvář vody – USA
06. 04. | 14.00 | Hora – Austrálie
06. 04. | 16.00 | ...and the Oscar goes to: Nejtemnější 

hodina – GB
06. 04. | 16.15 | ...and the Oscar goes to: Uteč – USA
06. 04. | 18.15 | ...and the Oscar goes to: Já, Tonya – USA
06. 04. | 18.30 | DEF: Děda nebezpečnější než počítač – 

Lotyšsko
06. 04. | 20.30 | ...and the Oscar goes to: Tři billboardy 

kousek za Ebbingem – USA
06. 04. | 20.45 | DEF: Jsem tady! – Lotyšsko
07. 04. | 14.00 | ...and the Oscar goes to: Coco, USA – 

česká verze
07. 04. | 14.30 | ...and the Oscar goes to: Nit z přízraků 

– USA/GB
07. 04. | 16.00 | ...and the Oscar goes to: Tvář vody – USA
07. 04. | 17.00 | Tátova volha – ČR
07. 04. | 18.15 | ...and the Oscar goes to: Dunkerk – GB/

Niz/Fra
07. 04. | 19.00 | DEF: La Chana – Španělsko
07. 04. | 20.30 | DEF: Prostředník – Rum/Fra
07. 04. | 20.45 | DEF: Láska a podsvětí – Itálie
08. 04. | 13.30 | ...and the Oscar goes to: Nejtemnější 

hodina – GB
08. 04. | 14.45 | Tátova volha – ČR
08. 04. | 15.30 | ...and the Oscar goes to: Dej mi své 

jméno – USA/It/Fra
08. 04. | 16.45 | Bolšoj Balet: Giselle | seniorská sleva 50 Kč
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08. 04. | 17.00 | ...and the Oscar goes to: Fantastická 
žena – Chile/SRN/Špa

08. 04. | 19.00 | ...and the Oscar goes to: Blade Runner 
2049 – USA/GB/Maď

08. 04. | 19.45 | DEF: Hmyz – ČR/SR
09. 04. | 13.30 | Dny evropského filmu seniorům: Krásný 

únik – Itálie
09. 04. | 16.15 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
09. 04. | 16.30 | Tátova volha – ČR
09. 04. | 18.30 | DEF: Tulipani – Láska, čest a kolo – 

Nizozemí
09. 04. | 18.45 | Be2Can Club: Raw – Francie/Belgie
09. 04. | 20.30 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
09. 04. | 20.45 | DEF: Ptáci nad průlivem – Dánsko
10. 04. | 16.15 | Tátova volha – ČR
10. 04. | 16.30 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
10. 04. | 18.30 | DEF: Starý páky – Lucembursko
10. 04. | 19.00 | Na tělo – ČR
10. 04. | 20.30 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
10. 04. | 20.45 | DEF: 1945 – Maďarsko
11. 04. | 13.30 | Senior Art: Hora – Austrálie
11. 04. | 16.30 | Tátova volha – ČR
11. 04. | 18.15 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
11. 04. | 18.30 | DEF: Mary Shelleyová – Irsko/USA/GB
11. 04. | 20.45 | DEF: Divoká myš – Rakousko
11. 04. | 21.00 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
12. 04. | 16.00 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
12. 04. | 18.15 | Fakjů pane učiteli 3 – SRN – česká verze
12. 04. | 18.30 | DEF: Žena – Švédsko/USA
12. 04. | 20.30 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
12. 04. | 20.45 | DEF: Všemocný – Bulharsko
13. 04. | 13.30 | Tátova volha – ČR
13. 04. | 13.45 | Fakjů pane učiteli 3 – SRN – česká verze
13. 04. | 16.00 | Tátova volha – ČR
13. 04. | 16.15 | Hora – Austrálie
13. 04. | 18.00 | Prague Jazz Spring: Nello Salza Ensem-

ble „Una tromba da Oscar
13. 04. | 18.00 | Australský dokument
13. 04. | 20.45 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
14. 04. | 13.30 | Lucerna dětem: Jo Nesbø: Doktor Prok-

tor a vana času – Norsko/SRN – česká verze
14. 04. | 13.45 | Fakjů pane učiteli 3 – SRN – česká verze
14. 04. | 15.00 | S láskou Vincent – GB/Polsko
14. 04. | 16.15 | Tátova volha – ČR
14. 04. | 17.00 | Do větru – ČR
14. 04. | 18.15 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
14. 04. | 18.45 | Hora – Austrálie
14. 04. | 20.30 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
14. 04. | 20.45 | Foxtrot – Izrael/SRN/Francie
15. 04. | 13.30 | Lucerna dětem: Jo Nesbø: Doktor Prok-

tor a vana času – Norsko/SRN – česká verze
15. 04. | 13.45 | Fakjů pane učiteli 3 – SRN – česká verze
15. 04. | 15.00 | S láskou Vincent – GB/Polsko
15. 04. | 16.15 | Tátova volha – ČR
15. 04. | 17.00 | Do větru – ČR

15. 04. | 18.15 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
15. 04. | 18.45 | Hora – Austrálie
15. 04. | 20.30 | Foxtrot – Izrael/SRN/Francie
16. 04. | 13.30 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
16. 04. | 16.00 | Hora – Austrálie
16. 04. | 16.30 | Tátova volha – ČR
16. 04. | 18.00 | Foxtrot – Izrael/SRN/Francie
16. 04. | 18.30 | POSLEDNÍ ÚTĚK JERONÝMA PRAŽSKÉHO | 

slavnostní premiéra | vstupenky v prodeji
16. 04. | 20.15 | Be2Can Club: Kmen – Ukr/Niz
16. 04. | 20.30 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
17. 04. | 16.15 | Hora – Austrálie
17. 04. | 16.30 | Tátova volha – ČR
17. 04. | 18.00 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
17. 04. | 18.45 | Ladies Movie Night: Manžel na zkoušku 

– USA
17. 04. | 20.30 | Foxtrot – Izrael/SRN/Francie
18. 04. | 13.30 | Senior Art: Ismaelovy přízraky – Francie
18. 04. | 16.15 | Hora – Austrálie
18. 04. | 17.30 | Tátova volha – ČR
18. 04. | 18.00 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
18. 04. | 20.30 | Foxtrot – Izrael/SRN/Francie
19. 04. | 16.00 | Tátova volha – ČR
19. 04. | 16.15 | Hastrman – ČR
19. 04. | 18.00 | Archa světel a stínů – ČR
19. 04. | 18.15 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
19. 04. | 20.30 | Cestovatelské kino: Severní Korea
19. 04. | 20.45 | Foxtrot – Izrael/SRN/Francie
20. 04. | 13.30 | Příslib úsvitu – Francie
20. 04. | 15.45 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
20. 04. | 16.00 | Tátova volha – ČR
20. 04. | 18.00 | Hastrman – ČR
20. 04. | 18.30 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
20. 04. | 20.00 | Filmové legendy s Expres FM: Čelisti – 

USA 1975
20. 04. | 20.45 | Foxtrot – Izrael/SRN/Francie
21. 04. | 10.00 | SLOW TRAVEL FESTIVAL | vstupenky na 

www.slowtravelfestival.cz
22. 04. | 13.30 | Lucerna dětem: Jo Nesbø: Doktor Prok-

tor a vana času – Norsko/SRN – česká verze
22. 04. | 14.00 | Fakjů pane učiteli 3 – SRN – česká verze
22. 04. | 15.30 | Příslib úsvitu – Francie
22. 04. | 16.30 | Hastrman – ČR
22. 04. | 18.00 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
22. 04. | 18.45 | Aj Wej-Wej: Human Flow – USA/SRN | 

předpremiérová projekce
22. 04. | 20.30 | Foxtrot – Izrael/SRN/Francie
23. 04. | 13.30 | Hastrman – ČR
23. 04. | 16.15 | Hastrman – ČR
23. 04. | 17.00 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
23. 04. | 18.30 | ODBORNÝ DOHLED NAD VÝKLADEM SNU – 

| premiéra | vstupenky v prodeji
23. 04. | 19.30 | Be2Can Club: Victoria – SRN
23. 04. | 20.30 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
24. 04. | 16.00 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
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24. 04. | 17.45 | Hastrman – ČR
24. 04. | 18.30 | Azerbajdžán 1
24. 04. | 20.00 | IRON MAIDEN – SCREAM FOR ME 

SARAJEVO
24. 04. | 20.30 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
25. 04. | 13.30 | Senior Art: Foxtrot – Izrael/SRN/Francie
25. 04. | 16.00 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
25. 04. | 18.30 | Azerbajdžán 1
25. 04. | 20.30 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
26. 04. | 16.00 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr.
26. 04. | 16.30 | Bratři Lumiérové – Francie
26. 04. | 18.15 | SmartTalk: Jak vybudovat úspěšný 

byznys
26. 04. | 18.30 | Hastrman – ČR
26. 04. | 20.30 | Apríl! Comedy Film Fest: Ženou z boží 

vůle – Švýcarsko | slavnostní zahájení | vstupenky 
v prodeji

26. 04. | 20.45 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
27. 04. | 13.30 | Hastrman – ČR
27. 04. | 16.00 | Dvě nevěsty a jedna svatba – ČR
27. 04. | 16.45 | Bratři Lumiérové – Francie
27. 04. | 18.00 | Hastrman – ČR
27. 04. | 18.45 | Apríl! Comedy Film Fest: Kupředu, 

levá! – SRN
27. 04. | 20.00 | Apríl! Comedy Film Fest: Gangsterdam 

– Fra/Niz
27. 04. | 20.45 | Apríl! Comedy Film Fest: Profesoři 

zločinu – Itálie
28. 04. | 12.45 | Lucerna dětem: V husí kůži – USA/Čína 

– česká verze
28. 04. | 14.00 | Tátova volha – ČR
28. 04. | 14.45 | Bratři Lumiérové – Francie
28. 04. | 16.00 | Dvě nevěsty a jedna svatba – ČR
28. 04. | 16.45 | Apríl! Comedy Film Fest: Knězovy děti 

– Chorv/Srb
28. 04. | 18.00 | Hastrman – ČR
28. 04. | 18.45 | Apríl! Comedy Film Fest: Abracadabra 

– Španělsko
28. 04. | 20.00 | Apríl! Comedy Film Fest: Naprostí cizinci 

– Itálie
28. 04. | 20.45 | Apríl! Comedy Film Fest: Profesoři 

zločinu – Masterclass – Itálie
29. 04. | 12.30 | Lucerna dětem: V husí kůži – USA/Čína 

– česká verze
29. 04. | 14.00 | Tátova volha – ČR
29. 04. | 14.30 | Bratři Lumiérové – Francie
29. 04. | 16.00 | Dvě nevěsty a jedna svatba – ČR
29. 04. | 16.45 | Apríl! Comedy Film Fest: Ženou z boží 

vůle – Švýcarsko
29. 04. | 18.00 | Hastrman – ČR
29. 04. | 18.45 | Apríl! Comedy Film Fest: Máme papeže! 

– Itálie
29. 04. | 20.00 | Apríl! Comedy Film Fest: Profesoři zločinu 

– Velké finále – Itálie | slavnostní zakončení

29. 04. | 20.45 | Apríl! Comedy Film Fest: Potvora – Dánsko
30. 04. | 13.30 | Dvě nevěsty a jedna svatba – ČR
30. 04. | 16.00 | Tátova volha – ČR
30. 04. | 16.15 | Dvě nevěsty a jedna svatba – ČR
30. 04. | 18.00 | Bratři Lumiérové – Francie
30. 04. | 18.30 | Kolo zázraků – USA
30. 04. | 20.00 | B2Can Club: Saulův syn – Maďarsko
30. 04. | 20.30 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel

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

  změna programu vyhrazena

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

03. 04. | 19.00 | Ismaelovy přízraky – Francie 2017, A. Desple-
chin. Hvězdně obsazený příběh o nočních můrách režiséra Ismaele 
| francouzsky s českými titulky | 114 min | od 15 let | vstupné 
90 Kč | velký sál
10. 04. | 19.00 | Tátova volha – ČR 2018, J. Vejdělek. | 90 min 
| vstupné 80 Kč | velký sál
17. 04. | 19.00 | Já, Tonya – USA 2017, C. Gillespie. Černočer-
ná komedie podle skutečného příběhu krasobruslařky | anglicky 
s českými titulky | 120 min | od 15 let | vstupné 80 Kč | velký sál
24. 04. | 19.00 | GAVRILO PRINCIP – PROCES – Srbsko 2014, 
S. Koljević. Film o soudu s atentátníky na F. F. d’Este vychází z au-
tentických zápisů ze soudního jednání a z knihy jejich obhájce. 
Ke koupi vstupenek na tuto projekci není potřeba legitimace FK 
| české titulky | 161 min | vstupné 80 Kč | velký sál | distribuční 
premiéra

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

03. 04. | 16.00 | Akta Pentagon: Skrytá válka – USA 2017, 
S. Spielberg. Dramatický příběh novinářů. | anglicky s českými 
titulky | 115 min | od 12 let | vstupné 60 Kč | velký sál
10. 04. | 16.00 | Noční hra – USA 2018, J. F. Daley, J. M. Gold-
stein. Thrillerová komedie | anglicky s českými titulky | 100 min 
| od 15 let | vstupné 60 Kč | velký sál
17. 04. | 16.00 | Tlumočník – Slovensko, ČR, Rakousko 2018, 
M. Šulík. Dva staří pánové se vydají napříč Slovenskem, aby po-
znali pravdu o vlastní minulosti | 113 min | od 12 let | vstupné 
60 Kč | velký sál
24. 04. | 16.00 | Tátova volha | vstupné 60 Kč | velký sál
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SOUČASNÝ EVROPSKÝ FILM 

04. 04. | 19.00 | Potvora – Dánsko 2017, Ch. Tafdrup. Milostný 
příběh zachycuje všední vztahové situace, z nichž se rýsuje tra-
gikomicky výstižný portrét dvou rozdílných lidí. Lektorský úvod 
Vladimíra Hendricha | 86 min | od 15 let | vstupné 80 Kč | malý sál

FILM A VÝTVARNÉ UMĚNÍ

06. 04. | 16.00 | Renoir – Francie 2012, G. Bourdos. | francouz-
sky s českými titulky | 112 min | od 15 let | vstupné 80 Kč | velký sál
18. 04. | 16.00 | Egon Schiele – Rakousko, Lucembursko 2016, 
D. Berner. | německy s českými titulky | 109 min | od 15 let | 
vstupné 80 Kč | velký sál

3D PROJEKCE

07. 04. | 18.00 | Pacific Rim: Povstání – USA 2018, S. S. DeKnight.  
K 3D projekci je třeba zakoupit v pokladně 3D brýle (20 Kč) určené 
k opakovanému použití | český dabing | 111 min | od 12 let | 
vstupné 120 Kč | velký sál

BIO JUNIOR

07. 04. | 15.00 | Triky s trpaslíky – USA, Kanada 2018, P. Le-
peniotis. Chloe a její maminka se už zase stěhují. Postupně si 
začnou všímat, že se v novém domě dějí divné věci. | český dabing 
| 89 min | vstupné 70 Kč | velký sál
21. 04. | 15.00 | Planeta Česko – ČR 2017, M. Polák. První 
celovečerní film o české přírodě ukazuje fascinující dobrodružství 
zvířat a rostlin žijících kolem nás | 81 min | vstupné 70 Kč | velký sál

PROJEKCE A DIALOGY – FILMOVÉ 
PROJEKCE FAMU 

  besedy po promítání s tvůrci či kritiky moderuje Vladimír Hendrich 

09. 04. | 19.00 | Večer s Bobem Krčilem – Zóna dotyku v ze-
mi kvílení – ČR 2015, B. Rychlík. Po projekci beseda o osobnosti 
fotografa a editora Bohumila „Boba“ Krčila a o unikátním sami-
zdatovém sborníku „Sebráno v New Yorku 1 a 2“. Zavzpomínají Bo-
bovi přátelé z domova i z exilu | 52 min | vstupné 60 Kč | velký sál  
16. 04. | 19.00 | Happy End – Francie, Německo, Rakousko 
2017. Sonda do života jedné „lepší“ evropské rodiny | 107 min | 
od 15 let | vstupné 80 Kč | velký sál 
30. 04. | 19.00 | Janička – Francie 2017. Komediální muzikál 
o dětství a spirituálním probouzení mladičké Jany z Arcu | 151 min 
| od 15 let | vstupné 90 Kč | velký sál

SOUČASNÝ DOKUMENT 

18. 04. | 19.00 | Universum Brdečka – ČR 2017. Film o slavném 
scenáristovi, režisérovi animovaných filmů a spisovateli. Besedu 
s režisérem Mírou Jankem po projekci moderuje Vladimír Hendrich 
| 84 min | přístupný | vstupné 70 Kč | malý sál
25. 04. | 17.00 | Hora – Austrálie 2017, J. Peedom. Dokumentár-
ní film o naší posedlosti horami | české titulky | 74 min | od 12 let 
| vstupné 80 Kč | velký sál 

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

18. 04. | 19.00 | Na tělo – Česko 2018, L. Rudinská. Dokument 
o Jindřichovi Štreitovi, který bude po projekci přítomen | 78 min 
| vstupné 100 Kč | velký sál
25. 04. | 19.00 | The Florida Project – USA 2017, S. Baker | 
anglicky s českými titulky | 111 min | od 12 let | vstupné 80 Kč 
| velký sál

BIO SKEPTIK ANEB VEČER OBZVLÁŠTĚ 
VYTŘÍBENÉHO VKUSU 

19. 04. | 19.00 | Janička | vstupné 100 Kč | velký sál

FILM A LITERATURA 

21. 04. | 19.00 | Hastrman – ČR 2018, O. Havelka. Romantický 
a zároveň ironický příběh na motivy knihy Miloše Urbana. Po pro-
jekci debata s režisérem Ondřejem Havelkou | 100 min | od 12 let 
| vstupné 120 Kč | velký sál

FILMOVÝ FESTIVAL NA HLAVU
  www.festivalnahlavu.cz 

27. – 29. 04. | 2. ročník festivalu s tematikou duševního 
zdraví a mysli ve spolupráci s NÚDZ přinese kromě filmových 
projekcí a následných diskusí s předními českými psychiatry 
i samostatné přednášky, semináře a další doprovodný program. 
Zúčastní se prof. Cyril Höschl, prof. Jiří Horáček, prof. Pavel Mohr, 
MUDr. Filip Španiel, PhDr. Petr Winkler a další | vstupné 100 Kč, 
velký sál, 70 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 14.00–20.15, prodej 
členských legitimací max. 30 minut před představením

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

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

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

→ kavárna Ponrepo  
Nejen pro milovníky dobré kávy  

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

490x490_NFA_Cd.indd   1 16.03.15   19:50

03. 04. | 15.00 | Kapitoly z dějin (filmu) – Očistné proce-
sy po druhé světové válce – přednáší Zuzana Černá

78  film



03. 04. | 17.30 | Gospodin G. v říši stínů – Mark Donskoj 
– Trilogie o Gorkém I. – Dětství Gorkého 
– SSSR 1938 

03. 04. | 20.00 | Claire Denisová – Parchanti spí dobře – 
Francie, Německo 2013

07. 04. | 17.30 | Star – Gina Lollobrigida – Jean Delan-
noy – Zvoník u Matky boží – Francie, Itálie 1956 

07. 04. | 20.00 | Andrej Tarkovskij – Stalker – SSSR 1979 
08. 04. | 15.00 | Ponrepo dětem – Astrid Henning-Jen-

senová – Paw aneb Chlapec dvou světů – Dánsko 
1959 

08. 04. | 17.30 | Pjotr Todorovskij – Válečná romance 
– SSSR 1983 – předfilmy: Jaroslav Šikl – Láska 
na toulkách – ČSR 1958 – Zdenek Sirový – Ještě 
včera to znamenalo smrt – ČSR 1960 

10. 04. | 15.00 | Kapitoly z dějin (filmu) – Multimediální 
experiment a český film – přednáší Kateřina 
Svatoňová

14. 04. | 17.30 | Gospodin G. v říši stínů – Mark Donskoj 
– Trilogie o Gorkém III. – Léta dozrávání 
– SSSR 1939

14. 04. | 20.00 | Paralelní kino – Folklór FAMU – 
Kateřina Turečková – Tradice – ČR 2017 – Lucie 
Navrátilová – Konzerva – ČR 2017 – Karel Vachek 
– Moravská Hellas – ČSR 1963

15. 04. | 15.00 | Ponrepo dětem – Pozor na kaňky! – 
pásmo krátkých filmů – dílna flipbooku

15. 04. | 17.30 | Star – Gina Lollobrigida – Luigi Comen-
cini – Chléb, láska a fantazie – Itálie 1953 

16. 04. | 17.30 | Gospodin G. v říši stínů – Abram Room – 
Jakov Bogomolov – SSSR 1971

16. 04. | 20.00 | Claude Goretta – Krajkářka – Francie, 
Švýcarsko, SRN 1977 + krátký film + krátký předfilm 
– r. Svatopluk Studený – Jan Preisler – Černé 
jezero – ČSR 1975 

17. 04. | 15.00 | Kapitoly z dějin (filmu) – Kamera: 
Jaroslav Kučera – Jiří Sozanský – 1984: Rok 
Orwella – ČSR 1984 – Jan Němec – Démanty noci 
– ČSR 1964

17. 04. | 20.00 | Claire Denisová – Vnitřní slunce 
– Francie 2017

18. 04. | 17.30 | Společnost pro queer paměť – Vladimír 
Drha – Dneska přišel nový kluk – ČSR 1981 

18. 04. | 20.00 | Claude Goretta – Dívka z Lotrinska – 
Švýcarsko, Francie 1980 

19. 04. | 17.30 | Gospodin G. v říši stínů – Jean Renoir – 
Na dně – Francie 1936 

20. 04. | 17.30 | Star – Clara Calamai – Alessandro 
Blasetti – Souboj národů – Itálie 1938 

21. 04. | 16.00 | Lee Unkrich – Coco – USA 2017 – scénář 
a spolupráce na režii: Adrian Molina

21. 04. | 18.30 | Stanley Kramer – Hádej, kdo přijde na 
večeři – USA 1967

21. 04. | 20.30 | Jordan Peele – Uteč! – USA 2017

22. 04. | 15.00 | Ponrepo dětem – Malování nejen pro 
kočku – pásmo krátkých filmů – animační dílna 

22. 04. | 17.30 | Star – Gina Lollobrigida – Luigi Comen-
cini – Chléb, láska a žárlivost – Itálie 1954 

23. 04. | 17.30 | Film před sto lety – Albert Capellani – 
Dáma s kaméliemi – Rudá lucerna – USA 1915, 
1918 

23. 04. | 20.00 | Filmy Jana Kříženeckého – slavnostní 
uvedení nově vydaného DVD

26. 04. | 17.30 | Týden umění – Odpoledne pro fauny – 
filmy Věry Chytilové a Jeana Mitryho, hudba Clauda 
Debussyho – Věra Chytilová – Faunovo velmi 
pozdní odpoledne – ČSR 1983 + krátké filmy  – 
Claude Debussy Faunovo odpoledne – r. Peter 
Kršák – ČSR 1979 – Obrazy k Debussymu – r. Jean 
Mitry – Francie 1951

26. 04. | 20.00 | Paralelní kino – Adéla Babanová – 
Neptun 45 – ČR 2018 + diskuse s režisérkou + krátké 
filmy 

27. 04. | 17.00 | František Vláčil – Adelheid – ČSR 1969
27. 04. | 19.00 | Věra Chytilová – Panelstory – ČSR 1979
27. 04. | 21.00 | Juraj Herz – Spalovač mrtvol – ČSR 1968
28. 04. | 17.30 | Týden umění – Tomáš Luňák – Eva 

Koťátková – Žaludek světa – ČR 2017
28. 04. | 21.00 | Midnight Movies – Quentin Dupieux – 

Wrong Cops – Francie, USA 2013 
29. 04. | 15.00 | Ponrepo dětem – Jindřich Polák – 

Poplach v oblacích – ČSR 1979 
29. 04. | 17.30 | Týden umění – Tomáš Svoboda – Jako 

z filmu – ČR 2016 
30. 04. | 17.30 | Gospodin G. v říši stínů – Gleb Panfilov – 

Vassa – SSSR 1983 
30. 04. | 20.00 | Stanley Kubrick – Polibek vraha 

– USA 1955

CINEFEST 2018
09. 04. | 17.30 | Richard Oswald – Hoffmannovy povídky 

– Německo 1916 – hudební doprovod Irena a Vojtěch 
Havlovi

09. 04. | 20.00 | Max Ophüls – Werther – Francie 1938 
10. 04. | 17.30 | Jiří Gold – Vladimír Skalský – Vidíš-li 

poutníka – ČSR 1965 
10. 04. | 20.00 | Rainer Simon – Výstup na Chimborazo – 

NDR – SRN 1988
11. 04. | 17.30 | Bernhard Sinkel – Darmošlap – SRN 1977
11. 04. | 20.00 | Edgar Reitz – Cardillac – SRN 1968
12. 04. | 17.30 | Dagmar Knöpfelová – A tou nocí nevi-

dím ani jedinou hvězdu – Německo 2005 
12. 04. | 20.00 | Roland Gräf – Tajemný jakobín 

– NDR 1981
13. 04. | 17.30 | Peter Brook – Marat – Sade – Velká 

Británie 1966 
13. 04. | 20.00 | Egon Günther – Lota ve Výmaru 

– NDR 1974
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2018 – rok jako 
žádný jiný!
Přijďte si pro informativní 
brožuru Praha:1918–2018 
nebo jedinečný katalog 
Praha:1918–1992 a oslavte 
100. výročí založení Česko-
slovenska spolu s námi.

Prague.eu/ceskoslovensko



koncerty
HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLY,
ORCHESTRY

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

  vstupenky:
– abonmá (3 koncerty): I. kat. 1560 Kč, II. kat. 1200 Kč
– abonmá lze zakoupit on-line a v pokladně

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

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

  další předprodejní místa: www.colosseum.cz
  pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu

10. 04. | 19.30 | Quinta essentia. Pocta franko-vlámské 
polyfonii a 500. výročí úmrtí Pierra de la Rue (Pierre de la 
Rue, Josquin des Prez, Jacob Clemens non Papa, Alexandre 
Agricola, Nicolas Gombert). Cappella Mariana, Vojtěch Semerád 
– umělecký vedoucí, Hana Blažíková, Barbora Kabátková – so-
prán, Vojtěch Semerád, Tomáš Lajtkep – tenor, Lieven Tormen – 
baryton, Jaromír Nosek – bas | vstupenky: 550 / 450 Kč | Klášter 
sv. Anežky České, kostel sv. Salvátora, Anežská 12, Praha 1 
03. 05. | 19.00 | Forlana. Benátská noc à la française aneb 
z Benátek do Versailles (Antonio Vivaldi, André Campra, 
Jean-Marie Leclair, Michele Mascitti, Jean-Baptiste Lully, 
Domenico Scarlatti). Gudrun Skamletz (Francie) – tanec, 
choreografie, Collegium Marianum, Jana Semerádová – flauto 
traverso, umělecká vedoucí, Lenka Torgersen – koncertní mistr, 
Chantal Rousseau – kostýmy, Jaroslav Beneš – osvětlení | vstu-
penky: 700 / 500 Kč | Městská divadla pražská – Divadlo ABC, 
Vodičkova 28, pasáž U Nováků, Praha 1

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

  předplatné pro dva: 8 koncertů za cenu 6 pro oba (3 000 Kč); 
jednotlivec: 8 koncertů za cenu 7 (1 750 Kč). V prodeji je limitovaný 
počet zlevněných abonentních vstupenek pro studenty a seniory 
(1 800 Kč/ 1 050 Kč)

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

  rezervace, objednávky, informace: mob. +420 604 205 937,  
vstupenky@berg.cz, www.berg.cz

  změny vyhrazeny

09. 04. | 19.30 | ARCHEOLOGIE 20. STOLETÍ | … blízká mi-
nulost v hudbě. Opening Performance Orchestra – intonaru-
mori, Dmitri Berzon – light design. Program: Miroslav Pudlák: 
Intonarumori Concerto pro hučák, vřeštník, rachotník a orchestr 
(světová premiéra), John Cage: Radio Music, Unsuk Chin: Grafitti 
(česká premiéra), Salvatore Sciarrino: Archeologia del telefono 
| Studio Hrdinů
01. 05. | 19.00 | EXOTICKÝ RÁMUS | … jarní ornitologické 
zastavení. Ve spolupráci s Českou ornitologickou společností. 
Program: Slavomír Hořínka: Kapesní průvodce letem ptáků (svě-
tová premiéra), Olivier Messiaen: Exotičtí ptáci | Sál Martinů + 
zahrady Lichtenštejnského paláce
04. 06. | 19.30 | NE/TRPĚLIVOST | … stavy duše. Jana Ku-
bánková – housle, Broňa Tomanová – soprán. Program: Kaija 
Saariaho: Graal théâtre (česká premiéra), Petr Bakla: Statements? 
(česká premiéra), Julia Wolfe: Impatience / s filmem (česká pre-
miéra) | Továrna, Dělnická 63
září | TRANSFORMACE | … starobylá inspirace. Program: 
Jakub Rataj: nová skladba (světová premiéra), Jonathan Harvey: 
Bhakti (česká premiéra) | hala Pražské teplárenské / v jednání
říjen | SPIRITUS EST | … estonské duchovní světy. Program: 
Marek Keprt: nová skladba (světová premiéra), Erkki-Sven Tüür: 
Requiem, Arvo Pärt: Te Deum | kostel U Salvátora
05. 11. | 19.30 | OLD/NEW | … elektronika & interakce. Jiří 
Lukeš – live electronics, Vladimír Burian – interaktivní projekce 
a lightdesign. Program: Jiří Lukeš: nová skladba (světová premi-
éra), Heiner Goebbels: Sampler suite, Eva Reiter: Irrlicht (česká 
premiéra) | DOX – nový sál
02. + 03. 12. | QUO VADIS? | … tanečníci třetího věku. Mirka 
Eliášová – choreografie, Jan Komárek – light design. Program: 
Martin Klusák: nová skladba (světová premiéra), Per Nørgård: 
Constellations (česká premiéra), Arvo Pärt: Tabula rasa | dvorana 
Veletržního paláce
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COLLEGIUM 1704 – SEZONA 2017 | 18
6. sezona koncertního cyklu
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
Václav Luks – dirigent a umělecký vedoucí

  vstupenky: 
www.collegium1704.com/vstupenky
tel. +420 277 012 677 (Colosseum Tickets, po–ne 8.00–20.00)
e-mail: info@collegium1704.com
Colosseum Ticket (prodejní místa na www.colosseumticket.cz)
Pokladna České filharmonie – Rudolfinum (po–pá 10.00–18.00)
Radioservis, Vinohradská 12 (po–pá 10.00–17.00)

  ceny jednotlivých vstupenek: 250–1350 Kč
  snížené vstupné: 200–1080 Kč (děti do 15 let, studenti, senioři od 60 
let, ZTP a ZTP/P)

Collegium 1704
pražský barokní orchestr 

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

03. 04. | 19.30 | Mesiáš. Program: G. F. Händel: Mesiáš | Ru-
dolfinum, Dvořákova síň
19. 04. | 19.30 | Pane, slyš mé prosby. Program: H. Purcell, 
W. Byrd, T. Tomkins, J. Blow | Rudolfinum, Dvořákova síň

HUDEBNÍ SALÓN CAFÉ CRÈME  
MONIKY KNOBLOCHOVÉ
… Lahůdky nejen hudební …
Kostel sv. Vavřince pod Petřínem
Hellichova 18, 118 00 Praha 1

  informace, případně rezervace vstupenek: Tereza Dudková, mobil 
+420 723 117 050 nebo e-mail: salonCafeCreme@gmail.com, 
aktuality: www.pontesmusici.cz, záložka Café crème

  vstupné: 200 Kč/130 Kč, předprodej v místě konání 30 min před 
začátkem koncertu

  po skončení každého koncertu drobné pohoštění

15. 04. | 19.30 | Princ Chocholouš. Pohádky Matky husy Char-
lese Perraulta (1628–1703) doprovázené i ilustrované hudbou 
jeho současníků nás přivádějí k samotným kořenům tohoto žánru. 
Jana Semerádová – barokní příčná flétna, Monika Knoblo-
chová – cembalo, Karel Kratochvíl – loutky.

KULTUROU PROTI ANTISEMITISMU
www.vsichnijsmelidi.cz
www.facebook.com/Kulturou proti antisemitismu

  Pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery a primá-
torky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové pořádá Mezinárodní křesťanské 
velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR). 

Jestliže si také myslíte, že antisemitismus je nákaza, která znovu 
ohrožuje civilizaci, přijďte a připojte se tak k těm, jimž to není jedno. 
K triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic!

POCHOD DOBRÉ VŮLE
nám. Franze Kafky, Praha 1

22. 04. | 14.00 | Připojte se k pietní vzpomínce na oběti 
holocaustu a k pochodu na Malou Stranu, který je pokojnou 
a kulturní reakcí na projevy antisemitismu a nesnášenlivosti.

VŠICHNI JSME LIDI
Valdštejnská zahrada, Praha 1

22. 04. | 15.00 | Veřejné shromáždění s kulturním pro-
gramem za účasti pamětníků připomene osud Židů v  době 
holocaustu i 70. výročí vzniku Státu Izrael. Hudební doprovod: 
izraelský jazzový hudebník Yotam Silberstein a kantor Michal 
Foršt | vstup volný

MAŽIF VII. 
7. ročník malého židovského festivalu

  Uvádí Muzika Judaika

14. 04. | 19.00 | Cesta za židovskou písní (jidiš a hebrejské 
písně autorské i tradiční) – Lenka Lichtenberg Kvartet 
(Kanada, ČR) | rezervace vstupenek: tel. 222 721 838, info@
atriumzizkov.cz, pokladna: otevřena po a st 15.00–18.00 a ve 
dnech konání koncertů hodinu před začátkem. Zlevněné vstupné 
platí pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, studenty a seniory. Vstupné 
150/100 Kč | Atrium na Žižkově, Čajkovského 12/12a, Praha 3 
15. 04. | 16.00 | Mystické housle pro Franze Kafku – Ale-
xander Shonert, Natálie Shonert (ČR) | rezervace a pokladna: 
tel. 222 333 999, po–pá 8.00–16.00, www.divadlouvalsu.cz, 
vstupné 100 Kč | Divadlo U Valšů, Karoliny Světlé 18, Praha 1
16. 04. | 19.30 | Cesta za židovskou písní (jidiš a hebrejské 
písně autorské i tradiční) – Lenka Lichtenberg Kvartet, 
Klezmer Chaverim (Maďarsko) | vstup volný | Maiselova sy-
nagoga, Maiselova 10, Praha 1
17. 04. | 16.00 | Cesta za židovskou písní (jidiš a hebrejské 
písně autorské i tradiční) – Lenka Lichtenberg Kvartet 
(Kanada, ČR), Klezmer Chaverim (Maďarsko) | rezervace 
vstupenek a pokladna: tel. 267 914 831 po–pá 10.00–19.00 / 
so a ne 13.00–19.00, www.webticket.cz/akce/25364.cz, vstupné 
150/100 Kč | Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4 
17. 04. | 18.00 | Vernisáž fotografií Rittera Dorona „Ze Sta-
ré vlasti do Nové vlasti – maďarsky mluvící Židé v Izraeli“. 
Na vernisáži vystoupí hudební duo Klezmer Chaverim | Sklepní 
galerie Maďarského institutu v Praze, Rytířská 25–27, Praha 1
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18. 04. | 18.00 | O jedné české knize, která chybí v Kafko-
vě knihovně – přednáška spisovatele a literárního historika 
PhDr. Petra Kovaříka | vstup volný | Sál Společnosti Franze Kafky,  
Široká 14, Praha 1

OPUS PRO FRANZE KAFKU
Světová premiéra symfonické svity  
Jaromíra Vogela

  uvádí Muzika Judaika a ČVUT
  rezervace a informace: tel. + 420 739 020 260
  předprodej: Ticket Art a Ticketportal, vstupné 400/200 Kč

22. 04. | 19.30 | Účinkuje rozšířený Akademický orchestr ČVUT, 
MKSOFP, Internationaler Kammerchor Frankfurt Praha, sbm. 
Jan Polívka, dětský komorní soubor Václava Polívky, dir. Jan 
Šrámek | Betlémská kaple, Betlémské nám. 255/4, Praha 1
23. 04. | 19.00 | Harfičky – dívčí harfový soubor (ČR), Scheiny’s 
Yiddish Revue (Rakousko, USA), Shum Davar (Bělorusko, 
Gruzie, SR, ČR). Projekce obrazů (Michail Sczigol, Hana Alisa 
Omer, Ivan Bukovský, J. V. Andrle) | vstup volný | Městská knihovna, 
Mariánské nám. 4, Praha 1
25. 04. | 19.00 | Shum Davar (Bělorusko, Gruzie, SR, ČR) – 
koncert | rezervace vstupenek: 222 721 838, info@atriumzizkov.
cz, pokladna: otevřena po a st 15.00–18.00 a ve dnech konání 
koncertů hodinu před začátkem. Zlevněné vstupné platí pro drži-
tele průkazů ZTP a ZTP/P, studenty a seniory. Vstupné 150/100 Kč 
| Atrium na Žižkově, Čajkovského 12/12a, Praha 3

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

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

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

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

03. 04. | 19.30 | Krása dneška (S). Hudba a zvuk – Jan 
Trojan. Program: Co všechno je možné dělat se zvukem a kde 
je hranice mezi zvukem a tónem? Prozradí zvukový designér, 
hudební skladatel a odborník na elektroakustickou hudbu Jan 
Trojan. | Experimentální prostor NoD, Dlouhá 33, Praha 1
09. 04. | 19.00 | PKF – LOBKOWICZ abonmá 2018. Setkání II. 
– Kristóf Baráti se svou „Lady Harmsworth“. Kristóf Baráti – 
housle, PKF – Prague Philharmonia, Jan Fišer – umělecký 

vedoucí. Program: W. A. Mozart: Houslový koncert č. 3 G dur KV 
216, Rondo C dur KV 373, Rondo B dur KV 269/261a, Houslový 
koncert č. 5 A dur KV 219 | Lobkowiczký palác, Jiřská 3, Praha 1
21. 04. | 19.30 | Orchestrální cyklus (A). Karita Mattila 
& Paul McCreesh. Karita Mattila – soprán, PKF – Prague 
Philharmonia, Paul McCreesh – dirigent. Program: W. A. 
Mozart: Idomeneo –  Chaconne z baletní hudby, Ludwig van 
Beethoven: Koncertní árie „Ah! Perfido“ op. 65, P. I. Čajkovskij: 
Suita č. 3 G dur op. 55 | Rudolfinum, Alšovo nábř. 12, Praha 1 
23. 04. | 19.30 | Komorní cyklus (K). Zeiher Quartett. W. A. 
Mozart: Smyčcový kvartet B dur KV 589, Leoš Janáček: Smyčcový 
kvartet č. 1 „Kreutzerova Sonáta“, Felix Mendelssohn-Bartholdy: 
Smyčcový kvartet č. 6 f moll op. 80 | České muzeum hudby, Kar-
melitská 2, Praha 1

PRAŽSKÉ HUDEBNÍ VEČERY
sezona 2017 | 2018
Lubomír Brabec se svými hosty 
www.LubomirBrabec.cz

  předprodej vstupenek: Ticketpro nebo e-mailem:  
alfabetaproduction@seznam.cz 

  abonentní vstupenka 1 500 Kč

26. 04. | 19.30 | Barocco sempre giovane / komorní orchestr/, 
Ondřej Sejkora – kontrabas, Lubomír Brabec – kytara | 
Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1

SVÁTKY HUDBY V PRAZE,  
VÁCLAV HUDEČEK A JEHO HOSTÉ
26. ročník
www.svatkyhudbyvpraze.cz

  předprodej vstupenek: Ticketportal a Ticketpro

24. 04. | 19.30 | „Setkání žánrů“. Václav Hudeček a Čecho-
mor | Velký sál Paláce Žofín
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TÓNY ARCHITEKTURY
Cyklus koncertů

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

26. 04. | 19.00 | Olga Šroubková – housle, Miroslav Sekera 
– klavír. Program: W. A. Mozart, E. Ysaÿe, J. S. Bach, J. Brahms | 
Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 37/23, Praha 1

VELIKONOČNÍ KONCERT
Bazilika sv. Jakuba
Malá Štupartská 6, 110 00 Praha 1 – Staré Město
www.auditeorganum.cz
www.facebook.com/aomvf

  uvádí Svatojakubské Audite Organum
  předprodej vstupenek: Via Musica, Staroměstské nám. 14,  
tel. 224 826 440, www.pragueticketoffice.com, Ticketportal, Politic-
kých vězňů 15, tel. 224 091 437, www.ticketportal.cz a jednu hodinu 
před začátkem koncertu v místě konání

01. 04. | 17.00 | Ludmila Vernerová – soprán, Pavel Ver-
ner – violoncello, Irena Chřibková – varhany. Program: J. S. 
Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi, B. M. Černohorský, G. Morandi, S. Ra-
chmaninov, M. E. Bossi, W. A. Mozart.

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

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

05. 04. | 19.00 | Tradiční jarní rozjímání se souborem Spi-
rituál kvintet | Salesiánské divadlo, Kobyliské nám. 1, Praha 8
11. 04. | 19.00 | Mimořádný koncert. Schola Gregoriana 
Pragensis, umělecký vedoucí David Eben. Regnum et Im-
perum – ke kořenům české státnosti | Bazilika sv. Petra a Pavla, 
Vyšehrad, Praha 2
12. 04. | 19.00 | Lenka Filipová a její hosté. Průřez tvorbou 
a keltské písně z nové desky charismatické kytaristky a zpěvačky 
| Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní 1, Praha 1

17. 04. | 19.00 | Hradišťan. Hudebně taneční pásmo O slu-
novratu. Jaro, léto, podzim, zima přicházejí jak v přírodě, tak 
i v lidském životě. Hudba: Jiří Pavlica, text: Jan Skácel a lidová 
poezie, choreografie Ladislava Košíková | Divadlo Hybernia, nám. 
Republiky 4, Praha 1

03. 05. | 20.30 | Session Americana (USA). Směs country, 
folku a rocku v netradičním provedení vynikajících muzikantů 
(tento koncert pořádá 100 Promotion v koprodukci s festivalem 
Vítání jara) | Malostranská beseda, Malostranské nám. 21, Praha 1
10. 05. | 20.30 | Mário Bihári & Bachtale apsa a jejich hosté. 
Čerstvé lahůdky z romské muziky v dokonalém balení | Loď Ta-
jemství bratří Formanů, Rašínovo nábř., Praha 2 – Nové Město
17. 05. | 20.30 | Cimbálová muzika České filharmonie. Lido-
vé písničky i aranže klasické hudby v podání skvělých hudebníků 
z řad České filharmonie | Loď  Tajemství bratří Formanů, Rašínovo 
nábř., Praha 2 – Nové Město

KONCERTY

AUX CHAMPS ÉLYSÉES
Francouzské šansony v podání pařížských 
interpretů zazní v Praze už po dvacáté

  Lehce narozeninové koncerty se konají pod záštitou prezidenta Ré-
publique de Montmartre pana Alaina Coquarda v rámci cyklu večerů 
francouzských šansonů Montmartre v Montmartru.

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
Staroměstské nám. 13, Praha 1

  vstupenky jsou v prodeji v BiBoViNo, Národní 37 (pasáž Platýz) 
Praha 1 (út–so 11.00–19.00) a na www.smsticket.cz

  od 18.00 to nejlepší z francouzských vín
  více informací na tel. (+420) 736 792 752

22. a 23. 04. | 19.00 | Cassita, Gérard Caillieux, vynikající 
šansoniéři společně s klavíristou Jiřím Neužilem, naplní tyto 
večery nejen známými šansony, ale také vlastní tvorbou plnou pa-
řížské nostalgie i poněkud drsného humoru | počet míst omezen!
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RAPSODIE V MODRÉM, AMERIČAN 
V PAŘÍŽI a další hity od G. Gershwina
Barokní refektář Emauzského kláštera 
Vyšehradská 49, 120 00 Praha 2

11. 04. | 18.30 | Czech Collegium (Miroslav Kejmar – trub-
ka, Anna Angelescu – I. housle, Petr Hlaváč – II. housle, 
František Kuncl – viola, Pavel Běloušek – violoncello, Jan 
Smažík – kontrabas). Program: G. Gershwin: Rapsodie v mod-
rém, Summertime, I got rhytm, Porgy a Bess, Američan v Paříži 
aj.), M. Ravel: Bolero, A. Dvořák, B. Smetana | délka koncertu – asi 
60 minut bez přestávky, sál může být vytápěný, WC | pořádá: 
Fidelio, s. r. o. www.fideliokoncerty.cz, tel. 777 918 077 | před-
prodej: Ticketpro, Ticketon.cz, Ticket Art, www.vyhodnacena.cz

GLENN MILLER A JEHO NÁSLEDOVNÍCI 
V HLAHOLU
Hlavní sál Spolku Hlahol
Masarykovo nábř. 16, 110 00 Praha 1

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

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

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

KONCERTNÍ SÁLY

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

  pokladna ČF: po–pá 10.00–18.00, so, ne a svátky 2 h před začátkem 
koncertu

DVOŘÁKOVA SÍŇ
09. 04. | 19.30 | Alexander Gavrylyuk – klavír. Cyklus I. 
Program: J. S. Bach / F. Busoni: Toccata a fuga d moll, J. Haydn: 
Sonáta č. 47 h moll Hob XVI:32, F. Chopin: Etudy op. 10 – výběr, 
A. Skrjabin: Sonáta č. 5 op. 53, S. Rachmaninov: Preludia op. 23 
– výběr | poř. Český spolek pro komorní hudbu
25. 04. | 19.30 | Koncert rezidenčního souboru sezony ČSKH. 
Bennewitzovo kvarteto. Cyklus II. Program: C. Debussy: Smyčcový 
kvartet g moll op. 10, S. Hořínka: Songs of Immigrants, A. Dvořák: 
Smyčcový kvartet G dur op. 106 | poř. Český spolek pro komorní hudbu

SUKOVA SÍŇ
18. 04. | 17.30 | FAMA Quartet. Cyklus Hudební podvečery. 
Program: J. Haydn: Smyčcový kvintet d moll „Kvintový“ op. 73 
č. 2, J. Klusák: Smyčcový kvartet č. 7 „Filoktétovy samomluvy“, 
M. Srnka: Smyčcový kvartet č. 3 „Engrams“ | poř. Český spolek 
pro komorní hudbu

SOUTĚŽ O 3 × 2 VSTUPENKY 
DO DIVADLA ABC NA PŘEDSTAVENÍ

MACBETH

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

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

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

Soutěž o 2 x 2 vstupenky na koncert 

Aux Champs Élysées 
22. 4. nebo 23. 4. 2018  
v Domě U Kamenného zvonu

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka Kdo zpívá slavný šanson  
Aux Champs Élysées?
a) Charles Aznavour   c) Yves Montand
b) Joe Dassin

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

_souteze_ Montmartr.indd   1 13.03.18   10:22

Francouzští šansoniéři Cassita a Gérard Caillieux
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KONCERTY JINÝCH POŘADATELŮ

DVOŘÁKOVA SÍŇ
14. 04. | 19.30 | Igor Ardašev – klavírní recitál. Program: 
L. Janáček: Po zarostlém chodníčku, 2. řada, F. Schubert: Sonáta 
A dur, A. Dvořák: Noční cesta č. 1, A. Dvořák: Jarní op. 85, P. I. 
Čajkovskij: Sonáta G dur | FOK
02. 05. | 17.00 | Carl Orff: Carmina Burana. Účinkují: pěvecký 
sbor Holland Concert Choir a orchestr Noviomagum Windorches-
tra, dir. Martin van der Brugge, sólisté Opery Národního divadla 
v Praze: Olga Jelínková – soprán, Josef Moravec – tenor, Jakub 
Tolaš – baryton | předprodej od 1. 3. v sítích Ticketpro, Via Musica, 
Ticketon

OBECNÍ DŮM
nám. Republiky, 111 21 Praha 1
tel.: +420 222 002 101
e-mail: 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

SMETANOVA SÍŇ
11. a 12. 04. | 19.30 | Ivan Ženatý & Brahms. Symfonický 
orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Pietari Inkinen, Ivan Ženatý 
– housle. Program: J. Brahms: Tragická předehra, Koncert pro 
housle a orchestr D dur, Symfonie č. 1 c moll | Setkání s umělci 
11. 4. v 18.15 | FOK
18. a 19. 04. | 19.30 | Lukáš Vondráček & Rachmaninov. 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Jac van Steen, 
Lukáš Vondráček – klavír. Program: S. Prokofjev: Popelka, suita 
z baletu, S. Rachmaninov: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 d moll 
| Setkání s umělci 19. 4. v 18.15 | FOK
25. 04. | 19.30 | Houslové gala. Mimořádný koncert k 60. 
výročí Kocianovy houslové soutěže. Symfonický orchestr 
hl. m. Prahy FOK, dir. Jessica Cottis, Pavel Šporcl, Stefan 
Milenković, Josef Špaček. Bohuslav Matoušek, Pavel Hůla, 
Pavla Tesařová, Pavel Eret, Leoš Čepický, Petr Matěják – 
housle. Program: J. Kocian, A. Vivaldi, P. de Sarasate, P. I. Čajkov-
skij, H. Wieniawski, A. Dvořák, C. Saint-Saëns, L. Sommer | FOK
28. 04. | 11.00 | Orchestr ve formě: symfonií vše vrcholí. 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Marko Ivanović, 
Konzervatoř Taneční centrum Praha, Hudební klub FÍK. 
Program připravili a uvádějí: Lucie Pernetová a Marko Ivanović | 
Rodinný koncert | FOK

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

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

04. 04. | 19.30 | PIANO A3UM 2.2018 – Daan Vandewalle 
(BE). Program: F. Rzewski: The People United Will Never Be Defea-
ted, P. Kotík: světová premiéra nové skladby pro piano | pořádá Za 
Trojku v koprodukci s Ostravským centrem nové hudby | vstupné 
250/170 Kč | Kaple 
05. 04. | 19.30 | Pražákovo kvarteto. Jana Vonášková – housle, 
Vlastimil Holek – housle, Josef Klusoň – viola, Michal Kaňka – 
violoncello | pořádá Za Trojku | vstupné 150/100 Kč | Kaple
06. 04. | 19.30 | Ludmila Pavlová – housle, Stanislav Gallin 
– klavír. Křest CD. Program: B. Smetana, L. Janáček, V. Kladnitsky, 
H. Wieniawsky | pořádá Za Trojku | vstupné 150/100 Kč | Kaple
09. 04. | 17.00 Fresh senior: Sestry Havelkovy – dámské vo-
kální trio. Olga Bímová, Petra Kohoutová a Anna Vávrová | pořádá 
Odbor kultury MČ Praha 3 | vstup zdarma, rezervace nutná | Kaple
10. 04. | 19.30 | Klavírní kvarteto, Martina Bačová – housle, 
Hana Baboráková – violoncello, Terezie Fialová – klavír, 
Karel Untermüller – viola. Program: W. A. Mozart, A. Webern, 
C. Debussy, A. Halvorsen, A. Dvořák | pořádá Za Trojku | vstupné 
150/100 Kč | Kaple
14. 04. | 15.00 | Lichtenberg Kvartet (Kanada, ČR). Lenka 
Lichtenberg – zpěv, klávesy, harmonium, live looping, Tomáš Reindl 
– perkuse, tabla, David Dorůžka – kytara, Robert Fischmann – 
dechy, zpěv | pořádá Za Trojku | vstupné 150 /100 Kč | Kaple
16. 04. | 19.30 | Večer klavírních kvintetů. Martin Kasík 
– klavír, Radim Kresta – housle, Eva Krestová – housle, 
Kristina Fialová – viola, Petr Nouzovský – violoncello. Pro-
gram: R. Schumann: Klavírní kvintet, op. 44, A. Dvořák: Klavírní 
kvintet, op. 81 | pořádá Za Trojku | vstupné 150 /100 Kč | Kaple
18. 04. | 19.00 | Koncert pro NI – Petr Šporcl – violoncello, Michal 
Záhora – tanec, režie Jan Komárek. Program: J. S. Bach, G. Ligeti, O. 
Štochl, P. Hejný | pořádá za Trojku v koprodukci s Pulsar, z. s. | Kaple
21. 04. | 16.00–18.00 | Záhada 9058. Výtvarně hudební workshop 
pro děti. Výtvarnou část povede Sofie Švejdová | pořádá Za Trojku 
| vstup 80 Kč | vhodné pro děti od 4 do 12 let | Výstavní síň a Kaple
23. 04. | 19.30 | Peter Katina (SR) – akordeon a multikaná-
lová elektronika. Program: A. Szigetvári, B. Baráth, G. Gulyás, 
J. Kováts, M. Janocha, J. Trojan, J. Lukeš, M. Tóth a M. Wiedermann 
| pořádá Za Trojku | vstupné 150 /100 Kč
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25. 04. | 19.30 | Shum Davar (Bělorusko, Gruzie, SR, ČR). 
Gugar Manukyan (Gruzie) – akordeon, Juraj Stieranka (Slovensko) 
– housle, Pavel Bartoš (Česko) – kontrabas, Daniel Kundrák (Česko) 
– kytara. Program: romská, balkánská, kavkazská a slovenská 
lidová hudba kořeněná prvky jazzu | pořádá Za Trojku | vstupné 
150 / 100 Kč | Kaple
28. 04. | 21.00 | „Eau de Kupka“ – multimediální představení 
volně inspirované obrazem Františka Kupky „L‘Eau. La Baigne-
use“ (Voda. Koupající se) – česká premiéra. Účinkuje ansámbl 
Résonances Lyriques (Versailles), Marie Verhoeven – hlas, Jan 
Krejčík – sampler, Dominique Defontaines – přenosná řeka, XX 
– bicí nástroje.

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

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

  info na: www.hamu.cz, +420 234 244 134, 234 244 144  
a www.pragueticketoffice.com

SÁL MARTINŮ
04. 04. | 19.30 | Ročníkový koncert. Štěpán Hon – bicí ná-
stroje, Magdaléna Ochmanová – klavír, spoluúčinkují: Jan 
Pudlák – klavír, Zdeněk Tománek – saxofon, Jaroslav Kohoutek – 
trubka, Mikuláš Koska – lesní roh, Jan Kusovský – kontrabas, Mar-
tina Bačová – housle. Program: J. S. Bach/F. Busoni, A. Ginastera, 

S. Rachmaninov, A. Gerassimez, C. Cangelosi, E. Szilvasi, D. Man-
cini, C. Debussy, R. Ščedrin, Al Hirt, Ch. Corea. K. Skubala | vstupné 
100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
08. 04. | 19.30 | Absolventský koncert. Adam Stráňavský 
– klavír. Program: J. S. Bach, L. van Beethoven, S. Prokofjev | 
vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
10. 04. | 19.30 | Absolventský koncert. Zachar Fedorov – 
violoncello. Program: A. Čerepnin, C. Debussy, P. I. Čajkovskij | 
vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
11. 04. | 19.30 | Absolventský koncert. Anna Jouzová 
Sommerová – housle, spoluúčinkují: doc. Leoš Čepický – 
housle, Komorní orchestr Vladimíra Sommera, dir. Vojtěch Jouza, 
klavírní spolupráce odb. as. Miroslav Sekera. Program: T. A. Vitali, 
A. Dvořák, V. Sommer, J. Brahms | vstupné 100 Kč (nečíslovaná 
verze sálu)
12. 04. | 19.30 | Absolventský koncert. Pavla Mlčáková 
– zpěv, spoluúčinkují: Eva Kývalová – soprán, Stefani Dudikj 
– soprán, klavírní spolupráce doc. Ladislava Vondráčková. Pro-
gram: J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Brahms, O. Ostrčil, B. Martinů, 
A. Thomas, J. Massenet, C. Saint-Saëns, G. Donizetti | vstupné 
100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
13. 04. | 19.30 | Orchestrální cyklus „Ti nejlepší“ – 7. koncert. 
Akademičtí komorní sólisté, sólisté: Martin Homolka – pozoun, 
Kateřina Ochmanová – klavír, dir. Roman Maďar. Program: A. Guil-
mant, J. S. Bach, L. van Beethoven | vstupné 200 Kč (číslovaná 
verze sálu)
14. 04. | 19.30 | Bakalářský koncert. Marie Minářová – 
varhany, spoluúčinkují: Martina Bártová – housle, Lanškroun-
ský smíšený sbor v čele se sbormistryní Vladimírou Jetmarovou. 
Program: J. P. Sweelinck, J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, 
J. Strejc, L. Vierne | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
15. 04. | 19.30 | Absolventský koncert. Pavel Rehberger – 
bicí nástroje, spoluúčinkují: Radek Doležal, Blanka Šindelářová, 
Michael Paschaev, Štěpán Hon, Antonín Procházka, Pavel Razím 
– bicí nástroje, Hana Blažíková, Barbora Kabátková – zpěv, stře-
dověká harfa, Petr Mastroiani – rámové bubny, Daniel Chudovský 
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na adresu redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3.

_souteze_FOK.indd   1 13.03.18   10:21
www.kampocesku.cz  koncerty  87



– elektroakustická stopa, Jan Jakubec – basová kytara, Jan Pudlák 
– klavír Program: I. Xenakis, K. Abe, J. H. Beck, D. Chudovský, 
I. Albéniz, Ch. Corea | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
16. 04. | 19.30 | Absolventský koncert. Lucie Vagenknech-
tová – zpěv, spoluúčinkují: Jana Kubicová, Daniel Klánský, Daniel 
Matoušek – zpěv. Program: J. Křička, G. Puccini, J. S. Bach, G. F. 
Händel, W. A. Mozart, L. Janáček, A. Dvořák, A. Boito | vstupné 
100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
19. 04. | 19.30 | Absolventský koncert. Martina Bálková – 
fagot, spoluúčinkují: Matěj Pátek – klarinet, orchestr Collegium 2018, 
dir. Martin Petrák, klavírní spolupráce Alena Grešlová. Program: 
C. Saint-Saëns, J. S. Bach, M. I. Glinka, C. M von Weber | vstupné 
100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
20. 04. | 19.30 | Absolventský koncert. Shoko Kono – kla-
vír, spoluúčinkují: Ryohei Hinoro, Azumi Chiba – housle, Yuya 
Sakuma – viola, Anna Kalhausová – violoncello. Program: J. S. 
Bach, B. Martinů, F. Chopin, E. von Dohnányi | vstupné 100 Kč 
(nečíslovaná verze sálu)
21. 04. | 19.30 | Absolventský koncert. Kiriko Omura – 
housle, spoluúčinkují: Eri Shimizu – viola, Krystýna Žáková – vio-
loncello, Túry Bernikov, Lukáš Kyncl – klarinet, klavírní spolupráce 
odb. as. Václav Mácha. Program: L. van Beethoven, J. S. Bach, 
A. Dvořák, Y. Saint-Saëns | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
22. 04. | 19.30 | Absolventský koncert. Jakub Junek – 
housle, klavírní spolupráce Johanna Haniková. Program: J. S. 
Bach, W. A. Mozart, J. Brahms, A. Dvořák, F. Waxman | vstupné 
100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
23. 04. | 19.30 | Absolventský koncert. Katarina Stanković 
– harfa. Program: C. Ph. E. Bach, W. A. Mozart, P. Hindemith, 
L. Spohr | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
26. 04. | 19.30 | Absolventský koncert. Klára Králíčková 
– klavír, spoluúčinkují: Milan Al-Ashab-housle, Patrik Sedlář 
– housle, Vít Pošmůrný – viola, Jana Ivanecká – violoncello. 
Program: J. Haydn, E. Grieg, R. Schumann | vstupné 100 Kč (ne-
číslovaná verze sálu)
27. 04. | 19.30 | Absolventský koncert. Beata Rašková – 
klavír. Program: W. A. Mozart, F. Schubert, F. Chopin, C. Franck, 
S. Prokofjev | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
30. 04. | 19.30 | Absolventský koncert. Chikako Tomita – 
housle, spoluúčinkují: doc. Stanislav Bogunia – cembalo, Marie 
Dorazilová – violoncello, „Komorní orchestr Dvořákova kraje“, 
klavírní spolupráce doc. Stanislav Bogunia. Program: P. A. Loca-
telli, J. Brahms, M. Ravel, T. Takemitsu, E. Douša | vstupné 100 Kč 
(nečíslovaná verze sálu)

GALERIE
02. 04. | 16.00 | Bakalářský koncert. Danijel Radanović – 
kontrabas, spoluúčinkují: Matouš Pěruška, Jan Pěruška – housle, 
Adam Pechočiak – viola, Kristina Vocetková – violoncello, Adam 
Honzírek – kontrabas, klavírní spolupráce Karel Vrtiška. Program: 
A. Vivaldi, T. Hauta-aho, G. Bottesini, P. Hindemith, J. K. Vaňhal | 
volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále

03. 04. | 19.30 | Absolventský koncert. Radek Žitný – klari-
net, spoluúčinkují: Jana Černohouzová – klarinet, Kristina Fialová 
– viola, klavírní spolupráce odb. as. Daniel Wiesner. Program: 
V. Kalabis, R Schumann, W. A. Mozart | volný vstup do vyčerpání 
kapacity míst v sále
04. 04. | 16.00 | Absolventský koncert. Lubomír Mandous 
– trubka, spoluúčinkují: Barbora Císařovská, Pavel Větrovec 
– klavír, klavírní spolupráce odb. as. Alice Voborská. Program: 
L. Mozart, F. Liszt, A. Jolivet, A. Arutjunjan, H. James, F. Schubert 
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
04. 04. | 19.30 | Bakalářský koncert. Mária Varhoľáková – 
violoncello, spoluúčinkují: Jana Ivanecká – violoncello, komorní 
orchestr studentů HAMU, klavírní spolupráce odb. as. Stanislav 
Gallin. Program: J. S. Bach, L. van Beethoven, B. Martinů, G. Sollima 
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
05. 04. | 19.30 | Bakalářský koncert. Tomáš Vrána – klavír, 
klavírní spolupráce Veronika Baslová. Program: F. Liszt, J. V. H. 
Voříšek, B. Bartók | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
06. 04. | 19.30 | Bakalářský koncert. Jan Pěruška – housle, 
klavírní spolupráce odb. as. Miroslav Sekera. Program: E. Ysaÿe, 
W. A. Mozart, K. Szymanowski, J. Brahms | volný vstup do vyčer-
pání kapacity míst v sále
07. 04. | 16.00 | Absolventský koncert. Marko Ferenc – 
housle, spoluúčinkují: Marie Krupková – cembalo, Adam Pavlíček 
– kytara, klavírní spolupráce odb. as. Václav Mácha. Program: 
W. A. Mozart, J. S. Bach, A. Corelli, O. Ševčík, C. Frank, A. C. Jobim 
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
07. 04. | 19.30 | Bakalářský koncert. Zuzana Peková – vio-
loncello, spoluúčinkují: Pavla Mazancová – housle, Jakub Kocna 
– viola, klavírní spolupráce: odb. as. Stanislav Gallin. Program: 
J. S. Bach, R. Schumann, C. Debussy, G. Klein, D. Milhaud | volný 
vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
08. 04. | 16.00 | Ročníkový koncert. Eri Ishikawa – kontra-
bas, spoluúčinkuje Eduard Šístek – violoncello, klavírní spoluprá-
ce doc. Ludmila Čermáková. Program: F. Černý, F. Hertl, Z. Lukáš | 
volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
09. 04. | 19.30 | Žestě | volný vstup do vyčerpání kapacity míst 
v sále
10. 04. | 19.30 | Bakalářský koncert. Marie Anna Myšíková 
– klavír, spoluúčinkují: Patrik Sedlář – housle, Anna Bojprav – 
violoncello. Program: A. N. Skrjabin, F. Chopin, A. Dvořák | volný 
vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
11. 04. | 16.00 | Ročníkový koncert. Vojtěch Procházka 
– pozoun, Jakub Jírů – trubka, klavírní spolupráce odb. as. 
Marcel Javorček, odb. as. Alice Voborská. Program: E. Sachse, 
P. Hindemith, W. S. Hartley, W. Brandt | volný vstup do vyčerpání 
kapacity míst v sále
11. 04. | 19.30 | Bakalářský koncert. Tereza Živná – cem-
balo. Program: G. Frescobaldi, J. S. Bach, J. Kuhnau | volný vstup 
do vyčerpání kapacity míst v sále
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12. 04. | 19.30 | Bakalářský koncert. Marie Dorazilová – vio-
loncello, spoluúčinkují: Šárka Petříková, Jan Palouček – housle, 
Daniel Menhart – viola, klavírní spolupráce odb. as. Stanislav 
Gallin. Program: L. van Beethoven, M. Reger, S. Prokofjev, C. De-
bussy | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
14. 04. | 16.00 | Bakalářský koncert. Karolína Blažková – 
harfa, spoluúčinkují: Yanina Aliakhnovich – flétna, Patrik Sedlář, 
Tomáš Bačovský – housle, Radka Teichmanová, Daniel Menhart 
– viola, Štěpán Křováček – violoncello, Danijel Radanović – kon-
trabas. Program: C. Debussy, D. Watkins, J. F. Fischer, M. Emlyn, 
D. Henson-Conant | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
15. 04. | 19.30 | Ročníkový koncert. Terézia Šofránková – 
housle, klavírní spolupráce doc. Ludmila Čermáková. Program: 
E. Douša, T. Janoška, P. I. Čajkovskij | volný vstup do vyčerpání 
kapacity míst v sále
16. 04. | 19.30 | Bakalářský koncert. Tomáš Bačovský – 
housle, spoluúčinkuje Patrik Sedlář – housle, klavírní spolupráce 
Martina Mergentalová. Program: W. A. Mozart, E. Ysaÿe, B. Mar-
tinů, J. Brahms | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
17. 04. | 16.00 | Absolventský koncert. Lenka Němcová – 
viola, spoluúčinkuje Komorní soubor, klavírní spolupráce odb. as. 
Miroslav Sekyra. Program: M. Marais, C. M. von Weber, J. Brahms, 
N. Paganini, T. Kuula, P. Warlock | volný vstup do vyčerpání ka-
pacity míst v sále
17. 04. | 19.30 | Ročníkový koncert. Vít Dvořáček, Martin 
Cába – kytara. Program: M. Castelnuovo-Tedesco, T. Fellow, 
L. Bárta, M. Pasziecny, G. Regondi, P. Bellinati | volný vstup do 
vyčerpání kapacity míst v sále.
18. 04. | 19.30 | Absolventský koncert. Adam Pechočiak – 
viola, spoluúčinkují: Marie Hasoňová, Matouš Pěruška, Štěpán 
Ježek – housle, Kritína Vocetková, Matyáš Keller – violoncello, 
klavírní spolupráce odb. as. Karel Vrtiška. Program: M. Glinka, 
F. Schubert, J. S. Bach | volný vstup do vyčerpání kapacity míst 
v sále
19. 04. | 19.30 | Bakalářský koncert. Radka Teichmanová 
– viola, klavírní spolupráce Karel Vrtiška. Program: G. Ph. Tele-
mann, C. Debussy, M. Bruch, B. Martinů | volný vstup do vyčerpání 
kapacity míst v sále
20. 04. | 19.30 | Absolventský koncert. Vít Müller – tuba, 
spoluúčinkují: Lubomír Mandous, Jakub Doležal – trubka, Martin 
Homolka – trombon, Barbora Černá – lesní roh, Pavel Rehberger 
– tympány, klavírní spolupráce odb. as. Jarmila Panochová. Pro-
gram: Z. Lukáš, A. Plog, S. Gryč, G. Mahler, E. Ewazen, J. Horowitz 
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
21. 04. | 19.30 | Bakalářský koncert. Kateřina Oplová – 
zpěv, spoluúčinkují: Tereza Posedníková – klarinet, Annemari 
Krčková, Jan Janda – zpěv, klavírní spolupráce Marie Papežová 
Erlebachová. Program: J. S. Bach, J. K. Vaňhal, J. B. Pergolesi, 
A. Vivaldi, B. Britten, W. A. Mozart, A. Thomas, F. Škroup, G. Rossini 
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále

22. 04. | 16.00 | Ročníkový koncert. Iva Bartoschová – kon-
trabas. Program: H. Fryba, G. Bottesini, S. Koussevitzky, R. Glière 
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
22. 04. | 19.30 | Absolventský koncert. Eva Otradovská 
– hoboj, spoluúčinkuje Olga Dlabačová – cembalo, klavírní 
spolupráce odb. as. Miloslava Machová. Program: C. Schumann, 
B. Martinů, P. Sancan, J. S. Bach | volný vstup do vyčerpání ka-
pacity míst v sále
23. 04. | 19.30 | Bakalářský koncert. Adam Škandera – 
zpěv, spoluúčinkuje Eliška Vernerová – zpěv, klavírní spolupráce 
doc. Katarína Bachmannová. Program: A. Dvořák, F. X. Brixi, G. F. 
Händel, J. P. Martini, W. A. Mozart | volný vstup do vyčerpání 
kapacity míst v sále
24. 04. | 19.30 | Bakalářský koncert. Ráchel Skleničková 
– klavír, spoluúčinkuje Terezia Šofránková – housle. Program: 
D. Scarlatti, J. Haydn, L. Fišer, R. Schumann, A. Dvořák | volný 
vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
25. 04. | 19.30 | Bakalářský koncert. Annemari Krčková 
– zpěv, spoluúčinkuje Kateřina Oplová – zpěv, klavírní dopro-
vod doc. Katarína Bachmannová. Program: J. S. Bach, A. Vivaldi, 
A. Dvořák, S. Rachmaninov, J. F. Fischer, W. A. Mozart, G. Puccini, 
G. Donizetti, B. Smetana | volný vstup do vyčerpání kapacity 
míst v sále
26. 04. | 19.30 | Bakalářský koncert. Nikola Prokopcová 
– kytara, spoluúčinkující: Ludmila Pavlová – housle, Petr Špa-
ček – violoncello, Piotr Bak – kytara, klavírní spolupráce doc. 
Věra Langerová. Program: J. S. Bach, N. Paganini, M. Zelenka, 
M. Castenuovo-Tedesco, S. Reich | volný vstup do vyčerpání ka-
pacity míst v sále
27. 04. | 19.30 | Ročníkový koncert. Aneta Šudáková – violon-
cello, spoluúčinkuje Marek Blaha – housle, klavírní spolupráce 
Evgenia Vorobyeva. Program: J. S. Bach, L. van Beethoven, P. I. 
Čajkovskij | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
28. 04. | 19.30 | Bakalářský koncert. Jan Forest – viola, kla-
vírní spolupráce Karel Vrtiška. Program: G. Ph. Telemann, B. Mar-
tinů, Y. Bowen | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
29. 04. | 19.30 | Ročníkový koncert. Adriana Žigmundo-
vá, Jan Líkař – zpěv, klavírní spolupráce Ahmad Jafar Hedar, 
Marie Papežová Erlebachová. Program: H. Purcel, W. A. Mozart, 
L. Delibes, F. G. Lorca, F. Lehár, A. Dvořák, F. Schubert, R. Strauss, 
B. Britten | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
30. 04. | 19.00 | Absolventský koncert. Milan Gablas – kon-
trabas, spoluúčinkují: Marie Krupková – cembalo, Smyčcové kvar-
teto (Marek Blaha, Marco Čaňo – housle, Adam Pechočiak – viola, 
Zachar Fedorov – violoncello), klavírní spolupráce Alena Grešlová. 
Program: H. Eccles, G. F. Händel, G. Tartini, G. Bottesini, L. E. Larsson, 
J. K Vaňhal | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
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RESPIRIUM
20. 04. | 18.30 | Bakalářský koncert. Marie Krupková – 
cembalo. Program: J. A. Benda, J. S. Bach, J. Duphly, J. H. d’An-
glebert, W. F. Bach | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
21. 04. | 17.00 | Doktorandský koncert. Kristýna Konečná – 
cembalo. Program: F. Couperin, J. S. Bach, G. Frescobaldi | volný 
vstup do vyčerpání kapacity míst v sále

KONCERTY JINÝCH POŘADATELŮ

14. 04. | 10.30 | Martina Bačová – housle, Hana Babo-
ráková – violoncello, Karel Untermüller – viola, Terezie 
Fialová – klavír. Cyklus Dopolední koncerty. Program: W. A. 
Mozart: Sonáta e moll pro housle a klavír KV 304, A. Webern: 
Čtyři kusy pro housle a klavír op. 7, C. Debussy: Sonáta d moll 
pro violoncello a klavír, J. Halvorsen: Passacaglia pro housle 
a violoncello, A. Dvořák: Klavírní kvartet Es dur op. 87 | poř. Český 
spolek pro komorní hudbu
25. 04. | 19.30 | Koncert žáků varhanního oddělení Pražské 
konzervatoře. Program: J. S. Bach, C. Franck, P. Eben | vstup 
zdarma

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

03. 04. | 19.00 | Koncert oddělení bicích nástrojů Pražské 
konzervatoře. Účinkují žáci oddělení v sólové i souborové hře. 
Koncert je věnován životnímu jubileu Vladimíra Vlasáka, emerit-
ního profesora školy | vstup zdarma

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

11. 04. | 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

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

  předprodej vstupenek v sítích Ticket Art, Ticketportal a Ticketpro
  další informace, hromadné a firemní objednávky  
také na vstupenky@mercedesforum.cz

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

23. 04. | 19.30 | Koncert v rámci cyklu „Kytarové skvosty“. 
Pražské kytarové kvarteto. Originální koncert připravený pro 
unikátní sál Mercedes Fora Praha přinese kytarové lahůdky, a to 
včetně nově zařazené skladby „Americana“, kterou pro Pražské 
kytarové kvarteto před časem napsal anglický skladatel John 
W. Duarte | Koncert se koná v hlavním sále Mercedes Fora Praha, 
který vzniká unikátní proměnou a hostí zde koncerty a další kul-
turní události již více než 15 let. Pravidelně zde například hostují 
koncerty prestižních festivalů Pražské jaro a Prague PROMS. Ne-
nechte si ujít originální zážitek na unikáním místě | více o koncertu 
i Mercedes Foru Praha na www.mercedesforum.cz | vstupné 350 Kč

14. 05. | 19.30 | Hradišťan & Jiří Pavlica – Májový koncert 
nejen pro zamilované. Originální májový koncert připravený 
pro naši scénu přinese našim divákům nezapomenutelný zážitek. 
Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební a pěvecké těleso, 
které s odkazem na lidové tradice překračuje hranice hudebních 
žánrů | Koncert se koná v hlavním sále Mercedes Fora Praha, 
který vzniká unikátní proměnou a hostí zde koncerty a další 
kulturní události již více než 15 let. Pravidelně zde například 
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hostují koncerty prestižních festivalů Pražské jaro a Prague 
PROMS. Nenechte si ujít originální zážitek na unikáním místě 
| více o koncertu a vstupenkách na www.mercedesforum.cz | 
vstupné 350–490 Kč

OBŘADNÍ SÍŇ VYSOČANSKÉ RADNICE 
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 
(historická budova radnice – 2. patro)
tel.: +420 283 091 111
e-mail: podatelna@praha9.cz
www.praha9.cz

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

19. 04. | 19.00 | Pavel Eret – „Setkání s Bachem, Paganinim 
a našimi současníky“ – recitál pro sólové housle.

KOSTELY, KLÁŠTERY, SYNAGOGY

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

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

01. 04. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Miroslav Kej-
mar – trubka a křídlovka. Program: A. Vivaldi: Koncert a moll, 
G. F. Händel: Gloria in Excelsis Deo, T. Albinoni: Adagio pro trubku 
a varhany, J. Pachelbel: Ciaccona.
01. 04. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpán-
ka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy and Bess.

02. 04. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Aleš Bárta – varhany. Program: J. S. Bach: Preludium 
a fuga e moll BWV 548, A. Dvořák: Humoreska, F. Liszt: Preludium 
a fuga na téma B-A-C-H, G. Gershwin: Four Hits For Five.
03. 04. | 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.
04. 04. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Vladimír Frank – 
housle. Program: G. F. Händel – Sonáta D dur, L. van Beethoven: 
Larghetto G dur, W. A. Mozart: Introdukce a fuga C dur, A. Corelli: 
La Folia pro housle a varhany.
05. 04. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal 
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František 
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach:Toccata a fuga d moll, G. F. 
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
06. 04. | 17.00 | Josef Kšica – varhany, Tomáš Jindra – bas. 
Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Biblické písně, G. Verdi: Requiem.
06. 04. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla). Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, 
A. Dvořák: Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater. G. F. Händel: Hudba 
k ohňostroji.
07. 04. | 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.
07. 04. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráčko-
vá – 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“.
08. 04. | 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.
08. 04. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla), Miroslav Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach: 
Braniborský koncert č. 2, F dur, A. Vivaldi: Alleluja, W. A. Mozart: 
Ave Verum Corpus, N. Paganini: Sonáta e moll.
09. 04. | 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.
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10. 04. | 17.00 | Michal Hanzal – varhany, František Bílek 
– trubka. Program: G. F. Händel: Sinfonia-Návrat královny ze 
Sáby, J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, G. Ph. Tele-
mann: Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart: 
Fantasie f moll KV 594.
11. 04. | 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.
12. 04. | 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.
13. 04. | 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.
13. 04. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla). Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, 
A. Dvořák: Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater. G. F. Händel: Hudba 
k ohňostroji.
14. 04. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Věra Likéro-
vá – soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. Bach: Fantasie 
G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Exsultate, jubilate.
14. 04. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek Zvolá-
nek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z No-
vého světa“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá noční 
hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr.
15. 04. | 17.00 | Adamus trio, Jan Adamus – hoboj, anglický 
roh, Markéta Vokáčová – housle, Martin Levický – piano, 
klavír, varhany. Program: J. S. Bach: Sonáta g moll, W. A. Mo-
zart: Sonáta C dur KV 330, B. Smetana: Z domoviny, A. Dvořák: 
Humoreska op. 101.
15. 04. | 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.
16. 04. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Jan Kalfus – varhany. Program: J. S. Bach: Fantasie 
a fuga g moll BWV 542, A. Dvořák: Humoreska, W. A. Mozart: 
Malá noční hudba, G. Gershwin: Four Hits For Five.
17. 04. | 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.

18. 04. | 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.
19. 04. | 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.
20. 04. | 17.00 | Prague Mozart Trio, Štefan Britvík (umě-
lecký vedoucí) – klarinet, Miloš Bydžovský – klarinet, Petr 
Němeček – fagot, Yvona Škvárová – mezzosoprán (sólistka 
Opery Národního divadla). Program: W. A. Mozart: Diverti-
mento č. 3, KV 229, G. F. Händel: Árie z opery Xerxes, A. Vivaldi: 
Gloria in D, L. van Beethoven: Trio C dur.
20. 04. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
21. 04. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Miroslav Kej-
mar – trubka a křídlovka. Program: A. Vivaldi: Koncert a moll, 
G. F. Händel: Gloria in Excelsis Deo, T. Albinoni: Adagio pro trubku 
a varhany, J. Pachelbel: Ciaccona.
21. 04. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpán-
ka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy a Bess.
22. 04. | 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.
22. 04. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráčko-
vá – 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“.
23. 04. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Aleš Bárta – varhany. Program: J. S. Bach: Preludium 
a fuga e moll BWV 548, A. Dvořák: Humoreska, F. Liszt: Preludium 
a fuga na téma B-A-C-H, G. Gershwin: Four Hits For Five.
24. 04. | 17.00 | Michal Hanzal – varhany, František Bílek 
– trubka. Program: G. F. Händel: Sinfonia-Návrat královny ze 
Sáby, J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, G. Ph. Tele-
mann: Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart: 
Fantasie f moll KV 594.
25. 04. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Hana Jonášo-
vá – soprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: 
L. Vierne: Carillon de Westminster, G. F. Händel: Messiah, W. A. 
Mozart: Exsultate, jubilate, F. Schubert: Ave Maria.
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25. 04. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur 
KV 504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
26. 04. | 17.00 | ČVUT Mixed Choir Prague, sbm. Jan Steyer 
a Jiří Voběrek, Marie Pochopová – varhany. Program: G. F. 
Händel: Messiah, J. S. Bach: Preludium a Fuga e moll, W. A. Mo-
zart: Ave Verum Corpus, A. Dvořák: Mše D dur.
27. 04. | 17.00 | František Šťastný – varhany, Miroslav Laš-
tovka – trubka. Program: J. S. Bach: Fantasie G dur, J. Pachelbel: 
Ciaccona in C a Celebre Canon, D. Buxtehude: Preludium a fuga 
f moll, C. Franck: Prayer de Notre Dame.
27. 04. | 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.
28. 04. | 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.
28. 04. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek Zvolá-
nek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z No-
vého světa“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá noční 
hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr.
29. 04. | 17.00 | Pražské dechové kvinteto. Jan Machat 
– flétna, Jurij Likin – hoboj, Vlastimil Mareš – klarinet, 
Miloš Wichterle – fagot, Jan Vobořil – lesní roh. Program: 
W. A. Mozart: Předehra k opeře Kouzelná flétna, L. van Beetho-
ven: Dechový kvintet Es dur, G. Bizet: Jeux d’enfants, J. Haydn: 
Divertimento B dur.
29. 04. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Jan Kalfus – varhany. Program: J. S. Bach: Fantasie 
a fuga g moll BWV 542, A. Dvořák: Humoreska, W. A. Mozart: 
Malá noční hudba, G. Gershwin: Four Hits For Five.
30. 04. | 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.

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ 
U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1

  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

05. 04. | 19.30 | Zuzana Lapčíková Leoši Janáčkovi. Zuzana 
Lapčíková – cimbál, zpěv, Emil Viklický – klavír. Program: 
L. Janáček, M. Štědroň, Z. Lapčíková | vstupenka na koncert 
opravňuje návštěvníky ke zvýhodněnému vstupu do Národní 
galerie | FOK

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

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

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

  vstupenky v den konání koncertu v pokladně kostela sv. Františka 
11.00–20.00 nebo v obvyklých předprodejích.

  vstupné: dospělí: 450 Kč, studenti: 390 Kč, abonenti: 150 Kč, rodinné 
vstupné: 950 Kč (2 dospělí, studenti/ děti – do pěti osob). Skupinové 
slevy: info@jchart.cz

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

03., 05., 10., 12., 24., 26. 04. | 19.00 | Ave Maria a další 
árie pro soprán a trubku. Hana Jonášová nebo Olga Vít Krum-
pholzová – soprán, Miroslav Kejmar – trubka, Michelle Hradecká 
– varhany. Program: G. F. Händel, J. F. N. Seger, W. A. Mozart, J. S. 
Bach, F. Schubert, A. Dvořák.
04., 07., 25., 28. 04. | 19.00 | Ave Maria, Alleluja a česká 
hudba. Barbora Polášková – mezzosoprán, Žofie Vokálková – 
flétna, Drahomíra Matznerová – varhany. Program: J. D. Zelenka, 
G. F. Händel, J. S. Bach, A. Dvořák, L. Janáček, F. X. Brixi, J. F. N. Se-
ger, A. Rejcha, F. Schubert, W. A. Mozart, C. Saint-Saëns, G. Caccini.
06., 08., 18., 21., 27., 29. 04. | 19.00 | Slavné Ave Maria 
a česká barokní hudba. Michaela Rósza Růžičková – soprán, 
Dušan Růžička – tenor, Markéta Šmejkalová – varhany. Program: 
F. Schubert, Ch. Gounod, W. A. Mozart, A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. 
Händel, A. Dvořák, C. Franck, J. F. N. Seger, B. M. Černohorský, 
G. Verdi, G. B. Pergolesi.
11., 14., 20., 22. 04. | 19.00 | Ave Maria; Bach – Air; Mozart 
– Ave verum. Terezie Švarcová – soprán nebo Veronika Fučíková 
Mráčková – mezzosoprán, Tomáš Kokš – housle, Otomar Kvěch 
– varhany. Program: J. F. N. Seger, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, 
W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, F. Schubert, J. K. 
Kuchař, C. Franck, T. Albinoni.
13., 15., 17., 19. 04. | 19.00 | Skvělé árie pro soprán a trub-
ku. Ludmila Vernerová – soprán, Vladimír Rejlek – trubka, Josef 
Popelka – varhany. Program: J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, 
F. Schubert, W. A. Mozart, P. J. Vejvanovský.

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. 4. 2018. 

Koncert vážné hudby v chrámu 
sv. Mikuláše
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KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY 
Dušní ul., 110 00 Praha 1

  vstupenky na koncerty FOK: online na www.fok.cz nebo v Předpro-
dejní pokladně FOK v Obecním domě, tel. +420 222 002 336, po–pá 
10.00–18.00, pokladna@fok.cz a v dalších předprodejích

17. 04. | 19.30 | Hana Blažíková – soprán, Bruce Dickey 
– cink, Mieneke van der Velden – viola da gamba, Jakob 
Lindberg – teorba, Kris Verhelst – cembalo a varhany. 
Program: H. Blažíková – B. Dickey, M. Cazzati, N. Corradini, S. D’In-
dia, T. Merula, A. Scarlatti | Setkání s umělci 17. 4. v 18.15 | FOK
24. 04. | 19.30 | Iva Bittová & Kafkovy Fragmenty. Iva 
Bittová – zpěv, Hana Kotková – housle. Program: György 
Kurtág: Kafkovy fragmenty (česká premiéra) | Setkání s umělci 
24. 4. v 18.15 | FOK

KOSTEL SV. VAVŘINCE
koncertní síň Pražského jara
Hellichova 18, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
tel. + 420 257 314 038
e-mail: konopasek@festival.cz
www.festival.cz

SVATOVAVŘINECKÁ KONCERTNÍ SEZÓNA
05. 04. | 19.30 | Apollon Quartet, Andrea Rysová – flétna, 
Zdeněk Rys – hoboj. Program: P. J. Veselý, L. Boccherini, F. X. 
Richter.
19. 04. | 19.30 | Kristina & Martin Kasíkovi – čtyřruční 
klavír. Program: A. Dvořák, G. Fauré, M. Ravel.
26. 04. | 19. 30 | Wihanovo kvarteto, Kateřina Javůrková 
– lesní roh. Program: J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven.

REFEKTÁŘ KLÁŠTERA EMAUZY
Vyšehradská 49, 120 00 Praha 2

06. 04. | 19.00 | Emauzský sbor a orchestr, dir. Tomáš Če-
chal; sbm. Marie Matějková; sólisté Marie Matějková, Ve-
ronika Fučíková – Mráčková, Bronislav Palowski, Vladimír 
Jelen. Program: výběr z duchovních skladeb A. Vivaldiho, A. Cal-
dary, Ch. Gounoda, A. Brucknera a G. Fauré | vstupenky je možno 
zakoupit týden před koncertem ve vrátnici kláštera Emauzy

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

02. 04. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.

03. 04. | 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.
04. 04. | 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.
05. 04. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
08. 04. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don´t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
09. 04. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
10. 04. | 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.
11. 04. | 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.
12. 04. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
15. 04. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
16. 04. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
17. 04. | 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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18. 04. | 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.
19. 04. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
22. 04. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
23. 04. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.

24. 04. | 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.
25. 04. | 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.
29. 04. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
30. 04. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
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Kam v Praze na 
nejlepší gefilte fiš 
a kdo byl Mordechaj 
Maisel?
A vůbec vše, co souvisí s více 
než tisíciletou přítomností 
Židů v Praze zjistíte v nové 
brožuře Praha:židovská.

Prague.eu



kluby, kulturní 
centra
KLUBY

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

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

KONCERTY NA SCHODECH
17. 04. | 18.00 | Eso – symfonický orchestr ZUŠ Praha 8. Předsta-
ví se žáci orchestru ESO ze Základní umělecké školy, Klapkova 25, 
Praha 8.

24. 04. | 18.00 | Grošáci – večer na schodech s písněmi hudební 
country kapely Grošáci

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

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

01. 04. | 21.00 | UMG jam session – s vynikajícím saxofonistou 
Lubošem Soukupem na téma: moderní jazz – COME TO JAM!
02. 04. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist and his quartet
03. 04. | 21.00 | Paul Novotny Trio – neobvyklé potpourri 
jazzu, tanga nueva a dalších hudebních vlivů 
04. 04. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– Zlatý Anděl a další ceny
05. 04. | 21.00 | MK BAND – jazz, funk & vocal jazz & Petra 
Brabencová – špičkový vokální jazz & funk
06. 04. | 21.00 | Los Quemados – dynamická směs od bopu 
po funk 
07. 04. | 21.00 | Rosťa Fraš Q – top straight–ahead jazz
08. 04. | 21.00 | UMG jam session – na téma „The Great Ame-
rican songbook a víc...“ – COME TO JAM!
09. 04. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist and his band
10. 04. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes – blues, 
funk & more – Zlatý Anděl a další ceny
11. 04. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– Zlatý Anděl a další ceny
12. 04. | 21.00 | Krajňák–Fečo–Hejnic (CZ/SK) – špičkový 
moderní jazz
13. 04. | 21.00 | Utsi Zimmring Intl. Q. (IZ,NOR,Rus,CZ) – 
špičkový evropský jazz
14. 04. | 21.00 | ZEURÍTIA – dynamická směs jazzu a brazil-
ských vlivů
15. 04. | 21.00 | UMG jam session s hudbou Ornettea Co-
lemana a více... – COME TO JAM!
16. 04. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist and his band
17. 04. | 21.00 | Libor Šmoldas & Hammond organ trio 
– rhythm‘n blues to jazz – „...rising jazz star“ – All About Jazz
18. 04. | 21.00 | Jiří Maršíček Trio – jeden z nejvýraznějších 
talentů v žánru blues 
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19. 04. | 21.00 | Kristína Mihálová Band – struhjící mladá 
vokalistka i kapela – vokální jazz
20. 04. | 21.00 |Andy Schofield Sextet (UK/CZ) – unikátní 
aranžmá a skvělí sólisté – top straight-ahead jazz
21. 04. | 21.00 | UMG Gang feat. Chuck Wansley (CZ/USA) 
strhující vokalista a kapela – vokální jazz 
22. 04. | 21.00 | UMG jam session – na téma be–bop music 
& more – COME TO JAM!
23. 04. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist and his band
24. 04. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes – blues, 
funk... – Zlatý Anděl a další ceny
25. 04. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– Zlatý Anděl a další ceny
26. 04. | 21.00 | Milan Svoboda Q – legendární pianista a skla-
datel se svým kvartetem – moderní jazz
27. 04. | 21.00 | Rogério Botter Maio Trio (Brazil) – auten-
tický brazilský jazz
28. 04. | 21.00 | Rogério Botter Maio Trio (Brazil) – auten-
tický brazilský jazz
29. 04. | 21.00 | UMG Blues Jam Session hosted by Chicago 
bluesman Rene Trossman – COME TO JAM
30. 04. | 21.00 | Rene Trossman´s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist and his band

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

KONCERTY
02. 04. | 20.00 | Tracy Bruen Band (IRL) – křehká zpěvačka 
ze zeleného ostrova se zastaví v Praze na svém evropském turné 
| 150 Kč
03. 04. | 20.00 | Pilgrim Pimple – dýchánek, večírek, merenda 
a hudební hodokvas. Kam všude se dá zajít v nejen lidové tvor-
bě s kytarou, akordeonem, klarinetem, baskytarou, houslemi 
a perkusemi? | 130 Kč
05. 04. | 20.00 | Ekšarí, Miloslav Konig – výtvarnice, grafik, 
designer, a zatím neobjevená kapela s rytmikou někdejších To-
yen.  Synergy, alternative, progressive… retro. Jako host herec 
a hudebník, a jeho kontemplativní folk | 130 Kč
06. 04. | 20.00 | DPvJU, Byl pes – alternativa k alternativě 
versus poezie bulváru. It’s only písničky | 130 Kč

07. 04. | 20.00 | Andrej Polanský wtf Emül Langman (CZ/D), 
Robin & the Elephant (D), Helemese – duch Velvetů poletuje 
se vzpomínkou na Karla Maye mezi kyjovskými sklípky. Alterna-
tivní duo, indie písničkářský pop, hospodský folk punk, a rozptyl 
od melancholie k životnímu optimismu | 150 Kč
11. 04. | 20.00 | Phil Shoenfelt & The Southern Cross – 
temné a energické rockové romance. Opět v plné sestavě | 160 Kč 
předprodej, 180 Kč na místě
12. 04. | 20.00 | Martina Trchová & Prune – Pražská premi-
éra nového projektu brněnských písničkářek. Bez doprovodných 
kapel, spolu i zvlášť | 150 Kč
13. 04. | 20.00 | Awali, Ivana Mer (SK) – jemné dívčí zpěvy, 
klávesová melancholie a elektronická poklidnost. Večer pro křehké 
duše | 160 Kč předprodej, 180 Kč na místě
14. 04. | 20.00 | Matěj Ptazsek & Jan Stehlík, David Evans 
(US) – večírek pro všechny příznivce bluesových dvanáctek. Mo-
ravský harmonikář po návratu z Jižní Ameriky a americký bluesový 
profesor zase jednou v Praze | 160 Kč předprodej, 180 Kč na místě
18. 04. | 20.00 | Jiříkovo vidění, Jack Saint Band (PL) – Čeští 
elektro-rockeři na trase od Killing Joke k Půlnoci, a polští glam-
-garage-blues-rockoví obdivovatelé Johnny Thunderse. V obou 
případech pak hlasité modlitby na ostří nože | 150 Kč
19. 04. | 20.00 | Fask Luma, Postižená oblast – psychedelie, 
underground, experimental a trocha industriálu. Zvukově dob-
rodružné hledání, a alternativa, co není jen na ozdobu. Poezie 
i každodenní surovost | 130 Kč
20. 04. | 18.00 | Festival osamělých písničkářů – tradiční 
jarní setkání všech pánů a dam s kytarou, klavírem či akorde-
onem, kteří si na sebe i ostatní najdou čas kvůli potřebě něco 
sdělit | 130 Kč
21. 04. | 17.00 | Festival osamělých písničkářů – druhý den 
setkání všech pánů a dam s kytarou, klavírem či akordeonem, kteří 
si na sebe i ostatní najdou čas kvůli potřebě něco sdělit | 130 Kč
24. 04. | 20.00 | Jan Burian – pravidelný večer s Kulturní 
ozdravovnou | 120 Kč
25. 04. | 20.00 | E-Mauzy, MCH Band – zhudebněná poezie 
v podání Evy Mišíkové a jejích spoluhráčů, kteří si přizvali jako 
hosty už zřídka vystupující alternativní klasiky | 130 Kč
27. 04. | 20.00 | Richter & syn, Michal Kořán – večer poklidné 
hudby, ideální pro všechny milovníky objevných a objevujících 
experimentů | 130 Kč
30. 04. | 20.00 | Aran Epochal, Caudal (D) – Berlínské hyp-
notické “trancepunkové” trio Aidana Bakera, známého i z kapely 
Nadja, doprovodí pravděpodobně nejtišší český písničkář | 150 Kč

OSTATNÍ
04. 04. | 20.00 | Divadlo Dejvického ateliéru: Holmes v po-
dezření – slavný detektiv Sherlock Holmes bude podle nařčen 
z činu více než odsouzeníhodného.  Svou čest tak bude nucen 
bránit i nečestnými prostředky | divadlo | 100 Kč
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05. 04. | 18.00 | František Bukeš: Malby a jiné – vernisáž 
výstavy | vstup volný
07. 04. | 15.00 | Buchty a loutky: Kocour v botách – žili byli 
tři bratři a tatínek jim nechal dědictví... Nejstarší syn dostal mlýn, 
prostřední peníze a nejmladší, hm, na toho zbyl jen kocour. Cha 
chá, jen obyčejný kocour? | dětské představení | 80 Kč
10. 04. | 18.30 | Ing. arch. Zdeněk Lukeš: Slavní německy 
hovořící architekti, narození na našem území:Architekt a teore-
tik Adolf Loos (1870-1933). Brněnský rodák, kontroverzní postava 
architektonické scény, nepřítel ornamentu a vynálezce Prosto-
rového plánu | přednáška | 80 Kč předprodej, 100 Kč na místě
14. 04. | 15.00 | Divadlo Kamarádi: Aniččino srdíčko – něžný, 
poetický příběh o vzniku a síle opravdového přátelství mezi hol-
čičkou a skřítkem. A o tom, že zázraky se nedějí jen v pohádkách 
| dětské představení | 50 Kč
16. 04. | 19.00 | Ladislav Tajovský: Island po svých – is-
landský poloostrov Hornstrandir je u nás prakticky neznámý, a to 
i v době, kdy na Island jezdí prakticky každý. Cestovatel Ladislav 
Tajovský bude vyprávět, proč stálo za to ho navštívit | přednáška 
s projekcí | 100 Kč
17. 04. | 20.00 | Turek & Turek uvádí – hudba v souvislos-
tech, rarity i známé písně v novém světle. Pavel Turek (Respekt) 
a Tomáš Turek (ex- Radio Wave) se svými postřehy o nejnovějším 
dění i pozapomenutých událostech hudební scény | poslechový 
večer | 100 Kč
21. 04. | 15.00 | Divadlo KAKÁ: Ošklivé káčátko – klasická 
loutková pohádka plná písniček, humoru a nečekaných zvratů. 
Příběh o tom, že nic není beznadějné, a že není vždy tak úplně 
lehké někam patřit | dětské představení | 50 Kč
23. 04. | 19.00 | Jiří Černý: Ro(c)kování – tradiční poslechová 
antidiskotéka | poslechový večer | 90 Kč předprodej, 100 Kč na 
místě
25. 04. | 16.00 | Sváťovo dividlo: O broučkovi – loutková 
pohádka pro nejmenší | dětské představení | 50 Kč
28. 04. | 15.00 | Bilbo compagnie: Kvak a Žbluňk – příběh 
o opravdovém přátelství žabáka Kvaka a ropušáka Žbluňka na 
motivy knihy Arnolda Lobela | dětské představení | 50 Kč
28. 04. | 20.00 | Milenky múz: Mucha – další z řady talkshow 
v Kaštanu. Ženy-umělkyně ženskýma očima. Zpěvačku, „femi-
punkerku“, mladou maminku i pro mnohé provokativní osobnost 
Nikolu Muchovou, bude zpovídat kulturní teoretička a hudebnice 
Pavla Jonssonová | beseda | 100 Kč

VÝSTAVA
Malby a jiné – František Bukeš   Malíř a grafik vystavuje své 
nové i starší olejomalby i další práce, představující průřez jeho 
dosavadní tvorbou | od 2. 4. do 30. 4.

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. 04. | zavřeno
02. 04. | zavřeno
03. 04. | 20.30 | Jananas
04. 04. | 20.00 | Harafica
05. 04. | 20.30 | Jan Spálený & ASPM
06. 04. | 20.30 | Krausberry
07. 04. | 19.00 | klub zadán
08. 04. | 15.00 | Zdeněk Podhůrský – Čaj o třetí
08. 04. | 20.30 | Barbora Šampalíková & kapela
09. 04. | čas ?? | Marien
10. 04. | 20.00 | 7 pádů Honzy Dědka
11. 04. | 20.30 | Ivan Hlas trio
12. 04. | 20.00 | Martin Hrubý & Bůhví + PartyLeaders
13. 04. | 20.30 | Olympic
14. 04. | 20.30 | Shargoo – křest alba!
15. 04. | 20.00 | Divadlo Zaseto: Shoes Jana Krause
16. 04. | 20.30 | Bedřich a zoufalci – křest alba
17. 04. | 20.30 | Thom Artwey – křest klipu!
18. 04. | 15.00 | Koncert pro seniory: Pacifik
18. 04. | 20.00 | Tónotéka – benefiční koncert Anny Beránkové
19. 04. | 20.30 | David Stypka
20. 04. | 11.00 | Swingová tančírna s Mole’s Wing 

Orchestra
21. 04. | 20.00 | Barování se Sandrou Novákovou a Filip 

Rajmontem
22. 04. | zavřeno
23. 04. | 20.00 | Klíma Duet
24. 04. | 20.30 | BraAgas – křest alba!
25. 04. | 20.00 | Potlach: Pacifik + Jitka Vrbová
26. 04. | 20.30 | MANTABAN – křest alba!
27. 04. | 20.30 | Screwballs Rockabilly a Mordors Gang
28. 04. | 20.30 | KDO JINEJ NEŽ JÁ: Petra Hapková zpívá 

písně Petra Hapky
29. 04. | 20.30 | Robert Křesťan a Druhá tráva
30. 04. | 20.30 | Robert Křesťan a Druhá tráva
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PALÁC AKROPOLIS 
Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3 – Žižkov
tel.: +420 296 330 913 (pokladna)
e-mail: info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz

  předprodej vstupenek:www.palacakropolis.cz , www.goout.cz 
a v kavárně Akropolis : po–pá 10.00–23.30; so a ne 16.00–23.30

04. 04. | 19.30 | Rnb & HipHop Tour: Angela Johnson /
US, Vladimir 518 /CZ, Matěj Ruppert /CZ, Eugen 
Botos Finally /SK, Christinne /CZ | Velký sál

05. 04. | 19.00 | Visací Zámek + Znouzectnost | Velký sál
06. 04. | 19.30 | Music Infinity: Vessels /UK | Velký sál
07. 04. | 19.30 | Jacob Sartorius With Hrvy | Velký sál
10. 04. | 10.00 | Bamba Wassoulou Groove /Mali – kon-

cert pro děti | Velký sál
13. 04. | 19.30 | Dance With The Dead/ USA + Daniel 

Deluxe/ DK | Cafe v lese
16. 04. | 19.30 | Euroconnections:  Haiku Garden /SL + 

Futurski /SL | Cafe v lese
18. 04. | 19.30 | Pokáč | Velký sál
19. 04. | 19.30 | Mladí ladí jazz 2018: Cory Henry & The 

Funk Apostles /US | Velký sál
21. 04. | 18.00 | Primordial /IE + Moonsorrow /FI + Der 

Weg Einer Freiheit /DE | Velký sál
23. 04. | 19.30 | Fanfare Ciocarlia /RO | Velký sál, vyprodáno
24. 04. | 19.30 | Savina Yannatou & Primavera En 

Salonico | Velký sál
25. 04. | 19.30 | Vltava – „Marx, Engels, Beatles“ po 

dvaceti letech | Velký sál
27. 04. | 19.30 | Euroconnections: Einar Stray Orchestra 

/NO | Velký sál

PŘIPRAVUJEME
04. 05. | Euroconnections: Deluxe /FR + Voila /CZ
17. 05. | Euroconnections: Never Sol
10. 05. | Mwezi WaQ
11. 05. | Femi Kuti
12. 05. | Sohn
14. – 18. 05. | Festival Integrace Slunce
17. 05. | Euroconnections: Never Sol
21. 05. | Donny McCaslin /US
22. 05. | Veeblefetzer /IT
30. 05. | Jambinai

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

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

AKCE
04. 04. | 19.00 | Jazz Gate – Jakub Doležal kvartet – koncert 
známého saxofonisty a skladatele Jakuba Doležala a skvělé jazz/
fusion kapely | vstupné 90 Kč
12. 04. | 19.00 | Jazz Gate – Andrew The Bullet Lauer (USA) 
– významný světový baskytarista a virtuos | vstupné 150 Kč
24. 04. | 16.00 | Fresh Senior – Portugalsko s Janem Buri-
anem – zemi s bohatou historií, slavnými mořeplavci, kulturou 
ovlivněnou nejen křesťanstvím, ale i Maury představí cestovatel, 
průvodce, skladatel a písničkář – Jan Burian | vstup volný

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

01. 04. | 21.00 | Motörhead revival + Blues Amplified
01. 04. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
02. 04. | program viz www.vagon.cz
03. 04. | 21.00 | Keltské úterý: Dick O’Brass
03. 04. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
04. 04. | 21.00 | Už jsme doma + Furt rovně
04. 04. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
05. 04. | 21.00 | Red Hot Chili Peppers Paprikacze
05. 04. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
06. 04. | 21.00 | Dukla vozovna + Volant
06. 04. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
07. 04. | 21.00 | Queenie – World Queen Tribute Band
07. 04. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
08. 04. | 20.00 | Excellence + Dech Band + Mafian
09. 04. | 21.00 | Nátroj Snahy + V-Pořádku
10. 04. | 20.00 | Keltské úterý: Vintage Wine
10. 04. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
11. 04. | 21.00 | Živé Kvety + Box
11. 04. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
12. 04. | 21.00 | Covers For Lovers + Deratizéři
12. 04. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
13. 04. | 21.00 | Pink Floyd revival – Distant Bells
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13. 04. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
14. 04. | 21.00 | Brutus – pro Váš tanec!
14. 04. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
15. 04. | 21.00 | 008 + Pure Olcoholik Punk + Nevereasy
16. 04. | 21.00 | Záviš kníže pornofolku
17. 04. | 21.00 | Saca + Compromysh + Chilli Eyes
17. 04. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
18. 04. | 21.00 | Nirvana Revival Praha
18. 04. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
19. 04. | 20.00 | BeltineFest : Cruadalach + Open Access 

(Pl) + Five Leaf Clover
19. 04. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
20. 04. | 21.00 | Špejbl’s Helprs AC/DC revival
20. 04. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
21. 04. | 21.00 | Professor (Beatles, Lennon, Deep 

Purple, Queen, AC/DC, etc.) 
21. 04. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
22. 04. | 21.00 | Narozeniny No-Time.CZ
23. 04. | 21.00 | Live Magic Trio & Queen
24. 04. | 21.00 | Palace of the King (Austrálie) + Dead Daniels
24. 04. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
25. 04. | 21.00 | Led Zeppelin revival + Extempore (J. J. 

Neduha, Jerry Tomášek, Jiří Hradec, Martin Neduha)
25. 04. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
26. 04. | 21.00 | Iron Maiden revival Prague + Rob 

Halford revival
26. 04. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
27. 04. | 21.00 | U2 Desire revial
27. 04. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
28. 04. | Ozzy Osbourne & Black Sabbath revival + 

Rolling Stones revival Prague
28. 04. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
29. 04. | 21.00 | R’n’R Jam Session
30. 04. | 21.00 | Blues Brothers revival
30. 04. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný

KULTURNÍ CENTRA

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

02. 04. | 17.00 | Velikonoční koncert v podání Břevnov-
ského chrámového sboru a orchestru pod vedením Adolfa 
Melichara – na programu: W. A. Mozart, F. X. Brixi, A. Dvořák, 
M. Frisina a L. Koželuh | kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné

05. 04. | 15.30 | Pěvecký koncert studentů a hostů profe-
sorky a operní pěvkyně Virginie Walterové s překvapením 
– účinkují: Eliška Vernerová, Adéla Klimešová, Natálie Dudová, 
Sára Galbavá, Václav Mašek, Jonathan Ditrich, Martin Kihoulou, 
klavírní doprovod: prof. Miroslav Navrátil, na programu: písně, 
operní árie a operetní duety skladatelů L. Janáčka, B. Martinů, 
W. A. Mozarta, G. Pucciniho, J. Křičky, E. Griega, O. Nedbala aj. | 
refektář, vstupné dobrovolné
15. 04. | 17.00 | Německé a francouzské baroko – na pro-
gramu skladby: G. Ph.Telemanna, J. J. Quantze, J. S. Bacha, G. F. 
Händela, J. M. Leclaira a J. Ch. Naoudota, účinkuje: Duo Dacapo 
(Kateřina Macourková Hlaváčová - flétna, Michal Macourek - kla-
vír) | kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
20.04. | 17.00 | Flétna a klavír – jarní koncert žáků Zuzany 
Hrbkové z KC Průhon | refektář, vstupné dobrovolné
22.04. | 17.00 | Oslava vzkříšení – Resurrectionis celebratio 
v podání vokálního společenství Cantio, na programu: česká 
a latinská středověká a renesanční hudba | kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné
24. 04. | 10.00 | Setkání generací – hudebně zábavný pro-
gram pro seniory v podání studentů Gymnázia Nad Alejí | denní 
stacionář, vstup volný
24. 04. | 15.00 | Studentská vernisáž výtvarných děl a fil-
mové projekce na téma stáří jako obdarování a další vrcholná 
fáze života (projekt vznikl ve spolupráci studentů Mensa gymnázia 
a seniorů v Domově sv. Karla Boromejského) | refektář, vstup volný
26. 04. | 18.00 | Koncert studentů Gymnázia Nad Alejí – na 
programu: Truvérská mše od P. Ebena, skladby W. A. Mozarta, 
L. van Beethovena, J. S. Bacha, J. F. F. Burgmüllera, C. Czerného 
a  středověké tance v podání komorního souboru | kostel sv. Ro-
diny, vstupné dobrovolné

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

  změna programu vyhrazena

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

PROGRAMOVÁ NABÍDKA DNM
Knihovna – obsahuje knižní publikace, časopisy, filmové a hu-
dební nosiče různých národnostních menšin žijících v ČR s téma-
tem „národnostní menšiny v historických obrazech“. Publikace 
mají různé jazykové mutace.
Galerie – pravidelné výstavy, prezentace autorů z jednotlivých 
národnostních menšin žijících v ČR.
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Filmové a hudební projekce, besedy a klubové večery 
s významnými osobnostmi a představiteli politického a veřej-
ného života.
Kulturně vzdělávací programy pro děti i dospělé (divadelní 
představení, výchovné koncerty, přednášky, besedy a filmové 
projekce).

NABÍDKA SLUŽEB
Pronájem prostor ke kulturně-společenskému vyžití, sál s kapa-
citou 80 míst, galerie (k sezení 20 míst), kavárna se zázemím pro 
40 osob a několik zasedacích místnosti s kapacitou do 15 osob.

VÝSTAVY
Spolek Němců a přátel německé kultury – výstava fotore-
portérů | Společenský Sál | od 1. 4. do 15. 4.
Jaroslav Balvín – výstava romských fotografií | Kavárna, Galerie 
| od 1. 4. do 11. 4.
„Od Visegrádu do Visegrádu“ – výstava | Galerie, Klub Polsky 
v Praze | od 14. 4. do 25. 4.
Německé protektorátní divadlo – výstava | Galerie, Německé 
kulturní sdružení | od 26. 4. do 30. 4.

CHODOVSKÁ TVRZ 
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO O. P. S.
Ledvinova 9, 149 00 Praha 4
tel.: +420 267 914 831
facebook.com/chodovskatvrz
www.chodovskatvrz.cz

  galerie otevřena út–ne 13.00–19.00
  pokladna otevřena; út–pá 10.00–19.00; so–ne 13.00–19.00
  restaurace otevřena po–ne 11.30–22.30
  spojení: autobusem č. 125, 136, 213, 203 – zastávka Chodovská 
tvrz, pak 3 minuty chůze; metrem C – stanice Chodov, poté 10 minut 
chůze podle šipek

KONCERTY
10. 04. | 19.00 | Eduard Šístek a Stanislav Gallin – recitál 
klasické hudby (violoncello a klavír) zprostředkuje návštěvníkům 
díla velikánů jako Beethoven, Schubert, Dvořák, Martinů a další. 
| 130/100 Kč
11. 04. | 19.00 | Jedenáctého na „Jedenáctce“ aneb Kaczi – pra-
videlný hudební cyklus vždy jedenáctého v měsíci na Chodovské 
tvrzi na Praze 11 uvádí v dubnu autorské písně v charismatickém 
podání ostravské multiinstrumentalistky, zpěvačky a písničkářky 
Kaczi | 150/100 Kč
12. 04. | 19.00 | Recitál Chantal Poullain – šansony známé 
divadelní i filmové herečky a zpěvačky v jedné osobě za doprovo-
du Štěpána Markoviče (saxofon), Ondřeje Kabrny (klavír) a Jana 
Kořínka (kontrabas) | 290/240 Kč

17. 04. | 18.00 | Lenka Lichtenberg kvartet – autorské 
i tradiční hebrejské a jidiš písně v podání známé česko-kanadské 
zpěvačky Lenky Lichtenberg | 150/100 Kč
18. 04. | 18.00 | Šansony na tvrzi – pravidelná šansonová 
setkání každou třetí středu v měsíci. Těšit se můžete na stálici 
našeho pořadu Filipa Sychru, tentokrát za doprovodu Markéty 
Potužákové, Přemysla Ruta a Václava Větvičky | 130/100 Kč
25. 04. | 16.00 | Úklona klasikům – koncert z cyklu pořadů 
„Jak se hladí duše“ nabídne unikátní setkání s osudy B. Smetany, 
W. A. Mozarta, A. Dvořáka a dalších v podání moderátora ČRo 
a básníka Františka Novotného společně s hudebními ukázkami 
dvou vynikajících muzikantů – houslisty Miloše Černého a kon-
trabasistky Evy Šasinkové | 130/100 Kč
26. 04. | 20.00 | Jazz klub Tvrz – Najponk duo – Restaurace 
Chodovská tvrz – v současnosti jeden z nejvíce oceňovaných 
jazzových pianistů Jan Knop vystoupí za doprovodu kontrabasisty 
Tarase Vološčuka | 150/100 Kč

KURZY/ DÍLNY/ OSTATNÍ
03. 04. | Dovedeme – výtvarné kurzy – v dubnu opět probíhají 
od úterý do čtvrtka v Ateliéru Chodovské tvrze kurzy malby, kres-
by a výtvarné dílny pro děti i dospělé. Informace a rezervace na 
www.dovedeme.cz; Dovedeme@email.cz či na tel. 733 507 188
28. 04. | 15.00 | Čarodějnice na Chodovské tvrzi – čaroděj-
né odpoledne pro děti i dospělé nabídne bohatý program až do 
pozdních večerních hodin. Těšit se můžete na pohádky, čarodějnou 
bojovku, akrobatické představení nebo na pálení čarodějnice. 
Chybět nebude ani bohaté občerstvení | vstup zdarma

GALERIE
  jednotné vstupné 50/30 Kč

Jiří Anderle, malba, kresba a grafika   Retrospektivní výsta-
va významného současného malíře a grafika Jiřího Anderleho, 
sestavená především z kreseb a grafik z období šedesátých až 
devadesátých let 20. století | do 15. 4.
Doprovodný program:
05. 04. | 17.00 | Jiří Anderle – komentovaná prohlídka – re-
trospektivní výstavou vlastních grafik a maleb provede sám autor 
Jiří Anderle a kurátorka Velké galerie Pavla Vaňková | 50/30 Kč
Svět dětské ilustrace – Trnka, Lada, Born a další   Výsta-
va prací nejvýznamnějších českých výtvarníků 20. století, kteří 
vynikali mimo jiné ve zcela specifickém žánru dětské ilustrace 
| od 25. 4. do 13. 6.

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

02. 04. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
02. 04. | 14.00 | dechovka Vršovanka – taneční odpoledne
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03. 04. | 18.00 | Taurus – taneční večer
04. 04. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
04. 04. | 19.00 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
07. 04. | 18.00 | Rock’n’Roll na Barče – Pavel Sedláček 

a Cadillac, Vrať se do hrobu, The Fribbles
08. 04. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
08. 04. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
09. 04. | 19.00 | Tančírna společenských tanců – vede 

Blanka Vášová
10. 04. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava 
11. 04. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
11. 04. | 19.00 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
14. 04. | 09.00 | Bleší trh
15. 04. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
15. 04. | 14.00 | Laurus – taneční odpoledne
17. 04. | 18.00 | Taneční orchestr St. Douši – taneční zábava
18. 04. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
18. 04. | 19.00 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
19. 04. | 18.00 | Drum Circle
22. 04. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
22. 04. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
23. 04. | 19.00 | Setkání osad na Barče – trampský večer 

hrají: KTO a hosté
24. 04. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
25. 04. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
25. 04. | 20.00 | Country bál na Barče s výukou country 

tanců hraje Forbes
26. 04. | 20.00 | Bratři Ebenové – koncert
28. 04. | 17.00 | Duo Jamaha
29. 04. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
29. 04. | 14.00 | Taneční orchestr St. Douši – taneční 

odpoledne

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

  předprodej vstupenek v sítích Ticket Art, Ticketportal a Ticketpro.
  další informace, hromadné a firemní objednávky také na  
vstupenky@mercedesforum.cz

  Další akce a festivalové koncerty festivalů Pražské jaro a Prague PRO-
MS pořádané v Mercedes Foru Praha najdete na našich internetových 
stránkách.

23. 04. | 19.30 | Koncert v rámci cyklu „Kytarové skvosty“. 
Pražské kytarové kvarteto. Originální koncert připravený pro 
unikátní sál Mercedes Fora Praha přinese kytarové lahůdky, a to 
včetně nově zařazené skladby „Americana“, kterou pro Pražské 

kytarové kvarteto před časem napsal anglický skladatel John 
W. Duarte | Koncert se koná v hlavním sále Mercedes Fora Praha, 
který vzniká unikátní proměnou a hostí zde koncerty a další kul-
turní události již více než 15 let. Pravidelně zde například hostují 
koncerty prestižních festivalů Pražské jaro a Prague PROMS. Ne-
nechte si ujít originální zážitek na unikáním místě | více o koncertu 
i Mercedes Foru Praha na www.mercedesforum.cz | vstupné 350 Kč

14. 05. | 19.30 | Hradišťan & Jiří Pavlica – Májový koncert 
nejen pro zamilované. Originální májový koncert připravený 
pro naši scénu přinese našim divákům nezapomenutelný zážitek. 
Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební a pěvecké těleso, 
které s odkazem na lidové tradice překračuje hranice hudebních 
žánrů | Koncert se koná v hlavním sále Mercedes Fora Praha, který 
vzniká unikátní proměnou a hostí zde koncerty a další kulturní 
události již více než 15 let. Pravidelně zde například hostují kon-
certy prestižních festivalů Pražské jaro a Prague PROMS. Nenech-
te si ujít originální zážitek na unikáním místě | více o koncertu 
a vstupenkách na www.mercedesforum.cz | vstupné 350–490 Kč
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – ZA TROJKU

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

04. 04. | 10.30 | Šípková Růženka – LouDkové divadélko. Lout-
kové divadlo Šípková Růženka je pro děti všeho předškolního věku 
+ 1. stupeň ZŠ. Představení odehrají členové sdružení Remedium 
| pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma
04. 04. | 17.00 | Okénko do historie: Jiří z Poděbrad – před-
náší PhDr. Filip Hrbek, FF UJEP Ústí nad Labem. První z dopro-
vodných akcí projektu „Po stopách osmiček v Praze 3“ připomene 
jméno panovníka, které nese nejvýznamnější náměstí Prahy 3. 
Přednáška bude věnována Jiřímu z Poděbrad, podobě jeho vlády 
a stavovské společnosti Čech 15. století. Jiří byl zvolen českým 
králem 2. března 1458 na Staroměstské radnici hlasy zástupců 
českých stavů. Byla to první volba českého panovníka, která byla 
provedena bez ohledů na jakákoliv starší ujednání, příbuzenské 
svazky a dynastický původ | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, 
vstup zdarma, rezervace nutná
05. 04. | 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
05. 04. | 16.00–19.00 | Klub deskových her, skupina 1: Děti 
s doprovodem – klub deskových her, ve kterém se pravidelně 
setkáváme u stolních her, je pro děti i dospělé. Ti jsou rozděleni 
do 3 skupin. Hrajeme pod vedením zkušených lektorů, kteří po-
máhají s pravidly a učí nás ty nejlepší herní fígle. Skupina 1 je 
určena dětem do 10 let a jejich doprovodu, hrají se jednoduché 
a zábavné deskovky | pořádá Za Trojku, vstup 40 Kč, senioři 20 Kč.
07. 04. | 16.00 | Smolíček: Divadlo Koník – pohádka pro 
nejmenší diváky, kteří se mohou aktivně zapojit do hry. Uslyšíte 
pěkné písničky a dozvíte se, jak je důležité plnit sliby. I to, že se 
přece jen vyplatí poslouchat. Divadelní představení trvá: 35–40 
minut. Vhodné pro děti od 3 let a jejich rodiče | pořádá Za Trojku, 
vstup 30/50 Kč
09. 04. | 17.00 | Fresh senior: sestry Havelkovy – soubor 
tvoří dámské vokální trio Olga Bímová, Petra Kohoutová a Anna 
Vávrová, dámy, které propadly kouzlu rané swingové hudby a již 
řadu let provázejí své posluchače do období mezi dvěma svě-
tovými válkami plného rytmu, tance, inspirace, čistých ideálů, 
romantických lásek a snů | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, 
vstup zdarma, rezervace nutná, POZOR, akce se koná v Atriu na 
Žižkově, Čajkovského 12

10. 04. | 17.00 | Tři prasátka: divadlo Koník – veselá pohádka 
pro nejmenší diváky. Dozvíte se, jak se staví domečky a co je ze 
všeho nejdůležitější. A možná přijde i vlk!. Divadelní představení 
trvá: 35–40 minut. Vhodné pro děti od 3 let a jejich rodiče | pořádá 
Za Trojku, vstup 30/50 Kč
11. 04. | 17.00 | Křeslo pro hosta: Bohuš Matuš – v dubno-
vém pořadu se představí vynikající zpěvák a muzikálový herec Bo-
huš Matuš. Ve svém repertoáru má nejen řadu populárních písní, 
ale i muzikálových melodií. V posledních letech zazářil v muzikálu 
Ples upírů, kterému předcházely titulní role v muzikálech Dracula, 
Pomáda, Noc na Karlštejně a dalších. S diváky a moderátorem 
pořadu, Jiřím Vaníčkem, si bude nejen povídat o své práci, ale 
některé známé melodie rovněž zazpívá | pořádá Odbor kultury 
MČ Praha 3, vstup zdarma, rezervace nutná
15. 04. | 14.00–17.30 | Toy Machine: Dílna stínového 
divadla – děti vytvoří příběh i loutky, nazkoušejí představení 
a v závěru jej představí rodičům | pořádá Za Trojku, vstup 80 Kč, 
maximální kapacita 15 dětí, rezervace předem nutná
16. 04. | 16.00 | Fresh senior: setkání s Valerií Zawadskou 
– známá divadelní i filmová herečka, oceňovaná dabérka, která 
od útlého dětství ráda recitovala, tančila a hrála v divadelním 
kroužku nastartovala svou hereckou kariéru v šumperském Se-
veromoravském divadle. Po několika letech se dostala do Měst-
ských divadel pražských | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup 
zdarma, rezervace nutná.
17. 04. | 17.00 | Kde přespávají pohádky: Divadlo b – bu-
deme vám hrát O dvou divadelních maskách, které bývají nad 
vchodem do divadla, pak O divadelních oponách, kterých je na 
světě plno. Další pohádka je O kulise, která na jeviště nepatřila. 
Pro ty, kteří se hned tak ničeho nezaleknou, bude pohádka V di-
vadelním propadle straší. A nakonec něco O divadelní točně, na 
které se pěkně povozíme. Vhodné pro děti od 3 let a jejich rodiče 
| pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
18. 04. | 18.00 | Literární večer: Středověký večer – oslava 
krále Jiřího z Poděbrad. Jiří z Poděbrad jako vizionář Evropy. 
Na představení zazní dobové melodie a četba literární tvorby 
krále Jiřího Vystoupí Veronika Žilková a studenti Mezinárodní 
konzervatoře Praha | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup 
zdarma, rezervace nutná.
19. 04. | 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.
19. 04. | 16.00–19.00 | Klub deskových her, skupina 3: 
Tradiční deskové a karetní hry – klub deskových her, ve kte-
rém se pravidelně setkáváme u stolních her, je pro děti i dospělé. 
Ti jsou rozděleni do 3 skupin. Hrajeme pod vedením zkušených 
lektorů, kteří pomáhají s pravidly a učí nás ty nejlepší herní fígle. 
Skupina 3 je určena především tradičním deskovým a karetním 
hrám | pořádá Za Trojku, vstup 40 Kč; senioři 20 Kč.
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21. 04. | 16.00–18.00 | Záhada 9058 – hra čísel, barev, not 
a taktů pro malé i velké. Výtvarně hudební workshop pro děti. 
Workshop je veden profesionálními výtvarníky a hudebníky. 
Výtvarnou část tentokrát povede Sofie Švejdová, která také dě-
tem představí svou aktuální výstavu v Atriu. Hudební část bude 
interaktivní hrou, kde budou děti komponovat vlastní skladbu, 
kterou v závěru představí publiku. Vhodné pro děti od 4 do 12 let 
| pořádá Za Trojku, vstup 80 Kč, POZOR, akce se koná v Atriu na 
Žižkově, Čajkovského 12
24. 04. | 17.00 | Divadlo Lokvar: Sněhurka – kdo je krás-
nější?. Královna nebo Sněhurka? Je myslivec krutý? A jsou trpas-
líci pořádkumilovní? Myslíte si, že znáte tuto pohádku opravdu 
dobře? Kdo uvidí, pochopí. Loutková pohádka pro děti, které se 
nebojí projevit svůj názor. Délka představení 50 minut. Vhodné 
pro děti od 3 let a jejich rodiče | pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
25. 04. | 17.00 | Středeční hudební recitály: Monogram – 
špička českého bluegrassu, country a akustické hudby je opět na 
scéně. Pražská skupina Monogram se vrací na českou hudební scénu 
v novém složení. Skupina čerpá z původního repertoáru, ale před-
staví i několik nových instrumentálních skladeb a autorských písní 
v anglickém i českém jazyce. Původní členy, Jaromíra Jahodu (banjo, 
zpěv) Zdeňka Jahodu (mandolína, zpěv) a Pavla Lžičaře (kontrabas), 
doplňuje nově příchozí kytarista, zpěvák a skladatel Jindřich Vin-
kler (ex. Bluegate) a houslista Pepa Malina (Druhá Tráva, ex. Cop) | 
pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma, rezervace nutná.
30. 04. | 16.00 | Fresh senior – Fresh memory – Jogging 
pro svěží paměť. Přijďte si procvičit své neurony a zlepšit tak 
paměť na druhé letošní lekci Fresh memory s certifikovanou tre-
nérkou paměti III. stupně, Mgr. Adrianou Rohde Kabele. Lekce na 
sebe nenavazují, jsou připraveny jako celostní trénování paměti 
a zaměřeny tematicky | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup 
zdarma, rezervace nutná.

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

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

  www.facebook.com/kulturaMKP

KONCERTY, TANEC

11. 04. | 19.30 | Ondřej Havelka & Jeho Melody Makers 
to tentokrát vezmou od první Křaplavky jazzové – zbrusu 
nová show O. Havelky | vstupné 490 Kč, velký sál
13. 04. | 19.00 | Vystoupení Dechového orchestru ZUŠ 
Lounských | vstup volný, velký sál

16. 04. | 17.00 | Jarní koncert Kühnova dětského sboru 
– pod vedením sbormistryně Karolíny Koňaříkové vystoupí 
nejmenší děti z oddělení KHK a děti z přípravného oddělení A 
| vstupné 90 Kč, velký sál
19. 04. | 15.00 | Ústřední hudba AČR – jarní promenádní 
koncert | vstup zdarma do naplnění kapacity sálu, místenky k vy-
zvednutí 1 hod. před začátkem koncertu v předsálí MKP, velký sál
23. 04. | 19.00 | Koncert Židovské hudby: festival Mažif VII. 
– jedinečná židovská hudba inspirovaná folklórními hudebními 
tradicemi východní Evropy, Balkánu, slovenského i romského folk-
lóru obohacená o prvky klasické i moderní hudby až po Jidiš Swing 
a Klezmer Revival z 50. & 60. let v podání skvělých muzikantů, 
doplněná projekcí židovských výtvarníků | vstup volný, velký sál
25. 04. | 10.00 | Podoby tance – vystoupení studentů osmileté 
Pražské taneční konzervatoře | vstup zdarma, místenky si rezer-
vujte: romanakhauer@seznam.cz nebo tel.: +420 251 627 089,  
velký sál

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SETKÁNÍ

MILION 21: CESTOPIS KULTURNÍCH SOUVISLOSTÍ
03. 04. | 17.00 | Franz Kafka na prázdninách – novinářka 
Judita Matyášová vám bude vyprávět, co vše objevila během 
pětiletého detektivního pátrání napříč Evropou | vstupné 40 Kč, 
malý sál
12. 04. | 19.00 | Fidži – země přátelských kanibalů – kde 
se vlastně v Tichomoří vzal kanibalismus a jaký měl význam pro 
dávné obyvatele? Přednáší cestovatel a fotograf Michael Fokt | 
vstupné 40 Kč, malý sál 

DVOJAKÁ POVAHA ŠTĚSTÍ
  přednáší MUDr. Pavel Špatenka

03. 04. | 19.00 | Štěstí a trápení – cesta, na které poznáváme 
štěstí, začíná vždy nějakým trápením. | vstupné 40 Kč, malý sál
10. 04. | 19.00 | Štěstí hledej v přítomnosti – prožívání pří-
tomného okamžiku je odrazovým můstkem pro poznání pravé 
povahy nepomíjivého štěstí | vstupné 40 Kč, malý sál
17. 04. | 19.00 | Co nám ve štěstí nejvíce brání? – příliš 
se identifikujeme s vlastní myslí a je tu lpění, které brání tomu, 
aby se člověk dokázal vzdát sám sebe | vstupné 40 Kč, malý sál
24. 04. | 19.00 | JÁ není jen to, co o sobě víme – jak mnoho 
z toho, kým skutečně jsme, si zatím neuvědomujeme? | vstupné 
40 Kč, malý sál

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
  ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové

04. 04. | 17.00 | Psychosomatika – více jak padesátileté hle-
dání pravdy o zdraví a nemoci. Je třeba brát v úvahu stejně vážně 
faktory biologické jako faktory psychosociální i téměř neuchopi-
telné faktory duchovní neboli spirituální. Přednáší MUDr. Radkin 
Honzák, CSc. | vstupné 40 Kč, malý sál
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ŠVÝCARSKO: VELKÁ CESTA SRDCEM ALP
04. a 05. 04. | 19.00 | To nejlepší ze země hor, kde jezdí 
vlaky na minutu přesně – přednáší Martin Loew | vstupné 
140 Kč, velký sál

OBJEVTE SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ
  na cestách za památkami UNESCO

05. 04. | 17.00 | Švýcarsko: Klášter Sankt Gallen – jaká byla 
historie benediktinského kláštera St. Gallen ve Švýcarsku? V rámci 
přednášky budou představeny také některé z unikátních středo-
věkých rukopisů. Přednáší Mgr. Iva Adámková, PhD. | vstupné 
40 Kč, malý sál

KOLEM SVĚTA
  cyklus cestovatelských přenášek – uvádí RNDr. Karel Wolf

06. 04. | 19.00 | Kanada a Patagonie – work and travel na 
rok a půl – přednáší Tomáš Mähring | vstupné 120 Kč, velký sál
13. 04. | 19.00 | Vietnam ze severu na jih – přednáší Magda 
Radostová | vstupné 120 Kč, malý sál
20. 04. | 19.00 | Island: Lowcost cestování na kouzelný 
ostrov severu – přednáší David Varga | vstupné 140 Kč, velký sál

OD SECESE K AVANTGARDĚ
09. 04. | 17.00 | Přechod od secese k avantgardním smě-
rům – přednáší PhDr. Jana Jebavá | vstupné 40 Kč, malý sál
16. 04. | 17.00 | Pablo Picasso: zrod kubismu – Picassovu 
tvorbu i život ovlivnilo zejména setkání se sběratelkou a mece-
náškou výtvarného umění Gertrude Steinovou. Přednáší PhDr. 
Jana Jebavá | vstupné 40 Kč, malý sál
23. 04. | 17.00 | Vliv kubismu na české umění – hlavní 
důraz bude kladen na umělce spojené se Skupinou výtvarných 
umělců z let cca 1911 – 1918 a jejich návaznost i rozchod s díly 
francouzských zakladatelů. Přednáší Mgr. et Mgr. Eva Skopalová 
| vstupné 40 Kč, malý sál
30. 04. | 17.00 | Umělci Pařížské školy: zrod moderny – Paříž 
na přelomu 19. a 20. stol. a mladí umělci. Přednáší PhDr. Jana 
Jebavá | vstupné 40 Kč, malý sál

STŘET CIVILIZACÍ
  vyprávění o průběhu expanze Západní civilizace – přednáší antropo-
log prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.

09. 04. | 19.00 | Totalitní hnutí, exotismus a zámořský 
svět – jak setkávání s mimoevropskými kulturami ovlivnilo 
radikalizaci západního politického života ve dvacátém století | 
vstupné 40 Kč, malý sál
30. 04. | 19.00 | Střet civilizací – distribuce politické a ekono-
mické moci v globálním světě a příčiny nerovnoměrného rozvoje 
| vstupné 40 Kč, malý sál

ZJEDNÁVÁNÍ PŘÍRODY
  svět kolem nás z vědecké perspektivy – ve spolupráci s časopisem 
VESMÍR

10. 04. | 17.00 | Život ve vesmíru – přednáší Mgr. Jan Veselý 
z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy | vstupné 40 Kč, malý sál
25. 04. | 17.00 | Odhalování tajemství mayské civilizace. 
Nový senzační objev odhalil další dosud skrytá tajemství mayské 
džungle. Přednáší Mgr. Eleni Dimelisová z FF UK | vstupné 40 Kč, 
malý sál

TÉMA: SARAJEVSKÝ ATENTÁT 
  ve spolupráci s časopisem Živá historie

11. 04. | 19.00 | Za kořistí a poznáním – plavba kolem světa 
arcivévody Františka Ferdinanda d’Este. Přednáší historik Doc. 
PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. | vstupné 40 Kč, malý sál
17. 04. | 17.00 | Bosna a Herzcegovina neobjevená – kultur-
ně bohatá země, se kterou máme mnoho společného: třeba i to, že 
jsme mezi lety 1878 a 1918 s Bosňany žili e jednom státě. Přednáší 
politoložka Zora Hesová, M. A., Ph.D. | vstupné 40 Kč, malý sál
24. 04. | 19.00 | Doprovodné přednášky k distribuční pre-
miéře filmu Gavrilo Principe – proces

SYMBOLY, OBRAZY A MÝTY JAKO ARCHETYPY POZNÁNÍ
12. 04. | 17.00 | Karlštejn jako projekt transformace – 
přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová | vstupné 40 Kč, malý sál

ŠVÝCARSKÝ DEN
14. 04. | Přednášky, výstava fotografií a další doprovodné 
programy. Kompletní program na MojeSvycarsko.com a hst.cz | 
vstup zdarma, malý sál

ISLANDSKÝ DEN
  ve spolupráci s Klubem islandských fanatiků

14. 04. | Přednášky odborníků a jejich cenné cestovatelské 
tipy a rady. Jako bonus virtuální výlet do Grónska. Kompletní 
program na www.islandklub.com | vstupné 60 Kč dopolední nebo 
odpolední blok / 100 Kč celodenní, velký sál

ODPOLEDNÍ RENDEZ VOUS (NEJEN) PRO SENIORY
  přednáší PhDr. Jana Jebavá

16. 04. | 15.00 | Auguste Renoir: tichá polemika s impre-
sionismem | vstupné 40 Kč, malý sál
30. 04. | 15.00 | Vincent van Gogh: proces proměny tváře 
umělce | vstupné 40 Kč, malý sál

GENIUS LOCI – SKRYTÁ TVÁŘ ARCHITEKTURY
16. 04. | 19.00 | Pražská předměstí a novodobá sídliště 
– může mít genia loci panelové sídliště nebo podnikatelské 
baroko 90. let? Přednáší Ing. arch. Amáta Wenzlová | vstupné 
40 Kč, malý sál
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VYBRANÉ PAMÁTKY OSTROVA THÉRA (SANTORINI)
  ve spolupráci s ARS VIVA – přednáší PhDr. Tomáš Alušík, PhD.

18. 04. | 17.00 | O Akrotiri – skvěle dochovaném sídlišti z pozdní 
doby mínojské, ale také o antickém městě Théra | vstupné 40 Kč, 
malý sál

UMĚLEC A ČLOVĚK
19. 04. | 17.00 | Jusepe de Ribera zv. Spagnoletto – malíř, 
který zachycoval nejjemnější záchvěvy citu. Přednáší prof. PhDr. 
Ladislav Daniel, Ph.D. | vstupné 40 Kč, malý sál

FUNKČNÍ MEDICÍNA
23. 04. | 19.00 | Zázračné byliny pro jaro – jak pomoci tělu 
k očistě, co v našem organismu posílit a jak využít vybraných 
bylinných produktů při běžných zdravotních potížích? Přednáší 
Mgr. Lenka Vaňková | vstupné 40 Kč, malý sál

SPOLEČNOST BRATŘÍ ČAPKŮ UVÁDÍ…
24. 04. | 17.00 | Karel Čapek, novinář mladého demokratic-
kého státu – Čapkova publicistika je školou demokracie, školou, 
kterou potřebujeme my všichni. Připravuje Alena Pěkná, hudební 
doprovod: Jiří Pešička, přednes: Eliška Raiterová,Tomáš Blatný | 
vstupné 40 Kč, malý sál

TAJEMSTVÍ PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ
25. 04. | 19.00 | Tajemství přemyslovských sídel – jak vypa-
dala známá i méně známá mimopražská sídla v dávné minulosti a 
jaký byl jejich význam pro české knížectví? Hosty budou archeolog 
a historik PhDr. Michal Lutovský a kytarista Jakub Noha. Uvádí 
Hynek Žirovnický | vstupné 60 Kč, malý sál

JAK SE UČIT CIZÍ JAZYKY?
26. 04. | 17.00 | Gramatika nuda je? Není! Nebojujte s ní, ale 
hledejte způsob, jak si ji zamilovat. Potřebujete k učení tabulky, 
systém, myšlenkové mapy nebo dril a Murphyho? Přednáší Mgr. 
Lucie Gramelová, Ph.D. | vstupné 40 Kč, malý sál

SHAKESPEARE A JEHO DOBA
  ve spolupráci s British Council.

26. 04. | 19.00 | Shakespeare a korupce – Shakespearův obraz 
vídeňských koridorů moci, nevěstinců a věznic. Přednáší prof. 
PhDr. Martin Hilský, CSc. | vstupné 80 Kč, velký sál

NETRADIČNÍ CESTY POZNÁNÍ

TAJEMSTVÍ LIDSKÉHO TĚLA, ZDRAVÍ A NEMOCI
  ve spolupráci s časopisem REGENERACE

05. 04. | 19.00 | Civilizační nemoci, přírodní léčba a pre-
vence – přednáší MUDr. David Frej | vstupné 40 Kč, malý sál
19. 04. | 19.00 | Děti úplňku – autisté – film a beseda s reži-
sérkou Veronikou Stehlíkovou | vstupné 40 Kč, malý sál

26. 04. | 19.00 | Automatická kresba – originální výtvarný 
projev, techniku kreslení vnitřních světů a energií představí autor 
knih Ozdravení těla i ducha, Praktický Su–jok a Léčivé doteky, Ing. 
Josef Schrötter | vstupné 40 Kč, malý sál

ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ
  ve spolupráci s časopisem MEDUŇKA

11. 04. | 17.00 | Psychosomatická onemocnění – chybějící 
souvislosti. Jak programy v našem podvědomí ovlivňují vznik a vývoj 
našich nemocí? – přednáší Sindy Katayama | vstupné 40 Kč, malý sál

TŘICET LET KŘÍŽOVKY ŽIVOTA
12. 04. | 19.00 | Slavnostní večer ve spolupráci s časopisem 
Regenerace – večerem vás provede Martina Kociánová. Setkání 
se koná v rámci oslav 30. výročí vydání knihy MUDr. Josefa Jonáše, 
kterého přijdou podpořit Pavlína Brzáková, Iveta Toušlová, Milan 
Calábek nebo Jan Cimický | vstupné 150 Kč, velký sál

ZDRAVÍ V ROCE 2018
26. 04. | 17.00 | Jaké nemoci a úrazy nás mohou v r. 2018 
potkat? – přednáší Ing. Richard Stříbný | vstupné 40 Kč, klubovna

DŮM ČTENÍ
Ruská 192, 110 00 Praha 10
tel.: + 420 272 736 457
www.mlp.cz

  vstup na všechny akce zdarma

04. 04. | 18.00 | Patronský večer Marie Šťastné – letošní 
patronkou Domu čtení je básnířka a šperkařka Marie Šťastná, jež 
si v průběhu roku pozve zajímavé hosty. Prvním hostem bude Si-
mona Racková, básnířka, redaktorka, editorka a literární kritička.
11. 04. | 18.00 | Špicberky: Království ledních medvědů – 
rozmanitost polárních ostrovů představí Jan Šťovíček, průvodce 
a autor knihy Špicberky, království ledních medvědů. Součástí 
večera bude promítání, autorské čtení, autogramiáda a malá 
výstava polárního vybavení.
12. 04. | 18.00 | Vzděláváním k zotavení – duševní nemoc 
a umělecká tvorba. Existuje vztah mezi kreativitou a šílenstvím? Je 
možné něco hodnotného vytvořit, i když je člověk stižen duševní 
nemocí? Z čeho čerpáme inspiraci?
18. 04. | 18.00 | George Harrison – pořad k nedožitým 
75. narozeninám George Harrisona, člena legendární skupiny 
The Beatles. Zazní komentované ukázky. Večerem provází šéfre-
daktor časopisu Čtenář a spolupracovník Rádia Beat Jaroslav Císař.
21. 04. | 10.00 | Sobotní divadlo pro děti – deset – dva-
cet – Sova! Interaktivní představení, které zvedne děti ze židle 
a nenechá nikoho stát v koutě. Hrají herci Studia Damúza. Vhodné 
pro děti od 4 let a jejich rodiče.
25. 04. | 18.00 | Rok 1968 pohledem mladého historika 
– historik Jan Krajčirovič promluví o úloze regionálního vysílání 
a tzv. štafety v srpnových dnech. Taktéž o několika regionálních 
vysílacích studiích a obsahu jejich vysílání i o následné perzekuci 
těchto pracovníků na počátku normalizace.
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OBECNÍ DŮM
Významná stavba pražské secese z roku 1912 
nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 002 101
e-mail: info@obecnidum.cz
www.obecnidum.cz

  pokladna otevřena: denně 10.00–20.00

TURISTICKÉ PROHLÍDKY OBECNÍHO DOMU
Termíny na www.obecnidum.cz

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

Vstupenky lze zakoupit v historické pokladně Obecního do-
mu, nebo online v našem e-shopu na www.obecnidum.cz. 
Pro organizované skupiny lze dopředu objednat mimořádné 
prohlídky v češtině, němčině, angličtině, francouzštině, 
popř. i v dalších jazycích. Minimální cena mimořádné prohlídky: 
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 rubrika Galerie, výstavy
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Obujte si pořádné boty, 
vyzvedněte si jednoho 
z našich průvodců 
a vydejte se objevovat 
jinou tvář Prahy.

prague.eu/prochazky
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Střední křídlo Pražského hradu; v pozadí 

věže Svatovítské katedrály

Central Wing of Prague Castle. St Vitus 

Cathedral’s towers in the background

Mittlerer Flügel der Prager Burg. Im Hintergrund 

die Türme des St. Veitsdoms

Центральное крыло Пражского Града. На заднем 

плане башни Кафедрального собора св. Вита

Hlavní loď kaple sv. Kříže 

s nástropními freskami 

od V. Kandlera (19. stol.)

Nave of the Chapel 

of the Holy Rood with 

its ceiling frescos by 

V. Kandler (19th century)

Hauptschiff  

der Heilig-Kreuz-Kapelle 

mit Deckenfresken 

von V. Kandler (19. Jh.)

Главный неф 

часовни св. Креста 

с потолочными 

фресками художника 

В. Кандлера (19 век)

Detail nástropní fresky 

Abrahámova oběť

Close-up of the ceiling fresco 

called Abraham‘s Sacri ce

Detail des Deckenfreskos 

Abrahams Opfer

Деталь потолочной фрески 

на сюжет жертва Авраама

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

Pražský hrad
nádvořími do zahrad

�  4 jazykové mutace, 200 stran

�  k dostání na adrese redakce 

�  prodejní cena 250 Kč

1 + 1 zdarma

KAM_Prazsky hrad PP_upr2.indd   4 05.12.16   10:51



zahraniční 
kulturní centra
AMERICKÉ CENTRUM
Velvyslanectví USA v Praze
Tržiště 13, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 530 640
e-mail: acprague@state.gov
www.americkecentrum.cz

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

  změna programu vyhrazena

KNIHOVNA
  návštěvní hodiny pro veřejnost: po, st, čt 13.00–16.00, út 
13.00–19.00, zavřeno ve dnech českých a amerických svátků. Americ-
ké centrum bude zavřeno o Velikonočním pondělí (2. 4.)

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

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

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

PROGRAMY
05. 04. | 17.30 | Ambassador William Luers and his wife 
Wendy on stage of the American Center – Jaké bylo komu-
nistické Československo 80. let očima amerického velvyslance? 
Diskuse s bývalým velvyslancem USA v České republice Williamem 
Luersem a jeho ženou o působení na americké ambasádě v Praze 
v letech 1983–1986. Ve spolupráci s Nadací VIA | v angličtině 
09. 04. | 17.30 | Third World Out, Third Wave In: How 
Entrepreneurship, Policy, and Impact Can Coexist Peace-
fully – diskuse o podnikání s Kate McCrery, programovou ma-
nažerkou pro podnikání a komunitní rozvoj při Loyola‘s Center 
for Entrepreneurship and Community Development a profesor-
ky podnikání a marketingu na College of Business, University 
of Loyola | v angličtině

12. 04. | 17.00 | Voskovec v Americe – Setkání s Libuší 
Rudinskou – autorkou filmu Můj otec George Voskovec a knihy 
Americká léta Jiřího Voskovce. Součástí pořadu bude promítnutí 
filmových ukázek. Ve spolupráci s Ústavem pro česko-americké 
vztahy, z.ú. v rámci festivalu Americké jaro | v češtině
16. 04. | 18.00 | Bezpečnost ve vesmíru – přednáška ve spo-
lupráci s Prague Security Studies Institute | v angličtině
17. 04. | 17.00 | Book Club Amerického centra: The Boys 
of Winter – diskuse o knize věnované americkému hokejovému 
zázraku z roku 1980. Pokud knihu nemáte, je k dispozici k zapůj-
čení v Americkém centru | v angličtině
18. 04. | 17.30 | Prague Scupture and Religion – přednáška 
Bruce Berglunda, profesora historie na Calvin College v Michiganu 
a recipienta Fulbrightova stipendia. Ve své přednášce se bude vě-
novat kulturní a náboženské historii Československa v období první 
republiky se zaměřením na roli Pražského hradu a katedrály sv. Víta. 
19. 04 | 17.30 | African-American Photography – přednáška 
Francoise Deschampse, profesora ze State University of New York 
in New Paltz, NY, kde vyučuje uměleckou fotografii a média. Prof. 
Deschamps momentálně působí na FAMU jako recipient Fulbrigh-
tova stipendia | v angličtině
26. 04. | 17.30 | Fake news – Kde se fake news berou a kdo 
má zájem o jejich šíření? Jsme manipulováni a nevíme o tom? 
Co je pravda a co není? Ukazují média svět, jaký skutečně je? 
Co je mediální gramotnost a jak souvisí s kritickým myšlením? 
Přijďte diskutovat s Josefem Šlerkou z Ústavu informačních studií 
a knihovnictví, FF UK a Janem Tvrdoňem, koordinátorem  projek-
tu  Demagog.cz. Ve spolupráci s Pontes z.s. 

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

03., 10., 17. 04. | Filmový klub Amerického centra – Sports 
in film

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

  změna programu vyhrazena

VÝSTAVY
05. 04. | 18.00 | Vernisáž výstavy italské ilustrátorky Anny 
Zeligowski: „Život v obrazech“. Výstava ilustrací italské lékařky 
a umělkyně Anny Zeligowski. Vernisáž proběhne za účasti autorky. 
| Galerie v 1. patře Italského kulturního institutu, Šporkova 14, 
Praha 1 | otevřeno po–čt 10.00–17.00; pá 10.00–14.00 | do 24. 4.
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Výstava „Praha 1968“, kterou si připomeneme události praž-
ského jara a okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. 
Autory snímků jsou italští fotografové Carlo Leidi a Alfonso Mo-
donesi, český fotograf Pavel Šticha a Švéd Sune Jonsson. Výstava 
vznikla ve spolupráci Velvyslanectví Itálie v České republice, Ital-
ského kulturního institutu v Praze, Centra pro výzkum a archivaci 
fotografií (CRAF) ve Spilimbergu a Regionální rady Furlanska-
-Julského Benátska | Barokní kaple IKI, Vlašská 34, Praha 1 | 
otevřeno po-čt 10.00–13.00, 14.00–17.00, pá 10.00–13.00 | 
od 20. 4. do 10. 6.

FILM
07. – 22. 04. | 25. ročník filmového festivalu „Dny evrop-
ského filmu“. Festival opět představí téměř 50 filmů z různých 
koutů Evropy. Italskou kinematografii bude zastupovat šest 
snímků: 
05. 04. | 18.00 | Nico – rež. Susanna Nicchiarelli | Kino Světozor
06. 04. | 20.30 | A Ciambra – rež. Jonas Carpignano | Kino Světozor 
07. 04. | 20.45 | Láska a podsvětí – rež. Antonio Manettia 
Marco Manetti | Kino Lucerna
08. 04. | 20.45 | Velká nádhera – rež. Paolo Sorrentino | Kino 
Světozor
09. 04. | 13.30 | Krásný únik – rež. Paolo Virzì | Kino Lucerna
12. 04. | 20.45 | Mládí – rež. Paolo Sorrentino | Kino Světozor

HUDBA
22. 04. | 18.00 | Koncert k 150. výročí úmrtí Gioachina Ro-
ssiniho: „Petite messe solennelle“ v podání sboru Armonici 
senza fili s doprovodem dvou klavírů a cembala | koncert se 
koná za podpory Italského kulturního institutu v Praze a regionu 
Emilia Romagna | České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1 | 
vstupné 60 Kč | www.nm.cz
28. 04. | 19.00 | Marco Vezzoso Live Project – vystoupí Marco 
Vezzoso (trubka) a Alessandro Collina (klavír). Tento hudeb-
ní projekt je celý sestavený z původního repertoáru, který složil 
Marco Vezzoso | koncert se koná za podpory Italského kulturního 
institutu | JazzDock, Janáčkovo nábř. 2, Praha 5

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)

VÝSTAVA
17. 04. | 18.00 | „Ze staré vlasti do nové vlasti“ – vernisáž 
výstavy fotografií Rittera Dorona. Spoluúčinkuje duo Klezmer 
Chaverim | Foyer MI

HUDBA
13. 04. | 19.00 | Operní gala zemí Visegrádské čtyřky. 
Vystoupí: Edita Gruberová – koloraturní soprán, Szilvia 
Vörös – mezzosoprán, Pavel Černoch – tenor, Krzysztof 
Bączyk – baryton. Hraje Orchestr Maďarské státní opery, 
dir. Peter Valentovič | Obecní dům, Smetanova síň, nám. Re-
publiky 5, Praha 1
16. 04. | 19.30 | Vystoupení dua Klezmer Chaverim – v rámci 
festivalu Mažif | Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

FILMY

MAĎARSKÉ FILMY NA DNECH EVROPSKÉHO FILMU 2018:
05. 04. | 20.45 | Jupiterův měsíc (Jupiter holdja) – rež. 
Kornél Mundruczó, 2017, 123 min, české titulky | Kino Lucerna, 
Vodičkova 36, Praha 1
07. 04. | 20.45 | O těle a duši (Testről és lélekről) – rež. 
Ildikó Enyedi, 2017, 116 min, české titulky | Kino Světozor, 
Vodičkova 41, Praha 1 
10. 04. | 20.45 | 1945 – rež. Ferenc Török, 2017, 91 min, angl. 
a české titulky | Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1
12. 04. | 19.30 | 1945 – rež. Ferenc Török, 2017, 91 min, angl. 
a české titulky | Kino Pilotů, Donská 19, Praha 10

KINO BÉLA
05. 04. | 18.00 | Kojot – rež. Márk Kostyál, Maďarsko, 2017, 
126 min, s tlumočením | Velký sál MI
12. 04. | 18.00 | Plážoví povaleči (Beach Rats) – rež. Eliza 
Hittman, USA, 2017, 95 min, české titulky | Velký sál MI
19. 04. | 18.00 | Příbuzní (Rokonok) – rež. István Szabó, Ma-
ďarsko, 2006, 110 min, s tlumočením | Velký sál MI
26. 04. | 18.00 | Vnitřní slunce (Un beau soleil intérieur) – 
rež. Claire Denis, Francie, 2017, 94 min, české titulky | 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
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TRVAJÍCÍ VÝSTAVA
Nadání je touha: Friedl Dicker-Brandeis a výtvarný vzdě-
lávací experiment | vstup volný | RKF, Jungmannovo nám. 18, 
Praha 1 | do 13. 4.

VÝSTAVA 
Fake it till you make it | MeetFactory Gallery, Ke Sklárně 
3213/15, Praha 5 | od 13. 4. do 27. 5.

FILM
05.–12. 04. | 25. dny evropského filmu (DEF) | www.euro-
filmfest.cz
16.04. | 18.30 | Nový svět / Neue Welt (AT 2005, 103 min). 
V rámci filmové řady Remembering 1918 (Praha, 9. – 18. 4. 2018) 
Rež. Paul Rosdy | různé jazyky; anglické titulky | Italský kulturní 
institut Praha, Šporkova 14, Praha 1
23. 04. | 20.45 | Strážci Země / Guardians of the Earth 
(AT/D 2017, 80 min). Dokumentární pondělí kina Světozor. Rež. 
Filip Antoni Malinowski | anglicky, francouzsky, německy; české 
a anglické titulky | kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1

KONCERTY
13. 04. | 20.00 | Namby Pamby Boy. Mladí Ladí Jazz 2018. 
| Jazzdock, Janáčkovo nábř. 2, Praha 5
23. 04. | 19.00 | Scheiny’s All Star Yiddish Revue. | Městská 
knihovna, Mariánské nám. 98/1, Praha 1

DIVADLO
20. a 30. 04. | 19.30 | Elfriede Jelinek: Královna duchů (Erl-
königin). Hrají: Gabriela Míčová, Lucie Roznětínská | pouze česky 
| A Studio Rubín, Malostranské nám. 262/9, Praha 1

LITERATURA
03. 04. | 18.00 | Radek Malý: Kafka pro mládež jako li-
terární výzva | pouze česky | vstup volný | RKF, Jungmannovo 
nám. 18, Praha 1
17. 04. | 18.00 | Lucie Merhautová: Wien als „Brücke nach 
Europa“. Der Übersetzer Emil Saudek und Wiener Litera-
ten | pouze německy | vstup volný | RKF, Jungmannovo nám. 
18, Praha 1
26. 04. | 17.30 | Martin Klečacký: Český ministr ve Vídni. 
Ve službách císaře, národa a politické strany. | pouze česky 
| vstup volný | RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1

DISKUSE
11. 04. | 16.30 | Remembering 1918: European Dreams 
of Becoming Modern | anglicky, simultánně tlumočeno do češtiny 
| vstup volný | Knihovna Václava Havla, Ostrovní 129/13, Praha 1

TANEC
04. 04. | 19.00 | a 05. 04. | 15. 00 | SILK Fluegge: DI-
SASTROUS | pouze anglicky | vstup volný | divadlo Alfred ve 
dvoře, Františka Křížka 36, Praha 7

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

DNY EVROPSKÉHO FILMU
http://eurofilmfest.cz/

Zabijáci (Belgie, 2017) – rež. Jean-François Hensgens, hrají: Oli-
vier Gourmet, Lubna Azabal, Kevin Janssens, Bouli Lanners, Tibo 
Vandenborre, Bérénice Baoo. V Belgii řádil v osmdesátých letech 
gang lupičů a zabijáků, který na své krvavé pouti zanechal mnoho 
mrtvých, děti nevyjímaje. Ozbrojená přepadení, zbraně, kradená 
auta, přestřelky… Svižná belgická kriminálka si vykládá příběh 
takzvaných brabantských zabijáků, kterých se obávala celá země, 
velmi volně po svém. I proto, že totožnost vrahů nebyla dodnes 
objasněna. François Troukens a Jean-François Hensgens přidávají 
provokativní linku, spojující zabijáky s nejvyššími vládními patry, 
a rozjíždí akční adrenalinovou jízdu napříč Belgií.
05. 04. | 19.30 | Kino Pilotů, Praha
06. 04. | 23.00 | Scala, Brno
07. 04. | 18.00 | Světozor, Praha
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galerie, 
výstavy
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

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

OTEVÍRACÍ DOBA
  denně mimo pondělí 10.00–18.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VÝSTAVY
Jan Salomonsz de Bray (1626/27 Haarlem – 1697 Amster-
dam) – obraz Svatá Helena | do 1. 4.
Hynek Martinec: Cesta na Island   Soubor obrazů je ilustrací 
konceptuálně formulované hříčky, založené na fiktivní historce 
o pokusu postavit v první polovině 18. století na Islandu barokní 
katedrálu a vyzdobit ji obrazy | od 26. 4. do 26. 8.

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

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00

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

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

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00

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

VÝSTAVA
Charta Story. Příběh Charty 77 | vstupné: 120/60 Kč | do 
19. 1. 2019
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VELETRŽNÍ PALÁC
Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
tel.: +420 224 301 122 

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

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Sbírková expozice je momentálně uzavřena v 1., 2. a 3. pat-
ře. Ve 4. patře je expozice přístupná. Znovuotevření expozic 
Umění 19., 20. a 21. století proběhne dne 28. října 2018 v ná-
vaznosti na oslavy stého výročí od založení Československa.

VÝSTAVY
Katharina Grosse: Zázračný obraz / Wunderbild | do 6. 1. 
2019
Maria Lassnig 1919–2014 (Rakousko) | do 17. 6.
Moving Image Department #8: Maria Lassnig. Má animace 
je umělecká forma | do 9. 9.
Poetry Passage #6: Radek Brousil, Johan Grimonprez | 
do 9. 9.
Introducing Patricia Dauder: Surface, Introduced by Adam 
Budak | do 9. 9.
Josef Koudelka: De-creazione   Soubor fotografií vytvořil 
fotograf Josef Koudelka pro první prezentaci Svaté stolice na 
55. Bienále v Benátkách v roce 2013 | od 22. 3. do 23. 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

Vila nabízí kromě ateliéru Františka Bílka výstavu sestave-
nou 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 cha-
rakter jeho umění a poskytnout tak divákovi výstižný názor na 
osobní přínos Bílka českému a světovému modernímu umění.

STÁLÁ EXPOZICE
Otčenáš Františka Bílka a Alfonse Muchy   Komorní výstava 
kreseb a grafik představí dvě rozdílná ztvárnění základní křesťan-
ské modlitby Otčenáš, která patří k důležitým dílům v kontextu 
tvorby sochaře Františka Bílka a malíře Alfonse Muchy. Na své 
první autorské knize Otčenáš pracoval František Bílek už v roce 
1900; s předmluvou Otokara Březiny ji vydal o rok později Nový 
život v Novém Jičíně. Otčenáš Alfonse Muchy vyšel knižně v Paříži 
v roce 1899 a ve stejné době v limitovaném počtu také v Praze 
u nakladatele Bedřicha Kočího. Výběr vystavených prací dokládá 
originální invenci obou autorů, která jim umožnila vytvořit půso-
bivá mystická podobenství, směřující k morální obrodě člověka.

DOPROVODNÝ PROGRAM
15. 04. | 14.00 | Lektorská prohlídka
29. 04. | 15.00 | Lektorská prohlídka

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

  otevřeno: pouze po telefonické objednávce (+420 775 204 388)

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

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

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

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

Vladimír Škoda / Harmonices Mundi   Sochař Vladimír Škoda 
působí ve Francii, nicméně se do vlasti vrací poměrně často a je-
ho díla nejsou českému publiku zcela neznámá. Doposud však 
jeho tvorba nebyla představena komplexněji a tak ve spolupráci 
s Museem Kampa vznikl projekt, který se pokusí shrnout základní 
linie jeho díla v dosud nebývalém měřítku. Vladimír Škoda pracuje 
s abstraktními formami, které jsou inspirovány především kos-
mickými tělesy a s nimi souvisejícími teoriemi. Jeho tvorba byla 
v minulosti často exponována v historických interiérech i exteri-
érech, kde tvořila atraktivní kontrast zejména ke středověkému 
tvarosloví v  kameni. V Trojském zámku jeho práce používající 
chladné kovové materiály, zejména pak ocel a nerez, povedou 
dialog s bohatou strukturou barokní výzdoby i přírodní scenérie 
v zahradách | od 28. 3. do 4. 11.
Kamenné poklady z pražských zahrad   Výstava v podzemí 
zámku Troja představí originály kamenných soch z období baroka 
a klasicismu z pražských zahrad a parků, konkrétně z výzdoby 
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zámecké zahrady v Troji, Vrtbovské zahrady, krajinného parku 
usedlosti Cibulka a Kinského zahrady na Petříně. Vystavené ori-
ginální vlysy bratří Hermannů, mytologické sochy z Braunovy 
dílny, nebo Číňani Václava Prachnera budou v instalaci doplněny 
velkoformátovými archivními fotografiemi z počátku minulého 
století | od 28. 3. do 4. 11.

DOPROVODNÝ PROGRAM
22. 04. | 16.00 | Lektorská prohlídka zámku

COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
Karlova 2, 110 00 Praha 1

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

  vstupné: zdarma

STÁLÁ EXPOZICE
Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci   
Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům 
pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, 
propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými 
a druhorokokovými úpravami. Prohlídková trasa je budována na 
několika základních principech, jimž dominuje snaha přilákat 
pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým 
kvalitám objektu. Napomáhá tomu specifická atmosféra paláce, 
v některých částech dochovaná v autentickém stavu, jinde po-
znamenaná řadou stavebních úprav i stopami užívání v minulosti. 
Návštěvník se v patnácti zastaveních seznámí s nejcharakteris-
tičtějšími prvky paláce, s výsledky stavebně-historických a re-
staurátorských průzkumů, s vlastnickou historií, společenským 
a kulturním životem paláce v minulosti a zároveň se záměry 
galerie na další využití.

DOPROVODNÝ PROGRAM
28. 04. | 14.00 | Lektorská prohlídka

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

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

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

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

DŮM FOTOGRAFIE
Revoluční 5, 110 00 Praha 1

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

VÝSTAVA
Vladimír Ambroz: Akce   Dosud prakticky neznámá činnost 
Vladimíra Ambroze (*1952) na poli performance, intervencí do 
veřejného prostoru a projevů blízkých inscenované fotografii trvala 
jen několik let. V druhé polovině 70. let patřil k okruhu brněnské 
umělecké scény působící vně tehdejších oficiálních institucí. Am-
brozovy práce z  tohoto období rozrušují hranici mezi uměním 
a životem a jsou otevřeny konceptuálním tendencím. Reflektují 
obecná civilizační témata a současně reagují na atmosféru vrcholící 
normalizace. V prostředí československé performance jsou unikátní 
důrazem na výraz fotografické dokumentace. Jejím cílem bylo nejen 
zaznamenat provedené akce, ale vytvořit významotvorný obraz, 
jehož působení se blíží postupům umělecké fotografie. Výstava 
se v autorské instalaci ohlíží za tím, co z tohoto umělcova období 
může nést obecnější význam. Protože se nedochovaly téměř žádné 
autentické fotografické zvětšeniny Ambrozových aktivit, jsou větši-
nou prezentovány prostřednictvím novodobých tisků z původních 
negativů. Vedle nich výstava obsahuje i torzo dobové výstavy, fil-
movou dokumentaci performancí a po třiceti pěti letech i realizaci 
autorova díla Videohabitation z roku 1981 | do 29. 4.

DOPROVODNÝ PROGRAM
05. 04. | 18.00 | Dokumentování performance – diskuse 
s Marií Kratochvílovou, Pavlínou Morganovou, Janem Mlčochem 
a Vladimírem Ambrozem, moderuje Tomáš Posopiszyl
26. 04. | 18.00 | Komentovaná prohlídka s autorem Vla-
dimírem Ambrozem a kurátorem Tomášem Pospiszylem
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Mariánské nám. 1, Praha 1 (2. patro)

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

VÝSTAVA
Nová díla ve sbírkách GHMP   GHMP obnovila svou akviziční 
činnost před pěti lety po dlouhé předchozí pauze. Začali jsme 
skromně – nákupem odkládaných akvizic z dlouhodobé výstavy 
s výmluvným názvem „Po sametu“. Byl to první pokus o doplnění 
alespoň jednoho segmentu naší velmi nesourodé a vcelku naho-
dile utvářené sbírky, která sice vznikala díky darům umělců městu 
Praha už během posledních dekád 19. století, ale programové 
a zároveň tendenční akvizice nastaly až s oficiálním vznikem 
instituce v roce 1963. V 80. letech minulého století se pak GHMP 
mohla pochlubit řadou zajímavých zisků z tehdy objevných výstav 
zaměřených na bílá místa v historiografii naší scény. Devadesátá 
léta byla spíše érou občasných darů od mladší generace umělců 
a situace se v konkurenci stále aktivnějších soukromých sběra-
telů, kteří těžili z mohutnícího trhu a aukcí, zdála být bezútěšná. 
Galerie veřejnoprávního sektoru se ocitly na jeho okraji bez šan-
ce zasáhnout do soutěže o pozoruhodná díla z restitucí. GHMP 
má v současnosti díky porozumění ze strany svého zřizovatele 
možnost už popáté získat díla od autorů, jež dlouhodobě sleduje 
a uspořádala jim výstavu. Tato vazba je důležitá jak z hlediska pro-
gramu nákupů, tak z hlediska efektivního nakládaní s kapitálem 
přiděleným magistrátem přímo pro tento úkol. Jednak se tímto 
systémem GHMP posouvá ke zřetelněji vyprofilované kolekci, 
která odpovídá sledovaným tématům vytyčeným ve výstavním 
programu, a jednak těží ze vztahů s konkrétními osobnostmi, 
které recipročně přizpůsobují své ceny možnostem našeho roz-
počtu. Naše výstava představí výběr z minulých čtyř let a otevře 
vhled do struktury sbírek, jež těmito kroky postupně získávají 
na ucelenosti, a směřují tak k budoucí stálé expozici | do 15. 4.

DOPROVODNÝ PROGRAM
12. 04. | 18.00 | Komentovaná prohlídka s kurátorkami

DOPROVODNÝ PROGRAM

21. 04. | 15.00 | Lektorská prohlídka Domu U Kamenného 
zvonu zaměřená na jeho historii | vstupné 60 Kč

VETŘELCI A VOLAVKY S GHMP
Komentované procházky s Pavlem Karousem

21. 04. | 15.00 | Sídliště Prosek | sraz ve vestibulu stanice 
metra C – Střížkov
28. 04. | 15.00 | Nové Město | sraz ve vestibulu stanice metra B 
– Karlovo náměstí z Palackého náměstí

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

28. 04. | 13.00–18.00 | Sobotní výtvarný workshop v rámci 
Open Square 2018 

PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SOCH A SOUSOŠÍ
  prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP 
v zajímavých kontextech

  vždy v úterý od 17.30 v Edukačním centru v Colloredo-Mansfeldském 
paláci, cena 50 Kč

CYKLUS PŘEDNÁŠEK I.
03. 04. | 17.30 | Dílo Matyáše Bernarda Brauna
17. 04. | 17.30 | Svatý Jan Nepomucký a jeho umělecká 
vyobrazení

CYKLUS PŘEDNÁŠEK II.
10. 04. | 17.30 | Braun nebo Brokoff? Shody a odlišnosti tvorby 
dvou barokních velikánů.
24. 04. | 17.30 | Události českých dějin ve veřejné plastice

GALERIE A–Z

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

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

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

VÝSTAVA
Praga Mater Urbium   Obrazy s tematikou Prahy | do 30. 4.

118  galerie, výstavy



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

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

  aktuálně sledujte naše stránky na facebooku: Artinbox – galerie 
fotografie

VÝSTAVY
Ukrajina – cestou naděje   Čtyřdenní fotografický projekt 
/ skupinová tématická výstava českých a ukrajinských autorů, 
kteří reflektují současnou Ukrajinu ve své fotografické tvorbě | 
kurátorka Olena Prokopenko | od 5. 4. do 8. 4. | otevřeno denně 
13.00–18.00

Martin Watch: Jedineční | Velký sál galerie | od 16. 4. do 24. 5.
Luboš Plný: Modro-bílé roky   Kresby a koláže z 80. a 90. let 
minulého století | kurátorka: Nadia Rovderová | Malý sál galerie 
| od 16. 4. do 24. 5.

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

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

        
VÝSTAVY
Otakar Matušek / Nemožnost vran   Otakar Matušek je foto-
graf a aforista známý především v okolí Ostravy, jehož tvorba jej 

řadí mezi autory vizualismu, Václava Šedého, Pavla Šešulku nebo 
například Bořka Sousedíka. Spojení aforismů s fotografiemi utváří 
celistvý obraz Matuškovi osobnosti | do 5. 4.
Antonín Horák: „Fotil jsem, až má hudba začala hrát“   
Fotografie zlínského fotografa a filmaře (1918–2004) | od 13. 4. 
do 20. 5.

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

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: út–so 15.00–22.00 a po dobu konání programu
  informace o koncertech viz rubrika Koncerty

VÝSTAVY
Markéta Jáchimová: Raum   Místnost a pohyb v prostoru, ane-
bo prostor a pohyb v místě? Výstava navazuje na dlouho připravo-
vaný celek obrazů s námětem obřadních síní. Jedná se kombinaci 
minimalismu s průniky barokních prvků. Prostor „Raum“, je zde 
pomyslným hybridním místem, který se asociativně zjevuje v au-
torčině mysli | pořádá Za Trojku, vstup zdarma | do 5. 4.
Sofie Švejdová: 9058   Sofie Švejdová (nar. 1990) od svých 
studií na pražské UMPRUM experimentovala s různými médii, 
v poslední době se však věnuje zejména malbě. Předchůdcem 
jejích nejnovějších abstraktních a expresivních maleb byly série 
pláten a objektů založených na reflexi fenoménu televizních seri-
álů a rozplétání jejich psychologických vzorců. Dalším zdrojem její 
současné tvorby jsou malby s poeticky feministických nádechem, 
kterým dominuje motiv písmene „V“. Jinou linii v tvorbě umělkyně 
představují kresby a akvarely.  Kresba stala integrální součástí její-
ho uměleckého výrazu, v níž je schopná vyjádřit obdobný konflikt 
fikce a skutečnosti, stejně, jako na plátně. Abstraktní tvorba Sofie 
Švejdové posledních dvou let ji ukazuje v roli jakéhosi dirigenta 

David Těšínský: z cyklu Ženy ve válce, 2017

Antonín Horák, Zlínská elektrárna, 40. léta
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tvarů a barev, který pracuje s různými konkrétními podněty, 
kolem nichž buduje dynamickou kompozici | pořádá Za Trojku 
v koprodukci s Jiří Švestka Gallery | vstup zdarma | vernisáž 12. 4. 
v 19.00 | výstava potrvá od 12. 4. do 7. 5.

DOPROVODNÝ PROGRAM
19. 04. | 19.00 | Komentovaná prohlídka k výstavě Sofie 
Švejdové: 9058 | pořádá Za Trojku, vstup zdarma

27. – 29. 04. GALLERY WEEKEND
  výstavní síň bude otevřena pro návštěvníky Gallery Weekendu: 
pá a so 11.00–23.00, ne 11.00–18.00

28. 04. | 21.00 | „Eau de Kupka“ – multimediální představení 
volně inspirované obrazem Františka Kupky „L‘Eau. La Baigneuse“ 
(Voda. Koupající se) | více v rubrice Koncerty

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

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice, tram 6, 12, st. Ortenovo náměstí
  otevřeno: so–po 10.00–18.00, út zavřeno, čt 11.00–21.00,  
st a pá 11.00–19.00

  vstupné: základní 180 Kč, snížené 90 Kč

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

VÝSTAVY
DeTermination   Doposud největší samostatná výstava v Čes-
ké republice českého multimediálního umělce Daniela Pešty, 
DeTermination, představuje výběr jeho děl dotýkající se otázky 
genetické, rasové a sociální determinace člověka, za které byl 
letos oceněn na londýnském bienále. | do 7. 5.
Joska Skalník: My tancovat nemusíme   První ucelená pře-
hlídka grafického designu Josky Skalníka, sociálního aktivisty, 
výtvarníka a člena vedení Jazzové sekce Svazu hudebníků. Kurá-
toři výstavy: Pavel Büchler a Karel Haloun | do 4. 6.
I Welcome   V projektu s názvem I Welcome, který vznikl ve spo-
lupráci Art for Amnesty s Centrem DOX, se přední spisovatelé a ilu-
strátoři z dvanácti zemí světa vyjadřují prostřednictvím povídek 
a illustrací k aktuální světové uprchlické krizi | od 29. 3. do 15. 6.

DOPROVODNÝ PROGRAM
26. 04. | Máme otevřeno – své dveře otevřou galerie, divadla, 
hudební kluby, kavárny, ateliéry umělců a další kulturní instituce 
a místa plná kreativity na Praze 7 | koordinátor: Centrum DOX | 
vstup zdarma
29. 04. | 16.00 | Komentovaná prohlídka s Joskou Skalníkem

VZDUCHOLOĎ GULLIVER
V prosinci 2016 byla nad Centrem DOX otevřena unikátní archi-
tektonická intervence, inspirovaná elegantními tvary vzducholodí 
z počátku dvacátého století. 42 metrů dlouhá ocelovo-dřevěná 
konstrukce nazvaná Gulliver se stala novým místem pro setká-
vání současného umění a literatury.

GALERIE 9 – VYSOČANSKÁ RADNICE
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9
tel.: +420 236 041 292
http://galerie9.cz

  otevřeno: po–čt 10.00–19.00, není-li uvedeno jinak

STÁLÁ EXPOZICE
Historie a současnost Prahy 9 v dokumentech a fotogra-
fiích | historická budova radnice

VÝSTAVA
Jiří Vaněk – Poezie barev a tvarů   Obrazy, sochy, poezie | 
do 5. 4.
Spolek pražských výtvarných umělců – Zátiší | od 10. 4. 
do 3. 5.

KREATIVNÍ DÍLNA
Zastav se a tvoř   Dílna je určena pro všechny věkové kategorie, 
tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění. Za 
krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné, na 
chvilku se odreagovat od denního shonu a ještě si odnést vlastní 
umělecké dílo. Nevěříte? Vyzkoušejte to! 
04. 04. | 17.00–19.00 | papírové květiny kusudama
11. 04. | 17.00–19.00 | dárkové krabičky
18. 04. | 17.00–19.00 | zapichovátka do květináče
25. 04. | 17.00–19.00 | závěsný mobil z papíru

DÁMSKÝ KLUB
  K účasti na dílně se nemusíte objednávat, kapacita je ale omezena 
provozními možnostmi. Kurz probíhá přímo ve výstavních prostorách. 
Srdečně vás zveme do prostor galerie.

25. 4. | 19.00–21.00 | relaxační kreslení/ornamenty
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GALERIE ART PRAHA, spol. s r. o.
Aukční dům a Galerie
Staroměstské nám. 20/548, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 211 087; mobil: +420 602 233 723
e-mail: galerie@g-a-p.cz
www.facebook.com/GalerieARTPraha
www.g-a-p.cz

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

Galerie Art Praha je prestižní pražskou galerií, která prezentuje 
především významné a kvalitní české a slovenské malíře 
19. a 20. století. Na trhu působíme už více než 20 let a najdete 
nás v samém centru staré Prahy, na Staroměstském náměstí. 
Tradice Galerie Art Praha sahá do roku 1994. Zaměřujeme se na 
exkluzivní aukce, prodej a výkup kvalitních uměleckých děl pře-
devším od českých a slovenských autorů. Vybíráme díla v širokém 
spektru historických období od velikánů pozdního 19. století, 
přes klasickou modernu 20. století až po kvalitní umělce dnešní 
doby. Galerie je partnerem pro celou řadu významných sběratelů, 
probíhá zde množství výstav, kdy jsou veřejnosti představována 
díla vynikajících osobností a pravidelně pořádá aukce, ve kterých 
vždy patří ke špičce na trhu s uměním. Na webových stránkách 
galerie je možné se stále účastnit ONLINE AUKCE. 

GALERIE CESTY KE SVĚTLU  
ZDEŇKA HAJNÉHO
Zakouřilova 955/9, Praha 4 – Chodov
tel.: +420 272 950 557
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz
www.zdenekhajny.com

  otevřeno: út–ne 14.00–19.00

STÁLÁ EXPOZICE
Netradiční umělecký interiér s obrazy a světelnými ob-
jekty z krystalů Zdeňka Hajného   Interiér působením hudby, 
měnícího se osvětlení a interaktivností jednotlivých kompozic 
nabízí prostředí zcela ojedinělé.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Vesmírná píseň – hudebně obrazová fantazie | út a ne v 15.00
Putování vesmírem – hudebně poetická kompozice | so a ne 
v 17.00
Večerní pořady v 2. p. galerie na www.zdenekhajny.com
Velkoplošné projekce

VÝSTAVA
Jana Hrušková – „Barevné meditace nad míjejícím časem“ 
I do 29. 4.

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

  otevřeno: po–pá 10.00–18.00

PRODEJNÍ EXPOZICE
Obrazy, sochy a grafiky současných umělců   Born, Demel, 
Hodonský, Houska, Lomová, Mansfeldová, Orieškovi, Slíva, Su-
chánek, Šafka ad.
Keramická plastika   Kavanová, Radovi, Samohelová, Taberyová, 
Viková, Volf, Wernerová ad.

VÝSTAVA
Art Prague | Clam Gallasův palác, Husova 20, Praha 1 | od 10. 4. 
do 15. 4.

GALERIE HAVELKA
Martinská 4, 110 00 Praha 1
mobil: +420 603 570 943 
www.facebook.com/GalerieHavelka
www.galeriehavelka.cz

  otevřeno: tvorba v galerii – so, ne, po 11.00–18.00; vernisáž  
– út 18.00–21.00; výstava – st, čt 11.00-18.00

VÝSTAVY
Art Prague   Vl. Kopecký, Vl. Kokolia, J. Hísek, J. Vičar, R. Franta, 
J. Šárová, P. Opočenský, M.Hlinovská, P. Vlček., B. Křivská, L. Se-
mecká | od 10. 4. do 15. 4.

Emil Filla, Zátiší se sokolem, 1930
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Vladimír Kopecký / Na EX!   Výrazová situační instalace zamě-
řená Na EX!/presivní složku tvorby Vladimíra Kopeckého (1931) 
je koncentrovanou poctou skutečnosti, že je to letos právě dvacet 
let, co v roce 1998 poprvé odhalil tento extatický projev v hutné 
barevnosti jako nedílnou součást své vizuální osobnosti. Přesto-
že je tento intermediální umělec tradičně vnímán jako legenda 
českého sklářství světového významu, tato výstava ho ve shodě 
s přesvědčením klasika české kunsthistorie Jindřicha Chalupec-
kého primárně představuje jako malíře. Subtilním způsobem při 
tom ale upozorňuje na přirozené spojení jeho sklářské i malířské 
práce a připomíná také základní atributy jeho uměleckého vyjad-
řování, jimiž jsou vrstva, barva a světlo | kurátor: Radek Wohlmuth 
| od 18. 4. do 24. 5.
Těšíme se na vaši návštěvu!

GALERIE HOLLAR
Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1
mobil: +420 737 288 310
e-mail: hollar@hollar.cz
www.hollar.cz

  otevřeno: út–ne 10.00–12.00, 13.00–18.00

VÝSTAVY
Pavel Sivko: Mimoděk   Výstava kreseb, grafik ilustrací, známek. 
„Malá částečná rekapitulace, spíš mělká zkušební sonda, takové 
nesmělé ohlédnutí za uplynulým časem, ale zároveň vlastně 
zvědavé ohlédnutí, pro mě snad s příslibem, že ještě něco stih-
nu udělat, eventuálně napravit. Na výstavě sice bude ode všeho 
kousek, ale snad to poskytne ucelenější přehled, co a kdy jsem 
v průběhu života dělal. A mně samotnému to pomůže soustředit 
se na to, na co se mám už jen soustředit, neb čas neúprosně běží 
a nezadržitelně se krátí...“ / PS | do 22. 4.
Host / Guest   Grafická mezinárodní prezentace s možnými kon-
ceptuálními přesahy. Tématem je lidská blízkost, sdílené kulturní 
hodnoty, životní zkušenosti, reflexe světa. Kurátorka výstavy: 
Lenka Vilhelmová | 25. 4. v 17.00 vernisáž | do 20. 5.

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

VÝSTAVA
Jsem plnoletá – 18. narozeniny Galerie La Femme | od 1. 4. 
do 30. 4.

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

  otevřeno: po–pá 10.00–12.00 a 13.00–18.00, so 10.00–12.00 
a 13.00–16.00

  nákup a prodej obrazů, kreseb a grafiky autorů 20. století

Václavská 7. 120 00 Praha 2

Jakub Luke‰

224 912 414, 257 044 411
mobil: 603 284 668

110 00 Praha 1, Lazarská 7L A Z A R S K Á

Mgr. Petr Luke‰

257 044 411, 224 912 414
mobil: 603 284 651
GalerieLazarska@seznam.cz

L U K E ·

VÝSTAVY
Česká tvorba XX. století a současná česká tvorba | do 20. 4.
VIII. Aukce Galerie Lazarská | od 23. 4. do 3. 5.

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

  otevřeno denně 10.00–18.00
  vstupné: základní 130, snížené 70, rodinné 360 Kč

VÝSTAVA
Leonardium v Malostranské besedě   Cesta do tvořivé mysli 
renesančního génia Leonarda da Vinci – interaktivní výstava pro 
děti i dospělé | www.leonardium.cz | od 16. 3. do 30. 6.

Viktoria Ban Jiránková, Oslava za velkou louží, olej na plátně / výstava  
Galerie La Femme
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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

VÝSTAVA
Jan Švankmajer – „Relikviáře“ | od 6. 4. do 6. 5.

GALERIE MIRO – KOSTEL SV. ROCHA
Strahovské nádvoří 1/132,118 00 Praha 1 (kostel sv. Rocha)
tel.: +420 233 354 066
e-mail: info@galeriemiro.cz
www.galeriemiro.cz; www.trebbia.eu

  otevřeno: denně 10.00–17.00

VÝSTAVA
Marcus Lüpertz (*1941, Německo) – obrazy a plastiky | 
od 15. 4. do 31. 5.

GALERIE MODERNA
Masarykovo nábř. 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 520 252
www.facebook.com/galeriemoderna
www.aukcegaleriemoderna.cz
www.galeriemoderna.cz

  otevřeno: denně 10.00–12.00 a 13.00–18.00
  vstupné dobrovolné

VÝSTAVY
„3 X 3“   Výstava „3 X 3“ představuje osobitou tvorbu 6 autorů, 
kteří právem patří k vrcholům české výtvarné scény 20. století: 
Václav Boštík, Jiří John, Alena Kučerová, Stanislav Podhrázský, 
Adriena Šimotová, Květa Válová. Záměrem výstavy je ukázat, 
že česká výtvarná scéna není tvořena pouze muži, ale že ženy 
v mnohém s muži, i přes svou různorodost tvoří jeden výtvarný 
neoddělitelný celek | do 8. 4.

„České výtvarné umění ve Francii“   Výstava představuje 
14 českých autorů, kteří žili a tvořili ve Francii – Irena Dědičová, 
František Eberl, František Foltýn, Hella Guth, Jiří Kars, Jiří Kolář, 
Otakar Kubín, František Kupka, Miroslav Moucha, Vojtěch Preissig, 
Miloš Sikora, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen. Autoři, kteří se 
stali součástí světového kulturního dědictví a vývoje světového 
umění | od 12. 4. do 27. 5.

16. 3.– 30. 6. 2018
denně 10.00–18.00

Galerie Malostranská beseda

www.leonardium.cz

Cesta do tvořivé mysli renesančního génia 
LEONARDA DA VINCI
interaktivní výstava pro děti i dospělé

Partner výstavyProducent
Generální partner

Malostranské besedy S podporou Mediální partner

Jan Švankmajer, Grupensex ve filatelistickém klubu, koláž, 71 x 50 cm, 2016

Alena Kučerová, Cesta, 1970, olej, papír
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GALERIE NORA
Gorazdova 3, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 917 922
e-mail: galerie-nora@volny.cz
www.ramovani-nora.cz

  otevřeno: po–pá 9.00–12.00 a 13.00–18.00
  vstup volný

VÝSTAVA
Tomáš Karel Pogoda: Ženy mám rád   „S malováním jsem 
začal v devadesátých letech na popud kamaráda. Kreslím a maluji 
rád. Používám akryl a olejomalbu. Je to pro mě zábavná činnost“. 
Uskutečněné výstavy: 6. 1. 2011 Groovbar, 8. 11. 2011 Bene víno, 
9. 7. 2012 Úsov – muzeum | od 3. 4. do 27. 4.

GALERIE PRE
Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10 (Pražská energetika, a. s. – 
budova B)
e-mail: galeriepre@gejzir.eu; info@gejzir.eu
www.facebook.com/agenturagejzir
www.gejzir.eu

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: po–pá 12.00–18.00
  vstup zdarma

STÁLÁ EXPOZICE
Obrazy Ivana Mládka, Františka Ringo Čecha a Rosti 
Osičky.

VÝSTAVA
Retrospektiva – výstava obrazů a grafik Hynka Luňáka 
(1926–2014)   Technik, konstruktér a vynikající malíř a grafik. 
Praha byla nejen jeho rodným městem, ale i místem, kam se velmi 
často vracel. Od roku 1948 absolvoval řadu výtvarných kurzů, 
kde byli jeho učiteli akad. malíři Vladimír Hroch, Josef Kousal, 
Jaroslav Šámal, dále František Gross, prof. Zdeněk Novotný a An-
tonín Kybal. V 50. letech minulého století kreslil starší vesnická 
stavení, inspiroval se i slavnostmi ve Strážnici a vytvořil kolekci 
kreseb - Horácká architektura a kroje. V 60. letech se věnoval 
konstruktivistické malbě a kresbě přístavů, lodí a jeřábů. Na za-
čátku 70. let upřednostňoval kresbu tužkou, uhlem a pastelem, 
v grafice techniku křídové litografie. Vznikaly tak grafické listy 
na náměty z antiky a renesance: Odysseova cesta, Delfy, Řecké 
pověsti a báje, Reminiscence, Fantazie. Úžasnou představivost 
můžeme sledovat v cyklu Brány. Vybíral si motivy z domova i ze 
zahraničních cest, z Vysočiny, českých a slovenských hor, z Anglie, 

Bretaně a Řecka. Zaujalo ho především krásné okolí Třebíče, údolí 
řek Jihlavy a Oslavy a zejména město samotné. Jeho životním 
krédem byla slova Maxe Švabinského: „Obdivovat přírodu vždy 
a všude – je žít!“ Měl rád uklidňující šumění peřejí a hukot jezů 
řek, miloval ten věčný svár oceánu s pevninou, čas přílivu a odlivu. 
Jeho práce jsou v četných galeriích i v soukromých sbírkách v České 
republice i ve světě | do 27. 4.

GALERIE SCARABEUS
Jana Zajíce 7, 170 00 Praha 7 – Letná (200 m od st. tram Sparta)
tel.: +420 233 383 745; mobil: +420 603 552 758
e-mail: scarabeus@galeriescarabeus.cz
www.galeriescarabeus.cz

  otevírací doba: po zavřeno, út–pá 12.00–18.00, so–ne 11.00–18.00. 
V út–pá 9.00–12.00 po předchozí tel. dohodě nebo mailem komen-
tované prohlídky, případně výtvarné dílny loutek pro školy a skupiny 
nad 6 osob. Součástí prohlídky je i expozice Muzea kávy Alchymista.

  objednání komentovaných prohlídek a dílen: scarabeus@galeriesca-
rabeus.cz, mobil +420 603 552 758.

EXPOZICE
Loutky a rodinná loutková divadla na Letné   Expozice před-
stavuje především prvorepubliková rodinná loutková divadla. 
Návštěvníci uvidí proscénia, opony, kulisy, marionety odlišných 
velikostí navržených několika výtvarníky, ale také nábytek a in-
teriérové doplňky scény. Výstavu doplňují loutkové divadelní hry 
a další dokumenty. Rodinná loutková divadla byla situovaná do 
měšťanských salonů a navázala na tradici šlechtických loutko-
vých divadel. Mnohá vznikala v umělecky orientovaných rodi-
nách s vlasteneckým a literárním cítěním. Do historie rodinných 
loutkových divadel se tak nesmazatelně zapsali Josef a Amálie 
Mánesovi, Václav Levý, Mikoláš Aleš, Artuš Scheiner, Karel Šta-
pfr, Adolf Kašpar, František Kysela a mnozí další. Návrhy loutek 
vytvářeli sochaři, řezbáři i malíři, například Bohuslav Sucharda, 
Jan Král, Karel Svolinský, Karel Štapfer. V současné době počíta-
čů, televizí a mobilů by se rodinné loutkové divadlo mohlo stát 
prostředkem kreativní mezigenerační hry, která umožní nejen 
rozvoj fantazie a výtvarného cítění, ale také slovní zásoby dětí. 
Výstava je uspořádaná na počest zařazení Loutkářství na Slo-
vensku a v Česku do Reprezentativního seznamu nehmotného 
kulturního dědictví UNESCO.

DOPROVODNÝ PROGRAM
  v dopoledních hodinách 9.00–12.00, případně i odpoledne nebo 
o víkendech nabízíme: 

HRY V EXPOZICI
Pro děti máme připravené repliky historických loutek, 
kulis a  proscénií, na kterých si mohou vyzkoušet ovládání 
marionet.
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VÝTVARNÉ DÍLNY
Tvorba loutek, kulis, proscénií, varianty pro předškoláky 
a starší děti, pro skupiny nad 8 osob. Rezervace nutná minimálně 
tři dny předem na scarabeus@galeriescarabeus.cz nebo u Kateřiny 
Ebelové, mobil +420 603 552 758. 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Expozice loutek, případně i Muzea kávy Alchymista pro sku-
piny nad  8 osob. Rezervace nutná minimálně tři dny předem na 
scarabeus@galeriescarabeus.cz nebo u Kateřiny Ebelové, mobil 
+420 603 552 758

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Pro skupiny nad 18 osob, nutno domluvit výběr hry podle vě-
kové skupiny. Rezervace nutná minimálně týden předem na 
scarabeus@galeriescarabeus.cz nebo Kateřiny Ebelové, mobil 
+420 603 552 758

GALERIE SMEČKY
Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 210 268
e-mail: galerie.smecky@ppas.cz
www.galeriesmecky.cz

  otevřeno: út–so 11.00–18.00, ve státní svátky zavřeno
  vstupné: senioři, děti, studenti, ZTP a držitelé Zákaznické karty 
Pražské plynárenské zdarma, ostatní 50 Kč

VÝSTAVY
František Kobliha: Ženy mých snů   Dílo Františka Koblihy 
(1877–1962) tvoří jeden z vrcholů české grafiky 20. století. Jde 
o tvorbu pevně spjatou s literárními předlohami. Většina jeho děl 
je vytvořena technikou dřevorytu, přesto jde o tvorbu nesmírně 
bohatou ve své hloubce a imaginaci. Se svým dílem řazeným 
k pozdnímu symbolismu došel až na práh surrealismu. Během 
života ilustroval a často i typograficky upravil více než 500 knih. 
Výstava v Galerii Smečky je průřezem díla Františka Koblihy 
s akcentem na první, nejsilnější období jeho tvorby. Výjimeč-
nost výstavy Františka Koblihy podtrhuje fakt, že jeho poslední 
samostatná pražská výstava se uskutečnila v roce 1938 | do 7. 4.
Zdeněk a Marie Preclíkovi: Duše   Zdeněk a Marie Preclíkovi: 
Duše   Výstava Zdeňka a Marie Preclíkových představuje průřez 
jejich tvorbou za posledních dvacet let. Zdeněk J. Preclík (1949) 
patří k posledním velkým sochařům. Vypráví své příběhy a jako 
vynikající znalec řemesla zkouší hranice formy a námětů. Marie 
Preclíková (1949), se desítky let živila jako ilustrátorka vědecké 
literatury, zejména atlasů zvířat. Na jejích obrazech je něco zvlášt-
ního, až nepřirozeného. Těžko bychom hledali jiného umělce, který 
propojuje fotorealismus zažitý profesí, se zobrazováním duchovních 
prožitků. Marie v duše věří a je jedno zda rostlin, zvířat či lidí a dává 
jim konkrétní tvar. To, co spojuje dílo Marie a Zdeňka Preclíkových, 
je záliba ve věcech fantaskních, nadpřirozených, záhadných, 

tajemných. Zatímco Zdeněk Preclík hledá a nachází svou inspiraci 
v dávných příbězích, Bibli, středověku, pohádkách a bájích, pro 
Marii je hlavním zdrojem inspirace příroda. Výstava v Galerii Smečky 
je doposud největší přehlídkou jejich tvorby | od 18. 4. do 26. 5.

GALERIE SUPŠ
Galerie Vyšší odborné školy 
uměleckoprůmyslové a Střední 
uměleckoprůmyslové školy
Žižkovo nám. 1, 130 00 Praha 3 (vstup do galerie je možný hlavním 
vchodem školy)
tel.: +420 222 728 255
e-mail: info@sups.cz
www.sups.cz

  otevřeno: po–čt 9.00-17.00, pá 9.00–12.00
  galerie představuje prostor, kde známí umělci a hosté, stejně jako 
vyučující školy a žáci představují svá umělecká díla

  vstup zdarma

VÝSTAVA
VOŠ, malba – výstava obrazů   Výstava představí malířskou 
tvorbu studentů z ateliéru Malba a přidružené techniky Vyšší 
odborné školy uměleckoprůmyslové | od 27. 3. do 27. 4.

Preclíkovi                                                        
Duše

Zdeněk Preclík, 1983
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GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY
Národní 30, 110 00 Praha 1
e-mail: info@galerievaclavaspaly.cz
www.galerievaclavaspaly.cz

  otevřeno: denně 11.00–19.00

         
VÝSTAVA
Zbyněk Sedlecký: „Pravé poledne“ | do 6. 5.

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
Adéla Jánská – Nic krom tebe | od 10. 4. do 11. 5.

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

  spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská
  otevřeno: út–ne 13.00–18.00 vyjma státních svátků

VÝSTAVA
Vendula Chalánková – AU!   Výstava s víceznačným názvem, 
který je možné dešifrovat jako astronomickou jednotku délky, 
prošlou pražskou espézetku, chemickou značku zlata i nejčastější 
citoslovce bolesti, představuje nejen reprezentativní výběr obra-
zů Venduly Chalánkové z posledních let, ale i premiérovou sérii 
osobních „tragikomiksů“ nebo autorčiny animace vytvořené pro 
Českou televizi | kurátor Radek Wohlmuth | do 15. 4.

DOPROVODNÝ PROGRAM
12. 04. | 18.00 | Komentovaná prohlídka výstavy s Ven-
dulou Chalánkovou

STÁLÁ SOUČÁST VÝSTAVY / PŮDA VILLY PELLÉ 
Vystřihovánky s Vendulkou – vytvořte si barevné koláže podle 
šablonek Venduly Chalánkové

NABÍDKA PRO ŠKOLY A ŠKOLKY / TD NA OBJEDNÁNÍ
  délka tvůrčí dílny: 90 min, kapacita: dle dohody, cena: min 1 000 Kč/ 
dílna (skupiny nad 17 dětí 60 Kč / dítě), objednávky a informace: 
dilny@villapelle.cz, www.villapelle.cz/tvurci-dilny

AU! V tragikomiksu s Vendulou Chalánkovou | Komentovaná 
prohlídka výstavy s tvůrčí dílnou pro II. stupeň ZŠ a střední školy
Také vám všední den připravil pár hořkých chvil, až by člověk brečel? 
Pojďte s námi objevit co je to „tragikomiks“. Zasmějeme se absurdi-
tám všedního dne, seznámíme se s kouzlem stylizace a vytvoříme si 
vlastní komiks s jedinečným hrdinou – se sebou samým. Jen na vás 
je zvolit si situaci, jen na vás je, jste-li hrdinou a jakým.
Papírové zpívánky s Vendulou | Komentovaná prohlídka 
výstavy s tvůrčí dílnou, pro I. stupeň ZŠ a MŠ
Ahoj dětičky, přijďte zpívat písničky! Cože, do galerie? Vždyť v té 
máme tišší být, nad díly se podivit. U nás ale výjimku máme, 
společně si zazpíváme. Lidové to písničky, v doprovodu lištičky. 
Pak své dílo vytvoříme, kouzlo animace objevíme. S obrázky si 
budem hrát, společně si povídat. Inspirováni animovanými lidov-
kami, které Vendula Chalánková realizovala pro Českou televizi, 
si děti vytvoří vlastní koláž.

GALERIE VILLA PELLÉ PŘIPRAVUJE 
03. 05. – 15. 07. | Mikulášovy patálie a jiné... Jean-Jacques 
Sempé poprvé v Praze | Ilustrace, kresby, titulní strany maga-
zínů. Villa Pellé představí celé bohatství tvorby světoznámého 
francouzského autora, a to nejen v expozici, ale i díky nabitému 
doprovodnému programu pro celou rodinu.

FRESH SENIOR KLUB / VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  
PRO SENIORY
Villa Pellé – Praha 6, Atrium a KC Vozovna – Praha 3, Písecká brána 
– Praha 6
www.freshsenior.cz

  informace a rezervace: út–pá 10.00–14.00 na tel.: 224 326 180 nebo 
na info@porteos.cz

  pořádá spolek PORTE za finanční podpory MČ Praha 6
  vstup zdarma

Zbyněk Sedlecký, Telefon, 200 x 205 cm, 2017, akryl na plátně
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  KC Vozovna – místa k sezení volná do vyčerpání kapacity sálu. 
Rezervace místa možná také na www.kcvozovna.cz/program nebo 
osobně v kanceláři Vozovny po–pá 11.00-18.00. U pořadu s ozna-
čením „rezervace nutná“ je rezervace možná pouze na arch papíru 
u vstupu do sálu v den konání pořadu FS

  Villa Pellé – u pořadů s uvedením „rezervace nutná“ účast možná 
pouze po zarezervování místa na e-mailu: info@porteos.cz, nebo  
tel. +420 224 326 180

03. 04. | 16.00 | Specifika výživy seniorů – konkrétní výživová 
doporučení pro správné stravování ve vyšším věku | Villa Pellé
09. 04. | 17.00 | Sestry Havelkovy – dámské vokální trio Olga 
Bímová, Petra Kohoutová a Anna Vávrová, které propadlo kouzlu 
rané swingové hudby a již řadu let provází své posluchače do 
období mezi dvěma světovými válkami | Atrium Žižkov
10. 04. | 16.00 | Knihy vážně, nevážně s Vratislavem Ebrem 
– beseda se spisovatelem a bývalým knihkupcem Vratislavem 
Ebrem o knihách, inspiraci psaní knih i o úskalích vedení knih-
kupectví | Villa Pellé
16. 04. | 16.00 | Setkání s Valerií Zawadskou – povídání se 
známou herečkou a oceňovanou dabérkou | KC Vozovna
17. 04. | 16.00 | Rozhlasové příběhy s Tomášem Černým – 
tématem pořadu bude tentokrát rozhlasová cenzura | Villa Pellé
23. 04. | 15.45 | Návštěva Klementina – prohlídka s průvod-
cem za dotované vstupné 50 Kč | rezervace nutná!
24. 04. | 16.00 | Portugalsko s Janem Burianem – zemi 
s bohatou historií, slavnými mořeplavci, kulturou ovlivněnou 
nejen křesťanstvím, ale významně i Maury, rodiště slavného 
hudebního stylu Fado představí cestovatel, průvodce, ale také 
skladatel a písničkář Jan Burian | Písecká brána 
30. 04. | 16.00 | Fresh memory – jogging pro svěží paměť 
– přijďte si procvičit neurony a zlepšit paměť na druhé letošní 
lekci Fresh memory s certifikovanou trenérkou paměti III. stupně, 
Mgr. Adrianou Rohde Kabele | KC Vozovna

GALERIE VLTAVÍN
Masarykovo nábř. 36, 110 00 Praha 1
tel.: +420 604 215 296
e-mail: nabrezi@galerie-vltavin.cz
www.galerie-vltavin.cz

  otevřeno: denně 10.00–12.00, 13.00–18.00
  vstupné dobrovolné

VÝSTAVY
Otvírání studánek – Jan Chaloupek   Autor na výstavě před-
stavuje práce z posledních dvou let. Hlavním cyklem je Otvírání 
studánek, jedná se o zpracované vzpomínky z dětství stráveného 
na Vysočině.  V dalších obrazech je autor inspirován krajinnými 
motivy ze Šumavy. Jedná se o ztvárnění přírody v asociativní rovi-
ně a nádechem existenciálního pocitu. Představeny budou obrazy 

například z cyklu Na horizontu. Součástí výstavy bude projekce 
dokumentárního filmu o autorovi z dílny Petra Skaly | do 6. 4.

Předaukční výstava k aukci Moderní a současné umění 
(156. aukce) | od 11. 4. do 26. 4.

AUKCE
26. 04. | 18.00 | Aukce Moderní a současné umění | Kamenný 
sál Rezidence Ostrovní, Ostrovní 8, Praha 1

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

  otevřeno: denně 10.00–20.00; Gallery shop

VÝSTAVY
Salvador Dalí
Alfons Mucha
Andy Warhol a Československo

Petr Jedinák – Bringer of Spring
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GEOGRAFICKÁ SEKCE PŘF UK A NATIONAL 
MUSEUM OF FINE ARTS VALLETA
Albertov 6, 128 43 Praha 2 (2. patro – předsálí Mapové sbírky)
tel.: +420 221 951 590
www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka

  otevřeno: po–pá 9.00–17.00, vstupné: zdarma

VÝSTAVA
Mapy obležení: Siege Maps   Výstava představuje unikátní 
kolekci čtyř renesančních map Velkého obležení Malty od Gio-
vanni Francesca Camocia z roku 1565. Komplet byl v roce 2017 
zapsán do programu UNESCO Paměť světa. Camociovy mapy 
rychle informovaly Evropu nejen o průběhu obležení, ale jako 
první z dobových médií zaznamenaly vítězství řádových rytířů 
a Malťanů proti velké přesile Turků a pirátů. Expozice přibližuje 
vznik map, kdo je vytvořil, kde jsou rozdíly mezi verzemi a popisují 
geografické a bitevní situace. Výstava byla připravena k oslavě 
česko-maltského úspěšného zápisu do registru světového dědictví 
UNESCO. Tři verze mapy se nacházejí v National Museum of Fine 
Arts Valleta (Malta). Druhá verze byla nedávno objevena v Ma-
pové sbírce PřF UK. Tak mohl být znovu sestaven původní cyklus. 
Tři plánky jsou zároveň světovými unikáty. Výstavu doprovázejí 
digitální prezentace čtyř verzí mapy bitvy, její animace a ukázka 
tradiční výroby mědirytiny mapy na Maltě | do 15. 5.

JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Jeruzalémská 7, Praha 1 – Nové Město
www.synagogue.cz/Jerusalem

  otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 10.00–17.00
  vstupné zahrnuje prohlídku synagogy: dospělí 80 Kč, děti 6–15 let, 
senioři a studenti 50 Kč, děti do 6 let zdarma; vstupné pro skupiny CK 
s průvodcem: dospělí 50 Kč, děti 6–15 let, senioři a studenti 30 Kč, 
děti do 6 let zdarma

  pro vstup je také platná společná zlevněná vstupenka ze Staronové 
synagogy a vstupenka ze Židovského muzea v Praze (je možné ji 
využít i druhý den)

Synagoga byla postavena v letech 1905–1906 podle 
projektu vídeňského architekta Wilhelma Stiassného 
a kombinuje secesní tvarosloví s maurským stylem. Synagoga je 
unikátní památkou pražské architektury počátku 20. sto-
letí a současně nádherným příkladem synagogální architektury 
Rakousko-Uherska. Návštěvníky zaujme obnovené hlavní průčelí 
a portál a dále restaurované nástěnné malby a vitráže oken. Po-
řádají se zde koncerty a výstavy.

STÁLÉ VÝSTAVY
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek   Poprvé 
se veřejnosti představuje poválečná historie pražské židovské 
komunity.
Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989   
Výstava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, 
které jsou ve správě Židovské obce v Praze.
10 hvězd. Revitalizace židovských památek v České re-
publice   Výstava pojednává o projektu realizovaném Federací 
židovských obcí. Jedná se o rekonstrukce synagog a rabínských 
domů. Dosud bylo zrekonstruováno 10 objektů.

VÝSTAVA
Stigmatizovaná místa. Výstava fotografií – Karel Cudlín 
| do 10. 6.

LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 211 567
e-mail: lgp@lgp.cz
www.facebook.com/LeicaGallery
www.lgp.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–21.00, so+ne a státní svátky 14.00–20.00
  vstupné: dospělí 70 Kč; studenti a senioři od 60 let 40 Kč; rodinné 
vstupné 140 Kč; studenti uměleckých škol a školní skupiny nad 10 
osob s doprovodem 30 Kč; ZTP, ZTP/P, děti do 12 let a novináři zdarma

Leica Gallery Prague je fotografická galerie, která je součástí 
celosvětové nadnárodní sítě Leica Galerií. Sídlí v centru Prahy, 
výstavní prostory doplňuje kavárna a fotografické knihkupectví. 
Galerie také pořádá večerní besedy s významnými osobnostmi 
fotografie, fotografické workshopy, lektorské programy pro stu-
denty a zabývá se prodejem uměleckých fotografií.

VÝSTAVY
World On Fire | The Burning Man Collection by Marek 
Musil   Přední český módní a reklamní fotograf Marek Musil se 
ve své volné tvorbě zaměřil na fenomén amerického festivalu 
Burning Man, který se koná od druhé poloviny osmdesátých 
let uprostřed nevadské pouště, přesněji v lokalitě Black Rock 
Desert. S foťákem navštívil i nejznámější odnože festivalu a to 
Midburn v Izraeli a Afrikaburn v Jihoafrické republice. Nyní 
máte možnost nasát svobodomyslnou atmosféru festivalů 
v obsáhlém fotografickém triptychu World of Fire | do 8. 4.
Jmenuji se Robert Vano   Robert Vano slaví sedmdesáté 
narozeniny a rekapituluje. Ve výběru kurátora výstavy Adolfa 
Ziky se můžete setkat s jeho nejvýznamnějšími a nejcharakte-
rističtějšími fotografiemi nejen v klasickém černobílém pojetí, 
ale i v barevném provedení | od 12. 4. do 17. 6.
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LEICA GALLERY CAFÉ

David Gaberle: Maskulit   Fotografie o mužském světě | 
do 3. 4.
Tomáš Vocelka | od 4. 4.
Podrobnosti a další akce aktuálně na www.lgp.cz.

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR, KLEMENTINUM
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 663 111
www.facebook.com/narodni.knihovna
www.nkp.cz

  Nepřehlédněte: Národní knihovna ČR je uzavřena 30. 3. – 2. 4.

VÝSTAVNÍ CHODBA V PŘÍZEMÍ (VCHOD A)
  otevřeno: po–so 9.00–19.00
  vstupné: 10 Kč (čtenáři NK ČR zdarma)

Život a dílo Vincenze Pilze   Panelová výstava, podpořená z fon-
du Evropské unie, představuje rozsáhlé a rozmanité dílo sochaře 
Vincenze Pilze (1816–1896). Jeho práce byly určeny převážně do 
veřejného prostoru. Pro pražskou univerzitní knihovnu vytvořil 
bustu P. J. Šafaříka | do 28. 4.
Čeští autoři v perských překladech – Literární umělecká 
a odborná tvorba, přeložená a vydaná v Íránu   Výstava 
dokumentuje prostřednictvím perských překladů českých autorů, 
jak si íránská kulturní veřejnost postupně hledá a vytváří vztah 
k československé a posléze české kultuře. Je překvapivé a záro-
veň potěšující, že se tak malá země může chlubit tak velkým 
množstvím překladů do tak geograficky i formálně vzdáleného 
jazyka I do 24. 4.

GALERIE KLEMENTINUM 
vstup z Mariánského náměstí, vchod B2

  otevřeno: út–ne 10.30–18.00
  vstupné: dospělí 50 Kč; senioři, studenti 40 Kč; skupina 10 a více 
osob 40 Kč/ osobu; děti 6-15 let 20 Kč, děti do 6 let zdarma, není-li 
uvedeno jinak.

Středověká kniha na dosah   Unikátní výstava seznámí veřej-
nost s částí produkce společnosti Tempus Libri, která se dlouho-
době specializuje na výrobu věrných uměleckých kopií vzácných 
historických originálů. Prohlédnout a prolistovat si tentokrát bude 
možné kolekci faksimile vzácných, zejména českých, rukopisů 
a inkunábulí. Výstavu doplní i originály některých starých tisků | 
vstup zdarma I od 6. 4. do 19. 4.
Lobkovická mapová sbírka   Výstava představuje výběr starých 
map, plánů a zeměpisných atlasů z období 1579-1880 ze sbírky 
hořínsko-mělnické větve rodu Lobkowiczů, která byla r. 1928 od-
koupena státem a nyní je uložena v Národní knihovně ČR. K vidění 
budou jedny z nejstarších kartografických vícebarevných mědiry-
tin, raných litografií či prvních jazykových map i patrně nejstarší 

tištěná železniční mapa na území monarchie, dále rukopisné ma-
py lobkowiczkých panství a rovněž mapy spojené s působením 
Lobkowiczů v zahraničí | od 27. 4. do 17. 6. 

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

  otevřeno: denně mimo pondělí 12.00–19.00
  vstup zdarma

VÝSTAVY
Lucie Vysloužilová – Jsem unikát   Výstava je inspirovaná 
výjimečnými talentovanými lidmi, kteří stejně jako autorka vzali 
osud zcela do svých rukou, vymanili se ze systému a žijí život 
svých snů | do 15. 4.
Luděk Vojtěchovský   Tvorba Luďka Vojtěchovského dozrála 
k vysoké kvalitě intenzivní a dlouholetou prací v tichém sou-
středění. Jeho dílo je důkazem, že umění fotografie vyrůstá ne-
nápadně i mimo velká centra a v době digitálních manýr všeho 
druhu stále ještě(!) na půdě klasických fotografických postupů | 
od 19. 4. do 27. 5.

NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 604 870 607
e-mail: info@novasin.org

  www.novasin.org
  otevřeno: denně mimo pondělí 11.00–18.00

VÝSTAVY
Luděk Jirousek: „Přírodovědcovy vizuální symfonie & jiné 
obrazy“   Hudba se neomezuje jen na svět zvuku. Existuje i hudba 
vizuálního světa. Tu zcela originálně na plátnech neobvyklých 
formátů komponoval přírodovědec zabývající se výzkumem 
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činnosti štítné žlázy, RNDr. Luděk Jirousek (1925–1999). Kreslil 
zručně od tří let a toužil stát se malířem, ale pro jeho otce byla 
tato volba nepřijatelná. Vrozenému malířskému nadání se mohl 
plně věnovat až v důchodu, nicméně kreslil i maloval, kdykoli mu 
to jeho náročné povolání dovolilo. Základem jeho vzdělání byly 
exaktní vědy, především chemie a biologie; uctíval matematiku. 
Měl rovněž důkladné znalosti ve vědách humanitních. Ke své 
malířské tvorbě přistupoval jako k výzkumu. Jeho obrazy nejsou 
prudkými výtrysky či pozvolnými výlevy emocí v barvách, ale jsou 
racionálně, hluboce a do detailu promyšlené. Citu nepostrádají. 
V barevných kompozicích je možno objevit nadsázku a dokonce 
i humor | od 4. 4. do 22. 4.

Rostislav Novák: „Obrazy – Odrazy“   Výstava představí obrazy 
vzniklé v posledních letech. Její název „Obrazy – Odrazy“ odka-
zuje na autorův zájem o vztah mezi vědou a spiritualitou. Přední 
vědci začínají připouštět existenci souvislostí mezi ryzí fyzikou 
a metafyzikou. Připouští, že existují jiné, vyšší roviny reality, 

které nemůžeme 
nijak dokázat, ale 
ze kterých pochází 
náš život a umění. 
Autor se snaží, aby 
v  jeho obrazech 
se „odrážela“ tato 
jiná realita, ve 
které neexistuje 
čas ani prostor, 
ale zároveň aby 
z  nich vyzařovala 
pozitivní energie, 
žitá zde, v  tomto 
časem svázaném 
a prostorem ohra-
ničeném světě. Ve 
více méně abs-
traktních velko-

formátových obrazech autor používá ne zcela obvyklé malířské 
postupy a kombinuje různé techniky ve snaze najít přesvědčivé 
vyjádření výtvarného záměru | od 25. 4. do 13. 5.

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

DLOUHODOBÉ VÝSTAVY
Blanka Matragi   K 30. výročí tvorby Blanky Matragi. Světově 
proslulá módní návrhářka Blanka Matragi navazuje na úspěšnou 
výstavu z roku 2006 a představuje svou tvorbu – zejména šaty, 
oděvní doplňky, ale také sklo, porcelán, sochy, lustry, šperky, 
grafiky aj. | prodlouženo do 31. 12. 2020

  vstupné: plné 260 Kč, snížené 155 Kč (pro návštěvníky nad 60 let, 
studenty SŠ a VŠ do 26 let, držitele průkazů ZTP, ZTP/P), rodinné 
550 Kč (1–2 dospělé osoby a 1–3 děti do 18 let), školní skupiny (ZŠ, 
SŠ, VŠ) 85 Kč za osobu (při minimálním počtu 10 studentů), 10% 
sleva z plného vstupného 235 Kč pro držitele Opencard nebo Lítačky, 
zvýhodněné: 1 Kč pro děti do 10 let v doprovodu rodičů, pedagogický 
doprovod skupiny minimálně 10 studentů, zdarma: držitelé AMG

Kamil Lhoták – Retrospektiva   Výstava nabídne přes 120 
obrazů věhlasného malíře Kamila Lhotáka, jednoho z nejpo-
pulárnějších českých malířů vůbec. Zastoupeny budou všechna 
zásadní Lhotákova motivická témata. Vystavená díla pochází ze 
státních i soukromých sbírek, řada z nich bude vystavena vůbec 
poprvé. Výstavu bude po celou dobu provázet bohatý doprovodný 
program | www.retrogallery.cz | do 22. 4.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE – 
KŘÍŽOVÁ CHODBA,  
RYTÍŘSKÝ SÁL
Staroměstské nám. 1, 110 00 Praha 1

  otevřeno: denně 10.00–18.00
  vstupné: základní 90 Kč, snížené 40 Kč

VÝSTAVA
Praha fotografická 2018 – Praha a její proměny (Z Karlína 
do Podolí)   Výstava vítězných a vybraných fotografiích ze soutěže 
Cena Praha fotografická | od 16. 3. do 28. 4.
Doplněno výstavou nevidomých sochařů.

Sultánův průlet písečnou bouří v Utahu, 1982, akryl na lepence, 60 x 40 cm

Rostislav Novák, Multiverzum, akryl,  
um. plátno, 200x143 cm

Ivan Svatoš, Dva světy

130  galerie, výstavy



Kam vyrazit v Praze 
na skvělou kávu?

Inspirujte se na

kavarny.prague.eu



Přijďte s námi oslavit 100. narozeniny republiky na Pražském hradě 

VÝSTAVNÍ PROJEKT 
ZALOŽENO 1918 

JEDINEČNÝ 
VÝSTAVNÍ PROJEKT   

VÁM PŘEDSTAVÍ OSOBNOSTI I PŘEDMĚTY, 
KTERÉ TVOŘILY HISTORII

LABYRINTEM DĚJIN ČESKÝCH ZEMÍ 
27. 2. – 1. 7. 2018 / Císařská konírna Pražského hradu

DOTEKY STÁTNOSTI 
10. 5. – 28. 10. 2018 / Jízdárna Pražského hradu

STRÁŽ NA HRADĚ PRAŽSKÉM
28. 6. – 28. 10. 2018 / Tereziánské křídlo Starého Královského paláce

Změna programu vyhrazena.

www.hrad.cz/zalozeno1918



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

 A většina historických památek na Pražském hradě má bezbariérový 
vstup

Pražský hrad – sídlo českých knížat a králů od konce 9. století 
se vyvíjí nepřetržitě po celých jedenáct set let. Dnes je sídlem 
prezidenta republiky. Konají se zde slavnostní státní akty, vý-
znamné koncerty, výstavy.

INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRAŽSKÉHO HRADU 
II. nádvoří tel. +420 224 372 423, 224 372 419, III. nádvoří 
tel. +420 224 372 434, 224 372 435, info@hrad.cz, otevřeno 
denně 9.00–17.00

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY 
tel. +420 224 373 584, info@hrad.cz, v češtině 50 Kč, cizojazyčně 
100 Kč – 1 osoba/každá započatá hodina výkladu

NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ
Hradní areál: celoročně otevřen 6.00–22.00
Objekty se vstupenkou: Starý královský palác, expozice Příběh 
Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou, 
Obrazárna Pražského hradu, Rožmberský palác  9.00–17.00. Ka-
tedrála sv. Víta 9.00–17.00 (v neděli po ukončení bohoslužeb od 
12.00, poslední vstup vždy v 16.40). Velká jižní věž 10.00–18.00. 
Expozice Svatovítského pokladu 10.00–18.00. 
Zahrady Pražského hradu a Jelení příkop jsou v letní sezoně 
otevřeny 10.00–18.00. Zahrada na Baště je otevřena celoročně 
denně 6.00–22.00.  

CENÍK VSTUPNÉHO DO HISTORICKÝCH OBJEKTŮ 
PRAŽSKÉHO HRADU

  ceny jsou uvedeny v pořadí: plné vstupné/sleva*/rodinné vstupné

Pražský hrad – okruh A: Starý královský palác, expozice Příběh 
Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, katedrála sv. Víta, Rožmberský 
palác, Zlatá ulička – 350/175/700 Kč
Pražský hrad – okruh B: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, 
katedrála sv. Víta, Zlatá ulička – 250/125/500 Kč
Pražský hrad – okruh C: Expozice Svatovítského pokladu, 
Obrazárna Pražského hradu – 350/175/700 Kč
Obrazárna Pražského hradu: 100/50/200 Kč
Expozice Příběh Pražského hradu: 140/70/280 Kč
Expozice Svatovítského pokladu: 250/125/500 Kč
Velká jižní věž katedrály sv. Víta: 150 Kč (jednotné vstupné)

* SLEVY VSTUPNÉHO:
– mládež od 6 do 16 let
– studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let
– rodinné vstupné (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)
– senioři starší 65 let

VSTUPNÉ PRO TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL:
Pražský hrad – okruh A + Obrazárna – žáci základních škol 
s pedagogickým doprovodem po předložení jmenného seznamu 
potvrzeného školou (vstupné pro skupinu v max. počtu 30 žáků 
+ 2 osoby doprovodu) – 150 Kč

VOLNÝ VSTUP:
– děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem
– děti do 6 let
– držitelé průkazu ZTP
– držitelé průkazu ZTP-P včetně jedné osoby doprovodu
– licencovaní průvodci s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky 
do návštěvnických objektů
Vstupenky jsou platné 2 dny. Zakoupené vstupenky nelze 
vracet. Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu 
nebo dokladu o denním studiu. Vstupné na výstavy, přednášky, 
koncerty a podobné akce je stanovováno samostatně.
Fotografování interiérů – licence: fotografovat je možno 
pouze bez použití blesku a stativu. Fotografovat nelze v expozici 
Příběh Pražského hradu, expozici Svatovítského pokladu, v Ob-
razárně Pražského hradu, v Rožmberském paláci, a v Mihulce. 
Cena 50 Kč.

VÝSTAVY

TEREZIÁNSKÉ KŘÍDLO STARÉHO 
KRÁLOVSKÉHO PALÁCE

  otevřeno: denně 9.00–17.00
  vstup ze stálé expozice Příběh Pražského hradu

Obnova Pražského hradu v letech 1918–1929   První pro-
jekt Pražského hradu věnovaný 100. výročí vzniku samostatného 
československého státu ukazuje proměnu Pražského hradu z mo-
narchického symbolu v sídlo prezidenta demokratické republiky 
i složitý proces vzniku a přijímání koncepce nové podoby Hradu 
a jeho následnou přestavbu, stejně jako s přestavbou související 
archeologické výzkumy a rozvoj památkové ochrany jedinečného 
hradního areálu | do 6. 5.

CÍSAŘSKÁ KONÍRNA
  otevřeno: denně 10.00–18.00

ZALOŽENO 1918   Výstavní projekt k 100. výročí vzniku ČSR. 
Labyrintem dějin českých zemí. Originální archiválie a další 
unikátní předměty představí zlomové okamžiky ve vývoji českého 
státu od 10. stol. do současnosti. K vidění budou pohřební insignie 
Přemysla Otakara II., originální svazky zemských desek pražských, 
brněnských, olomouckých a opavských, dále např. washingtonská 
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deklarace a další dokumenty českých panovníků a významných 
osobností. Po delší době bude opět vystavena v originále tzv. 
Zlatá bula sicilská, zlatá bula českého krále a císaře Svaté říše 
římské národa německého Karla IV. či Rudolfův majestát pro 
evangelické stavy | do 1. 7. 
K dalším výstavám v rámci projektu „Založeno 1918“ více in-
formací na www.hrad.cz/zalozeno 1918

PROSTOR POD PLEČNIKOVOU VYHLÍDKOU
  otevřeno denně 10.00–18.00

Josip Plečnik – Architektura pro novou demokracii   Do-
kumentace unikátní výstavy z  roku 1996 u příležitosti 100. 
výročí vzniku Československa. Výstava představuje podobu jed-
noho z nejvýznamnějších kulturních projektů, realizovaných na 
Pražském hradě v 90. letech 20. století. Výstava práce a odkazu 
architekta Josipa Plečnika zahrnovala  sedm expozic v  interi-
érech Pražského hradu a čtyři tematické instalace Plečnikovy 
architektury v exteriérech, pojaté jako exponáty in situ. Ty byly 
propojeny pětatřiceti tematickými zastávkami na trase výstavy, 
jež zahrnula všechny Plečnikovy realizace z období 20. a 30. let, 
kdy zde působil na pozvání TGM jako hradní architekt. Plečnikovo 
dílo v areálu Hradu se tak de facto stalo součástí výstavy, což 
byl z hlediska rozsahu a geniu loci Hradu v oblasti současného 
výstavnictví unikátní počin | od 18. 4. do 20. 5.

DOPROVODNÉ AKCE

Po stopách Karla IV. na Pražském hradě   Po stopách Karla IV. 
se mohou návštěvníci vydat v rámci tzv. Karlova okruhu: prohlídka 
26 míst v areálu Pražského hradu, během které se návštěvníci 
dozvědí o stavebních a uměleckých počinech, kterými Karel IV. 
významně zasáhl do jeho podoby. Trasa prohlídky vede ke ka-
tedrále sv. Víta, ke Starému královskému paláci, kostelu Všech 
svatých nebo k Nejvyššímu purkrabství. Upozorňuje i na stavby, 
které vplynuly do stavební hmoty mladších objektů, takže si je 
dnes už nelze prohlédnout. Ke Karlovu okruhu byla vydána do-
provodná publikace.

STÁLÉ EXPOZICE

KAPLE SV. KŘÍŽE NA PRAŽSKÉM HRADĚ
II. nádvoří

  otevřeno: denně 10.00–18.00

Svatovítský poklad   V kapli sv. Kříže na II. nádvoří Pražského 
hradu se ukrývá výběr toho nejlepšího z chrámového pokladu 
shromažďovaného při kostele a katedrále sv. Víta od 11. století. 
Stálá výstava Svatovítského pokladu představuje 139 předmětů 
vysoké historické a umělecké ceny, mj. náročně zdobené 
relikviáře, monstrance a jiné liturgické náčiní včetně bohatě vy-
šívaných rouch. Většina předmětů je zhotovena z pozlaceného 
stříbra či ryzího zlata. Nejvzácnějším mezi vystavenými díly je 

Kalich; Kolín, knížecí hrob; zlacené stříbro; 9. století, doplněno v 19. století;  
foto © Alžběta Kumstátová; Národní muzeum

Interiér Kaple sv. Kříže, foto © Správa Pražského hradu
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více než půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který nechal 
ve druhé polovině 14. století zhotovit císař Karel IV. pro relikvie 
Kristova umučení. Pod křišťálovými víčky se tak v kříži skrývají 
dřevo z kříže, na němž byl Kristus ukřižován, trn z koruny, jíž byl 
korunován nebo část houby, kterou byl na kříži napájen. Po ob-
vodu kříž lemuje dvacet dva modrých kamenů (převážně safírů 
a akvamarínů) a dvanáct pravých perel. Z mladších předmětů 
v Pokladu k nejpozoruhodnějším patří zlatá monstrance z roku 
1766, jejíž zlaté tělo zdobí více než 700 drahokamů. Tato monst-
rance je jednou ze tří zlatých barokních monstrancí, dochovaných 
v českých zemích.
V expozici však návštěvníci najdou i předměty původně profán-
ního charakteru. Příkladem je křišťálový soudek z 16. století, 
který se relikviářem stal až druhotně – poté, co do něj karlštejnští 
purkrabí vložili ostatky sv. Agáty a sv. Alžběty.
Zajímavý je také interiér samotné kaple sv. Kříže, která byla 
pro účely stálé expozice Svatovítského pokladu stavebně reno-
vována a kompletně restaurována. Výzdobě kaple, postavené po 
polovině 18. století podle návrhu architekta Niccolo Pacassiho, 
vévodí oltářní obraz Krista na kříži v životní velikosti, který v roce 
1762 vytvořil František A. Palko.

STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC – GOTICKÉ 
PODLAŽÍ

  otevřeno: denně 9.00–17.00

Příběh Pražského hradu   Dějiny Pražského hradu od prehisto-
rie až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktiv-
ní programy s vizualizacemi stavebního vývoje hradního areálu. 
Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných 
exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá 
trasa, chronologicky přibližuje význačné představitele českého 
státu, zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je 
umístěna v hlavních sálech gotického podlaží Starého královské-
ho paláce. Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata 
spojená s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh 
církve a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, 
Příběh korunovací i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky 
jsou umístěny v nově zpřístupněných prostorách navazujících na 
hlavní trasu prohlídky | k aktuálnímu programu více informací na 
www.pribeh-hradu.cz a www.hrad.cz

PŘEDNÁŠKY
05. 04. | 17.00 | Královská zahrada a její renesanční kle-
not – Královský letohrádek/vycházka. Přednášející: PhDr. 
Veronika Seidlová, Ph.D.
19. 04. | 17.00 | Sochařská výzdoba katedrály sv. Víta do 
husitských válek. Přednášející: Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc.
K aktuálnímu programu více informací na www.pribeh-hradu.cz 
a www.hrad.cz

OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
II. nádvoří

  otevřeno: denně 9.00–17.00

Obrazárna Pražského hradu je nejstarší kontinuálně exis-
tující sbírkou obrazů v našich zemích. Návštěvníci si v prosto-
rách původních renesančních koníren prohlédnou vybraná díla 
dvorských umělců, starých mistrů německé a nizozemské 
renesance, italské renesance a manýrismu i umělců stře-
doevropského a holandského baroka.
K aktuálnímu programu více informací na www.hrad.cz

PRAŠNÁ VĚŽ (MIHULKA)

Z technických důvodů je až do odvolání uzavřena.

ZLATÁ ULIČKA
  expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových 
okruhů, od 17.00 do 22.00 není vstup zpoplatněn, ale expozice, 
včetně věže Daliborky, jsou uzavřeny

Stálá expozice ve Zlaté uličce   Zlatá ulička je zřejmě nejroman-
tičtějším místem Pražského hradu. Kromě opravených barevných 
drobných domků nabízí novou stálou expozici, která přibližuje 
život v Uličce ve všech obdobích její 500leté existence. Návštěvníci 
mohou nahlédnout například do domácnosti věhlasné jasnovid-
ky Matyldy Průšové, seznámit se s příbytky zlatníka, červeného 
střelce či hradní ranhojičky. V kuchyni amatérského filmaře pana 
Každého mohou posedět při projekci dobových filmů a u švadlen-
ky si připomenou písničky Karla Hašlera. Ve zbylých domečcích 
jsou opět v provozu tradiční obchůdky. Pozoruhodná je i výstavka 
předmětů objevených při posledním archeologickém průzkumu.

KONCERT
29. 04. | 18.00 | Výroční koncert Hudby Hradní stráže a Po-
licie ČR. Kelley Hollis, USA – soprán, Cima d’Oro, Valle Di 
Ledro, Itálie – mužský sbor, Christiano Ferrari – sbormistr, 
Hudba Hradní stráže a Policie ČR, plk. Václav Blahunek 
– šéfdirigent. Jubilejní koncert k 73. výročí vzniku orchestru 
představí jak kmenové tak hostující sólisty převážně v českém 
repertoáru dechové symfonické hudby. Koncert se koná ve spolu-
práci s festivalem Americké jaro | Španělský sál | bližší informace 
na www.hrad.cz
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Vrtbovská zahrada 
barokní skvost Prahy 

se otevírá již 30. 3. a proto neváhejte  
a přijďte se přesvědčit o její kráse a mystičnosti.

www.vrtbovska.cz
Karmelitská 25, 110 00 Praha - Malá Strana, tel.: +420 603 233 912
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památky
VÝZNAMNÉ PAMÁTKY

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
Jindřišská, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
tel.: +420 224 232 429 
e-mail: pokladna@jindrisskavez.cz
www.jindrisskavez.cz

  otevřeno: denně 10.00–19.00
  vstupné: základní 120 Kč, senioři a studenti 80 Kč, děti 50 Kč, rodinné 
290 Kč

  rezervace vstupenek na výše uvedených kontaktech

STÁLÁ EXPOZICE
Muzeum pražských věží   Naprosto jedinečná expozice před-
stavuje návštěvníkům 120 nejznámějších pražských věží a svou 
interaktivní formou umožňuje seznámit se nejen s fakty o jednot-
livých objektech a jejich historií, ale také nahlédnout do tajemství 
legend, jež se s místem pojí | 4. patro
Pocta Jindřišské věži   Interaktivní expozice s kompletním 
výkladem o Jindřišské věži – o historii, přestavbě, kulturním 
dění | 6. patro

VÝSTAVA
Všechny krásy Prahy III.   Výstava fotografů, kteří milují Prahu | 
vstupné dospělí 140 Kč, rodinné vstupné 320 Kč | otevřeno denně 
10.00–19.00 | do 25. 4.

POŘADY
04. 04. | 17.00 | Znovuzrození Jindřišské věže – procházka 
historií JV s ing. Janem Stěničkou. | vstupné 140 Kč | 10. patro

KONCERTY
19. 04. | 19.30 | THE SWINGS a hosté – známé pražské kvarteto 
vystoupí opětovně v Jindřišské věži i se svými hosty Hot Sisters 
+ Tondou Šturmou. | vstupné 190 Kč | 10. patro
25. 04. | 20.00 | ZRNÍ – černá hodinka a půl. Kapela Zrní exklu-
sivně v Jindřišské věži. Vyprodáno. 

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
VYŠEHRAD
V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad
tel.: +420 241 410 348, 241 410 247 
e-mail: info@praha-vysehrad.cz
www.praha-vysehrad.cz
Národní kulturní památka, místo opředené bájemi a pověstmi, sídlo 
prvního českého krále z konce 11. století, symbol české národní 
státnosti

 A historický areál NKP Vyšehrad je bezbariérový
  spojení: metro C – Vyšehrad; tram 7, 18, 24, st. Albertov; tram 2, 3, 
7, 17, 21, st. Výtoň

  průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace 
v areálu podle směrovek a orientačních map

VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV SE SLAVÍNEM
  otevřeno: denně 8.00–18.00
 A bezbariérový vstup do baziliky sv. Petra a Pavla

Místo, kde je pochováno více než 600 osobností české kul-
tury a vzdělanosti, např. A. Dvořák, K. Čapek, B. Němcová, K. H. 
Mácha, J. Neruda, A. Mucha, M. Aleš, E. Destinnová, J. Heyrovský, 
B. Smetana, Z. Štěpánek ad.

INFORMAČNÍ CENTRUM ŠPIČKA
 A bezbariérový vstup
  otevřeno denně 9.30–18.00

Informace, prodej suvenýrů, propagace, občerstvení; tor-
zo gotické brány Špičky z doby Karla IV. | nachází se v ulici 
V Pevnosti mezi Táborskou a Leopoldovou branou

INFORMAČNÍ CENTRUM CIHELNÁ BRÁNA
Cihelná brána, ul. V pevnosti 46

  otevřeno denně 9.30–18.00

Informace, prodej suvenýrů, propagace. 

STÁLÉ EXPOZICE
  všechny stálé expozice otevřeny denně 9.30–18.00

CIHELNÁ BRÁNA, KASEMATY A SÁL GORLICE
  vstupné: výstava a vstup do kasemat s průvodcem: 60 Kč, snížené 
30 Kč, rodinné 120 Kč, děti do 6 let zdarma
 A bezbariérový vstup, doporučuje se doprovod – nerovný povrch

Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění a Praž-
ské brány – vchod z Cihelné (Pražské nebo Nové) brány. 
Kasematy a sál Gorlice, kde se nachází šest originálních 
barokních soch z Karlova mostu – vstup z Cihelné brány.
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GOTICKÝ SKLEP
  vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 100 Kč, děti do 6 let 
zdarma
 A bezbariérový přístup od Starého purkrabství

Historické podoby Vyšehradu   stálá expozice ve zrekonstru-
ovaném kasematovém prostoru. 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VYŠEHRADU NA 
OBJEDNÁVKU

Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které 
se pojí k Vyšehradu   Během 90 minut navštívíte jeho nejzají-
mavější místa | více na www.praha–vysehrad.cz; objednávky na 
tel. 241 410 348, e-mail: info@praha-vysehrad.cz, nebo přímo 
v Infocentru Špička

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Prohlídka kostela Stětí svatého Jana Křtitele a Martin-
ských 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 prozkoumej-
te jeho tajemná místa | objednávky na e-mail: strnadova@
praha–vysehrad.cz
Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ
Libuše – pro 2. – 4. třídu ZŠ
Výprava – pro 9. třídu ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ či gymnázia
Budíme češtinu – pro 1. – 4. třídu ZŠ
Turnaj krále Karla – pro 1. a 2. třídu ZŠ

GALERIE VYŠEHRAD 
nad Libušinou Lázní

  otevřeno denně 9.30–18.00
  vstupné 20 Kč
  info na Facebook.com/vysehradgalerie
  kurátor Petr Vaňous

Josef Bolf: All cats are grey | do 15. 4.
Jana Farmanová: We are family | od 20. 3. do 3. 6.

STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL 

Programy pro děti viz rubrika Volnočasové aktivity.

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
tel.: +420 224 947 190 
www.facebook.com/NRpraha
www.nrpraha.cz

  Vyhlídka z věže Novoměstské radnice a stálá expozice v bývalém bytě 
věžníka o historii Nového Města je opět od 21. 3. otevřena. Vstup 
z Vodičkovy ulice. 

  otevřeno út–ne 10.00–18.00, polední pauza ve Věži a Galerii mezi 
12.00–13.00 30 min

  Café Neustadt: otevřeno denně – www.facebook.com/cafeneustadt, 
vstup z nádvoří NR. 

VÝSTAVY
Neviditelná výstava   Nezapomenutelná hodina v naprosté 
tmě s nevidomým průvodcem. Dlouhodobá výstava | výstavní 
prostory II. patro NR | otevřeno po–pá 12.00–20.00, so–ne, 
svátky 10.00–20.00 | vstupné na tel. +420 777 787 064
Jaroslav J. Alt – Účast   Výstava obrazů a kreseb malíře, grafika 
a pedagoga | Galerie v přízemí | otevřeno út–ne 10.00–18.00 | 
vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč | do 15. 4.
Photocontest   Výstava nejlepších fotografií studentů střed-
ních škol, žáků druhého stupně základních škol a odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií 5. ročníku celorepublikové soutěže 
Photocontest – součásti vzdělávacího projektu v digitální foto-
grafii Photobase | Galerie ve věži | otevřeno út–ne 10.00–18.00 | 
vstupné viz věž | od 22. 3. do 1. 4.
Barevné variace   Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Šimáčko-
va Praha 7 prezentuje několik okruhů témat, která jsou rozvedena 
různými výtvarnými technikami. Náměty vychází z historie, geo-
grafie i z podnětů, které nás obklopují. Důležitou roli zde hraje ba-
revnost | Galerie ve věži | otevřeno út–ne 10.00–18.00 | vstupné 
viz věž | od 6. 4. do 1. 5.
Hranice    Výstava výtvarného oboru Gymnázia Na Pražačce, kte-
rá reflektuje téma Hranice jako společensko-kulturní fenomén. 
Mladá generace ho představuje formou malby, kresby, fotografie, 
instalací, videoartu a akčního umění | Galerie v přízemí | otevřeno 
út–ne 10.00–18.00 | vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 
100 Kč | od 20. 4. do 13. 5.
08. 04. | Pražská výstava nožů Knives 2018   Oblíbená prodej-
ní jarní výstava nejlepší produkce nožířského umění v Evropě a ČR 
| Velký sál a Mázhaus | otevřeno 10.00–17.00 | vstupné 100 Kč

KONCERTY
06. 04. | 19.30 | Haydn Ensemble – 2. koncert sezóny 2018 
– „Příroda, rozum a řád“ a vídeňské klavírní kouzlo v podání výji-
mečného českého klavíristy Lukáše Klánského a nového českého 
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komorního orchestru Haydn Ensemble s uměleckým vedoucím, 
dirigentem Martinem Petrákem, který vstoupil v roce 2018 do 
druhé sezóny s pokračováním orchestrálního a koncertního pro-
jektu „Příroda, rozum a řád“ | vstupné v předprodeji plné 350 
Kč, snížené 250 Kč, na místě plné 400 Kč, snížené 300 Kč, bližší 
informace na www.haydnensemble.com | Velký sál
12. 04. | 20.00 | Shalosh (Izrael) – koncert jazzové kapely (Gadi 
Stern – piano / David Michaeli – kontrabas / Matan Assayag – 
bicí), která se chová jako rocková kapela, nebo chcete-li rocková 
kapela, která hraje jazz. Záleží na tom, jak to chcete slyšet. Jejich 
hudba je syrová, akustická, progresivní, která je nad jakýmkoli 
pravidlem stylu nebo definice | vstupné 300 Kč – rezervace na 
objednavka@jmw.cz | Velký sál

AKCE
19. – 22. 04. | 41. veletrh starožitností Antique – téma vele-
trhu tentokrát zní „Umění mladé republiky“ a odkazuje k oslavám 
století, jež letos uplyne od vzniku Československa. Vystavovatelé 
se tak ve svých expozicích zaměří především na oblíbené styly 
20. let 20. století a na mezinárodní úspěchy tehdejších českoslo-
venských umělců | otevřeno 10.00–19.00, v ne do 17.00 | vstupné 
plné 100 Kč, snížené 80 Kč | celá NR
28. 04. | Bojovka pro děti a rodiny – bojová hra Neviditelné 
výstavy v historických prostorách radnice pro malé i velké čle-
ny každé rodiny se koná k 7. výročí otevření výstavy | otevřeno 
10.00–14.00 | vstup zdarma | Nádvoří a přízemí NR 
The Chamber – Tajemství císaře – dobrodružná úniková hra, 
která hráče přenese do 14. století. Dlouhodobá akce | suterénní 
prostory Vinárny radnice | otevírací doba po–pá 11.00–21.30, 
so–ne 9.15–21.30 | vstupné: 1090–1890 Kč | hra pro 2–6 osob 
| rezervace předem na www.thechamber.cz 

PRAŽSKÉ VĚŽE

Malostranská mostecká věž, Petřínská rozhledna, Praš-
ná brána, Staroměstská mostecká věž, Svatomikulášská 
městská zvonice, Zrcadlové bludiště na Petříně viz rubrika 
Muzea – Muzeum hlavního města Prahy.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE
Staroměstské nám. 1/3, 110 00 Praha 1 – Staré Město
tel.: +420 236 002 629 
e-mail: staromestskaradnice@prague.eu
www.facebook.com/staromestskaradnice
www.staromestskaradnicepraha.cz; www.prague.eu

  památka ve správě hlavního města Prahy; provozuje Prague City Tourism
  otevřeno: sály: po 11.00–19.00, út–ne 9.00–19.00; věž: po 
11.00–22.00, út–ne 9.00–22.00 (pokud není budova vyhrazena pro 
akce primátora hl. m. Prahy)

  vstupné: dospělí 250 Kč, držitelé karty Lítačka 230 Kč, děti (6–15 let), 
studenti (do 26 let) a důchodci nad 65 let 150 Kč, děti 4–5 let, ZTP, 
novináři a důchodci nad 75 let 50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 
max. 4 děti do 15 let) 500 Kč, skupiny CK (min. 20 osob) 160 Kč/os., 
školní skupiny – MŠ 20 Kč/os., ZŠ, SŠ a VŠ 70 Kč/os.

Staroměstská radnice   Nejstarší pražská radnice byla svědkem 
řady významných událostí v dějinách Prahy i celého státu. Byla 
založena roku 1338 na základě privilegia uděleného staroměst-
ským měšťanům českým králem Janem Lucemburským. Nevznikla 
novostavbou, určenou ke správním účelům, ale postupným vy-
kupováním měšťanských domů, které byly záhy pro účely rad-
nice mnohokrát přestavovány. Dodnes se zachovalo křídlo jižní, 
tvořené souborem pěti středověkých domů. Východní křídlo bylo 
zcela zničeno 8. května 1945, poslední den druhé světové války.

Prohlídkový okruh Staroměstské radnice   Prohlídka za-
hrnuje návštěvu historických interiérů čtyř domů jižního křídla 
a jejich podzemí. Během komentované prohlídky mají návštěvníci 
možnost zhlédnout bohatě zdobené radní síně vybavené cenným 
dobovým nábytkem, podívají se do reprezentačních sálů, kde dnes 
pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního 
města, zavítají do místností bývalého středověkého vězení a pro-
hlédnou si i figury dvanácti apoštolů zpoza staropražského orloje. 
Celková doba prohlídky je 60 minut.
Nejvýraznější dominantou Staroměstské radnice je její 
mohutná hranolová věž   Již v době svého vzniku byla nejvyšší 
věží v celé Praze. Představovala nejen symbol zámožnosti praž-
ských měšťanů, ale měla i význam praktický – na jejím vrcholu 
sloužili hlásní, jejichž úkolem bylo sledovat okolí a v případě ne-
bezpečí dát městu varovný signál. Z ochozu věže se návštěvníkům 
naskytne vůbec jeden z nejkrásnějších pohledů na pražské pano-
rama. Z ptačí perspektivy je odtud možné spatřit Týnský chrám 
nebo kostel sv. Mikuláše, v dálce obdivovat Pražský hrad nebo 
se nechat unášet výhledem na malebná zákoutí Starého Města 
pražského. Na ochoz se mohou turisté nechat vyvézt moderním 
výtahem. Jedná se o architektonicky velmi hodnotný počin, za 
jehož realizaci získali autoři ocenění Interiér roku 2000.

MOBILNÍ VSTUPENKY
Návštěvníci Staroměstské radnice si mohou kromě klasické vstupen-
ky 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 
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cedulí ve Staroměstské radnici nebo na stránce prague.mobile-
tickets.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 pláš-
tě věže Staroměstské radnice, předpokládaný termín dokon-
čení prací je na podzim 2018. Vyhlídkový ochoz věže byl opraven 
již v roce 2017 a je veřejnosti přístupný. V souvislosti s pracemi 
však bude až do 31. srpna 2018 demontován pražský orloj.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE JE NA FACEBOOKU
Sledujte aktuální dění ve Staroměstské radnici! Zajímavos-
ti, fakta, novinky, pozvánky na speciální akce, mimořádné termíny 
na tematické prohlídky i soutěže o ceny naleznete na oficiálním 
facebookovém profilu Staroměstské radnice: facebook.com/
staromestskaradnice

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 vý-
znamné kulturní památky i po setmění. Nestandardní prohlídka 
s rozšířeným výkladem je korunována návštěvou radniční věže, 
která příchozím nabídne nevšední pohled na slavnostně nasví-
cenou noční Prahu. | rezervace vstupenek na výše uvedených 
kontaktech; vstupné: 250 Kč; délka prohlídky: 120 minut
07. 04. | 20.00 | Prohlídka v češtině
14. 04. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
21. 04. | 20.00 | Prohlídka v češtině
28. 04. | 20.00 | Prohlídka v angličtině

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, průvod-
ce skupiny nad 6 osob získává pro návštěvníky slevu 20%

  Wi-fi připojení zdarma!

Jedna z nejvýznamnějších barokních zahrad v Evropě 
vybudovaná v letech 1715–1720 dle návrhu architekta 
Františka Maxmiliána Kaňky s bohatou sochařskou a plastic-
kou výzdobou Matyáše Bernarda Brauna a freskami Václava 
Vavřince Reinera.

Ateliér Mikoláše Alše, ptačí voliéra s exotickým ptactvem, 
fontány s rybami, prodejní galerie, upomínkové předměty.
Dle hodnocení průvodců je z místa vyhlídky nejkrásnější pohled 
na panorama Hradčan a Malé Strany.
30. 03. | 10.00 | Otevření Vrtbovské zahrady

AKCE
26. 04. | 20.00–22.00 | Jarní slavnostní nasvícení – využijte 
mimořádné příležitosti k návštěvě Vrtbovské zahrady, která bude 
slavnostně nasvícená

VÝSTAVA 
Hesham Malika – Meraki   Slovo původem z řečtiny a znamená 
„spojeno s duší, kreativitou nebo láskou, vytvořit něco osobitého 
ve svém díle“ | od 14. 4. do 13. 5.

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY

LORETA
Muzeum a historické mariánské poutní místo
Provincie kapucínů v ČR
Loretánské nám. 7/100, 118 99 Praha 1 – Hradčany 
tel.: + 420 220 516 740 
e-mail: loreta@loreta.cz
www.facebook.com/loretapraha
www.loreta.cz

  spojení: tram 22, st. Pohořelec 
  otevřeno: denně 9.30–17.00
  vstupné: základní 150 Kč, senioři (70+) 130 Kč, studenti 110 Kč, 
rodinné 310 Kč, děti 6–15 let 80 Kč

  audioprůvodce: 150 Kč – česky, anglicky, německy, francouzsky, 
rusky, španělsky, italsky

  poplatek za fotografování 100 Kč

Pražskou Loretu založila Kateřina Benigna hraběnka 
z Lobkowicz v roce 1626. Komplex budov byl stavěn postup-
ně několik desítek let. Staviteli vrcholně barokního průčelí byli 
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ve 20. letech 18. století Kryštof a Kilián Ignác Dienzenhoferové, 
na výzdobě interiérů se podíleli význační tvůrci barokní Prahy: 
P. Brandl, M. V. Jäckel, R. Prachner a řada dalších.

BAROKNÍ KOMPLEX TVOŘÍ
Ambity s rozsáhlou freskovou a obrazovou výzdobou.
Loretánská kaple (Santa Casa) – ústřední objekt každé „lorety“.
Kostel Narození Páně s bohatou barokní výzdobou, cenné 
barokní varhany. 

KLENOTNICE
Představuje ucelenou historickou sbírku votivních darů P. Ma-
rie Loretánské. Monstrance, kalichy a další vystavené předměty 
představují ojedinělá zlatnická díla, převážně ze 17. a 18. století. 
Nejpozoruhodnější je Diamantová monstrance zvaná Pražské 
slunce. Je z pozlaceného stříbra, ozdobená 6 222 diamanty.

NOVÁ VÝSTAVA 
Pax et Bonum – Kapucíni v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku 1618–2018   Průřez historií kapucínského řádu, jeho 
působení ve společnosti od r. 1618 až po moderní dobu. Kapucíni 
jako kazatelé, zpovědníci, diplomaté, vojenští kaplani, misionáři, 
kaplani ve vězicích, ale také kapucíni v uniformách 2. světové 
války, lékárníci, pečovatelé v době morových epidemií, architekti 
a historiografové | od 6. 4.

STÁLÁ EXPOZICE
Trvale zpřístupněn je 3D model krypty s barokními freskami 
podle Rembrandta a dalších holandských a vlámských malí-
řů. Umělecká díla spojená s historií Lorety a kapucínského řádu. 
Významná část výstavy Skrytá tvář Loretánského pokladu 
se stala součástí stálé expozice – Loretánský poklad tak zůstává 
trvale vystaven v celé své bohatosti.

ZVONOHRA 
Nedávno byla otevřena nová multimediální část expozice, 
přibližující návštěvníkům historii nástroje. Přijďte se podívat 
zblízka, jak zvonohra funguje!
Pravidelné sváteční koncerty zvonohry jsou opět obnoveny, 
program najdete na webu Lorety.

OBJEVTE SVŮJ LORETÁNSKÝ POKLAD
Nový prohlídkový okruh pro děti a studenty. Nově nabízíme 
zábavné pracovní listy – přijďte s dětmi zjistit, jaké dary při-
nesli tři králové narozenému Ježíškovi, co je vlastně loreta a proč 
tu máme poklad!

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Kostel Narození Páně – neděle v 18.00
Aktuální program bohoslužeb je na www.loreta.cz
Poutní mše si mohou skupiny poutníků předem dojednat e-
-mailem.

STRAHOVSKÝ KLÁŠTER – STRAHOVSKÁ 
OBRAZÁRNA
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Strahovské nádv. 1/132, 118 00 Praha 1 – Hradčany
tel.: +420 233 107 730 
www.strahovskyklaster.cz

  spojení: tram 22, st. Pohořelec
  otevřeno: denně 9.30–11.30 a 12.00–17.00
  vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 200 Kč, skupinové 
20 Kč (pro školní a seniorské skupiny nad 20 osob po předchozím 
ohlášení)

  prodej vstupenek končí 30 minut před uzavřením objektu

STÁLÁ EXPOZICE
Klenotnice Strahovského kláštera   Klenotnici tvoří soubor děl 
uměleckého řemesla, které dokumentují rozmanitost předmětů 
liturgické povahy, jež vznikly přímo na objednávku řádu nebo se 
do majetku kanonie dostaly koupí či darem.
Malířství a sochařství 1300–1550
Rudolfínské malířství
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Flámské a nizozemské malířství 16. – 17. století
Italské malířství
Středoevropské malířství 17. – 18. století
České malířství 19. století

KONVENTNÍ BUDOVA – PŘÍZEMÍ
Ambity, kapitulní síň, zimní a letní refektář, románské sály

Multimediální expozice o Strahovském klášteře a zakla-
dateli premonstrátského řádu sv. Norbertovi

VÝSTAVA
V oplatce jsi všecek tajně. Podoby eucharistického Krista 
ve vizuální kultuře   Reprezentativní expozice představuje eu-
charistii – jednu ze základních součástí křesťanského kultu, při 
které se připomíná Poslední večeře Ježíše Krista přijímáním vína 
a chleba a vzdávají se díky za spasení. Eucharistie se stala bohatou 

inspirací také pro výtvarné umění. Přestože těžiště výstavy spočívá 
v exponátech z období pozdního středověku, instalaci vhodně 
doplňují vybraná díla z doby baroka a 20. století, zapůjčené 
z různých církevních objektů i muzejních a galerijních institucí. 
Výstava je společným projektem Královské kanonie premonstrátů 
na Strahově, Muzea umění Olomouc a Západočeské galerie v Plzni 
| Letní refektář Strahovského kláštera | do 20. 5.

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

  otevřeno: ne–pá 13.00
  vstupné: 50 Kč

Historická mikve (rituální lázeň) se nachází v areálu Pinkasovy 
synagogy. Při archeologickém průzkumu v roce 1968 byly v pod-
zemí objeveny klenuté prostory se zbytky několika starých studní 
a mikve využívající trvalého vodního zdroje v této oblasti. Podle 
dochovaného zdiva a nalezené keramiky pochází rituální lázeň 
nejspíše z počátku 16. století a patří k nejstarším dokladům 
židovského osídlení v oblasti Pinkasovy synagogy. 
Historická mikve je přístupná veřejnosti jen s odborným prů-
vodcem (v českém a anglickém jazyce). Vstupenky lze zakoupit 
v Informačním centru Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, 
Praha 1 nebo ve stánku před vstupem do mikve.

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

  otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 10.00–17.00
  vstupné zahrnuje prohlídku synagogy: dospělí 80 Kč, děti 6–15 let, 
senioři a studenti 50 Kč, děti do 6 let zdarma; vstupné pro skupiny CK 
s průvodcem: dospělí 50 Kč, děti 6–15 let, senioři a studenti 30 Kč, 
děti do 6 let zdarma

  pro vstup je také platná společná zlevněná vstupenka ze Staronové 
synagogy a vstupenka ze Židovského muzea v Praze (je možné ji 
využít i druhý den)

  více informací viz rubrika 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. sto-
letí a současně nádherným příkladem synagogální architektury 
Rakousko-Uherska. Návštěvníky zaujme obnovené hlavní průčelí 
a portál a dále restaurované nástěnné malby a vitráže oken. Po-
řádají se zde koncerty a výstavy.

STÁLÉ VÝSTAVY
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek   Poprvé 
se veřejnosti představuje poválečná historie pražské židovské 
komunity.
Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989   Vý-
stava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, které 
jsou ve správě Židovské obce v Praze.
10 hvězd. Revitalizace židovských památek v České re-
publice   Výstava pojednává o projektu realizovaném Federací 
židovských obcí. Jedná se o rekonstrukce synagog a rabínských 
domů. Dosud bylo zrekonstruováno 10 objektů.

VÝSTAVA
Stigmatizovaná místa. Výstava fotografií – Karel Cudlín 
| do 10. 6.
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KOSTEL SV. KLIMENTA NA LEVÉM HRADCI
Kulturní památka, která je majetkem římskokatolické církve

  spojení: bus 340 a 350 z Vítězného náměstí do zastávky Levý Hradec, 
nebo Rozcestí Žalov; vlak z Masarykova nádraží do zastávky Roztoky 
– Žalov; autem je Levý Hradec dostupný z Dejvic cca za dvacet minut

  vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč

PROHLÍDKY
Prohlídka s průvodcem po přemyslovském hradišti a kos-
tele sv. Klimenta

  prohlídky lze objednat (pouze pro 6 a více osob) telefonicky u průvod-
ce: Marcel Ramdan – mobil + 420 776 651 596

  možnost zakoupení turistických vizitek a známek, pohlednic a jiných 
suvenýrů

TECHNICKÉ PAMÁTKY

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA  
STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Kotevní bod Evropské cesty průmyslového 
dědictví
Papírenská 6, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
e-mail: prohlidky.info@staracistirna.cz
www.staracistirna.cz

  spojení: z metra A – Hradčanská busem 131 do zastávky Goetheho 
nebo z metra A – Bořislavka busem 131 do zastávky Nemocnice 
Bubeneč; projděte pod železničním viaduktem a pokračujte vlevo 
do Papírenské ulice 6; tram 8, 20 nebo vlakem do zastávky Nádraží 
Podbaba, dále pod mostem za benzínovou stanicí doprava do 
Papírenské ulice

  prohlídky: pracovní dny 11.00 a 14.00; soboty, neděle a svátky 10.00, 
11.30, 13.00, 15.00 a 16.30 (sledujte, prosím, web pro možné změny 
v otevírací době)

  kavárna: Café Továrna otevřena: po-pá 9.00–17.30, so-ne 9.30 
–18.00

  vstupné: prohlídka v českém jazyce: dospělí 180 Kč, děti od 5 let, stu-
denti, senioři 90 Kč, rodinné (2 dospělí + 1–3 děti do 15 let) 450 Kč; 
skupinové vstupné: dospělí 150 Kč, studenti a senioři 75 Kč, školní 
skupiny (min. počet 18 žáků) 60 Kč; ZTP a děti z dětských domovů 
30 Kč; prohlídka v cizím jazyce: základní 240 Kč, studenti a senioři 
140 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 1–3 děti) 620 Kč; skupinové 
vstupné: dospělí 200 Kč, senioři 110 Kč, školní skupiny (min. počet 
18 žáků) à 95 Kč

  dále nabízíme: jištěné výstupy na komín,  plavby na Převozní-
kově prámu v podzemní usazovací nádrži – možné sjednat přímo 
na místě, narozeninové prohlídky atd; více na www.staracistirna.cz; 
dotazy na e-mail: prohlidky.info@staracistirna.cz

PROHLÍDKA OBJEKTU
Bývalá čistírna odpadních vod (Národní kulturní památ-
ka) je unikátním dokladem historie architektury, tech-
niky 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 plá-
nů 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.).

AKCE
Načisto   Výstava sochařů a malířů – Ivan Komárek, Jiří Středa, 
Josef Hnízdil, Vojtěch Adamec a Romana Králová | do 15. 4.
Výstava děl Umělecké besedy | od 3. 5. do 27. 6.
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muzea
NÁRODNÍ MUZEUM

HISTORICKÁ BUDOVA NM
Václavské nám. 68, 110 00 Praha 1
www.nm.cz

  Historická budova Národního muzea uzavřena z důvodu rekonstrukce

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA
Vinohradská 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 111; 224 497 430
e-mail: nm@nm.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: po–út a čt–ne 10.00–18.00; 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 70/70 Kč; rodinné 
170/200 Kč; děti do 6 let zdarma; školní výpravy à 30/40 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost: český jazyk 500 Kč; cizí jazyk 
1000 Kč

EXPOZICE
Archa Noemova   Zoologická expozice „Archa Noemova“ uvádí 
návštěvníka Národního muzea do fascinujícího světa živočichů, 
kteří obývají nebo obývali naši planetu.

VÝSTAVA
Světlo a život   Výstava představuje návštěvníkům život v jeho 
nejrozmanitějších formách přizpůsobených na (ne)dostatek světla 
v různých biotopech | do 31. 12.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
05. 04. | 17.00 | Politik a jeho život ve vídeňském parla-
mentu – přednáškový cyklus Matice české – František Ladislav 
Rieger (1818–1903) a česká společnost | přednáší PhDr. Luboš 
Velek, Ph.D., ředitel Masarykova ústavu a  Archivu Akademie 
věd ČR | přednáškový sál „H“ | vstup volný
08. 04. | 10.00 | Mineralogická určovací beseda – přednáš-
kový sál „H“ | vstup volný
12. 04. | 17.00 | Na velkostatku politického vůdce – před-
náškový cyklus Matice české – František Ladislav Rieger (1818–
1903) a česká společnost | přednáší PhDr. Milan Vojáček, Ph.D., 
Národní archiv | přednáškový sál „H“ | vstup volný
19. 04. | 17.00 | F. L. Rieger a vliv rodiny v České společnosti 
parlamentu – přednáškový cyklus Matice české – František 
Ladislav Rieger (1818–1903) a  česká společnost | přednáší 

Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc., Ústav hospodářských a sociálních dějin 
FF UK | přednáškový sál „H“ | vstup volný
23. 04. | 17.30 | Tantalová ruda – Africké zlato moderní 
doby – přednáší Mgr. Jan Loun, AVX Corporation | vstup volný

AKCE
07. 04. | 11.00, 13.00 a 15.00 (pro rodiny s dětmi), 16.00 
(pro dospělé) | Kde se vzali v Arše – komentovaná prohlídka | 
vstup 30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea | nutná rezervace 
http://rezervace.archa.nm.cz/

200 LET NÁRODNÍHO MUZEA
14. – 15. 04. | celodenní víkendový program pro děti i dospělé 
| více na http://www.nm.cz

NÁRODOPISNÉ MUZEUM NÁRODNÍHO 
MUZEA
Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, 150 00 Praha 5
tel.: +420 257 214 806
e-mail: narodopis@nm.cz

  otevřeno: denně mimo po 10.00–18.00
  vstupné: základní 70 Kč; snížené 40 Kč; rodinné 110 Kč; děti do 6 let 
zdarma; školní výpravy nad 5 osob à 40 Kč

VÝSTAVY
Modrotisk tradiční a netradiční   Výstava se věnuje fenoménu 
modrotisku, jednomu z nejstarších způsobů potiskování látky | 
od 10. 4. do 9. 9.

Víchernice. Mizející parádnice Moravy   Výstava fotografií 
posledních žen v krojích jako běžném oděvu od Liby Taylor | 
od 1. 4. do 30. 6.

AKCE
05. 04. | 18.00–19.30 | Cyklus slovo, tradice a kontext: 
Týhám ten jaunerák orma – přednáška antropologa Reného 
Starlona o světské mluvě v kontextu středoevropského argotu | 
vstupné 30 Kč
14. 04. | 10.00–17.00 | Cyklus tradiční řemeslné dílny: 
Paličkování – Krušnohorská krajka – nutná rezervace  
kristyna_hlavata@nm.cz | vstupné 400 Kč
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14. 04. | 10.00–17.00 | Cyklus tradiční řemeslné díl-
ny – pro děti: Zlatý déšť z  papíru, nutná rezervace  
kristyna_hlavata@nm.cz | vstupné 150 Kč
21. 04. | 14.00–20.30 | Modrotisk – Dnešní vydání – do-
provodná akce k výstavě | přehlídka produktů a výrobců, před-
náška Kláry Binderové, prezentace oděvních designérů, hudební 
vystoupení | vstupné v ceně běžné vstupenky
22. 04. | 10.00–17.00 | Modrotiskový workshop – doprovod-
ná akce k výstavě | výroba modrotiskového vzoru | nutná rezervace 
kristyna_hlavata@nm.cz, 257 325 766 | vstupné 500 Kč

200 LET NÁRODNÍHO MUZEA

14. 04. | 17.00–20.00 | Cyklus folklorní regiony Čech, Mo-
ravy a Slezska: Karlovarsko – přednáška Evy Hankové, výstup 
Souboru písní a tanců Dyleň Karlovy Vary | vstup volný
14. 04. | 15.30–16.30 | Modrotisk tradiční a netradiční – 
komentovaná prohlídka | vstup volný
14. – 15. 04. | 10.00–18.00 | Otevření karpatského kostela 
sv. archanděla Michaela | vstup volný
14. – 15. 04. | 10.15, 12.15 a 15.15 | Vyhlídka – balkón 
Letohrádku Kinských | vstup volný
14. – 15. 04. | 12.30–13.30 | Česká lidová kultura – komen-
tovaná prohlídka | vstup volný
14. – 15. 04. | 14.00–15.00 | Komentovaná procházka 
po Kinského zahradě v čele s hlavním zahradníkem Pav-
lem Míkou – sraz před Letohrádkem Kinských | vstup volný
15. 04. | 11.00–12.00 a 15.30–16.30 | Modrotisk tradiční 
a netradiční – komentovaná prohlídka | vstup volný
15. 04. | 14.00–16.00 | Výtvarná dílna tradičních lidových 
výrobků pro děti | vstup volný
15. 04. | 17.00 | Slavnostní zahájení výstavy Vichernice. 
Mizející parádnice Moravy | vstup volný

LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA
Výstaviště 422, 170 00 Praha 7-Holešovice
mobil: +420 702 013 372; 724 412 257
e-mail: lapidarium@nm.cz
www.nm.cz

 A bezbariérový vstup
  vstupné: základní 50 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 80 Kč; děti do 6 let 
zdarma; školní výpravy à 10 Kč

  Lapidárium bude otevřeno od 1. května 2018

EXPOZICE
Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století    
Expozice prezentuje v chronologickém sledu od konce 11. do 
konce 19. století památky pocházející z rukou obyčejných i vyni-
kajících kameníků a průměrných i nejlepších sochařů.

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ
U Památníku 1900, 130 00 Praha 3
tel.: +420 224 497 607; 224 497 600
e-mail: oncd@nm.cz
www.nm.cz

 A bezbariérový vstup
  spojení: od Ohrady (tram; bus) parkem 1 400 m; od Muzea AČR; 
z Tachovského nám. (bus 207; 133)

  otevřeno: st–ne 10.00–18.00; vyhlídka otevřena st–ne 10.00–18.00 
(poslední vstup v 17.30)

  vstupné: celý objekt: základní 120 Kč; snížené 80 Kč; rodinné 200 Kč; 
školní výpravy à 40 Kč;

  expozice a výstavy: základní 80 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 140 Kč, 
školní výpravy à 20 Kč; vyhlídka na střeše: základní 80 Kč, snížené 
50 Kč, rodinné 130 Kč, školní výpravy à 30 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost: v češtině 500 Kč; cizojazyčný 
výklad 1000 Kč

EXPOZICE
Křižovatky české a  československé státnosti   Expozice 
zachycuje významné zlomy v našich dějinách 20. století, kdy 
se výrazným způsobem měnila státnost a ideové pojetí státu.
Laboratoř moci   Expozice připomíná nejen samotnou osobu 
Klementa Gottwalda, deformaci Památníku na jeho mauzoleum, 
ale i komunistickou propagandu a období režimu 50. let.

VÝSTAVY
Válečný rok 1917 na frontách a 1917 – zlomový rok Čes-
koslovenského odboje   Vojenský historický ústav Praha při-
pravil u příležitosti 100. výročí válečného roku 1917 dvě panelové 
výstavy | do 4. 4.
Přepište dějiny…! Nagano 1998–2018   Výstava připomí-
nající úspěchy českých sportovců na XVIII. zimních olympijských 
hrách v Naganu | do 29. 4.

Ta kniha patří mně! Historie Českého exlibris do roku 
1945   Výstava realizovaná ve spolupráci se Spolkem sběratelů 
a přátel exlibris provede návštěvníky zajímavou historii českého 
exlibris | do 9. 9.

200 LET NÁRODNÍHO MUZEA
14. – 15. 04. | bohatý celodenní víkendový program pro děti 
i dospělí | více na http://www.nm.cz/
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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

  památník bude otevřen od 2. května 2018: vstup je možný po před-
běžné objednávce 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 náro-
dopisná 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
www.nm.cz

  otevřeno: út a čt–ne 10.00–18.00; st 9.00–18.00
  vstupné: základní 100 Kč; snížené 70 Kč; rodinné 170 Kč; děti do 6 let 
zdarma; školní výpravy nad 5 osob à 40 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost v českém jazyce (po předchozí 
objednávce) 300 Kč

v termínu od 23. 4. do 25. 4. (do 13.00 hodin) bude muzeum 
z důvodu pravidelné preventivní ochrany sbírek uzavřeno

STÁLÉ EXPOZICE
Kultury Austrálie a Oceánie   Expozice představuje materiál-
ní a duchovní kulturu obyvatel ostrovů a souostroví Melanésie, 
osídlených zemědělci a rybáři.
Vojta Náprstek   Výstava přibližuje na 12 panelech život a dílo 
zakladatele Náprstkova muzea, pražského mecenáše, propagátora 
ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku.

VÝSTAVY
Indiáni   Výstava umožňuje návštěvníkům nahlédnout do světa 
původních obyvatel Severní a Jižní Ameriky a seznámit se s jejich 
minulými i současnými tradicemi | do 1. 9.
Svět ve vitríně: České průmyslové muzeum   Výstava před-
staví historii Českého průmyslového muzea, důvody jeho založení 
i proměny v Náprstkově muzeum tak, jak ho známe dnes | duben

AKCE
03. 04. | 17.00 | Komentovaná prohlídka k výstavě Indiáni 
– seznamte se s krásami Severní Ameriky, její historií, kulturou 
a uměním | vstupné 30 Kč + cena běžné vstupenky
05. 04. | 18.00 | Jiří Viktor: Léta při Tichém oceánu – před-
náška | vstupné 30 Kč

10. 04. | 17.00 | Komentovaná prohlídka k výstavě Indiáni 
– poznejte Jižní Ameriku, její obyvatele, kulturu a umění | vstupné 
30 Kč + cena běžné vstupenky
10. 04. | 18.00 | Poselství indiánů ze srdce světa – přednáška 
| vstupné 30 Kč
19. 04. | 18.00 | Každodenní život amazonských indiánů 
– přednáška | vstupné 30 Kč
21. 04. | 14.00 | Dětský etnoklub – Medicínské váčky 
– ve výtvarné dílně si můžete vyrobit váček, který Vám může 
přinést sílu, štěstí a  ochranu, zároveň se dozvíte zajímavosti 
o  indiánských amuletech | vstupné 80 Kč/osobu, objednávky 
jana_novakova@nm.cz; 224 497 511

200 LET NÁRODNÍHO MUZEA
14. – 15. 04. | komentované prohlídky, výtvarné dílny, přednášky 
pro děti i dospělé | více na http://www.nm.cz/

ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 707; 224 497 777
e-mail: c_muzeum_hudby@nm.cz
www.nm.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo út 10.00–18.00
  vstupné: základní 120 Kč; snížené 80 Kč; rodinné 200 Kč; děti do 6 let 
zdarma; školní výpravy à 40 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost: český jazyk 300 Kč; cizí jazyk 
600 Kč

STÁLÁ EXPOZICE
Člověk – nástroj – hudba    Vystaveno je 400 historických hu-
debních nástrojů mimořádné hodnoty. Mimo jiné kladívkový kla-
vír, na který hrál Wolfgang Amadeus Mozart při své první návštěvě 
Prahy v lednu 1787, housle Niccolo Amatiho (z doby kolem roku 
1650), skleněná harmonika, niněra s řezbou „Zvěstování“ a další.

VÝSTAVA
Hudba a pohádka   Výstava se zaměří na představení známé 
české pohádkové hudby. Návštěvníci si tak připomenou nejen vel-
ké autory hudby k pohádkám a večerníčkům, ale také populární 
rozhlasové, filmové či televizní skladatele | do 14. 10.
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VÝSTAVKY K VÝROČÍ MĚSÍCE
Umělecká beseda (1863–1972) – 155. výročí založení   
Umělecká beseda patří mezi nejstarší, nejvýznamnější a nejvliv-
nější umělecké spolky v Čechách. Výstava se věnuje zajímavým 
předmětům vztahujícím se k historii hudebního odboru | do 3. 4.
Jan Nepomuk Maýr (1818–1888)   Výstava připomene dvousté 
výročí narození a stotřicáté výročí úmrtí hudebního skladatele 
a ředitele Prozatimního divadla, Jana Nepomuka Maýra | do 3. 4.

AKCE
10. 04. | 17.00 | Erasmusic + | vstupné dobrovolné
11. 04. | 15.00 | Taneček z pohádkové chaloupky | vstup 
v ceně běžné vstupenky
11. 04. | 15.00 | S cimbálem do pohádky | pro rodiny s dět-
mi | vstupné v ceně běžné vstupenky
12. 04. | 17.00 | Komentovaná prohlídka výstavy hudba 
a pohádky | vstupné v ceně běžné vstupenky
12. 04. | 18.30 | Flétnový večer žáků ZUŠ Jana Hanuše | 
vstupné dobrovolné
13. 04. | 16.00 | Vodní hudební radovánky – pro děti | nut-
ná rezervace musicmuseum_pr@nm.cz nebo tel.: 224 497 738 
| vstupné 100 Kč
18. 04. | 19.00 | Absolventský koncert ZUŠ Hostivař | vstupné 
dobrovolné
22. 04. | 18.00 | Koncert italského polyfonního souboru 
„Armonici senza fili“ u příležitosti 150. výročí úmrtí Gio-
achina Rossiniho (1792–1868) Petite Messe Solennelle 
| vstupné 60 Kč
26. 04. | 18.00 | Grand Monadnock youth choirs – Cecilia 
Ensemble | vstupné dobrovolné
28. 04. | 20.00 | Praha vítá Kodaň | vstupné dobrovolné
29. 04. | 17.00 | Philharmonic Orchestra‚ s-Hertogenbosch 
(Holandsko) | vstup zdarma – přednostně pro členy Klubu po-
sluchačů hudby při agentuře JCH

MUZEUM BEDŘICHA SMETANY
Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 220 082; 221 082 288
e-mail: b_smetana_muzeum@nm.cz
www.nm.cz

  otevřeno: denně mimo út 10.00–17.00
  vstupné: základní 50 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 90 Kč;  
školní výpravy à 10 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost (pro 1–30 osob; na tel. objed-
návku předem): 200 Kč (v češtině); 500 Kč (v cizím jazyce)

EXPOZICE
V expozici o životě a díle Bedřicha Smetany jsou k vidění 
ukázky autografů jeho skladeb, korespondence, deníků a dal-
ších dokumentů, dobové fotografie, osobní památky a trofeje 
i jeho klavír.

VÝSTAVA
Smetana zapomenut v kameni aneb Výlety zapomníky   
Fotografická výstava, která se věnuje zachycení Bedřicha Smetany 
v pomníkové tvorbě v plenéru | do 20. 12.

AKCE
10. 04. | 16.30 | Jitka Čechová o svém sólovém turné po Čín-
ské lidové republice | vstup volný
18. 04. | 17.00 | Hudební podvečery nad Vltavou: Smeta-
nova vlast, naše vlast | vstupné 30 Kč 
24. 04. | 16.30 | Tradiční koncert pěveckého dorostu Praž-
ské konzervatoře | vstup volný

MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA
Ke Karlovu 20, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 918 013; 224 923 363; 774 845 820
e-mail: a_dvorak_museum@nm.cz
www.nm.cz

  otevřeno: denně mimo po 10.00–13.30 a 14.00–17.00
  vstupné: základní 50 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 90 Kč; školní výpravy 
à 10 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost (pro 1–30 osob; na tel. objed-
návku předem): 200 Kč v češtině; 500 Kč v cizím jazyce

EXPOZICE
V expozici Cesty Antonína Dvořáka najdete skladatelův kla-
vír, nábytek a předměty z osobního majetku. Zahrada muzea je 
zdobena plastikami z dílny Matyáše Brauna.

VÝSTAVA
Hříšné radosti Antonína Dvořáka   Výstava představí skladatele  
Antonína Dvořáka v neznámém světle – jako člověka s běžnými 
vášněmi a hříšnými radostmi | do 1. 4. 2019

AKCE
09. 04. | 17.00 | Jedinečné vyprávění prof. Radomila Eliš-
ky o jeho závěrečném dirigentském turné (v pořadí 23.) 
v Japonsku – přednáška | vstupné 30 Kč
17. 04. | 17.30 | Křest nového CD Moravské dvojzpěvy | 
vstup volný
26. 04. | 17.00 | Ve stylu bedekru aneb atraktivita a pro-
blematika klavírního výtahu Antonína Dvořáka | promluví 
a zahraje Tomáš Víšek | vstupné 30 Kč

KONCERTY
10. 04. | 18.00 | Komorní večery studentů Pražské kon-
zervatoře
19. 04. | 18.30 | ZUŠ U Půjčovny 4, Praha 1 | koncert žáků školy
23. 04. | 18.30 | Jarní koncert smíšeného komorního sboru 
Bella Campanula
29. 04. | 19.00 | Jan Novák | klavírní koncert
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PAMÁTNÍK JAROSLAVA JEŽKA
Kaprova 10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 739; 224 497 730
e-mail: museum_musicale@nm.cz
www.nm.cz

  otevřeno: pouze út 13.00–18.00 
  vstupné: základní 20 Kč; snížené 10 Kč; rodinné 40 Kč; školní výpravy 
à 10 Kč

EXPOZICE
Modrý pokoj v Ježkově bytě je autentickým interiérem, kde 
známý hudební skladatel žil a tvořil. Najdete zde jeho knihovnu, 
klavír, nototisky děl a předměty z pozůstalosti.

AREÁL PŘÍRODOVĚDECKÉHO MUZEA 
V HORNÍCH POČERNICÍCH
Cirkusová 1740, 190 00 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: +420 224 497 982
e-mail: pm@nm.cz
www.nm.cz

  otevřeno: mimořádně v rámci 200 let založení Národního muzea, více 
na www.nm.cz

  vstup volný

200 LET NÁRODNÍHO MUZEA
14. – 15. 04. | 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 a 15.00 | Komen-
tované prohlídky vybranými depozitáři a laboratořemi | 
kapacita omezena 
14. – 15. 04. | 11.00, 13.00 a 15.00 | Práce v terénu
14. – 15. 04. | 11.00, 13.00 a 15.00 | Co se děje v Přírodo-
vědeckém muzeu? – zákulisí práce přírodovědců, hravé aktivity
14. – 15. 04. | 11.00–16.00 | City Nature Challenge 2018 
– oslavy mezinárodního dne občanské vědy, pozorování přírody
27. – 30. 04. | City Nature Challenge 2018 – mezinárodní 
projekt občanské vědy, pozorování přírody, mobilní aplikace 
iNaturalist 

AREÁL KROUŽKOVACÍ STANICE
Hornoměcholupská 1433/34, 190 00 Praha 15
tel.: +420 271 961 256
e-mail: krouzkovaci_stanice@nm.cz
www.nm.cz

  otevřeno: mimořádně v rámci 200 let založení Národního muzea,  
více na www.nm.cz

  vstup volný

200 LET NÁRODNÍHO MUZEA
28. 04. | Den otevřených dveří kroužkovací stanice | 
ukázky kroužkování, komentované prohlídky, mobilní aplikace 
iNaturalist 

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
tel.: +420 220 399 111
e-mail: info@ntm.cz
www.ntm.cz

  spojení: metro A – Hradčanská nebo metro C – Vltavská dále tram  
1, 8, 12, 25, 26 st. Letenské nám.

  otevřeno: po zavřeno; út–ne a státní svátky 9.00–18.00
  vstupné: základní 220 Kč; snížené 100 Kč; rodinné 420 Kč; školní 
skupiny 50 Kč/dítě

  informace o aktuálním programu a doprovodných programech 
najdete na www.ntm.cz

Národní technické muzeum, založené roku 1908, je největ-
ší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty 
technického charakteru.

Zakladatelem moderního technického muzejnictví se stal již 
Vojtěch Náprstek, který zpřístupnil sbírky Českého průmyslo-
vého muzea poprvé v roce 1862 a později vybudoval muzeum 
ve  svém domě U  Halánků. Národní technické muzeum bylo 
založeno roku 1908 jako Technické muzeum Království českého 
z iniciativy technické inteligence, především profesorů české vy-
soké školy technické v Praze, a otevřelo první expozice 28. září 
1910 ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. V roce 1938 
byla zahájena stavba nové muzejní budovy na Letné podle návrhu 
Milana Babušky. Stavba byla dokončena již v době války a okupač-
ní správou zabrána pro ministerstvo pošt. V roce 1945 byla budova 
na Letné získávána zpět pro muzejní účely. Nejméně jedna třetina 
budovy ale až do roku 1990 dále sloužila jiným institucím. V roce 
2003 byla zahájena stavební rekonstrukce hlavní muzejní budovy 
na Letné a roku 2011 bylo slavnostně znovu otevřeno prvních pět 
expozic. V říjnu 2013 bylo Národní technické muzeum po 75 letech 
konečně dokončeno a plně zařízeno. Muzeum nyní představuje 
staletí technického důvtipu ve 14 stálých expozicích a množství 
krátkodobých výstavních projektů.
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STÁLÉ EXPOZICE
Architektura, stavitelství a  design   Expozice dokumen-
tuje nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích 
v období posledních 150 let na původních i nových modelech, 
kopiích dobových plánů, skic a fotografií a řadou autentických 
stavebních prvků. Jedním ze symbolů expozice je model kopule 
nad Panteonem Národního muzea od Josefa Schulze, zajímavým 
exponátem je neuskutečněný soutěžní návrh Josefa Gočára na do-
stavbu Staroměstské radnice, návštěvníky zaujme prostředí dvou 
„ateliérů“ s vybavením z pozůstalostí známých architektů z konce 
19. století a doby první republiky.
Astronomie   Expozice seznamuje návštěvníky s historií astrono-
mie a představuje unikátní předměty ze sbírek NTM. Vystaveno je 
na 220 přístrojů a pomůcek astronomů, geometrů, navigátorů, 
počtářů a kartografů z 15. až 21. století. V expozici je volně pří-
stupný meteorit, který dopadl na území dnešní Argentiny před 
5 000 lety. Mezi nejvzácnější exponáty expozice patří Bürgiho 
sextant, používaný Johannesem Keplerem, unikátním exponá-
tem je „Organum mathematicum“, zařízení k usnadnění výpočtů 
a získávání informací jezuitského učence Athanasia Kirchera ze 
17. století.
Doprava   Stěžejní expozice NTM podává kompletní přehled 
o historii automobilů, motocyklů, jízdních kol, letectví a lodní 
dopravy a v kratším záběru přibližuje dějiny železniční dopravy 
a vývoje hasičských stříkaček v souvislosti s vývojem dopravy 
na území České republiky. Návštěvník může obdivovat nejstarší 
automobil provozovaný na našem území i nejstarší automobil 
u nás vyrobený, vůz prezidenta Tomáše G. Masaryka Tatra 80, 
letoun JK systém Blériot, se kterým Ing. Jan Kašpar v roce 1911 
uskutečnil první dálkový let u nás. Populární je rychlíková loko-
motiva přezdívaná Hrboun vyrobená před první světovou válkou.
Fotografický ateliér   V expozici je představen za pomoci vy-
stavených dobových fotografických přístrojů, pomůcek a ukázek 
fotografií vývoj fotografické techniky od prvních snah o zachycení 
obrazu v první polovině 19. století až po současnou digitální fo-
tografii. Klíčovým exponátem expozice je fotografie „Zátiší v ate-
liéru“ od vynálezce fotografie Luise Daguerra, kterou věnoval 
roku 1839 kancléři Metternichovi a která je zapůjčena ze zámku 
Kynžvart.  Vystavena je také nejstarší česká fotografie, řez stonku 
rostliny z roku 1840. Vývoj fotografie je prezentován v souvislosti 
s jeho dopadem na společenskou situaci.
Hornictví   Prezentace vývoje hornictví je zaměřena především 
na představení báňské techniky a dobývacích technologií. Ex-
pozice mapuje 6 000 let dlouhý úsek zdokonalování dobývací 
techniky včetně současné báňské techniky od českých výrobců, 
je zde možné shlédnout doklady historie oboru od paleolitických 
parůžkových kopáčů z pazourkových dolů po high–tech báňskou 
dobývací techniku reprezentovanou kombajnem firmy T Machine-
ry z roku 2013. Schémata historických dobývacích metod přibližují 
filmové animace.
Hutnictví   Expozice s podtitulem Kovy – cesta civilizace 
prezentuje technický a historický vývoj oboru hutnictví a jeho 
vazbu na život společnosti, především dějiny zpracování železa 

od sklonku doby bronzové po současnost. Zájem vzbuzuje např. 
instalace původního strojního vybavení hamru z 16. století, nej-
obsáhlejší kapitola expozice je věnována éře průmyslové revoluce.  
Je zde představen oddíl s názvem „Železo a válka“, místo v expozici 
našel také obor se staletou tradicí – zvonařství, za pozornost stojí 
výrobky umělecké litiny z 18. a 19. století.
Chemie kolem nás   Expozice zajímavým a pestrým způsobem 
dokládá, jak chemie ovlivnila lidskou společnost, ukazuje návštěv-
níkovi, že chemie a její výsledky, výrobky i dopady ho doprovází 
po celý den na každém kroku. V expozici je představen vývoj obo-
ru a významné osobnosti – pozůstalost Jaroslava Heyrovského, 
držitele Nobelovy ceny za vynález polarografie, čočkostroj Otty 
Wichterleho nebo přínos Antonína Holého. Významnou částí 
expozice je prezentace práce laboratoře Národního technického 
muzea, jsou zde vysvětleny analytické metody užívané muzeem 
při průzkumu sbírkových předmětů.
Historie kontaktních čoček   Nová malá expozice je věnovaná 
historii kontaktních čoček. Nachází se v expozici Chemie kolem 
nás. Vývoj měkkých kontaktních čoček je spojen se jménem vy-
nikajícího českého vědce Otto Wichterleho, který byl tvůrcem 
„čočkostroje“ – jednoduchého zařízení na odlévání kontaktních 
čoček. Čočky se používají nejen pro terapeutické účely, ale také 
jako kosmetický módní doplněk.
Interkamera   Expozice zobrazuje tři oblasti, kam se fotografie 
postupně dostala díky vývoji techniky: fotografickou rekonstrukci 
prostorového vjemu, barevného vidění a fotografii pohybu, a to 
na originálních historických exponátech a řadě interaktivních 
pomůcek. Dominanty expozice tvoří skutečný hologram, dále 
rekonstrukce Maxwellova pokusu – ukázka skládání barevného 
obrazu ze tří dílčích černobílých obrazů. V části věnované pohy-
bu se nachází funkční maketa experimentálního uspořádání 18 
fotoaparátů pro sériovou fotografii, jak ji používal v Kalifornii 
E. J. Muybridge v 70. letech 19. století.
Měření času   Expozice zachycuje technický a technologický vývoj 
hodinářského řemesla od 15. století a představuje časoměrné pří-
stroje od nejstarších elementárních typů až po přístroje sestavené 
za využití elektroniky i aplikace kvantových fyzikálních jevů. Při 
dokumentaci technického vývoje byl kladen důraz i na estetic-
kou stránku vystavených exponátů.  Dominantním exponátem 
jsou funkční věžní hodiny s jedním číselníkem a s odbíjením do 
kovových cimbálů. Středobodem expozice pak je architektonický 
objekt symbolizující relativitu času, sloužící k prezentaci audio-
vizuálního programu.
Technika hrou   Velký sál v druhém patře budovy NTM je re-
zervován pro výstavní projekty s interaktivním obsahem, jejichž 
cílem je dát prostor návštěvníkům vyzkoušet si různé technické 
postupy a ,,osahat si“ to, co není v expozicích muzea vždy možné. 
Do tohoto sálu Národní technické muzeum umisťuje projekty 
určené především pro děti a mládež, z nichž některé vznikly díky 
spolupráci s dalšími institucemi. Informace o stávající náplni sálu 
je možné najít na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
Technika v  domácnosti   Expozice atraktivním způsobem 
vysvětluje vývoj mechanických, elektrických, plynových i jiných 
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„pomocníků v domácnosti“, techniky usnadňující hygienu, úklid, 
praní a žehlení, šití a úpravu oděvů, přípravu pokrmů, od polo-
viny 19. století do současnosti. Mezi nejstarší exponáty patří ty 
ze sbírek Českého průmyslového muzea, které byly Vojtěchem 
Náprstkem prezentovány již v  60. letech 19.  století v  domě 
U Halánků. Např. se jedná o nejstarší šicí stroj dovezený do Čech, 
americký Wheleer-Wilson. Mezi novějšími předměty nalezneme 
zdařilé designové výrobky firmy ETA, např. žehličku ETA 211 z 60. 
let 20. století, mezi ty nejnovější patří výrobky úspěšné české 
firmy Tescoma.
Televizní studio   Zásluhou spolupráce s Českou televizí je v NTM 
prezentována televizní technika a vybavení, které v letech 1997 
až 2011 sloužily ve studiovém komplexu SK8 objektu zpravodaj-
ství na Kavčích horách pro každodenní vysílání. Právě odtud se 
vysílaly v poslední době sportovní pořady. V expozici je možné se 
zúčastnil speciálních workshopů, během kterých si účastníci zkusí 
práci moderátora, kameramana, režiséra, střihače nebo technika 
záznamu a natočí krátkou zpravodajskou relaci.
Tiskařství   Expozice v prostoru evokujícím starou tiskárnu do-
kládá vývoj výroby tiskového písma, hlavních tiskařských technik 
a knihařství a připomíná české osobnosti, které významně přispěly 
k rozvoji tiskařství – vynálezce litografie Aloise Senefeldra, vyná-
lezce heliogravury Karla Klíče, vynálezce světlotisku Jakuba Husní-
ka a Kašpara Hermanna, který se podílel na vynálezu ofsetového 
tisku.  Nejstarším exponátem expozice je dřevěný knihtiskařský 
lis z přelomu 17. a 18. století z pražského Klementina, krásným 
exponátem je rotačka MAN z roku 1876, svojí důmyslností zaujme 
řádkový sázecí stroj Linotype z roku 1920.
Uhelný a rudný důl   Na expozici Hornictví navazuje Uhelný 
a rudný důl, maketa z 50. let 20. století, která tvoří unikátní sou-
bor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných dioramat. 
Nové pojetí expozice umožňuje návštěvníkům pocítit reálné 
prostředí dolů. Prohlídka je možná pouze s průvodcem po za-
koupení časové vstupenky. Návštěvnická trasa je dlouhá 350 m 
a prohlídka trvá 45 minut. Prohlídku je možné rezervovat předem 
na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
Herna Merkur   V blízkosti expozice Hornictví a Hutnictví je nově 
otevřena Herna Mekur, které je určena malým i velkým návštěv-
níkům pro odpočinek, zábavu i poučení. V herně jsou vystaveny 
exponáty postavené z Merkuru související s hornickou a hutnickou 
tematikou - rypadlo, těžní věž, mašiny, které mohou být inspirací 
pro práci návštěvníků s touto stavebnicí.

VÝSTAVY
Litomyšl. Hlavní město současné české architektury   Ná-
rodní technické muzeum ve spolupráci s Regionálním muzeem 
v Litomyšli představí  výstavu Davida Vávry a Petra Volfa, která 
zobrazuje město Litomyšl jako jedno  z klíčových center současné 
české architektury, kde je pro současné architekty prestiží mít své 
realizace. Ve výstavě budou k vidění modely staveb dodaných pří-
mo jednotlivými architektonickými kancelářemi | od 6. 4. do 21. 10.
Kouzlo bakelitu/ Čaro bakelitu   Výstava vznikla ve spolu-
práci se Slovenským technickým muzeem v Košicích. Tři stovky 

exponátů, československých i zahraničních výrobků z let 1920-
1970, přiblíží rozmanité podoby bakelitu - první téměř univer-
zálně využitelné plastické hmoty. Vystavené předměty, určené 
pro každodenní život, domácnost i průmyslové účely, ukazují 
technické a technologické proměny výrobků i vývoj jejich desig-
nérského řešení, ale i ono nezaměnitelné a ne zcela definovatelné 
kouzlo, spojené s tímto materiálem | do 2. 9.
Kola Favorit   Výstava mapuje fenomén jízdních kol značky 
Favorit. Od 50. do 90. let se v rokycanském závodě vyráběla kola 
určená běžným cyklistům i speciální závodní kola pro sportovce 
všech cyklistických disciplín. Ve výstavě bude prezentováno na 60 
kol, jak oblíbené, ale nedostatkové, běžné modely, tak závodní 
speciály včetně kol, na nichž naši reprezentanti získali několik 
medailí na olympijských hrách. K vidění budou i kola Favorit 
vyráběná v současnosti | od 18. 4. do 30. 9.
Člověk v náhradách   Národní technické muzeum ve spolupráci 
s Univerzitou Karlovou a  Zdravotnickým muzeem NLK připravilo 
velkou výstavu se zaměřením na lékařsko-technický obor prote-
tika. Výstava umožní nahlédnout nejen do současnosti, ale také 
do historie vývoje oboru. Návštěvníci se seznámí se zajímavou 
realitou současných možností medicíny, tedy s tím, co a jak je 
možné plnohodnotně či částečně nahradit v lidském těle a jak 
technika pomáhá člověku. Samostatná část výstavy je věnovaná 
tématu materiálů v medicíně. Výstavu doprovodí řada programů 
a přednášek | do 27. 5.
Plachetnice Niké a její osudy   Návštěvníci dopravní haly mu-
zea mohou obdivovat jachtu Niké, kterou postavil slavný český 
mořeplavec Richard Konkolski a v polovině 70. let s ní obeplul svět. 
Ve své době byla Niké druhou nejmenší lodí, která cestu kolem 
světa zdolala a pan Konkolski první Čech, který ji samostatně 
uskutečnil.  Na sedmimetrové Niké urazil vzdálenost 41,000 ná-
mořních mil s denním průměrem 100 mil. Plul přes bezvětrná 
pásma, podél Velké korálové bariery a přes bezvětrnou oblast 
Indonésie. Později Konkolski plachetnici vylepšil a přeplul s ní 
v rekordním čase Atlantik. Vystavenou loď doprovází projekce 
dokumentárních filmů | do 31. 5.

EDUKAČNÍ PROGRAMY V NTM
V NTM probíhá množství doprovodných programů, víkendo-
vých akcí, přednášek či komentovaných prohlídek výstav. Nej-
širší edukační nabídka je určena školám. Workshopy Enter jsou 
koncipované pro základní školy a interaktivní zážitkovou formou 
přibližují fyzikální či chemické principy a procesy. Programy 
Kids‘lab abrakadabra hravým způsobem seznamují nejmladší 
žáky s oborem chemie. Projekt s názvem V technice je budouc-
nost využívá možnosti moderní techniky, díky které přibližuje 
expozice Národního technického muzea žákům základních 
škol. Pro střední školy jsou připraveny specializované odborné 
workshopy a soutěže. Lektoři přiblíží muzeum také nejmenším 
dětem z mateřských škol. Komentované prohlídky a programy 
můžete nově objednat k velkým výstavním projektům. V NTM 
také úspěšně funguje Technický kroužek. Více informací a rezer-
vace na www.ntm.cz.
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KNIHOVNA NTM
  otevřeno: út a st 9.00–17.00

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

BADATELNA ARCHIVU NTM A MUZEA ARCHITEKTURY 
A STAVITELSTVÍ NTM

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

AKTUALITA
21. 04. | Vyvolávání černobílých filmů pro pokročilé – je-
den z pravidelných víkendových fotografických workshopů. Více 
informací a rezervace na www.ntm.cz.

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; na Velikonoční pondělí 2. 4. 9.00–18.00

  do 24. 4. dočasné snížené vstupné – základní 80 Kč; snížené 60 Kč; 
více na www.muzeumprahy.cz.

STÁLÉ EXPOZICE
Praha v pravěku
Středověká Praha
Praha na přelomu středověku a novověku (1437–1620)
Praha barokní (1620–1784)
Langweilův model Prahy z let 1826–1837 – unikátní model 
Prahy vyrobený ručně z papírové lepenky
3D kino: virtuální průlet Langweilovým modelem Prahy
Muzeum pro děti a Langweilova herna – multifunkční pro-
stor pro malé i velké
Slabikář návštěvníků památek – hmatová expozice určená 
pro vidoucí i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu 
a gotice

VÝSTAVY
Kouzlo svatých obrázků | do 2. 4.
Strašnice, … zahrada Prahy, brána armád…Výstava je 
již osmým dílem mnohaletého projektu Muzea hl. m. Prahy 
o pražských čtvrtích. Strašnice leží v pražském předpolí, které 
bylo zasaženo prakticky každým obléháním, každou válkou, 
která se dotkla hlavního města Českého království. Původní 
nevelká ves o několika málo číslech popisných, ležící na dů-
ležitých obchodních cestách, se v 18. a 19. století postupně 
rozrůstala. Stavební boom pak zaznamenáme na přelomu 19. 
a 20. století a posléze během počátku 20. století a za první 
republiky, kdy se Strašnice staly důležitou rezidenční oblastí 
pražských středních vrstev. V druhé polovině 20. století vzniklo 
ve Strašnicích nebo v těsném sousedství několik důležitých zá-
vodů (Tesla, Mitas, Jawa, Chirana). V této době byla zastavěna 
téměř všechna plocha strašnického katastru – již na přelomu 
čtyřicátých a padesátých let tu vzniká sídliště Solidarita. Na po-
čátku devadesátých let 20. století byl postaven po šedesátile-
tém úsilí ve Strašnicích kostel Neposkvrněného početí Panny 
Marie | od 25. 4. do 4. 11.
Doprovodné programy pro školy – určen pro žáky 2. stup-
ně ZŠ a SŠ jsou mimo rezervační systém, objednávejte se na: 
tschornova@muzeumprahy.cz

VENKOVNÍ PANELOVÁ VÝSTAVA
Stromovka   Výstava je věnována Královské oboře (Stromovce), 
jedné z významných zelených ploch na mapě Prahy. Nejslav-
nější éra této panovnické honitby nastala v 16. a na počátku 
17. století. V 19. století se stala místem zábavy Pražanů. Dnešní 
název je odvozen od části, která sloužila jako štěpnice, německy 
„Baumgarten“, což by bylo možné přeložit jako „Stromovka“. 
Od roku 1804 se píše novodobá historie královské obory jako 
veřejně přístupného anglického parku se zahradnicky uprave-
nými úseky | do 1. 7.

PŘEDMĚT SEZÓNY
Poklad mincí ze Štěpánské ulice v Praze   V roce 2006 byl 
předán do muzea soubor mincí nalezený při archeologickém 
výzkumu ve Štěpánské ulici v Praze 1. Depot obsahoval 2052 
stříbrných mincí přibližně z poloviny 15. století. Vystavené ex-
ponáty prezentují výběr z domácích i zahraničních mincovních 
dílen | do 1. 4.
Porcelán a sklo – Hotel Praha   Ucelený soubor porcelánu, 
skla a dalšího mobiliáře získalo Muzeum hl. m. Prahy z interiérů 
Hotelu Praha těsně před tím, než byla v lednu 2014 navzdory 
protestům odborné i laické veřejnosti zahájena jeho demolice. 
Z reprezentačního charakteru luxusního ubytovacího střediska 
pro potřeby Komunistické strany Československa byla odvozena 
velkorysost měřítka, progresivní použité materiály a technologie 
i nadstandardní péče, která byla věnována celkové formě i výzdo-
bě interiérů | od 9. 4. do 30. 6.
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PROGRAMY PRO ŠKOLY
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u konkrétních 
programů umístěných 

  na webových stránkách muzea – www.muzeumprahy.cz

PROGRAMY V EXPOZICÍCH
Praha v pravěku, Středověká Praha, Langweilův model 
Prahy, Praha v raném novověku, Barokní Praha

TEMATICKÉ PROGRAMY
Vyber si řemeslo, Královská cesta, Kalendář, Multikul-
turní Praha Karla IV., Pražské pověsti, Václav – kníže 
i světec

DIVADLO VE VÝCHOVĚ
12. 04. | Karlovo Nové Město – pro 1. stupeň ZŠ
24. 04. | Neslyšící pro slyšící

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY
24. – 27. 04. | S archeologií do středověku

STREET ART
25. 04. | 09.15 | Přednášky pro školy – vede fotografka Jitka 
Kopejtková. Objednávky na suska@muzeumprahy.cz.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému 
na www.muzeumprahy.cz

28. 04. | 10.00 | S archeologií do středověku

STREET ART
25. 04. | 17.30 | V přednáškovém sále v 1. Patře – vede 
fotografka Jitka Kopejtková.

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
Cyklus Praha neobjevená II
05. 04. | 16.30 | Pražské křížové cesty a kapličky (skupina A)
18. 04. | 16.30 | Pražské křížové cesty a kapličky (skupina B)
11. 04. | 16.30 | Pražské křížové cesty a kapličky (skupina C)
Výtvarné umění v dějinách VI
12. 04. | Exilová fotografie
Pražské hřbitovy
19. 04. | Hřbitovy Prahy 6, 7 a 8

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU
Týnská 630/6, 110 00 Praha 1 – Staré Město

  tel. informace: pokladna +420 601 102 961
  otevřeno: denně kromě po 9.00–20.00; na Velikonoční pondělí  
2. 4. 9.00–20.00

EXPOZICE
Praha Karla IV. – středověké město   Ve druhé etapě je dokon-
čena stávající část expozice věnovaná změnám podoby pražského 
souměstí zhruba do roku 1400. Akcent je ovšem tentokrát položen 
na přiblížení života středověkých obyvatel města, expozice se sou-
středí na intimitu jejich soukromého života. Nový videomapping 
modelu Karlova náměstí návštěvníky seznamuje se středověkou 
zástavbou tohoto místa i s jeho funkcí, nové vizualizace připo-
mínají důležitost řeky, brodů a mostů pro středověké město, 
způsoby řízení pražského souměstí a důležitý prostor dostává 
i téma pražského opevnění.
12. 04. | 17.30 | Komentovaná prohlídka expozice pro 
veřejnost

PROGRAMY PRO ŠKOLY
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u konkrétních 
programů umístěných 

  na webových stránkách muzea – www.muzeumprahy.cz,  
více: zdralkova@muzeumprahy.cz.

Praha Karla IV. – program pro nejmladší děti 5–9 let v dětské 
herně.
Praha Karla IV. – střed Evropy – 10–19 let
Praha Karla IV. – středověké město – 10–19 let

VÝSTAVA
Konzervovaná minulost   Výstava Konzervovaná minulost 
poodhaluje to, co se odehrává v pozadí všech výstav a návštěv-
níkům zůstává běžně skryto – práci konzervátorů. Vystavená 
díla se tak z běžné pozice krásných unikátů dostávají do pozice 
prostředníků, ilustrujících práci konzervátorů. Návštěvník zde, 
kromě dovedností umělců a řemeslníků dob dávno minulých, 
může obdivovat schopnosti a technologie současných kon-
zervátorů. Má zcela unikátní možnost vidět díla tak, jak se 
dostanou do ruky konzervátorovi a sledovat procesy, kterými 
musí projít, než jsou vystavena. Zjistí, že práce konzerváto-
ra v sobě snoubí jak znalosti umění, tak chemie, materiálů 
a technologií | do 21. 10.
Součástí výstavy jsou interaktivní prvky pro školy i veřej-
nost, lektorské programy v expozici a workshopy pro školy 
a veřejnost. Více na: gausova@muzeumprahy.cz
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PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI
Rašínovo nábř. 412, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 919 833

  otevřeno: denně kromě pondělí 10.00–18.00; na Velikonoční pondělí 
2. 4. 10.00–18.00

STÁLÁ EXPOZICE
Zaniklé Podskalí a život na Vltavě

PROGRAMY PRO ŠKOLY
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u konkrétních 
programů umístěných 

  na webových stránkách muzea – www.muzeumprahy.cz.

Jak „ploul“ strejda František; Zaniklé Podskalí; Plnou pa-
rou vpřed! – tematický program pro všechny věkové kategorie.

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 dubnu 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.muller@muzeumprahy.cz.

  prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěv-
níků ve skupině je 7 osob.

  možnost zakoupení dárkové vstupenky a zvýhodněné společné 
vstupenky do Müllerovy a Rothmayerovy vily.

  pokladna Müllerovy vily je umístěna v galerii Studijního a dokumen-
tačního centra Norbertov, Nad Hradním vodojemem 53/13, Praha 6.

Světově proslulé dílo avantgardního architekta Adolfa 
Loose (1870–1933)

ROTHMAYEROVA VILA
Národní kulturní památka
U Páté baterie 896/50, 160 00 Praha 6 – Střešovice
tel.: +420 224 312 012
e-mail: vila.rothmayer@muzeumprahy.cz

  spojení: metro A – Hradčanská nebo Petřiny, tram 1 nebo 18 – 
Vojenská nemocnice

  otevřeno: út, čt, so a ne prohlídky v dubnu 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 
a 17.00

  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému umístěného 
na www.muzeumprahy.cz

  prohlídky objektu pouze s lektorským výkladem, max. 7 osob 
ve skupině

  možnost zakoupení dárkové vstupenky a zvýhodněné společné 
vstupenky do Müllerovy a Rothmayerovy vily.

Vlastní vila architekta Otto Rothmayera (1892–1966), 
žáka a spolupracovníka Jože Plečnika (1872–1957).

STUDIJNÍ A DOKUMENTAČNÍ CENTRUM 
NORBERTOV
Nad Hradním vodojemem 53/13, 162 00 Praha 6 – Střešovice
tel.: +420 233 323 997

  otevřeno: út, čt, so, ne 10.00–18.00
  badatelna otevřena po předchozím objednání na tel.: 233 323 998, 
nebo e-mailem: vila.studium@muzeumprahy.cz.

VÝSTAVA
Adolf Loos – Viktor Bauer   Prezentace výsledků průzkumu 
autorek, díky němuž byly objeveny nové realizace Adolfa Loose 
(1870–1933) navržené pro průmyslníka Viktora rytíře Bauera 
von Rohrfelden (1876–1939) v interiérech klasicistního zámečku 
v areálu brněnského výstaviště. Náplň výstavy vychází z docho-
vaných konfiskačních soupisů, které dokumentují v současnosti 
nezvěstné vnitřní vybavení a šíři architektových zásahů při úpra-
vách Bauerova zámečku. Díky propojení informací ze soupisů 
s konvolutem vyvlastněných fotografií lze dnes definovat původní 
podobu Loosem navržených úprav, jejichž rozsah je nepoměrně 
větší, než se dosud předpokládalo. Prostřednictvím snímků mi-
mořádně nadaného amatérského fotografa, jímž byl zcela netra-
dičně sám stavebník, výstava představuje nejen architekturu, ale 
i životní styl jejích uživatelů | od 12. 4. do 17. 6.

PŘEDNÁŠKA
  rezervace míst pomocí rezervačního formuláře 
na www.muzeumprahy.cz

25. 04. | 17.00 | Adolf Loos – Viktor Bauer – až donedávna 
se zdálo, že jsou zakázky architekta Adolfa Loose realizované 
pro brněnského cukrovarníka Viktora Bauera dobře probáda-
nou oblastí. Nezodpovězenou otázkou zůstával především jeho 
možný podíl na úpravě interiérů zámku v Kuníně, který Viktor 
Bauer zdědil po smrti svých rodičů v roce 1911. Nedávné ote-
vření tématu ukázalo, že vztah dvou brněnských rodáků, Loose 
a Bauera, byl ve skutečnosti mnohem intenzivnější, než se dosud 
předpokládalo. Přednáška představí výsledky výzkumu věnova-
ného známým i dosud nepublikovaným zakázkám, které Viktor 
Bauer svěřil Adolfu Loosovi. Přednášející: Mgr. Jana Kořínková, 
Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D.

NAUČNÁ PROCHÁZKA
  procházka je zahájena vždy ve Studijním a dokumentačním centru 
Norbertov, kde jsou k zakoupení vstupenky. Procházku vede Hedvika 
Čenková.

17. 04. | 17.30 | Od Müllerovy vily k místu, kde stávala 
Malovaná brána – kolem zajímavé vilové zástavby v ulici Nad 
Hradním vodojemem a dále Sibeliovou ulicí se dostaneme k bý-
valé Masarykově parcele. Ulice Nad Octárnou ústí do míst, kde 
bývala cihelna Panenská. Okolo zajímavé vily, kterou si pro svou 
rodinu postavil malíř a architekt Jiří Kodl, přijdeme k místu, kde 
se rozkládala tzv. Octárna, hostinec, dílny a také policejní stanice. 
Prohlédneme si, co zůstalo z jednoho z pražských vojenských hřbi-
tovů, a parkem s neobvyklým pomníkem Maxe Van der Stoehla 
dojdeme tam, kde stávala jedna z městských bran.

154  muzea



ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE
Bohdanečská 259/1, 190 00 Praha 9 – Vinoř
tel.:+420 286 001 366
e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz

  spojení: metro B – Palmovka nebo metro C – Letňany; bus 185  
(směr Vinořský hřbitov) a 302 (směr Přezletice – Kocanda)

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00; park je otevřen denně 8.00–22.00; 
na Velikonoční pondělí 2. 4. 10.00–18.00

EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. Století

VÝSTAVA – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Trnkova Zahrada 2   Interaktivní výstava vycházející z pohádko-
vé knihy Jiřího Trnky Zahrada uvádí návštěvníky do zapomenuté 
zahrady z  jiných časů plné tajemných zákoutí a neobvyklých 
rekvizit. Instalace je rozprostřena do šesti místností, které ak-
centují výrazné postavy a dějové linie knihy. Každá z výstavních 
místností má vlastní atmosféru, důraz je kladen na interaktivitu, 
akci s množstvím animací a audiovizuálních efektů. Hrací prvky 
jsou instalovány i v exteriéru. Autoři výstavy respektují Jiřího 
Trnku, ale zároveň domýšlejí a pomocí moderních technologií 
dále rozvíjejí příběh hlavních aktérů | od 15. 4. do 2. 9.

EXPOZICE – 1. PATRO ZÁMKU
Řemesla v  pořádku / Historie profesního sdružování 
řemeslníků od středověku po současnost   Expozice Ře-
mesla v pořádku seznamuje s dějinami řemesel a cechovního 
sdružování, a představuje tak jednu z nejrozsáhlejších sbírek 
cechovních památek na světě, kterou spravuje právě Muzeum 
hl. m. Prahy.

EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR
Nádraží Praha-Těšnov / Provoz obnoven   Expozice předsta-
vuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Model 
budovy v měřítku 1 : 87 zahrnující i pozoruhodnou sochařskou 
výzdobu vznikl dle původních technických výkresů metodou 
3D tisku a nabízí návštěvníkovi možnost udělat si velmi reál-
nou představu o podobě nejkrásnější nádražní budovy v Praze, 
vystavěné v letech 1872–1875 coby reprezentativní železniční 
stavba významné společnosti Rakouské severozápadní dráhy. 
Na modelovém digitálně řízeném kolejišti jsou v provozu repliky 
dobových vlakových souprav.

ROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY

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

Řemesla v pořádku – komentovaná prohlídka expozice se-
známí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování 
v sociokulturním i uměleckohistorickém kontextu od středověku 

po současnost s důrazem na genezi cechovnictví na území Prahy 
| vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ
Interaktivní programy pro školy (út–pá)
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 pro: 
3. – 6. třídu ZŠ
Toulky Zahradou   Interaktivní komentovaná a hravá procházka 
výstavou Trnkova Zahrada 2. Vhodné pro: MŠ, 1. stupeň ZŠ

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
  v sále Kočárovna

10. 04. | 14.00 | Marie Woodhamsová a Jaroslav Večeřa 
s Karlem Bělohlavým a jejich Postřehy odjinud.

PRAŽSKÉ VĚŽE
  věže a bludiště otevřeny v dubnu 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 Praž-
ským věžím, projděte se s dětmi po unikátních historických objek-
tech, získejte volný vstup do muzea a krásnou odměnu k tomu! 
Více informací na: muzeumprahy.cz/klice-k-prazskym-vezim/

PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA
Petřínské sady, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

STÁLÁ EXPOZICE
Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování
Právě probíhající revitalizace části parku v bezprostředním okolí 
Petřínské rozhledny a bludiště potrvá do letních měsíců.

ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA PETŘÍNĚ
Petřínské sady, 110 00 Praha 1 

STÁLÁ EXPOZICE
Dioráma Boj studentů se Švédy na Karlově mostě roku 
1648   Autory monumentální malby z roku 1891 o rozměrech  
8 × 10 m jsou bratři Adolf a Karel Liebscherové.
Dioráma je i nadále v péči restaurátorů.
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STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most, 110 00 Praha 1 – Staré Město

STÁLÁ EXPOZICE
Mysterium věže   Po stránce architektonické i umělecké patří 
Staroměstská mostecká věž k nejkvalitnějším projevům vrcholně 
gotického stavitelství v rámci stavební činnosti Karla IV., a to nejen 
v měřítku Prahy, ale i (střední) Evropy.

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

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

11. 04. | 17.30 | Speciální komentovaná prohlídka pro 
veřejnost – objednávejte se na: lochman@muzeumprahy.cz.

STÁLÁ EXPOZICE
Custos Turris | Strážce města   Expozice seznámí návštěvníky 
s náročným životem věžníků – strážců města, s historií objektu, 
fenoménem městských zvonic i se zneužitím památky totalitními 
režimy.

MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ 
Nové mlýny 827/3A, 110 00 Praha 1 – Nové Město

  otevřeno: út–ne 9.00–12.00 a 12.30–18.00; na Velikonoční pondělí 
2. 4. 9.00–12.00, 12.30–18.00

STÁLÁ EXPOZICE
Praha hoří   Expozice představuje nebezpečí požárů pro Prahu 
v dobách před řadou staletí i v časech jen nedávno minulých, 
stejně jako způsoby, kterými se obyvatelé metropole bránili proti 
ničivému živlu. Vedle konkrétních zachycení tématiky ohně a boje 
s ním je návštěvníkovi nabídnuta možnost zažít hrozivou situaci 
při požárech středověké nebo raně novověké Prahy. Pomocí smy-
slových iluzí je vytvořen dojem ohrožení Pražanů při požárech, 
které zachvátily celé čtvrti.

PROGRAMY PRO ŠKOLY V PRAŽSKÝCH VĚŽÍCH
  na programy se objednávejte minimálně týden předem, prostřed-
nictvím rezervačního systému na www.muzeumprahy.cz, více na: 
gausova@muzeumprahy.cz.

Na všech věžích ve správě MMP jsou připraveny věkově odstupňo-
vané tematické lektorské programy pro žáky od 10 do 19 let zamě-
řené na samotné expozice či objekty věží, jejich historii a význam.

MUZEUM A–Z

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

  otevřeno denně 10.00–18.00
  vstupné: dospělí 200 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 120 Kč, 
české školy 30 Kč/os.

  prohlídky s průvodcem po předchozí objednávce
  obchod, který je součástí areálu Hergetovy cihelny, nabízí Kafkovu 
tvorbu, biografické knihy o Franzi Kafkovi, upomínkové předměty 
jako např. pohlednice, záložky, plakáty, kalendáře a diáře, zápisníky, 
fotografie, tašky, trička, hrnečky a další.

EXPOZICE
Dlouhodobá expozice „Město K. Franz Kafka a Praha“ na-
bízí pohled do světa slavného pražského rodáka Franze Kafky 
(1883–1924), jedné z nejvýznamnějších postav světové literatury 
20. století. Výstava vznikla a byla otevřena roku 1999 v Barceloně. 
V letech 2002–2003 proběhla její repríza v The Jewish Museum 
v New Yorku a v roce 2005 byla instalována v jedinečných prosto-
rách Hergetovy cihelny na malostranském břehu Vltavy v Praze.

foto © Franz Kafka Museum 2017

Výstava je rozdělena do dvou částí. První, nazvaná Existenciál-
ní prostor, kategorizuje hlavní události Kafkova života a vlivy 
prostředí, v němž Kafka v Praze žil. Druhá, nazvaná Imaginární 
topografie, ukazuje, jak se u Kafky fyzická realita Prahy a jeho ži-
vota v ní složitě proměňuje v metaforický obraz. Na výstavě ožívají 
fotografie lidí a míst, rukopisy a knihy v důmyslně koncipovaných 
instalacích s využitím nejmodernější audiovizuální techniky. Slo-
vo, obraz, světlo a hudba tu vytvářejí symfonický celek.
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CHOCO–STORY PRAHA
Muzeum čokolády
Celetná 10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 242 953
e-mail: info@choco–story–praha.cz
www.choco–story–praha.cz

  otevřeno: denně 9.30–19.00
  vstupné: dospělí 270 Kč; senioři 65+, studenti a děti 6–15 let 199 Kč; 
rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti 6-15 let) 799 Kč; děti do 6 let 
zdarma. Skupiny (min. 10 osob) à 199 Kč; školní skupiny (6–15 let) 
à 65 Kč (pedagog, doprovod zdarma)

EXPOZICE
V Choco–Story muzeu se ponoříte do vzrušujícího světa čokolády 
a za pomoci všech smyslů se vydáte na cestu časem. Bude to 
požitek nejen pro Vaše chuťové pohárky, ale i oči a nos. Muzeum 
je členěno na 2 hlavní části – výstavní prostory a čokoládovou 
dílnu. Samotná expozice přibližuje především dávnou historii 
kakaa od dob bájných Mayů a Aztéků až do dnešních dnů.
Muzeum disponuje unikátní sbírkou historických obalů 
a dobových artefaktů, dále je zde k vidění nejvyšší čokolá-
dová fontána v ČR, hrobka mayského vládce Pakala a jiné 
zajímavosti. Kromě poučení si návštěvníci odnesou i sladké vzpo-
mínky, v průběhu návštěvy zde každý může ochutnávat tolik 
čokolády, kolik jen bude chtít!
Přijďte odhalit tajemství výroby pravých belgických prali-
nek a hedvábně hladké čokolády! Můžete se také stát na chvíli 
čokolatiérem a vyrobit si své vlastní čokoládové výrobky. Vezměte 
své děti sebou a užijte si spolu neopakovatelné zážitky při spo-
lečné výrobě čokolády. Muzeum je ideálním programem pro 
rodiny s dětmi nejen o děštivém víkendu.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Ukázka výroby belgických pralinek probíhá každých 30 minut. 
Uvidíte, jak se vyrábí a plní pralinky, a jak se s čokoládou pracu-
je, aby byla pěkná a chutná. A samozřejmě ochutnáte vyrobené 
pralinky!

Degustace čokolády – v rámci vstupného neomezené ochut-
návání různých druhů čokolády.
Skupinové prohlídky a prohlídky pro školy včetně ukázky 
práce čokolatiéra | objednávejte na výše uvedených kontaktech 
nejméně tři dny předem.

MUCHOVO MUZEUM 
Panská 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 216 415
e-mail: office@mucha.cz
www.mucha.cz

  otevřeno denně 10.00–18.00
  vstupné: dospělí 240 Kč; děti, studenti a senioři nad 65 let 160 Kč; 
české školy 30 Kč/os

  prohlídky s průvodcem po předchozí objednávce
  obchod s dárkovými předměty (plakáty, pohledy, záložky, kalendáře 
a diáře, zápisníky, trička, hedvábné šátky, šperky, sklo aj.). Unikátní 
dárky a plakáty k zakoupení na shop.mucha.cz

EXPOZICE
První muzeum na světě věnované životu a dílu proslulého, světově 
známého představitele secese Alfonse Muchy (1860–1939), je 
umístěno v barokním Kaunickém paláci v historickém centru 
Prahy. Výběr přibližně 100 děl skládající se z litografií, olejoma-
leb, kreseb, pastelů, fotografií a  osobních předmětů podává 
souhrnný pohled na výtvarné dílo Alfonse Muchy, kromě 
jeho Slovanské epopeje.

foto © Mucha Trust 2017

Pozornost je soustředěna zejména na pařížské období (1887–
1904), které je světově nejproslulejší. Vystaven je ucelený soubor 
litografií, v čele s nejvýznamnějšími plakáty pro Sarah Bernhardt, 
legendární pařížskou herečku konce 19. století, soubor charak-
teristických dekorativních panó, početná ukázka z Documents 
décoratifs (1902) a ukázka z pařížských skicáků. Další dekorativní 
předměty, plastika a ukázky z knižní tvorby jsou uloženy ve vitrí-
nách. Zvláštní skupiny jsou vytvořeny z plakátů vzniklých později 
v Čechách (1910–1939), z kreseb a olejomaleb. V závěru expozice 
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se nacházejí původní kusy nábytku z Muchova pařížského ateliéru, 
fotografie jeho rodiny a soubor ateliérových fotografií pořízených 
Muchou v Paříži. Součástí expozice je také půlhodinový dokument 
o životě a díle Alfonse Muchy

MUSEUM KAMPA
Nadace Jana a Medy Mládkových
U Sovových mlýnů 503/2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 286 147
www.museumkampa.cz

  otevřeno: denně 10.00–18.00
  restaurace a kavárna Sovovy mlýny v přízemí hlavní budovy s jedineč-
ným výhledem na Vltavu a Karlův most nabízí tradiční české speciality, 
domácí uzeniny, pečená masa, špízy na jehle ale i oblíbená jídla meziná-
rodní kuchyně. Otevřeno denně 10.00–23.30 h, www.sovovy-mlyny.cz

VÝSTAVY
Pravoslav Sovák   Retrospektivní výstava mezinárodně uznávané-
ho grafika a malíře, jenž se v zahraničí etabloval jako tvůrce výjimeč-
ných grafických souborů. Pravoslav Sovák působil v Olomouci jako 
asistent Jana Zrzavého, jehož tvorba i způsob výuky autorovu další 
činnost výrazně ovlivnily. Kurátorka: Helena Musilová | do 27. 5.
Jan Zrzavý: ze sbírek soukromých sběratelů   Výstava málo 
známých Zrzavého prací ze soukromých sbírek primárně dopro-
vází výstavu Pravoslava Sováka. Kurátorky Martina Vítková, Petra 
Patlejchová | do 1. 7. 

Jan Zrzavy, Fantastická krajina, 1913, olej na plátně, 48 x 63,5 cm,  
soukromá sbírka

Vladimír Škoda: Mysterium Cosmograficum – Johanes 
Kepler   Výstava českého sochaře působícího ve Francii nazvaná 
podle prvního ze spisů Johannese Keplera, v němž propočítává 
tajemství vesmíru. Paralelní výstava probíhá v Zámku Troja od 5. 
dubna pod názvem Harmonices Mundi, harmonie světů | do 3. 6.

DOPROVODNÝ PROGRAM
03. 04. | 18.30 | Kurátorská komentovaná prohlídka výsta-
vy Jana Zrzavého | cena vstupenky + 20 Kč za výklad, rezervace 
nutná na emailu: rezervace@museumkampa.cz
10. 04. | 18.30 | Večer Pravoslava Sováka, večerní program 
pro dospělé | cena 150 / 90 senioři a studenti; rezervace nutná 
na emailu: rezervace@museumkampa.cz
21. 04. | 15.00 | Lektorská komentovaná prohlídka výstavy 
Jana Zrzavého | prohlídka zdarma k platné vstupence

PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI
14. 04. | 16.00 | Sobotní dílna pro rodiče s dětmi | cena 
workshopu: 100 Kč / dítě, dospělý doprovod zdarma, druhý dospělý 
za 50 Kč. Rezervace nutná na emailu:  rezervace@museumkampa.cz

DALŠÍ PROGRAMY
Komentované prohlídky   V českém, anglickém, německém 
nebo francouzském jazyce. Rezervace na výše uvedených kon-
taktech, u pokladny nebo v kanceláři muzea.
Workshopy a animační programy   Tyto programy na objed-
návku jsou vhodné pro školní či zájmové skupiny, rodiny s dětmi 
i skupiny dospělých. Vedle široké nabídky animačních programů 
a workshopů ke stálé sbírce Musea Kampa Vám nabízíme nové 
programy ke všem probíhajícím krátkodobým výstavám.
Další informace na www.museumkampa.cz/programy

WERICHOVA VILA
U Sovových mlýnů 501/7, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 251 511 669
www.werichovavila.cz

  otevřeno denně 10.00–18.00

Informace o programech na www.werichovila.cz

MUZEUM KÁVY ALCHYMISTA
Jana Zajíce 7, 170 00 Praha 7 (200 m od stanice tram Sparta)
tel.: +420 233 383 745
www.muzeumkavy.cz

  otevřeno: po zavřeno; út–pá 12.00–18.00; so–ne 11.00–18.00; 
út-pá 9.00–12.00 po předchozí tel. dohodě nebo mailem, 
komentované prohlídky, případně výtvarné dílny loutek pro 
školy a skupiny nad 6 osob. Součástí prohlídky je i expozice Muzea 
kávy Alchymista. Objednání komentovaných prohlídek a dílen: 
scarabeus@galeriescarabeus.cz, 603552758

STÁLÁ EXPOZICE
Káva a kávoviny v proměnách času a kultur   Expozice se-
znamuje návštěvníky nejen s historií kávy a kávových náhražek, 
s jejich pěstováním, sklizní, zpracováním a přípravou nápojů. Uni-
kátní sbírkové předměty dokumentují vývoj historických pražiček, 
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kávomlýnků, kupeckých zásobníků, dóz na kávu a kávoviny, ale 
také předmětů a přístrojů spojených s přípravou a servírováním 
kávy. Zajímavými dokumenty dobové grafiky jsou prvorepub-
likové reklamní tiskoviny a faktury jednotlivých firem. Výstavu 
doplňují odborné texty v českém a anglickém jazyce a krátký 
film věnovaný fenoménu kávy.

GALERIE SCARABEUS

Informace o výstavách viz rubriku Galerie, výstavy.

MUZEUM KOUZLO STARÝCH ČASŮ
Historické oděvy a doplňky z let 1850–1920
Valdštejnská 150/4, 110 00 Praha 1 – Malá Strana
mobil: +420 723 960 308
e-mail: kouzlostarychcasu@gmail.com
www.kouzlostarychcasu.cz

  otevřeno: út–pá 10.00–17.00; so–ne 10.00–18.00; 3. – 9. 4. zavřeno
  vstupné: dospělí 190 Kč, senioři, studenti a děti 150 Kč, rodinné 
490 Kč, skupinové (6–10 osob) 150 Kč

EXPOZICE
Unikátní soukromá sbírka viktoriánských a edwardián-
ských oděvů, doplňků a kuriozit z období 1850–1920.
V komorním prostředí mohou návštěvníci obdivovat část rozsáhlé 
sbírky historických oděvů, doplňků a kuriozit vyšších společen-
ských vrstev, které dokumentují výjimečnost a um ručních prací 
předešlých generací. Vystavené exponáty jsou volně koncipovány 
do obrazů, aby návštěvník mohl vstoupit do děje a vnímat atmo-
sféru příběhů, které vyprávějí. Ojedinělá sbírka, která vznikala 
desítky let, obsahuje několik set kusů kompletních oděvů, prádla, 
textilu, ale i stříbrných předmětů viktoriánského a edwardiánské-
ho období, pocházejících z celého světa. Část sbírek tvoří porcelán 
z českých a německých porcelánek do r. 1930.

VÝSTAVA
Viktoriánská svatba   Elegance svatebních obřadů na konci 
19. století. Výstava ze soukromé sbírky | od 10. do 30. 4.

AKCE
14. – 15. a 28. – 29. 4. | 10.00–18.00 | Svatební výbava – 
mimořádné prohlídky spojené s ukázkou výbavy nevěsty i ženicha.

MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ
Prohlídky Muzea pražského vodárenství 
a úpravny vody Podolí
Podolská 15, 140 00 Praha 4
tel.:+420 272 172 345
www.pvk.cz

  v rámci zážitkové turistiky: prohlídky pro jednotlivce i skupiny 
(max. 20 osob): každý čt 13.00, 15.00 a 17.00, druhou so v měsíci 
11.00 a 13.00

  cena prohlídky: jednotlivá vstupenka 150 Kč, od 10 osob 130 Kč
  vstupenky si můžete objednat přes www.nfveolia.cz/

Upozornění: prohlídka není bezbariérová, vyžaduje určitou tě-
lesnou zdatnost (výstup na ochoz budovy – 8 pater); předprodej 
vstupenek se uzavírá 4 dny před termínem; vstup pro děti od 6 
let, každé dítě s vlastní vstupenkou

MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ

Interiér filtrační stanice je od výstavních prostor oddělen skle-
něnou stěnou a  tak se návštěvníkům naskytne neuvěřitelný 
výhled do Engelovy „katedrály“ s  filtry. Celá expozice za-
chovává chronologické členění historického vývoje pražského 
vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století, přes 
vltavské vodárny renesančního období a vodárenské snahy konce 
19. století, až po současné zásobování hl. m. Prahy vodou. Je zde 
vystaven originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830, 
vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu 
z doby Rudolfa II. a řada dalších exponátů. Trojrozměrné před-
měty doplňuje řada kopií unikátního a dosud nevystavovaného 
archivního materiálu a množství historických fotografií. Velmi 
cenné jsou sbírky druhů vodovodního potrubí, uzavíracích ele-
mentů a dalších historických přístrojů a nástrojů. Samostatně je 
prezentována unikátní sbírka vodoměrů.

ÚPRAVNA VODY PODOLÍ

Čerpací stanice surové vltavské vody – odstraňování nečistot 
ze surové vody na hrubých a jemných česlích.
Čiřiče – seznámení s funkcí, významem a technologickým po-
stupem úpravy surové vody. 
Vodárenská věž – panoramatický rozhled na Prahu z nezvyk-
lého stanoviště
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MYSTERIA PRAGENSIA
Poznejte tajemství Prahy ve dvou muzeích

 
MUZEUM ALCHYMISTŮ  
A MÁGŮ STARÉ PRAHY
Jánský vršek 8, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 224 508
www.muzeumalchymistu.cz

  muzeum Alchymistů opět otevřeno

MUZEUM PRAŽSKÝCH POVĚSTÍ 
A STRAŠIDEL
Mostecká 18, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 221 289
www.muzeumpovesti.cz

  otevřeno: denně 10.00–22.00; skupiny po tel. dohodě i dříve

EXPOZICE
Projděte si podzemní uličku s atmosférou staré Prahy a se-
tkejte se tváří v tvář se strašidly! Poznejte slavné pražské 
pověsti a zažijte jejich kouzlo v interaktivních hříčkách. 
Pochopíte, co jiní netuší – kde se rodí pražský genius loci. 

AKCE
  pravidelné víkendové pohádky: so 15.00 a ne 10.30

02. 04. | 15.00 | Po stopách svatého Václava a svaté Anežky
06. 04. | 18.30 | Tajuplné průchody Starého Města
07. 04. | 10.30 | S hastrmanem za vodníky
07. 04. | 18.00 | Mysteria Pragensia aneb Velká tajuplná 
pouť Prahou
10. 04. | 18.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany
13. 04. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hrad
14. 04. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
14. 04. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem 
a Josefovem
15. 04. | 10.30 | Tajuplné průchody Starého Města
18. 04. | 18.00 | Za strašidly s překvapením
20. 04. | 18.00 | Po zlatých stopách alchymistů Hradem 
i podhradím
20. 04. | 21.00 | Strašidla s hvězdičkou aneb Erotika v praž-
ských pověstech
21. 04. | 10.30 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany
21. 04. | 16.30 | Karlův most ze tří stran

22. 04. | 10.00 | Mysteria Pragensia aneb Velká tajuplná 
pouť Prahou
26. 04. | 18.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hrad
27. 04. | 18.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany
27. 04. | 22.00 | Hodina duchů v uličce duchů
28. 04. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
28. 04. | 18.00 | Se strašidlem za strašidly Novým Městem 
na Vyšehrad
29. 04. | 10.30 | S hastrmanem za vodníky

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM 
A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO

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

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

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

  vstupné na doprovodné programy pro školní skupiny: 40 Kč (platí 
i jako vstupenka)

STÁLÁ EXPOZICE
Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti 
Evropě. Expozice je zaměřena na tisíciletou historii vzdělanosti 
českého národa od středověku až po současnost v evropském 
kontextu (popisky česko-anglické). Prezentovány jsou unikátní 
školní pomůcky, učebnice, staré tisky, mapy aj. Součástí expo-
zice jsou školní kabinet, ukázka školních tříd z 1. republiky a ze 
70. let 20. století, písařský koutek, interaktivní program o životě, 
díle a odkazu J. A. Komenského, elektronicky zpřístupněný fond 
školních vysvědčení, promítání dokumentů aj.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY
Nová škola v nové republice – Školství v meziválečném 
Československu   Výstava přibližuje školství meziválečné Čes-
koslovenské republiky v celé jeho šíři, včetně rozvoje slovenského 
a podkarpatoruského školství. Opominuto není ani měnící se po-
stavení učitele a jeho vztah k novému státnímu útvaru. Vyzdviže-
na je i jedinečnost reformních snah a pedagogické trendy, které 
jsou dodnes aktuální. Stranou nezůstává ani každodenní život 
ve školách. Součástí je menší výstava Tady první republika, 
která shrnuje základní vývoj meziválečného československého 
státu | do 31. 12.
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AKCE
12. 04. | 17.00 | V rámci cyklu Návraty ke kořenům vzdě-
lanosti – Chvilky poezie – podvečer s českou poezií (účinkují: 
moderátor a herec Petr Jančařík; řezbář, autor knih, recitátor 
Martin Patřičný a Ludmila Štědrá, herečka Slezského divadla). 
Uvádí V. Ebr, který nám prozradí drobné kuriozity kolem vydávání 
básnických knih. Zazní verše J. Nerudy, F. Šrámka, E. Frynty, E. Bas-
se, T. R. Fielda a dalších. Hudební doprovod (student Gymnázia 
a Hudební školy hl. m. Prahy)

PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA 
J. A. KOMENSKÉHO
Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 966 411, 415
e-mail: pedknihovna@npmk.cz
www.npmk.cz/knihovna; www.csk.npmk.cz

  knihovna je přístupná pro veřejnost po–pá 9.00–18.00
  fondy PK jsou zaměřeny především na oblast výchovy, vzdělávání 
a školství.

„Prostorem a časem 1. světové války“ prostřednictvím učeb-
nic dějepisu, odborné a populárně naučné literatury a dobových 
školních výročních zpráv z fondu Pedagogické knihovny J. A. Ko-
menského. Online multimediální výstava z vybraného knižního 
fondu PK a školních obrazů s interaktivními prvky – digitální 
kopie, vysvědčení apod.
Volný vstup pro uživatele PK s platným čtenářským průkazem 
nebo aktivovanou ISIC, ITIC, lítačka, Open-Card.

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
Strahovské nádvoří 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 220 516 695
e-mail: post@pamatnik-np.cz
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

  spojení: tram 22, st. Pohořelec

PNP nabízí vzdělávací programy pro organizované skupiny (ZŠ, 
SŠ a VŠ), komentované prohlídky, exkurze na odborná pracoviště 
PNP, přednášky a tvůrčí dílny. Veškeré pořady jsou na objednání 
a termín konání je po dohodě. Aktuální nabídku pořadů najdete 
na webu PNP, pro další informace pište na arndt@pamatnik-np.cz 

LETOHRÁDEK HVĚZDA
Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc

  spojení: stanice metra Petřiny; tram 1, st. Sídliště Petřiny
  vstupné: plné 75 Kč; snížené: 45 Kč; rodinné: 150 Kč
  otevírací doba: otevřeno denně mimo pondělí 10.00–18.00

Letohrádek Hvězda zahajuje sezónu 3. 4.

MALÁ VILA PNP
Pelléova 20/70, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

  spojení: 5 minut chůze od stanice metra A – Hradčanská

  otevřeno v rámci pořadů PNP, dalším zájemcům po telefonické 
domluvě 

  vstupné: plné 40 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 100 Kč

EXPOZICE
Pracovna Ladislava Mňačka je instalována autenticky podle 
dobových fotografií spisovatelova bytu. Pracovna je přístupná 
v rámci literárních čtení či diskuzí nebo na objednávku na tel. 
273 132 553.

AKCE
Doteky světové literatury – další cyklus pořadů s názvem 
Doteky světové literatury, který pořádá Praha, město literatury 
ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Více informací 
k pořadů naleznete na našich webových stránkách.
19. 04. | Vyhlášení soutěže Nejkrásnější české knihy roku 
2017 – slavnostní vyhlášení 53. ročníku soutěže Nejkrásnější 
české knihy roku 2017 proběhne v letohrádku Hvězda.

VÝSTAVY
Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a  rydla   Uni-
kátní virtuální výstava děl Václava Hollara ze sbírky PNP na   
http://e-vystavy.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz je prodloužena.
Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda   Společně se 
zahájením sezóny na letohrádku Hvězda připravuje Památník 
národního písemnictví modifikaci výstavy Ferdinand II. Tyrolský 
a letohrádek Hvězda do stálé expozice. Expozice, kterou pořádá 
Památník národního písemnictví ve spolupráci s Ústavem dějin 
umění Akademie věd ČR, představuje nejen život arcivévody Fer-
dinanda II. (1529–1595), ale především stavbu, která je s jeho 
působením v Českém království spjata snad nejpevněji.

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

Pivovar a restaurace U Fleků nabízí dva prohlídkové okruhy 
– pivovarské muzeum a exkurzi pivovaru.

  muzeum otevřeno: po–so 10.00–16.00, 1. a 2. 4. pivovar a muzeum 
uzavřeno

  prohlídky jsou doprovázeny odborným výkladem, prodej vstupenek 
končí 60 min. před ukončením provozní doby; 

  vstupné do muzea 100 Kč/os., školní skupiny 50 Kč/os., délka prohlíd-
ky cca 30 min.; výklad v českém, anglickém, německém, španělském, 
ruském, švédském a italském jazyce.

  prohlídka pivovaru pouze na objednávku, o víkendech je prohlídka 
podmíněna konzumací v restauraci.

  vstupné do pivovaru: 210 Kč/os., školní skupiny 100 Kč/os., délka pro-
hlídky cca 45 min.; výklad v českém, anglickém a německém jazyce; 
součástí prohlídky je ochutnávka piva a sklenička jako suvenýr.
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PIVOVARSKÉ MUZEUM
Historie výroby piva v Praze   Zájemcům o pivovarskou pro-
blematiku poskytuje ojedinělou možnost seznámit se s výrobou 
piva a sladu tak, jak byla v minulosti prováděna nejen v pivovaru 
U Fleků, ale též v desítkách malých pivovarů po celé Praze. Pivo-
varské muzeum je umístěno v bývalé sladovně, která sloužila 
svému účelu od doby renesance do roku 1940. Je zde dochovaný 
stříškový kouřový hvozd, kterému se také říká valach, kde se slad 
sušil a poté i pražil v horkém kouři z bukových polen. Dále je 
možné si prohlédnout filtr na pivo, sprchový chladič, dřevěné 
sudy značkované vypalovacími železy i nástroje na jejich opra-
cování, plnička lahví, váha na slad, hustoměry a další pivovarské 
a sladovnické náčiní.

PIVOVAR U FLEKŮ
Historický pivovar fungující od roku 1499 dodnes   Součástí 
exkurze je videoprojekce a prohlídka sklepa a varny. Jedinečné 
jsou především prostory varny, kde se pivo stále vyrábí pod pů-
vodními středověkými trámy z jedlového dřeva natřeného volskou 
krví. Měděné varní nádoby pocházejí z roku 1937, stále se používá 
i unikátní chladicí štok – velká měděná vana k ochlazování mla-
diny po uvaření. Pivovar již přes 150 let nabízí výhradně speciální 
tmavé pivo, které se vyrábí z tradičních surovin – vody, ječného 
sladu a chmele za použití kvasnic.

POPMUSEUM
Muzeum a archiv populární hudby
Bělohorská 150, 160 00 Praha 6
mobil: +420 776 141 531–2, 605 369 286
e-mail: info@popmuseum.cz
www.popmuseum.cz

  spojení: metra A – Malostranská; tram 22 nebo 25 st. U Kaštanu
  otevřeno st a čt 16.00–20.00; so 14.00–18.00 nebo po telefonické 
domluvě

  vstupné: pasivní prohlídka (pastva pro oči) 40 Kč; aktivní prohlídka 
(všemi smysly) 100 Kč/h

EXPOZICE
Elektrické hudební nástroje, hra na nástroje a s přístroji, 
karaoke, databáze, audio a video ukázky z dějin českoslo-
venské populární hudby, specializované časopisy, knihy.

VÝSTAVY
Napsat, vydat, šířit. Sám!   České (nejen) heavymetalové 
fanziny – výstava | do 2. 6.

HUDEBNÍ KLUB VAGON
Praha 1, Národní 25

  otevřeno od 19.00

VÝSTAVA
Rok bez Radima Hladíka   Výstava o tvůrčí dráze mistra elek-
trické kytary | do 15. 4.
Československé beatové festivaly konce 60. let v dobových 
fotografiích a plakátech | od 16. 4. do konce září

POŠTOVNÍ MUZEUM
Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 954 400 394
www.postovnimuzeum.cz 

  otevřeno: denně mimo po a svátků 9.00–17.00
  vstupné: základní a doprovodné akce PM 50 Kč; snížené 10 Kč
  knihovna a badatelna: otevřena denně mimo po 9.00–16.00
  muzejní prodejna: otevřena út–ne 9.00–17.00

STÁLÁ EXPOZICE
Poštovní známky České republiky a Československa včetně 
obálek prvního dne (FDC), filatelistických unikátů a pa-
dělků, nejstarší známky evropských i mimoevropských 
zemí, známky OSN, specializované sbírky známkové tvorby 
– Hradčany, ruská zemstva, klasické rakouské poštovní známky 
do roku 1918, staroněmecké státy do roku 1871, předznámkové 
dopisy, otisky razítek, první novinové známky světa.

VÝSTAVY
„2269 KILO/ Komiksy, Ilustrace, Objekty“   Výstava předsta-
vuje tvorbu studentů a pedagogů ateliéru Komiks a ilustrace pro 
děti na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. 
Výstava plná barev a příběhů předvede různorodost a šíři pojmů 
ilustrace a komiks i jejich přesahy do jiných odvětví. Nechte se 
zlákat na malý výlet do světa, kde nic není nemožné a kde je 
hravost a chuť objevovat tím nejpodstatnějším | od 28. 3. do 10. 6.
07. 04. | 09.00–15.00 | Příležitostná poštovní přepážka – 
používání příležitostného poštovního razítka a prodej dopisnice
14. 04. | 14.00–16.30 | „Komiks“ – workshop pro děti od 8 do 
15 let s Vítem Kovářem | 50 Kč/os.
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28. 04. | 14.00–16.30 | „Ilustrace“ – workshop pro děti od 6 do 
15 let s Kamilou Pokornou a Janou Hymlovou | 50 Kč/os.
Bližší informace a aktuality o dění v muzeu na webových 
stránkách Poštovního muzea.

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM 
V PRAZE

HISTORICKÁ BUDOVA 
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA 
V PRAZE
ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
mobil: +420 778 543 901
www.upm.cz

  otevřeno  út 10.00–20.00; st – ne 10.00–18.00
  vstupné: plné150 Kč, snížené 80 Kč

VÝSTAVY
Koudelka Návraty   Výstava českého fotografa Josefa Koudelky 
se koná u příležitosti autorových osmdesátých narozenin a před-
staví průřez jeho celoživotní tvorbou. Základ expozice tvoří 350 fo-
tografií, které jsou součástí obsáhlého souboru děl, jež se fotograf 
rozhodl věnovat své vlasti. Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
se tak stane muzeem s nejrozsáhlejší sbírkou děl světoznámého 
fotografa. Výstava zahrnuje všechny významné cykly Koudelkovy 
dosavadní tvorby (Začátky, Experimenty, Divadlo, Cikáni, Invaze 
68, Exily, Panorama), z velké části se jedná o unikátní dobové 
autorské zvětšeniny, přičemž některé z nich jsou prezentovány 
vůbec poprvé.

kredit © Josef Koudelka/Magnum Photos; Španělsko 1975, z cyklu Exily

Bydliště: Panelové sídliště / Plány, realizace, bydlení 
1945–1989   Výstava přibližuje historii vybraných sídlišť v České 
republice a společenské, politické, kulturní a ekonomické souvis-
losti, jež jejich vznik doprovázely. Je vyvrcholením výzkumného 
a výstavního projektu Panelová sídliště v České republice jako 
součást městského životního prostředí (zkráceně Paneláci), který 
probíhal v letech 2013–2017.

Small Worlds: Domečky pro panenky z Victoria and Al-
bert Museum of Childhood v Londýn   Výstava souboru 
domečků pro panenky ze sbírek Victoria and Albert Museum 
of Childhood – tento fascinující svět v malém – je pro naši 
veřejnost zcela mimořádnou událostí. Domečky pro panenky 
v podobě rozměrných kabinetů ze 17. a 18. století. U nás nebyly 
známy, až v 19. století začaly být populární hračkou ve formě 
zmenšených domů. Dvanáct exponátů přibližuje způsob byd-
lení a každodenní život rodin z různých společenských vrstev 
od 18. století do současnosti.
Přetlak   Výstava nejlepších prací studentů Vysoké školy umělec-
koprůmyslové v Praze, které vznikly v letech 2016-2017 | od 26. 4.

DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ
Ovocný trh 19, 110 00 Praha 1
www.czkubismus.cz

  otevřeno út 10.00–19.00; st–pá 10.00–18.00
  vstupné: plné 150 Kč, snížené 80 Kč

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

UNIVERZITA KARLOVA

MUZEUM UNIVERZITY KARLOVY
Karolinum, Ovocný trh 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 491 111
www.muzeum.cuni.cz

  vstupné dobrovolné
  expozice je otevřena během víkendů: 31. 3. – 1. 4., 14. - 15. 4., 
21. - 22. 4. 28. - 29. 4. od 10.00–18.00; vstup Železná 9, prohlídku 
s průvodcem vždy poslední středu v měsíci je nutné domluvit  
e-mailem: organiz@ruk.cuni.cz

EXPOZICE
Stálá expozice věnovaná dějinám nejstarší středoevrop-
ské univerzity je umístěna v gotických sklepeních historické 
budovy Karolina v centru Prahy. Pět tematických bloků mapuje 
historii Univerzity Karlovy od jejího založení v roce 1348 až po sou-
časnost, včetně významných osobností, které jsou s ní spojeny. 
Výstava také nabízí řadu unikátních exponátů, z nichž některé 
jsou pro veřejnost zpřístupněny zcela poprvé. K vidění je také 
originál žezla rektora Univerzity Karlovy z roku 1883, soubor au-
tentických zbraní použitých pražskými vysokoškolskými studenty 
v revolučním roce 1848 nebo diplom a medaile nositele Nobelovy 
ceny za chemii Jaroslava Heyrovského z roku 1959.
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AKCE
07. 04. | 10.00–17.00 | Den otevřených dveří – u příležitosti 
670. výročí svého založení připravila Univerzita Karlova Den ote-
vřených dveří Karolina. Těšit se můžete nejen na prohlídkovou 
trasu, která Vás provede jednotlivými sály historického sídla, které 
univerzitě náleží již od roku 1383, včetně promoční Velké auly 
a stálé expozice Historie Univerzity Karlovy, ale i na bohatý do-
provodný program. Vystaveny budou univerzitní insignie, zvědavé 
otázky budou zodpovídat pracovníci Ústavu dějin UK a setkáte se 
i s Karlem IV. Připraven je program pro velké i malé návštěvníky 
a jako narozeninový dárek obdrží každý 670. návštěvník malou 
pozornost a speciální prohlídku do běžně nepřístupných prostor 
| vstup Železná 9, Praha 1
07. 04. | 15.30 | Významné památky Univerzity Karlovy – 
přednáška prof. PhDr. Jana Royta, Ph. D.

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

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

ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV
U Památníku 2, 130 05 Praha 3

  UPOZORNĚNÍ: Kvůli plánované rekonstrukci je muzeum zcela 
uzavřeno.

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

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

EXPOZICE
Letecké muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu his-
torického vojenského letiště Praha – Kbely, první letecké 
základny vybudované po vzniku Československa v roce 1918. Ex-
pozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii českosloven-
ského 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 letou-
nů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a další 
památky, které se vztahují k historii československého a českého 
letectví. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým 
muzeím v Evropě. Řada letounů patří ke světovým unikátům. 
Zpřístupněn je také letňanský areál Staré Aerovky, díky němuž 
se kbelská expozice rozšířila o další výstavní prostory.

AKCE
28. 04. | Zahájení 50. muzejní sezony Leteckého muzea 
Kbely – na  slavnostní akci budou mimořádně zpřístupněny 
vybrané exponáty letecké techniky.

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

  otevřeno: denně mimo pondělí 09.00–17.00
  vstup zdarma

Místo úkrytu a posledního boje skupiny příslušníků českosloven-
ského zahraničního odboje, kteří se podíleli na atentátu na zastu-
pujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

EXPOZICE
Expozice věnovaná Operaci ANTHROPOID – atentátu na Re-
inharda Heydricha v květnu 1942.

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

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

  vstup zdarma
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EXPOZICE
Vojenské technické muzeum Lešany se nachází v prostoru býva-
lých dělostřeleckých kasáren. Expozici tvoří více než 700 histo-
rických tanků, kanónů, motocyklů, obrněných, nákladních 
a osobních vojenských vozidel, raketová technika, spojo-
vací a ženijní prostředky a logistický materiál pocházející 
z období od roku 1890 až do současnosti. Sbírky jsou široké 
veřejnosti prezentovány v  deseti halách, pod šesti přístřešky 
a na volném prostranství. Rozsahem a složením svých sbírek, 
v nichž je zastoupen nejeden světový unikát, se toto muzeum řadí 
mezi nejvýznamnější evropské instituce svého druhu.

CÍSAŘSKÁ ZBROJNICE
Hradčanské nám. 2, 110 00 Praha 1

Stálá expozice ve Schwarzenberském paláci obsahuje sbírku 
zbraní, zbroje a uměleckých děl z období od 15. století 
do poloviny 19. století. Výstava prezentuje přes 550 předmě-
tů, které pocházejí především z období, kdy České země patřily 
k habsburskému císařskému trůnu.

MUZEUM HRADNÍ STRÁŽE
Pražský hrad, 110 00 Praha 1

V Prašné věži Mihulka se nachází expozice mapující vývoj 
českých vojenských jednotek střežících Pražský hrad 
od nejstarších dob do současnosti.

UPOZORNĚNÍ
Kvůli rekonstrukci Prašné věže Mihulka je expozice uza-
vřena

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
U Staré školy 1, 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 749 211
e-mail: office@jewishmuseum.cz
www.jewishmuseum.cz

  otevřeno: denně mimo so a židovských svátků 9.00–18.00

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
1) Židovské muzeum v Praze (Maiselova synagoga, Španělská 
synagoga, Pinkasova synagoga a Klausová synagoga, Obřadní síň, 
Starý židovský hřbitov a Galerie Roberta Guttmanna)
2) Pražské Židovské Město (Židovské muzeum v Praze a Sta-
ronová synagoga)
3) Staronová synagoga
Detailní informace o expozicích, cenách a možných slevách na-
leznete na www.jewishmuseum.cz.

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

VÝSTAVA
„Můj šálek Kafky…“   Kresby, grafika a obrazy Jiřího Slívy. 
Výstava grafika a ilustrátora Jiřího Slívy (uspořádaná k jeho 71. 
narozeninám) představuje řadu kreseb, barevných litografií, 
leptů, pastelů a několik olejomaleb na jeho oblíbená témata 
Franz Kafka, Sigmund Freud, Golem, židovské zvyky a symboly, 
biblické motivy, jakož i další práce inspirované díly židovských 
spisovatelů | od 22. 2.

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI
Maiselova 15, 110 00 Praha 1 (dílna v přízemí)

08. 04. | 14.00 | Lvíček Arje slaví Pesach – Arjeho kama-
rád Mojžíš má velký úkol. Podaří se mu zachránit všechny Židy 
z egyptského otroctví?. To všechno a ještě mnohem více se děti 
dozví na této pesachové dílně. Prohlídka: Klausová synagoga | 
vstupné 50 Kč

MAISELOVA SYNAGOGA
Maiselova 10, 110 00 Praha 1

POŘADY
10. 04. | 19.00 | Belfiato Quintet – koncert při příležitosti 
Jom ha-šoa. Vstupenky na koncert možno zakoupit v předprodeji 
v Maiselově synagoze, v Informačním a rezervačním centru ŽMP 
(Maiselova 15, Praha 1), v sítích Ticket Art a Via Musica a přes 
webové stránky ŽMP, kde naleznete i kompletní program koncer-
tu. Výtěžek ze vstupného bude věnován na nahrávání rozhovorů 
s pamětníky šoa | vstupné 230/150 Kč
12. 04. | 19.00 | Izrael dnes aneb v zemi mnoha příběhů 
– Izrael je zemí, jejíž obyvatele váží k tomuto malému kousku 
země na východním pobřeží Středozemního moře často velmi 
různé důvody. Večer probíhá v rámci cyklu Izrael 70 a ve spolupráci 
s projektem Diskuze v Maislovce. V angličtině se simultánním 
tlumočením do češtiny | vstup volný
23. 04. | 19.00 | Setkání s Hanou Frejkovou – rozmlouvat 
s Hanou Frejkovou bude publicista a rozhlasový dokumentarista 
Adam Drda | vstup volný
25. 04. | 19.00 | Memento mori – otázky spojené se smrtí 
a umíráním jsou v naší kultuře vytěsňovány na okraj. Smrt si 
často nepřipouštíme a umírání jako by pro dnešní společnost 
neexistovalo. Moderuje publicista Jan Neubauer | vstup volný

AUDITORIUM ŽMP
Maiselova 15, 110 00 Praha 1 (3. patro)

04. 04. | 18.00 | Rim rim, rim, ať žije Nešarim! – v chlapec-
kém domově č. 7 umístěném v prvním patře bývalé terezínské 
školy za války označené jako L 417 vzniklo pod vedením tehdy 
dvacetiletého vychovatele Franty Maiera neuvěřitelně tvůrčí 
a  morálně semknuté společenství. Ukázky přečtou studenti 
Gymnázia Přírodní škola | vstup volný
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VÝSTAVY
S Honzou z role do role   Historické loutky, divadelní kulisy 
a rekvizity z pohádek o Honzovi ze sbírky Hornického muzea 
Příbram a soukromých sbírek | do 1. 11.
Nejnovější mineralogické přírůstky do sbírek muzea   Výsta-
va představuje nejzajímavější mineralogické přírůstky do muzea 
za posledních 5 let | do 28. 12.

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–ne 9.00–17.00
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Dochovaný vězeňský areál mezi bývalými uranovými 
šachtami, ojedinělý ve střední Evropě. V letech 1949–1951 
tábor nucených prací a  následně do roku 1961 zařízení pro 
politické vězně komunistického režimu. Muzeum obětí tota-
lity a dějin uranového hornictví, Galerie Orbis Pictus: Europa, 
exteriérová expozice soch Jiřího Sozanského, možnost jízdy 
hornickým vláčkem.

VÝSTAVY
Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice na Pří-
bramsku   Výstava dokumentuje poslední dny 2. světové války 
na Příbramsku, kdy zde došlo z vojenského i historického hlediska 
k událostem, které se nesmazatelně zapsaly do válečných dějin 
Evropy | do 28. 12.

SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC
Muzeum vesnických staveb středního 
Povltaví
262 52 Vysoký Chlumec 
mobil: +420 733 371 546
e-mail: info@muzeum-pribram.cz | 
www.muzeum-pribram.cz

  otevřeno: út–ne 9.00–17.00
  vstupné: základní 60 Kč; snížené 30 Kč

Skanzen uchovává cenné památky venkovské architek-
tury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 17. do 
počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve střed-
ním Povltaví. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hos-
podaření na vesnici.

MUZEUM ZLATA NOVÝ KNÍN
Muzeum těžby a zpracování zlata 
na Novoknínsku
nám. Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín
tel.: +420  318 593 015; mobil: +420 774 824 656
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

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

17. 04. | 18.00 | Izrael v zrcadle filmu – od založení státu 
k obratu v roce 1977. Přednáška je doprovázena bohatým filmo-
vým materiálem | vstup volný
26. 04. | 18.00 | Čtyři večery s oscarovým Woody Allenem – 
druhá část stejnojmenného cyklu filmové historičky Alice Aronové 
zachycuje velkou lásku Woodyho Allena. Projekce: Annie Hall (USA 
1977, 93 min) | vstup volný

MIMOPRAŽSKÁ MUZEA

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

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

HORNICKÝ SKANZEN BŘEZOVÉ HORY – 
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
Ševčinský důl, Vojtěšský důl, Anenský důl, 
Drkolnovský důl, hornický domek
nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI - Březové Hory
tel.: +420 318 633 138
e-mail: info@muzeum–pribram.cz
www.muzeum–pribram.cz

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

Expozice umístěné v historických báňských objektech při-
bližují minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších 
rud. Muzeum umožňuje svezení hornickým vláčkem po povrchu 
i podzemím, prohlídky dvou kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu 
po skluzavce k obřímu vodnímu kolu či seznámení s parními 
těžními stroji, cennou mineralogickou sbírkou a  havířským 
folklorem.
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MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ 
STRAKONICE
Zámek 1, 386 01 Strakonice
tel.: +420 380 422 608
e-mail: informace@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz

  stálé expozice muzea otevřeny
  otevřeno út–ne 9.00–16.00

 
VÝSTAVY
Jaro, jaro už je tady… | do 2.4.
Strakonicko za 1. světové války   | od 4. 4.

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
Hoslovice 36, 387 19 Čestice (17 km od Strakonic)
tel.: +420 731 907 308
e-mail: mlyn@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz

  otevřeno út–ne 9.00–16.00

– autentický obraz života na mlýně
– areál s domácími zvířaty a hospodářským vybavením
– etnografická expozice Ze života šumavského Podlesí
– řemeslné akce s pečením chleba
– ideální místo pro rodinný i školní výlet

AKCE
28. 04. | Přišlo jaro do vsi… – řemeslná akce, spojená s pe-
čením chleba

Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na No-
voknínsku od nejstarších dob až do 20. století, dějiny města, 
místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování 
zlata u nás i v zahraničí.

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

  otevřeno: so+ne 10.00–12.00 a 13.00–16.00; mimo tyto dny pouze 
po předběžné objednávce (min. 10 osob)

  vstupné: základní 30 Kč, senioři, studenti a děti 20 Kč, rodinná 
vstupenka (2 dospělí + děti) 80 Kč.

  spojení: autobusem č. 374 ze stanice metra C – Kobylisy, ulice 
Pod Sídlištěm, autem směr Teplice a odbočit na Klíčany, vlakem 
z Masarykova nádraží do Libčic nad Vltavou a přívozem přes řeku dále 
1,2 km do Máslovic.

 
STÁLÁ EXPOZICE
Historické předměty na výrobu másla (různé typy máselnic, 
dřevěných tvořítek na máslo aj.) a máslenky na servírování 
másla
Sbírka obalů od másla českých i zahraničních výrobců
Expozice o historii obce
Muzejní obchůdek
Netradiční naučná stezka od muzea k přívozu

VÝSTAVA
Ptáci na vodě i u vody   Výstava | do 8. 7.

AKCE
14. 04. | Máslovická šlápota aneb Šlapeme do Máslovic 
stloukat máslo – turistický pochod spojený s kulturním pro-
gram: hudební vystoupení, divadlo, soutěže a tvořivé dílny pro 
děti, stloukání másla, soutěž v pojídání chleba s máslem. Trasy 
3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 22 km.
Více informací na www.maslovice.cz.
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Alfred Kantor: Terezín – Osvětim – Schwarzheide. Holo-
caust v deníku umělce – putovní, historická výtvarná výstava 
Památníku Terezín | předsálí kina Muzea ghetta | do 29. 5.
Vzpomínky – putovní, dokumentární výstava Památníku Terezín 
| předsálí kina Malé pevnosti | od 27. 4. do 6. 9.

AKCE
12. 04. | Jom Ha´Šoa – den holocaustu a hrdinství, hebrejsky 
„Jom ha-šoa ve ha-gvura“ je dnem, kdy si prostřednictvím vzpo-
mínkových obřadů připomínáme památku obětí holocaustu. Pro 
tento pietní den byl stanoven termín, kdy bylo zahájeno povstání 
ve varšavském ghettu (19. 4. –16. 5. 1943) a podle pohyblivého 
židovského kalendáře připadá na 27. den měsíce nisanu. V Izraeli 
je tento den státním svátkem. 
– začátek ve 14.00, dvůr před modlitebnou – Dlouhá 17, Terezín
– spolupořadatel: Federace Židovských obcí v ČR a Terezínská 
iniciativa

ŠKODA MUZEUM
tř. Václava Klementa 294, 293 60 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 832 038
e-mail: muzeum@skoda–auto.cz
www.museum.skoda–auto.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně 9.00–17.00
  vstupné: individuální prohlídka: plné 70 Kč; snížené 35 Kč; rodinné 
75 Kč; roční 280 Kč; snížené 140 Kč

  prohlídka s výkladem v českém / cizím jazyce (muzeum + závod): 
plné 140 Kč / 200 Kč; snížené 70 Kč / 100 Kč

  prohlídka s výkladem v českém / cizím jazyce (muzeum): plné 100 Kč 
/ 130 Kč; *snížené 50 Kč / 65 Kč

  prohlídka s pracovním listem (muzeum): 20 Kč
  zdarma: děti do 6 let; ZTP a ZTP|P a 1 doprovodná osoba; AMG; řidič 
bus; 1x doprovod od CK; 2x pedagogický dozor; novináři

STÁLÁ EXPOZICE
Expozice je rozdělena do tří tematických oblastí – Tradice, Evo-
luce a Preciznost. V tematické oblasti Tradice jsou přiblíženy 
hodnoty značky ŠKODA – Hrdost, Každodenní využitelnost a Výzvy, 

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

  otevřeno celoročně; duben–říjen mimo po 9.00–17.00; listopad–
březen po–pá 9.00–16.00 (so+ne na tel. objednávku pro skupiny 
o minimálním počtu 10 osob)

  vstupné: základní 40 Kč; studenti a senioři 20 Kč; rodinné vstupné 
100 Kč; fotografování 10 Kč

      
STÁLÉ EXPOZICE
Život a dílo Karla Čapka 
Ferdinand Peroutka 
Olga Scheinpflugová 

AKCE
28. 04. | 14.00 | Jarní vernisáž – výročí Miroslava Horníčka

PAMÁTNÍK TEREZÍN
Principova alej 304, 411 55 Terezín
tel.: +420 416 782 225
e-mail: pamatnik@pamatnik–terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
www.pamatnik-terezin.cz

  otevřeno: Malá pevnost: denně 8.00–18.00; Muzeum ghetta a Mag-
deburská kasárna: denně 9.00–18.00; Krematorium: denně kromě 
soboty 10.00–18.00; Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední 
márnice: denně 9.00–18.00; Modlitebna a replika mansardy z doby 
terezínského ghetta: denně 9.00–18.00

VÝSTAVY
„O  osudu člověka se rozhoduje proužkem papíru…“. 
Transporty Židů z ghetta Terezín do Osvětimi – Březinky 
na podzim 1944   Putovní, historická výstava Památníku Terezín 
| předsálí kina Malé pevnosti | do 22. 4.
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17. 04. | 16.00–17.30 | Dětské odpoledne „od SUPER VELO-
CIPEDU až po SUPERBA“ – srdečně zveme všechny děti školního 
i předškolního věku na zábavně-naučné odpoledne do ŠKODA 
Muzea, tentokrát věnované tématu reklamy v proměnách času. 
Děti se seznámí s aktuální výstavou a sami se stanou součástí 
tvůrčího procesu při vytváření reklamy. Účast rodičů je vítaná, 
ale není nutná. Rezervace na tel. 326 8 32038 | vstupné 50 Kč
18. 04. | 19.00 | Barbora Poláková: Tour 2018 – v březnu 
a dubnu můžete vidět živě Barboru Polákovou s kapelou na Tour 
2018. Objedou celkem 12 koncertů napříč Českou republikou 
a jednou zavítají také na Slovensko. Můžete se těšit na písničky 
z nové desky ZEMĚ, která vyjde začátkem března. Sál L&K Forum 
| vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 350 Kč
24. 04. | 17.30 | Počátky autobusové dopravy v Českých 
zemích se značkou L&K – další přednáška jarního cyklu „Ne-
obyčejné příběhy“ vás zavede do dob pánů Laurina a Klementa, 
do dob počátků autobusové dopravy u nás. Jak to vše bylo? Jak se 
jim říkalo? Omnibusy? Kdo je vyráběl? Jak vypadaly? Kudy jezdily? 
O tom všem a mnohém dalším povypráví publicista a odborník 
na toto téma Petr Hoffman. Sál Hieronimus II. Před přednáškou 
je možné zhlédnout expozici ŠKODA Muzea | vstupné zdarma
25. 04. | 19.00 | 1000 Věcí, co mě serou aneb tvoje bába je 
komedie – „Život je krásnej, ale i tak se najde spousta každoden-
ních vopruzů, který dokážou otrávit celej den.“ Inscenace Divadla 
pod Palmovkou. Sál L&K Forum | vstupné 300 Kč

RODNÝ DŮM FERDINANDA PORSCHEHO 
VE VRATISLAVICÍCH
Tanvaldská 38, 463 11 Liberec – Vratislavice nad Nisou
tel.: + 420 326 832 028
tel.: +420 326 832 038 (info mimo otevírací dobu)
e–mail: Vratislavice@skoda–auto.cz.

  otevřeno: pá–ne 9.00–17.00
  využijte možnosti zakoupit kombinovanou vstupenku Rodný dům 
F. Porscheho & ŠKODA Muzeum za zvýhodněnou cenu. Více informací 
na www.rodnydumporsche.cz

Zveme vás k prohlídce nově zrekonstruovaného domu, ve kte-
rém 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. Expozici 
je možné si prohlédnout individuálně pomocí na místě zapůjčených 
iPadů. V případě návštěvy skupiny nad 20 osob doporučujeme nás 
kontaktovat s předstihem. Návštěvníci muzea se mohou před prohlíd-
kou expozice či po ní občerstvit v kavárně, k dispozici je i malý obchod.

CAFÉ/RESTAURANT VÁCLAV 
  otevřeno denně 9.00–17.00 a před každou akcí
  rezervace na tel.: +420 326 831 243

Navštivte v budově ŠKODA Muzea Café/Restaurant VÁCLAV pro-
vozovaný cateringovou společností Zátiší Group. VÁCLAV hostům 
nabízí kvalitní pokrmy a nápoje, příjemnou atmosféru a moderní 
prostředí obklopené historickým okolím.

symbolizované třemi páry vozů. Bustami obou zakladatelů firmy 
začíná Evoluce. Dominuje jí chronologická řada po sobě jdoucích 
milníků automobilového vývoje. Okruh Preciznost představuje vozy 
v různých stádiích renovace – od nálezového stavu až po „klenot“. 
Proces výroby současných vozů lze vidět v panoramatickém kině.

VÝSTAVY
Historie reklamy LAURIN & KLEMENT a ŠKODA: od SUPER 
VELOCIPEDU až po SUPERBA   Projděte si s námi styly, tech-
niky a design reklamních materiálů značek LAURIN & KLEMENT 
a ŠKODA v jednotlivých fázích vývoje - od prvních, tiskařsky ručně 
komponovaných inzercí na prodej kol a motocyklů, přes propa-
gační letáky a brožury k jednotlivým vozům, až po kompletní pro-
duktové a imagové kampaně. Propagace značky ŠKODA AUTO je 
stejně bohatá, jako samotná historie společnosti | do konce června
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.

PROHLÍDKY EXPOZICE A VÝROBNÍCH PROVOZŮ 
Nabízíme komentované prohlídky expozice ŠKODA Muzea 
a prohlídky výrobních provozů společnosti ŠKODA AUTO s prů-
vodcem. Dále zajišťujeme exkurze do Lean Centra, ŠKODA 
Parts Centra, Vzdělávacího centra Na Karmeli a výrobního zá-
vodu ve Vrchlabí a Kvasinách. Pořádáme speciální prohlídky 
pro školní skupiny, technicky zaměřené skupiny a nevidomé. 
Rezervace a další informace na tel. +420 326 8 31134, 31135, 
31137, e-mail: muzeum@skoda–auto.cz.

AKCE
11. 04. | 19.00 | Česká filharmonie: Prague Cello Quartet 
– zveme vás na pořad České filharmonie s podtitulem Hudeb-
ní jednohubky České filharmonie, ve kterém vystoupí čtveřice 
mladých cellistů – Prague Cello Quartet. 4 kluci, 4krát 4 struny 
a 4 smyčce. Ano, tihle se staví k hudbě cellem. A pokud vás zajímá, 
kolik rafinovaných zvuků se ukrývá v jejich nástrojích, neváhejte 
a objevte tajemství violoncella! Sál L&K Forum | vstupné 280 Kč
11. 04. | 09.30–11.15 | Dopolední koncerty pro 1. stupeň ZŠ 
– rezervace a informace k výchovným koncertům: Blanka Dürrová, 
tel. 326 8 31179, blanka.duerrova@skoda-auto.cz. | ceně 120 Kč
13. 04. | 20.00 | MIG 21: Svoboda není levná věc – koncertní 
turné kapely v čele se zpěvákem, hercem a tanečníkem Jiřím 
Macháčkem pokračuje na jaře roku 2018. Kapela kromě zlatého 
fondu svých písní představí i několik novinek. Sál L&K Forum | 
vstupné v předprodeji 320 Kč, na místě 360 Kč
16. 04. | 19.00 | Lenka Nová & Petr Malásek – Příběhy u pi-
ána – zveme vás na druhý koncert abonentního cyklu „Šanson, 
píseň s příběhem“. Lenka Nová, zpěvačka s nezaměnitelným sa-
metovým altem, vystoupí v komorním recitálu Příběhy u piána 
s Petrem Maláskem ve ŠKODA Muzeu v rámci celorepublikového 
turné. V rámci recitálu uslyšíte i písně z nejnovějšího alba Lenky 
Nové Čtyřicítka. Sál L&K Forum | vstupné 300 Kč
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TERMÍNY DALŠÍCH DOSTIHŮ:
neděle 15. dubna Velká dubnová cena
neděle 22. dubna British Racing GREEN Day



volnočasové 
aktivity
PLANETÁRIUM PRAHA
Královská obora 233, 170 00 Praha 7
tel.: +420 220 999 001–3
e-mail: planetarium@planetarium.cz
www.planetarium.cz

  otevírací doba 3 – 30. 4. po 8.30–12.00; út–pá 8.30–20.00; 
so 10.30–20.00; ne 10.30–18.30

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
Hvězdy Mayských bohů – nový fulldomový pořad
04. 04. | 19.30 | Koncert Atarés – latinsko-americká hudba 
okořeněná vlivem jazzu, funky a reggae
06. 04. | 19.30 | Koncert Geronimo – křest desky Za obručí světa
12. 04. | 18.00–23.00 | Gagarinova noc – cyklus přednášek 
a neformálních diskuzí s projekcí a překvapením
18. a 19. 04. | 19.00 | Pieter De Buysser – The Tip of the 
Tongue (Mám to na jazyku) – vlámský spisovatel a dramatik 
Pieter De Buysser vytvořil show pro budovu planetária. Kosmo-
logický příběh o přenosných zrcadlech částic, kosmických vírech, 
černých dírách a hvězdných systémech, stejně jako o Raymondu 
a Grace | anglicky s českými titulky
25. 04. | 17.30 | Kosmoschůzka – aktuality z kosmonautiky 
a Ing. Michal Václavík – Mezinárodní stanice u Měsíce realitou
27. 04. | 19.00–21.00 | Planeta hvězd Josefa G. – talk show

PROGRAMY POD HVĚZDNOU KLENBOU 3. – 29. 4.
  projekční systém SkySkan Definiti 8K

út | 18.30 | Hvězdy Mayských bohů – nový pořad
čt kromě 12. a 19. 04. | 18.30 | Hvězdy Mayských bohů 

– nový pořad
pá kromě 06. a 27. 04. | 18.30 | Mapy cizích světů
so | 11.00 | O zvědavé kometě – pro děti od 4 let
so | 15.30 | Hvězdy Mayských bohů – nový pořad, vhodné 

i pro děti od 10 let
so | 17.00 | Noční obloha 8K
so | 18.30 | Venuše kapitána Cooka
ne | 11.00 | O zvědavé kometě – pro děti od 4 let
ne | 15.30 | Pozorujeme oblohu – pro děti od 8 let
ne | 17.00 | Hvězdy Mayských bohů – nový pořad

FOYER PLANETÁRIA
Stálá expozice – vyzkoušet si můžete celou řadu interaktivních 
exponátů (např. model černé díry, planetární váhu, telurium, 
změnu vzhledu měsíčního povrchu v závislosti na měsíčních 
fázích, optiku oka, atd.). 
Prodej astronomických a kosmonautických publikací pro 
návštěvníky Planetária

ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA
Strahovská 205, 118 46 Praha 1
tel.: +420 257 320 540
e-mail: informace@observatory.cz
www.observatory.cz

  otevírací doba denně kromě po, út–pá 14.00–19. a 21.00–23.00; 
so a ne 11.00–19.00 a 21.00–23.00

STÁLÁ VÝSTAVA
Astronomická výstava, jejíž součástí jsou interaktivní exponáty, 
optické pokusy i historické přístroje a především počítače s astro-
nomickými informacemi, animacemi a pexesem. 

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
České cesty do vesmíru   Výstava věnovaná 40. výročí letu 
prvního československého kosmonauta i dalším úspěchům čes-
koslovenské a české kosmonautiky - první československé družici 
Magion 1, úspěšným českým družicím Mimosa a VZLUSat nebo 
navigačnímu systému Galileo, jehož administrativní centrum je 
nejvýznamnějším současným prvkem kosmické infrastruktury 
sídlícím v České republice.

ASTRONOMICKÁ PŘEDNÁŠKA
11. 04. | 18.30 | Příběh vody – kde se vzala voda, co určuje její 
výjimečné vlastnosti a proč má tolik podob? Vydejme se společně 
na cestu začínající tvorbou prvních částic v zárodečné polévce 
Velkého třesku, pokračující jejich spojováním do atomových ja-
der, tvorbou prvních atomů a končící vznikem prvních vodních 
molekul v propastných hlubinách vesmírných mlhovin – Prof. 
RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

POŘADY PRO DĚTI
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

každou so, ne a 2. 4. | 14.30 | Výlet do vesmíru – 7–10 let

POŘADY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

každou so, ne a 2. 4. | 16.00 | Do blízkého a vzdáleného 
vesmíru – pořad pro děti od 10 let o našem blízkém okolí – 
sluneční soustavě i vzdálených galaxiích

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 20.30–22.30; 
čt 13.30–15.30 a 20.30–22.30; ne 14.00–16.00; po 23. 4. 
20.30–21.30; 1. a 2. 4. zavřeno

PŘEDNÁŠKY
  astronomické, přírodovědné a cestopisné

09. 04. | 18.30 | Sopky střední Ameriky a indiáni pod nimi 
– RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
16. 04. | 18.30 | Žeň objevů 2017 – RNDr. Jiří Grygar, CSc.

www.kampocesku.cz  volnočasové aktivity  171



POŘADY
  filmové večery s pozorováním oblohy

23. a 30. 04. | 18.30 | Den Země – pásmo přírodopisných filmů.

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
  za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce

22. 04. | 10.15 | Africká pohádka – Ogua a piráti

POZOROVÁNÍ OBLOHY NA OBOU HVĚZDÁRNÁCH
  podmínkou pozorování je pokud možno obloha bez mraků, při nepří-
znivém počasí se koná prohlídka přístrojového vybavení hvězdáren.

Měsíc: od 18. do 29. 4., nejlépe kolem první čtvrti 22. 4.
Planety: Venuše – od poloviny dubna na večerní obloze
Zajímavé objekty: – zejména za bezměsíčných nocí, kdy světlo 
neruší pozorování – např. dvojhvězda Izar v souhvězdí Pastýře, 
Algieba v souhvězdí Lva nebo Mizar a Alcor ve Velké medvědici, 
hvězdokupy v souhvězdí Raka, Blíženců, Persea a Herkula.
Slunce: na denní obloze – sluneční skvrny, protuberance

BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, 170 00 Praha 7 – Troja
tel.: +420 234 148 111
e-mail: info@botanicka.cz
www.botanicka.cz

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice; bus 112 do stanice Zoologická 
zahrada nebo Botanická zahrada Troja, odtud pěšky dle značení; 
Metro C – Kobylisy, bus 102, 144 do stanice Na Pazderce, odtud pěšky 
dle značení; návštěvníci mají možnost využít ke vstupu do zahrady 
bránu u zastávky MHD – bus č. 112 Kovárna

  otevírací doba: venkovní expozice denně 9.00–18.00, skleník Fata 
Morgana út–ne a státní svátky 9.00–18.00, vinotéka sv. Kláry po–pá 
13.00–19.00, so, ne a svátky 11.00–19.00

  vstupné: plné vstupné Fata Morgana + venkovní expozice – dospělí 
150 Kč, děti (3–5 let) 40 Kč, děti (5–15 let), studenti (do 26 let), ISIC 
karta, senioři 75 Kč.

  pouze venkovní expozice – dospělí 85 Kč, děti (3–5 let) 25 Kč, děti 
(5–15 let), studenti (do 26 let), ISIC karta, senioři 45 Kč.

MOTÝLI A ROSTLINY
03. 04. – 20. 05. | út–ne 9.00–18.00 | Fata Morgana – jako 
každé jaro od otevření skleníku Fata Morgana bude možné obdi-
vovat živé pestrobarevné exotické motýly volně poletující mezi 
rostlinami, pozorovat tajemný proces proměny kukly v dospělého 
motýla a sledovat jejich první vzlétnutí. Otakárci, babočky, bě-
lásci, noční martináči a mnohé další druhy z tropické Ameriky, 
Asie a Afriky se objeví v plné kráse. Dovezeme 5 390 kukel zhruba 
50 druhů z motýlí farmy ve Velké Británii. Nechte se překvapit 
složitostí vzájemných vztahů mezi motýly a rostlinami, které 
nejsou zcela jednoduché. Nejedná se jen o to, že housenky se 

živí listy a proto škodí rostlinám. Motýli mohou rostlinám v mno-
hém posloužit. V rámci výstavy bude probíhat prodej pokojových 
i venkovních rostlin.

PROCHÁZKY ZAHRADOU S ODBORNÍKEM – JARNÍ 
CIBULOVINY
07. 04. | 14.00 a 16.00 | Venkovní expozice – o drobných 
cibulovinách se dá bez nadsázky hovořit jako o prvních poslech 
jara. Seznámit se s nimi můžete během procházky s kurátorkou 
Alenou Novákovou. Sraz u pokladny v jižní části expozice (ulice 
Nádvorní).

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
U Trojského zámku 3/120, 170 00 Praha 7 – Troja
tel.: +420 296 112 230
e-mail: pr@zoopraha.cz
www.zoopraha.cz

  otevřeno denně 9.00–21.00 
  vstupné: dospělí 200 Kč; děti 3–15 let; studenti, senioři, držitelé ZTP 
150 Kč; rodina (2 dospělí, 2 děti) 600 Kč

  spojení: bus 112 ze stanice metra C – Nádraží Holešovice; bus 236 
ze stanice Zámky; přívoz z Prahy 6 – Podbaby

KOMENTOVANÁ KRMENÍ A SETKÁNÍ
Komentovaná krmení a setkání – probíhají o víkendech 
a státních svátcích na 14 místech v zoo.
Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejaktivnější, a odhalte 
zajímavosti z jejich života. Setkání s oblíbenými zvířaty doplněná 
poutavým vyprávěním se konají po celý den – stačí si jen vybrat!
Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti od 3 do 
15 let, důchodci a studenti vstup za 50 Kč. Držitelé průkazek ZTP, 
ZTP/P mají vstup za 1 Kč

VEČERNÍ PROHLÍDKY S PRŮVODCEM 
Zveme Vás na procházku po zoo po zavírací hodině každý pá-
tek a sobotu od 19.00. Na prohlídku je nutné se předem objednat.
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AKCE
01. 04. | Volejte hrochovi – odpoví na každou otázku – na 
speciální aprílovou linku mohou celý den telefonovat zájemci 
panu Hrochovi
01. 04. | Oslava mezinárodního dne ptactva – seznamte se 
s málo známými ptáky ze zoo
02. 04. | Velikonoční pondělí v zoo – speciální komentovaná 
krmení zvířat nejen pomlázkami
07. 04. | Oslava 2. narozenin slůněte Maxe – velká sláva 
v Údolí slonů. Max dostane dárek za doprovodu odborného 
komentáře
14. 04. | Bájná zvířata – vydejte se s námi po stopách bájných 
zvířat. Trasa nás zavede přes hady a ještěry až ke štírům
14. 04. | Zooškola pro dospělé – zbavte se fobií – na tento 
kurz je nutné se předem objednat.
15. 04. | Den chovatelů želv – tradiční cyklus přednášek a cho-
vatelská poradna pro všechny zájemce a milovníky želv.
21. 04. | Běh pro zoo – charitativní běh pořádaný studentským 
spolkem UK za podpory Zoo Praha. Celý výtěžek akce bude věno-
ván na projekty Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“ 
22. 04. | Světový den Země (Earth Day) – připomeneme si 
Earth Day - významný den upozorňující na ohrožené druhy zvířat. 
Představíme in-situ projekty Zoo Praha formou her a soutěží. 
22. 04. | Velká oslava u goril – dárky předáme ke druhým 
narozeninám nejmladšímu členu tlupy Ajabu i také osmiletému 
Kiburimu.
24. 04. | Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři – zveme Vás na 
vycházku s průvodcem nejen za hady volně žijícími v zoo. 
28. 04. | Ztichlý les – seznamte se s unikátní kolekcí asijských 
pěvců, kterou můžete v zoo vidět. Mnohým z nich v jejich domo-
vině v jihovýchodní Asii hrozí nebezpečí v důsledku nelegálního 
lovu a ničení přirozeného prostředí.

VÝSTAVY
Štíři v zoo | Galerie, Gočárovy domy
Pomáháme jim přežít: Sajgy mongolské | Jurta

DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ PRAHA – VELKÁ 
CHUCHLE
Radotínská 69, 159 00 Praha 5
www. velka-chuchle.cz

  vstupné: 150 Kč, děti do 15 let vstup zdarma

AKCE
08. 04. | 14.00–18.00 | 91. Gomba handicap – po zimní 
přestávce odstartuje nová dostihová sezóna! 

15. 04. | 14.00–18.00 | 60. Velká dubnová cena, 44. Me-
moriál Rudolfa Deyla
22. 04. | 14.00–18.00 | Dostihový den českých lídrů – 17th 
British Racing Green Day

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
od 14. 4. do 24. 6. | denně 9.00–17.00 | Emoce – v rámci 
nové interaktivní výstavy s názvem Emoce si mohou návštěvníci 
vyzkoušet, jak dobře dokáží své emoce ovládat a dozvědět se 
o nich něco víc. Mohlo by se zdát, že emoce jsou výsostně jen 
„dospělácké“ téma. Omyl. I děti mají své emoce, se kterými si neví 
rady. Ke správnému zvládání emocí, především těch negativních, 
je nejschůdnější cestou jejich poznání. Výzvou výstavního projektu 
je zprostředkovat informace hravou a zábavnou formou, seznámit 
děti i dospělé s touto částí našeho nitra a vyvolat v návštěvníkovi 
velké množství emocí. Zábavné a naučné prvky jsou sestaveny 
z „testů“ používaných při psychologickém testování a výzkumech. 
Výstavu Emoce vám přinášíme z dílny mezinárodního domu umě-
ní pro děti Bibiana v Bratislavě.
od 14. 4. do 13. 5. | Barevné touhy Zdeňky Holejšovské – 
výstava Zdeňky Holejšovské je určena všem, kdo mají rádi jasné 
a svěží barvy. Kresby a obrazy s nevšedními nápady v nás mají 
navodit příjemnou náladu a dodat energii, kterou řada z nás po 
zimním období potřebuje. 
od 14. 4. do 13. 5. | Alena Blechová: Mé sny – v obrazech 
z kolekce Aleny Blechové nalezneme témata od abstrakce po 
naturalismus, malované technikou olej na plátně.
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AKCE PRO VŠECHNY
14. 04. | 10.00–18.00 | Autobusový den. U příležitosti ote-
vření nové výstavy proběhne ve spolupráci se společností ROPID 
„Autobusový den“, při kterém se můžete nechat odvézt z Letňan 
přímo k nám na Chvalský zámek, kde vás čeká malování na obličej 
zdarma. 
29. 04. | 10.00–17.00 | Pohádková neděle s čarodějnicí 
– naše pohádková čarodějnice vás provede Chvalským zámkem 
přesně den před samotnými Čarodějnicemi. Součástí programu 
je také interaktivní výstava plná barev s názvem EMOCE, kterou 
ocení malí i velcí návštěvníci. Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy 
v celou hodinu (poslední prohlídka v 15 hod.) a je nutné si rezer-
vovat čas na tel. 281 860 130.
30. 04. | 14.00–22.00 | Čarodějnice na Chvalské tvrzi – 
Chvalský zámek a MČ Praha 20 pořádají již 29. ročník hornopo-
černických Čarodějnic. Na akci vystoupí Ewa Farna, Děda Mládek 
Illegal Band a kapela pro děti Nedloubej se v nose. Při letošních 
Čarodějnicích navíc oslavíme kulatých 10 let od otevření Chval-
ského zámku pro veřejnost. Je na co se těšit!

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

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

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

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

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

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

  celý program divadla naleznete v rubrice „Divadla pro děti“

07. 04. | 14.00 | Magická esa 
10. 04. | 14.00 | Zdeněk Izer – Na plný coole!!! | premiéra
11. 04. | 14.00 | Zdeněk Izer – Na plný coole!!!
15. 04. | 14.00 | Hra kouzel a magie 
17. 04. | 09.30 a 14.00 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹

18. 04. | 09.30 | S kouzly kolem světa! | (pro školy)¹
21. 04. | 14.00 | S kouzly kolem světa!
21. 04. | 14.00 | Škola kouzel 

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

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

  otevřeno celoročně, so a ne 11.00–17.00

Originální a strhující zábava pro celou rodinu!
Velké unikátní zrcadlové bludiště
Síň smíchu s vtipnými prohnutými zrcadly
Antigravitační místnost
Levitující stolek
Jedinečné optické klamy a iluze
… a navíc se naučíte i kouzlit!
V zrcadlovém bludišti jste už možná někdy byli, ale v kouzelnic-
kém bludišti určitě ne. Náš velký unikátní zrcadlový labyrint vás 
okouzlí a hlavně pobaví téměř 70 velkoplošnými zrcadly! Důmy-
slný labyrint nekonečných chodeb s nikam nevedoucími uličkami 
a slepými zákoutími je perfektní zážitek pro všechny bez rozdílu 
věku. V našem zrcadlovém bludišti máte navíc časově neomeze-
nou možnost si opakovaně během návštěvy zrcadlový labyrint 
procházet. V síni smíchu vás veselá různě prohnutá zrcadla pro-
mění v trpaslíka s malinkýma nožičkama, hubeňourka s dlouhýma 
rukama nebo jinou komickou figurku. O originální legraci a zábavu 
zkrátka není nouze. U nás není jako jinde zakázáno fotit, ale na-
opak! Udělejte si vtipnou fotku nebo video, jak sedíte na stropě 
v antigravitační místnosti, levitujete stoleček nad vaší hlavou 
nebo se vyfoťte v nekonečném prostoru tunelů zrcadlového blu-
diště, který vás magicky rozmnoží. Dále se můžete těšit na úžasné 
interaktivní optické klamy a iluze, které vás zaručeně dostanou. 
V zrcadlovém labyrintu také poodkryjete jinak přísně střeženou 
roušku kouzelnických tajemství a naučíte se i sami kouzlit! Velké 
zrcadlové bludiště je nově otevřeno v přízemí Divadla kouzel 
Pavla Kožíška v Líbeznicích u Prahy, takže návštěvu zrcadlového 
labyrintu můžete ideálně spojit s kouzelnickým představením. 
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NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
VYŠEHRAD
V Pevnosti 159/5b, 120 00 Praha 2
tel.: +420 241 410 348
e-mail: info@praha-vysehrad.cz
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi
www.praha-vysehrad.cz
Národní kulturní památka, místo opředené bájemi a pověstmi, sídlo 
prvního českého krále z konce 11. století, symbol české státnosti.

 A bezbariérový vstup
  otevřeno denně 9.30–18.00 
  spojení: metro C – Vyšehrad; tram 7, 18, 24, st. Albertov; tram 2, 3, 
7, 17, 21, st. Výtoň

  průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace 
v areálu podle směrovek a orientačních map.

STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL
tel.: +420 222 513 842
e-mail: tazlerova@praha-vysehrad.cz, kolenova@praha-vysehrad.cz
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi
www.praha-vysehrad.cz

  cena vstupenek na dětský program: pohádka: dítě 80 Kč / dospělý 60 
Kč, výtvarná dílna: dítě 60 Kč / dospělý 40 Kč

  předprodej a rezervace vstupenek v pokladně ve Starém purkrabství 
po–pá 9.30–17.00 nebo do začátku představení; tel. 222 513 842; 
e-mail: pokladna@praha-vysehrad.cz

08. 04. | 15.00 | Kocour v botách – volně na motivy knihy 
Charlese Perraulta. Žili, byli tři bratři a tatínek jim nechal dě-
dictví. Nejstarší syn dostal mlýn, prostřední peníze a nejmladší, 
hm, na toho zbyl jen kocour. Cha chá, jen obyčejný kocour? Ale 
pozor, on tak docela obyčejný není, on totiž mluví! A dokáže taky 
ledacos vymyslet a zařídit, třeba princeznu nebo… Nevěříte? Tak 
se přijďte podívat!. Pohádka vhodná pro děti od 3 let, Buchty 
a loutky | omezená kapacita, vstupenky rezervujte na e-mailu: 
pokladna@praha-vysehrad.cz
15. 04. | 15.00 | Výtvarná dílna Staré pověsti české – O králi 
Ječmínkovi – král Ječmínek dostal své jméno podle toho, že 
se narodil v poli s ječmenem. My si vyrobíme svého krále nebo 
královnu ze slámy a sena. Výtvarná dílna vhodná pro děti od 4 let. 
Dílnu vede Kristýna Fialová | omezená kapacita, vstupenky rezer-
vujte na e-mailu: pokladna@praha-vysehrad.cz
22. 04. | 15.00 | Hlupáci z Chelmu – co všechno se přihodí, 
když se sejde pět mudrců u jednoho stolu. Gronam Vůl, Trouba 
Trejtel, Osel Sender, Mamlas Šmedrik a Zabedněnec Fejvel. Vyřeší 
problémy malého městečka? Jak potrestat nevycválaného kap-
ra, koho provdat s kým, aby nevznikla pohroma a co když dojde 
zakysaná smetana?!. Veselé historky o lidské hlouposti, naivitě 
a lásce. Jak praví židovské přísloví: „Kozel je nebezpečný zepředu, 
kůň zezadu, hlupák ze všech stran.“. Pohádka vhodná pro děti od 
6 let, Divadlo Damúza | omezená kapacita, vstupenky rezervujte 
na e-mailu: pokladna@praha-vysehrad.cz

29. 04. | 15.00 | Když nás aprílové počasí zažene dovnitř 
– výtvarná dílna Pro radost. V dubnu už se dá hrát venku častěji, 
přesto ještě hodně deštivých odpolední musíme trávit doma, 
a proto oceníme vlastnoručně vyrobené hry, třeba bludiště pro 
kuličku, stavebnice, závodiště pro autíčka, pidi fotbálek, minigolf, 
ruské kolo, mechanický krokodýl nebo cirkusák, stínové divadlo, 
dámu, pexeso. Výtvarná dílna vhodná pro děti od 4 let, Dílnu vede 
Adéla Marie Jirků | omezená kapacita, vstupenky rezervujte na 
e-mailu: pokladna@praha-vysehrad.cz

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
každou so a ne | 11.00 a 14.00 | Prohlídka kostela Stětí 
svatého Jana Křtitele a Martinských kasemat – začátek pro-
hlídky v Infocentru Špička | vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VYŠEHRADU NA 
OBJEDNÁVKU
Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které se 
pojí k Vyšehradu. Během 90 minut navštívíte jeho nejzajímavěj-
ší místa | více informací na www.praha-vysehrad.cz, objednávejte 
na: info@praha-vysehrad.cz , tel. +420  241 410 348 nebo přímo 
v našem Infocentru Špička

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY O VYŠEHRADĚ
Navštivte Vyšehrad se svojí školní třídou a prozkoumejte jeho 
tajemná místa.
Turnaj krále Karla – pro 1. – 2. třídu ZŠ
Libuše – pro 2. – 4. tř. ZŠ
Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ
Výprava – pro 9. tř. ZŠ a 1. a 2. roč. SŠ či gymnázia
Budíme češtinu – pro 2. – 5. tř. ZŠ
Objednávat můžete na: strnadova@praha-vysehrad.cz

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

Během našich workshopů poznáte divadlo blíž, než je pro diváky 
běžné, jelikož probíhají přímo v budově divadla a vy máte mož-
nost setkat se s herci, nahlédnout do zákulisí a při vlastní práci 
získat bohaté divadelní zážitky a zkušenosti.
04. a 11. 04. | 16.00–19.00 | Herecký workshop „Na scé-
nu“ – členka hereckého souboru Švandova divadla, vás seznámí 
s průpravnými cvičeními a hereckými etudami, které vám tvůrčím 
způsobem přiblíží pocity herce v divadelní postavě.

www.kampocesku.cz  volnočasové aktivity  175



Dnes je v něm umístěna expozice českého kubismu Uměleckoprům. muzea v Praze.

176  křížovka



Poznáte místo na fotografii?
a)  Prašná věž Mihulka,  

Pražský hrad
b)  Černá věž,  

Pražský hrad
c)  věž Daliborka,  

Pražský hrad

Správné odpovědi a výherci 
SOUTĚŽE ZA MĚSÍC BŘEZEN 2018

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: kostel Panny Marie Andělské,  
Loretánské nám., Praha 1
soutěžilo: 183 čtenářů; 152 správně; 31 špatně
výherci: Olga Průchová, Kladno; Ludmila Vilímová,  
Praha 5; Václav Jachim, Praha 4

Soutěž o 3 x 2 vstupenky na představení  
„Zahraj to znovu, Same“ 
otázka: Ve kterém roce byl natočen film  
„Zahraj to znovu, Same“? 
odpověď: 1972
soutěžilo: 186 čtenářů; 184 správně; 82 špatně
výherci: Blanka Hábová, Praha 7; Josef Jílek, Hořovice;  
Jan Růžička, Praha 4

Odpověď na fotohádanku a tajenku křížovky nám zašlete do 10. dubna z www.kampocesku.cz/souteze  
nebo poštou na adresu redakce : Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Dvakrát tři autoři správných odpovědí 
obdrží od redakce zajímavé ceny. Výherci si ceny vyzvedávají v redakci!

FOTOHÁDANKA 

Celkem došlo 475 odpovědí, z toho 311 žen,  
164 mužů.

Nejvíce odpovědí přišlo:
Hl. město Praha: 28,21%
Středočeský kraj: 23,58%
Jihomoravský kraj: 10,32%
Vysočina: 7,37%
Ústecký kraj: 5,05%
Ostatní kraje: 25,47%

Křížovka
…byl založen Pražský hrad…
soutěžilo: 106 čtenářů; 101 správně; 5 špatně
výherci: Ivana Hájková, Praha 3; Věra Holubová, Praha 4; 
Vladimír Mencl, Praha 4
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9. VELETRH CYKLISTIKY

6.–8. 4. 2018
www.forbikes.cz OFICIÁLNÍ VOZY

• NEJVĚTŠÍ CYKLISTICKÝ VELETRH V ČR

• TISÍCE KOL A ELEKTROKOL POD JEDNOU STŘECHOU

•  NOVINKY A TRENDY V OBLASTI CYKLISTIKY

• AMBASADOREM VELETRHU JE JIŘÍ JEŽEK

• BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

• PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V SÍTI TICKETSTREAM    
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