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Milí čtenáři,

lehkým krokem jsme se přesunuli do
letní sezony, která ovšem již dávno
není tzv. okurkovou, neb kulturních
akcí se koná stále dost. Pokusím se vybrat některé z těch
zajímavých.
Národní galerie v Praze zahájila v polovině května další
ročník úspěšného programu Anežka LIVE, v jehož rámci budou až do září probíhat nesčetné akce pro děti
i dospělé. Zároveň byly zahájeny dvě pozoruhodné
výstavy v prostorách Anežského kláštera, na které vás
srdečně zvu.
Metropolitní léto hereckých osobností netřeba připomínat, divadelní představení na Letní scéně Vyšehrad
jsou všeobecně oblíbena a v letošním roce se můžete
těšit na novou premiéru komedie Brouk v hlavě. Zábava zaručena.
Cyklus koncertů Tóny architektury je nejen o hudebních zážitcích, ale má svou přidanou hodnotu v zajímavém místě konání. Proto neváhejte a vydejte se
na červnový koncert, který bude probíhat ve strašnickém kostele Neposkvrněného početí Panny Marie
ve Strašnicích postaveném v 90. letech v moderním
architektonickém stylu. Podrobný program najdete
v rubrice Koncerty.
Přeji příjemné kulturní chvíle.
Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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kalendárium
 DĚJEPISEC, OTEC NÁRODA (220 let)
Největší český historik, politik, spisovatel a zakladatel českého dějepisectví František Palacký se narodil se 14. června
1798 v Hodslavicích na Moravě do početné protestanské
rodiny. Mimořádně talentovaný a nadaný chlapec se nejprve vzdělával se svými bratry u otce, který byl učitelem
v místní škole.
Ve studiích pokračoval na evangelických školách v Trenčíně a Bratislavě. Ovládal deset cizích jazyků včetně staroslověnštiny. V mládí se pokoušel o poezii, estetiku a překládal. Stal se nadšeným
vlastencem, vůdčí osobností národního obrození. Působil jako
vychovatel ve šlechtických rodinách, studoval historii šlechtických
rodů. V roce 1823 přesídlil do Prahy, kde se zapojil do vědeckého

 TVŮRCE NÁRODNÍHO POMNÍKU (170 let)
Každý zná náš nejslavnější pomník, jezdeckou sochu sv. Václava na Václavském náměstí v Praze. Ale známe také jeho
tvůrce? Přitom to byl jeden z nejvýznamnějších českých
sochařů přelomu 19. a 20. století. Zakladatel novodobého
českého sochařství.
Josef Václav Myslbek se narodil 20. června 1848 v Praze. Otec
byl chudý malíř pokojů a syna chtěl mít ševcem. Syn si ale raději
zajistil práci v dílně známého sochaře Václava Levého. Po jeho
smrti v roce 1870 se Myslbek osamostatnil. Studoval malířství na
AVU, protože sochařské oddělení tehdy ještě neexistovalo. V roce
1873 se oženil a společně s manželkou Karolinou měl osm dětí,
většina se ale nedožila dospělosti. Pro obživu rodiny musel hodně
pracovat, často i na několika zakázkách současně. V roce 1878
odjel do Paříže, kde studoval francouzské sochařství. V roce 1885
se stává profesorem na Uměleckoprůmyslové škole a roku 1896

a kulturního života. Inicioval založení vlasteneckých spolků, mj.
Matice české, a zasadil se o vydávání osvětových časopisů. Roku
1829 byl jmenován historiografem Království českého a pověřen
zpracováním českých dějin. Tak vznikly „Dějiny národa českého
v Čechách a na Moravě“, původně však psané německy. Dílo mapuje českou historii od pravěku do nástupu Habsburků na český
trůn. Za svého života dosáhl mnoha mezinárodních uznání. Otec
národa a největší z Moravanů odešel za svými předky 26. května
1876. Jeho pohřeb se stal celonárodní manifestací.
Alice Braborcová
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přechází na AVU. Myslbek nacházel inspiraci především ve vlastenecké literatuře, která oslavovala české tradice a kulturu. Jeho
jméno je neodmyslitelně spjato s tzv. generací českého Národního
divadla, pro které vytvořil dvě sochy – Zpěvohru a Činohru. Je také
autorem sochařských portrétů mnoha významných osobností,
např. Františka Palackého. Od roku 1887 ale pracoval na svém
nejproslulejším díle – pomníku svatého Václava. Myslbek pro
pomník vytvořil stovky nákresů, studií a modelů. Nakonec byl
tento monument české státnosti dokončen až rok po sochařově
smrti. J. V. Myslbek zemřel 2. června 1922 v Praze a byl pohřben
na vyšehradském Slavíně.
Drahomíra Samková

foto © Wikimedia Commons

Josef Václav Myslbek v roce 1883 na kresbě J. Vilímka
František Palacký ve Vídni na jaře r. 1821, olejomalba Františka Tkadlíka

foto © Wikimedia Commons

Malíř a fotograf Jan Adolf Brandejs (Brandeis) se narodil
9. 6. 1818 v Týništi nad Orlicí. Byl jedním z nevýznamnějších
tvůrců akvarelových miniaturních portrétů v Čechách. Podobizny zákazníků z řad šlechty byly jeho specialitou.
Vyučený malíř porcelánu se dále vzdělával na Akademii výtvarných
umění v Praze a poté zamířil do zahraničí. Studoval v Mnichově a Paříži, kde kopíroval
díla slavných mistrů,
které roku 1854 vystavil pro dobročinný
prospěch v Jednotě
výtvarných umělců.
Jeho tvorbu ovlivnil
zejména vídeňský
portrétista Alexander Clarot, který
byl velmi žádaným
malířem rakouské
aristokracie. Po návratu do Prahy se
živil jako akvarelový
Josef Mukařovský: Jan Brandejs, 1873
portrétista. Mezi
jeho zákazníky patřili Thun-Hohensteinové, Aehrentalové, Chotkové, Clam-Gallasové,
Schwarzenbergové a další významné osobnosti té doby. V roce
1861 si za podpory knížete Rudolfa Thurn-Taxise otevřel fotoateliér v ulici V Jámě a po určitých zkušenostech s daugerotypií
(první prakticky
užívaný celkový
fotografický proces) začal kombinovat portrétní
fotografii a malbu.
Zaujal nápaditou
a čistou kompozicí a v časopise
Lumír byl nazván
„nejpřednějším
podobiznářem“.
Své fotografie také
koloroval pastelovými barvami.
Brandejsova žán- Jan Adolf Brandejs, Portrét Františka Václava
rová tvorba byla Pštrosse, před 1872
ovlivněna francouzským školením. K jeho nejstarším akvarelovým podobiznám
ze studijních let patří „Podobizna dámy“ z roku 1840. Jan Adolf
Brandejs zemřel 13. 11. 1872 v Praze.
Alice Braborcová

7. 6. 1413 (605 let)

Byla vyhlášena zápověď papeže Jana XXIII., jež nařizovala, aby žádný kněz v Praze nesloužil mše a nepochovával
mrtvé, dokud bude Mistr Jan Hus v Praze. Tento interdikt
měl za následek, že Hus opustil betlémskou kazatelnu
a odebral se na Kozí Hrádek, kde pak vznikla jeho Postilla.
8. 6. 1588 (430 let)

Na den sv. Medarda postihla Prahu i jiné části Čech
povodeň na řece Vltavě. Vznikly velké škody na lesních
porostech, polích, loukách a zahradách. Kvůli náhlému protržení hrází dvou rybníků byly pobořeny i domy a utonulo
několik lidí.
8. 6. 1893 (125 let)

Česká spisovatelka, básnířka a novinářka Marie Pujmanová
se narodila 8. 6. 1893 v Praze (zemřela tamtéž 19. 5. 1958).
Myšlenkově byla ovlivněna svými cestami do Sovětského
svazu, přispívala do Rudého práva a v 50. letech byla jednou
z hlavních propagátorek tehdejšího režimu.
11. 6. 1888 (130 let)

Klub českých turistů byl založen v Praze 11. 6. 1888.
V letech 1918–1938 existoval pod názvem Klub československých turistů, v letech 1948–1990 byl zakázán
a sloučen se sjednocenou tělovýchovou. Svou činnost
obnovil v roce 1990. Prvním předsedou byl zvolen Vojtěch
Náprstek.
12. 6. 1848 (170 let)

V Praze vypukly tzv. svatodušní bouře. Po mši u sochy
sv. Václava se dav vydal ke králodvorským kasárnám,
z nichž vyšli ozbrojení vojáci a vyvolali první srážky.
Zazněla výzva ke stavění barikád a při pouličních bojích přišla o život kněžna Windischgrätzová, stojící u okna paláce.

1653

1898

(365 let)
(120 let)
Ferdinand IV.
Jan Kříženecký
Habsburský
19. 6. 1898
18. 6. 1653
poprvé promítl filmy
v Řezně korunován v Pavilonu českého
na uherského
kinematografu
a českého krále

1923

(95 let)
Jiří Lír
* 19. 6. 1923
† 20. 8. 1995
český herec

www.kampocesku.czkalendárium  5

text: Pavel Edvard Vančura (redakce@kampocesku.cz)

 VYHLÁŠENÝ MINIATURISTA (200 let)

 ŠIŘITEL HUMORU MOUDRÉHO (80 let)

 BÁJEČNÝ MUŽ S KLIKOU (160 let)

Český ilustrátor, režisér a scenárista Vladimír Jiránek (6. 6.
1938 – 6. 11. 2012), je dodnes nezaměnitelný svým „rukopisem jednoduché linky“. Byl ale také karikaturistou, který
dokázal v 80. letech minulého století na stránkách Dikobrazu
vyvolat závislost po moudrém humoru.

Připomeňme si výročí narození muže, který se nesmazatelně
zapsal do dějin české kinematografie. Mohl se stát zapomenutým estrádním umělcem, ale naštěstí se stal jedním
z báječných mužů s klikou.

Jeden z prvních absolventů přeloučského gymnázia žil od roku
1956 opět v Praze, kde se narodil a kde v roce 1962 absolvoval
na Filozofické fakultě UK žurnalistiku. Poté se věnoval kreslení

Viktor Ponrepo se narodil 6. června 1858 v Praze jako Dismas
Šlambor. Vyučil se pozlacovačem, ale již od dětství byl fascinován
světem kouzel a magie. Nakonec opustil dráhu pozlacovače a začal
se věnovat trikům a kouzelnictví. Zvrat v Ponrepově životě nastal
na Jubilejní výstavě 1891 v Praze, kde ho nadchl vystavený Edisonův fonograf a v dřevěné boudě Kříženeckého promítání prvních
filmových záběrů. Pořídil si svůj vlastní fonograf a používal ho při
představeních. Později zakoupil i promítací přístroj a v té době

portrétů. Po okupaci 1968 končí na černé listině tehdejších mocipánů a nějaký čas nesmí publikovat. V polovině 70. let se prosadil
zprvu jako scénárista a režisér krátkých filmů, často oceňovaných.
Ilustroval řadu
knih, a své kresby
mohl vystavovat
od roku 1976.
V 80. letech se
ale vrátil zpět
ke kresbě a ilustraci a po roce
1990 se věnoval
především politické karikatuře.
Mezi bezpočtem
ocenění, která
za svůj život získal, si dovolím
zmínit alespoň
to z roku 1998.
Bob a Bobek na obálce knihy z Edice ČT
Získal Cenu Karla
Poláčka v kategorii „Humor moudrých“. Nic naplat, nesmazatelně se zapsal do
povědomí řady generací večerníčky „Pat a Mat“ (1976) nebo „Bob
a Bobek – králíci z klobouku“ (1978).
Lucie Sládková
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Viktor Ponrepo, vlastním jménem Dismas Šlambor

si také zvolil umělecký pseudonym Viktor Ponrepo. V roce 1901
získal povolení k provozu kina a v září 1907 založil první stálé kino
v domě U Modré štiky v Karlově ulici v Praze. Ponrepo „kinařením“
doslova žil, diváky osobně vítal, filmy vtipně uváděl i komentoval.
Sám natočil i úvodní znělku, ve které se v cylindru ukláněl všem
v sále. Za války ale přišla krize a zájem diváků ochládal. Ponrepo
si proto založil obchod a půjčovnu filmů, ale moc se mu nedařilo.
Po válce se zájem o film začal vracet, ale ve 20. letech nastala
další krize, a tak Ponrepo zažádal v roce 1924 o obnovení své
kouzelnické licence. Viktor Ponrepo umírá, jako mnoho jiných
průkopníků, na hranici chudoby, 4. prosince 1926 a je pohřben
na Vinohradském hřbitově.
Marcela Kohoutová

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons; Edice České televize

Pat a Mat jako maskoti

 BUDIŽ SVĚTLO V ULICÍCH… (295 let)
První stálé osvětlení ulic v hlavním městě bylo uvedeno
do provozu 28. 6. 1793. Olejové lampy byly instalovány na
trase Hradčanské náměstí, Nerudova, Karlův most, Karlova,
Celetná a Prašná brána.
Úplně první veřejné osvětlení v Praze však bylo zaznamenáno již
ve 14. století. Tím byl oheň, který plál v železných pánvích na Staroměstském náměstí. Do té doby sloužily k osvětlení ulic jen louče
či ohniště. Za vlády císaře Rudolfa II. byly díky jeho nařízení osvětleny nárožní domy pomocí kovových košů, ve kterých hořely ohně,
upevněné na jejich průčelích. Olejové lucerny, které osvětlily část
Královské cesty, lze tedy považovat za první stálé veřejné osvětlení

15. 6. 1483 (535 let)

V červnu zasáhla Čechy a nejvíce Prahu morová epidemie, kdy denně umíraly i desítky lidí. Král Vladislav
Jagellonský ujel před morem z Prahy do Třebíče, kde se jako
mladý člověk oddával dvorským kratochvílím. Morové rány
stíhaly české země od 14. až do poloviny 18. století.
17. 6. 1863 (155 let)

Básnířka a spisovatelka Růžena Jesenská se narodila
17. 6. v Praze (zemřela tamtéž 14. 7. 1940). Povoláním učitelka používala pseudonym Eva z Hluboké či Martin Věžník.
Vedle E. Krásnohorské a M. Čacké patří k předním českým
spisovatelkám. Její neteř Milena byla přítelkyní F. Kafky.
18. 6. 1848 (170 let)

Pražské červnové povstání bylo spontánní nepřipravenou vzpourou. Bylo ukončeno 18. 6. vyhlášením stavu obležení (stanné právo) a strůjci nepokojů začali být zatýkáni.
Tento stav byl odvolán 20. 7. a situace se v českých zemích
uklidnila. Revoluce pak probíhala především ve Vídni.
29. 6. 1438 (580 let)

Albrecht II. Habsburský byl roku 1438 korunován za
českého krále jako Albrecht I. Korunu převzal v Praze z rukou olomouckého biskupa Pavla z Miličína a Talmberka. Již
28. září 1421 se v Praze oženil s českou a uherskou princeznou Alžbětou Lucemburskou, dcerou císaře Zikmunda.
30. 6. 1868 (150 let)

foto © Wikimedia Commons

Plynový kandelábr, Loretánská ulice, Hradčany

v Praze. Celkem bylo rozmístěno 121 sloupů, které se zažínaly při
setmění a při rozednění zhasínaly. V lampách se používal lněný
olej a koncem 18. století se jejich počet rozrostl až na 600. V roce
1824 se začaly vyrábět argandické olejové lampy s větší svítivostí.
Roku 1844 byla v Praze zahájena éra plynových lamp, které byly
postupně instalovány v dalších čtvrtích – v Karlíně, na Žižkově (kde
si město postavilo vlastní plynárnu), na Starém a Novém Městě, na
Malé Straně a Hradčanech. Celkem bylo vztyčeno 2 652 plynových
lamp. První pokus osvětlit město elektrickou energií se uskutečnil
28. 2. 1883 na Staroměstském náměstí a neprovedl ho nikdo jiný
než František Křižík pomocí svých obloukových lamp.
-aba-

1928

1928

1958

(90 let)
(90 let)
(60 let)
Radoslav Jiří Kinský
Štefánikova
Vladimír Dlouhý
* 14. 6. 1928
hvězdárna
* 10. 6. 1958
† 12. 10. 2008
24. 6. 1928
† 20. 6. 2010
český šlechtic,
slavnostně otevřena český herec a držitel
zakladatel reprodukční na Petříně v Praze
dvou Českých lvů
imunologie
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Český orientalista a cestovatel profesor Alois Musil se
narodil 30. 6. 1868 v Rychtářově u Vyškova. Vystudoval
bohosloví v Olomouci, studoval i v Jeruzalémě a Bejrútu.
Díky svému nadání ovládal 35 arabských nářečí. Významně
se zasloužil o založení Orientálního ústavu v roce 1922.

rozhovor
 PRAŽSKÉ KLARINETOVÉ DNY ZVOU NA
VIRTUÓZNÍ KONCERTY, ZAZNÍ I HRA NA
KARTÁČ
Už posedmé a hned s pěti koncerty pro veřejnost v krásných
historických sálech se letos během volných dní začátkem
července představí Pražské klarinetové dny. Klarinet je prý
ze všech nástrojů nejvíc podobný lidskému hlasu. Takže umí
nejen pískat, ale i křičet, žertovat, hromovat a sametově
hladit. Co všechno letos na koncertech uslyšíme a proč mladé klarinetové virtuózy přitahuje právě Praha, prozradila
spoluorganizátorka projektu Radka Prošková.

už třeba ve slavné newyorské Carnegie Hall, amsterdamské
Royal Concertgebow nebo v Opeře v Sydney. Temperamentní
hudebnice přednesou skladby výrazných polských autorů a na
konci zazní i vzácně prováděný kousek, při němž struny klavíru
rozezní například kartáč.
Kartáč asi potěší milovníky moderny. Uslyšíme i starší
hudbu?
Právě takovou muziku, zahranou na vzácné dobové nástroje - barokní klarinety, basetové rohy a unikátní clarinet d’Amore - představí 3. července německý soubor Clarimonia Ensemble z Bamberku. Ten se věnuje provádění zapomenutých či znovunalezených
děl z oblasti klarinetové tvorby. Tradičně nejpopulárnější událostí
pak bude koncert The Best of, pro něž účastníci společně nastudují nejrůznější „klarinetové šlágry“, aby si je pak s nadšeným
publikem užili – uskuteční se 4. července v kostele sv. Vavřince
v Hellichově ulici. 6. července se vydáme ještě na zámek Štiřín,
kde se koná slavnostní závěrečný koncert Klarinet napříč Evropou.

Radka Prošková, foto: archiv Radky Proškové

Co vlastně Pražské klarinetové dny všechno obnášejí?
Především jde o mistrovské kurzy, na které se sjedou špičkoví
mladí hudebníci, současní nebo budoucí sólisté ve hře na klarinet. Renomovaní lektoři, k nimž letos patří Michel Lethiéc
z pařížské konzervatoře a Harri Mäki ze Sibeliovy akademie
v Helsinkách, k nám přitahují lidi z celého světa. Projekt je výjimečný i v tom, že nabízí osobní přístup - lektoři dávají účastníkům individuální hodiny, kde pracují na konkrétním repertoáru.
Hudební fakulta AMU, která nám poskytuje velkorysé zázemí
v palácích na Malostranském náměstí, má navíc i nahrávací
studio, což bývá pro frekventanty úplný luxus. Účastníci kurzů
mají také výjimečnou příležitost vystoupit na koncertech pro
veřejnost, navíc v tak nádherných prostorách, které centrum
Prahy nabízí.
Jaké koncerty letos chystáte?
O zahajovací koncert 1. července se postará Belfiato kvintet,
složený ze členů předních českých orchestrů, kteří jako sólisté
získali už mnohá ocenění. Hned 2. července následuje koncert Ladies First mladých umělkyň z Polska, které vystoupily
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Clarimonia Ensemble s Irvinen Venyšem a Harri Mäkim, foto © Michael
Romanovský

To zní docela náročně: kolik lidí Pražské klarinetové dny
vlastně organizuje?
S Irvinem Venyšem, známým klarinetistou a pedagogem Hudební
fakulty AMU, který se o projekt zasadil v jeho současné podobě
i rozsahu, tvoříme jen dvoučlenný tým. A v době konání nám
produkčně pomáhá jeden mladý nadšený pár, Viktorie Vášová
a Pepa Dvořák. Ale po těch letech už víme, jak na to, a účastníci
naši „komorní atmosféru“ oceňují. Chceme, aby projekt zůstal
cenově přístupný účastníkům ze Střední a Východní Evropy. A také
publiku nabízíme koncerty jen za symbolické vstupné – 100 Kč
a jen 50 Kč pro seniory a studenty. Nutná je jen rezervace předem
na clarinetproject@gmail.com, abychom nepřekročili kapacitu
sálů. Kouzlo dechových nástrojů bychom tak i letos rádi zpřístupnili všem, kteří je dokáží rozdávat i vnímat.
Magdalena Bičíková

redakce zve
 DOTKNI SE ZVUKU PKF – PRAGUE
PHILHARMONIA
Turné s Jonasem Kaufmannem a další koncerty v Německu,
Francii, Rakousku, Ománu nebo Číně či historicky druhé
pozvání pro český orchestr na prestižní mezinárodní hudební festival ve francouzském Besançonu. To vše čeká PKF
– Prague Philharmonia v jubilejní 25. koncertní sezoně
2018–2019. Vedle toho však tradičně obohatí pražský kulturní život o více než 50 koncertů a edukačních programů.
ORCHESTRÁLNÍ CYKLUS (A)
Z Prahy přes Vídeň, Paříž do Los Angeles. Tudy bude křižovat
Orchestrální cyklus (A), který v příští sezoně najde opět útočiště
ve Dvořákově síni Rudolfina, s výjimkou zahajovacího koncertu ve Španělském sále Pražského hradu. Hlavní programové
linie směřují jednak
k dílu Ludwiga van
Beethovena a jeho
současníků, jednak
ke skladatelům,
kteří našli ve 30.
letech minulého
století útočiště
v americkém Los
Angeles a jsou spjati
s rozvojem filmové
hudby. V programu
tak dostává výrazný prostor tvorba
brněnského rodáka
a prvního držitele
Oscara za původní
Lenka Řeřichová – flétna; foto © Pavel Hejný
hudbu k filmu, Ericha
Wolfganga Korngolda, Igor Stravinskij, George Gershwin, Arnold Schönberg či jejich
následovník John Williams. Program tradičně okoření porce hudby
francouzské, která našla s příchodem nového šéfdirigenta Emmanuela Villauma své stálé místo v programech PKF. Zazní Ravel,
Debussy, Rameau, Gluck či Requiem Gabriela Faurého. Českou
hudbu reprezentují stěžejní díla Dvořáka, Smetany, Karla Husy
a Jana Hanuše. Cyklus představí řadu skvělých umělců a netradiční nástrojové sestavy: americko-mexickou sopranistku Ailyn
Pérez, francouzské klavírní duo Helène Mercier a Louis Lortie,
harfenistku Kateřinu Englichovou v duu s hobojistou Vilémem
Veverkou, koncert pro čtyři lesní rohy s excelentními hornisty
v čele s Radkem Baborákem, Adama Plachetku s Kateřinou
Kněžíkovou a další. Do čela orchestru se v příštím roce postaví
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výrazné dirigentské osobnosti. Vedle Emmanuela Villauma to
bude umělecký ředitel The English Concert a čestný člen Královské
hudební akademie v Londýně, Harry Bicket, a jedinečný dirigent
a skladatel David Newman, jehož hudbu můžete znát například
z filmů Válka Roseových, Hoffa nebo Doba ledová.
KOMORNÍ CYKLUS (K)
Již první reakce z řad posluchačů i kritiků na program Komorního
cyklu (K) potvrdily, že v příští sezoně se PKF – Prague Philharmonia svou dramaturgií
skutečně trefila „do
černého“. Všech
10 koncertů se
navíc „stěhuje“ do
exkluzivních prostor
barokního refektáře
Profesního domu
MFF UK na Malostranském náměstí.
Představí se špičkové
soubory seskupené
kolem hráčů PKF:
České noneto, Escualo Quintet, který
nabídne latinsko-americký program,
Vojtěch Nýdl – klarinet; foto © Pavel Hejný
Belfiato Quintet
s klavíristou Lukášem
Klánským, talentované Quasi Trio, které studuje u světoznámého
Tria Wanderer v Paříži, a řada dalších. Cyklus ozdobí také recitály
koncertních mistrů PKF Jana Fišera a Lukáše Pospíšila.
KRÁSOU DNEŠKA K VÝROČÍ ČESKÉ
STÁTNOSTI
Ve světě je PKF – Prague Philharmonia synonymem češství a dokladem českého talentu. Proto se i ona logicky připojuje k oslavám
výročí české státnosti, a to velkolepým pětidílným projektem,
který nabídne průřez tvorbou vybraných českých autorů v kontextu světového hudebního vývoje 20. století. Cyklus vyvrcholí
ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze světovou premiérou
celovečerní performance ve stylu site-specific, jež umělecky
propojí jedinečný hudební svět Clarinet Factory a orchestru PKF
– Prague Philharmonia. Součástí každého večera bude debata
s významnými muzikology a historiky, kteří uvedou jednotlivé
epochy nejen do hudebního, ale také do historického kontextu.
Pozvání přijali mimo jiné Petr Blažek, Pavel Žáček, Pavel Kosatík,
Vlasta Reittererová, Viktor Pantůček a Eduard Stehlík. Závěrečnému koncertu bude předcházet panelová diskuse, kterou povede
zakladatel Respektu, investigativní novinář a signatář Charty 77,
Jaroslav Spurný.
pro redakci připravila Iva Nevoralová
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 POETICKÝ POHÁDKÁŘ
Jeho směřování životem bylo osudem vedeno po vícero literárních kolejích. Původně se nechal unášet na vlně lyrického
básnictví, avšak okolnosti ho následně přiměly vydat se také
cestou překladu, kterou hojně oživoval skládáním písňových
textů a především psaním knížek pro děti. Ty mu vynesly
úspěch nejen u malých čtenářů, ale také u jejich rodičů. Nikdo totiž nedokázal objasnit záhadu ztrácejících se ponožek
s takovou hravostí a vtipem jako Pavel Šrut.

Spisovatel Pavel Šrut se narodil 3. dubna 1940 v Praze. Po maturitě absolvoval kurz na Hospodářské škole pro zahraniční obchod
a v šedesátých letech také anglistiku a hispanistiku na Filosofické
fakultě Univerzity Karlovy. Své jazykové i ekonomické znalosti
se rozhodl uplatnit
nejprve v podniku
zahraničního obchodu Ferromet.
Posléze si vyzkoušel i práci rekvizitáře Filmových studií
Barrandov. Od roku
1968 se po tři roky
zabýval literaturou jako redaktor
v nakladatelství
Naše vojsko. V roce
1971 se rozhodl
působit na volné noze. Koncem devadesátých let pak zastával
funkci redaktora v literární redakci Českého rozhlasu Vltava, pro
jehož posluchače například připravoval relaci Vyňatá slova v české
a světové poezii.
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První básně, skládané na pivních
účtenkách a táccích,
začaly Pavlu Šrutovi
vycházet od roku
1960 v časopisech
Kulturní tvorba, Host
do domu, Literární
noviny či Plamen.
Knižní prvotinou
se v roce 1964 stala
básnická sbírka Noc
plná křídel. V době
normalizace směla
jeho poezie vycházet pouze v samizdatu. Z nutnosti se proto stal překladatelem.
Českým čtenářům zpřístupnil tvorbu španělských avantgardních
básníků, Johna Updika, Dylana Thomase či Roberta Gravese. Jeho
doménou se však stalo psaní písní, kterých otextoval více než
150, například pro Michala Prokopa, Petra Skoumala, Vladimíra
Mišíka či Luboše Pospíšila. Největší popularity dosáhla dnes již
legendární píseň Kolej Yesterday.
Hravost, lehkost, humor a jazykovou vynalézavost se snažil zúročit
v poetické i prozaické tvorbě pro děti. Verše psával do omalovánek,
leporel nebo časopisů Čtyřlístek, Sluníčko a Mateřídouška, kde
publikoval také pod
pseudonymem Petr
Kramín. První pohádku napsal v roce 1964
pro rozhlas a nesla
název Na silvestra
v Helemichli. Mimo
jiné spolupracoval
také na pokračování
televizních Večerníčků Bob a Bobek nebo
O Kanafáskovi.
Za dětskou tvorbu byl
dvakrát zapsán na
Čestnou listinu IBBA.
Rovněž získal nejednu Zlatou stuhu a v roce 2009 obdržel Magnesii literu za první díl populární trilogie Lichožrouti, na které se
ilustracemi podílela Galina Miklínová. Pavel Šrut byl držitelem
Ceny Jaroslava Seiferta, Ceny Karla Čapka a také Státní ceny za
literaturu a překlad.
Pavel Šrut zemřel po dlouhé nemoci v pátek 20. dubna 2018 ve
věku 78 let.
Tereza Blažková

foto © Wikimedia Commons
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knižní tipy

apsidou o rozměrech zhruba 7,5 × 6 m byl však natolik poničen,
že se jeho původní podoba i stavební vývoj vzpírají jednoznačné
interpretaci. Osmička archeologů, historiků, lingvistů, religionistů
a uměleckých historiků (Iva Adámková, Nora Berend, Jiří Dynda,
Jan Frolík, Jana Maříková-Kubková, Dalibor Prix, Ivo Štefan a Martin Wihoda) se nyní zamýšlí nad možnostmi a mezemi výkladu
a pokouší se provázat Borkovského objev s christianizací Čechů.
cena: 239 Kč
www.nln.cz

Ušatci a dlouhokrcí, lovci
a ochočení, peciválové,
gladiátoři, mistři v maskování,
velesvůdníci, pichlavci…

Švýcarská výtvarnice Adrienne
Barmanová do své podivuhodné
encyklopedie vybrala a nakreslila přes
šest set druhů zvířat z celého světa
a vymyslela pro ně čtyřicet vtipných
a překvapivých tříd. Zvířata uspořádala
podle velikosti, barev, zvláštních
dovedností či charakteristických rysů.
Objevte nový, neobyčejně zábavný
pohled na živočišnou říši mimo
obvyklé škatulky zoologie!

6+

349 Kč

ISBN 978-80-7577-397-5

Barmanova--Podivna-encyklopedie-zvirat--Potah.indd 1
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Podivuhodná encyklopedie zvířat

 KOSTEL PANNY MARIE NA PRAŽSKÉM
HRADĚ
Dialog nad počátky křesťanství v Čechách
Ivo Štefan, Martin Wihoda
Kostel Panny Marie na Pražském hradě patřil k nejhledanějším
památkám Čech již od druhé poloviny 19. století. Do bouřlivé
názorové výměny nad jeho
polohou a významem se
postupně zapojili snad
všichni přední znalci raného středověku. Mariánský
svatostánek totiž naposledy
zmiňuje tzv. Dalimilova kronika, jejíž vznik bývá zpravidla kladen nedlouho za rok
1300. O něco později kostel
zanikl a jeho poloha upadla
v zapomnění. Objevit se
jej podařilo až výzkumem,
který roku 1950 vedl Ivan Borkovský. Nevelký objekt zakončený

 MŮJ ROK 1978
Michaela Tučková, Martin Ježek
Udělejte si výlet do roku 1978 a zavzpomínejte na dobu, kdy disko
bylo ještě v plenkách. Zavzpomínejte na rok, kdy jste se narodili,
nebo který vám utkvěl v paměti. O čem se psalo v novinách, kolik stál lístek do kina
nebo jaké byly módní trendy?
Připomeňte si dobovou reklamu i knihy, které se četly
v roce 1978. Začal se natáčet
Bob a Bobek, na obrazovkách
se objevila Nemocnice na
kraji města a naše země zažila největší úspěch v oblasti
kosmonautiky, když se Vladimír Remek stal prvním československým kosmonautem vyslaným
do vesmíru.
cena: 299 Kč
www.albatrosmedia.cz

Adrienne Barmanová

Připravila Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

 STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Komentované vydání
Alois Jirásek, Eduard Burget
Staré pověsti české Aloise Jiráska patří k nejčtenějším textům české
literatury a staly se pevnou součástí národní kultury. Snad každý
zná příběhy o praotci
Čechovi, kněžně Libuši
či Horymírovi a Šemíkovi nebo výroky jako
„země zaslíbená, zvěře
a ptáků plná, medem
oplývající“ a „město
vidím veliké, jehož
sláva hvězd se bude
dotýkat“. Toto anotované vydání obsahuje
úplný text Starých
pověstí českých doplněný fundovanými komentáři. Ty upozorňují na zdroje, z nichž
autor vycházel, podávají podrobnější informace o místech, osobách
a událostech v pověstech zmiňovaných, a odkazují na další díla,
literární, výtvarná, hudební či filmová, která z Jiráskových pověstí
čerpají. V poutavé grafické úpravě s bohatým obrazovým materiálem tak získávají známé příběhy další rozměr a potěší jak čtenáře,
kteří je už dobře znají, tak ty, kteří se s nimi seznamují poprvé.
cena: 399 Kč
www.knizniklub.cz

 PODIVUHODNÁ ENCYKLOPEDIE ZVÍŘAT
Adrienne Barmanová
Ušatci a dlouhokrcí, lovci a ochočení, peciválové, gladiátoři,
mistři v maskování, velesvůdníci, pichlavci... Švýcarská výtvarnice Adrienne Barmanová do své podivuhodné encyklopedie vybrala a nakreslila
přes šest set druhů zvířat
z celého světa a vymyslela
pro ně čtyřicet vtipných
Podivuhodná
a překvapivých tříd. Zvířata
encyklopedie zvířat
uspořádala podle velikosti,
barev, zvláštních dovedností či charakteristických rysů.
Objevte nový, neobyčejně
zábavný pohled na živočišnou říši mimo obvyklé škatulky zoologie! Pro čtenáře
od šesti let.
cena: 349 Kč
www.hostbrno.cz
Adrienne
Barmanová

Host
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Vydejte se na pražské radnice
s nejvýhodnější vstupenkou!
Kupte si Town Hall Pass a navštivte
Novoměstskou a Staroměstskou
radnici. Podívejte se do jejich
interiérů a užijte si krásné výhledy
z radničních věží, na Staroměstskou
radnici můžete dokonce dvakrát!
Rozložte si návštěvu do tří dnů
a vyhněte se frontám, Town Hall
Pass vám zaručí přednostní odbavení.
prague.eu/staromestskaradnice
nrpraha.cz

pražská
vlastivěda

3. 6. / NE

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.

5. 6. / ÚT

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK
V ČERVNU 2018
2. 6. / SO
KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO. Komentovaná prohlídka jednoho
z největších kostelů v Praze. Tato původně gotická, později barokně přestavěná stavba dnes patří mezi pět pražských bazilik minor.
Pokud situace dovolí, podíváme se také do prostoru konventu
minoritského řádu. Začátek akce ve 14:00 před kostelem v ulici
Malá Štupartská, Staré Město. Cena 120/80 Kč (%) + na místě
bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. JUDr. Stanislav Antonín
Marchal CSc.
PRŮHONICKÝ PARK. Památka UNESCO, kde na jaře postupně
rozkvete okolo 8000 rododendronů. Seznámíme se s historií rodu
Sylva Taroucca i s nejzajímavějšími partiemi parku: od zámku kolem Podzámeckého rybníka k Alpiniu, na hlavní vyhlídku, k opravenému glorietu a lučními partiemi se vrátíme zpět k zámku.
Délka trasy cca 3 km. Začátek akce ve 14:40 u pokladny hlavního
vstupu do Průhonického parku (nejbližší zastávka aut. č. 363,
385 „Průhonice“ – autobusy jedou od stanice metra C „Opatov“).
Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do parku
80/50 Kč. Pavla Lešovská
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka
v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací
době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme
středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické 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. Josefina Jelínková
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STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde
kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé
zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme divadlo, kde
sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. POZOR! - omezený
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje
vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. JUDr. Hana
Barešová
SBOR ČESKOSLOVENSKÉ CÍRKVE HUSITSKÉ V KARLÍNĚ. Prohlídka sboru Československé církve husitské s unikátní křížovou
cestou od Františka Bílka. POZOR! – omezený počet účastníků
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 před vchodem do budovy, Vítkova 13, Praha 8,
Karlín (nejbližší zastávka tram. č. 3, 8 „Karlínské náměstí“). Cena
120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – MALÁ
STRANA III. Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. Pokračování cyklu další samostatnou
částí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky
pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na rohu
Vlašské a Šporkovy ulice na Malé Straně (v blízkosti zastávka
autobusu č. 192 „Šporkova“). Cena 120/80 Kč. Milada Racková
6. 6. / ST
UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY III. Novinka! Tentokrát se
podíváme do malé, terasovité zahrádky veřejnosti běžně nedostupné, položené pod jižními zahradami Pražského hradu. Její
zvláštností je krásný výhled na město. Typovým protikladem je
rajská zahrada jednoho z pražských klášterů, určená pro nerušené
rozjímání. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:45
v podloubí na nároží Tomášské a Sněmovní ulice. Cena 120/80 Kč.
Milada Racková
7. 6. / ČT
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ
MĚSTO IV. 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! Začátek akce v 16:00 na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. Cena
120/80 Kč. Marcela Smrčinová
9. 6. / SO
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.
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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)
PAMĚTNÍ DESKY JAKO PŘIPOMÍNKY NAŠÍ MINULOSTI: ULICE ŽITNÁ, JEČNÁ A ŠTĚPÁNSKÁ. Prostřednictvím pamětních
desek, kterých bychom v Praze našli celou řadu, si připomeneme
historii důležitých pražských komunikací na Novém Městě i život
významných osobností, které zde působily. Ukážeme si pamětní
desky, které mnohdy jako chodci míjíme zcela bezděčně a ony
nás přitom upozorňují na významné události a slavná jména,
která bychom neměli zapomenout. Např. spisovatelek B. Němcové, M. Pujmanové a T. Novákové. Desky připomínající tragické
osudy otce i syna Rašínů, J. Opletala. Neopomeneme ani na malíře
F. Ženíška, J. Věšína a sochaře J. Mařatku i slavného A. Dvořáka.
Uvidíme i to, co pamětní desky předcházelo. Začátek akce ve 14:30
u věže Novoměstské radnice na Karlově náměstí. Cena 120/80 Kč
(%). Mgr. Vladimír Trnka
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
10. 6. / NE
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu
včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob.
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce
ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22,
25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude
vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. Marie Vymazalová
VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA. Vycházka za krásami raného baroka nás zavede na Malou Stranu, kde si budeme vyprávět o vzniku
a historii této jedinečné šlechtické zahrady. Začátek akce ve 14:00
na zahradním prostranství stanice metra A „Malostranská“.
Cena 120/80 Kč (%). Bc. Monika Koblihová
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY. Vycházka
připomene události, které začaly 27. května 1942 a vstoupily
do české historie jako Heydrichiáda. Při návštěvě památníku si
prohlédneme také kostel sv. Cyrila a Metoděje. POZOR! – omezený
počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje
vycházek. Začátek akce v 16:00 u kostela sv. Cyrila a Metoděje
v Resslově ulici na Novém Městě pražském. Cena 120/80 Kč.
PhDr. Jaroslava Nováková
11. 6. / PO
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. Opakování vycházky ze dne 7. 6. 2018. POZOR!
– omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na rohu ulic
Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

13. 6. / ST
KOSTEL SV. DUCHA. Komentovaná prohlídka kostela s výkladem
o zajímavé historii místa a zaniklého benediktinského kláštera.
Začátek akce v 15:30 před vchodem do kostela (z ulice E. Krásnohorské, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán
příspěvek na kostel 40 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
14. 6. / ČT
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO IV. Opakování vycházky ze dne 7. 6. 2018. POZOR!
– omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na rohu ulic
Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová
15. 6. / PÁ
HAVLÍČKOVY SADY. Při procházce Havlíčkovými sady si povíme,
jak vypadalo území Královských Vinohrad v dávné historii a čím
Karel IV. podnítil mohutný rozmach vinohradů. Prohlédneme
si drobné stavby v parku - Grottu, Pavilon s historickým kuželníkem i Viniční altán. Procházku zakončíme ve vinném sklípku,
kde můžete ochutnat víno z Viničních Hor. POZOR! – omezený
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje
vycházek. Začátek akce v 17:00 u hlavní brány (z Rybalkovy ulice).
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová
16. 6. / SO
NORDIC WALKING: Z UHŘÍNĚVSI DO KOLOVRAT. Profesionální
instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou
vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování
„Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že
je vhodný pro všechny věkové kategorie. Naše cesta následně
povede do okolí Uhříněvsi a Kolovrat, kde byla vybudována síť
vycházkových okruhů pro malé i velké výletníky. Historie těchto lokalit, které jsou dnes součástí Prahy 22, je spojena z doby,
kdy byla ve správě johanitů v Uhříněvsi i nedaleká tvrz, založena pány z Kolovrat. Terén vycházkového okruhu má přírodní
charakter, cesty jsou lemovány množstvím stromů a části trasy
vedou podél potoka Říčanky, který na svém toku vytváří soustavu rybníků. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku
zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků.
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00
na Novém náměstí v Uhříněvsi před budovou Městského úřadu
(bus č. 213 jede od stanice Metra A „Želivského“, busy č. 226,
227 jede od metra C „Háje“, bus č. 229 jede od metra A „Depo
Hostivař“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
PROKOPSKÝM ÚDOLÍM DO HLUBOČEP. Projdeme krásným
údolím Dalejského potoka, abychom zjistili, jak člověk poznamenal svojí prací přírodu. Bude nás zajímat firma Barta a Tichý
i rodina Hergetů a samozřejmě také Buštěhradská dráha. Začátek
akce v 10:00 na zastávce tramvaje č. 5, 12, 20 „Poliklinika Barrandov“. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
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VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka
v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč.
JUDr. Jiří Vytáček
17. 6. / NE
RUDOLFINUM. Prohlídka vybraných prostor objektu. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především
k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji
seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou
úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený
počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje
vycházek. Začátek akce ve 13:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková
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 14:00 před vstupem do vily Lanna
(V Sadech 1, Praha 6 - Bubeneč). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do vily 50 Kč. Monika Švec
Sybolová

www.kampocesku.cz

18. 6. / PO
MODLITEBNA CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V DEJVICÍCH S PROCHÁZKOU PO OKOLÍ. Navštivte s námi a prohlédněte si moderní modlitebnu Církve československé husitské, ukrytou
před zraky kolemjdoucích ve vnitrobloku. Objevíme stavbu se
zajímavou výzdobou a následně se vydáme na vycházku pražskými Dejvicemi. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob.
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30
ve Wuchterlově ulici 3, Dejvice, Praha 6. Cena 120/80 Kč (%).
Alexandra Škrlandová
19. 6. / ÚT
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA III. Opakování vycházky ze dne 5. 6. 2018. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na rohu Vlašské
a Šporkovy ulice na Malé Straně (v blízkosti zastávka autobusu
č. 192 „Šporkova“) Cena 120/80 Kč. Milada Racková
PALÁC LUCERNA A PRVNÍ PRAŽSKÁ KINA. Palác Lucerna patří
bez nadsázky k nejpamátnějším místům novodobé české historie. Kromě jiného zde bylo také jedno z nejstarších kin v Praze.
Při prohlídce paláce se podíváme na jeho zajímavá zákoutí, ale
věnovat se budeme také historii pražské kinematografie. POZOR!
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:30 hodin u vchodu do
pasáže Rokoko z Václavského náměstí. Jednotná cena 120 Kč.
PhDr. Jaroslava Nováková
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20. 6. / ST
ANGLICKÉ ZAHRADNÍ MĚSTO NA HRADČANSKÝCH BAŠTÁCH.
Vedle Bílkovy vily v dnešní Mickiewiczově ulici v oblasti bývalých
barokních bastionů byly před první světovou válkou postaveny i jiné velmi pozoruhodné stavby. Zastavíme se u kubistické
dvojvily podle projektu J. Gočára, domů podle návrhu J. Kotěry,
R. Stockara, E. Králíčka a dalších. A připomeneme si též pozůstatky
oněch barokních hradeb i už neexistující vojenský kostelík Panny
Marie. Začátek akce v 16:30 u Bílkovy vily (Mickiewiczova ulice
1). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová
21. 6. / ČT
VEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Po této procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského
hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu
bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost nám
bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! – omezený
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje
vycházek. Začátek akce v 18:30 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová
23. 6. / SO
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. Ve 13:30 prohlídka v angličtině.
Ve 14:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč.
Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka
v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín
Baloun
24. 6. / NE
Z POHOŘELCE NA MALEBNÝ NOVÝ SVĚT. Akce pro děti. Více
informací naleznete na konci programu!
POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice).
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem
do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč
(%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do
Lorety 110 Kč. Mgr. Bojana Škaroupková
25. 6. / PO
PALÁCOVÉ ZAHRADY POD PRAŽSKÝM HRADEM. Komentovaná prohlídka palácových zahrad pod Pražským hradem. Na vycházce projdeme zahradami paláců Ledeburského, Pálffyovského,
Kolowratského a Fürstenberského. POZOR! – omezený počet

účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vstupem do Palácových zahrad
(z ulice Valdštejnské 12-14). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude
vybíráno vstupné do zahrad 90/70 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová
26. 6. / ÚT
MODERNÍM KARLÍNEM OD ROHANSKÉHO OSTROVA. Karlín
se stal v roce 1817 historicky prvním pražským předměstím.
Z klidného předměstí se začal koncem 19. století v souvislosti
s rozvojem průmyslu měnit v tovární čtvrť. Od devastující povodně
v roce 2002 probíhá v Karlíně intenzivní výstavba. Nové objekty se
budují převážně mezi Rohanským nábřežím a Vltavou. Vznikl zde
např. projekt moderních budov River City Prague, který je postaven na myšlence energeticky úsporného provozu a stojí zde také
architektonicky vysoce ceněná budova Main Point Karlin. Dále se
jedná o přestavby nebo dostavby starých továrních objektů. Jak se
čtvrť v současnosti mění a vzkvétá, můžete posoudit na vycházce od Rohanského ostrova. POZOR! – omezený počet účastníků
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek
akce v 16:00 na zastávce tram. č. 3, 8, 24 „Karlínské náměstí“
(ve směru k Florenci). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová
27. 6. / ST
UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY III. Opakování vycházky ze
dne 6. 6. 2018. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob.
Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce
v 15:45 v podloubí na nároží Tomášské a Sněmovní ulice. Cena
120/80 Kč. Milada Racková
FRANTIŠEK PALACKÝ – PŘEDNÁŠKA. Jedna z nejzajímavějších osobností české společnosti 19. století si určitě zaslouží naši
pozornost. Chtěl být básníkem, ale stal se z něj uznávaný historik,
aktivně se zapojil do politického dění, ale nepovažoval se za politika. Jeho dílo ocenili jak Češi, tak i mnozí Němci. Připomeneme
si životní osudy muže, který svými názory nepochybně přispěl
k národnímu sebeuvědomění. POZOR! – omezená kapacita sálu
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek
akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena
120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková
28. 6. / ČT
VINICE PRAŽSKÉHO HRADU. K půvabům Pražského hradu patří
také vinice, zakládané od 10. století až do současnosti. Otevírají
se z nich krásné výhledy a mají zajímavou historii. Prohlídku
začneme nad Jelením příkopem a ukončíme nad Opyší. POZOR!
– omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na zastávce
tramvaje č. 22, 23 „Pražský hrad“ (ve směru do centra). Cena
120/80 Kč. Milada Racková
30. 6. / SO
ZÁMEK TROJA. Zámek Troja, římská vila s nádhernými nástropními malbami, bohatou sochařskou výzdobou a obklopená barokní zahradou a mnoha fontánami, slouží dnes jako výstavní

16  pozvánka Prague City Tourism

prostor Galerie hlavního města Prahy. V rámci komentované
prohlídky si prohlédneme zámecké interiéry i zahradu. POZOR!
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:15 u pokladny zámku.
Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do zámku
40 Kč. PhDr. Jarmila Škochová
LETNÍ PROCHÁZKA PO OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH III. Navštivte s námi největší pražské pohřebiště a spatřete místa odpočinku významných osobností českého národního života. I v této
části si připomene osobnosti, které kdysi mnoho znamenaly
a dnes už jsou již téměř zapomenuty jako např. Jan Nepomuk
Štěpánek, Anna Fingerhutová - Náprstková, Jan Bělský, Quido
Bělský, Josef Božek, Karel Havlíček Borovský. POZOR! – omezený
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje
vycházek. Začátek akce ve 14:00 u kaple sv. Rocha v Olšanské
ulici. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
Z POHOŘELCE PŘES PETŘÍN DO KINSKÉHO ZAHRADY. Na vycházce se seznámíme s jedním z nejstarších osídlených míst
dnešní Prahy - Pohořelcem. Během našeho putování do zahrady
Kinských si budeme vychutnávat jedinečné výhledy na město.
Na jedné straně se tulí domky k hradbě Strahovského kláštera
a na druhé straně se nacházejí rozložité paláce s podloubím.
Prolíná se zde historie se současností a upravená vyhlídka u sochy Panny Marie z exilu poskytuje jedinečný pohled na Prahu,
rozloženou v širokém zvlněném terénu. Na Příkladu technických
památek na vrcholu Petřína si připomeneme rozvoj průmyslu
a celkový rozmach národního a společenského života v českých
zemích koncem 19. století. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tramvaje č. 22, 23 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena
120/80 Kč (%). Marie Hátleová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka
v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč.
Josefina Jelínková
VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V ČERVNU 2018
23. 6. / SO
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor
Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké
divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí,
kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří
v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti
od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený
počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 ve slavnostním vestibulu historické
budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

Cestou na Nový svět si povíme, odkud sledoval hvězdy Tycho Brahe, ukážeme si majestátní Černínský palác, loretánskou zvonkohru
nebo domov pražských kapucínů. Společně zavítáme k jediné
roubence v centru Prahy a ukážeme si nejkrásnější zdejší domečky.
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 10:30 na zastávce
tramvaje č. 22, 23 „Pohořelec“ (ve směru z centra). 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,
invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících
kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se
nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení
akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit
nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná
v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny
v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://
www.dpp.cz.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze
formou předprodeje v turistických informačních centrech
PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje
se prodávají vstupenky také on-line na https://eshop.prague.eu
!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ !!
U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá
vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na akce označené
symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje
vždy na vstupenku vyšší hodnoty.
Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu
nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na měsíc červen 2018 bude zahájen v pátek
25. května 2018 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních
centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc červenec-srpen 2018 bude zahájen v pondělí 25. června 2018.

24. 6. / NE
Z POHOŘELCE NA MALEBNÝ NOVÝ SVĚT. Pojďte s námi objevovat malebná zákoutí Nového světa na pražských Hradčanech!

www.kampocesku.cz
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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

WEB ČESKOSLOVENSKO
V roce 2018 slavíme 100. výročí založení Československé republiky. Na stránkách www.prague.eu/cs/ceskoslovensko vám
přinášíme informace o akcích, které se k tomuto výročí v Praze
konají. Najdete zde i zajímavosti o vzniku republiky a stručné
profily nejdůležitějších osobností, které se o něj zasloužily. Můžete si zde také stáhnout speciální katalog Praha:1918-1992
nebo doprovodnou brožuru Praha:1918-2018.
CYKLOHRÁČEK

Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město

 denně 9:00 - 19:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí

 denně 10:00 – 18:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
LETIŠTĚ PRAHA T1

Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně

 denně 8:00 - 20:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
LETIŠTĚ PRAHA T2

(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)

 denně 8:00 - 22:00

RECEPCE PCT, ARBESOVO NÁMĚSTÍ

Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 – JEN VŠEDNÍ DNY

Cyklohráček letos vyjel do své 5. sezóny a akcí v okolí jeho trati se
to jen hemží. Na začátku června můžete vyrazit na festival Okoř
se šťávou, který se koná v podhradí zříceniny hradu v sobotu 2. 6.
Od stejného dne zahajuje svou sezónu Muzeum studené války
a protivzdušné obrany v Drnově, které se nachází nedaleko stanice Podlešín. O víkendu 15. - 16. 6. se v královském městě Slaný
koná každoroční akce pivních slavností Slánský tuplák. O týden
později, tj. v sobotu 23. 6. můžete s výletním vlakem vyrazit do
areálu zámku v Kolči, kde se chystá další ročník Medové poutě.
A nakonec již tradičně poslední sobotu v měsíci, tentokrát 30. 6.,
vyrazí odpolední Cyklohráček až k Železničnímu muzeu Zlonice.
O všech akcích se dozvíte také na novém facebookovém profilu
Cyklohráčku - www.facebook.com/cyklohracek.
www.cyklohracek.cz

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

NOVINKY
PRAŽSKÉ VINICE 2018
Hlavní město Praha vás zve 9. a 10. června 2018 na putování
městskými i soukromými vinicemi, které již podruhé otevírají
své brány veřejnosti. Seznamte se s jejich historií i současností
a objevte kouzlo těchto pozapomenutých koutů Prahy!!
Poznejte autenticitu a výjimečnost vín z pražských vinic. Jedinečné polohy těchto zelených částí Prahy, z nichž některé jsou
památkově chráněnými územími, veřejnosti běžně nepřístupnými, navíc poskytnou nevšední výhledy na město. Budou se
konat komentované vycházky a prezentace jednotlivých pražských vinic a jejich produkce. Více informací najdete na www.
prague.eu/cs/vinice nebo v nové speciální brožuře Pražské
vinice 2018, kterou si můžete zdarma stáhnout na webu nebo
vyzvednout na jednom z turistických informačních centrech
Prague City Tourism, případně v budově centrály PCT na Arbesově náměstí.
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městské části
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – OBBOR
VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A KOMUNIKACE

INFORMAČNÍ CENTRUM PRAHA 3

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

V Informačním centru jsme ve spolupráci s panem Jiřím Hůlou
z Archivu výtvarného umění otevřeli mini knihovnu výtvarného umění a významných osobností. Návštěvníci Infocentra mohou
využít knihovnu, posedět, prolistovat a přečíst zajímavé knihy.
VÝSTAVA
Ondřej Kopal Výstava obrazů jednoho z nejvýraznějších malířů
nastupující generace | Galerie Toyen | od 5. 6. do 28. 6., vstup
zdarma
AKCE
05., 12., 19. a 26. 06. | 09.00–12.00 | Poradenské centrum
živnostenského odboru – činnost a služby zde poskytované
budou zajištovány pracovníky živnostenského odboru.
07., 14., 21. a 28. 06. | 10.00–14.00 | Ombudsman pro
seniory – poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti
bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod
při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.
05. 06. | 10.00 | Nový židovský hřbitov na Vinohradech* –
vlastivědná procházka pod vedením Vlaďky Holzapfelové | sraz
u brány hřbitova
06. 06. | 16.00 | Přednáška na téma Migrace a Česko –
přednáška bude věnována migrační situaci Česka. Přednáška
je pořádána v rámci projektu městské části Praha 3 „Praha 3 –
Společné soužití 2018“ na integraci cizinců spolufinancovaného
Ministerstvem vnitra ČR.
07. 06. | 18.00 | Sedm psychopatů* – filmová projekce –
scenárista Marty (Colin Farrell) se zoufale snaží dokončit svůj nejnovější scénář, ale chybí mu inspirace (oficiální text distributora)
13. 06. | 15.00 | Jak zaujmout svou přihláškou do přijímacího řízení – přednášku povede nezávislá konzultantka, psycholožka a lektorka soft-skills PhDr. Ludmila Johanovská, která
prozradí, jak zaujmout při hledání práce. Přednáška je pořádána
v rámci projektu městské části Praha 3 „Trojka pro rodiny“.
13. 06. | 17.00 | Barma* – cestovatelská přednáška Tomáše
Kubeše – země Buddhů nebo také země tisíců pagod, zlatých
chrámů, milionů soch Buddhy, země úsměvů a neuvěřitelných

www.kampocesku.cz

tradic, které už jinde v Asii nenajdete. Muži zde nosí sukně a ženy
se zdobí thanakou. Procestujeme běžná místa jako je Yangoon,
Mandalay, Bagan, Mrauk-U, jezero Inle, ale i uzavřené oblasti
národů Chin a Padung – žirafích žen. Skvělé dobrodružství v pohodové zemi za jediný večer.
19. 06. | 10.00 | Olšany* – Žižkovské kočárkování | sraz před
kostelem sv. Rocha na Olšanském náměstí.
20. 06. | 16.00 | Tak daleko, tak blízko – Vietnam českýma
očima – cestovatelská přednáška. Přednáška je pořádána ve spolupráci se spolkem INFO-DRÁČEK v rámci projektu městské části
Praha 3 „Praha 3 – Společné soužití 2018“ na integraci cizinců
spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.
20. 06. | 18.00 | Žižkovské rozhovory* s Martinem Severou
– Jitka Zelenková. Stálice české populární hudby Jitka Zelenková
má na svém kontě sedmnáct sólových alb, několik zlatých desek
a desítky úspěšných vystoupení na domácích i zahraničních pódiích. Tentokráte je nám velkou ctí, přivítat paní Jitku Zelenkovou
v Informačním centru Praha 3 na dalším z řady cyklů Žižkovských
rozhovorů.
21. 06. | 18.00 | Moje krásná učitelka* – filmová projekce –
oscarový Tom Hanks hraje v nové americké komedii Larry Crowne
chlapíka středního věku, který díky ekonomické krizi ztratí práci.
Když si myslíš, že vše, co mělo smysl, tě už minulo, objevíš důvod
proč žít (oficiální text distributora)
27. 06. | 15.00 | Jak přesvědčit při výběrovém řízení – přednášku povede nezávislá konzultantka, psycholožka a lektorka
soft-skills PhDr. Ludmila Johanovská, která prozradí, jak zaujmout
při hledání práce. Přednáška je pořádána v rámci projektu městské
části Praha 3 „Trojka pro rodiny“.
27. 06. | 18.00 | Asertivita a sebevědomí – cyklus přednášek
„Cesta k sobě“ se věnuje skrze jednotlivé tematické přednášky tomu poznávat a objevovat vlastní vnitřní hodnotu, své hranice a své
prožívání. Je to prostor se dozvědět, jak nás vnitřní psychologie
ovlivňuje. Pro ty, kteří chtějí postupně vyjít směrem k tomu, aby
si vážili sebe a svého času a učinili změny v tom, čemu a komu
věnují svůj cenný čas. Ty podstatné změny v našem životě se totiž
dějí skrze to, že měníme, jak vnímáme sebe samé. První z cyklu
přednášek se věnuje asertivitě a problematice sebevědomí.
Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné
vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se o filmové projekce
a vlastivědné vycházky a vybrané přednášky. Vstupenky budou
k dispozici na recepci Informačního centra Praha 3, vždy od prvního pracovního dne v daném měsíci, od devíti hodin. Děkujeme
za pochopení.
AKCE MČ PRAHA 3
01. – 02. 06. | 12.00–21.00 | Žižkovské pivobraní 2018
– starostka Prahy 3 Vladislava Hujová vás zve na sedmý ročník
festivalu Žižkovské pivobraní. Čeká vás doprovodný program, živá
hudba, mnoho soutěží (včetně té o nejlepší pivovar), mistrovství
v otáčení pivních tácků, program pro děti a degustace piv 40 minipivovarů | vstup na akci zdarma.
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03. 06. | 10.00–17.00 | Dětský den Prahy 3 – ve Sportovním
a rekreačním areálu Pražačka se bude konat Dětský den Prahy 3
s bohatým doprovodným programem, soutěžemi a atrakcemi.
„Na své si přijdou sportovci, nově se naučí cviky s vlastní vahou,
rodiče a prarodiče si užijí relax po svém – připravena tu bude
odpočinková zóna. Představí se Městská policie Prahy 3, myslivecký spolek s drezúrou dravců a zástupci Českého zahrádkářského
svazu s místní flórou,“ zve na akci radní Jaroslava Suková | vstup
na akci zdarma.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
tel.: +420 257 000 939
www.praha5.cz
www.pfo.cz

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

11. 06. | 19.30 | Deštivé dny – Americké drama je hrou o síle
přátelství a zároveň kriminálním příběhem. Drsní chlapíci Denny
a Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském
předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské policie. V americké
a zároveň světové premiéře této hry hrály mladé policisty světové
filmové hvězdy Daniel Craig a Hugh Jackman. Richard Krajčo byl
za ztvárnění role Dennyho nominován na cenu Thálie 2012, David
Švehlík se umístil v nominaci širší | vstupné 590 Kč
21. 06. | 19.00 | Ze života hmyzu – DS UCHO slaví 20 let vystoupením z pera Karla a Josefa Čapků Ze života hmyzu v režii
Daniela F. Jenšíka a Lukáše Bárty. Součástí oslavného představení
bude i fotografická výstava připravená Petrem Kořínkem a krátký
dokument o vzniku souboru.
KINO ÚČKO
Promítá v prostorách Divadla U22 | program na www.kinoucko.cz

09. 06. | 17.00 | Open air koncert filmové hudby. Účinkuje:
Pražský filmový orchestr | Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov

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

VÝSTAVA
Milan Veselý – fotografie | vstupné dobrovolné | od 8. 6. do
29. 6.
AKCE NA PRAZE 22
ŠKOLA ROCKU OPEN AIR 2018
09. 06. | 14.00–00.00 | „SMEŤÁK“ – 6. ročník multi-žánrového festivalu s jedinečnou atmosférou spojující mladou krev
a osvědčené skvělé kapely.
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, vstupenky je možné také zakoupit v internetové prodejní síti Ticketportal.

22  městské části

PŘÍBĚH POTRAVIN
09. 06. | 09.00–16.00 | Netluky a okolí – naučná stezka
o vědě na polích a ve stájích. Báječný den plný poznání a zábavy
se zvířátky.
DEN DĚTÍ
10. 06. | 13.00–18.00 | Rychety – kolotoče, atrakce, dílny,
soutěže, skákací hrad, animační tým, Městskou policii a spousty
dalších aktivit.

Obujte si pořádné boty,
vyzvedněte si jednoho
z našich průvodců
a vydejte se objevovat
jinou tvář Prahy.
prague.eu/prochazky

Kam vyrazit v Praze
na skvělou kávu?
Inspirujte se na
kavarny.prague.eu

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 stejnojmenného 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.

www.kampocesku.cz

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 akrobacie. Artistický ohňostroj s příběhem a historie tradiční Číny
soustředěná kolem největší, pověstmi opředené stavby světa Velké 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 38 prodejních míst v Praze, 570 po celé ČR (seznam
na www.ticket-art.cz).
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Miroslav Vladyka

Režie ~ Petr Slavík

Petr Kostka

Scéna ~ Vladimír W. Hruška

Jaroslav Satoranský

Kostýmy ~ Simona Jetmarová

fotografie © 2018: Petr Našic | design © 2018: Přemysl Zajíček
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Hudba ~ Martin Němec

divadla
DIVADELNÍ PREMIÉRY
Moira Buffiniová: VÍTEJTE V THÉBÁCH

VÍTĚZNÉ SVINĚ

Švandovo divadlo, uvádí Buchty a loutky, 8. 6.

Představení na motivy různých povídek Ladislava Klímy. Groteska
s prvky hororu, o čisté lásce a čisté nenávisti. Loutky zahrají o tom,
že bolest stává se rozkoší a rozkoš bolestí.
 Hrají: Vít Brukner, Marek Bečka, Radek Beran, Lukáš Valiska.
 Režie: Radek Beran a Buchty a loutky.

Stavovské divadlo, scéna Národního divadla, 1. 6.

Současná hra na současné téma, ale s antickými figurami. Britská politická hra o zdevastovaných Thébách, které se pokouší
pozvednout na nohy prezidentka Eurydika. Ženu v čele státu
přichází „poučit“ athénský vládce Théseus. V jednom textu se
potkává dnešní Evropa a antické Řecko. Ironický přístup k minulosti i současnosti se týká nás všech: všichni přece věříme, že
politická změna je možná. Když nám ale Teiresiás připomíná,
že se i Athény stanou obětí vlastní chamtivosti, cítíme stále
sílu osudu. Nebo ne?
 Hrají: David Matásek, Igor Orozovič, Martina Preissová, Pavel Batěk,
Sebastian Jacques, Jana Stryková, Matyáš Řezníček, Veronika Lazorčáková, Jiří Štěpnička, Kateřina Winterová, Pavlína Štorková, Jindřiška
Dudziaková, Radúz Mácha, Alena Štréblová, Tereza Vilišová a další.
 Režie: Daniel Špinar.

Eric Assous: MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD

Vršovické divadlo Mana, uvádí Divadlo pod Petřínem, 4. 6.

Bernard je úspěšný mladý muž, otec třináctiletého syna, je ženatý
a pracuje ve firmě svých tchánů. Daří se mu dobře a užívá si života
až do chvíle, kdy se dostane, díky svému neuváženému vztahu
s mladou stážistkou, do neřešitelné situace. Je právě s manželkou
Nelly na návštěvě u svého nejlepšího kamaráda Philippa. Než
může dojít ke společné večeři, zazvoní Bernardovi telefon. Od té
chvíle se rozjede neskutečná spirála bláznivých nápadů, ztřeštěných kroků a sled událostí se na Bernarda a Philippa začne valit
jako lavina, která oba kamarády téměř zavalí. Jelikož se jedná
o komedii s výraznými rysy crazy, je rozuzlení zamotaného příběhu předpokládané, přesto však překvapivé. Assousova komedie
je velmi zručně napsaná, ukrývá a odhaluje mnoho nečekaných
zvratů, které bohatě naplňují požadavky žánru. Přejeme našim
diváků dobrou zábavu a příjemný večer.
 Režie: Bohumil Gondík

Jules Massenet: WERTHER
Národní divadlo, 7. a 9. 6.

Massenetův kompoziční styl, kterým navázal na svého učitele
Thomase a jeho kolegu Gounoda, upoutá pozornost především
bohatou melodičností a barevnou orchestrací, v níž byl autorovi
vzorem i Richard Wagner. Svojí sugestivní hudební řečí podtrhuje příběh plný vášní, které není hlavním hrdinům dopřáno
uspokojit. Do Národního divadla se Werther vrátí po bezmála
osmdesáti letech od inscenace uváděné v letech 1927-1939, aby
znovu připomněl, proč patří k nejúspěšnějším dílům francouzské
operní literatury.

www.kampocesku.cz

Jiří Janků, Pavel Khek: TANČÍRNA 1918-2018
Divadlo ABC, 9. 6.

Tanečně hudební férie, která diváky provede moderními dějinami našeho národa. Rámec příběhu je inspirován slavným
filmem Ettoreho Scoly, obsah je však zcela přizpůsoben českému
prostředí.
 Hrají: Dana Batulková, Aleš Bilík, Hanuš Bor, Viktor Dvořák, Veronika
Gajerová, Nina Horáková, Henrieta Homáčková, Stanislava Jachnická,
Veronika Janků, Radim Kalvoda.
 Režie: Pavel Khek.

SLOVANSKÝ TEMPERAMENT

Nová scéna, scéna Národního divadla, 14. a 15. 6.

Slované mají bohaté kulturní a historické dědictví, vysoký kreativní potenciál. Jako součást této kultury a národů máme vlastní
slovanskou lidovou tradici a jsme úzce spjati s přírodou. Téměř
všechny naše zvyky a rituály vycházejí z principu jednoty s přírodou. Umělecká forma je nezpochybnitelná – původ, místo, odkud
člověk pochází. Avšak pozornost, kterou Slované věnují hudebním skladatelům, a melancholie slovanské duše se vyznačují až
fyzickou něžností. Katarzyna, Andrej a Ondřej jsou choreografové
s jedinečnou vizí a nadáním, kteří se v této premiéře představí
jako umělci s vyvinutým smyslem pro vyjádření emocí a typickým
slovanským temperamentem.
 Choreografie: Katarzyna Kozielska, Andrej Kajdanovskij, Ondřej
Vinklát.

Julia Cho: ARCHIV JAZYKŮ

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, uvádí Divadlo A. Dvořáka
Příbram, 18. 6.

Současná hořkosladká komedie o tom, že i když máme společnou
řeč, neznamená to, že si vždycky rozumíme. Hlavním hrdinou je
George, mladý vědec-archivář, který je naprosto zaujat výzkumem
umírajících jazyků některých národů, které mizí z mapy světa.
George patří k nejlepším ve svém oboru, jeho archiv jazyků je
naprosto unikátní, ale komunikace s nejbližšími lidmi mu dělá
velké potíže. Dokáže najít správná slova, která by zachránila jeho
skomírající manželství?
 Hrají: Martin Dusbaba, Ivana Krmíčková, Daniela Šišková, Lucie
Zedníčková, Vladimír Senič, Monika Timková, Lukáš Typlt, Jaroslav
Someš, Petr Florián.
 Režie: Mikoláš Tyc.
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KAFKÁRIUM

DIVADELNÍ FESTIVALY

Hereckého studio Švandova divadla, 19. 6.

Výběr z povídek pražského německého spisovatele Franze Kafky
na scéně, jako svébytný svět postav, které se rozhodly v posledních
chvílích autorova života navštívit svého tvůrce.
 Hrají: Anna Glässnerová, Lucie Vacovská, Daria Okhotniková, Barbora
Drástová, Július Kubaščík, Tereza Sokolíková, Matěj Pour, Ondřej
Pecher, Tomáš Kočárník, Nikolas Ferenc, Dominik Honzl, Tereza
Chaloupková, Klára Kalibová, Marianna Malcová.
 Režie: Martina Krátká.

KRÁLOVÉ TRAMTÁRIE

Divadlo Kampa, uvádí Divadlo Ujeto, 19. 6.

Pohádková komedie o nevšedních cestách za štěstím a láskou.
 Hrají: Dagmar Filípková, Jaroslava Krpálková, Ilona Labuťová, Josef
Fojt, Patrik Horvát, Martin Vejman, Martin Vošmik, Štěpán Smolík.
 Režie: Štěpán Smolík.

Georges Feydeau: BROUK V HLAVĚ
Studio DVA divadlo, Letní scéna Vyšehrad, 21. 6.

Nejhranější dílo francouzského dramatika Georgese Feydeaua
patřící mezi nejslavnější situační komedie všech dob. Co mají
společného téměř dokonalý manžel pan Champboisy s poněkud
slaboduchým hotelovým sluhou Boutonem? Jak dopadnou záletníci a čím budou potrestáni? A kdo vlastně nasadil paní Marcele
brouka do hlavy? V proslulé dvojroli se představí Filip Blažek.
 Hrají: Filip Blažek, Jitka Schneiderová, Roman Štabrňák, Michal Slaný,
Lukáš Král, Lucie Pernetová/Anna Fixová, Petr Pěknic, Štěpán Benoni,
Berenika Kohoutová, Jiří Ployhar, Kristýna Janáčková, Lukáš Kofroň/
Václav Liška a Mojmír Maděrič.
 Režie: Milan Schejbal.

Ed McBain: ZUB ZA ZUB

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, uvádí Agentura Familie, 21. 6.

Slavný autor detektivních románů nás uvádí zpět na 87. okrsek
v thrilleru plném napětí a neočekávaných zvratů. Na policejní
stanici přichází žena, která přináší smrt - s lahví prudké výbušniny drží detektivy i náhodné příchozí jako rukojmí a čeká, až se
na služebnu vrátí detektiv Steve Carella , kterému se chce pomstít za smrt manžela. Má na takové jednání právo? Platí ono
slavné rčení: „Oko za oko, zub za zub.“? Přijďte se přesvědčit, jak
se nakonec tento případ rozřeší a zda Carella dorazí a do tohoto
řešení zasáhne.
 Hrají: Dana Batulková/Eva Leinweberová, Vendula Křížová/Veronika
Jeníková, Oldřich Vízner/Čestmír Gebouský, Václav Rašilov/Jakub
Koudela, Karel Zima/Jarmil Škvrna a další.
 Režie: Martin Vokoun.

Giuseppe Verdi: NABUCCO

Hudební divadlo Karlín, uvádí Národní divadlo, 28. a 29. 6.

Verdiho třetí opera Nabucco, zpracovávající biblický námět ze
Starého zákona o babylónském králi Nebuchadnezzarovi.
 Režie: José Cura.
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FESTIVAL DIVADLO V PŘÍRODĚ
48. ročník nejstarší přehlídky amatérského
divadla pod širým nebem
Kulturní centrum Horní Počernice (pořadatel festivalu)
Votuzská 379/11, 193 00, Praha 20 – Horní Počernice
tel.: +420 281 920 326
e-mail: divadlo@pocernice.cz
www.divadlopocernice.cz

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

01. 06. | 21.00 | Mňau!!! – I. Vadlejchová – pohádkový muzikál
pro nejmenší. Malé opuštěné koťátko, které se snaží přežít v partě
ostřílených toulavých koček na jednom starém náměstíčku, potká
šťastnou náhodou malého chlapce, který si ze všeho nejvíc přeje
vlastní kočku. Vzájemná láska a přátelství změní oběma život
k lepšímu. Rež. Z. Víznerová, O. Šmejkalová | DS Počerníčci
02. 06. | 17.00 a 21.00 | Mňau!!! | DS Počerníčci
03. 06. | 17.00 | Mňau!!! | DS Počerníčci
08. 06. | 21.00 | Malá mořská víla – H. Ch. Andersen, J. Sůvová,
K. Šimicová – pohádka o Malé mořské víle, která žila v pestrém
a barevném podvodním světě. Byla šťastná mezi svými sestrami, mořskými hvězdicemi, medúzami a dalšími podmořskými
kamarády, dokud se nezamilovala do člověka. Pro lásku prince se
vzdala svého hlasu a chybělo jen málo a proměnila by se v mořskou pěnu. Ale pohádky pro děti mají mít šťastný konec, a tak se
o Malou mořskou vílu nemusíme bát. Rež. J. Sůvová, K. Šimicová
| DS Počerníčci
09. 06. | 17.00 a 21.00 | Malá mořská víla | DS Počerníčci
10. 06. | 17.00 | Malá mořská víla | DS Počerníčci
15. 06. | 21.00 | Baron Prášil – G. A. Bürger – proslulý baron
Prášil a jeho fantazie. Nikdo ho nebereme vážně. Ale co kdybychom měli možnost okusit jeho těžko uvěřitelný svět? Toník,
kterého omylem baron Prášil považuje za Měsíčňana, s ním prožije ta nejneuvěřitelnější dobrodružství a zamiluje se do krásné
princezny Biancy. Nechme se i my pozvat do světa nekonečných
možností a prožijme nezapomenutelný večer. Rež. J. Sůvová,
K. Šimicová | DS Počerníčci
16. 06. | 17.00 a 21.00 | Baron Prášil | DS Počerníčci
17. 06. | 17.00 | Baron Prášil | DS Počerníčci
21. – 24. 06. | 21.00 | Návštěva staré dámy – F. Dürrenmatt
– Tragikomedie o neprodejnosti spravedlnosti odehrávající se
ve městě s dávnou humanistickou tradicí a hledající základní

hodnoty (nejen) švýcarské společnosti od roku 1956. Jinde nevídaná inscenace připravená exkluzivně pro festival Divadlo v přírodě, při které se amfiteátr na čtyři večery v roce promění v ospalé
městečko Güllen. Rež. O. Krásný | DS Počerníčci
METROPOLITNÍ LÉTO HERECKÝCH
OSOBNOSTÍ 2018
21. 6. – 31. 8. 2018

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

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

LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD
21. 06. | 20.00 | BROUK V HLAVĚ – G. Feydeau – nejhranější
dílo francouzského dramatika Georgese Feydeaua patřící mezi
nejslavnější situační komedie všech dob. Co mají společného
téměř dokonalý manžel pan Champboisy s poněkud slaboduchým hotelovým sluhou Boutonem? Jak dopadnou záletníci
a čím budou potrestáni? A kdo vlastně nasadil paní Marcele
brouka do hlavy? V proslulé dvojroli se představí Filip Blažek.
Hrají: F. Blažek, J. Schneiderová, R. Štabrňák, M. Slaný, L. Král,
L. Pernetová/A. Fixová, P. Pěknic, Š. Benoni, B. Kohoutová,
J. Ployhar, K. Janáčková, L. Kofroň/V. Liška a M. Maděrič, rež.
M. Schejbal | premiéra
22. 06. | 20.00 | Brouk v hlavě
23. 06. | 20.00 | Brouk v hlavě
24. 06. | 20.00 | Brouk v hlavě
25. 06. | 20.00 | Líbánky na Jadranu – P. Hartl – komedie
o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i v pětadvaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování
a koloběhu života nejen na Jadranu. Hrají: E. Holubová, B. Klepl,
M. Šoposká, V. Jílek/Š. Benoni, rež. P. Hartl
27. 06. | 20.00 | Líbánky na Jadranu
28. 06. | 20.00 | 4 sestry – P. Hartl – komedie o módě, dietě,
touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři
a překvapení v kompostu. Hrají: I. Chýlková, A. Šišková, J. Stryková, B. Kohoutová, R. Štabrňák, rež. P. Hartl
29. 06. | 20.00 | 4 sestry
30. 06. | 20.00 | 4 sestry

www.kampocesku.cz

LETNÍ SCÉNA HARFA
01. 07. – 02. 09. 2018

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

 předprodej vstupenek: Kulturní portál.cz, Vodičkova 41 – pasáž
Světozor, Praha 1
 provozní doba: po-čt 9.00–19.00, pá 9.00–17.00 (do 30. 6.)
po-pá 13.00–18.00 (1. 7 – 2. 9.)
 telefonické objednávky: 222 984 272, 603 805 271
 on-line objednávky na www.letniscenaharfa.cz
 vstupenky též v prodeji v předprodejních sítích Ticket-Art,
Ticket Portal, Ticket Stream a TicketPro.

ČERVENEC
01. 07. | 20.00 | Natěrač – ten chlap má vymalováno! Bláznivá
komedie o tom, jak neúspěšný herec, živící se momentálně jako
malíř pokojů, získá nečekaně svou životní roli ... Hrají: L. Noha,
B. Mottlová, E. Decastelo
02. 07. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order) – bláznivá komedie o tom, co vše se může přihodit poté, když úctyhodný politik nalezne během schůzky se svou milenkou mrtvolu
v hotelovém pokoji. Hrají: L. Noha, M. Kuklová, L. Langmajer,
B. Mottlová, E. Decastelo, Libor Jeník, L. Rous | předpremiéra
03. 07. | 20.00 | PŘÍŠTĚ HO ZABIJU SÁM! | premiéra
04. 07. | 20.00 | Natěrač
08. 07. | 20.00 | V Paříži bych tě nečekala, tatínku – Petr
Nárožný v hlavní roli situační komedie o pařížském dobrodružství
sympatického venkovana .... Hrají: P. Nárožný, J. Šťastný, S. Postlerová, T. Průchová, J. Švehlová, F. Skopal/M. Sochor, B. Š. Petrová
09. 07. | 20.00 | S tvojí dcerou ne! – komedie plná krkolomných situací a trapasů o tom, jak snadno spadnout do manželské
krize a jak těžko z ní ven … Hrají: P. Nárožný, N. Konvalinková,
T. Průchová, Z. Slavíková, M. Zahálka, A. Procházka, V. Dubnička
10. 07. | 20.00 | S tvojí dcerou ne!
11. 07. | 20.00 | Co takhle ke zpovědi .... „Pardon me,
Prime Minister“ – sídlo premiéra na Downing Street 10 zasáhne rodinná bomba! Anglická komedie s Petrem Nárožným.
Hrají: P. Nárožný, J. Čenský/M. Zahálka, Z. Slavíková/I. Svobodová, M. Málková/K. Sedláková, J. Nosek/J. Štěpán/M. Zahálka jr.,
K. Vágnerová/A. Daňková/A. J. Daňhelová
12. 07. | 20.00 | Co takhle ke zpovědi .... „Pardon me, Prime
Minister“
15. 07. | 20.00 | Monology Vagíny – dojemná a rozpustilá
exkurze do poslední neprobádané oblasti je oslavou ženské
sexuality ve vší své složitosti a tajemnosti. Hrají: D. Bláhová,
M. Sajlerová, J. Asterová
16. 07. | 20.00 | Čochtan vypravuje – nejslavnější český
představitel vodníků Josef Dvořák jako Čochtan v osobité úpravě
známého muzikálu V+W „Divotvorný hrnec“. Hrají: J. Dvořák,
K. Gult, S. Topinková/M. Hrubešová, R. Trtík/J. Burda, J. Veit,
B. Tůmová/V. Kahovcová, L. Chaciosová/N. Friebová
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17. 07. | 20.00 | S Pydlou v zádech – legendární inscenace
s Josefem Dvořákem v hlavní roli. Prostý lidový chytrák se zaplétá v šachové partii mocných ... Hrají: J. Dvořák, M. Hrubešová,
R. Trtík, K. Gult, D. Schlehrová
18. 07. | 20.00 | Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není Čech!
– One man show známého komika Lukáše Pavláska, ve které se
dozvíte, který národ je nejlepší na světě, kde začíná zóna debilů,
proč pití prospívá naší civilizaci, co pít když chcete, aby se vám
narodil Václav Klaus … Hrají: L. Pavlásek
19. 07. | 20.00 | Halina Pawlovská: Manuál zralé ženy – one
woman show Haliny Pawlowské. Není nic špatného na tom být
zralá žena, i když slovo „zralá“ mi připomíná sýr, u kterého je
nejvyšší čas ho zkonzumovat … Hrají: H. Pawlowská
22. 07. | 21.00 | Zdeněk Izer na plný coole! – populární komik
Zdeněk Izer v nové zábavné show, která nenechá vaše bránice
ani na chvíli v klidu!
23. 07. | 20.00 | Magická hodina – vztahy mezi mužem a ženou bývají nevyzpytatelné. Často připomínají jízdu na horské
dráze a někdy zase bývají až pohádkově kouzelné. Hrají: V. Cibulková, S. Lehký, R. Trtík
24. 07. | 20.00 | Drahá legrace – „Důležité není mít peníze, ale
aby si lidi mysleli, že je máte.“ Volné pokračování slavné komedie
Blbec k večeři. Hrají: J. Carda/P. Kikinčuk, V. Žehrová/K. Špráchalová, M. Zahálka, J. Čenský/J. Šťastný, E. Čížkovská, B. Š. Petrová,
L. Županič/M. Mejzlík
25. 07. | 20.00 | Co vy na to, pane Šmoldasi? – večer plný
humoru a písniček s oblíbeným moderátorem, básníkem a překladatelem Ivo Šmoldasem. Hrají: I. Šmoldas, B. Mottlová, O. Mišák,
P. Plecháč
29. 07. | 20.00 | Natěrač
30. 07. | 20.00 | Hoří, má panenko! – nelítostná komedie
podle slavného Formanova filmu líčící peripetie nepovedeného
hasičského bálu. Hrají: P. Nový, D. Suchařípa, J. A. Náhlovský, J. Galinová, L. Lavičková, R. Stodůlka, J. Zimová, P. Kozák, A. Traganová,
P. Erlitz, M. Žižka, K. Raková, K. Lišková
31. 07. | 20.00 | Každému jeho psychoterapeuta – „Komedie
ve čtyřech sezeních“ o tom, co se může přihodit, když se zlodějíček
vetře do psychoterapeutické ordinace, je „vpuštěn“ na pacienty
a začne léčit „selským rozumem“. Hrají: B. Polák, E. Decastelo,
U. Kluková/H. Sršňová, B. Mottlová, V. Upír Krejčí/M. Pošta,
L. T. Paclt, P. Procházka
SRPEN
01. 08. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order)
02. 08. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order)
05. 08. | 20.00 | Natěrač
06. 08. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order)
07. 08. | 20.00 | Liga proti nevěře – hledáte návod, jak vyřešit
milostný troj až čtyřúhelník? Situační komedie Zdeňka Podskalského ... Hrají: I. Šmoldas, M. Kuklová, V. Arichteva
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08. 08. | 20.00 | Caveman – Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže, ale především i obhajobou inteligentního humoru.
Dlouho u nás nevídanou! Hrají: J. Holík/J. Slach
09. 08. | 20.00 | Caveman
12. 08. | 20.00 | Natěrač
13. 08. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order)
14. 08. | 20.00 | Caveman
15. 08. | 20.00 | Caveman
16. 08. | 20.00 | Táta – světově úspěšná divadelní komedie
o mužích a ženách, ve které se každý najde aneb „humorná zpověď
novopečeného otce“. Hrají: R. Pomajbo
19. 08. | 20.00 | 3 verze života – dva manželské páry prožijí
během jednoho večera tři varianty téhož večírku. Je to jako v životě, kdy stačí jedno špatně zvolené slovo ve špatnou chvíli a je
všechno jinak. Hrají: L. Rybová, I. Chmela, D. Prachař, J. Janěková
20. 08. | 20.00 | Úča musí pryč! – my, rodiče žáků 5. B, již
nemáme důvěru ve Vaše pedagogické schopnosti! …. Aktuální
hořká komedie. Hrají: D. Prachař, L. Rybová, I. Chmela, P. Špalková, J. Janěková ml., K. Winterová
21. 08. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order)
22. 08. | 20.00 | Natěrač
23. 08. | 20.00 | Bosé nohy v parku – romantická komedie nejen o lásce. I to nejšťastnější manželství prochází občas
zkouškou ohněm. Hrají: R. Hrušínský, V. Freimannová, R. Mácha,
A. Linhartová
26. 08. | 20.00 | Blbec k večeři – „Kdo jinému jámu kopá, sám
do ní padá“. Crazy komedie o nečekaném vyústění srážky s blbcem, který třeba ani blbcem nemusí být ... Hrají: V. Vydra, J. Carda,
R. Hrušínský, Z. Žák/P. Pospíchal, J. Boušková/H. Heřmánková,
J. Švandová/V. Žehrová
27. 08. | 20.00 | Zdeněk Izer na plný coole!
28. 08. | 20.00 | Tři muži na špatné adrese – proč se nemohou
kapitán, podnikatel a profesor dostat z místnosti ven? Nastal
konec světa nebo je to jen davové šílenství? Hrají: K. Heřmánek,
Z. Žák, A. Procházka, J. Tesařová/J. Smutná
29. 08. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order)
30. 08. | 20.00 | Čochtan vypravuje
02. 09. | 16.00 | Princové jsou na draka – dělání, dělání,
všechny smutky zahání ... Pohádkový muzikál s písničkami
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Hrají: L. Jeník, B. Mottlová,
J. Jedlinský, V. Matějíčka, P. Houška, J. Stránská, Š. Prýmková,
D. Býmová, V. Barešová

STÁTNÍ DIVADLA
NÁRODNÍ DIVADLO

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

AAbezbariérový přístup
 hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1) – otevřeno
po–pá 9.00–18.00, so–ne 10.00–18.00; v hrací dny Nové scény
otevřeno do začátku představení; další pokladny: Stavovské divadlo
(Železná 24, Praha 1) – otevřeno po–ne 10.00–18.00; Hudební
divadlo Karlín (Křižíkova 10, Praha 8) – otevřeno po–pá 9.00–13.30,
14.00–19.00, so–ne 2 hodiny před představením; večerní pokladny
v divadlech jsou otevřeny 45 minut před začátkem představení
 operní představení zpívaná v originálech jsou tlumočena do češtiny
a angličtiny prostřednictvím titulkovacího zařízení
 předprodej vstupenek na představení Baletu, Činohry a Laterny
magiky probíhá na 5 měsíců dopředu, předprodej na Operu je
10 měsíců dopředu

01. 06. | 19.00 | Prodaná nevěsta – B. Smetana – opera –
rež. M. Švecová
02. 06. | 19.00 | Norma – V. Bellini – opera – rež. T. Suqao
03. 06. | 14.00 | Sen čarovné noci – W. Shakespeare – činohra – úč. O. Pavelka, A. Štréblová, P. Děrgel, J. Suchý z Tábora,
P. Beretová, L. Polišenská, P. Batěk, P. Štorková, K. Winterová,
M. Stehlík, M. Kern, E. Vrbková, M. Preissová, P. Šmíd, rež.
D. Špinar
05. 06. | 19.00 | La traviata – G. Verdi – opera – rež. J. Kališová
06. 06. | 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
07. 06. | 19.00 | WERTHER – J. Massenet – opera – rež. S. Heinrichs | 1. premiéra
08. 06. | 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
09. 06. | 19.00 | WERTHER – 2. premiéra
10. 06. | 17.00 | Lohengrin – R. Wagner – opera
11. 06. | 19.00 | Pýcha a předsudek – J. Austenová – činohra – úč. M. Borová, J. Stryková, P. Děrgel, F. Rajmont, K. Winterová, L. Juřičková, P. Batěk, D. Prachař, J. Suchý z Tábora,
D. Barešová, I. Janžurová, J. Dudziaková, J. Preissová, E. Salzmannová, M. Štípková, M. Řezníček, L. Valenová, A. Peřinová,
rež. D. Špinar

www.kampocesku.cz

12. 06. | 19.00 | Carmen – G. Bizet – opera – rež. J. Bednárik
13. 06. | 19.00 | Manon Lescaut
14. 06. | 19.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. J. Heřman
15. 06. | 19.00 | Werther
16. 06. | 11.00 | Opera nás baví – Giuseppe Verdi
16. 06. | 19.00 | Maškarní ples (Un ballo in maschera) –
G. Verdi – opera – rež. D. Beneš
17. 06. | 19.00 | Tosca – G. Puccini – opera – rež. A. Bernard
18. 06. | 19.00 | Sen čarovné noci
19. 06. | 11.00 | Sen čarovné noci
19. 06. | 19.00 | La traviata
20. 06. | 19.00 | V rytmu swingu buší srdce mé – M. Vačkář, O. Havelka – činohra – úč. I. Ozorovič, J. Bidlas, P. Beretová,
M. Zbrožek, V. Lazorčáková, F. Kaňkovský/P. Batěk, M. Borová,
D. Matásek, M. Preissová, F. Rajmont – rež. O. Havelka
21. 06. | 19.00 | Werther
22. 06. | 19.00 | Pýcha a předsudek
23. 06. | 19.00 | Maryša
24. 06. | 20.00 | Chvění – balet – námět, choreografie
a rež. P. Zuska
28. 06. | 20.00 | Chvění
29. 06. | 19.00 | Chvění
30. 06. | 19.00 | Marná opatrnost – F. Ashton, F. Hérold,
J. Lanchbery – balet
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

12. 06. | 19.00 | Turandot – G. Puccini – opera – rež. V. Věžník
23. 06. | 19.00 | Romeo a Julie (Roméo et Juliette) –
Ch. Gounod – opera – rež. S. Daubnerová
24. 06. | 19.00 | Turandot
28. 06. | 19.00 | NABUCCO – G. Verdi – opera – rež. J. Cura |
1. premiéra
29. 06. | 19.00 | NABUCCO – 2. premiéra
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STAVOVSKÉ DIVADLO
scéna Národního divadla

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

AAbezbariérový přístup
 pokladna Stavovského divadla (Železná 24, Praha 1); další pokladny:
Hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1); Hudební
divadlo Karlín (Křižíkova 10, Praha 8) – otevřeno po–pá 9.00–13.30,
14.00–19.00, so–ne 2 hodiny před představením; večerní pokladna
ve Stavovském divadle je otevřena 45 minut před začátkem představení
 operní představení zpívaná v originálech jsou tlumočena do češtiny
a angličtiny prostřednictvím titulkovacího zařízení
 předprodej vstupenek na představení Baletu, Činohry a Laterny
magiky probíhá na 5 měsíců dopředu, předprodej na Operu je
10 měsíců dopředu

01. 06. | 19.00 | VÍTEJTE V THÉBÁCH – M. Buffiniová – činohra
– hrají: D. Matásek, I. Orozovič, M. Preissová, P. Batěk, S. Jacques,
J. Stryková, M. Řezníček, V. Lazorčáková, J. Štěpnička, K. Winterová, P. Štorková a další, rež. D. Špinar | 2. premiéra
02. 06. | 19.00 | Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) –
W. A. Mozart – opera – rež. V. Morávek
03. 06. | 19.00 | Krvavá svatba – F. G. Lorca – činohra – úč.
P. Štorková, T. Vilišová, P. Beretová, A. Fialová, F. Kaňkovský, P. Děrgel, R. Mácha, C. Kassai, T. Medvecká, J. Tesařová a další, rež.
SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský)
04. 06. | 19.00 | Spalovač mrtvol – L. Fuks – činohra – úč.
M. Pechlát, P. Beretová, L. Polišenská, R. Mácha, V. Javorský,
K. Sedláčková Oltová, rež. J. Mikulášek
05. 06. | 19.00 | Noční sezóna – R. Lenkiewiczová – činohra
– úč. J. Preissová, O. Pavelka, T. Vilišová, V. Lazorčáková, L. Polišenská, I. Orozovič, P. Batěk, rež. D. Špinar
06. 06. | 19.00 | Poprask v opeře – Viva la Mamma – G. Donizetti – opera – rež. R. Vizváry
07. 06. | 13.00 | Cena Ď
07. 06. | 19.00 | Mlynářova opička – V. K. Klicpera, M. Šotek
– činohra – úč. V. Beneš, P. Štorková, F. Němec, V. Postránecký,
J. Suchý z Tábora, F. Rajmont, D. Matásek, M. Řezníček, L. Juřičková, M. Preissová a další, rež. Š. Pácl
08. 06. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro) –
W. A. Mozart – opera – rež. M. Švecová
09. 06. | 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 Tábora, rež. J. Frič
10. 06. | 13.00 | Modrý pták – činohra – M. Maeterlinck – úč.
P. Štorková, J. Bidlas, F. Kaňkovský, R. Mácha, P. Batěk, L. Juřičková, S. Rašilov, K. Winterová, J. Tesařová, M. Preissová, O. Pavelka,
V. Postránecký, P. Děrgel, rež. Š. Pácl
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10. 06. | 19.00 | Audience u královny – P. Morgan – činohra –
úč. I. Janžurová, J. Hartl, I. Ozorovič, V. Postránecký, I. Bareš, D. Matásek, F. Němec. T. Medvecká, M. Stehlík, M. Pechlát, L. Juřičková
11. 06. | 19.00 | Spalovač mrtvol
12. 06. | 19.00 | Vítejte v Thébách
13. 06. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro)
14. 06. | 19.00 | Absolventské představení 2018 – Taneční
centrum Praha
15. 06. | 19.00 | Noční sezóna
16. 06. | 19.00 | Mikve – H. Galron – činohra – úč. I. Janžurová,
V. Hybnerová, J. Boušková, E. Salzmannová, M. Borová, A. Talacková, T. Medvecká a P. Beretová/M. Poulová, rež. M. Dočekal
| derniéra
17. 06. | 19.00 | Vítejte v Thébách
18. 06. | 19.00 | Tři sestry – A. P. Čechov – činohra – úč. R. Mácha, M. Borová, T. Vilišová, J. Stryková, F. Rajmont, M. Pechlát
a další, rež. D. Špinar | derniéra
19. 06. | 19.00 | Faust
20. 06. | 19.00 | Absolventský koncert – Taneční konzervatoř
hl. m. Prahy
21. 06. | 19.00 | Absolventský koncert – Taneční konzervatoř
hl. m. Prahy
24. 06. | 14.00 a 19.00 | Cesta – Baletní přípravka ND
25. 06. | 15.30 a 19.00 | Cesta – Baletní přípravka ND
26. 06. | 19.00 | Audience u královny
27. 06. | 19.00 | Don Giovanni – W. A. Mozart – opera – rež.
SKUTR (M. Kukučka a L. Trpišovský)
28. 06. | 19.00 | Taneční mládí – balet
29. 06. | 19.00 | Audience u královny
30. 06. | 19.00 | Don Giovanni
NOVÁ SCÉNA
scéna Národního divadla

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

AAbezbariérový přístup
 předprodej vstupenek probíhá na 5 měsíců dopředu
 hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1) a Stavovského divadla (Železná 24), 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.

02. 06. | 16.00 a 20.00 | Ohad Naharin: decadance – balet
04. 06. | 20.00 | Křehkosti, tvé jméno je žena – 420PEOPLE,
D. Špinar – činohra – úč. I. Janžurová, T. Medvecká, J. Preissová,
J. Salzmannová, J. Tesařová, D. Prachař, H. Arenbergerová, Z. Herényiová, N. Novotná, rež. D. Špinar

05. 06. | 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
06. 06. | 20.00 | Jsme v pohodě – P. Rudnick – činohra – úč.
L. Juřičková, J. Bidlas, P. Děrgel, J. Boušková, S. Haváčová, A. Vacula, rež. B. Holiček
11. 06. | 20.00 | Dotkni se vesmíru a pokračuj – R. Levínský
– činohra – úč. D. Matásek, M. Preissová, S. Rašilov, J. Janěková ml., J. Bidlas, P. Štorková, O. Pavelka, I. Orozovič, A. Švehlík,
J. Štěpnička, rež. J. Frič | derniéra
12. 06. | 14.15 | Hovory s…
12. 06. | 20.00 | Zbyhoň! – J. Frič, M. Šotek – činohra – hrají:
F. Rajmont, P. Beretová, L. Polišenská, O. Pavelka, P. Děrgel, F. Kaňkovský, J. Suchý z Tábora, M. Stehlík, rež. J. Frič
14. 06. | 20.00 | SLOVANSKÝ TEMPERAMENT – balet | 1. premiéra
15. 06. | 20.00 | SLOVANSKÝ TEMPERAMENT | 2. premiéra
17. 06. | 16.00 a 20.00 | Slovanský temperament
18. 06. | 20.00 | Slovanský temperament
19. 06. | 18.00 | Changing Parts – Cluster Ensemble Bratislava
19. 06. | 20.00 | Apolloopera – Slovenský filharmonický sbor
20. 06. | 20.00 | Orango & Antiformalistický jarmark –
D. Šostakovič – opera – rež. S. Daubnerová | derniéra
21. 06. | 20.00 | Záhada tyče – Tabačka Kulturfabrik Košice
22. 06. | 20.00 | Don Hrabal – M. O. Štědroň – opera – rež.
L. Keprtová
23. 06. | 18.00 | Eufrides před branami Tymén / Provizorní
předvedení opery Johanes doktor Faust – Brno Contemporary Orchestra
23. 06. | 20.00 | Pravidla slušného chování v moderní společnosti – Národní divadlo Brno
24. 06. | 20.00 | Sternenhoch – I. Acher – opera – rež. M. Dočekal
25. 06. | 19.00 | Nová krev – Velkolepé finále – činohra
– úč. L. Juřičková, M. Borová/P. Štorková, P. Děrgel, R. Mácha,
F. Rajmont, D. Prachař, L. Polišenská, J. Boušková, rež. D. Špinar
LATERNA MAGIKA
01. 06. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of – výběr nejoblíbenějších scén z inscenací Laterny magiky z posledních let doplněný
moderní retro revue
03. 06. | 17.00 | Vidím nevidím – M. Procházková – rodinné
představení Laterny magiky připravila filmová režisérka Maria
Procházková na motivy dětské knihy Ivy Procházkové Pět minut
před večeří
08. 06. | 20.00 | Malý princ – na motivy pohádkového románu
Antoina de Saint-Exupéryho, rež. V. Morávek
09. 06. | 20.00 | Malý princ
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10. 06. | 14.00 a 17.00 | Malý princ
13. 06. | 20.00 | Human Locomotion
16. 06. | 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
27. 06. | 20.00 | Cube – balet – nová média a dynamická choreografie v tanečním projektu mladých tvůrců
28. 06. | 20.00 | Cube
29. 06. | 20.00 | Kouzelný cirkus
30. 06. | 20.00 | Kouzelný cirkus

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

01. 06. | 19.00 | Listopad – D. Mamet – jak být znovu zvolen
americkým prezidentem, když popularita klesá k nule? Nekorektní
politická fraška, která získala cenu Komedie diváků na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích. Úč. M. Dlouhý ad., rež. P. Svojtka | 2 h
02. 06. | 19.00 | Teror – F. von Schirach – interaktivní drama
odehrávající se v soudní síni. Diváci se stávají porotou soudního
přelíčení a mají osud obžalovaného ve svých rukách. 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 | předpl. sk. D
04. 06. | 19.00 | August August, august – P. Kohout – zápas
krásného snu s neúprosnou realitou ve světě, kde krásky tančí
na visutém laně, klauni dostávají kopance a v manéži se ozývá
řev lvů. Úč. Z. Kalina, J. Schwarz, V. Fridrich, D. Choděrová, S. Jachnická, V. Svojtková, M. Kačmarčík, J. Hofman ad., rež. O. Zajíc |
2 h 10 min | derniéra
05. 06. | 19.00 | Bedřich Smetana: The Greatest Hits –
J. Janků, P. Svojtka – osm a půl opery za jednu cenu! Komický
muzikál pro činoherce z pera Ivana Hlase a Jiřího Janoucha získal
na GRAND Festivalu smíchu cenu Komedie diváků. Úč. P. Juřica,
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J. Klem, V. Khek Kubařová / N. Horáková, V. Gajerová, R. Kalvoda
ad., rež. P. Svojtka | 2 h 45 min
06. 06. | 19.00 | V+W Revue + prohlídka zákulisí – J. Janků,
P. Svojtka – hudební revue, která připomíná slavnou éru Osvobozeného divadla a jeho dva legendární protagonisty Jiřího Voskovce
a Jana Wericha. Úč. V. Fridrich, V. Gajerová, R. Říčař, L. Pernetová, R. Kalvoda, Z. Kalina, H. Bor, V. Janků, P. Juřica, B. Janatková
a V. Svojtková / N. Horáková, rež. P. Svojtka | 2 h 30 min | derniéra
07. 06. | 11.00 | Tančírna 1918-2018 | 1. veřejná generálka
07. 06. | 19.00 | Holky z kalendáře – T. Firth – něžná a jímavá
komedie o ženách, které jsou pro dobrou věc ochotny udělat to, co
by je nenapadlo ani v těch nejodvážnějších snech. Úč. H. Doulová,
V. Gajerová, D. Batulková, R. Fidlerová, J. Smutná, K. Macháčková,
L. Termerová ad., rež. O. Zajíc | 2 h 50 min
08. 06. | 11.00 | Tančírna 1918-2018 | 2. veřejná generálka
09. 06. | 19.00 | TANČÍRNA 1918-2018 – J. Janků / P. Khek –
Tanečně hudební férie, která diváky provede moderními dějinami
našeho národa. Rámec příběhu je inspirován slavným filmem
Ettoreho Scoly, obsah je však zcela přizpůsoben českému prostředí. Úč. D. Batulková, A. Bílík, H. Bor, V. Dvořák, V. Gajerová,
N. Horáková, H. Homáčková, S. Jachnická, V. Janků, R. Kalvoda,
rež. P. Khek | premiéra
11. 06. | 19.00 | Tančírna 1918-2018 + prohlídka zákulisí
| předpl. sk. V
16. 06. | 19.00 | Tančírna 1918-2018
19. 06. | 14.00 | Listopad + prohlídka zákulisí
20. 06. | 19.00 | I♥MAMMA – H. Galron – tragikomedie o radostech 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 | 2 h 30 min |
22. 06. | 19.00 | Tančírna 1918-2018
23. 06. | 19.00 | Poslední soirée aneb Mejdan na rozloučenou | pro předplatitele skupiny V a členy KD za 90 Kč
23. 06. | 20.30 | Největší hity Městských divadel pražských
– party na jevišti
25. 06. | 19.00 | 60’s aneb Šedesátky + prohlídka zákulisí – 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
26. 06. | 19.00 | 60’s aneb Šedesátky
27. 06. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst
v mapách + prohlídka zákulisí – B. a A. Peasovi / M. Hanuš
– hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím. Úč. L. Jurek, Z. Kalina, P. Klimeš, H. Doulová, Z. Velen,
J. Smutná ad., rež. M. Hanuš | 2 h 40 min
28. 06. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst
v mapách + prohlídka zákulisí
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29. 06. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí
číst v mapách
30. 06. | 19.00 | Shirley Valentine – W. Russell – bravurní
komedie o hledání sebe sama je určena nejen ženám středního
věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. Inscenace vznikla
ve spolupráci s FDA. Úč. S. Stašová, rež. Z. Kaloč | 2 h 50 min |
Akce cihla
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

01. 06. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare – L. Hall, M. Norman, 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
04. 06. | 19.00 | Fuk! – M. Goos – černá komedie o úskalích
mužského středního věku. Hrají: M. Hruška, J. Langmajer, O. Volejník, Z. Kupka, T. Branna, rež. P. Zelenka | 2 h
05. 06. | 19.00 | Nora – H. Ibsen – i bezelstné hrdinky mívají svá
tajemství… Hrají: J. Teplý, T. Dočkalová, J. Hušek, K. Holánová,
R. Valenta, H. Seidlová, rež. J. Nebeský. Jan Nebeský získal za režii
Nory ocenění Divadelních novin 2016/2017. Tereza Dočkalová
jako Nora získala na Cenu Thálie za mimořádný jevištní výkon
| 2 h 20 min
08. 06. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare
11. 06. | 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
13. 06. | 19.00 | Nora | představení s titulky
14. 06. | 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
15. 06. | 19.00 | Edith a Marlene – É. Pataki – nejslavnější
písně zlaté éry šansonu na pozadí dramatických osudů Edith
Piaf a Marlene Dietrich. Hrají: H. Seidlová, R. Drössler, V. Fialová,
K. Vlček, O. Kavan, J. Hušek a další, rež. P. Pecháček | 2 h 40 min

18. 06. | 19.00 | Don Juan – Molière – trpká komedie o muži,
kterému ležel svět u nohou, a přesto jej vyzval na souboj. Hrají:
O. Veselý, R. Valenta, V. Fialová, O. Volejník, I. Jiřík, J. Kačer a další,
rež. M. Lang | 2 h 15 min
19. 06. | 19.00 | Nora
20. 06. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare
21. 06. | 10.00 | Žítkovské bohyně | veřejná generálka
21. 06. | 19.00 | Králova řeč – D. Seidler – hra napsaná podle
tajných deníků královského logopeda o síle rodící se z překonávání
slabosti. Hrají: M. Stránský, D. Sitek, P. Horváthová/S. Vrbická,
K. Macháčková, P. Skřípal, K. Vlček, I. Jiřík, I. Kubečka, M. Hruška
a další, rež. P. Kracik | 2 h 45 min
22. 06. | 19.00 | Žítkovské bohyně – K. Tučková – nová divadelní adaptace románu o závisti, pomstě a minulosti, před
kterou nelze uniknout. Hrají: T. Dočkalová, L. Jelínková, I. Wojtylová, H. Seidlová, M. Málková, M. Mikulčík, J. Albrecht, V. Fialová,
K. Trnková, J. Chromeček, M. Hruška, P. Skřípal, rež. M. Lang |
předpremiéra
25. 06. | 10.00 | Jak je důležité býti (s) Filipem | Indigo
Company | host
26. 06. | 10.00 | Paní Bovaryová – G. Flaubert – dramatizace
slavného románu o hledání rodinného štěstí, nevěře a finanční a morální krizi. Hrají: L. Štěpánková, M. Hruška, R. Valenta,
Z. Slavíková, J. Teplý, J. Hušek, O. Veselý, S. Šárský, W. Valerián,
K. Trnková, I. Jiřík, M. Málková, W. Cichy, rež. M. Lang | 2 h 55 min
| pro školy
27. 06. | 10.00 | Paní Bovaryová
PALM OFF STUDIO
02. 06. | 19.30 | Cvidoule Di Campo | Cabaret Calembour |
obnovená premiéra | host divadla
05. 06. | 19.30 | 1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bába
je komedie – život je krásnej, ale i tak se najde spousta každodenních vopruzů, který dokážou otrávit celej den. Hrají: B. Kubátová/K. Císařová, J. Albrecht a T. Dianiška, rež. F. X. Kalba | 1 h
06. 06. | 19.30 | Mlčení bobříků – T. Dianiška – totalitní horor
o nástrahách skautingu. Hrají: T. Dianiška, T. Dočkalová, J. Hušek,
B. Kubátová/A. Kubátová, rež. J. Frič | 1 h 20 min
07. 06. | 19.30 | Dotěrnosti – M. Hýča – být nesrozumitelný je
jediný způsob, jak se vyhnout pocitu trapnosti. Hrají: T. Dianiška,
J. Hušek, K. Trnková, rež. D. Šiktanc | 1 h 15 min | derniéra
11. 06. | 19.30 | Poslední důvod, proč se nezabít – blog
Poslední důvod, proč se nezabít a Tomáš Dianiška
12. 06. | 20.00 | Pusťte Donnu k maturitě – T. Dianiška –
láska, sex a něžnosti na 90210 způsobů | 1 h 30 min
14. 06. | 19.30 | Jak sbalit ženu 2.0 – T. Baránek – technologie
lovu nejen pro myslivce. Hrají: T. Dianiška, B. Kubátová/Š. Opršálová, T. Dočkalová, J. Albrecht, rež. F. X. Kalba | 1 h 20 min
19. 06. | 19.30 | Poslední důvod, proč se nezabít
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21. 06. | 19.30 | Cvidoule Di Campo | host divadla
ZÁJEZDY
12. 06. | 19.00 | Fuk! | Varnsdorf
24. 06. | 22.00 | Pusťte Donnu k maturitě | Hradec Králové
25. 06. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare | Hradec Králové
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

06. 06. | 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
07. 06. | 19.00 | Kancl + prohlídka zákulisí – R. Gervais,
S. Merchant – první divadelní uvedení kultovního seriálu BBC,
který je originálním a vtipným pohledem do zákulisí jedné zdánlivě obyčejné kanceláře. Úč. V. Fridrich, J. Hána, Z. Kalina ad., rež.
P. Svojtka | 2 h 20 min
08. 06. | 19.00 | Hodina před svatbou – P. Riera – drama
o tom, jak finanční a obchodní zájmy devastují rodinné vztahy.
Úč. P. Štěpánek, M. Badinková / B. Valentová, V. Dvořák, J. Hána,
L. Jurek, E. Pacoláková, D. Batulková, M. Málková, M. Kačmarčík,
rež. O. Zajíc | 2 h
11. 06. | 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
12. 06. | 19.00 | Top Dogs – U. Widmer – moderní groteska
o rekvalifikaci manažerů propuštěných z vysokých funkcí. Úč.
H. Hornáčková, D. Batulková, L. Zbranková, Z. Vencl, J. Hána,
L. Jurek, R. Kalvoda, M. Vykus, Z. Dolanský, rež. P. Svojtka |
2 h 20 min | derniéra
14. 06. | 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
16. 06. | 19.00 | Premiéra mládí – Ch. Giudicelli – bláznivá komedie o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodružství. Úč. D. Syslová, J. Smutná, rež. J. Ryšánek Schmiedtová | 2 h
19. 06. | 19.00 | Velký sešit – chorvatská adaptace oceňovaného románu A. Kristofa Velký sešit na jevišti Divadla Rokoko! |
Záhřebské divadlo mladých
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20. 06. | 19.00 | Molly Sweeney – B. Friel – česká premiéra
psychologického dramatu vynikajícího irského dramatika o slepotě skutečné i domnělé, a opravdových zázracích života. Úč.
D. Batulková, V. Fridrich a A. Procházka, rež. O. Zajíc | 2 h 20 min
| derniéra
21. 06. | 10.00 | 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 | pro seniory
21. 06. | 19.00 | Noc bláznů + prohlídka zákulisí – 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
23. 06. | 19.00 | Poslední soirée aneb Mejdan na rozloučenou
25. 06. | 19.00 | Čapek – inscenace sleduje poslední chvíle života
velkého spisovatele a velkého člověka, který musí na sklonku
života čelit zbabělosti, malosti a nenávisti národa, který tolik
miloval a pro nějž tolik udělal. Úč. J. Hána, M. Kačmarčík, M. Málková, S. Jachnická, V. Dvořák, J. Smutná, H. Doulová, J. Vlasák,
P. Tenorová, A. Bílík ad., rež. P. Khek | 2 h 20 min
27. 06. | 19.00 | Kdo se bojí Virginie Woolfové? – E. Albee –
jedna z nejlepších her druhé poloviny dvacátého století. Slavné
komorní drama plné překvapivých zvratů i absurdních krutých her
je hlubokou sondou do partnerských vztahů. Úč. A. Procházka,
V. Gajerová, V. Dvořák, V. Khek Kubařová, rež. P. Svojtka
DIVADLO V DLOUHÉ

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

AAbezbariérový přístup
 pokladna je otevřena po–pá 12.00–19.00, přijímáme platební karty
 vstupenky lze koupit v síti Ticketpro, Ticketportal, Ticket Art i v dalších
předprodejích a objednat prostřednictvím internetových stránek
www.divadlovdlouhe.cz
 podrobnosti sdělí obchodní oddělení (tel. 224 826 777,
obchodni@divadlovdlouhe.cz)
 nabízíme předplatné, poskytujeme slevy studentům, seniorům
a držitelům průkazek ZTP a ZTP/P; slevy neplatí do první cenové zóny
a u pronájmů
 vstupenky zrušených představení je možno vrátit v místě zakoupení

05. 06. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar – J. Borna, I. Smejkalová, M. Hanuš a kol. – pár dobrejch fláků od Pepika Kainara. 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
07. 06. | 11.00 | Sen v červeném domě | veřejná generálka
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08. 06. | 19.00 | Sen v červeném domě – autorská inscenace
tandemu SKUTR inspirovaná literárními texty, filmy i hudbou,
a především vzpomínkami a zážitky všech zúčastněných. Scéna J. Kopecký, kostýmy S. Rybáková, hudba J. Vondráček, asistent režie Z. Kolomazníková, režie SKUTR | 1. předpremiéra
09. 06. | 19.30 | A Lenka? / Tadáda dib tadáda – premiérové
uvedení tanečně pohybové fantazie A Lenka? a taneční grotesky Tadáda dib tadáda | host BUFO
10. 06. | 19.30 | A Lenka? / Tadáda dib tadáda | host BUFO
12. 06. | 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
13. 06. | 19.00 | 407 gramů z Bohumila Hrabala – B. Hrabal –
útržky z Hrabala s intermezzem a filmovým epilogem aneb Návrat
k vyprávění! Hrají M. Hanuš, M. Táborský, J. Pokorná, M. Matejka,
M. Doležalová, Č. Koliáš, M. Turková, L. Veliká, V. Lazorčáková,
M. Veliký, M. Potoček, F. Cíl, P. Tesař, V. Zavřel, M. Kopečný, rež.
J. Borna, M. Hanuš | 2 h 20 min
14. 06. | 19.00 | Hovory na útěku – B. Brecht – konec světa nebude, něco se posralo. Hrají: M. Hanuš, M. Kopečný, E. Hacurová,
V. Lazorčáková, M. Zimová, M. Matejka, J. Meduna, M. Potoček,
J. Buble, S. Brabec/F. Tomášek, T. Makovský, rež. J. Borna a M. Hanuš | 1 h 30 min bez pauzy
15. 06. | 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. Wohanka, J. Meduna, M. Poulová, Č. Koliáš, M. Potoček, P. Lipták,
T. Makovský, rež. M. Hanuš | 2 h 30 min
16. 06. | 17.00 | Lucerna – A. Jirásek – český mýtus. Hrají:
E. Hacurová, J. Meduna, M. Hanuš, I. Orozovič, J. Pokorná, V. Lazorčáková, J. Vondráček, J. Wohanka, Č. Koliáš, M. Veliký, P. Tesař,
M. Zimová, A. Goldflam, M. Matejka, T. Turek, T. Borůvka ad., rež.
H. Burešová | 2 h 30 min
17. 06. | 18.00 | Jan Kantůrek říkal Oook! – vzpomínkový
a benefiční večer na počest překladatele Jana Kantůrka | host
Klub Terryho Pratchetta
18. 06. | 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. Turková, M. Pachlová/D. Pfauserová ad., rež. H. Burešová |
2 h 45 min
19. 06. | 19.00 | Lásky jednej plavovlásky – svébytná divadelní adaptace slavného filmu | host Divadlo Astorka Korzo´90
20. 06. | 19.00 | Sen v červeném domě | 2. předpremiéra
21. 06. | 19.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara
ve 120 minutách – J. Borgeson, A. Long, D. Singer – divadelní
fast food s M. Táborským, J. Vondráčkem a M. Matejkou, rež.
J. Borna

24. 06. | 19.00 | Élektra
25. 06. | 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. Tesař, T. Turek, L. Veliká, M. Veliký ad., rež. J. Borna a M. Hanuš,
hudba P. Skoumal | 2 h 15 min
26. 06. | 19.00 | Dating v osmi | Krátká Dlouhá | předposlední
uvedení v sezoně
27. 06. | 19.00 | Muži sa minuli | Krátká Dlouhá/Slovenská
sekce
28. 06. | 19.00 | Muži sa minuli | Krátká Dlouhá/Slovenská
sekce | derniéra
HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN

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.
15. 06. | 19.00 | Sestra v akci
16. 06. | 15.00 | Sestra v akci
17. 06. | 15.00 | Sestra v akci
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

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

 prodej vstupenek po–pá 9.00–19.30, so–ne hodinu před představením, vstupenky lze objednat na obchodni@ypsilonka.cz
 Divadelní klub je otevřen: po–pá 9.00–23.00, so–ne hodinu
před představením

01. 06. | 19.00 | Carmen – F. Wildhorn, J. Murphy, N. Allen
– nejúspěšnější projekt v novodobé historii Hudebního divadla
Karlín se vrací! Úč. L. Bílá, Dasha/M. Poulíčková, R. Jícha/P. Strenáčik, 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.
02. 06. | 15.00 | Carmen
03. 06. | 15.00 | Carmen
07. 06. | 19.00 | Čas růží – S. Tofi – jedinečná symbióza písní,
největších hitů z repertoáru Karla Gotta a původního scénáře
Sagvana Tofi. Těšte se na odhalení příběhu starého obrazu,
který v sobě skrývá osud jedné velké celoživotní lásky! „Čas růží
pobaví i dojme!“ Hrají: J. Kopečný/R. Tomeš, E. Burešová/M. Procházková/V. Vyoralová, L. Korbel/M. Písařík, P. Dopita/J. Vojtek,
J. Langmajer/S. Tofi, A. Gondíková/I. Jirešová, O. Bábor/P. Pecha,
J. Nosek/P. Ryšavý, M. Malinovský/J. Štágr, V. Beneš/V. Zavřel.
08. 06. | 19.00 | Čas růží
09. 06. | 15.00 a 19.00 | Čas růží
10. 06. | 15.00 | Čas růží
14. 06. | 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 Deloris Van Cartierové, která se musí před zločinci ukrýt do kláštera

VELKÁ SCÉNA
04. 06. | 20.00 | Rusalka nejen podle Dvořáka aneb Kdo je
stará Háta? – A. Dvořák, J. Kvapil, J. Schmid – ypsilonkovská
travestie slavné opery – co se stane do prostředí s Vodníkem,
Ježibabou, Princem i Rusalkou vstoupí Švanda dudák, zvlášť když
Princ už je trochu ve věku? Dvořákova opera se stala inspirací
k inscenaci na téma problematického světa mytických postav
a komplikovaného světa lidí. Navíc je plná odboček i asociací
jinam. Úč. M. Dejdar, J. Synková, J. Lábus, M. Plánková nebo
B. Skočdopolová, L. Loubalová, P. Vacek, J. Jiráň, O. Ruml, P. Vršek,
R. Rychlá, J. Bradáč ad., rež. J. Schmid | 2 h 10 min
05. 06. | 19.30 | Swing se vrací neboli o štěstí – J. Schmid
a kol. – 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. Plánková, 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. Zelenková
06. 06. | 19.30 | Ztracená Existence: Dentální rapsódie
| host
07. 06. | 19.30 | Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně pocta Jaroslavu Ježkovi – J. Schmid etc. – chcete zažít
Silvestr? S Osvobozeným divadlem? Hudebně taneční revuální
večer, kterým seriálovým způsobem probíhá příběh dona Juana
a jiné zábavné atrakce, vždy s nejrůznější hudbou Jaroslava Ježka.
A i na trapasy dojde! Možná i na předsevzetí. Úč. P. Vršek, J. Onder,
M. Bohadlo, K. Kikinčuková, J. Kretschmerová, J. Vacková, L. 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

 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

www.kampocesku.cz
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11. 06. | 19.30 | VOSTO5: Slzy ošlehaných mužů | host
12. 06. | 19.30 | Hlava Medúzy – B. Vian – aby našel inspiraci
k sepsání nového erotického románu, nutí spisovatel svou ženu
k nevěře. Znamenitá groteskní komedie, neuvěřitelný příběh
milostných trojúhelníků, čtyřúhelníků a jiných víceúhelníků
za doprovodu bebopové a swingové hudby. Úč. J. Lábus, J. Kretschmerová, P. Vacek, M. Janouš a M. Kořínek, rež. M. Lasica | 2 h
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
Jezinky a bezinky

10. 06. | 19.30 | Jezinky a bezinky – J. Kesselring – jak lze
konat dobro? Tentokrát i dobrota zabíjí! Parodie neuvěřitelná,
v níž lze chápat vše obráceně a naruby. Čili konkrétně: usmrcení
jedem coby ctnostná a záslužná pomoc dobrotivých žen některým mužům. Ony dvě milé vražedkyně představují Z. Kronerová
a J. 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. Přichystalová, K. Mende, P. Hojer, O. Navrátil, J. Večeřa, J. Bradáč,
M. Mededa, D. Renč, M. Chloupek, rež. J. Schmid | 2 h 15 min
13. 06. | 19.30 | Varieté Freda A. aneb Chytání větru –
J. Schmid – 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. Onder, 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
14. 06. | 19.30 | Jezinky a bezinky
15. 06. | 19.30 | Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsilonce
– kolektivní improvizace herců Studia Ypsilon. Úspěšné písničky,
řeči, atrakce a nápady. Hrají, zpívají a improvizují: M. Dejdar, J. Lábus, P. Nový, J. Jiráň, M. Janouš a P. Hojer, rež. vedení M. Dejdar
| 1 h 45 min
MALÁ SCÉNA
03. 06. | 19.30 | Drama v kostce, Pokus 2 – Mystérium skutečnosti – J. Havelka a kol. – divadlo je vždy něco mezi barem
a estetickým tvarem. Jenomže hranice divadla a baru přestaly být
zřetelné. Všecko, co je na jevišti, hraje.“ Realita jeviště. Divadlo
hlediště. Mystérium skutečnosti. Úč. P. Vršek, J. Vacková, D. Šváb,
A. Polák a M. Bohadlo, rež. J. Havelka | 1 h 30 min
08. 06. | 19.30 | Vratká prkna – A. Goldflam – groteska maličko
zlá, ale snad ne bez lásky. Tak trochu smutná komedie z divadelního prostředí. Vždyť prkna, co znamenají svět, jsou občas
nečekaně vratká. Takže i vy se pobavte, trochu ovšem škodolibě
na náš účet. Úč. J. Lábus, J. Kretschmerová, P. Vršek, D. Šváb,
L. Loubalová, R. Mrázik, B. Skočdopolová a M. Chloupek, rež.
A. Goldflam | 2 h 15 min
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AAbezbariérový přístup
 divadlo je klimatizováno; prostor Velkého sálu je vybaven indukční
smyčkou pro nedoslýchavé
 pokladna otevřena po–pá 14.00–20.00, so–ne, svátky 2 hodiny před
začátkem představení, v den zahájení předprodeje 11.00–20.00
 otevírací doba divadelní kavárny: po-pá 10.00-24.00, so 17.00-24.00,
ne zavřeno (otevírací doba se může měnit v závislosti na konání
představení a dalších akcí Švandova divadla)
 rezervace a předprodej vstupenek tel. 257 318 666 nebo 257 321 334
(obchodní odd., po–pá 9.30–16.30), obchodni@svandovodivadlo.cz
a na internetových stránkách
 vstupenky do Švandova divadla je možno získat i v předprodejní
síti 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, Pohřeb až zítra, Úklady a láska, Řemeslníci.
 titulky pro neslyšící u představení: Obraz Doriana Graye 12. 6.
 bližší informace o dětských představeních najdete v rubrice „Divadla
pro děti“ a o Workshopech Švandova divadla v rubrice „Volnočasové
aktivity “.

02. 06. | 19.00 | Úklady a láska – F. Schiller – strhující a stále
současný příběh německého klasika o tom, co se stane, když se
ze dvou zamilovaných stanou loutky. V rukou mocných. V rukou
lásky. Hrají: D. Barešová, T. Červinek, M. Dohnal, B. Pavlíková,
M. Hruška, K. Cibulková, D. Punčochář, M. Štípková, J. Weiner.
Režie: M. Františák | anglické titulky | Velký sál
04. 06. | 19.00 | Hamlet – W. Shakespeare – slavná Shakespearova 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
04. 06. | 19.00 | Ztracená čest Kateřiny Blumové – ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung | Studio

05. 06. | 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
06. 06. | 19.00 | Řemeslníci – L. Knutzon – dánská komedie,
v níž je největším nepřítelem člověka tvor s vrtačkou, pivem
a spoustou výmluv. V hlavních rolích: K. Cibulková, K. Halbich
a R. Jašków. Rež. D. Hrbek | anglické titulky | 135 min | Velký sál
08. 06. | 19.00 | CRY BABY CRY – S. Krátká – pět žen se v dnes
populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly
změnit svůj život. Hrají: K. Cibulková, K. Frejová, B. Pavlíková,
B. Popková, R. Derzsi aj. Šmíd, rež. M. Krátká | anglické titulky
| 80 min | Velký sál
11. 06. | 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
11. 06. | 19.00 | Vlnobití Andrey Buršové – hudebně-dramatická performance herečky Švandova divadla – One Woman
Cabaret. Rež. D. Gombár | 90 min | Studio
12. 06. | 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 |
titulky pro neslyšící | Velký sál
12. 06. | 19.00 | Pankrác ´45 – M. Kinská – „Casting na popravu“. 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
13. 06. | 19.00 | Úklady a láska | anglické titulky | Velký sál
13. 06. | 19.00 | Kauza pražské kavárny – J. Erftemeijer a kol.
– povaleči z kaváren, do polí a továren! Zdá se, že populární heslo
doby po osmačtyřicátém roce, zejména pak „budovatelských“ let
padesátých, se vrací – a to přímo z hradu! Co anebo koho však
toto spojení označuje? Hrají: P. Buchta, A. Buršová, J. Erftemeijer,
M. Krátká a další. Rež. D. Hrbek | Studio
14. 06. | 19.00 | Slušný člověk – M. Krátká – volně na motivy
novely Karla Čapka Obyčejný život. V hlavní roli: M. Hruška, rež.
M. Krátká
15. 06. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? – L. von Trier – komedie
o řediteli, kterého nikdy nikdo neviděl. V hlavních rolích: M. Dlouhý, K. Halbich, rež. D. Hrbek | anglické titulky | 160 min | Velký sál
18. 06. | 19.00 | Pohřeb až zítra – N. Kocab – předpohřební večeře a rodina zase jednou pohromadě. Klidné to rozhodně nebude.
Původní divadelní komedie od Natalie Kocab. Hrají: N. Řehořová,
B. Kaňoková, B. Pavlíková, L. Veselý, R. Jašków, C. Dobrý/A. Ernest.
Rež. D. Hrbek | anglické titulky | Velký sál

www.kampocesku.cz

HERECKÉ STUDIO ŠD
01. 06. | 19.00 | Kytice – K. J. Erben – nový a v pořadí třetí
projekt Hereckého studia Švandova divadla. Sbírka balad Karla
Jaromíra Erbena v režii Martiny Krátké | Studio
19. 06. | 19.00 | KAFKÁRIUM – Výběr z povídek pražského německého spisovatele Franze Kafky na scéně, jako svébytný svět
postav, které se rozhodly v posledních chvílích autorova života
navštívit svého tvůrce. Hrají: herci z amatérského souboru Švandova divadla | Studio | premiéra
20. 06. | 19.00 | Kafkárium | Studio
21. 06. | 19.00 | Kafkárium | Studio
BUCHTY A LOUTKY
08. 06. | 19.00 | VÍTĚZNÉ SVINĚ – loutková freska o lidech nízkých a vysokých. Představení na motivy různých povídek Ladislava
Klímy. Groteska s prvky hororu, o čisté lásce a čisté nenávisti.
Loutky zahrají o tom, že bolest stává se rozkoší a rozkoš bolestí
| Studio | premiéra
15. 06. | 19.00 | Vítězné svině | Studio
DIVADLO SPEKTÁKL

www.facebook.com/spektakl

16. 06. | 19.00 | Boh je DJ – F. Richter – naši nehybnost a oddalování si naplno uvědomujeme, umíme o ní říct milionům přes
live stream, ale přestat klamat sami sebe nedokážeme. On a ona
existují už jen virtuálně, zosobňují cybergeneraci, generaci, která
přestala cítit. Projekt vznikl jako generační výpověď postavená
na textu německého režiséra a dramatika Falka Richtera | Studio
JUST! IMPRO

www.justimpro.cz

18. 06. | 19.00 | Just! Impro Show – přijďte se pobavit příběhy, skeči a písněmi, které vzniknou bez přípravy na vámi zadaná
témata | 90 min | Studio
MIME PRAGUE
06. 06. | 19.00 | Michaela Stará: Imelda – o čem to vlastně
mluví ženy, když hovoří nohama? Autorské bakalářské představení
inspirované kapitolou Imeldin syndrom z knihy Ty boty musím
mít! od Paoly Jacobbi. Mimické divadlo obohacené o prvky street
dance, založené na hudbě a vizuálním zážitku | Studio
07. 06. | 19.00 | Radim Vizváry: Sólo – best of z pantomimické
tvorby Radima Vizváry | 80 min | Velký sál
STUDIO RAJČE A OKURKA
02. 06. | 19.00 | V lednici – absurdní, minimalistická groteska
o životě zeleniny v lednici | 50 min | Studio
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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 otevřena
denně, v době, kdy je zavřena kamenná pokladna
 ve všední dny, když je divadlo na zájezdě nebo nehraje, je pokladna
otevřena do 18 hodin. V sobotu a v neděli, když divadlo nehraje, je
pokladna uzavřena
 ceny vstupného od 50 do 350 Kč; ČK uvádí: 90 Kč, 50% sleva na vstupenky v hodnotě 290 Kč pro seniory, studenty a držitele průkazů ISIC,
ITIC, ZTP, ZTP/P.
 Činoherní klub uvádí: Přehlídka amatérských divadelních souborů
v roce 2018 se uskutečňuje za finanční podpory MK ČR.

03. 06. | 19.30 | Dámský krejčí – G. Feydeau – malá lež je
mrzká, ale velká lež, to je umění! Úč. R. Holub, O. Sokol, J. Dulava,
M. Dadák, M. Bočanová, I. Jiříčková a A. Talacková, rež. M. Čičvák
04. 06. | 19.30 | Poutníci do Lhasy – M. Dadák – divadelní hra
klame svým názvem. Nejde o skupinu vyrovnaných následovníků
tibetského budhismu, ale naopak o ty, kteří chtějí změnit vykloubený svět vykloubenými metodami. Úč. A. Minajev, A. Kameníková, V. Kotek, J. Hájek, M. Dadák/D. Ratajský, J. Holík, I. Uhlířová,
J. Štrébl, rež. M. Čičvák
05. 06. | 19.30 | Ptákovina – M. Kundera – „Nikdo nemůže
vidět svět jako směšný, pokud s ním beze zbytku splývá. I k tomu,
aby člověk sám sebe viděl v proporcích směšnosti, musí od sebe
poodstoupit. Na ono zázračné stanoviště, z něhož je vidět směšné, dostává se člověk až během let; je to snad jakási odměna
za dospělost. Směšné (alespoň jak já je chápu) nepopírá vážné,
ale osvěcuje je.“ Milan Kundera. Úč. J. Dulava, M. Finger, L. Žáčková, M. Procházková, L. Skopalová, B. Holiček/D. Šír, J. Břežková,
P. Kikinčuk, S. Zindulka/J. Těšitel, P. Meissel a L. Jelínková, rež.
L. Smoček
06. 06. | 19.30 | Urna na prázdném jevišti – M. Čičvák –
„Moje poslední komedie“. Martin Čičvák režíruje svou autorskou
inscenaci Urna na prázdném jevišti, v níž čtyři herečky – v našem
případě Lenka Skopalová, Veronika Žilková, Ivana Uhlířová a Sára
Venclovská – rozptylují popel svého nenáviděného i milovaného
režiséra. Černá až bulvární komedie žvaněním svých protagonistek nenápadně stále více přesahuje divadelní prostředí a dokáže
mluvit o ženském osudu i osudu antické hrdinky Evropy, po níž je,
bůhví proč, a asi ne náhodou pojmenován náš kontinent. Hrají:
L. Skopalová, V. Žilková, I. Uhlířová, S. Venclovská, rež. M. Čičvák
07. 06. | 19.30 | Kati – M. McDonagh – hra se odehrává v Anglii
v době, kdy byl zrušen trest smrti. A kati měli problém. Hrají:
M. Finger, D. Černá, Š. Fingerhutová, O. Malý, J. Dulava, V. Kratina,
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O. Brancuzský, V. Šanda, T. Jeřábek, D. Gondík, A. Švehlík, O. Sokol
a další. Překlad a rež. O. Sokol
08. 06. | 19.00 | Tramvaj do stanice Touha – T. Williams –
„Řekli mi, že mám nastoupit do tramvaje, která jede do stanice
Touha.“ Jedna z nejlepších Williamsových her a vrcholů americké
dramatické tvorby. Hra se v originále jmenuje A Streetcar Named
Desire – tramvaj jménem Desire (Touha). V New Orleans skutečně existuje (nebo aspoň v době, kdy Williams Tramvaj psal,
existovala) zastávka nazvaná Desire a je to zastávka konečná.
Úč. L. Žáčková, J. Hájek, M. Procházková, M. Dadák, L. Jelínková,
O. Brancuzský, V. Šanda ad., rež. L. Smoček
10. 06. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: Vernisáž – V. Havel
– hrají: A. Brukner, N. Nováková/M. Bláhová a M. Oweyssi, rež.
O. Kulhavý | OLDstars
11. 06. | 19.30 | Americký bizon – D. Mamet –„Stejný text,
ale naprosto jiná a nová inscenace Amerického bizona. To je moje
představa a přání.“ Slova Ondřeje Sokola k připravované inscenaci.
Hrají: O. Sokol, M. Finger a V. Šanda, rež. O. Sokol
12. 06. | 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. 06. | 19.30 | Zrada – H. Pinter – autor se ve Zradě (The
Betrayal, 1978) inspiroval vlastní mimomanželskou aférou a jejím
skandálním odhalením. Premiéra hry, kterou napsal po rozchodu s herečkou Vivien Merchantovou, se konala v listopadu 1978
v londýnském Národním divadle, v režii Petera Halla Pinterovi
nešlo, podobně jako v jeho ostatních hrách, o samotný příběh;
neuchopitelnost odcizení a osamělosti řeší na půdorysu klasického trojúhelníku, ale své téma nerozlišitelnosti pravdy a lži, vyprázdněnosti a odcizenosti sobě i druhým tentokrát ozvláštňuje
a posiluje prací s časem. Autorovi zvlášť záleželo na tom, aby
tento experiment s časem byl diváky pochopen. Úč. K. Lojdová,
M. Finger, O. Sokol, rež. O. Sokol
14. 06. | 19.30 | Kati
15. 06. | 19.30 | Bratři Karamazovi – F. M. Dostojevskij – patří
k nejčastěji adaptovaným a uváděným Dostojevského velkým
románovým dílům a zejména v poválečném období se v Čechách
objevila dlouhá řada provedení, mezi nimiž zaujímá čestné místo
dramatizace a inscenace E. Schorma v Divadle Na zábradlí (premiéra v březnu 1979). Hrají: J. Kukura, M. Finger, I. Orozovič/M. Čapka, J. Hájek, M. Dadák, G. Míčová, N. Puklušová, I. Uhlířová, rež.
M. Čičvák
16. 06. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: Amazonie – M. Walczak – ironická toulka partnerskou krizí dvou čerstvých absolventů
divadelní akademie. Hrají: F. Brouk, A. Poláková, M. Holzknecht,
V. Drvotová/K. Chadimová, O. Pečený, A. Ondřich, F. Beitl, rež.
R. Šedivý | DS Ty-já-tr/Hrobesu Praha
17. 06. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: Tchyně v domě –
J. Kolár – komedie o neočekávaném příjezdu tří tchyní na anglické venkovské sídlo. Hrají: A. Bednářová/M. Brončková, D. Garbaczewská, H. Řehořová, Z. Breburdová, J. Císař, O. Potůček,

K. Angelisová, rež. O. Potůček a V. Pilařová | Divadelní spolek
Gaudium / Radotín
18. 06. | 19.30 | Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
– L. Smoček – znovuuvedení jedné z nejúspěšnějších her autora
Činoherního klubu. Úč. I. Chýlková, J. Dulava, B. Polívka, M. Pavlata a O. Vetchý, rež. L. Smoček
19. 06. | 19.30 | QED
20. 03. | 19.30 | Svatba pozdního léta (Variace na písmeno G)
– J. Kačer – hra o touze být u někoho blízkého. Trochu groteska
i velmi vážná věc. Hrají: Z. Bydžovská, J. Kačer, N. Boudová, P. Kikinčuk, J. Břežková, Z. Stavná, V. Šanda. Rež. L. Smoček
21. 06. | 18.00 | Činoherní klub uvádí: Ideální manžel –
O. Wilde – jste dost bohatí na to, abyste si koupili svou vlastní
minulost? Hrají: A. Fejková, T. Volný, N. Eiseltová, A. Sušická, J. Fogl, T. Weber, P. Vlček, S. Krásná, B. Cabalová, A. Paroulková, M. Rebaste, M. Miksa, rež. Filip H. Härtel | Gymnázium Jana Nerudy
21. 06. | 19.30 | Poutníci do Lhasy
23. 06. | 19.30 | Bůh masakru – Y. Reza – slogan: „Nemůžeme
ovládnout, co nás ovládá“. Yasmina Reza není nikdy doslovná,
nepíše pouhé „dobře udělané hry“ se zaručenou pointou. Úč.
I. Chýlková, M. Pleštilová, J. Dulava a V. Kratina, rež. O. Sokol
24. 06. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: Olgo, Olino, Olásku
– na takové skále jsem byl, sedě na vlastních nohou nemaje pro
nikoho slova, ani zájmu, ani hany. Hrají: L. Palonciová, L. Vondrušková, L. Glavanakova, rež. L. Palonciová | Divadelní spolek Mareate
25. 06. | 19.30 | Bůh masakru
DEJVICKÉ DIVADLO, O. P. S.

Zelená 15a, 160 00 Praha 6
e-mail: dejvickedivadlo@dejvickedivadlo.cz
www.dejvickedivadlo.cz

 pokladna a rezervace vstupenek na tel. 233 332 430,
e-mail: rezervace@dejvickedivadlo.cz
 otevřeno po–pá od 16.00, o víkendech a svátcích dvě hodiny
před začátkem představení
 předprodej na červen začíná v pokladně DD v sobotu 19. května
v 9.00, on-line předprodej ve čtvrtek 17. května ve 20.00
 v den představení je od 18.30 otevřen divadelní klub

01. 06. | 19.30 | Honey – M. Krobot, L. Smékal – romantický
příběh podle skutečných událostí. Společný projekt Dejvického
divadla a souboru Cirk La Putyka. Hrají: J. Balcar, Š. Fülep Bočková, J. Boková, V. Fülep / O. Malý, J. Holcová, J. Kohout, D. Komarov, L. Krobotová, T. Nádvorníková, V. Neužil, J. Plesl, V. Polívka, A. Schmidtmajerová, P. Šimčík, A. Volný, J. Weissmann,
rež. M. Krobot | Inscenace se hraje v divadle Jatka78 v Praze 7
– Holešovicích
02. 06. | 19.30 | Vražda krále Gonzaga – J. Havelka – hřích je
hřích, i když nám svědomí namlouvá opak. Hrají: S. Babčáková,
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K. Melíšková, Z. Žádníková, T. Jeřábek, M. Myšička, I. Trojan, rež.
J. Havelka
02. 06. | 19.30 | Honey | Inscenace se hraje v divadle Jatka78
v Praze 7 – Holešovicích
03. 06. | 19.30 | Honey | Inscenace se hraje v divadle Jatka78
v Praze 7 – Holešovicích
04. 06. | 19.30 | Honey | Inscenace se hraje v divadle Jatka78
v Praze 7 – Holešovicích
05. 06. | 19.30 | Vražda krále Gonzaga | zadáno
05. 06. | 19.30 | Honey | Inscenace se hraje v divadle Jatka78
v Praze 7 – Holešovicích
06. 06. | 19.30 | Zásek – D. Doubt – hra o lidech, kterým se
zastavil výtah. Hrají: K. Melíšková, V. Khek Kubařová, M. Myšička,
H. Čermák, M. Kroupa, rež. I. Trojan
06. 06. | 19.30 | Honey | Inscenace se hraje v divadle Jatka78
v Praze 7 – Holešovicích
08. 06. | 19.30 | 39 stupňů – J. Buchan, A. Hitchcock – komedie na motivy klasického špionážního filmu Alfreda Hitchcocka
z roku 1935. Adaptace Patrick Barlow. Hrají: J. Plesl, S. Babčáková,
V. Neužil a D. Novotný, rež. D. Ondříček
09. 06. | 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, rež. P. Zelenka
10. 06. | 18.30 | Elegance molekuly | zadáno
11. 06. | 19.30 | Interview – T. Holman – „Svěřím ti nejtemnější tajemství, jedině když ty mi řekneš to svý.“ Hrají: V. Khek
Kubařová, J. Plesl, rež. M. Myšička
12. 06. | 19.30 | Kafka ’24 – K. F. Tománek – hra inspirovaná
posledním rokem života Franze Kafky. Hrají: D. Novotný, L. Krobotová, V. Neužil, B. Poláková/M. Issová, P. Šimčík, H. Čermák/K. F. Tománek, M. Bendová. Rež. J. Mikulášek | s anglickými titulky
13. 06. | 19.30 | Kakadu – K. F. Tománek, J. Havelka – hra ze života. Hrají: S. Babčáková, S. G. Janáčková/E. Novotná, V. Khek Kubařová, J. Holcová, B. Poláková, D. Novotný, J. Plesl, rež. J. Havelka
14. 06. | 19.30 | Zimní pohádka – W. Shakespeare – psychothriller se šťastným koncem. Hrají: D. Novotný, M. Myšička, L. Krobotová, M. Krobot, P. Šimčík, J. Plesl, P. Vršek, V. Khek Kubařová,
V. Polívka, S. Babčáková/J. Holcová, Z. Žádníková, rež. O. Spišák
15. 06. | 19.30 | Elegance molekuly
18. 06. | 19.30 | Dealer’s Choice – P. Marber – kdo rozdává,
rozhodne. Hrají: D. Novotný, V. Neužil, H. Čermák, M. Myšička/M. Hádek, J. Plesl, I. Trojan, rež. J. Pokorný | zadáno
19. 06. | 19.30 | Racek – komedie o čtyřech dějstvích. Hrají:
K. Melíšková, J. Plesl, I. Trojan, V. Khek Kubařová, H. Čermák/T. Jeřábek, M. Krobot, L. Krobotová, V. Neužil, Z. Žádníková/S. Babčáková, P. Šimčík a další, rež. M. Vajdička.
20. 06. | 19.30 | Brian – M. Krobot – hra o jedné expedici. Hrají:
J. Plesl, D. Novotný, H. Čermák, M. Myšička/M. Krobot, P. Šimčík,
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V. Neužil, J. Konvalinka, R. Fiala, L. Krobotová, rež. M. Krobot |
zadáno
21. 06. | 19.30 | Vzkříšení – dramatizace povídek neznámého
autora. Hrají: J. Holcová, M. Issová/V. Khek Kubařová, Z. Žádníková, H. Čermák, M. Hádek/V. Polívka, V. Neužil, P. Šimčík, I. Trojan,
rež. M. Vajdička
ANTI.KVARIÁT DD

 vstup přes Dejvickou divadelní kavárnu

20. 06. | 20.00 | Fotbalová horečka – Hrdi na fotbal – Dejvický fotbalový občasník
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!

01. – 02. 06. | 20.00 | Jan Komárek a kol. – Kabaret Velázquez – rozum je nepřítel imaginace... Snové divadlo Macabre
– prolínání fantasmagorických obrazů a situací, inspirovaných
dílem Diega Velázqueze. Setkání českého tvůrce atmosférických
jevištních nálad, zkušeného kanadského, alternativního hudebníka, vynikající české gambistky a expresivních performerek
odlišných žánrů. Koncept a režie: J. Komárek.
03. 06. | 20.00 | Wolf Parade, support: Role, Market – klíčová veličina kanadské alternativy, montrealská kapela WOLF
PARADE, přijíždí podruhé do Prahy – tentokrát se čtvrtým albem
Cry Cry Cry. To vyšlo vloni na podzim u seattleského labelu Sub
Pop po jejich téměř sedmileté pauze a dokládá návrat kapely
v životní formě. Pořádá Divadlo Archa ve spolupráci s A. M. 180
crew a Landmine Alert.
08. 06. | 20.00 | Finský barok, support: Roman Radkovič
Collective – finský barok je něco, co ve skutečnosti neexistuje.
Je to alternativa k hudbě. Legenda evropské alternativy má své
kořeny hluboko v českém undergroundu, ale jeho aplégry sahají
prakticky do všech kultur. Hudba, která se rodí z napětí mezi
špičkovými umělci v rytmu doby a tlaku galaxií. Být svědky jeho
koncertu, je jako být přítomen zázraku. Jako předkapela vystoupí
Roman Radkovič Collective.
13. 06. | 20.00 | Divadlo Vizita – Šťastná šestka – nespoutané improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Še’ze, Zdeňka Konopáska
a Viktora Zborníka.
14 – 16. 06. | 20.00 | Jana Svobodová, Jan Burian a kol.
/ Divadlo Archa – Rusáci? – žijí mezi námi… – jak se mladí

42  divadla

Rusové, žijící v Čechách, vyrovnávají s naším historickým komplexem? Jak vnímají vlastní minulost? Divadelní inscenace k padesátiletí od okupace v srpnu 1968, na cestě vytyčené našimi
předsudky, mýty, láskou, nenávistí, strachem i odvahou. Rež. Jana
Svobodová, námět a hudba: Jan Burian, video: Jaroslav Hrdlička,
úč. Inga Zotova-Mikshina, Roman Zotov-Mikshin a Marina Sokol
17. 06. | 18.00 | Cliona O’Connell – Transparentní smyčky
aneb Jak podivné je být „Já“ – prezentace výsledků rezidence
irské umělkyně v rámci Archa.lab
18. 06. | 20.00 | Hidejiro Honjo: Shamisen Unlimited – Feat. Akihito Obama – nespoutaná energie japonského shamisenu – třístrunného bezpražcového banja, které mistrně ovládá
Hidejiro Honjō – rozezní Archu. Hidejiro Honjō je všestranný mistr
svého nástroje, improvizuje, hraje tradiční hudbu, uvádí nové
skladby a hraje v kapelách i se symfonickými orchestry. Společně
s Akihitem Obamou, jazzmanem a hráčem na japonskou flétnu
shakuhachi [šakuhači], zahrají novou hudbu pro japonské nástroje. Vedle energických skladeb Dai Fujikury, Shinji Takady a jazzem
inspirovaného Miho Hazamiho zazní i světová premiéra skladby
Jan Ryanta Dřízala. Jako host vystoupí zpěvačka Annabelle Plum.
Akci pořádá NEIRO Association for Expanding Arts ve spolupráci
s Divadlem Archa.
21. 06. | Veřejná prezentace ateliérů Archa.lab
15.30 | Archa.lab | děti 4–6
16.30 | Archa.lab | děti 7–12
17.30 | Archa.lab | dospělí I.
18.00 | Archa.lab | dospělí II.
VEŘEJNÉ NATÁČENÍ SHOW JANA KRAUSE
05., 12., 19., 26. 06. vždy od 19.30

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

DIVADLO HORNÍ POČERNICE

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

 pokladna otevřena po–pá 16.00–19.00
 internetové rezervace vstupenek na www.divadlopocernice.cz
a na divadlo@divadlopocernice.cz (nevyzvednuté vstupenky vracíme
do prodeje po uplynutí 7 dnů od zadání rezervace, toto omezení se
týká i vstupenek na dětská představení)
 e-vstupenka – vstupenky si lze koupit a vytisknout v pohodlí domova
 spojení: metro B – Černý Most, nástupiště č. 15, bus 221, 303, 304,
353 stanice Divadlo Horní Počernice nebo 141 do stanice Komárovská
 více informací k festivalu Divadlo v přírodě naleznete v rubrice
Divadelní festivaly

02. 06. | 16.00 | 7. Akademie Leonarda – tradiční každoroční vystoupení, na kterém malí i velcí umělci prezentují, co se
během roku naučili. Akademie se účastní především pohybové,
dramatické a hudební obory | Centrum volného času Leonardo
| vstupné 100 Kč
06. 06. | 18.00 | Závěrečný koncert ZUŠ – koncert letošních
absolventů ZUŠ Ratibořická | vstup zdarma – nutná vstupenka
07. 06. | 19.30 | Pěšáci tajné fronty – prostřednictvím dokumentárních záběrů, hraných scén a filmových archivů sledujeme
neuvěřitelný příběh H. Absolona, který je až v dospělosti postaven
před nečekanou záhadu svého života. Po skončení dokumentu promítneme záznam diskuze s H. Absolonem, J. Šindarou,
E. Stehlíkem a R. Schovánkem, který byl pořízen v Divadle Horní
Počernice 21. března 2018. Rež. J. Šindara | 150 min | vstupné
50 Kč | kino
10. 06. | 18.00 | Carmina Burana – C. Orff – slavná hudební
bouře skladatele a pedagoga C. Orffa na bujaré texty mnichů
z Burany, která se stala vzorem pro veškerou současnou filmovou
hudbu! Zpívá a hraje: dětský sbor Paleček sbormistryně Š. Mistrová, sbor Pražští pěvci a sólisté, Středočeský pěvecký sbor, Černošická komorní filharmonie, dirigent S. Mistr | vstupné 190 Kč,
studenti a senioři 140 Kč
14. 06. | 19.30 | Věčně tvá nevěrná – romantická komedie/
ČR. Manželství Josefa a Milušky se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta, která má šílený plán, jako zkušená
psycholožka pracující v manželské poradně naordinuje manželům
nevěru – musí se přistihnout in flagranti…. Rež. M. Cieslar |
92 min | vstupné 80 Kč | kino
16. 06. | 16.00 | 20 let taekwon-do Sonkal Praha – součástí večera, jehož výtěžek bude věnován na dobročinné účely,
je pohled do historie taekwon-do, promítání videa, ukázky taekwon-do a raut | vstupné 100 Kč | pronájem přístupný veřejnosti
18. 06. | 19.30 | Muzikál Láska mezi řádky – F. Malý – nový
původní muzikál plný známých písní, legrace a záhad. Hlavní
postavy příběhu jsou zamotaní láskou samy do sebe. Přátelé,
kteří je příběhem provázejí, jim pomáhají situaci řešit. Nebude
to však jednoduché. Alice potká někoho třetího. Kdo to bude?
Jaké tajemství skrývá? Do představení jsou zapojeni i diváci
a mohou sami rozhodnout, jak příběh dopadne. Z představení
si kromě zážitku můžete odnést také výhru, která je připravena
vždy pro jednoho z diváků. Hrají: R. Macháček, M. Soldátová,
L. Veřtát, H. Kočaryan, K. Krocová, F. Malý, A. Zouharová, T. Kozová, M. Merhaut, M. Jakubová, P. Antoň, rež. F. Malý | 108 min
| vstupné 200 Kč
19. 06. | 19.30 | Znovu a líp – M. Engler – svižná situační
komedie o lásce, manželství a přehodnocování. Marek je populární spisovatel, má rád drahé pití, mladší ženy a obdiv. Věra je
jeho manželka a už toho má dost. Co přijde? Rozvodové řízení! Co by se ale stalo, kdyby ti dva smazali dvacet let manželství a byli zase na začátku – mladí, zamilovaní a plní ideálů?
Hrají: M. Daniel. K. Frejová, V. Vašák/L. Veselý, M. Holubcová/

www.kampocesku.cz

K. Cibulková, J. Kozubková/K. Cibulková, rež. M. Krátká. Divadlo
Palace | 120 min | vstupné 320, 300, 280 Kč
FESTIVAL DIVADLO V PŘÍRODĚ
01. 06. | 21.00 | Mňau!!! | DS Počerníčci
02. 06. | 17.00 a 21.00 | Mňau!!! | DS Počerníčci
03. 06. | 17.00 | Mňau!!! | DS Počerníčci
08. 06. | 21.00 | Malá mořská víla | DS Počerníčci
09. 06. | 17.00 a 21.00 | Malá mořská víla | DS Počerníčci
10. 06. | 17.00 | Malá mořská víla | DS Počerníčci
15. 06. | 21.00 | Baron Prášil | DS Počerníčci
16. 06. | 17.00 a 21.00 | Baron Prášil | DS Počerníčci
17. 06. | 17.00 | Baron Prášil | DS Počerníčci
21. – 24 06. | 21.00 | Návštěva staré dámy | DS Právě začínáme
DIVADLO KALICH

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

 internetový prodej vstupenek: www.divadlokalich.cz
 registrujte se při on-line nákupu nebo v pokladně divadla a využívejte výhod věrnostního programu Divadla Kalich! Za nákupy získáváte
poukazy na slevu 200 Kč na nákup další vstupenky. Info a pravidla
na webu divadla.
 pokladna divadla kalich: rezervace tel.: 296 245 311,
e-mail: pokladna@kalich.cz
 otevírací doba: 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.
 hromadné objednávky, obchodní odd. Divadla Kalich: tel.:
296 245 307, 296 245 303, e-mail: objednavky@kalich.cz
 vstupenky zakoupíte také v síti Ticket Art včetně poboček CK Čedok
 vybraná místa v prodeji také v sítích Ticketpro a Ticketportal

01. 06. | 19.00 | Pomáda – slavný světový muzikál – nechte
se strhnout nestárnoucí love story, která vám rozbuší srdce, a nezapomenutelnými hity, které vám rozproudí krev v žilách! Klidně
podlehněte nakažlivé chuti do života, hoďte starosti za hlavu
a vraťte se zpátky do časů, kdy se vše podstatné odehrávalo na tanečním parketu. Pomáda je zkrátka klasika, jaká nezklame. Těšit
se můžete na efektní taneční show plnou skvělé muziky, energie,
romantiky, humoru a strhujících výkonů české muzikálové špičky.
Režie a choreografie: Ján Ďurovčík, hrají: J. Kříž, R. Tomeš, P. Pálek, K. Steinerová, V. Gidová, T. Savka, P. Novotný, M. Tomešová,
M. Procházková, T. Löbl, D. Gránský, M. Křížová, N. Horáková,
J. Bernáth, M. Pleskot aj.
02. 06. | 14.30 a 19.00 | Pomáda
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03. 06. | 13.30 | Pomáda
03. 06. | 19.00 | Žena za pultem 2 Pult osobnosti – legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské komedii!
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida Drábka
ve hře Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná jednou může
být pravda! Hrají: O. Kaiser, J. Lábus, rež. D. Drábek
04. 06. | 19.00 | Začínáme končit – komedie uznávaného
francouzského autora a komika nabízí unikátní hereckou příležitost Barboře Hrzánové, která ztvární jednu ženskou hrdinku,
a přesto se jedná o dvojroli: hraje totiž nejen atraktivní ženu svého věku, ale také stejnou ženu tak, jak ji vidí její manžel, který
je přesvědčený, že jeho manželka v poslední době příliš rychle
stárne… Francouzská komedie výstižně vypráví o vztazích mezi
muži a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí a ošklivosti,
o (ne)schopnosti být spolu. Hrají: B. Hrzánová, R. Holub, R. Zima,
R. Fidlerová/J. Tesařová/J. Jiskrová, rež. L. Engelová
05. 06. | 19.00 | Don Quijote – španělskou klasiku si původně
upravili pro sebe Milan Lasica a Július Satinský. Po Satinského
odchodu hledal Lasica, které herecké dvojici by hru předal. Dvě
české herecké hvězdy Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na inscenaci
spolupracovaly s vyhlášeným slovenských režisérem Vladimírem Strniskem. Chytře, vtipně upravený klasický příběh s notnou dávkou herecké improvizace doplňují písně Jaroslava Filipa
a Miroslava Kořínka
06. 06. | 19.00 | Božská Sarah – silnou a působivou hrou
Božská Sarah si herecká legenda I. Janžurová plní dlouholetý
profesní sen. V příběhu posledního léta světově proslulé herečky
a vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardtové ji herecky doprovází
K. Hádek či I. Orozovič. Budete se bavit, budete se spolu se Sarah
cítit spalováni sluncem v její rezidenci na ostrově u bretaňského
pobřeží, cestovat s ní jejím vlastním vlakem pětkrát křížem krážem
Severní i Jižní Amerikou a sledovat statečnou cestu ženy ověnčené
světovou slávou, ale i ženy sčítající nezdary a rány, které takový
velký osud přináší. Hrají: I. Janžurová, K. Hádek/I. Orozovič, rež.
A. Nellis
07. 06. | 19.00 | Pro tebe cokoliv – první české uvedení výborné francouzské komedie, která baví celou Paříž. Mateřská láska
nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí,
že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Samozřejmě jí podpoříte! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin
převlečete do oblečení z biobavlny, sundáte paroží ze zdí a nově
zařídíte celý byt, namísto steaku připravíte zeleninové hody
a na výběrovou komisi zahrajete divadlo, že jste „alter-globalizační nadšenci“, i když nemáte ponětí, co to je. Hrají: J. Paulová,
P. Zedníček, D. Suchařípa, L. Hampl, P. Vojáčková, S. Lewandowská,
K. Kašpar, rež. P. Kracik
08. 06. | 19.00 | 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 řazen
mezi nejúspěšnější původní české muzikály všech dob. Dnes má
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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. Bohatová, M. Peroutka/R. Tomeš, M. Zounar/J. Apolenář, Heňo, F. Slováček jr./J. Šlégr, A. Slováčková/Ch. Doubravová
aj., rež. M. Landa
09. 06. | 14.30 a 19.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela
Landy
10. 06. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové má na svém kontě už více
než 100 vyprodaných repríz! Příběh o přátelství, lásce, ale i o boji
o přežití provází kromě nápadité hudby a vtipných textů také
ojedinělá režie tandemu Skutr, která diváky překvapuje efektními
výrazovými prostředky sahajícími až ke špičkovým akrobatickým
číslům. Hrají: J. Korn, J. Zonyga, J. Kříž, L. Šoralová, J. Cina, C. Kassai, M. Tomešová, R. Tomeš, Z. Fric, V. Marek, R. Tesařík, P. Opava,
M. Pleskot, R. Pavlovčinová
10. 06. | 19.00 | Moje hra – moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život právě vyprchal ze žil. Magie
divadla umožní spisovateli Jankulovskému už z „druhého břehu“
mluvit s jeho poslední ženou. Oba tedy mají vzácnou možnost
říci si spoustu věcí, na které v každodenním shonu nemáme čas
a u kterých zpětně litujeme, že jsme je nestihli vyslovit. Komedie odkrývá s nadhledem, odzbrojující upřímností a především
humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu třináctých
komnat. Současně fandí životu. Hrají: J. Bartoška, Z. Bydžovská,
J. Janěková ml., N. Divíšková/R. Hermanová, V. Peterková, A. Koutná, A. Kačerová, M. Kubačák, rež. J. Kačer
11. 06. | 19.00 | Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vakem – divadelní představení složené z oblíbených scének z dílny Oldřicha
Kaisera a Jiřího Lábuse z televizních pořadů Možná přijde i kouzelník a Ruská ruleta a s několika bonusy navíc, doprovázených
písničkami Dáši Vokaté
12. 06. | 19.00 | Sbohem, zůstávám! – velký francouzský
komediální hit se chlubí naprosto výjimečným hereckým obsazením. Poprvé se v něm totiž scházejí na jednom jevišti dvě skvělé
komičky Iva Janžurová a Jana Paulová, jejichž herecký koncert
doprovázejí další výteční herci. Myslíte si, že máte svůj život vždy
pod kontrolou a jste za všech okolností pány situace? Tato hra
vás velmi rychle vyvede z omylu. Hrají: I. Janžurová, J. Paulová,
P. Zedníček, J. Dulava/A. Procházka/ M. Pleskot, rež. A. Procházka
13. 06. | 19.00 | Titanic – komedie o nejbezpečnější plavbě
všech dob je vtipnou parodií pro dva herce v mnoha úlohách. Gigantická slavná loď, známé události jejího zániku, událost století,
velký příběh, stovky a stovky osudů, ledovec, šťastné i nešťastné
konce – to všechno nám v této komedii zahrají jen dva herci. Na co
potřeboval Hollywood davy statistů a výpravné dekorace, dokážou
zvládnout dva čeští mořeplavci s využitím základních divadelních
technik imaginace, představivosti a pochopitelně zázraku. Hrají:
F. Blažek a M. Vladyka, rež. J. Nvota
14. 06. | 19.00 | Bez předsudků – komedie pro odvážné diváky
a ještě odvážnější herce se odehrává v motelu, kde musí v jediném
volném pokoji neplánovaně přespat dva letití přátelé. Společná

noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na které
se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen. Hrají: J. Paulová
a P. Zedníček, rež. R. Štolpa.
15. 06. | 19.00 | Krysař
16. 06. | 14.30 a 19.00 | Krysař
17. 06. | 19.00 | Veletoč – I. Janžurová přichází se svou autorskou groteskní komedií, napsanou na námět další oblíbené
herečky J. Paulové. Boženka a její bratr Arnošt jsou až doteď
idylickými sourozenci. Boženka uvykla si udílet rozkazy, Arnošt
vždy stál na pozici poslušného vojáčka. Boženka před léty Arnošta oženila s Helgou. Jejich svazek rychle vyústil v nudné soužití
pod velením Boženky. Je to ve skutečnosti manželská trojka. Ale
začíná komedie a stereotyp se bude měnit! Nečekaným veletočem se tahle partička octne pohromadě, propletená vzájemně
neslučitelnými osobními snahami. Advokátní poradce a psychiatr
jsou stále na telefonu! Hrají: I. Janžurová, E. Holubová, M. Roden,
S. Remundová, A. Bilík/P. Pálek, rež. Š. Caban
18. 06. | 19.00 | Žena za pultem 2 Pult osobnosti
19. 06. | 19.00 | Ani spolu, ani bez sebe – stejně jako v případě
divácky mimořádně úspěšných komedií Drahouškové a Sbohem,
zůstávám!, přivádí herečka Jana Paulová na naši divadelní scénu
v české premiéře největší komediální hit současné Paříže. Byty
obou hrdinů dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva
jako by žili každý na jiné planetě. Ona – renomovaná psycholožka,
on – manažer marketingu. Shodnout se dokážou jen na jediném:
že toho druhého prostě nemůžou vystát. Úč. J. Paulová a D. Suchařípa, rež. L. Engelová
20. 06. | 19.00 | Báječná neděle v parku Créve Coeur – pro
svůj režijní debut si herecká legenda Iva Janžurová vybrala hru
významného amerického dramatika Tennessee Williamse. V této
cituplné komedii se z veliké vášně a touhy po štěstí v žáru jednoho
horkého dne proplétá příběh čtyř ženských hrdinek. Nechtějí nic
víc a nic míň než kdokoli z nás: vymanit se z nijakosti obyčejného
života, žít romantický život plný vzruchů i vykřičet svou žádostivost navzdory tušené šedi dnů. Hrají: S. Remundová, L. Žáčková,
B. Munzarová a I. Janžurová, rež. I. Janžurová

21. 06. | 19.00 | 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 zemitostí, 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. Cibulková, Z. Velen, rež. L. Engelová
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
08. 09. | Vlasy – muzikál | předpremiéra
09. 09. | Vlasy – muzikál | předpremiéra
10. 09. | Moje hra
12. 09. | Ani spolu, ani bez sebe
13. 09. | Bez předsudků
14. – 16. 09. | Krysař – muzikál Daniela Landy
17. 09. | Začínáme končit
18. 09. | Báječná neděle v parku Créve Coeur
19. 09. | Sbohem, zůstávám!
20. 09. | Žena za pultem 2: Pult osobnosti
21. – 22. 09. | Osmý světadíl – muzikál
23. 09. | Mauglí … jsme jedné krve – rodinný muzikál
23. 09. | Noc na Karlštejně
24. 09. | Božská Sarah
25. 09. | Pro tebe cokoliv
26. 09. | Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem
27. 09. | Podivný případ se psem
28. – 29. 09. | Krysař – muzikál Daniela Landy
30. 09. | Titanic
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DIVADLO KAMPA

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

 otevírací doba pokladny po–čt 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. 06. | 19.30 | – Cvičný seskok – volná divadelní improvizace nového improvizačního seskupení Eva Elxa, Honza Hamaka,
Gabriela Kolátorová | vstupné 200 Kč
05. 06. | 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 220 Kč
06. 06. | 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
08. 06. | 19.30 | Paralelní vesmíry – divadelní love story,
podle níž je svět, ve kterém žijeme, jen jedním z mnoha. Odkud
kam ve vztazích míříme? Nakolik mohou některá naše rozhodnutí
ovlivnit budoucí vývoj událostí? Ona má ráda med a vesmír, on
med vyrábí a v jejích vesmírech se naprosto ztrácí. Vydejte se spolu
s Marianne a Rolandem na pozoruhodnou cestu po našich vlastních milostných přešlapech | Divadlo NaHraně | vstupné 220 Kč
11. 06. | 19.30 | Dokonalá pitomost – Vyhnout se vlastnímu
zasnoubení? Zařídit jedno cizí? Získat pro strýce vzácnou starožitnost? 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 divadle na divadle. Držte si buřinky, jízda začíná! | Divadlo NaHraně
| vstupné 220 Kč
12. 06. | 20.00 | Let me be… – ... nikdy se nevzdává naděje, vždycky připravena začít znovu, připravená přijmout to, co
se vynoří z jejích hlubin ... ... rituál, ve kterém oživuje tajnou
poezii svého života... ... never giving up hope, always ready to
start again, ready to receive what emerges from her depths...
... a ritual in which she revives the secret poetry of her life... |
tanečně-pohybové představení Limpid Works | vstupné 250 Kč
13. 06. | 19.30 | Anna Karenina – vášnivý příběh o niterné
podstatě lásky. Dramatizace a režie Iveta Dušková | Divadlo Cylindr
| vstupné 250 Kč
14. 06. | 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
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nebo později ztrácíme. „Kéž bych se dožil sta let, s Evou po boku,
a nikdy nic takového nenapsal.“ Jenže co když všechno mění jediný
její úsměv? | Divadlo NaHraně | vstupné 220 Kč
15. 06. | 19.30 | Přicházíme v míru – povídání nejen s autisty
nejen o autismu – setkání se světem autismu a autistů – poznejte
osobně některé z nich, poznejte jejich talenty i nedokonalosti.
Večerem a besedou s hosty a diváky provází Michal Roškaňuk
a Jaroslav Dušek | Beseda Adventor | vstupné 180/150 Kč
18. 06. | 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
19. 06. | 18.00 | KRÁLOVÉ TRAMTÁRIE – pohádková komedie
o nevšedních cestách za štěstím a láskou | Divadlo Ujeto | vstupné
150/80 Kč | premiéra
21. 06. | 19.00 | Nadaní dospělí, nadané děti – večer s Monikou Stehlíkovou a jejími hosty | vstupné 250/190 Kč
22. 06. | 10.00 a 19.00 | I‘m all woman – For one night
only... | Giving Voice z.s.
27. 06. | 19.00 | Závěrečný herecký večírek – večírek absolventů divadelních kurzů autorského divadla a umění monologu
28. 06. | 20.00 | Chatroom – Prague Youth Theatre‘s ensemble
group PYT + present a one-off performance of Chatroom By Enda
Walsh | Prague Youth Theatre‘s | vstupné 250/200 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 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

02. 06. | 15.00 | Až já tudy povandruju – divadelní bonboniéra pro seniory. Přijďte si zazpívat české lidové písně spolu
s Malou českou muzikou Jiřího Pospíšila. Třeba o pěšince v polích, ušlapané samým chozením za milou. O mašírování na vojnu
a o šťastném návratu domů. O cestě nevěsty z rodného hnízda. O příchodu děťátka na svět. Zazpíváme si i písně o pouti
za chlebem vezdejším, o odchodu na vejminek i o odchodu ze
světa. Snad se jimi potěší duše znavených vandrovníků i mladých
tuláků! | vstupné 70 Kč

07. 06. | 19.00 | Můžem i s mužem – autorské představení.
Jedna oslava narozenin, čtyři ženy, čtyři příběhy a jedna velká
touha po lásce. Zasmějeme se sami sobě a těšíme se na každého
muže, který se nebude bát s námi se smát. Hrají V. Hybnerová,
K. Hrachovcová, J. Sedláčková, D. Zázvůrková. Režie: Vít Karas |
vstupné 200 Kč, studenti a senioři 120 Kč
09. 06. | 19.00 | Koncert strun – Kytarista Jan Irving a cembalistka Ivana Jandová-Bažantová přinesou pestrý koktejl klasické
hudby v netradičním nástrojovém spojení. Zazní skladby J. S. Bacha, J. D. Zelenky, ale i romantických autorů | vstupné 150 Kč,
studenti a senioři 70 Kč
11. 06. | 19.00 | Hvězdný večer – Petr Štěpánek – setkání
s legendárním hercem. Dotazy z publika vítány. Večerem provází
Jiří Vaníček | vstupné 150 Kč, studenti a senioři 70 Kč
15. 06. | 19.00 | … A nebo tak – koncert folkové skupiny |
pronájem otevřený veřejnosti
28. 06. | 19.00 | Sluha dvou pánů – C. Goldoni – komedie
plná záměn a nedorozumění, které roztáčí Sluha Truffaldino, mazaný a přihlouplý zároveň. Hraje Divadlo Bez debat | pronájem
otevřený veřejnosti
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 6, 7, 18, 24; zastávka Divadlo Na Fidlovačce

01. 06. | 10.30 a 19.00 | Cizinec – L. Shue
02. 06. | 15.00 | Famílie – J. DiPietro
04. 06. | 10.30 | Sen noci svatojánské – W. Shakespeare
05. 06. | 19.00 | Techtle mechtle – D. Benfield
06. 06. | 19.00 | Pravda – F. Zeller
07. 06. | 19.00 | Miláček Célimare – E. Labiche
08. 06. | 19.00 | Jeptišky – D. Goggin – muzikál
09. 06. | 15.00 | Eva tropí hlouposti – F. Vavřincová
10. 06. | 15.00 | Sugar (Někdo to rád horké) – P. Stone,
J. Styne, B. Merill – muzikál
11. 06. | 19.00 | Cizinec
12. 06. | 19.00 | Ženy na pokraji nervového zhroucení –
D. Yazbeck, J. Lane – muzikál
13. 06. | 19.00 | Sugar (Někdo to rád horké)
14. 06. | 19.00 | Mezi nebem a zemí – P. Valentine

www.kampocesku.cz

15. 06. | 19.00 | Miláček Célimare
16. 06. | 15.00 | Jeptišky
KOMORNÍ FIDLOVAČKA

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

 pokladna otevřena v den představení 1 hodinu před jeho začátkem

01. 06. | 10.00 | Čert a káča – pohádka
01. 06. | 19.00 | Koncert Evy Kleinové
05. 06. | 19.00 | Po Fredrikovi – M. Brunn
06. 06. | 10.30 | Po Fredrikovi
07. 06. | 19.00 | Třetí prst na levé ruce – D. Canavan
13. 06. | 10.30 | Třetí prst na levé ruce
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.

01. 06. | 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. Vacek, F. Slováček jr., J. Hrušínský, L. Hruška, V. Chalupa, Z. Hruška,
M. Kern. Rež. M. Balcar | derniéra
02. 06. | 19.00 | Saturnin – Z. Jirotka – „Vítejte v časech, kdy se
k sobě lidé chovali slušně“. Úč. M. Kern, J. Konečný, D. Pfauserová, J. Kretschmerová/J. Sedláčková, M. Sitta, L. Hruška, P. Vacek,
V. Vodochodský, rež. P. Vacek
03. 06. | 19.00 | Je úchvatná! – P. Quilter – komedie o nejhorší
zpěvačce na světě. Úč. J. Sedláčková, M. Pleštilová, L. Švormová,
J. Hrušínský, V. Tobrman, rež. J. Hřebejk.
04. 06. | 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.
06. 06. | 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. Šplechtová, M. Sitta, T. Němcová, rež. M. Balcar.
07. 06. | 19.00 | Už je tady zas! | zadáno
08. 06. | 19.00 | Paní plukovníková
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10. 06. | 19.00 | Je úchvatná!
11. 06. | 19.00 | Poslední aristokratka – E. Boček – co všechno
člověk musí udělat, aby zachránil svůj hrad, tedy i svoji historii?
Úč. A. Polívková, J. Hrušínský, M. Šplechtová, L. Hruška, D. Pfauserová, K. Hrušínská, M. Sitta, J. Sedláčková, R. Stärz, M. Kern,
rež. A. Goldflam.
12. 06. | 19.00 | Poslední aristokratka
13. 06. | 19.00 | Saturnin
14. 06. | 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-ti let.
15. 06. | 19.00 | Ženy v trysku století – Divadelní spolek Tyl
Dačice
16. 06. | 17.00 | 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 |
tlumočeno do českého znakového jazyka
17. 06. | 17.00 | Poslední aristokratka
18. 06. | 19.00 | Shylock – M. Leiren-Young – můžete si zapískat, jestli chcete. Nakonec je to přece jen „korektní“ reakce. Úč.
M. Kňažko (cena Thálie 2016), rež. R. Balaš
19. 06. | 19.00 | Charleyova teta – J. B. Thomas – komedie,
která vás zbaví blbé nálady. Úč. P. Vacek, M. Kern, V. Liška, T. Němcová, K. Hrušínská, M. Šplechtová/V. Zawadská, M. Sitta, Z. Maryška/L. Hruška, A. Schmidtmajerová/A. Daňková /D. Pfauserová,
J. Hrušínský/Z. Hruška, rež. J. Hrušínský
20. 06. | 19.00 | Práskni do bot – O. McCafferty – „Když chtějí
obkladači něco šlohnout, kradou dlaždičky. Kdyby dělali v diamantovým dole, brali by něco jinýho.“, Úč. J. Hrušínský, M. Sitta,
V. Zavřel, V. Liška, rež. J. Hřebejk
21. 06. | 19.00 | Saturnin

04. 06. | 19.00 | Zpívající Benátky – A. Hoffmeister, J. Ježek
– rozesmátá komedie plná písniček a mladistvého temperamentu v provedení studentů Hudebně dramatického umění.,
rež. prof. F. Laurin
05. 06. | 19.00 | Vinobraní – O. Nedbal – opereta uváděná
v koncertním sále v hudebním nastudování Václava Loskota a Ondřeje Kunovského, který je také dirigentem a autorem aranžmá
pro malý instrumentální soubor. Účinkují studenti 4. a 5. ročníku
pěveckého oddělení Pražské konzervatoře. Choreografie: I. Krob,
rež. Z. Brabec
06. 06. | 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.
07. 06. | 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!“
11. 06. | 19.00 | Vinobraní
14. 06. | 19.00 | Černé jezero – J. R. Rozkošný – jímavá romantická variace starého příběhu o lásce a střetu světa nadpřirozených
bytostí a živlů se světem lidí. Hudební nastudování: T. Hála, hrají
a zpívají studenti operního oddělení, rež. G. Skála
21. 06. | 19.00 | Evergreen
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

DIVADLO NA REJDIŠTI

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

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

01. 06. | 19.00 | 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 | derniéra
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02. 06. | 19.00 | P.R.S.A. – E. Szybal – „P.R.S.A. jsou hořkou
rodinnou komedií a dámskou jízdou nejen pro ženy“. Úč. K. Leichtová, I. Svobodová, E. LEcchiová, J. Bernášková, I. Wojtylová,
J. Nosek/R. Trsťan, rež. V. Štěpánek
03. 06. | 19.00 | Rodina je základ státu – R. Cooney – komedie
kde jde o život V londýnské Nemocnici U svatého Ondřeje se dva
dny před Štědrým dnem doktor David Mortimore (Miroslav Etzler)
připravuje na důležitou Ponsobyho nadační přednášku, která mu
může pomoci v tolik očekávaném kariérním postupu. Potřebuje
k tomu jenom klid a čas, ale ani jednoho se mu nedostává. Chvíle
soustředění před vystoupením mu znesnadňuje běžný provoz
nemocnice, příprava vánočního představení a taky nečekaná

návštěva jeho bývalé milenky Jane (Sabina Laurinová) a jejího
ještě nečekanějšího „dárečku“. Zoufalý lékař prosí o pomoc přítele
Huberta (Petr Motloch), ale tato prosba situaci jenom komplikuje
a příchodem manželky Rosemary (Vanda Hybnerová) a dalších
postav se ještě více zamotává. Výsledkem jsou neuvěřitelné,
typicky cooneyovské zmatky.
04. 06. | 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. Čermáková
05. 06. | 19.00 | Miluju tě, ale... – J. DiPietro, J. Roberts – díky
autorskému nadhledu má člověk pocit, že většina těch situací je
mu důvěrně známá, každý najde něco, co se ho dotkne – možná
i trochu drsně. Úč. D. Šinkorová/T. Kostková, R. Vojtek, P. Vondráček, K. Šildová a L. Olšovský, rež. A. Procházka
06. 06. | 19.00 | Manželský poker – M. Camoletti – v životě
nastávají situace, kdy dochází k „vyložení karet na stůl“, takže
„karty jsou rozdány“ a jednotlivá kola vysvětlování a slovních
říček. Hrají: J. Langmajer, D. Šinkorová, A. Gondíková, K. Pindeová,
A. Kerestéšová, M. Sejnová, P. Stach
07. 06. | 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 Činoherním klubu. Komedii, odehrávající se v pokoji jednoho penzionu, kam si nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté předpisy
09. 06. | 19.00 | MENTAL POWER
10. 06. | 19.00 | Chlap na zabití | host
11. 06. | 19.00 | The Naked Truth – Odhalená pravda | host
13. 06. | 19.00 | Caveman – R. Becker – přijďte se podívat
na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví | host
14. 06. | 19.00 | Prachy !!! – R. Cooney – obrovský balík peněz
může člověku naprosto rozvrátit život! Úč. V. Hybnerová, O. Vetchý, P. Kikinčuk, N. Boudová/S. Laurinová, M. Novotný, J. Štrébl,
Z. Košata a R. Trsťan, rež. J. Kališová
17. 06. | 19.00 | Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete?
– J. J. Bricaire, M. Lassayques – situační komedie Velká zebra je
vystavěna na neobvyklé zápletce. Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová
– Herčíková, J. Dulava, D. Černá/K. Špráchalová, M. Hudečková,
Z. Vencl/O. Brancuzský. Překlad: J. Janeček, rež. P. Palouš.
18. 06. | 19.00 | S nebo bez? – P. Haudcoeur, D. Navarro-Haudcoeur – skupina herců zkouší divadelní frašku. Je pár dní před
premiérou a nic není hotové. Technika je flegmatická, režisérka
nezvládá krizové situace a mezi herci vzrůstá napětí. Nadchází
večer premiéry a situace na jevišti se mění v nezvládnutelné
delirium. Hrají: Vanda Hybnerová, Jakub Žáček, Vojtěch Záveský,
Richard Trsťan, nově Kateřina Herčíková Hrachovcová
19. 06. | 19.00 | Chvála bláznovství | host
20. 06. | 19.00 | Hvězdné manýry | Divadelní společnost Háta
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21. 06. | 19.00 | Zamilovaný sukničkář | Divadelní společnost
Háta
23. 06. | 19.00 | Hraběnka aneb zámek v Čechách – píše se
rok 1958. Na svůj znárodněný zámek, do rodného městečka se
přes soudní zákaz vrací Elizabeth Anna Marie, hraběnka z Lansdorfu a ze Scheinbergu, nyní domácí dělnice Lansdorfová, aby zde
oslavila své 70. narozeniny. Je protivná, urputná, nesnesitelná,
dojemná, velkorysá, vtipná, ironická i sebeironická, sarkasticky
sžíravá, ale především moudrá, noblesní, s nebývalou schopností
nadhledu. Při realizaci svého plánu pomáhají bývalí zaměstnanci,
v čele s komorníkem Aloisem, a to i navzdory neustálé hrozbě ze
strany režimu. Vrcholem inscenace jsou brilantní, vtipné dialogy
Hraběnky a komorníka Aloise, v nichž se naplno zaskví sofistikované herectví Elišky Balzerové a Davida Novotného. Hraji: E. Balzerová, D. Novotný, M. Delišová, K. Holánová, M. Novotný/M. Pechlát,
M. Etzler, E. Kodešová ml., R. Trsťan, D. Sitek, R. Stärz, M. Sabadin,
V. Liška/M. Goldschmid, rež. P. Hruška
24. 06. | 19.00 | Dokud nás milenky nerozdělí – E. Assous
| host
25. 06. | 19.00 | Do ložnice vstupujte jednotlivě | Divadelní
společnost Háta
26. 06. | 19.00 | Caveman | host
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

01. 06. | 19.00 | Silné řeči – nejznámější slovenská stand-up
comedy show
05. 06. | 19.30 | Caveman – R. Becker – úč. J. Holík/J. Slach,
rež. P. Hartl, hudba D. Kraus
10. 06. | 16.00 | Vesele, vesele – folklorní soubor Rosénka
11. 06. | 19.00 | Hexenšús – hrají: L. Langmajer, D. Morávková,
H. Čížková, P. Juřička, R. Zima, J. A. Duchoslav/I. Kubečka, G. Hermannová/M. Bittnerová, rež. P. Kracik
12. 06. | 19.00 | Liga proti nevěře – úč. I. Šmoldas, M. Kuklová,
V. Nová/T. Šefrnová, rež. B. Arichtev
13. 06. | 20.00 | Kde domov můj? – Wahe Akopjan – hudba
a tanec
14. 06. | 19.00 | Když kočky nejsou doma – úč. L. Vaculík,
R. Štolpa, H. Sršňová, J. Galinová, L. Lavičková, D. Révaiová, rež.
J. Galin
20. 06. | 19.30 | Caveman
28. 06. | 19.30 | Caveman
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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 hromadné objednávky dana.pekova@zivot90.cz, tel. 222 333 512

06. 06. | 15.30 | Happy End – Francie, 2017 – do hlavních rolí
ostré satiry obsadil Haneke plejádu velkých hereckých jmen včetně Isabelle Huppert a Jean-Louise Trintignanta – protagonistů
Oscarem, Zlatou palmou i Zlatým glóbem oceněné Lásky. Filmu,
na nějž Happy End i v některých dalších ohledech volně navazuje.
Rež. M. Haneke | 107 min | francouzsky s českými titulky | vstupné
50 Kč | 30 Kč pro přátele Klubu Ž90
07. 06. | 19.00 | Drahá Mathilda – I. Horovitz – tragikomický
příběh osudové lásky. 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
12. 06. | 19.00 | Slepá láska – P. Moog, F. Röth – strhující
romantický příběh. Hrají: C. Mayerová, E. Jansová/K. Podzimková, P. Buchta/R. Hájek, F. Skopal. Rež. J. Novák, scéna: I. Žídek,
kostýmy: J. Jelínek, překlad: M. Kortouš | vstupné 250 Kč | 150 Kč
pro přátele Klubu Ž90
13. 06. | 19.00 | Dámská šatna – A. Goldflam – hra ze
života hereček – 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 250 Kč | 150 Kč pro
přátele Klubu Ž90
14. 06. | 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
21. 06. | 18.00 | Třetí sudba – Petr Pan – Obě hry nastudovaly děti z divadelního kroužku PJZŠ Horáčkova a všechny
Vás srdečně zvou na představení, které si pro Vás připravily |
vstupné 100 Kč
26. 06. | 16.00 | Potomci slavných – Vratislav Ebr – zveme
Vás na další setkání s potomky, příbuznými i důvěrně blízkými
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populárních a slavných osobností. Pořadem provází Vráťa Ebr |
vstupné 150 Kč | 100 Kč pro přátele Klubu Ž90
DIVADLO V RYTÍŘSKÉ

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

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

05. 06. | 19.00 | Ani za milion! – M. Doleželová, R. Vencl –
skvělá detektivní komedie, ve které je všechno jinak, každá lež
je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou
humoru se skrývá vrah… Atraktivní a netradiční prostředí přímořského majáku, brilantní dialogy, strhující tempo a originální
zápletka dávají téhle současné komedii obrovský potenciál. Hrají:
J. Langmajer, A. Gondíková, rež. P. Hruška
06. 06. | 19.00 | Frankie & Johnny – T. McNally – krásný
a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky... I když už máte za sebou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje! Hrají:
T. Kostková a A. Háma, rež. P. Kracik
07. 06. | 19.00 | Můj nejlepší kamarád – E. Assous – Bernard
a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní. Bernard pracuje na skvělém postu v rodinném podniku své ženy Nelly, zároveň
doplácí na svou vášeň sukničkáře. Svou milenku dokonce přivede
do jiného stavu. Kdyby se o tom dozvěděla jeho manželka, přišel
by o všechno. Proto požádá o pomoc svého kamaráda Phillipea,
dobráka od kosti, který žije spořádaně se svou přítelkyní Alicí
a nemá peněz nazbyt. Tím se roztáčí vynalézavý kolotoč situací
a zápletek, na jehož konci není vůbec jisté, zda se Phillippeovi
nezhroutí jeho vztah s Alicí a zda Bernardovi všechny jeho lži
neprojdou... Hrají: A. Háma, P. Motloch, T. Kostková, N. Boudová,
M. Sejnová/L. Okonová, rež. J. Nvota
12. 06. | 19.00 | Úhlavní přátelé – C. Greep – svěží francouzská komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství...
aneb Co způsobí neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem
na návštěvu nejlepších přátel. Hrají: T. Kostková, N. Boudová,
M. Vladyka a R. Holub, rež. J. Seydler
15. 06. | 11.00 | Hrdinové – tři veteráni z první světové války,
Gustav, René a Fernand, spolu žijí v domově důchodců – pravidelně se setkávají na terase svého současného útočiště, vzpomínají
na svou minulost a popichují se, aniž tuší, že největší bitva jejich
života je teprve čeká. Jeden je cynik s velkým srdcem, trpící strachem z vnějšího světa. Druhý každou chvíli omdlévá kvůli střepině
ze šrapnelu, uvízlé v jeho hlavě, a není proto schopen vést delší

konverzaci. Třetí je pragmatik a opatrný optimista, který se – navzdory svému kulhání – pokouší stát nohama pevně na zemi. Tato
trojice se v jednu chvíli rozhodne vzepřít monotónnímu životu
„ve výslužbě“, v němž jedinou perspektivu představuje smrt,
a společně si naplánují výpravu na kopec na obzoru, na jehož vrcholu se vítr prohání větvemi topolů. Uspějí naši hrdinové v tomto
svém posledním životním dobrodružství? A potvrdí pravidlo, že
člověk je jen tak starý, jak se cítí? Hrají: P. Kostka, J. Satoranský,
M. Vladyka, rež. P. Slavík

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.

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

04. 06. | 20.00 | Studio Damúza & Fekete Seretlek: Rat |
vstupné 250, 180* Kč | Velký sál
12. 06. | 20.00 | Cirquonauti – Kolemjdoucí | vstupné 200,
100* Kč | Velký sál
STUDIO DVA DIVADLO

04. 06. | 19.00 | Léčivé divadlo Gabriely Filippi „Anastasia“ – host mistr Boris Tichanovský – chiropraktik, diagnostik, léčitel
11. 06. | 19.00 | Čtyři dohody – J. Dušek – Čtyři dohody
založené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek
svobody, opravdového štěstí a lásky. Úč. J. Dušek, A. Vitouš
a P. La Š´éz
12. 06. | 19.00 | Pátá dohoda – Pátá dohoda nás zavádí do
hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací nás k našemu vrozenému pravému já. Toto pokračování Čtyř dohod, které
změnily životy milionům lidí po celém světě, připomíná největší
dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být sám sebou |
simultánně tlumočené do českého znakového jazyka i pro část
neslyšících diváků.
16. 06. | 19.30 | Řecký večer
20. 06. | 19.00 | Můžem i s mužem – jediné představení v Praze
do konce srpna. Autorské představení, co vše se odkryje a kolik
slupek oloupe během jedné narozeninové párty. A po čem všichni
touží, no přece po lásce, po tom nádherném stavu milovat a být
milován. Hrají a zpívají: K. Kaira Hrachovcová, V. Hybnerová,
J. Sedláčková, D. Zázvůrková.
25. 06. | 19.30 | Velká swingová noc s Original Vintage
Orchestra – jedinečná noblesní show pro všechny milovníky
swingu i příznivce moderní hudby v elegantním provedení,
které předčí Vaše očekávání. Rezervace vstupenek telefonicky
na 221 082 288 či v prodejní síti Ticketportal

www.kampocesku.cz

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

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

01. 06. | 19.00 | Líbánky na Jadranu – P. Hartl – komedie
o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i v pětadvaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování
a koloběhu života nejen na Jadranu. Hrají: E. Holubová, B. Klepl,
M. Šoposká, V. Jílek/Š. Benoni, rež. P. Hartl
02. 06. | 19.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny – K. Magnusson – černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném světě. Muži přicházejí postupně o svá poslední výsadní
práva a o pozice neohrožených vládců vesmíru. Jedno z posledních
míst mužského sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotelně pod
supermarketem. Hrají: B. Klepl/M. Maděrič, F. Blažek/R. Štabrňák,
K. Hádek/V. Jílek, M. Slaný/P. Bláha, rež. J. Jirků
03. 06. | 19.00 | Líbánky na Jadranu
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04. 06. | 19.00 | Brouk v hlavě – G. Feydeau – nejhranější
dílo francouzského dramatika Georgese Feydeaua patřící mezi
nejslavnější situační komedie všech dob. Co mají společného téměř dokonalý manžel pan Champboisy s poněkud slaboduchým
hotelovým sluhou Boutonem? Jak dopadnou záletníci a čím budou potrestáni? A kdo vlastně nasadil paní Marcele brouka do
hlavy? V proslulé dvojroli se představí Filip Blažek. Hrají: F. Blažek,
J. Schneiderová, R. Štabrňák, M. Slaný, L. Král, L. Pernetová/A. Fixová, P. Pěknic, Š. Benoni, B. Kohoutová, J. Ployhar, K. Janáčková,
L. Kofroň/V. Liška a M. Maděrič, rež. M. Schejbal | letní ochutnávka
05. 06. | 19.00 | Misery – W. Goldman – divadelní adaptace
světového bestselleru mistra hororu S. Kinga. Z. Adamovská v mimořádné 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. Štěpánek, P. Pěknic/P. Meissel, rež. O. Sokol
06. 06. | 19.00 | Misery
07. 06. | 19.00 | Brouk v hlavě | letní ochutnávka
08. 06. | 19.00 | Funny Girl – J. Styne, B. Merrill, I. Lennart,
M. Lennart – americký muzikál mapující příběh jedné z největších
hereckých hvězd své doby, Fanny Briceové a jejího manžela Nicka
Arnsteina. Diva populární ve dvacátých letech minulého století
zářila na newyorských divadelních prknech a bavila tisíce lidí,
ale v soukromí se jí příliš nedařilo. Hrají: M. Absolonová, R. Zach,
L. Frej, L. Termerová, J. Stryková, J. Krausová, A. Langoská, L. Novotná, P. Kosková, M. Slaný, P. Pěknic, K. Nováková, O. Izdný a další.
Překlad: J. Josek, hudební nastudování: K. Marek, rež. O. Sokol
08. 06. | 19.00 | Jazz u Rodena – zámek Skrýšov – v rámci
dvanáctého jazzového večera vystoupí 8. června na zámku a statku herce Karla Rodena legendární americký jazzový trumpetista,
hudební skladatel a malíř slovenského původu Laco Déczi s kapelou Celula New York.
09. 06. | 14.00 | Funny Girl
10. 06. | 19.00 | Hello, Dolly! – J. Herman, M. Stewart – slavný americký muzikál s živým orchestrem! Premiéru měl v roce
1964 v New Yorku a „rozdrtil” všechny dosavadní broadwayské
rekordy. Ústřední píseň v podání Louise Armstronga (stejně jako
slavná filmová verze s Barbrou Streisand) obletěla celý svět a stala se nesmrtelným hitem. Hrají: I. Chýlková, J. Dulava/J. Carda,
S. Babčáková/M. Šabartová, K. Hádek/M. Slaný, J. Meduna/V. Jílek, B. Kohoutová, M. Maděrič, P. Pěknic, M. Sochor, R. Štabrňák,
T. Hálová a další. Překlad: I. Osolsobě, texty písní: E. Krečmar,
rež. O. Sokol, hudební nastudování: K. Marek, hlasový poradce:
E. Klezla | derniéra
11. 06. | 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
12. 06. | 19.00 | Poprask na laguně – C. Goldoni – temperament, rvačky, pračky, hádky, rozchody a usmiřování – to vše
ve slavné klasické komedii ze slunné Itálie. Muži a ženy šílí! Podaří
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se snaživému soudnímu úředníkovi urovnat věčné spory mezi
rozhádanými mileneckými páry? Commedia al dente, piccante, furiosa! Hrají: E. Holubová, J. Krausová, B. Klepl, K. Hádek,
J. Stryková, M. Šoposká, K. Nováková, M. Maděrič, V. Jílek, M. Slaný, A. Fixová, R. Štabrňák, J. Meduna, J. Ployhar, M. Ligač, V. Šanda
a P. Pěknic, rež. M. Schejbal
13. 06. | 19.00 | 4 sestry – P. Hartl – komedie o módě, dietě,
touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři
a překvapení v kompostu. Hrají: I. Chýlková, A. Šišková, J. Stryková, B. Kohoutová, R. Štabrňák, rež. P. Hartl
14. 06. | 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 – chudá schovanka, mladý gigolo, služebnictvo – a mnozí jsou tím
bohatstvím přitahováni – vychytralý obchodník Vosmibratov,
dva zkrachovalí herci… Ti všichni vytvářejí houštinu tužeb,
neuspokojených potřeb a ambicí, v níž každý z obyvatel tohoto
„lesa“ hraje svoji hru. Hru o štěstí a – o peníze… Les je komedie, komedie nemravů. Hrají: I. Janžurová, I. Orozovič, I. Bareš,
V. Javorský, M. Zoubková, V. Beneš, F. Kaňkovský, M. Mejzlík,
J. Tesařová, rež. M. Dočekal
15. 06. | 19.00 | EVITA – T. Rice, A. L. Webber – muzikál, který
dobyl svět. Strhující příběh. Vášnivá Argentina. Geniální hudba
A. L. Webbera. Živý orchestr. Fascinující hity Don´t cry for me
Argentina, You must love me a mnoho dalších. Emoce, které vás
uchvátí. Hrají: M. Absolonová, P. Strenáčik, K. Roden/O. Sokol,
O. Izdný a V. Vyoralová. Přebásnil: M. Prostějovský, hudební nastudování: K. Marek, rež. O. Sokol
16. 06. | 14.00 | EVITA
16. 06. | 20.00 | Vysavač – P. Hartl – Bohumil Klepl v jedinečné
komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči z nákupního
centra. Přijďte se podívat na tuto romantickou komedii plnou
vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných
nárazů na držku a snění. Hraje: B. Klepl, rež. P. Hartl
17. 06. | 16.30 a 20.00 | Sex pro pokročilé – M. Riml – jak
získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením
vzrušující víkend v hotelu a příručka „Sex pro pokročilé“? Škádlení,
veselé akty zoufalství a objevování pravdy více než erotogenních
zón nadchlo diváky této kanadské komedie po celém světě. Sex
pro pokročilé nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro
záchranu vztahu může znamenat mnohem víc... Hrají: J. Krausová
a K. Roden, rež. D. Abrahámová
18. 06. | 19.00 | Můj báječný rozvod
19. 06. | 19.00 | Věra – P. Zelenka – Zelenkova ironická komedie
je sondou do zábavního průmyslu a cynické doby, která pokrytecky 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
20. 06. | 19.00 | Šašek a syn – B. Polívka – životem protřelý král
šašků je pověřen převýchovou mladého šlechtice v šaška. Novic
je pod jeho vedením – a za asistence jeho kumpánů – podroben

lekcím, při kterých postupně nachází své šaškovské já. Postupně
dojdou k rituálu, při kterém se zrodí nový šašek. Hrají: B. Polívka,
V. Polívka, J. „Barin“ Tichý, J. „Fretti“ Pfeifer, M. Chovanec, M. Král,
L. Horáček a další, rež. B. Polívka | Divadlo Bolka Polívky (Brno)
21. 06. | 19.00 | Věra
23. 06. | 14.00 | Šíleně smutná princezna – F. Vlček, B. Zeman
– divadelní adaptace legendárního hudebního filmu, který si
zamilovali diváci již několika generací. Hrají: B. Kohoutová, J. Cina, J. Kraus, B. Klepl, D. Kolářová, A. Šišková, R. Štabrňák a další.
Původní scénář: F. Vlček, B. Zeman, hudba: J. Hammer, texty písní: I. Fischer, divadelní adaptace: Š. Caban, rež. Š. Caban, hudební
nastudování: K. Marek
24. 06. | 14.00 | Šíleně smutná princezna
25. 06. | 19.00 | Můj báječný rozvod
26. 06. | 19.00 | Líbánky na Jadranu
27. 06. | 19.00 | Les
28. 06. | 19.00 | Líbánky na Jadranu
29. 06. | 19.00 | Líbánky na Jadranu
30. 06. | 19.00 | Líbánky na Jadranu
LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD
21. 06. | 20.00 | BROUK V HLAVĚ | premiéra
22. 06. | 20.00 | Brouk v hlavě
23. 06. | 20.00 | Brouk v hlavě
24. 06. | 20.00 | Brouk v hlavě
25. 06. | 20.00 | Líbánky na Jadranu
27. 06. | 20.00 | Líbánky na Jadranu
28. 06. | 20.00 | 4 sestry
29. 06. | 20.00 | 4 sestry
30. 06. | 20.00 | 4 sestry
VIOLA

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

AAbezbariérový přístup
 předprodej na září se koná 18. června v 16.00
 pokladna otevřena denně kromě neděle 16.00–20.00
 po začátku představení není možný vstup do hlediště

04. 06. | 20.00 | Tři gentlemani – humorná koláž věnovaná
staré dobré Anglii, pravlasti gentlemanů. Z děl K. Čapka a Petera
Mayla sestavily L. Engelová a J. Kudláčková. Uč. M. Eben, V. Kopta
a J. Vlasák; hudba P. Skoumal; výprava I. Žídek, rež. L. Engelová.
Toto představení věnujeme P. Skoumalovi. Na představení Tři gentlemani v tomto měsíci lze zakoupit max. 2 vstupenky na osobu.

www.kampocesku.cz

05. 06. | 20.00 | Koupila jsem husu, tak nevím… – jazyk
je to, čím přežije národ aneb čeština jako chrám i tvrz. Humorný
večer o lásce k češtině, o její kráse, bohatosti i záludnostech. Podle
textů P. Eisnera, K. Čapka a M. Horníčka sestavila L. Engelová.
Dramaturgická spolupráce: R. Tamchyna Úč. J. Hartl a M. Eben,
autor textů písní a hudby: M. Eben, hrají: J. Honzák /kontrabas/,
P. Skála /kytara/, M. Eben /klavír/, výprava: I. Žídek, rež. L. Engelová | předpremiéra
06. 06. | 20.00 | Miloš Horanský – Neumím jinak než láskou
– Božena Němcová – martýrium jednoho srdce a dvou osudů
pro tři herce. Byla mučednicí lásky. Hořela pro ni – neuměla jinak
než láskou – ale nepotkala ji. Manželka, matka, milenka – všechno všanc, všechno celou bytostí, nic napůl. A velká spisovatelka,
která jako Mácha a Havlíček pozdvihla naši literaturu k výšinám.
Je uhrančivá tvorbou i životním stylem. Nezkrotitelně svobodná,
spanilá duchem i zjevem. A vznešená tragickým údělem svého
nedlouhého života. Text i inscenace směřují k vícežánrové koláži
jejího života s Josefem Němcem, plného dramat, vzpoury, souznění i poezie, ponejvíce černé. Úč. T. Vilhelmová; A. Procházka
a T. Pavelka; hudební spolupráce E. Viklický; režijní spolupráce
V. Čermáková; scéna a kostýmy I. Brádková; rež. M. Horanský
07. 06. | 20.00 | Moje velká ryba – O. Pavel – „…ryby mu
personifikovaly lásku k tátovi. Ve vztahu k řece byla ukryta láska
k mámě. A v osudu řeky a ryb byla touha po životě. Kdyby to
bylo napsaný anglicky, klečel by Otu Pavlovi svět u nohou.“ / Jan
Werich/. Poetické vyprávění o mamince, povedeném tatínkovi,
báječném strejdovi Proškovi a dětství na břehu Berounky je plné
opravdového života, kde slzy a dojetí střídá očistný smích. Drobné
prózy Oty Pavla se už dávno staly klasikou české literatury. Z povídek Oty Pavla čte M. Donutil, Scénář: R. Tamchyna, výprava:
I. Brádková, výběr hudby: P. Mandel, rež. T. Vondrovic
08. 06. | 20.00 | Adresát neznámý – fascinující prózu Američanky Kressmann Taylor o smrtící síle slova přednesou Jiří Dvořák
a Jan Hartl. Ze záznamu uslyšíte neopakovatelný hlas Josefa Somra. Režie rozhlasové i jevištní verze: L. Engelová
11. 06. | 20.00 | Hodně smíchu a pár slz aneb Co život
dal a vzal Betty MacDonaldové – životní a úsměvný optimismus slavné spisovatelky Betty Mac Donaldové se k nám vrací
prostřednictvím vzpomínek její dlouholeté přítelkyně. Scénář:
J. Tejkalová s použitím knihy Blanche Caffierové. Hodně smíchu
a pár slz v překladu E. Marxové. Výtvarná spolupráce: V. Všetečka.
Hudební spolupráce: Dr. V. Truc. Úč. C. Mayerová a T. Kostková,
rež. J. Pleskot
12. 06. | 20.00 | Commedia finita – V. Hradská – nesmírně
vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni. Výpovědi její pedagogické konkurentky; uklízečky, společnice a komorné jsou
svědectvím nejen o úspěších a pádech E. Destinnové; ale především o závisti a malosti; které jako důvěrné známé provázejí
i naše životy. Úč. D. Černá; J. Synková; D. Kolářová; M. Málková,
rež. L. Engelová
13. 06. | 20.00 | Anděl v modrém – osobní i umělecká pouta
osudově spojovala jednu z nejslavnějších dvojic francouzského
umění 20. století – herce Jeana Maraise a básníka, dramatika,
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divadelního i filmového režiséra a výtvarníka Jeana Cocteaua.
Přesvědčivým svědectvím jsou jejich životopisy a korespondence,
ale i Cocteauovy básně, dramata, scénáře a myšlenky. Na proměnlivém hvězdném nebi před i poválečné Paříže zůstanou tyto
dvě hvězdy navždy stálicemi. Ve Viole uvádíme Anděla v modrém
ve vynikajícím hereckém obsazení s Jiřím Langmajerem a Jiřím
Dvořákem. Scénář a režie: T. Vondrovic, výtvarná spolupráce:
I. Žídek. Na představení Anděl v modrém lze zakoupit max.
4 vstupenky na osobu.
14. 06. | 20.00 | Volnost, rovnost, gastronomie – anglický
humorista Peter Mayle v rozkošném vyprávění o Provence řeší
otázku: Proč Francouzi netloustnou. Po vydání každé nové knihy
anglického humoristy, žijícího ve Francii Petera Maylea se jen
zapráší. Náš večer bude volným pokračováním Tří gentlemanů,
inscenace, ve které se na základě textů Karla Čapka a Petera Maylea zabýváme starou dobrou Anglií. Tentokrát se chceme zaměřit
na Francii a spolu s autorem úsměvně dokázat, že jediným skutečným náboženstvím Francouzů je jídlo. Dozvíte se, proč jsou
michelinské hvězdy snem každého šéfkuchaře a proč při jejich
ztrátě málem uvažuje o sebevraždě. Hrají: V. Kopta, S. Vrbická,
M. Táborský, scénář: J. Kudláčková a L. Engelová, scéna: I. Žídek,
kostýmy: I. Brádková, autor písní a hudební spolupráce: V. Kopta,
rež. L. Engelová
15. 06. | 20.00 | Koncert na ostrově – J. Seifert – když jsem
si v šedesátých letech minulého století přečetl poprvé Seifertův
„Koncert na ostrově“, zajíkl jsem se nad jeho krásou. O padesát
let později mě zamrazilo nad jeho hlubokou pravdivostí – už jí
rozumím /L. Munzar/. Úč. L. Munzar, J. Hosprová /viola/ a E. Viklický /klavír/
19. 06. | 20.00 | Jako zázrakem / Jak dělat podobiznu ptáka – J. Prévert – slavný francouzský básník, scénárista filmů
Děti ráje a Setkání Seiny s Paříží, autor textů šansonů Edith Piaf
slaví ve světě (i ve Viole) svůj velký návrat. Buďte spolu s Josefem
Somrem, Davidem Novotným a Barborou Polákovou nebo Mášou
Málkovou při tom. Scénář: L. Engelová a L. Němečková, scéna:
I. Žídek, kostýmy: I. Brádková, hudební spolupráce: J. Pazour,
rež. L. Engelová
20. 06. | 16.00 | Předávání Cen za významné literární dílo
Nadace Český literární fond | zadáno
21. 06. | 20.00 | Ubírati se… – uvedení nové básnické sbírky
Karla Šiktance za přítomnosti autora. Výjimečné setkání přátel
K. Šiktance u příležitosti jeho 90. narozenin. Úč. J. Somr, L. Hlavica,
M. Gera, M. Vejskal.
22. 06. | 20.00 | Šunen Romale – poslyšte, Romové – romské pohádky a vyprávění, humoresky, anekdoty, písně i básně.
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
V divadelním baru probíhá výstava obrazů paní Jitky
Anlaufové
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VRŠOVICKÉ DIVADLO MANA

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

AAbezbariérový přístup
 spojení: tram 4, 13, 22 do zastávky Vršovické náměstí nebo tram
24 a 7 do zastávky Bohemians a poté pěšky nahoru na Vršovické
náměstí, vstup do divadla z ulice Na Kovárně
 rezervace a prodej vstupenek do Divadla MANA na internetu:
webticket.cz nebo na produkce@vrsovickedivadlo.cz; SMS objednávkou na čísle 731 100 059, rovněž osobně v úředních hodinách farní
kanceláře, ulice Moskevská 34
 změna programu vyhrazena
 podpora: MČ Praha 10, Státní fond kultury ČR, Nadace život umělce.

02. 06. | 19.30 | Boeing – Boeing aneb Tři letušky v Paříži
– francouzská situační komedie od Marca Camolettiho. Alexander je úspěšný pařížský architekt, kterému monogamie nic
neříká. Svůj milostný život koordinuje s letovým řádem, který
se zdá být dokonalý. Vše se ale změní příchodem kamaráda ze
školy a vypadá to, že i perfektní navigační systém začne mít
trhliny. A začíná kolotoč bláznivých situací… Hrají: I. Máchová,
E. Burešová/E. Perkausová, B. Mottlová, M. Šimůnek/D. Gránský, V. Efler/J. A. Duchoslav, H. Gregorová/M. Bittnerová, rež.
H. Gregorová | vstupné 590 Kč | velký sál | host Divadelní spolek
Radka Brzobohatého
4. 6. | 19.00 | Můj nejlepší kamarád – Bernard je úspěšný
mladý muž, daří se mu dobře a užívá si života až do chvíle, kdy se
dostane, díky svému neuváženému vztahu s mladou stážistkou,
do neřešitelné situace. Velmi zručně napsaná francouzská komedie s mnoha nečekanými zvraty, které bohatě naplňují požadavky
žánru. Rež. B. Gondík | vstupné 180 Kč | velký sál | host Divadlo pod
Petřínem, amatérský divadelní soubor při Sokole Praha
05. 06. | 20.00 | Je třeba zabít Sekala – válečné drama, rok
1943. Okupace. Moravská vesnice. Strach, co bude dál. Protože on
se vrátil. A jedno je jisté. Je třeba ho zabít. Hru o strachu a o nelehkých osudech, hra o tom, co se v lidech skutečně skrývá. Filmový
scénář J. Křižan. Rež. M. Kryška. | vstupné dobrovolné | velký sál
| host amatérské divadlo Do propasti kosti.
06. 06. | 19.30 | Večer s dobrou knihou – hostem červnového
Večera s dobrou knihou bude známá herečka Dana Batulková.
Přijde číst z knih svého oblíbeného spisovatele Sandora Máraie,
nositele Nobelovy ceny. Márai, maďarský spisovatel, který prožil polovinu života v emigraci v USA, je skvělým vypravěčem
milostných příběhů, ale byl i kronikářem dramatických zvratů
Evropy 20. století. Dramaturgie V. Mašková | vstupné 100 Kč |
foyer divadla
08. 06. | 19.30 | Nesmrtelní – bláznivá komedie z daleké
budoucnosti. Již 120 let se schází skupina bývalých spolužáků
ze základní školy. Probírají své životy, vrací se do minulosti,
znovu prožívají zapomenuté příběhy, aby aspoň na chvíli ožili.

Hrají herci Talent drama studia. Rež. E. Merjavá | vstupné 150 Kč
| velký sál
09. 06. | 15.00 | Kiosek I – dvoudenní dobrodružný veletrh
divadelních kiosků skupin TALENT drama studia. Kiosek je veletrh malých obchůdků s prodejem univerzálních hodnot, jako je
láska, radost, smutek, strach, odvaha, nenávist, důvěra, atd. Jak
prezentuje existenciální témata skupina menších dětí? Jaký příběh
zvolily, jakou divadelní formu a prostředky využily? Co zaujalo
starší děti? Jak na to šla mládež? A jak se poprala s tématem
Kiosek skupina dospělých? Hrají herci Talent drama studia. Rež.
E. Merjavá | vstupné 150 Kč | velký sál |
10. 06. | 15.00 | Kiosek II – dvoudenní dobrodružný veletrh
divadelních kiosků skupin TALENT drama studia. Druhý den veletrhu… Nabídněte si dobrůtky z kiosku Lotrandovců. Letem
světem (se) svědomím, (hraje Spektákl, mládež 15-19 let). Poté
diskuze s herci. Hrají herci Talent drama studia. Rež. E. Merjavá |
vstupné 150 Kč | velký sál |
10. 06. | 19.30 | Loutkář – v jednom malém kiosku pracuje
vášnivý, pro věc zapálený, ale sebestředný loutkář. Interaktivní
autorské představení dospělých D-talent, kde se divák stává
součástí manipulativního světa na první pohled sympatického,
neškodného a úslužného loutkáře. Rež. E. Merjavá | vstupné
150 Kč | velký sál |
13. 06. | 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 gymnázia. 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
15. 06. | 19.30 | Hotel na konci světa – dovolená anebo noční
můra? Komedie o jednom hotelovém zařízení zcela odloučeném
od světa. Co čeká skupinku movitých rekreantů v osamělém hotelovém zařízení, a jaké má majitel hotelu plány se svými hosty? Rež. D. Hauptová| vstupné 110Kč | velký sál | host amatérské
divadlo Nahoďto
22. 06. | 19.00 | Sedmáci – divadelní revue – už vyhlížíte prázdniny? Nechce se vám učit, chodit do práce? Pan učitel už si opakuje
Komenského učební ideje a zbrojí na poslední velké zkoušení.
Rež. V. Drábková | vstupné 120 Kč | velký sál | host amatérské
vystoupení V. Drábkové
23. 06. | 19.00 | Oslava desátého výročí založení taneční
skupiny Matahari Group – exotická přehlídka tanců dálného
a blízkého východu | vstupné 280 Kč | velký sál | host taneční
skupina Mata Hari

www.kampocesku.cz

ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA

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

 pokladna otevřena po–čt 16.30–19.30, ostatní dny hodinu
před představením
 na zadaná představení není možné objednávat vstupenky; na všechna představení poskytujeme slevu 50% pro seniory a držitele průkazu
ZTP, ZTP/P
 online rezervace na září: 1. 8. zveřejnění programu, 31. 8. od 17.00
rezervace za běžnou cenu, 7. 9. prodej nevyzvednutých vstupenek –
telefonické rezervace od 10.00

01. 06. | 19.00 | Smích zakázán – M. Gavran | 3D company
03. 06. | 19.00 | Vražda v salónním coupé – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
04. 06. | 19.00 | Afrika – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo
Járy Cimrmana | ABO B
05. 06. | 19.00 | Afrika
06. 06. | 19.00 | Švestka – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo
Járy Cimrmana
07. 06. | 19.00 | Švestka
08. 06. | 19.00 | Čechov vs. Tolstoj aneb Manželská zkouška
– M. Gavran | 3D company
09. 06. | 19.00 | Muži ve zbrani aneb Celá Zeměplocha jest
jevištěm! – T. Pratchett | Divadlo AQUALUNG
10. 06. | 19.00 | Dlouhý, Široký a Krátkozraký – Cimrman,
Smoljak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
11. 06. | 19.00 | Lijavec – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo
Járy Cimrmana
12. 06. | 19.00 | Cimrman v říši hudby – Smoljak, Svěrák,
Klusák | Divadlo Járy Cimrmana
13. 06. | 19.00 | Blaník – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo
Járy Cimrmana
14. 06. | 19.00 | Němý Bobeš – Cimrman, Smoljak, Svěrák |
Divadlo Járy Cimrmana
15. 06. | 19.00 | Starý holky – M. Bidlasová | 3D company
17. 06. | 16.00 a 19.00 | České nebe – Cimrman, Smoljak,
Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
18. 06. | 19.00 | ARCHIV JAZYKŮ – J. Cho | Divadlo A. Dvořáka
Příbram | pražská premiéra | ABO C
19. 06. | 19.00 | Dobrý proti severáku – D. Glattauer, U. Zemme | 3D company
20. 06. | 20.30 | Frida K. – G. Montero | 3D company
21. 06. | 19.00 | ZUB ZA ZUB – E. McBain | Agentura Familie
| premiéra
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22. 06. | 19.00 | Pub in the Glade – Cimrman, Smoljak, Svěrák
– Cimrman English Theatre
23. 06. | 16.00 | Fresh senior – koncert Jana Vančury a skupiny
Plavci

ČERNÁ DIVADLA

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

ČERNÉ DIVADLO METRO

 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

 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

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

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

01. – 03. 06. | 20.00 | DEJA VU – mottem představení je citát Alberta Einsteina: „Obávám se dne, kdy vývoj technologie
předčí vzájemné lidské vztahy. To potom svět bude mít generaci
idiotů.“ Představení se vážně i nevážně zabývá současným životním stylem. Ukazuje, jak moderní komunikační technologie řídí
i lidské osudy. Vykresluje lidský život humorně, poeticky a pravdivě beze slov pouze pomocí výtvarných prvků černého divadla,
tance, pantomimy a hudby.
04. – 10. 06. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn) – humorné a zároveň poetické nastínění lidského života pomocí
výtvarných prvků černého divadla, tance, pantomimy a hudby.
V tomto pojetí originálního černého divadla prožijete s hlavním
hrdinou jeden obyčejný den a jeden, možná trochu obyčejný život. Části humorné, až groteskní, se střídají s poetikou
černého divadla, moderní taneční čísla alternují s klasickým
baletem a vše spojuje herecko-pantomimický projev hlavních
představitelů. Den je plný zážitků, ale stejně jako v životě – vše
má svůj konec.
11. – 17. 06. | 20.00 | DEJA VU
18. – 24. 06. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)
25. – 30. 06. | 20.00 | DEJA VU
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01. 06. | 20.00 | Black Box – mozaika černodivadelních obrazů a tanečních výstupů kombinovaná s útržky příběhu téměř
kriminálního. Muž zákona v patách dvojici diletantských gangsterů.
02. 06. | 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.
03. 06. | 20.00 | Afrikania
04. 06. | 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 repertoáru Divadla Image. Zapomeňte na teorie a dopřejte si zábavnou
lahůdku z naší divadelní kuchyně. Je výživná, lehce stravitelná
a mentálně osvěžující.
05. 06. | 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.
06. 06. | 20.00 | Galaxia
07. 06. | 20.00 | The Best of Image

08. 06. | 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.
09. 06. | 20.00 | Black Box
10. 06. | 20.00 | Afrikania
11. 06. | 20.00 | Afrikania
12. 06. | 20.00 | The Best of Image
13. 06. | 20.00 | Galaxia
14. 06. | 20.00 | Galaxia
15. 06. | 20.00 | The Best of Image
16. 06. | 20.00 | Cabinet kuriosit a zázraků profesora
Pražáka
17. 06. | 20.00 | Black Box
18. 06. | 20.00 | Afrikania
19. 06. | 20.00 | Afrikania
20. 06. | 20.00 | The Best of Image
21. 06. | 20.00 | Galaxia
22. 06. | 20.00 | Galaxia
23. 06. | 20.00 | The Best of Image
24. 06. | 20.00 | Cabinet kuriosit a zázraků profesora
Pražáka
25. 06. | 20.00 | Black Box
26. 06. | 18.00 | The Best of Image
27. 06. | 20.00 | Afrikania
28. 06. | 20.00 | The Best of Image
29. 06. | 20.00 | Galaxia
30. 06. | 20.00 | Galaxia

10 000 repríz u nás i ve třiceti zemích světa! Součástí představení
je interaktivní workshop.

Aspects of Alice

LIGHT ART SHOW v Divadle Ta Fantastika

DIVADLO TA FANTASTIKA

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

 online prodej vstupenek na černé divadlo Aspects of Alice
na www.tafantastika.cz
 pokladna otevřena po–ne 10.00–21.30 (hromadné objednávky:
tel. 222 221 364; 222 221 369, predprodej@tafantastika.cz)
 předprodej vstupenek též v síti Ticketpro a BTI

01. – 30. 06. | 19.00 a 21.30 | Aspects of Alice – poetické černodivadelní představení na motivy „Alenky v říši divů“
s hudbou Petra Hapky a výtvarným ztvárněním Emmy Srncové.
V inscenaci jsou použity klasické postupy černého divadla, laterny magiky, filmové projekce i ojedinělé technické triky. Přes

www.kampocesku.cz

Light Art Show

01. – 30. 06. | 17.00 | hrajeme každou sobotu
Navštivte jedinečnou show v centru Prahy. Prožijte romantický příběh, stověžatého města a ponořte se do kouzla malování světlem.
Na luminiscenční plátno malujeme realistické 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
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MUZIKÁLY
DIVADLO KALICH

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

 internetový prodej vstupenek: www.divadlokalich.cz
 registrujte se při on-line nákupu nebo v pokladně divadla a využívejte výhod věrnostního programu Divadla Kalich! Za nákupy získáváte
poukazy na slevu 200 Kč na nákup další vstupenky. Info a pravidla
na webu divadla.
 pokladna divadla kalich: rezervace tel.: 296 245 311,
e-mail: pokladna@kalich.cz
 otevírací doba: 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.
 hromadné objednávky, obchodní odd. Divadla Kalich:
tel.: 296 245 307, 296 245 303, e-mail: objednavky@kalich.cz
 vstupenky zakoupíte také v síti Ticket -Art včetně poboček CK Čedok,
vybraná místa v prodeji také v sítích Ticketpro a Ticketportal

10. 06. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové má na svém kontě už více
než 100 vyprodaných repríz! Příběh o přátelství, lásce, ale i o boji
o přežití provází kromě nápadité hudby a vtipných textů také
ojedinělá režie tandemu Skutr, která diváky překvapuje efektními
výrazovými prostředky sahajícími až ke špičkovým akrobatickým
číslům. Hrají: J. Korn, J. Zonyga, J. Kříž, L. Šoralová, J. Cina, C. Kassai, M. Tomešová, R. Tomeš, Z. Fric, V. Marek, R. Tesařík, P. Opava,
M. Pleskot, R. Pavlovčinová
15. 06. | 19.00 | Krysař
16. 06. | 14.30 a 19.00 | Krysař
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
08. 09. | Vlasy – muzikál | předpremiéra
09. 09. | Vlasy – muzikál | předpremiéra
14. – 16. 09. | Krysař – muzikál Daniela Landy
21. – 22. 09. | Osmý světadíl – muzikál
23. 09. | Mauglí – rodinný muzikál
28. – 29. 09. | Krysař – muzikál Daniela Landy

DIVADLA PRO DĚTI
01. 06. | 19.00 | Pomáda – slavný světový muzikál – nechte se
strhnout, nestárnoucí love story, která vám rozbuší srdce, a nezapomenutelnými hity, které vám rozproudí krev v žilách! Klidně
podlehněte nakažlivé chuti do života, hoďte starosti za hlavu
a vraťte se zpátky do časů, kdy se vše podstatné odehrávalo na tanečním parketu. Pomáda je zkrátka klasika, jaká nezklame. Těšit
se můžete na efektní taneční show plnou skvělé muziky, energie,
romantiky, humoru a strhujících výkonů české muzikálové špičky.
Režie a choreografie: Ján Ďurovčík, hrají: J. Kříž, R. Tomeš, P. Pálek, K. Steinerová, V. Gidová, T. Savka, P. Novotný, M. Tomešová,
M. Procházková, T. Löbl, D. Gránský, M. Křížová, N. Horáková,
J. Bernáth, M. Pleskot aj.
02. 06. | 14.30 a 19.00 | Pomáda
03. 06. | 13.30 | Pomáda
08. 06. | 19.00 | 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 řazen
mezi nejúspěšnější původní české muzikály všech dob. Dnes má
muzikál na svém kontě více než 1000 repríz, odehraných jak v Čechách, tak i v zahraničí. Hrají: P. Pálek, R. Jašków/D. Suchařípa,
M. Křížová/K. Bohatová, M. Peroutka/R. Tomeš, M. Zounar/J. Apolenář, Heňo, F. Slováček jr./J. Šlégr, A. Slováčková/Ch. Doubravová
aj., rež. M. Landa
09. 06. | 14.30 a 19.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela
Landy
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DIVADLO IMAGE
černé divadlo, tanec a pantomima
Národní 25; 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 314 448
mobil: +420 732 156 343
e-mail: image@imagetheatre.cz
www.imagetheatre.cz

 pokladna 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 černodivadelní techniku, tanec a pantomimu.

06. 06. | 15.00 | 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.
20. 06. | 09.30 | O zlaté rybce – barevný svět pod vodní hladinou, 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

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

17. 06. | 15.00 | Jak Honza přemohl obra – pohádka o tom,
jak se Honza vydal do světa hledat práci a nakonec našel princeznu
Loutkové divadlo Jirky Vašáka | vstupné 100/80 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

05. 06. | 17.00 | Koza nebo pes, O chytrém ševci | hraje LD
Jiskra | od 3 let
12. 06. | 17.00 | Kašpárek a zlá liška | hraje LD Jiskra | od 3 let
13. 06. | 09.00 a 10.30 | Tvé tělo – tvůj hrad – při neobvyklé
pohádkové exkurzi, za přítomnosti šašků, získáte důkaz o škodlivosti cukru, tabáku, alkoholu, léků. Nechcete-li svůj hrad předčasně měnit v zříceninu, pak neváhejte ani na vteřinu a vstupte!
| hraje Divadlo Piškot | od 8 let
14. 06. | 09.00 a 10.30 | Tvé tělo – tvůj hrad | hraje Divadlo
Piškot | od 8 let
16. 06. | 17.00 | Tři prasátka – na malém statku žijí prasátka,
a protože se bojí, že budou poražena, vydají se na dlouhou cestu
plnou zpívaného dobrodružství za doprovodu ukulele a dvou
kytar... | hraje Divadlo Pruhované panenky | od 4 let
19. 06. | 17.00 | Kašpárek a zlá liška | hraje LD Jiskra | od 3 let
21. 06. | 09.00 a 10.30 | Skřítek – někde v lese nebo na louce,
možná i kousek za vesnicí, prostě tam, kde si jich nikdy žádní lidé
nevšimnou, žijí skřítci. Není jich moc, ale ani málo, prostě tak
akorát. A jeden malý skřítek se vydá do světa… | hraje Divadlo
Buchty a loutky | od 3 let

www.kampocesku.cz

22. 06. | 09.00 a 10.30 | Skřítek | hraje Divadlo Buchty a loutky
| od 3 let
23. 06. | 10.30 | Skřítek | hraje Divadlo Buchty a loutky | od 3 let
26. 06. | 17.00 | Červená Karkulka | hraje LD Jiskra | od 3 let
DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA

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

 telefonické a emailové rezervace vyřizujeme průběžně, zpravidla
po–pá 9.00–17.00 a v hrací den 8.00–16.00
 otevírací doba kamenné pokladny je hodinu před představením,
během představení a 30 minut po představení
 předprodejní sítě PO CELÉ ČR: Ticketpro, Colosseumticket.cz,
Kulturní portál, Ticket Art a Ticketportal.
 autobusové spojení MHD od metra stanice Ládví; spojení autem
z Prahy – výpadovka Teplice, Mělník odbočka na Březiněves
(silnice č. 243)
 (pro školy)¹ takto označená představení jsou pro určená pro školy
 vstupné pro školy: 90 Kč + pedagogický doprovod zdarma. V případě
volné kapacity sálu je představení přístupné i veřejnosti za zvýhodněných podmínek: cena: 120 Kč. Přednost při usazování v hledišti mají
školy, potom rádi posadíme i ostatní diváky

09. 06. | 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
16. 06. | 14.00 | Hra kouzel a magie – originální a naprosto jedinečné představení iluzionisty Pavla Kožíška plné neuvěřitelných
kouzel a perfektní zábavy nejen pro děti. Pojďte si hrát na kouzelníky jako Harry Potter a naučíte se mimo jiné také sami kouzlit! 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
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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 kouzelnickém 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 zrcadla 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 bludiště, 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.
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

fantazijního světa barev, stát se princeznami a princi barevných
království, pohádka, která vás inspiruje k radostnému používání
barev v každodenním životě, režijní dohled: L. Jiřík, výtvarná spolupráce: I. Křivánková, v roli Kastelánky R. Nechutová

06. 06. | 09.00 a 10.30 | Démoni současnosti – tragikomedie
o nástrahách dnešního světa je určena především mladému
publiku. Dospělým však mnozí démoni mohou být také povědomí... Dynamická inscenace Divadla Minaret vtahuje diváky přímo
do příběhu a provokuje k hlubšímu zamyšlení nad vlastním životem. Největší démoni nespí pod postelí, ale v tvojí hlavě! Scénář
R. Nechutová, scéna A. Pitra, kostýmy E. Pitrová, hudba L. Jakl,
choreografie E. Miškovič. Hrají: N. Válová/E. Radilová, O. Brejcha,
E. Miškovič a R. Nechutová, rež. L. Jiřík | pro mládež
06. 06. | 17.00 | Tajemství Šípkové Růženky – autorská
verze známé pohádky o Šípkové Růžence – v podání členů Studia Divadla Minaret. „Uvidíte, co jste ještě neviděli, uslyšíte, co
jste ještě neslyšeli.“ V nejnovější verzi pohádky na vás čekají
i odhalení některých pohádkových tajemství. Všichni jsou zváni,
vstup je volný!
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!

REDUTA

Národní 20, Praha 1

05. 06. | 09.00 a 10.30 | 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
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DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

Jungmannova 36/31, Praha 1

02. 06. | 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 …
09. 06. | 11.00 | Pat a Mat jedou na dovolenou – legendární kutilové Pat a Mat se vydají na cesty, aby projeli světa
kraj a nakonec zjistili, že doma je to nejlepší. Hrají: M. Dufek,
Z. Tomeš/M. Sochor
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

Mariánské nám. 1, Praha 1

03. 06. | 15.00 | Dětský den s Dádou Patrasovou – Zábavná
show Dády Patrasové pro děti a jejich rodiče připravená speciálně
k nadcházejícímu Mezinárodnímu dni dětí. Hrají: D. Patrasová,
D. Kubečka, K. Petrboková
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

ŠVANDOVO DIVADLO

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

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

BUCHTY A LOUTKY

www.buchtyaloutky.cz

10. 06. | 15.00 | Žabák Valentýn – na motivy německé pohádky Burny Bose | od 3 let | 45 min | Studio
17. 06. | 15.00 | Anča a Pepík – Kafemlýnek – dobrodružný
loutkový komiks pro děti od 5 let na motivy oblíbených komiksů
Lucie Lomové | 45 min | Studio
DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO
03. 06. | 17.00 | Tři mušketýři – divadelní parafráze Daniela
Hrbka a Jiřího Janků, s hudbou Tomáše Kořénka v aranžích Petra
Maláska | 160 min | Studio

01. 06. | 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 dalšími pohádkovými postavičkami. A pořádně si to užijí!
02. 06. | 14.00 a 16.30 | Pohádky pro Hurvínka
05. 06. | 10.00 | Pohádky pro Hurvínka
06. 06. | 10.00 | Pohádky pro Hurvínka
09. 06. | 10.30 a 14.00 | Pohádky pro Hurvínka
12. 06. | 10.00 | Pohádky pro Hurvínka
14. 06. | 10.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie – kam se
to ti dva zase dostali! Stačilo jen, aby se Hurvínek trochu nastydl, Mánička mu předčítala z pohádkové knížky, a už to celé
začalo. Ocitli se totiž v zemi plné žíznivých květin, kde vládla
protivná princezna Gerbera. Ještě se ani nestačili rozkoukat,
a už jim uvěznila Žeryčka! Jak si s tím oba poradili, uvidíte |
představení v němčině
16. 06. | 14.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie
17. 06. | 14.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie
23. 06. | 14.00 | Hurvínkova cesta do Tramtárie

www.kampocesku.cz
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ročník X., červen 2016
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ZDARMA

Magazyn turystyczny / Turistický magazín

NezáviÑte jeden
druhému, ale
mÝjte radÝji lásku
mezi sebou, neboħ
závist plodí zášħ.
-Karel IV.-

ZDARMA
GRATIS

Czechia
www.openczechia.eu

Rocznik 6 / Ročník 6 Lipiec–Październik / Júl–Október 2015

PRAŽSKÝ

1*2016

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

64. ročník

soutěž o vstupenky do Divadla Rokoko, slevové kupony

KAM na
rodinný
výlet?

EYE

Tourist magazine / Reisemagazin

TRAVEL

Turistický magazín

www.travel-eye.eu

FREE OF CHARGE
KOSTENLOS

Year / Jahrgang 10 | July–October / Juli–Oktober 2016

Holiday in Czech Republic
Ferien in der
Tschechischen Republik

Turistický magazín

ročník VI., říjen 2016

NA VÝLET

Rodinné
výlety
podzimní,
zimní
i jarní

Když všechny cesty
vedly do Prahy
www.karlovapraha.cz

Co třeba
na výstavu…

Letná dovolenka
v Česku
Wakacje letnie
w Czechach

30 Kč

www.kampocesku.cz

SEND Předplatné s. r. o. | Ve Žlíbku 1800/77 | 193 00 Praha 9
e-mail: send@send.cz | tel.: +420 225 985 225 | mobil: +420 777 333 370
REDAKCE KAM po Česku | Kubelíkova 30 | 130 00 Praha 3
e-mail: redakce@kampocesku.cz | tel.: +420 222 944 816-7 | mobil: +420 602 223 279

www.kampocesku.cz

ZDARMA

SpeciáROlDINA

film
VYBÍRÁME Z PREMIÉR
OD 7. 6.
BACKSTAGE
Česká republika, Slovensko, 2018, romantický, hudební,
90 min
Život Mary a Buddyho se točí kolem jejich lásky, mají hlavně sami
sebe navzájem a žijí romanticky v odstaveném přívěsu. Navíc je
spojuje vášeň k tanci. Ve svém malém městě skoro na konci světa
dali do kupy taneční skupinu, streetdance jim všem přináší přátelství, volnost a taky sny. Oba stejně jako ostatní členové skupiny
sní o tom, že jednoho dne budou nejen zamilovaní, ale i slavní
a bohatí. A dveře velkého světa i nablýskaného showbusinessu
se jednoho dne opravdu pootevřou. Během tanečního battlu jim
totiž uznávaný producent nabídne účast na castingu pro velkou
televizní taneční soutěž. Zákulisí takové show má ale svoje tvrdé
zákony, pro charakter každého z nich a pro přátelství bude sláva
znamenat velkou zkoušku. Tu nejtěžší pak bude muset podstoupit
láska ústřední dvojice. Zatím se milovali bez kompromisů, do
jejich citů ale vstoupí nové a nečekané postavy.
 Hrají: Mária Havranová, Tony Porucha, Ondrej Hraška, Kryštof
Hádek, Ivana Chýlková, Judit Bárdos, Roman Luknár, Jan
Maxián, Ben Cristovao a The Pastels.
 Režie: Andrea Sedláčková.

Noční hlídač Tony Matthews prožil v prázdném skladu strašidelné
setkání, teenager Simon Rifkind před časem absolvoval děsivou
noční jízdu. Třetím vyšetřovaným případem je zážitek důstojného
bankéře Mike Priddlea, ten prožil setkání s duchy. Když Goodman
zkoumá tyto příběhy, jeho do této chvíle racionální svět se začíná
rozpadat. Je to klam jeho mysli nebo za vším stojí temné síly?
Postupně je vtažen do odhalování dlouho pohřbeného tajemství, které převrátí jeho dosavadní život a změní všechno, co si
dosud myslel.
 Hrají: Andy Nyman, Martin Freeman, Alex Lawther, Paul
Whitehouse, Paul Warren.
 Režie: Andy Nyman, Jeremy Dyson.
PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Česká republika, 2018, animovaný, rodinný, 75 min
„A je to opět tady“. Pat a Mat, naši dva známí kutilové znovu
v akci. Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové
kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pat a Mata není nic problém, ať
již se jedná o boj s rojem včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný
odpad, boj s krtkem nebo stavbu nové skalky. Pro kutily není
žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká.
Vyčistit komín? Postavit nový plot? Naši kutilové si dokáží poradit
s každým problémem. Kuťení je pro ně zábava a dokážou si ho
patřičně užít. Našim kutilům vůbec není cizí ani moderní řešení
a tak se stanou odborníky v užití solární energie nebo instalaci
bezpečnostních kamer.
 Režie: Marek Beneš.
OD 14. 6.

GHOST STORIES
Velká Británie, 2017, horor, 98 min

JÁ, SIMON
USA, 2018, komedie, 110 min

To, že někdo nevěří na duchy, neznamená, že duchové nevěří na
něj. Jedním takovým skeptikem je i profesor Phillip Goodman,
který si dal za úkol vysvětlovat a odhalovat zdánlivě nadpřirozené
jevy. A právě kvůli tomu se s ním spojí jeden muž, který jej vyzve,
aby vyšetřil tři nevysvětlitelné případy. Profesor Goodman se tedy
vydává na výpravu, jejímž cílem je racionální vysvětlení těchto přízračných příběhů. Postupně se setká se třemi vyděšenými lidmi.

V šestnácti není snadné přiznat sobě a natož svému okolí, že
jste gay. Simon Spier začne po e-mailech flirtovat s neznámým
spolužákem, který si říká Blue. Ale když se nešťastnou náhodou
jejich korespondence dostane do cizích rukou, hrozí jim odhalení.
Simona totiž začne vydírat jeho sociálně trochu podivný, ale jinak
velmi sebejistý spolužák Martin. Ten věří, že by mu Simon mohl
domluvit rande s krásnou Abby. A pokud mu nepomůže, tak se
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jeho sexuální orientace stane věcí veřejnou. A co hůř, zveřejní
i to, kdo se skrývá pod přezdívkou Blue. Simon se dostává do
úzkých. Musí najít způsob, jak se z toho dostat dříve, než k tomu
bude donucen.
 Hrají: Nick Robinson, Katherine Langford, Alexandra Shipp,
Jorge Lendeborg, Miles Heizer a další.
 Režie: Greg Berlanti.
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Německo, Lucembursko, Dánsko, 2018, animovaný,
komedie, 90 min
Tři ufoni se rozhodli, že si u nás pořídí speciální a bezkonkurenčně
nejlepší matraci, kterou viděli ve vysílání teleshoppingu. Jsou to
ale ťulpasové, dělají blbosti a místo hladkého přistání ztroskotají. Dají se dohromady s člověčím klukem Louisem a rozjedou
velkolepé a zcela nečekané dobrodružství galaktických rozměrů.
Svou vysněnou matraci nakonec získají a nastává nový úkol: Jak
se dostat pryč.
 Režie: Christoph Lauensteun, Wolfgang Lauenstein.
ESCOBAR
Španělsko, Bulharsko, 2017, thriller, 123 min
Escobar, brutální zločinec, bezohledný vrah a vládce kokainového
impéria, ve své době jeden z nejbohatších lidí planety. A jeden
z nejnebezpečnějších. Pablo, táta, ochránce chudých, manžel a také pozorný milenec. Jednoho musíte nenávidět, druhého můžete
milovat. Dohromady Pablo Escobar, kterému jeho rozporuplnou
tvář propůjčil Javier Bardem. Novinářka Virginia Vallejo poznala
nejdříve Pabla, muže, jenž staví domy pro chudinu, umí být zapálený pro věc i galantní. Když objevila Escobara, nelítostného
kriminálníka, bylo pozdě. Pablovo kriminální kokainové království stále roste, má miliony dolarů, vlastní malou armádu, drogy
prodává v tunách. Chce ale víc a jedno mu stále chybí – respekt.
Rozhodne se, že si ho vyslouží zabíjením. Vytoužený respekt mu
má přinést krev a co nejvyšší částka na mezinárodním zatykači.
Jeho jméno najednou znamená strach, země se zmítá ve válce
a teroru, do hrobů putují malí gauneři i vysocí politici. Krvavý
pohár ale přeteče a Escobar se stane důležitým cílem pro americké
tajné služby.
 Hrají: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard.
 Režie: Fernando León de Aranoa.
OD 21. 6.
JSEM BOŽSKÁ
USA, 2018, komedie, 110 min
Renee je běžná žena s lehkou kolísavou nadváhou a s těžce kolísavým sebevědomím. Má kámošky, má práci, občas i kluka, ale
když se podívá do zrcadla, vidí jenom to nejhorší. Při jedné z jízd
ve fitku, kde na rotopedu marně stíhá nižší váhu, spadne a praští
se do hlavy. Pro jistotu hned dvakrát. Když se pak probere, zjistí, že
kouzla a spravedlnost přeci jen existují. Stala se z ní totiž neodolatelná krasavice, najednou vypadá jako božská supermodelka. Celý
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život se od základu změní. Má to jen jeden háček. Ve skutečnosti
se nic nezměnilo, špíčky jsou přesně tam, kde byly, a ona je jediná,
kdo se jako luxusní kost vidí. Ale to vůbec nevadí, Renee se cítí
sexy, je božská, a život dostává grády. A každý, kdo ji potká, se
nestačí divit. Začíná flirtovat, chce novou práci, možná by mohla
být i modelkou, kdyby byla povrchní. Nebojí se být lehce vyzývavá
vůči šéfovi a vůbec, celý svět jí najednou leží u nohou. Nebojí
se soutěže krásy v plavkách a to vůbec nejdůležitější – nebojí
se zamilovat.
 Hrají: Amy Schumer, Michelle Williams, Rory Scovel, Naomi
Campbell, Emily Ratajkowski, Lauren Hutton.
 Režie: Abby Kohn, Marc Silverstein.
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
USA, 2018, dobrodružný, 130 min

Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň na Isla Nubar,
exotickém ostrově, kde prosperoval unikátní zábavní park Jurský
svět, než se jeho exponátům podařilo utéct z klecí. Ve finále jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob opustili ostrov poslední
lidé a nechali ostrov napospas prehistorickým tvorům. Jenže
teď se za nimi musí vrátit. Proč? Protože na ostrově se probudila
tamní sopka a dinosaurům už podruhé v dějinách hrozí vyhynutí.
Claire, se z upjaté manažerky parku proměnila v aktivistku, která
je chce za každou cenu zachránit. A Owena na ostrov žene touha
najít a spasit Blue, inteligentního ještěra, jehož dokázal vychovat
a částečně vycvičit, a po němž se po zániku parku slehla zem. Na
Isla Nubar jim však nehrozí jenom sežrání, zašlápnutí či spálení
tekoucí lávou. Hned po příjezdu se stanou očitými svědky a nedobrovolnými aktéry falešné hry, která v konečném důsledku může
změnit život na celé planetě a vrátit ho o pár miliónů let zpátky.
 Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Ted
Levine, Toby Jones.
 Režie: Juan Antonio Bayona.
OD 28. 6.
LÁSKA BEZ BARIÉR
Francie, Belgie, 2018, romantický, komedie, 107 min
Jocelyn představuje přesně ten prototyp muže, který se snaží
obelstít a ulovit každou ženu, která kolem něj třeba jen projde
a stojí za hřích. Používá základní postupy: vytahuje se, přetvařuje
se a především neustále lže. A když jej náhodou přistihne nová
sousedka Julie v situaci, kdy zrovna sedí na invalidním vozíku po
matce, a chce o něj začít pečovat, jeho srdce zajásá. Repertoár
svůdnických postupů si právě rozšířil o nový trik a navíc se díky

němu seznámil s krásnou ženou. Ale vše se zkomplikuje, když
přijme její pozvání na oběd k rodičům. Setká se zde totiž s Juliinou sestrou Florence. Což by v jiné situaci určitě uvítal, jenže
i ona sedí na vozíku. Bohužel se oproti němu z něj nedokáže jen
tak zvednout. A Jocelynovi se přihodí to, co nečekal. Beznadějně
a romanticky se do Florence zamiluje. Ale jak jí má prozradit, že
jim na procházku stačí jen jeden vozík?
 Hrají: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein,
Gérard Darmon, Caroline Anglad a další.
 Režie: Franck Dubosc.
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01. 06. | 13.30 | Tiché místo – USA
01. 06. | 14.00 | Na krátko – ČR
01. 06. | 16.00 | Tiché místo – USA
01. 06. | 16.30 | Dámský klub – USA
01. 06. | 18.00 | S láskou Vincent – GB/ Polsko
01. 06. | 18.30 | Gauguin – Francie
01. 06. | 20.00 | Scream for Me Sarajevo – GB/Bosna a Herc.
01. 06. | 20.30 | Hastrman – ČR | anglické titulky
02. 06. | 13.45 | Hastrman – ČR
02. 06. | 14.00 | Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce
– Dánsko | česká verze

www.kampocesku.cz

02. 06. | 16.00 | Tiché místo – USA
02. 06. | 16.30 | Dámský klub – USA
02. 06. | 18.00 | Do větru – ČR
02. 06. | 18.30 | Gauguin – Francie
02. 06. | 20.00 | Scream for Me Sarajevo – GB/Bosna a Herc.
02. 06. | 20.30 | Hastrman – ČR
03. 06. | 13.00 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
03. 06. | 14.00 | Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce
– Dánsko | česká verze
03. 06. | 15.15 | Hastrman – ČR
03. 06. | 16.00 | Tiché místo – USA
03. 06. | 17.30 | Dámský klub – USA
03. 06. | 18.00 | Do větru – ČR
03. 06. | 19.30 | Upír Nosferatu – Německo
03. 06. | 20.00 | Scream for Me Sarajevo – GB/Bosna a Herc.
04. 06. | 13.30 | Dámský klub – USA
04. 06. | 16.30 | Dámský klub – USA
04. 06. | 18.30 | Gauguin – Francie
04. 06. | 20.00 | Be2Can Club: Naše malá sestra – Japonsko
04. 06. | 20.30 | Hastrman – ČR
05. 06. | 16.15 | Dámský klub – USA
05. 06. | 16.30 | S láskou Vincent – GB/ Polsko
05. 06. | 18.30 | Gauguin – Francie
05. 06. | 19.30 | FuckUp Night Prague – Fandíme ženám
Special Vol. II
05. 06. | 20.30 | Zimní bratři – Dánsko/Island
06. 06. | 13.30 | Senior Art: Psí ostrov – USA/SRN
06. 06. | 16.00 | S láskou Vincent – GB/ Polsko
06. 06. | 16.30 | Dámský klub – USA
06. 06. | 18.30 | Gauguin – Francie
06. 06. | 20.30 | Cestovatelské kino: Japonsko
06. 06. | 20.45 | Zimní bratři – Dánsko/Island
07. 06. | 16.00 | Zimní bratři – Dánsko/Island
07. 06. | 16.30 | Dámský klub – USA
07. 06. | 18.00 | S láskou Vincent – GB/ Polsko
07. 06. | 18.45 | Vezmeš si mě, kámo? – Francie | česká verze
07. 06. | 20.00 | Manifesto – Aust/SRN
07. 06. | 20.30 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
08. 06. | 13.30 | Dámský klub – USA
08. 06. | 13.45 | Hastrman – ČR
08. 06. | 16.00 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
08. 06. | 16.30 | Dámský klub – USA
08. 06. | 18.00 | S láskou Vincent – GB/ Polsko
08. 06. | 18.45 | Mezipatra Approved: Já, Simon – USA
08. 06. | 20.00 | Manifesto – Aust/SRN
08. 06. | 20.45 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
09. 06. | 12.00 | Králíček Petr – USA | česká verze
09. 06. | 14.00 | Pat a Mat znovu v akci – ČR
09. 06. | 14.15 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
09. 06. | 16.00 | Planeta Česko – ČR
09. 06. | 16.30 | Dámský klub – USA
09. 06. | 18.00 | S láskou Vincent – GB Polsko
09. 06. | 18.45 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
09. 06. | 20.00 | Manifesto – Aust/SRN
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09. 06. | 20.45 | Hastrman – ČR | anglické titulky
10. 06. | 12.00 | Králíček Petr – USA | česká verze
10. 06. | 14.00 | Pat a Mat znovu v akci – ČR
10. 06. | 14.15 | Ztratili jsme Stalina – GB/Fra/Bel
10. 06. | 16.00 | Planeta Česko – ČR
10. 06. | 16.45 | Bolšoj balet: Coppélie | seniorská sleva 50 Kč
10. 06. | 17.45 | S láskou Vincent – GB/ Polsko
10. 06. | 19.45 | Manifesto – Aust/SRN
10. 06. | 20.00 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
11. 06. | 13.30 | Dvě nevěsty a jedna svatba – ČR
11. 06. | 16.00 | Planeta Česko – ČR
11. 06. | 16.30 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
11. 06. | 18.00 | S láskou Vincent – GB/Polsko
11. 06. | 18.30 | Čas, který zbývá – GB/It/Bel/Fra
11. 06. | 20.00 | Be2Can Club: Začít znovu – Francie
11. 06. | 20.45 | Dámský klub – USA
12. 06. | 16.00 | S láskou Vincent – GB/ Polsko
12. 06. | 16.30 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
12. 06. | 18.00 | Manifesto – Aust/SRN
12. 06. | 18.45 | Ladies Movie Night: Debbie a její
parťačky – USA
12. 06. | 20.30 | Dámský klub – USA
13. 06. | 13.30 | Senior Art: Neznámý voják – Finsko
13. 06. | 16.00 | Planeta Česko – ČR
13. 06. | 17.00 | Krkonoše – ČR
13. 06. | 18.00 | S láskou Vincent – GB/ Polsko
13. 06. | 19.00 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
13. 06. | 20.00 | Manifesto – Aust/SRN
13. 06. | 20.45 | Hastrman – ČR | anglické titulky
14. 06. | 16.00 | Dámský klub – USA
14. 06. | 16.15 | Na krátko – ČR
14. 06. | 18.00 | Escobar – Špa/Bul
14. 06. | 18.30 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
14. 06. | 20.30 | Filmová přehlídka „Girls in Film“: Věž,
Jasný den – Polsko
14. 06. | 20.45 | Já, Simon – USA
15. 06. | 13.30 | Hastrman – ČR
15. 06. | 14.00 | Já, Simon – USA
15. 06. | 16.00 | Dámský klub – USA
15. 06. | 16.15 | Na krátko – ČR
15. 06. | 18.00 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
15. 06. | 18.15 | Filmová přehlídka „Girls in Film“: Samská krev – Šv/Nor/Dán
15. 06. | 20.00 | Escobar – Špa/Bul
15. 06. | 20.30 | Filmová přehlídka „Girls in Film“:
Amatéři – Švédsko
16. 06. | 14.00 | Pat a Mat znovu v akci – ČR
16. 06. | 16.00 | Dámský klub – USA
16. 06. | 16.15 | Na krátko – ČR
16. 06. | 18.00 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
16. 06. | 18.15 | Filmová přehlídka „Girls in Film“:
Western – SRN/Bul/Rak
16. 06. | 20.00 | Escobar – Špa/Bul
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16. 06. | 20.30 | Filmová přehlídka „Girls in Film“: Raw
– Fra/Bel/It
17. 06. | 14.00 | Pat a Mat znovu v akci – ČR
17. 06. | 16.00 | Dámský klub – USA
17. 06. | 16.15 | Na krátko – ČR
17. 06. | 18.00 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
17. 06. | 18.15 | Escobar – Špa/Bul
17. 06. | 20.15 | Já, Simon – USA
18. 06. | 13.30 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
18. 06. | 16.00 | Já, Simon – USA
18. 06. | 16.15 | Dámský klub – USA
18. 06. | 18.00 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
18. 06. | 18.30 | Dvě nevěsty a jedna svatba – ČR
18. 06. | 20.00 | Be2Can Club: Následky lásky – Itálie
18. 06. | 20.30 | Escobar – Špa/Bul
19. 06. | 16.00 | Já, Simon – USA
19. 06. | 16.15 | Dámský klub – USA
19. 06. | 18.00 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
19. 06. | 18.30 | Dvě nevěsty a jedna svatba – ČR
19. 06. | 20.00 | Hastrman – ČR
19. 06. | 20.30 | Escobar – Špa/Bul
20. 06. | 13.30 | Senior Art: Zimní bratři – Dánsko/Island
20. 06. | 16.00 | Gauguin – Francie
20. 06. | 16.15 | Dámský klub – USA
20. 06. | 18.00 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
20. 06. | 18.30 | Escobar – Špa/Bul
20. 06. | 20.00 | Hastrman – ČR
20. 06. | 20.45 | Já, Simon – USA
21. 06. | 16.00 | Dámský klub – USA
21. 06. | 16.30 | Hastrman – ČR
21. 06. | 18.00 | Escobar – Špa/Bul
21. 06. | 18.45 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
21. 06. | 20.30 | Plážový povaleči – USA
21. 06. | 20.45 | Já, Simon – USA
22. 06. | 13.30 | Escobar – Špa/Bul
22. 06. | 16.00 | Dámský klub – USA
22. 06. | 16.15 | Hastrman – ČR
22. 06. | 18.00 | Escobar – Špa/Bul
22. 06. | 18.30 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
22. 06. | 20.30 | Máří Magdaléna – GB/USA/Austr
22. 06. | 20.45 | Já, Simon – USA
23. 06. | 13.00 | Jurský svět: Zánik říše – USA | česká verze
23. 06. | 16.00 | Hastrman – ČR
23. 06. | 16.15 | Dámský klub – USA
23. 06. | 18.00 | Escobar – Špa/Bul
23. 06. | 18.30 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
23. 06. | 20.30 | Dej mi své jméno – USA/It/Fra/Braz
23. 06. | 20.45 | Já, Simon – USA
24. 06. | 13.00 | Jurský svět: Zánik říše – USA | česká verze
24. 06. | 15.45 | Gauguin – Francie
24. 06. | 18.00 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
24. 06. | 20.00 | Escobar – Špa/Bul
25. 06. | 13.30 | Já, Simon – USA
25. 06. | 16.15 | Gauguin – Francie

25. 06. | 18.30 | Dámský klub – USA
25. 06. | 20.30 | Escobar – Špa/Bul
26. 06. | 16.00 | Dámský klub – USA
26. 06. | 16.15 | Hastrman – ČR
26. 06. | 18.00 | Escobar – Špa/Bul
26. 06. | 18.30 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
26. 06. | 20.30 | Tiché místo – USA – ČT+AT
26. 06. | 20.45 | Já, Simon – USA
27. 06. | 13.30 | Senior Art: Kupředu, levá! – SRN
27. 06. | 16.00 | Hastrman – ČR
27. 06. | 16.15 | Gauguin – Francie
27. 06. | 18.15 | Dámský klub – USA
27. 06. | 20.00 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
27. 06. | 20.30 | Já, Simon – USA
28. 06. | 16.00 | Teheránská tabu – Rak/SRN
28. 06. | 16.15 | Dámský klub – USA
28. 06. | 18.15 | Gauguin – Francie
28. 06. | 18.30 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
28. 06. | 20.30 | Já, Simon – USA
28. 06. | 20.45 | Escobar – Špa/Bul
29. 06. | 13.30 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
29. 06. | 16.00 | Já, Simon – USA
29. 06. | 16.15 | Dámský klub – USA
29. 06. | 18.15 | Gaugin – Francie
29. 06. | 18.30 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
29. 06. | 20.30 | Teheránská tabu – Rak/SRN
29. 06. | 20.45 | Escobar – Špa/Bul
30. 06. | 13.30 | Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema –
SRN | česká verze
30. 06. | 14.00 | Hastrman – ČR
30. 06. | 16.00 | Teheránská tabu – Rak/SRN
30. 06. | 16.15 | Dámský klub – USA
30. 06. | 18.15 | Já, Simon – USA
30. 06. | 18.30 | Dubček – krátké jaro, dlouhá zima – SR/ČR
30. 06. | 20.30 | Gaugin – Francie
30. 06. | 20.45 | Escobar – Špa/Bul

12. 06. | 19.00 | Měsíc Jupitera – Maďarsko, Něm. 2017,
K. Mundruczó. Napínavý thriller z blízké budoucnosti vypráví
příběh uprchlíka, který po zásahu policejní kulkou k vlastnímu
překvapení zjišťuje, že umí létat | maďarsky s českými titulky |
123 min | od 12 let | vstupné 80 Kč | velký sál
19. 06. | 19.00 | Nico, 1988 – Itálie, Belgie 2017, S. Nicchiarelli.
Road movie věnovaná posledním letům života Christy Päffgenové alias Nico, hudební ikony, Warholovy múzy, zpěvačky Velvet
Underground a legendárně krásné ženy | české titulky | 93 min |
od 15 let | vstupné 80 Kč | velký sál
26. 06. | 19.00 | Dámský klub – USA 2018, B. Holderman. Čtveřici dlouholetých kamarádek (Diane Keaton, Jane Fonda aj.) pojí
společná záliba v knihách. Pravidelně se scházejí ve svém dámském knižním klubu. Jednoho dne se ponoří do lechtivě erotického
románu Padesát odstínů šedi, kde najdou nečekanou inspiraci...|
anglicky s českými titulky | od 12 let | vstupné 80 Kč | velký sál

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

27. 06. | 15.00 | Sherlock Koumes – USA, Velká Británie 2018,
J. Stevenson. Animovaná rodinná komedie. | český dabing |
86 min | vstupné 70 Kč | velký sál

 změna programu vyhrazena

SOUČASNÝ FILM

FILMOVÝ KLUB MKP

04. 06. | 19.00 | Foxtrot – Izrael, SRN, Francie, Švýcarsko 2017,
S. Maoz. Autorský snímek Samuela Maoze zprostředkovává surreálnou armádní zkušenost mladých vojáků a zabývá se tématy viny,
ztráty a traumat. Lektorský úvod Vladimíra Hendricha | 113 min |
od 12 let | vstupné 80 Kč | velký sál
09. 06. | 17.00 | Psí ostrov – USA, Německo 2018, W. Anderson.
Vtipný sci-fi příběh o chlapci, který se vydá hledat svého čtyřnohého přítele na ostrov odpadků, kam byli kvůli epidemii štěkatózy
internováni všichni psi z Japonska | české titulky | 101 min | od 12
let | vstupné 80 Kč | velký sál

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)

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

05. 06. | 19.00 | Až na dno – USA, Něm., Francie 2017, W. Wenders. Melodramatický příběh tajného agenta a podmořské bioložky
od legendárního německého režiséra Wima Wenderse | anglicky
s českými titulky | 111 min | od 12 let | vstupné 80 Kč | velký sál

www.kampocesku.cz

FILMOVÝ KLUB SPECIÁL
27. 06. | 19.00 | Sicario 2: Soldado – USA, Itálie 2018, S. Sollima. V drogové válce neplatí žádná pravidla – a když kartely začaly
převádět teroristy přes americké hranice, federální agent Matt
Graver vyzve tajemného Alejandra, aby všemi prostředky, včetně
těch nezákonných, válku eskaloval | anglicky s českými titulky |
od 15 let | vstup volný pro členy FK a čtenáře MKP, ostatní 80 Kč
| velký sál | předpremiéra
BIO SENIOR
 vstup pouze s platnou kartou FK. Cena karty 100 Kč, v prodeji
v pokladně MKP

05. 06. | 16.00 | Jak napálit banku – Německo 2016, W. Petersen. Boxer Chris, namydlený herec Petr a šílený markeťák Max léta
šetřili peníze na své životní sny. Bankovní manažer Schumacher
ale nechá jejich investiční účty úmyslně padnout na nulu... | české
titulky | 96 min | od 12 let | vstupné 60 Kč | velký sál
BIO JUNIOR
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→ cyklus midnight movies
→ němé filmy s živou hudbou
→ filmové kurzy pro veřejnost

05. 06. | 19.00 | Bufo Alvarius – ČR 2017, F. Záruba. Radikální
svědectví o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku a žábě
Bufo Alvarius ze sonorské pouště. Po projekci následuje diskuse
s výzkumnicí Mgr. Ritou Kočárovou z NUDZ | české titulky | 84 min
| od 18 let | vstupné 80 Kč | malý sál
490x490_NFA_Cd.indd 1

BIO SKEPTIK ANEB VEČER OBZVLÁŠTĚ
VYTŘÍBENÉHO VKUSU
07. 06. | 19.00 | Debbie a její parťačky – USA 2018, G. Ross.
Hvězdně obsazený film volně navazující na sérii Dannyho parťáci.
Po projekci následuje debata s filmovým publicistou M. Svobodou
a s V. Zapletalem o kvalitách snímku | anglicky s českými titulky |
od 12 let | vstupné 120 Kč | velký sál | premiéra
11. 06. | 19.00 | Teambuilding – ČR 2018, J. Novák. Nekorektní
komedie o zaměstnancích banky z jednoho okresního města, kteří
vyráží na tři dny do hor. Po projekci následuje debata s hostem
a V. Zapletalem o kvalitách snímku | 83 min | od 12 let | vstupné
100 Kč | velký sál
FILM A SPIRITUALITA
 ve spol. s Akademickou farností Praha. Projekce s úvodem a diskuzí.
Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.

13. 06. | 19.00 | Bratři Lumiérové – Francie 2017, T. Frémaux.
Filmoví historici Thierry Frémaux a Bertrand Tavernier vybrali
a seřadili 108 krátkých snímků, které vytvořili před více než sto
dvaceti lety bratři Lumièrové, vynálezci kinematografie | české
titulky | 87 min | vstupné 80 Kč | velký sál
3D PROJEKCE
 ke každé 3D projekci je třeba zakoupit v pokladně 3D brýle (20 Kč)
určené k opakovanému použití.

21. 06. | 19.00 | JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE – USA, Španělsko
2018, J. A. Bayona. Podaří se lidstvu zabránit vyhynutí dinosaurů?
| český dabing | vstupné 140 Kč | velký sál | premiéra
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 zdravotním 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
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Bartolomějská 11, Praha 1
ponrepo.nfa.cz
 /kavarnaponrepo

SOUČASNÝ DOKUMENT

 /kinoponrepo

 /kinoponrepo

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

13. 06. | 19.00 | Miami – Finsko 2017, Z. Bergrothová. Finská
variace na slavné road movie Thelma a Louise je příběhem dvou
sester, barových tanečnic. Lektorský úvod Vladimíra Hendricha |
119 min | od 15 let | vstupné 80 Kč | velký sál

→ kavárna Ponrepo
Nejen pro milovníky dobré kávy
a filmu otevřena denně do 01 hod.

01. 06. | 15.00 | Den dětí v Ponrepu
01. 06. | 17.30 | Jiří Krejčík – Morálka paní Dulské
01. 06. | 21.00 | Jim Abrahams – Žhavé výstřely 2
03. 06. | 15.00 | Vojtěch Jasný – Až přijde kocour
04. 06. | 17.30 | Juraj Herz – Morgiana
04. 06. | 20.00 | Paralelní kino
06. 06. | 17.30 | Kazimierz Kutz – Kdo by cokoliv věděl...
06. 06. | 20.00 | Festival České kořeny – 10 let
07. 06. | 10.00 | Festival České kořeny – 10 let
08. 06. | 17.30 | Juraj Herz – Petrolejové lampy
08. 06. | 20.00 | Miloš Forman – Vlasy
09. 06. | 19.00 | Muzejní noc v Ponrepu
10. 06. | 15.00 | Jan Schmidt – Osada Havranů
11. 06. | 17.30 | Giuseppe De Santis – Lidé a vlci
11. 06. | 20.00 | Miloš Forman – Přelet nad kukaččím
hnízdem
12. 06. | 17.30 | Kazimierz Kutz – Sůl černé země
12. 06. | 20.00 | Sándor Sára – Vymrštěný kámen
13. 06. | 17.30 | Dušan Hanák – Výzva do ticha – pásmo
krátkých filmů
13. 06. | 20.00 | Karel Kachyňa – Kočár do Vídně
14. 06. | 20.00 | Juraj Herz – Sběrné surovosti + Křehké
vztahy
15. 06. | 17.30 | Kazimierz Kutz – Jako korálky v růženci
18. 06. | 17.30 | Elo Haveta – Předpověď: nula – pásmo
krátkých filmů
18. 06. | 20.00 | Miloš Forman – Lid versus Larry Flynt
19. 06. | 17.30 | Vittorio De Sica – Poslední soud
19. 06. | 20.00 | Claude Goretta – Smrt Maria Ricciho
20. 06. | 17.30 | Joachim Kunert – Rákosí
21. 06. | 17.30 | Kazimierz Kutz – Na své stráži budu stát
21. 06. | 20.00 | Juraj Jakubisko – Kristove roky
22. 06. | 20.00 | Miloš Forman – Muž na měsíci
25. 06. | 17.30 | Nikita Michalkov – Oči černé
25. 06. | 20.00 | Miloš Forman – Valmont
26. 06. | 17.30 | Andrea Culková – Vzrušení (H*ART ON)
26. 06. | 20.00 | Ondřej Vavrečka – De Potentia Dei
27. 06. | 17.30 | Adéla Komrzý – Český žurnál: Výchova
k válce
27. 06. | 20.00 | Večer Samozvanců – Cena Andreje
„Nikolaje“ Stankoviče za rok 2018
28. 06. | 17.30 | Juraj Herz – Deváté srdce
28. 06. | 20.00 | Fred Zinnemann – V pravé poledne
29. 06. | 17.30 | Phillip Noyce – Úplné bezvětří
16.03.15 19:50

Velký sál kina Lucerna

Letní hudební festival a houslové kurzy

KLÁŠTERECKÉ
HUDEBNÍ PRAMENY
4. - 8. července 2018

Zámek Klášterec nad Ohří

koncerty
HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLY,
ORCHESTRY
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

„DEVĚTKRÁT S DEVÍTKOU 2018“
XVIII. ročník koncertů komorní a orchestrální
tvorby
 pod záštitou starosty Městské části Praha 9 Ing. Jana Jarolíma
 devět koncertů, rozděleny do dvou etap: jarní část – 4 koncerty
a podzimní část – 5 koncertů
 hudební podvečery jsou situovány do originálního prostředí parku
i historických památek Proseku a Vysočan

„HUDEBNÍ JARO NA PRAZE 9“
 vstup zdarma

04. 06. | 18.00 | Baroko a dechové nástroje. Program: G. F.
Händel | Park Přátelství, Praha 9 – Prosek
06. 06. | 18.00 | Musica per tre. Program: J. Ibert, D. Milhaud
| Svatyně Krista Krále, Praha 9 – Vysočany
11. 06. | 18.00 | Jaroslav Tůma – varhany. Program: J. S. Bach,
J. Haydn | Kostel sv. Václava, Praha 9 – Prosek
13. 06. | 18.00 | Komorní soubor FOK – Pro anima. Program:
W. A. Mozart, J. Haydn | Přírodní Park Podviní, Praha 9 – Vysočany.
LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
19. mezinárodní hudební festival
10. července – 8. srpna 2018
Mediterraneo
www.letnislavnosti.cz

04. 06. | 19.30 | NE/TRPĚLIVOST | ... stavy duše. Jana Kubánková – housle, Broňa Tomanová – soprán. Program: Kaija
Saariaho: Graal théâtre (česká premiéra), Petr Bakla: Statements?
(česká premiéra), Julia Wolfe: Impatience / s filmem (česká premiéra) | 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 premiéra), 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

www.kampocesku.cz

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

10. 07. | 19.30 | Zahajovací koncert festivalu. Královny
Středomoří. Bájné hrdinky v barokních operách. Véronique
Gens – soprán, Les Ambassadeurs (Francie) | Divadlo na Vinohradech, Praha 2
16. 07. | 20.00 | Un compás. Ze Španělska až k branám Orientu. Kiya Tabassian (Írán) – setar (perská loutna), Euskal Barrokensemble (Španělsko) | Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7
19. 07. | 20.30 | Mezi nebem a zemí. Chvalozpěvy italského
středověku. Marco Ambrosini & Angela Ambrosini (Itálie) –
nyckelharpa, Tiburtina Ensemble | Emauzské opatství, kostel
Panny Marie na Slovanech, Praha 2
23. 07. | 19.30 | Láska a zrada. Příběhy antických mýtů
v dílech G. F. Händela a jeho současníků. Hanna Herfurtner
(Německo) – soprán, Lautten compagney Berlin (Německo) |
Lobkowiczký palác, Pražský hrad, Praha 1
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26. 07. | 19.30 | La tempesta di mare. Středomořské přístavy a jejich slavní mistři. Orkiestra Historyczna (Polsko) |
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1
30. 07. | 20.00 | Barocco napoletano. Písně a tance ve stínu Vesuvu. Lore Binon – soprán, Sarah Louise Ridy – historické
harfy, Jowan Merckx – flétny, píšťaly a dudy, Sofie Vanden Eynde
– theorba | Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7
08. 08. | 19.30 | Slavnostní závěrečný koncert festivalu.
Evropa galantní. Milostná dobrodružství pod jižním sluncem. Koncertní provedení opery A. Campry. Chantal Santon-Jeffery + Eugénie Lefebvre (Francie) – soprán, Aaron Sheehan (USA)
– tenor, Philippe-Nicolas Martin (Francie) – baryton, Douglas
Williams (USA) – basbaryton, Lisandro Abadie (Argentina) – bas.
Orchestr: Collegium Marianum + Les Folies françoises, Patrick
Cohën-Akenine (Francie) – hudební nastudování | Rudolfinum,
Dvořákova síň, Praha 1
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 – Jak nakupovat & Prodejní místa
 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
 Prodej vstupenek na sezonu 2018/2019 zahájen!

11. 06. | 19.30 | Komorní cyklus (K). Barokní hobojové
koncerty. Jan Souček – hoboj, Jana Brožková – hoboj,
Collegium PKF – Prague Philharmonia. Program: J. S.
Bach: Koncert d moll BWV 1059 (v úpravě Arnolda Mehla), G. F.
Händel: Koncert c moll, A. Vivaldi: Koncert d moll pro dva hoboje
RV 535, G. P. Telemann: Koncert d moll | České muzeum hudby,
Karmelitská 2, Praha 1
19. 06. | 19.30 | Krása dneška (S). Kam směřuje hudba
dneška? Program: Letošní cyklus S završí díl věnující se novinkám
v kompozici 21. století. Jak obtížné je dostat dnešní hudbu k posluchači? Pomáhají nám média – rozhlas, televize nebo moderní
technika, nebo stále zůstává největším zážitkem živý koncert? |
Experimentální prostor NoD, Dlouhá 33, Praha 1
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27.06. | 19.30 | Orchestrální cyklus (A). Osudová na konec.
Lucas Meachem – baryton, PKF – Prague Philharmonia,
Emmanuel Villaume – dirigent. Program: R. Wagner: Lohengrin, předehra, G. Mahler: Písně o mrtvých dětech, L. van
Beethoven: Symfonie č. 5 c moll op. 67 „Osudová“ | Rudolfinum,
Alšovo nábř. 12, Praha 1
PRAŽSKÉ KLARINETOVÉ DNY 2018
www.clarinetart.cz

 více informací, včetně potvrzení prostor konání koncertů naleznete
na webových stránkách

PRAŽSKÉ
KLARINETOVÉ
DNY
01. 07. | 19.30 | Zahajovací koncert: Belfiato Quintet. Členové kvintetu jsou členové předních českých orchestrů (Česká
filharmonie, PKF – Prague Philharmonia, Orchestr Národního
divadla) a jako sólisté získali mnohá ocenění. Belfiato Quintet:
Otto Reiprich – flétna, Jan Souček – hoboj, Jiří Javůrek – klarinet, Ondřej Šindelář – fagot, Kateřina Javůrková – lesní roh |
prostory v jednání
02. 07. | 19.30 | Ladies First. Koncert mladých polských
umělkyň – klavíristky Anny Miernik a klarinetistky Barbary
Borowicz, které za sebou mají debuty ve slavné newyorské Carnegie Hall nebo v Opeře v Sydney představí program, sestávající ze
skladeb výrazných polských skladatelů jako jsou Fryderyk Chopin,
Krysztof Penderecki, Witold Lutoslawski a další | prostory v jednání
03. 07. | 19.30 | Clarimonia Ensemble /Bamberk/. Clarimonia Ensemble ve složení Jochen Seggelke, Bernhard Kösling
a Ekkehard Sauer předvede repertoár od baroka až po raný romantismus. Zazní díla W. A. Mozarta, A. Salieriho, A. Nudery, J. M.
Hotteteurra a dalších v provedení na dobové nástroje – barokní
a klasicistní klarinet, basetové rohy a unikátní clarinet d’amore
| Barokní kaple, Italský kulturní institut, Šporkova 14, Praha 1
04. 07. | 19.30 | The Best Of. Tradiční, publikem oblíbený
koncert, na kterém každoročně vystupují vybraní rezidenti
mistrovských kurzů s klavírním doprovodem, společně se svými
pedagogy, kteří jsou zároveň špičkovými sólovými interprety.
Program koncertu je vždy „živým organismem“, vznikajícím dle
nastudovaného repertoáru účastníků kurzů | Kostel sv. Vavřince,
koncertní síň Pražského jara, Hellichova 18, Praha 1
06. 07. | 18.00 | Závěrečný koncert: Klarinet napříč Evropou. Slavnostní závěrečný koncert projektu, na kterém mladí
klarinetisté z různých zemí Evropy představí výsledky své práce.
Festivalový ansámbl pod vedením Víta Spilky, složený ze všech
účastníků mistrovských kurzů se stane živelnou pomyslnou tečkou
za dalším úspěšným ročníkem | Koncertní sál, Zámek Štiřín

STYLOVÉ VEČERY
koncertní cyklus komorního orchestru
Harmonia Praga
Miroslav Vilímec – umělecký vedoucí
Štefan Britvík – dirigent
Další informace na www.harmoniapraga.cz

 pořádá Art, o. s. ve spolupráci s Harmonia Praga a Novoměstskou
radnicí
 ceny abonentek na 7 koncertů: 1550 Kč/1050 Kč snížená cena (pro
držitele abonentní vstupenky je na každém koncertě zajištěno místo
v předních řadách)
 ceny vstupenek: 320 Kč/170 Kč snížené cena (studenti, senioři, ZTP
a ZTP/P)
 večerní pokladna: hodinu před začátkem v místě konání koncertu
 info, rezervace, prodej vstupenek a abonentek: tel. +420 777 317 186,
info@harmoniapraga.cz

KONCERTNÍ SÁLY
RUDOLFINUM

Alšovo nábř. 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 227 059 227 (rezervace, informace)

DVOŘÁKOVA SÍŇ
25. 06. | 19.30 | Pražská letní noc s KOA. Úč. Komorní orchestr
Akademie, dir. Pavel Hryzák, David Šugárek – klavír. Program: R. Schumann: Klavírní koncert a moll op. 54, L. van Beethoven: Symfonie č. 6
F dur, op. 68„Pastorální“ | předprodej vstupenek na ticket@koapha.cz,
Via Musica a 1 h před koncertem v pokladně Rudolfina.
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
a v dalších předprodejích

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

 koncerty jsou s přestávkou

Cyklus Stylové večery (5. ročník):
Počínaje lednem 2018 začal cyklus 7 koncertů komorního orchestru „Harmonia Praga“. Cyklus je nazván Stylové večery a provede
vás hudbou různého zaměření pod taktovkou dirigenta Štefana
Britvíka. Průvodní slovo bude mít Miroslav Vilímec, umělecký
vedoucí a sólista komorního orchestru „Harmonia Praga“, který
posluchače v průběhu jednotlivých večerů seznámí se skladateli
a jejich díly.
28. 06. | 19.30 | V letním ladění – Vivaldi, Piazzolla a prosluněné Rumunsko
06. 09. | 19.30 | Géniové si nezávidí – Mendelssohn – velký
ctitel J. S. Bacha
02. 10. | 19.30 | Italský večer – Perly baroka a pocta N. Paganinimu
06. 12. | 19.30 | Vánoce se blíží – W. A. Mozart a česká klasika
TÓNY ARCHITEKTURY
Cyklus koncertů
 pořádá Komorní spolek Variace
 prodej vstupenek: www.colosseumticket.cz, vstupné 250 Kč/snížené
150 Kč

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

www.kampocesku.cz

SMETANOVA SÍŇ
13. a 14. 06. | 19.30 | Symfonický orchestr hl. m. Prahy
FOK, José Cura – tenor, dirigent. Program: J. Cura, C. Guastavino, C. López, Buchardo, A. Ginastera, latinsko-americké písně,
M. Karłowicz: Symfonie e moll op. 7 „Znovuzrození“ (česká premiéra) | Setkání s umělci 14. 6. v 18.15 | FOK
18. 06. | 19.30 | Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dir.
Petr Altrichter. Program: B. Smetana: Má vlast | FOK
27. a 28. | 19.30 | Závěrečný koncert. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Pietari Inkinen, Kühnův smíšený
sbor, sbm. Jaroslav Brych, Jolana Fogašová – soprán, Eliška
Weissová – alt, Simon O’Neill – tenor, Peter Mikuláš – bas.
Program: E. Rautavaara: Na počátku (česká premiéra), R. Wagner:
Scény Parsifala ze stejnojmenné opery Parsifal: Kouzlo Velkého pátku, árie Parsifala„Amfortas! Die Wunde!“ a„Nur eine Waffe taugt!“,
L. Janáček: Glagolská mše | Setkání s umělci 28. 6. v 18.15 | 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

AAbezbariérový přístup
 předprodej vstupenek: v pokladně Atria (otevřeno po a st
15.00–18.00 a ve dnech konání koncertů 1 hodinu před začátkem),
v síti Ticketportal a na www.atriumzizkov.cz; rezervace vstupenek na
tel. +420 222 721 838
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04. 06. | 17.00 | Fresh senior: Léto v hudbě. Koncert klasické a filmové hudby v podání violoncellistky Anežky Kyselkové
a violistky Růženy Dvořákové. Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních
období – Léto. Koncert bude doprovázen slovem o hudbě, skladateli a dalších dílech, ve kterých se setkáme s motivem „Léta“ |
pořádá Porte v koprodukci se Za Trojku | vstup zdarma
07. 06. | 19.30 | Broken Ghost Consort se zvláštním hostem
Michalem Ratajem. Matthew Goodheart – piano, perkuse,
elektronika, Georg Wissel – klarinet, altsaxofon, George Cremaschi
– kontrabas, elektronika, Michal Rataj – elektronika | pořádá Za
Trojku | vstupné 150/100 Kč | Kaple
12. 06. | 19.30 | Bukač Trio. Roman Placzek (USA) – violoncello,
Elena Nezhdanova (USA) – klavír, Vladimír Bukač (CZ) viola. Program: G. Faure, F. Chopin, J. Brahms | pořádá Za Trojku | vstupné
150/100 Kč | Kaple
14. 06. | 19.30 | Pavel Voráček – klavír. Program: cyklus Beethovenovy sonáty | pořádá Za Trojku | vstupné 150/100 Kč | Kaple
16. 06. | 19.00 | Tutto Italiano. Vystoupení studentů Gymnázia
Ústavní pod vedením sbm. Stanislava Mistra. Program: W. A. Mozart, G. F. Händel, výběr z oratoria Juditha triumphans A. Vivaldiho
| koncert je součástí akce Tutto Italiano, která proběhne 16. 6. na
náměstí Jiřího z Poděbrad | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3 ve
spolupráci s CAMIC
ČESKÉ MUZEUM HUDBY

Karmelitská 388/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

21. 06. | 19.00 | Letní koncert – „Rosa na českou notu“.
Účinkuje: Komorní smíšený pěvecký sbor ROSA, dir. Radek Šalša,
Ondřej Valenta – doprovod. Program: skladby českých autorů –
B. M. Černohorský, A. Dvořák, B. Martinů, A. Tučapský, P. Eben,
V. Kozel a další.
DIVADLO NA REJDIŠTI

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

14. 06. | 19.00 | J. R. Rozkošný: Černé jezero. Operní představení žáků pěveckého oddělení. Hudební nastudování Tomáš
Hála, režie Gustav Skála.
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) –
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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
02. 06. | 19.30 | Doktorandský koncert. Věra Kestřánková
– klarinet, spoluúčinkují: Pavla Michalová, Iva Středová - housle,
Vladimír Michal – viola, Štěpán Drtina – violoncello, klavírní spolupráce odb. as. Daniel Wiesner. Program: A. Berg, O. Schoeck,
R. Růžička, L. Bernstein, A. Fried | vstupné 100 Kč (nečíslovaná
verze sálu)
09. 06. | 19.30 | Koncert komorního sboru HAMU – Akademičtí komorní pěvci, řídí František Fiala, účinkují: Nikola
Uramová, Nela Skarková, Olga Novotná, Radek Martinec, Ada
Bílková, Juraj Purdeš, Lucie Laubová - zpěv, Marie Pochopová
– varhany. Program: A. Vivaldi, G. B. Pergolesi, W. A. Mozart,
L. Weisse, A. Dvořák, F. Fiala, J. S. Bach, A. Bruckner, O. Messiaen
| vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
21. 06. | 19.30 | Absolventský koncert. Roman Czepa –
klavír, spoluúčinkují: Ondřej Papež, Karin Kašparová – housle,
Pavlína Malíková – viola, Nozomi Sekine – violoncello. Program:
F. Chopin, L. van Beethoven, F. Liszt, C. Franck | vstupné 100 Kč
(nečíslovaná verze sálu)
24. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Daniel Knut Pernet –
varhany, spoluúčinkuje Martin Homolka – pozoun. Program:
P. Eben | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
GALERIE
03. 06. | 17.00 | Ročníkový koncert. Pavel Pospíšil – kontrabas, spoluúčinkuje Ivana Pokorná - harfa, smyčcový kvintet,
klavírní spolupráce odb. as. Karel Vrtiška. Program: A. Míšek,
S. Hippmann, G. Bottesini, M Braunfels | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
04. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Johanna Haniková
– klavír, spoluúčinkuje Jakub Junek – housle. Program: J. S.
Bach, R. Schumann, C. Franck | volný vstup do vyčerpání kapacity
míst v sále
06. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Bára Císařovská –
klavír. Program: J. S. Bach, F. Schubert, S. Rachmaninov, L. van
Beethoven, F. Liszt, S. Prokofjev | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
07. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Jarmila Holcová – klavír,
spoluúčinkuje Eva Kývalová – zpěv, klavírní spolupráce odb. as. Ivo
Kahánek. Program: W. A. Morzart, F. Chopin, V. Bellini, J. Massenet, A. Copland | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
08. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Marie Pawlowská –
klavír. Program: S. Rachmaninov, E. Suchoň, U. C. Erkin | volný
vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
09. 06. | 19.30 | Společný koncert kateder klávesových,
dechových, smyčcových nástrojů a katedry skladby – účinkují: David Danel – housle, Vilém Petras – violoncello, Andrea

Mottlová, Daniel Chudovský, Andrea Vavrušová – klavír, Jana
Jarkovská – flétna, Rudolf Kvíz – recitátor. Program: J. Cage,
D. Chudovský, A. Flodin, G. Holst, A. Pärt, P. Kako, I. Kurz, M. Tóth
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
10. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Natalie Schwamová
– klavír. Program: J. S. Bach, F. Schubert, W. A. Mozart, S. Rachmaninov | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
11. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Eliška Mourečková –
zpěv, spoluúčinkují: Nikola Uramová, Rostislav Florian, Jakub
Hliněnský, Michael Skalický – zpěv, klavírní spolupráce doc. Katarína Bachmannová. Program: A. Dvořák, J. Brahms, G. Bizet,
Ch. W. Gluck, W. A. Mozart, B. Smetana, J. B. Foerster, G. Rossini
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
12. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Šimon Marek – violoncello, spoluúčinkuje Jakub Sládek – klavír. Program: J. Brahms,
A. Piazzola, D. Šostakovič | volný vstup do vyčerpání kapacity
míst v sále
15. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Anna Šimková – viola,
spoluúčinkuje Jenovéfa Boková – housle, klavírní spolupráce Silvie Ježková, odb. as. Karel Vrtiška. Program: W. A. Mozart, E. Grieg,
B. Bartók, A. Chačaturjan | volný vstup do vyčerpání kapacity
míst v sále
17. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Anna Havranová –
kytara, spoluúčinkuje Alžběta Kohoutová – kytara. Program:
S. L. Weiss, E. Angulo, N. Coste, J. K. Mertz, F. Sort, S. Assad | volný
vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
18. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Jarmila Vávrová – hoboj, spoluúčinkují: Marie Krupková – cembalo, Matěj Štěpánek
- violoncello a Kalabis Quintet, klavírní spolupráce odb. as. Miloslava Machová. Program: F. Couperin, F. Poulenc, K. Slavický,
A. Dvořák | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
30. 06. | 19.30 | Absolventský koncert. Martin Balda
– housle, spoluúčinkují: Ančerlovo kvarteto (Lukáš Novotný,
Martin Balda, Ondřej Martinovský, Daniel Petrásek). Program:
W. A. Mozart, C. Franck, A. Dvořák | volný vstup do vyčerpání
kapacity míst v sále

RESPIRIUM
18. 06. | 19.00 | Ročníkový koncert. Filip Dvořák – cembalo,
spoluúčinkuje Jiří Sycha – barokní housle. Program: J. S. Bach,
F. Couperin, J. K. Kerll, J. B. Wanhall | volný vstup do vyčerpání
kapacity míst v sále | Součástí ročníkového koncertu bude vystoupení 17. 6. v 18.00 v kostele sv. Klimenta v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Prague Multicultural Music Project
KONCERT NA LETNÍ SCÉNĚ
18. 06. | 16.00 | Jazzové nádvoří – přehlídka jazzových ansámblů HAMU a JAMU pod vedením Jiřího Slavíka, Luboše Soukupa,
Jaromíra Honzáka a dalších. Zazní hudba Björk, Steva Swallowa,
Porgy and Bess atd. Na závěr vystoupí Rytmický ansámbl pod
vedením Jiřího Slavíka spolu s hosty z Ghana Dance Ensemble.
KONCERTY DALŠÍCH POŘADATELŮ

SÁL MARTINŮ
01. 06. | 18.00 | „Skladatelé dětem – děti skladatelům“.
Úč. nejmladší interpreti – předškoláčci, školáci a studenti z Prahy
a Plzně ve skladbách současných českých hudebních skladatelů
pro děti a mládež | pořádá Společnost českých skladatelů AHUV
| informace: db.ahuv@seznam.cz, tel. 731 409 039, 723 784
117, 251 553 996 (zázn.), www.ahuv.cz | vstup volný – vstupné
dobrovolné
KAISERŠTEJNSKÝ PALÁC

Praha 1, Malostranské nám. 23/37

04. 06. | 19.30 | Luboš Sluka – slavnostní jubilantský koncert (90 let). Ve skladbách jubilanta úč. K. Englichová – harfa,
V. Veverka – hoboj, J. Hrubý – zpěv, Trio Bergerettes (D. Oerterová
– housle, T. Strašil – violoncello, B. K. Sejáková – klavír) | pořádá Společnost českých skladatelů AHUV | informace: db.ahuv@
seznam.cz, tel. 731 409 039, 723 784 117, 251 553 996 (zázn.),
www.ahuv.cz | vstup volný - vstupné dobrovolné
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KONCERTNÍ SÁL
PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

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

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

20. 06. | 19.00 | Barokní soubory Pražské konzervatoře,
dramaturgie a moderace prof. Jakub Kydlíček | vstup zdarma
KONZERVATOŘ JANA DEYLA

Maltézské nám. 14, 118 00 Praha 1

07. 06. | 19.30 | Barokní ženy – hudebně dramatické představení o italských skladatelkách provázené jejich hudbou. Účinkují: M. Pavlíková – F. Caccini, I. Leonarda, K. Rýznarová
– B. Strozzi, J. Janků – mezzosoprán a trojřadá barokní
harfa, B. Hulcová – theorba. Scénář J. Janků, režie I. Dostálek
| www.musicapoetica.cz | prodej vstupenek: Via Musica, Staroměstské nám. 14, Praha 1, www.pragueticketoffice.com | Sál
Jana Drtiny
08. 06. | 18.00 | „Skladatelé dětem – děti skladatelům“.
Úč. nejmladší interpreti – předškoláčci, školáci a studenti z Prahy,
Dobříše a Olomouce | pořádá Společnost českých skladatelů AHUV.
Ve skladbách současných českých hudebních skladatelů pro děti
a mládež | informace: db.ahuv@seznam.cz, tel. 731 409 039,
723 784 117, 251 553 996 (zázn.), www.ahuv.cz | vstup volný
– vstupné dobrovolné
13. 06. | 19.00 | Šanson – věc veřejná. Úč. Petr Ožana, Jan
Petránek, Filip Sychra, Jana Rychterová – kytara, zpěv, Michal
Žára, Marta Balejová a hosté | Poř. Společnost populární hudby
a jazzu při AHUV ve spolupráci s OSA | Sál školy
OBŘADNÍ SÍŇ VYSOČANSKÉ RADNICE

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

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

14. 06. | 19.00 | „Sonáta v proměnách staletí“. Sebastian
Trio – flétna, violoncello, klavír. Program: A. Vivaldi, A. Dvořák, G. Ph. Telemann, B. Martinů.
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01. 06. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Zuzana Kopřivová – soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. Bach: Fantasie
G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Exsultate, jubilate.
01. 06. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek Zvolánek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá noční
hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr.
02. 06. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Miroslav Kejmar – trubka a křídlovka. Program: A. Vivaldi: Koncert a moll,
G. F. Händel: Gloria in Excelsis Deo, T. Albinoni: Adagio pro trubku
a varhany, J. Pachelbel: Ciaccona.
02. 06. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historických
nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona Škvárová –
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program:
W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, A. Dvořák: Ave Maria,
A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba k ohňostroji.
03. 06. | 17.00 | Canto corno e organo, Věra Trojanová –
varhany, Radka Kyralová – mezzosoprán, Tomáš Kyral –
lesní roh. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga amoll, W. A.
Mozart: Gloria, C. Franck: Panis Angelicus, G. Caccini: Ave Maria.
03. 06. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráčková
– housle, Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart: Malá
noční hudba, J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, hoboj a orchestr,
A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, A. Dvořák: Symfonie
č. 9 e moll „ Z Nového světa“.
04. 06. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S.
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A.
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
05. 06. | 17.00 | Michal Hanzal – varhany, František Bílek
– trubka. Program: G. F. Händel: Sinfonia-Návrat královny ze
Sáby, J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, G. Ph. Telemann: Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart:
Fantasie f moll KV 594.
06. 06. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Hana Jonášová
– soprán (sólistka Opery Národního divadla). Program:
L. Vierne: Carillon de Westminster, G. F. Händel: Messiah, W. A.
Mozart: Exsultate, jubilate, F. Schubert: Ave Maria.

07. 06. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F.
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
08. 06. | 17.00 | František Šťastný – varhany, cembalo,
Vratislav Vlna – hoboj. Program: G. Ph. Telemann: Fantasie
D dur pro sólový hoboj, J. S. Bach: Fantasie a fuga g moll, W. A.
Mozart: Introdukce a fuga C dur, G. F. Händel: Fuga F dur.
08. 06. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Yvona
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla), Miroslav Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach:
Braniborský koncert č. 2 F dur, A. Vivaldi: Alleluja, W. A. Mozart:
Ave Verum Corpus, N. Paganini: Sonata e moll.
09. 06. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Zuzana Kopřivová – soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. Bach: Fantasie
G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Exsultate, jubilate.
09. 06. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program:
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
10. 06. | 17.00 | Pražské dechové kvinteto. Jan Machat
– flétna, Jurij Likin – hoboj, Vlastimil Mareš – klarinet,
Miloš Wichterle – fagot, Jan Vobořil – lesní roh. Program:
W. A. Mozart: Předehra k opeře Kouzelná flétna, L. van Beethoven: Dechový kvintet Es dur, G. Bizert: Jeux d’enfants, J. Haydn:
Divertimento B dur.
10. 06. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S.
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F Dur
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A.
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
11. 06. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass Ensemble, Jan Kalfus – varhany. Program: J. S. Bach: Fantasie
a fuga g moll BWV 542, A. Dvořák: Humoreska, W. A. Mozart:
Malá noční hudba, G. Gershwin: Four Hits For Five.
12. 06. | 17.00 | Jan Kalfus – varhany, Yvona Škvárová –
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program:
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie z opery
Xerxes, W. A. Mozart: Andante F dur, A. Dvořák: Biblické písně.
13. 06. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Miroslav Lopuchovský – flétna. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga c moll,
G. F. Händel: Sonáta F dur, G. Ph. Telemann: Fantasia G dur, M. Marais: Les Folies d´Espagne.
14. 06. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F.
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
15. 06. | 17.00 | Marie Šestáková – varhany, Zuzana Kopřivová – soprán. Program: J. S. Bach: Preludium a Fuga c moll,
A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Korunovační mše C dur, G. Caccini:
Ave Maria, C. Frank: Chorál a moll.
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15. 06. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek Zvolánek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“ (Largo), M. Ravel: Bolero, W. A. Mozart: Malá noční
hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr.
16. 06. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Petr Přibyl
– viola. Program: J. S. Bach: Fantasie g moll BWV 542, G. Ph. Teleman: Koncert G dur, W. A. Mozart: Intráda a fuga C dur, C. Franck:
Preludium, fuga a variace op. 18.
16. 06. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historických
nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona Škvárová –
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program:
W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, A. Dvořák: Ave Maria,
A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba k ohňostroji.
17. 06. | 17.00 | Prague Mozart Trio, Štefan Britvík (umělecký vedoucí) – klarinet, Miloš Bydžovský – klarinet, Petr
Němeček – fagot, Yvona Škvárová – mezzosoprán (sólistka
Opery Národního divadla). Program: W. A. Mozart: Divertimento č. 3, KV 229, G. F. Händel: Árie z opery Xerxes, A. Vivaldi:
Gloria in D, L. van Beethoven: Trio C dur.
17. 06. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass Ensemble, Jan Kalfus – varhany. Program: J. S. Bach: Fantasie
a fuga g moll BWV 542, A. Dvořák: Humoreska, W. A. Mozart:
Malá noční hudba, G. Gershwin: Four Hits For Five.
18. 06. | 20.00 | Concert for organ and orchestra, Aleš Bárta
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S.
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A.
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
19. 06. | 17.00 | Michal Hanzal – varhany, František Bílek
– trubka. Program: G. F. Händel: Sinfonia-Návrat královny ze
Sáby, J. S. Bach: Preludium a fuga G dur BWV 541, G. Ph. Telemann: Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart:
Fantasie f moll KV 594.
20. 06. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Jana Jonášová
– soprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: J. S.
Bach: Jesu bleibet meine Freude, W. A. Mozart: Missa in C „Agnus
Dei“, A. Dvořák: Biblické písně, Ch. M. Widor: Toccata.
21. 06. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historických
nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona Škvárová –
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program:
W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, A. Dvořák: Ave Maria,
A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba k ohňostroji.
22. 06. | 17.00 | František Šťastný – varhany, Miroslav Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach: Fantasie G dur, J. Pachelbel:
Ciaccona in C a Celebre Canon, D. Buxtehude: Preludium a fuga
f moll, C. Franck: Prayer de Notre Dame.
22. 06. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráčková
– housle, Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart: Malá
noční hudba, J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, hoboj a orchestr,
A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, A. Dvořák: Symfonie
č. 9 e moll „Z Nového světa“.
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23. 06. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Zuzana Kopřivová – soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. Bach: Fantasie
G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Exsultate, jubilate.
23. 06. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historických nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program:
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
24. 06. | 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. Mozart:
Sonáta C dur KV 330, B. Smetana: Z domoviny, A. Dvořák: Humoreska.
24. 06. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpánka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka.
Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria,
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy a Bess.
25. 06. | 20.00 | Concert for organ and orchestra. Aleš Bárta
– varhany, Camerata Pragensis Orchestra. Program: J. S.
Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565, G. F. Händel: Koncert F dur
op. 4 pro varhany a orchestr, A. Vivaldi: Koncert a moll op. 3, W. A.
Mozart: Sonáta C dur KV 336 pro varhany a smyčcový orchestr.
26. 06. | 17.00 | Jan Kalfus – varhany, Yvona Škvárová –
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program:
J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, G. F. Händel: Árie z opery
Xerxes, W. A. Mozart: Andante F dur, A. Dvořák: Biblické písně.
27. 06. | 17.00 | Josef Popelka – varhany. 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.
28. 06. | 17.00 | Saint Nicholas Chamber Soloists, Michal
Hanzal – varhany, Martina Bauerová – soprán, František
Bílek – trubka. Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, G. F.
Händel: Messiah, A. Vivaldi: Gloria, C. Saint-Saëns: Ave Maria.
29. 06. | 17.00 | Josef Kšica – varhany, Tomáš Jindra – bas.
Program: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, F. Schubert: Ave Maria,
A. Dvořák: Biblické písně, G. Verdi: Requiem.
29. 06. | 20.00 | Prague String Orchestra, Adéla Vondráčková
– housle, Vratislav Vlna – hoboj. Program: W. A. Mozart: Malá
noční hudba, J. S. Bach: Koncert D dur pro housle, hoboj a orchestr,
A. Vivaldi: Koncert F dur pro hoboj a orchestr, A. Dvořák: Symfonie
č. 9 e moll „Z Nového světa“.

Kupon lze uplatnit vždy
30 minut před začátkem
vybraného koncertu
v pokladně chrámu
sv. Mikuláše na Staroměstském
nám., Praha 1.
Platnost slevy do 30. 6. 2018.
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1+1

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

jednotlivé slevy nelze sčítat

Koncert vážné hudby v chrámu
sv. Mikuláše

30. 06. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Miroslav Kejmar – trubka a křídlovka. Program: A. Vivaldi: Koncert a moll,
G. F. Händel: Gloria in Excelsis Deo, T. Albinoni: Adagio pro trubku
a varhany, J. Pachelbel: Ciaccona.
30. 06. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historických
nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona Škvárová –
mezzosoprán (sólistka Opery Národního divadla). Program:
W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, A. Dvořák: Ave Maria,
A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba k ohňostroji.
JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA

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

Cyklus varhanních koncertů – 6. ročník:
27. 06. | 18.00 | Jitka Chaloupková a Václav Peter – varhany. Program: díla J. Kriegera, L. Grossi da Viadana, J. S. Bacha,
A. Solera, F. Mendelssohna-Bartholdyho, E. F. Gaeblera a P. Ebena.
REFEKTÁŘ KLÁŠTERA EMAUZY

Vyšehradská 49, 120 00 Praha 2

01. 06. | 19.00 | Emauzský sbor a orchestr, dir. Tomáš
Čechal; sbm. Marie Matějková; sólisté Olessia Baranová,
Veronika Mráčková Fučíková, Bronislav Palowski, Vladimír
Jelen. Program: výběr z duchovních skladeb A. Vivaldiho, A. Caldary, Ch. Gounoda, A. Brucknera a G. Fauré | vstupenky je možno
zakoupit týden před koncertem ve vrátnici kláštera Emauzy
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: tel. +420 272 736 724, 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

01., 03., 22., 24. 06. | 19.00 | Skvělé árie pro soprán a trubku.
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.
02., 12., 14., 20., 23., 26., 28. 06. | 19.00 | Slavné Ave
Maria a česká barokní hudba. Michaela Rózsa 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.
05., 07., 19., 21. 06. | 19.00 | Ave Maria; Bach – Air; Mozart
– Ave verum. Terezie Švarcová – soprán nebo Veronika Fučíková
Mráčková – mezzosoprán, Tomáš Kokš – housle, Michaela Káčerková – 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.

06., 09., 13., 16. 06. | 19.00 | Ave Maria a další árie pro
soprán a trubku. Hana Jonášová – 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
08., 10., 15., 17., 29. 06. | 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. Seger, A. Rejcha, F. Schubert, W. A. Mozart, C. Saint-Saëns, G. Caccini.
ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA

Vězeňská ul. 1, 110 00 Praha 1

 koncerty pořádá BM Art Agency – Jiří Fiedler, Rokycanova 9, 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

03. 06. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium,
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff:
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla
a židovské písně.
04. 06. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium,
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An American in Paris, Summertime.
05. 06. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium,
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff:
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla
a židovské písně.
06. 06. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán.
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini,
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
07. 06. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Händel,
L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, G. Mahler,
G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, L. Bernstein:
West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bohemian Rhapsody.
10. 06. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium,
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff:
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla
a židovské písně.
11. 06. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium,
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An American in Paris, Summertime.
12. 06. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium,
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff:
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla
a židovské písně.
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13. 06. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán.
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini,
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
14. 06. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Händel,
L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, G. Mahler,
G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, L. Bernstein:
West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bohemian Rhapsody.
17. 06. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: Carmina
Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me Argentina,
G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla a židovské písně.
18. 06. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium,
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An American in Paris, Summertime.
19. 06. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: Carmina
Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me Argentina,
G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla a židovské písně.
20. 06. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán.
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini,
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
21. 06. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Händel,
L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, G. Mahler,
G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, L. Bernstein:
West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bohemian Rhapsody.
24. 06. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: Carmina
Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me Argentina,
G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla a židovské písně.
25. 06. | 19.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium,
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An American in Paris, Summertime.
26. 06. | 19.00 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium,
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff:
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla
a židovské písně.
27. 06. | 19.00 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán.
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini,
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
28. 06. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Händel, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni,
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley,
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bohemian Rhapsody.
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kluby, kulturní
centra
VOŠUP A SUPŠ

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

Jedná se o obnovení školní tradice z šedesátých
let dvacátého století. Novodobou řadu koncertů zahajoval Jaroslav Hutka I. koncertem na schodech 19. 12. 2012. Od té
doby se v Koncertech na schodech představili Jaroslav Svěcený,
Miloslav Klaus, Alexander Shonert, studenti Konzervatoře
a ZUŠ JM, Klapkova a Adolfa Voborského.
KONCERTY NA SCHODECH
07. 06. | 18.00 | Pohřební kapela z Prahy – nevšední hudební
společenstvo Pohřební kapela působí na naší scéně od roku 1998.
Její hudba by se dala charakterizovat jako „urban folkcore“ alias
„lidový crossover“. Hrají české, moravské i slovenské lidovky ve
svižnějším tempu laděné do hip hopu, punku, folku, reggae i word
music. Pohřební kapela vystoupila např. s Bobanem Markovičem
nebo se skupinou Balkan Beat Box. Zahrála si na festivalech v Dublinu, Manchestru, Wroclawi či Bratislavě.

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. 06. | 21.00 | Soukup/Dorůžka Q – top modern jazz jazz
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02. 06. | 21.00 | Steve Walsh Band (USA/CZ) – „high energy“
mix originálů, soul jazzu & „swingin’ stuff“...
03. 06. | 21.00 | UMG jam session hosted by Luboš Soukup
& Taras Voloscuk – modern jazz & víc – COME TO JAM!
04. 06. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) –
Chicago blues artist & band
05. 06. | 21.00 | Roman Pokorný trio – jazz, blues & víc – Zlatý
Anděl a další ceny
06. 06. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues
– Zlatý Anděl a další ceny
07. 06. | 21.00 | Filip Gondolán session – strhující vokalista
a multiinstrumentalista – funk jazz
08. 06. | 21.00 | Cyrille Oswald Q. – špičkový současný jazz
s příměsí world music
09. 06. | 21.00 | Sebe & Max Voegler Reunion feat Najponk
(p) & Taras Voloscuk (ac.b.) – be–bop, standards & víc...
10. 06. | 21.00 | UMG jam session – ….the great American
songbook & víc – COME TO JAM!
11. 06. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) –
Chicago blues artist & band
12. 06. | 21.00 | Libor Šmoldas & Hammond organ trio
– rhythm‘n blues to jazz – „...rising jazz star“ – All About Jazz
13. 06. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues
– Zlatý Anděl a další ceny
14. 06. | 21.00 | Kristína Mihálová Band – strhující vokalistka
– nastupující jazzová generace
15. 06. | 21.00 | Ďuso Baroš Hard Bop Q – legendární trumpetista a swingující band
16. 06. | 21.00 | UMG Gang feat. Chunk Wansley (CZ/USA)
– strhující americký zpěvák a kapela
17. 06. | 21.00 | UMG jam session – tentokrát na téma: „Eric
Dolphy‘s music“ – COME TO JAM!
18. 06. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) –
Chicago blues artist & band
19. 06. | 21.00 | Roman Pokorný trio – jazz, blues & more –
Zlatý Anděl a další ceny
20. 06. | 21.00 | Paul Novotny Gypsy N Tango – potpourri
jazzu a tanga nuevo
21. 06. | 21.00 | Jan Kořínek – Stanislav Mácha – Jan Linhart Trio – rhythm’n blues & jazz trio – NEW!
22. 06. | 21.00 | Přemek Tomšíček Jazz 6tet – překvapivá
aranžmá & strhující sólisté – straight–ahead jazz
23. 06. | 21.00 | MK Band – špičkový vokální jazz a funk
24. 06. | 21.00 | UMG Blues Jam Session hosted by Chicago
bluesman Rene Trossman – COME TO JAM
25. 06. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) –
Chicago blues artist & band
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26. 06. | 21.00 | Libor Šmoldas & Hammond organ trio
– rhythm‘n blues to jazz – „...rising jazz star“ – All About Jazz
27. 06. | 21.00 | Jiří Maršíček Trio – jeden z nejslibnějších
kytaristů/zpěváků vycházejících z ryzího blues
28. 06. | 21.00 | Los Quemados – dynamická směs od bopu
až po funk
29. 06. | 21.00 | Charlie Slavik Revue (USA/CZ) – blues & shuffles
a výjimečný hráč na foukací harmoniku
30. 06. | 21.00 | Ondřej Štveráček Q – tenor saxofonový nářez... – straight–ahead jazz
KAŠTAN – SCÉNA UNIJAZZU

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

KONCERTY
01. 06. | 20.00 | Jan Burian – pravidelný večer s Kulturní
ozdravovnou | 120 Kč
03. 06. | 18.00 | Cars and Trains (US), Haco (JP), James Reindeer (UK), Gurun Gurun (CZ) – čtyři koncerty v jednom. Jen
si uši vyčistit a jít. Do Prahy se vrací japonská kouzelnice Haco ve
společnosti pardubicko-pražských hračičků Gurun Gurun. K tomu
elektronicko-folkový projekt Cars & Trains z Portlandu a britský
lyrik Reindeer (ex - James Reindeer), oba s novým albem | 200 Kč
04. 06. | 20.00 | Ruth Koleva (BG) – Bulharská soul – jazzová
zpěvačka a skladatelka, o které se pochvalně vyjádřili i Kamasi
Washington nebo Mark Ronson přiveze do Prahy své nové druhé
album | 180 Kč předprodej, 200 Kč na místě
05. 06. | 20.00 | Letní setkání osamělých písničkářů – společný večer před prázdninovou pauzou | 150 Kč
06. 06. | 20.00 | Přetlak Věku, Sklad by Walda – nevšední
tóny alternativních hledačů a industriální melodie | 130 Kč
08. 06. | 20.00 | Kolektivní Halucinace, Dark Astral, OneAm
– Kladenská alternativní kapela Kolektivní Halucinace si jako své
hosty pozvala elektronický, ambientně psychedelický projekt Dark
Astral a duo OneAm kombinující 70./80. léta s moderní elektronikou a s blues | 150 Kč
14. 06. | 20.00 | Jiří Weinberger: Co rok dal aneb Best Of –
průřez jazzovými kabarety Obydlený meteorit; Kdybych byl žralok;
Dobře vím, že jsi šedivá (mozková kůro) a Kabaret Ogden Nash.
Nonsens, nezávazný humor i závažné sdělení, hra s literárními
žánry, zhudebněná poezie a scénická montáž | 150 Kč
15. 06. | 20.00 | MamaPapa Banda – multikulturní hudební
guláš muzikantů z Maďarska, Slovenska, Srbska, Makedonie,
Francie, Alžírska nebo Turecka, usazených v Praze. Vhodný k poslechu i k tanci | 130 Kč
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16. 06. | 20.00 | Čerstvě natřeno, Česká disharmonie – Moravská alternativní parta po svém comebacku opět v Praze, a k tomu pražská „dlouhohrající kapela s podzemními kořeny, veselými
výboji, bohatou historií a nenapravitelnou budoucností“ | 150 Kč
20. 06. | 20.00 | Beata Bocek, Žofie Kabelková – osobité
písničkářky, obě po mateřské pauze, znovu na pódiu! | 130 Kč
21. 06. | 20.00 | Nonsen, Crispy Cheeks – dvojici pražských
kapel spojuje láska k blues, soulu či jazzu, ale nebrání se ani výletům k šansonu či worldmusic | 130 Kč
22. 06. | 20.00 | Jaro, Pandoo – kapela okolo ostravského
písničkáře Jarka Korbela a její debutové album Eternalism
produkované Martinem Tvrdým aka Bonusem patří k objevům
loňského roku. Spolu s nimi zahraje Pandoo, osobitý elektronický
experimentátor s houslemi | 150 Kč
23. 06. | 20.00 | První-poslední, Halbtal (D), Cosmic Jester (D)
– garážoví indie-rockeři z Prahy a berlínská dvojice kapel lovících
v post-punku, krautrocku a psychedelii, slibují temný a energický
večírek | 180 Kč
26. 06. | 20.00 | Sdružení rodičů a přátel RoPy, Janota 1935
– Pražská alternativní klasika, plná černého humoru a radostných
barev deprese | 130 Kč
27. 06. | 20.00 | Johuš Matuš, Muzikant Králíček – rurální
pop filmařky Johany Novotné a zcela seriózní písně z neseriózních
životů režiséra a frontmana Midi Lidí Petra Marka a muzikantů
známých z brněnské kapely Květy | 250 Kč
28. 06. | 19.30 | Hm… – na závěr před prázdninovou pauzou ve
speciálním koncertu „nejdomovštější“ kapela Kaštanu. Zazpívejte
si s námi: Nebude-li pršet, Open-Air | 150 Kč
OSTATNÍ
07. 06. | 20.00 | Milenky múz: Katka Šarközi – další z řady
talkshow v Kaštanu. Ženy-umělkyně ženskýma očima. Zpěvačku,
skladatelku i osobitou kytaristku, bude zpovídat kulturní teoretička a hudebnice Pavla Jonssonová | beseda 100 Kč
09. 06. | 15.00 | Divadlo Akorát: Hrátky s čertem – princezna
Dišperanda a její služebná Káča, se dostanou do pěkné patálie.
Čertovi zaprodají svou duši. Vysloužilý voják Martin Kabát to tak
ale nenechá a rozhodne se obě zachránit. Podaří se mu to? | dětské
představení 50 Kč
09. 06. | 17.00 | Kašler 2018 – studentská přehlídka Gymnázia Jana Keplera proběhne hned na třech scénách, a nabídne
půldruhé desítky folkových, rockových i elektronických seskupení
| festival 100 Kč
12. 06. | 18.30 | Ing. arch. Zdeněk Lukeš: Slavní německy
hovořící architekti, narození na našem území – žáci a spolupracovníci Adolfa Loose. Rudolf Wels, Heinrich Kulka, Jacques
Groag, Paul Engelmann, Kurt Unger a další autoři mnoha staveb
na našem území | přednáška 80 Kč předprodej, 100 Kč na místě
13. 06. | 20.00 | Turek & Turek uvádí – hudba v souvislostech, 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
16. 06. | 15.00 | Divadlo V batohu: Kašpárek a ježibaba
– veselý příběh o tom jak Kašpárkovi ježibaba přičaruje čertovské rohy. Kdo ho zachrání? A podaří se mu vysvobodit zakletou
princeznu Leontýnku? | dětské představení 50 Kč
18. 06. | 19.00 | Divadlo Na kusy: Spiknutí – černá komedie
z tajemného 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 | divadlo 120 Kč
19. 06. | 20.00 | PůlFullMoon – počátkem roku dělá bilance
skvělých vydaných alb a hudebních objevů kde kdo. Audiovizuální večer redaktorů měsíčníku Full Moon v čele s šéfredaktorem
Michalem Pařízkem ovšem zrekapituluje první letošní pololetí.
Koho zajímavého jste přehlédli a která alba vám utekla? | poslechový večer 100 Kč
23. 06. | 15.00 | Liduščino divadlo: Zvířátka a medvěd –
kontaktní pohádka s písničkami, určená pro nejmenší děti | dětské
představení 50 Kč
25. 06. | 19.00 | Jiří Černý: Ro(c)kování – tradiční poslechová
antidiskotéka | poslechový večer 90 Kč předprodej, 100 Kč na
místě
MALOSTRANSKÁ BESEDA

15. 06. | 20.30 | Esence – 20 let kapely!
16. 06. | 20.00 | Benefiční Barování se Sandrou Novákovou a Filipem Rajmontem
17. 06. | zavřeno
18. 06. | 20.30 | Jamie Marshall & The Amplified Acoustic
Band
19. 06. | 20.00 | Kateřina Steinerová & Her Swing Boys
20. 06. | 20.30 | Folimanka Blues
21. 06. | klub zadán
22. 06. | 20.30 | Krausberry
23. 06. | 11.00 | Motivu-You Vol. II: Suvereno, Tom,
Go Freedom a hosté
24. 06. | zavřeno
25. 06. | 19.30 | Nedostudovaní: Jak to vlastně bylo
s Markétkou
26. 06. | 20.30 | Bílá nemoc + Let’s Go To The Petrol Station
27. 06. | 20.00 | Potlach: Pacifik + Lístek
28. 06. | 20.30 | Laura a její tygři
29. 06. | 20.30 | Ester Kočičková & Luboš Nohavica
30. 06. | 20.00 | Blaženka + Jull Dajen
STŘELECKÝ OSTROV – LÉTO PRO PRAŽANY
Letní scéna Malostranské besedy
Střelecký ostrov, 110 00 Praha 1
www.letnak.cz

 ponton otevřen: po–pá 11.00–22.30; so–ne 10.00–22.30

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

 předprodej vstupenek: Ticketstream (www.ticketstream.cz)
 rezervace vstupenek na: pokladna@malostranska – beseda.cz,
tel.: +420 257 409 123
 otevřeno: 19.00–02.30

01. 06. | 18.00 | Prague Fringe 2018 – www.praguefringe.com
02. 06. | 18.00 | Prague Fringe 2018 – www.praguefringe.com
03. 06. | 15.30 | Pohodové melodie pro starší a pokročilé
aneb Písničková lékárna
04. 06. | 19.30 | Nedostudovaní: Jak to vlastně bylo
s Markétkou
05. 06. | 20.30 | Kranz
06. 06. | klub zadán
07. 06. | 20.30 | Magnum Jazz Bigband
08. 06. | 20.30 | Mole’s Wing Orchestra
09. 06. | 20.00 | Los Culos
10. 06. | 20.00 | C&K Vocal
11. 06. | 20.00 | Vosk
12. 06. | 20.00 | 7 pádů Honzy Dědka
13. 06. | 20.30 | Ivan Hlas trio
14. 06. | klub zadán

www.kampocesku.cz

01. 06. | 16.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep
tech, techno | ponton
02. 06. | 14.00 | Multy fest 2018 | velká scéna
03. 06. | 16.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep
tech, techno | ponton
04. 06. | 18.00 | Špuntkvaně – půl-punk | ponton
05. 06. | 18.00 | DJ IA – freestyle / mix | ponton
06. 06. | 18.00 | Headliner ponton – deep house, deep
tech, techno | ponton
07. 06. | 11.00 | Veletrh sociálních služeb – celý ostrov
08. 06. | 18.00 | FMcabaret – art rock-šanson | ponton
09. 06. | 11.00 | Holi open air | velká scéna
10. 06. | 17.00 | Promenádní swingový koncert: Bigband
Biskupcová | velká scéna
10. 06. | 18.30 | Bassbeats na pontonu: Djs Ric, Bastiens
/ host: Sayuz – drumandbass & raggajungle | ponton
11. 06. | 16.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep
tech, techno | ponton
12. 06. | 18.00 | Shottaz Island – dub / reggae / dancehall
| ponton
13. 06. | 19.00 | Tančírna 4People na Střeláku | ponton
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14. 06. | 19.00 | Michal Pavlíček – nové album „Pošli
to tam“ poprvé živě – hosté: Bára Basiková, Matěj
Ruppert, Jan Mráček a Pavel Bořkovec Quartet Kapela:
Miloš Meier – bicí, Martin Ivan – basa, Michal Nejtek –
klávesy – rock | velká scéna
15. 06. | 18.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep
tech, techno | ponton
16. 06. | 11.00 | Festival vína | celý ostrov
17. 06. | 16.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep
tech, techno | ponton
18. 06. | bez hudby
19. 06. | 18.00 | DJs IA & Ripclaw – freestyle / mix | ponton
20. 06. | 18.00 | Headliner ponton | ponton
21. 06. | 18.00 | Bubny Praha – rock | ponton
22. 06. | 18.00 | Radek Honc aka DJ Groovyluvah – jazz,
funk, soul | ponton
23. 06. | 10.00 | Just Woman by Reebok | celý ostrov
24. 06. | 18.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep
tech, techno | ponton
25. 06. | 18.00 | Vozovna Brazil – bosa-nova, samba, funk,
reggae, fusion | ponton
26. 06. | 18.00 | Shottaz Island – dub / reggae / dancehall
| ponton
27. 06. | 16.00 | BiggBoss Náplavka: Lazer Viking, The
Atavists, Hentai, Corporation, WWW, Maniak,
PSH | velká scéna
28. 06. | 19.00 | Kamil Střihavka & The Leaders Acoustic
Band! – rock | velká scéna
29. 06. | 18.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep
tech, techno | ponton
30. 06. | 18.00 | Ponton Beat Picnic – deep house, deep
tech, techno | ponton
PALÁC AKROPOLIS

Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3 – Žižkov
tel.: +420 296 330 913 (pokladna)
e-mail: info@palacakropolis.cz
www.palacakropolis.cz

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

02. 06. | 19.30 | Central European Jazz Connection /PL,
HU, SK, CZ | Velký sál
06. 06. | 19.30 | Laraaji /US + Hior Chronik /GR | Velký sál
08. 06. | 20.00 | Oli Alchemy | Velký sál
13. 06. | 19.30 | Chihei Hatakeyma /JP | Studio Alta
17. 06. | 18.30 | Hatebreed & Madball /US | Velký sál
27. 06. | 19.30 | Aquaserge /FR | Velký sál
10. 07. | 19.30 | Dälek /US | Velký sál
27. 07. | 18.30 | Obituary /US | Velký sál
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PŘIPRAVUJEME
14. 09. | Jazzanova /DE
15. 09. | Colours Selection uvádí: Alice Merton /DE
18. 09. | Soft Machine /UK
19. 09. | Music Infinity: Room40: Lawrence English /AU
+ TomaSZ Bednarczyk /PL
21. 09. | Spitfire Company & Mckenzie Tomski: MISS
Amerika Hatebreed & Madball
22. 09. | Budoár – 20 let Staré dámy!
VAGON CLUB

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

01. 06. | 21.00 | AC/DC Czech revival
01. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
02. 06. | 21.00 | Psí kšíry + Wosa + Halo Of The Sun
02. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
03. 06. | 21.00 | Airscrew + Never Left Behind
04. 06. | 21.00 | No Time + 2N Band
05. 06. | 21.00 | Keltské úterý: Dick O’Brass
05. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
06. 06. | 21.00 | Janis Joplin revival
06. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
07. 06. | 21.00 | Cuelebre (Španělsko) + Nemuer
07. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
08. 06. | 21.00 | Professor (Beatles, Lennon, Deep Purple,
Queen, AC/DC, etc...)
08. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
09. 06. | 21.00 | Nirvana Tribute In The Name Of Cobain
09. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
10. 06. | 21.00 | My Chemical Romance revival + Green
Day Prague Idiots
11. 06. | 21.00 | Faidon + Metal Craft
12. 06. | 21.00 | Keltské úterý: Vintage Wine + Chip&Co.
12. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
13. 06. | 21.00 | Ice Cream Maker
13. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
14. 06. | 21.00 | Czech Floyd – Pink Floyd Tribute Band
14. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
15. 06. | 21.00 | U2 Desire tribute
15. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
16. 06. | 21.00 | Guns ’n’ Roses Tribute – Reckless Roses
(Hu)
16. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
17. 06. | 21.00 | Crewtones + Jay Delver
18. 06. | 21.00 | Záviš kníže pornofolku
19. 06. | 20.00 | Hakka Maggies + Five Leaf Clover +
Vera Lux + Claim The Throne (Australie)

19. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
20. 06. | 21.00 | Trombenik – klezmer
20. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
21. 06. | 21.00 | Jimi Hendrix StoneFree Czech Experience
– Dani Robinson (U.S.A.)
21. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
22. 06. | 21.00 | Ozzy Osbourne & Black Sabbath revival
+ Iron Maiden revival Prague
22. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
23. 06. | 21.00 | Queenie – World Queen Tribute Band
23. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
24. 06. | 21.00 | Gwyn Ashton (Melbourne)
25. 06. | 21.00 | Neil Young revival (Santa Morella band)
+ The Police Tribute
26. 06. | 21.00 | Led Zeppelin Revival + Rock Automat
26. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
27. 06. | 21.00 | Red Hot Chili Peppers Paprikacze
27. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
28. 06. | 21.00 | Nirvana Revival Praha + Mr. StrangeR
28. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
29. 06. | 21.00 | Znouzectnost
29. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
30. 06. | 21.00 | Motörhead Revival + Blues Amplified
30. 06. | 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

středověké, renesanční, pravoslavné a romantické skladby | kostel
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
15. 06. | 09.30 | Trampské písně v podání učitelů a žáků ZŠ
U Boroviček | denní stacionář, vstup volný
16. 06. | 14.00 | Letní jarmark a květinová slavnost – stánky
s různými předměty a kavárna – vše za 20 Kč, taneční stan, hry
pro všechny věkové kategorie, soutěž o nejkrásnější květinový
kostým, občerstvení – pivo, limo, klobásy | zahrada Domova,
vstupné dobrovolné
17. 06. | 15.30 | Německé a francouzské baroko – účinkuje:
Duo Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová – flétna, Michal
Macourek – klavír). Program: skladby G. Ph.Telemanna, J. J. Quantze, J. S. Bacha, G. F. Händela, J. M. Leclaira a J. Ch. Naoudota |
refektář, vstupné dobrovolné
22. 06. | 17.00 | Flétna a klavír – letní koncert žáků Zuzany
Hrbkové z KC Průhon | refektář, vstupné dobrovolné
24. 06. | 17.00 | Kytarový koncert se zpěvem – účinkují: Zdeněk Dvořák, Hana Němcová, Martin Křehnáč – klasická kytara, Jan
Janda – klasická kytara a zpěv, Andrea Klepišová – zpěv. Program:
A. Vivaldi, C. Franck, G. Farrauto, ruské romance a sefardské písně
| kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která probíhá za základě povolení Magistrátu hl. města Prahy pod č. j.
S–MHMP/464339/2013 a byla vyhlášena na podporu činnosti
a provozu Domova, který slouží nemocným seniorům.
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

02. 06. | 14.00 | Dětská pouť – zábavné odpoledne se soutěžemi k Mezinárodnímu dni dětí | zahrada Domova, vstupné
dobrovolné
03. 06. | 17.00 | Koncert orchestru Musica Alternativa pod
vedením Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáčka – Lukáš Petřvalský – varhany, Stanislava Strnadová – mezzosoprán. Program:
A. Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach, P. Warlock, A. Dvořák a F. Míča
| kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
07. 06. | 10.00 | Dětské flétničky ze ZŠ Na Dlouhém lánu
pod vedením Veroniky Šindelové | denní stacionář, vstup
volný
10. 06. | 17.00 | Koncert smíšeného pěveckého sboru Naši
pěvci pod vedením Filipa Härtela – Lydie Härtelová – harfa.
Program: G. Palestrina, S. Rachmaninov, G. Fauré, J. Rheinberger,
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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 hudební nosiče různých národnostních menšin žijících v ČR s tématem „národnostní menšiny v historických obrazech“. Publikace
mají různé jazykové mutace.
Galerie – pravidelné výstavy, prezentace autorů z jednotlivých
národnostních menšin žijících v ČR.
Filmové a hudební projekce, besedy a klubové večery
s významnými osobnostmi a představiteli politického a veřejného života.
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Kulturně vzdělávací programy pro děti i dospělé (divadelní
představení, výchovné koncerty, přednášky, besedy a filmové
projekce).
NABÍDKA SLUŽEB
Pronájem prostor ke kulturně-společenskému vyžití, sál s kapacitou 80 míst, galerie (k sezení 20 míst), kavárna se zázemím pro
40 osob a několik zasedacích místnosti s kapacitou do 15 osob.
VÝSTAVY
Akademie Národnostních menšin – výstava | Galerie | od 3. 6.
do 16. 6.
Slovenskí maliari – výstava, DOMUS | Galerie | od 19. 6. do 30. 6.
AKCE
09. 06. | 19.00–01.00 | Muzejní noc – ve všech prostorách
DNM
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

KURZY/ DÍLNY/ OSTATNÍ
01. 06. | 14.00 | Dětský den u Chodovské tvrze – tradiční
dětský den | vstup zdarma
06. 06. | 16.00–19.00 | Patchwork – kurz základů ručně šitého patchworku. S sebou je třeba přinést šicí potřeby a látky.
Minimum 4 - max. 10 lidí, cena 300 Kč/ osobu. Rezervace nutná.
19. 06. | 18.00 | Josef Hlávka – největší český filantrop –
beseda o tvůrci snad 150 velkých stavebních realizací, zakladateli
a prvním prezidentovi České akademie císaře Františka Josefa pro
vědy, slovesnost a umění – bude vyprávět historik Petr Hora-Hořejš | vstupné 90/60 Kč
20. 06. | 16.00–19.00 | Patchwork – kurz základů ručně šitého patchworku. S sebou je třeba přinést šicí potřeby a látky.
Minimum 4 – max. 10 lidí, cena 300 Kč/ osobu. Rezervace nutná.
22. 06. | 19.00 | Poprask na laguně – hraje divadelní soubor
Hamlet při ZŠ Ke Kateřinkám
27. 06. | 19.00 | Strašidlo cantervilleské – hraje divadelní
soubor Hamlet při ZŠ Ke Kateřinkám
GALERIE

 jednotné vstupné 50/30 Kč

Svět (nejen dětské) ilustrace – Trnka, Lada, Born a další
Prodejní výstava prací nejvýznamnějších českých výtvarníků
20. století, kteří vynikali mimo jiné ve zcela specifickém žánru
ilustrace | do 13. 6.
Martina Fojtů – Obrazy, kresby a akvarely Akademická
malířka Martina Fojtů se věnuje střídavě malbě, kresbě, akvarelu
a koláži | od 27. 6. do 29. 7.
KULTURNÍ DŮM BARIKÁDNÍKŮ

KONCERTY
11. 06. | 19.00 | Jedenáctého na „Jedenáctce“ aneb Kvartet
Jiřího Válka – zazní slavné skladby zahraničních autorů ve stylu
swingu a latinsko-amerického jazzu, stejně jako ukázky vlastní
tvorby | vstupné 150/100 Kč
13. 06. | 18.00 | Antonín Gondolán – recitál – legendární
jazzový kontrabasista, skladatel, zpěvák a multiinstrumentalista
Antonín Gondolán. Antonín Gondolán – zpěv, kontrabas, Jakub
Tököly – klavír, Radek Němejc – perkuse | vstupné 150/100 Kč
20. 06. | 18.00 | Šansony na tvrzi – pravidelná šansonová
setkání. Vystoupí Václav Větvička, Petr Ožana, Filip Sychra a Jana
Rychterová | vstupné 130/100 Kč
28. 06. | 20.00 | Jazz klub Tvrz – Radek Němejc Quartet
– Jazz standards – jazzové standardy ve své autentické podobě! | vstupné 150/100 Kč | Restaurace Chodovská tvrz, kapacita
restaurace omezena
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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

03. 06. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
03. 06. | 14.00 | Dechovka Vršovanka – taneční odpoledne
04. 06. | 19.00 | Tančírna společenských tanců – vede
Blanka Vášová
05. 06. | 18.00 | Taurus – taneční večer
06. 06. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
06. 06. | 19.00 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
07. 06. | 18.00 | Eva a Vašek – taneční zábava
09. 06. | 09.00 | Bleší trh
10. 06. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
10. 06. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
12. 06. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
13. 06. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
17. 06. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
17. 06. | 14.00 | Laurus – taneční odpoledne
18. 06. | 19.00 | Setkání osad na Barče – trampský večer,
hrají: KTO a jejich hosté

19. 06. | 18.00 | Taneční orchestr St. Douši – taneční
zábava
20. 06. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
24. 06. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
24. 06. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
26. 06. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
27. 06. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
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. 06. | 17.00 | Fresh senior: Léto v hudbě – koncert klasické
a filmové hudby v podání violoncellistky Anežky Kyselkové a violistky Růženy Dvořákové. Ústřední motiv „Léta“ zazní ve skladbě
Antonia Vivaldiho ze známého díla Čtvero roční období. Koncert
bude doprovázen slovem o hudbě, skladateli a dalších dílech, ve
kterých se setkáme s motivem „Léta“. Vystupující interpretky jsou
profesionální muzikantky spolupracující v různých hudebních
seskupeních, věnují se také pedagogické práci v ČR i v zahraničí.“
| pořádá Porte v koprodukci Za Trojku, vstup zdarma, rezervace
nutná. POZOR, akce se koná v Atriu na Žižkově, Čajkovského 12
05. 06. | 17.00 | Divadlo Krasohled: Příběhy psíka Kubíka
– autorská pohádka o velkých dobrodružstvích jednoho malého
psíka na cestách. Hrají obě herečky, doprovázené živou hudbou
na harmoniku a flétnu koncovku. Vhodné pro děti od 3 let a jejich
rodiče | pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
06. 06. | 17.00 | Křeslo pro hosta – Václav Kopta – červnovým hostem moderátora Jiřího Vaníčka bude herec, zpěvák, textař
a hudebník Václav Kopta. Je známý především rolí mladého Radka
ve filmu Sněženky a machři. Účinkoval i v řadě dalších televizních
inscenací a filmů. Od roku 1986 je stálým členem divadla Semafor.
V průběhu večera zazpívá i několik písní ze svého semaforského
repertoáru | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma,
*rezervace nutná
12. 06. | 17.00 | Anička a letadýlko: Frutti di Mare – pohádka
spletená z hlubokých mořských chvil, zelených řas a zpěvu vodních
víl, kdo snědl zlatou rybku, toho trest moře nemine. Vhodné pro
děti od 4 let a jejich rodiče! | pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
19. 06. | 17.00 | Divadlo Bořivoj: Kašpárek – pohádka pro
nejmenší diváky, kteří se aktivně mohou zapojit do skečů s Kašpárkem. Loutkový hrdina Kašpar(ek) představuje tradici i současnost.
Tradici proto, že herci vycházejí z tradičních komických figur loutkového divadla, jako je např. Pulcinella (Itálie), Petruška (Rusko)
nebo Punch a Punch (Angliie). Náš Kašpárek má v Čechách tradici
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spíše marionetové loutky, ale kdysi to byl také maňas. Vhodné
pro děti od 3 let a jejich rodiče | pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
20. 06. | 18.00 | Literární večer – I v 68 se zpívalo – Plavovláska i Tři kříže, aneb texty písní jsou poezií všedního dne.
Veselé povídání a známé písně. Vystoupí Jiří Helekal a studenti
Mezinárodní konzervatoře Praha | pořádá Odbor kultury MČ Praha 3, vstup zdarma, *rezervace nutná
26. 06. | 17.00 | Vítání prázdnin s překvapením – divadlo
Koník: Jak Martin s Barborkou vypluli na moře – prázdniny
voní dálkami, ale i na louce za chalupou se dá zažít dobrodružství. Uvidíte, jak se z Martina a Barborky stali ostřílení mořští
vlci. Vhodné pro děti od 3 let a jejich rodiče | pořádá Za Trojku,
vstup 30/50 Kč
27. 06. | 17.00 | Středeční hudební recitály – Jamie Marshall & Radek Hlávka (UK/CZ) – Anglický písničkář, zpěvák
a vynikající kytarista Jamie Marshall představí společně s kytaristou Radkem Hlávkou bohatý autorský i převzatý repertoár
s výrazným aranžérským potenciálem. Hudba Jamieho Marshalla
je moderní písničkářství, vycházející z odkazu toho nejlepšího
z anglo-amerického folku, country a blues-rocku. Jamie Marshall
a Radek Hlávka spolupracovali s mnoha známými umělci, jako
např. Don McLean, Paul Young, Glenn Tilbrook, Long John Baldry,
Vlasta Redl, Slávek Janoušek, Roman Pokorný, Věra Martinová,
Pavel Bobek, Míša Leicht, Petr Kocman nebo Jimmy Bozeman.
V posledních měsících se pravidelně objevují jako hosté na koncertech legendy české hudební scény Vladimíra Mišíka | 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.facebook.com/kulturaMKP
www.mlp.cz

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

KONCERTY, TANEC, DIVADLO
02. 06. | 14.00 | 25 let Baletní školy – slavnostní vystoupení žáků Baletní školy BcA. Jána Nemce k výročí založení školy.
Ukázky z baletů: Spící krasavice, Louskáček, Popelka a z variací
na klasický baletní odkaz i na současnou tvorbu v nastudování
studentů a hostů | vstupné 170 Kč, velký sál
06. 06. | 17.00 | Taneční centrum Praha & Mezinárodní
centrum tance – uvádí: Taneční učitelé roku 2018. Zveme vás
na 9. ročník festivalu Taneční učitelé roku, kde se o pět sejde
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výběr těch nejlepších představitelů českých tanečních škol |
vstup zdarma, velký sál
10. 06. | 15.00 | Taneční představení Double Cookies – závěrečná show tanečníků z devíti měst Středočeského kraje a Prahy
nabídne divákům příjemný a možná i trochu nezvyklý zážitek.
www.doublecookies.cz | vstupné 180 Kč, velký sál
15. 06. | 19.30 | Flamenco de Colores XI. – závěrečné vystoupení studentek a studentů flamenkové školy lektorky a tanečnice
Jany Drdácké. Choreografie nastudovány v kurzech Jany Drdácké,
Lucie Bevelaqua a Eduarda Zubáka. Hudební doprovod Jan Pospíšil
a Kamil Ďurana (kytara) a Petra Dokládalová (zpěv) | vstupné
190 Kč, velký sál
16. 06. | 18.00 | Stalkeři – alegorický divadelní komedie hostujícího kyjevského divadla Zoloti vorota o černobylské zóně,
která je metaforou Ukrajiny – země uměle odříznuté od zbytku
světa. Délka hry 135 minut (s přestávkou). Hra v původním znění
s českým překladem | vstupné 250 Kč, velký sál
20. 06. | 18.30 | Večer tanečního oboru ZUŠ – závěrečné
ročníkové vystoupení tanečního oboru, ve kterém se představí
všichni žáci Základní umělecké školy, Praha 8, Klapkova 25 od
nejmladších až po ty nejstarší | vstup zdarma, velký sál
22. 06. | 18.00 | Spící kráska – baletní škola Attitudeballet
– dětští interpreti od 4 let zatančí inspiraci baletem Šípková
Růženka na motivy pohádky Charlese Perraulta s hudbou Petra
Iljiče Čajkovského | vstup zdarma, velký sál
24. 06. | 19.00 | Flamenkeando – taneční představení studentů Virginie Delgado. Kastaněty a mantóny, bata de cola v palu
Seguiriya, dupy a vějíře v palu Guajíra. Soleas a Soleares, Romeras a Rondeňa, květiny ve vlasech a především tanec! | vstupné
150 Kč, velký sál
PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SETKÁNÍ
KOLEM SVĚTA

 cyklus cestovatelských přenášek

01. 06. | 19.00 | Ještě barevnější Amazonie – „Je to všechno
pravda, anebo jsem si to vysnil z barevně ilustrovaných knížek,
které jsem jako dítě hltal v naší městské knihovně?“ říká po zážitcích z natáčení v pralese Petr Jan Juračka | vstupné 100 Kč,
velký sál
08. 06. | 19.00 | Sama pěšky z Mexika do Kanady – Monika
Benešová si jednoho dne řekla dost a rozhodla se, i přes svoje
problémy se zdravím, zkusit svůj velký sen, Pacific Crest Trail |
vstupné 140 Kč, velký sál
15. 06. | 19.00 | Všude dobře, doma rodiče – s Lukášem
Kerhartem o tom, jestli je možné přehodnotit dosavadní kariéru,
všeho v ČR nechat a vyrazit s batohem poznávat svět | vstupné
100 Kč, malý sál
22. 06. | 19.00 | Kanada a Patagonie na rok a půl – kromě
pracovních zážitků a zkušeností představí Tomáš Mähring i faunu
a floru kanadských tyrkysových jezer a nespoutané Patagonie |
vstupné 100 Kč, malý sál
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PRAŽSKÉ TOULKY
Josef Váchal (1884–1969), jeden z nejvýraznějších českých umělců
minulého století, prožil v Praze přes čtyřicet let svého života.

 Provádí PhDr. Hana Klínková (max. 40 účastníků)

04. 06. | 17.00 | Josef Váchal knihařem – první procházka
povede Starým Městem a bude doplněna návštěvou knihařské
dílny MKP a kratší přednáškou o Váchalových knižních vazbách
a jeho autorských knihách | vstupné 40 Kč, sraz před malým sálem,
odchod přesně v 17.00
11. 06. | 17.00 | Josef Váchal malířem – druhá procházka
povede čtvrtěmi Vinohrady a Vršovice, kde měl Váchal svá bydliště
a ateliéry, z nichž nejznámější byly ty v Kladské a Tyršově (dnes
Žitomírské) ulici | vstupné 40 Kč, sraz před malým sálem, odchod
přesně v 17.00
MILION 21

 cestopis kulturních souvislostí

05. 06. | 17.00 | Indie: těžko uvěřitelná země – Indie je
zkrátka jedinečná cestovatelská zkušenost ostrá jako kuřecí kari den po konzumaci. Přednáší Jakub Venglář ze Zahorami.cz |
vstupné 40 Kč, malý sál
07. 06. | 17.00 | Mezi kovboji v Kolumbijských horách II.
– druhá část vyprávění Matěje Ptaszka se týká oblastí jako je
Medellín, Cartagena a Departament Santander | vstupné 40 Kč,
malý sál
07. 06. | 19.00 | Klidný Kurdistán? – východní Turecko, které
místní obyvatelé označují za Kurdistán, je spojeno s řadou důležitých biblických míst. Jedním z nich je hora Ararat, na které
podle Starého zákona ztroskotala Noemova archa. Přednáší Pavel
Dobrovský, novinář z časopisů Level a AB | vstupné 40 Kč, malý sál
TAJEMSTVÍ PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ
06. 06. | 19.00 | Slepé uličky archeologie s historikem Karlem Sklenářem po stopách Starých pověstí českých – co
v sobě skrývá kamenný most v Písku, Černá věž chebského hradu
nebo věž Markomanka na hradě Zvíkov? O hudební doprovod se
postarají bluesman a malíř Petr Hilský a sólový kytarista Pavel
Lipták. Uvádí Hynek Žirovnický | vstupné 60 Kč, malý sál
DĚJINY MODERNÍ PSYCHONAUTIKY
12. 06. | 19.00 | Jaký je vztah drogového experimentu
a moderní kultury? – o základních fázích psychonautiky, hlavní
dílech a osobnostech, jež přispěly k jejímu rozvoji, přednáší Mgr.
Vít Pokorný, Ph.D. z Filosofického ústavu AV ČR | vstupné 40 Kč,
malý sál
MODERNÍ SALZBURG

 ve spolupráci s ARS VIVA, www.arsviva.cz

13. 06. | 17.00 | Historický Salzburg nabízí na okraji svého středu celou řadu výrazných moderních architektonických
realizací jako dokladu vysoké úrovně současné rakouské nové
architektury. Přednáší Josef Vomáčka, volný publicista | vstupné
40 Kč, malý sál

SHAKESPEARE A JEHO DOBA

 cyklus přednášek se koná ve spolupráci s British Council

18. 06. | 19.00 | Shakespeare a jeho sonety – přednáší prof.
PhDr. Martin Hilský, CSc. | vstupné 80 Kč, velký sál
SVOBODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ A VZNIK ČSR
19. 06. | 19.00 | Významná osobnost svobodného zednářství i boje za československou státnost – Jaroslav Kvapil –
150 let od narození. Přednáší PhDr. Klára Hausmannová, Ph.D.
a doc. PhDr. Jana Čechurová Ph.D. | vstupné 40 Kč, malý sál
ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ

 ve spolupráci s časopisem MEDUŇKA

20. 06. | 17.00 | Zdravý mozek a mysl – duševní nemoci jsou
na vzestupu a týkají se lidí v každém věku. Jaké jsou biologické
možnosti zlepšení duševních funkcí a prevence jejich úpadku ve
stáří? Přednáší MUDr. Ludmila Eleková | vstupné 40 Kč, malý sál

21. 06. | 18.00 | Obludný kruh #5 – další z pravidelných večerů
pořádaných členy Literární dílny při Škole zotavení. Svou tvorbu na
téma Nemoc představí lidé, kteří jsou zkušení v psaní a zkoušení
v životě. Večerem bude provázet básník Jan Škrob, pozvání ke čtení
přijali básnířka Marika Mariewicz a Adam Borzič. Literární večer
se koná v rámci Komunitního centra pro Zotavení.
22. 06. | 14.00 | Méďa tulák – veselé dobrodružství malého
psa s velkým snem poznáme s méďou. Akce pro děti a rodiče.
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

DŮM ČTENÍ

Ruská 192, 110 00 Praha 10
tel.: + 420 272 736 457
www.mlp.cz

 vstup na všechny akce zdarma

02. 06. | 10.00 | Sobotní divadlo pro děti – divadlo Ka2 uvádí
literární pořad s loutkovými vstupy K. J. Erben: Poklad. Napínavá
balada o pokladech ukrytých nejen ve skalách. Příběh rozžívají Kateřina Tichá a Kateřina Tschornová. Loutky vytvořil Robert Smolík.
Představení pro všechny, kteří toto přečetli sami.
06. 06. | 18.00 | Autorský večer Jana Jíchy – mimo zaběhlé
školní osnovy: neotřelý pohled středoškolského pedagoga a nadšence pro orientální filosofii a přírodní medicínu Jana Jíchy na
literaturu. Debata nad knihou Literární monády, která vyšla
v nakladatelství Cherm. Večer moderuje Magdalena Doležalová.
07. 06. | 18.00 | Vzděláváním k zotavení – sebeřízení jako
součást zotavení. Sebeřízení je něco, co nám pomáhá i v každodenním životě. Jak na to? Další diskuzní večer Komunitního
centra pro zotavení při Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví.
Přednášejí a diskutují peer lektoři, kteří sami zažili nebo se vyrovnají s mezními stavy.
08. 06. | 14.00 | Méďa tulák – s méďou prožijeme příběh, jak
šli mobil, tiskárna a žehlička do světa. Akce pro děti a rodiče.
13. 06. | 18.00 | Záměr komunitní ekovesnice v Čechách
– na světě je již okolo 15 000 ekovesnic a další vznikají. Komunitní život láká stále více lidí. Co je k tomu vede? A jak vypadá
život v ekovesnici? Pojďme nasát inspiraci z úspěšné zahraniční
komunitní ekovesnice a nahlédnout pod pokličku záměru spolku
Zeměsouznění vybudovat komunitní ekovesnici v Čechách.
20. 06. | 18.00 | Knihy na letní měsíce – přijďte si popovídat
o knihách, které jste poslední dobou četli a které byste chtěli
doporučit dalším čtenářům. Večer uvádí dramaturg Domu čtení
Josef Straka.

www.kampocesku.cz

TURISTICKÉ PROHLÍDKY OBECNÍHO DOMU

Termíny na www.obecnidum.cz

Vstupné: plné 290 Kč, rodinné 500 Kč (1–2 dospělé osoby a 1–3
děti do 18 let), snížené 240 Kč (senioři, držitelé průkazu ZTP, ZTP|P,
mládež 10–18 let, studenti SŠ a VŠ do 26 let), 15% sleva z plného
vstupného 247 Kč (pro držitele Prague Card), děti do 10 let zdarma
Vstupenky lze zakoupit v historické pokladně Obecního domu, nebo online v našem e-shopu na www.obecnidum.cz.
Pro 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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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

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

13. 06. | 8.30–12.00 | Business ve Spojených státech. Učte se od těch nejlepších a nejbystřejších! Zúčastněte se našeho
semináže s Yao Huang o investicích a růstu na americkém trhu.
Yao Huang byla označena magazínem Forbes jako jedna z jedenácti žen v srdci newyorské digitální scény. Webovým serverem
Betabeat byla označena za jednu z 25 nejvýznamnějších žen,
řídících newyorskou tech scénu. Program bude zahrnovat také
prezentaci o udělování amerických obchodních víz, panelovou
diskuzi s českými manažery, kteří úspěšně zainvestovali ve Spojených státech a příležitost pro vytváření obchodních kontaktů.
| v angličtině a češtině
FILM

 bližší informace o promítání filmů na www.americkecentrum.cz/
program/screening
 aktuální informace o programech na www.americkecentrum.cz
 na jednotlivé programy se můžete přihlásit předem, pokud potvrdíte
účast na webové stránce týkající se konkrétního programu. Stačí kliknout na „Přihlásit se“ a zadat svůj e-mail. Vstup na programy je volný.
 změna programu vyhrazena

KNIHOVNA

 návštěvní hodiny pro veřejnost: po, st, čt 13.00–16.00,
út 13.00–19.00, zavřeno ve dnech českých a amerických svátků.
Americké centrum bude pro veřejnost uzavřeno 28. 6.

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

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

PROGRAMY
05. 06. | 17.00 | Book Club Amerického centra: Junot Díaz
- Life of Oscar Wao – diskuse nad knihou známého dominikánsko-amerického spisovatele. Kniha je k dispozici v knihovně
Amerického centra | v angličtině
06. 06. | 17.00 | Czech English Out – konverzace v angličtině
zaměřená na mládež ve věku 14–19 let vedená americkými středoškolskými studenty žijícími v Praze | v angličtině
06. 06. | 17.30 | „Chcete proniknout na americký trh? Nic
není nemožné!“ – Aleš Michl, absolvent programu IVLP, spolumajitel investičního fondu Quant a externí poradce premiéra,
a Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Cyrrus, budou společně se zástupci firem úspěšných v USA diskutovat o tom, co
můžete očekávat při vstupu na americký trh. Jaké jsou modely
úspěšného obchodování? Které české firmy už jsou na správné
cestě? | v češtině

www.kampocesku.cz

05., 12., 19. 06. | 18.00 | Filmový klub Amerického centra
– na téma „Elvis Presley“
26. 06. | 18.00 | Filmový klub Amerického centra – na téma
„Screwball Comedy“
BALASSIHO INSTITUT
Maďarský institut v Praze

Rytířská 25–27, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 222 424–5, 224 210 977
e-mail: info@hunginst.cz
www.hunginst.cz

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

VÝSTAVY
Demeter Balla: Fragmenty Výstava fotografií | Sklepní galerie
MI | do 15. 7.
11. 06. | 18.00 | SoundWeaving V4 Edition – výstava textilní
výtvarnice Zsanett Szirmay | Foyer MI
12. 06. | 18.00 | Entrée – výstava diplomových prací studentů
ze zemí V4 | Adolf Loos Apartment and Gallery, Masarykovo nábř.
250/1, Praha 1
LITERATURA
11. 06. | 19.00 | Literární setkání s autory visegrádských zemí.
Čtení a diskuze za účasti autorů Visegrádského programu rezidenčních
pobytů pro spisovatele. Účastníci: Daniela Šafránková (CZ), Andrzej
Muszynski (PL), Marcell Szabó (HU), Erik Šimšík (SK) | Velký sál MI
POŘAD PRO DĚTI
04. 06. | 17.00 | Kabóca a Aranyszamár – Volt egyszer egy...
(Bylo, nebylo...). Loutkové divadlo pro děti v maďarském jazyce
ve spolupráci se Spolkem Iglice | foyer a Velký sál MI
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HUDBA
26. 06. | 19.00 | Balázs Fülei – klavírní recitál. Program:
L. Janáček, F. Chopin, J. Cikker, B. Bartók | Kostel sv. Vavřince pod
Petřínem, Hellichova 18, Praha 1
KHAMORO – SVĚTOVÝ ROMSKÝ FESTIVAL
02. 06. | 20.00 | EtnoRom & FRIENDS – galakoncert | SaSaZu,
Bubenské nábř. 13, Praha 7
FILM
07. 06. | 18.00 | Dobrodruzi (Kalandorok) – rež. Béla Paczolay,
2007, 100 min, s tlumočením | Velký sál MI
21. 06. | 18.00 | Konec (Konyec – Az utolsó csekk a pohárban) – rež. Gábor Rohonyi, 2006, 105 min, s tlumočením
| Velký sál MI
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
06. 06. | 19.00 | Pál Csáky: Egy nap az örökkévalóságból
(Jeden den věčnosti) – divadelní hra – Divadlo Józsefa Attily
| v maďarském jazyce | Velký sál MI
ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT

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

 změna programu vyhrazena

VÝSTAVA
„Praga 1968“ Výstava fotografií k připomenutí padesáti let, které uplynuly od událostí pražského jara a okupace Československa
vojsky Varšavské smlouvy. Autory snímků jsou italští fotografové
Carlo Leidi a Alfonso Modonesi, český fotograf Pavel Šticha a Švéd
Sune Jonsson. Výstava vznikla ve spolupráci Velvyslanectví Itálie
v České republice, Italského kulturního institutu v Praze, Centra
pro výzkum a archivaci fotografií (CRAF) ve Spilimbergu a Regionální rady Furlanska-Julského Benátska | otevřeno po–čt
10.00–13.00, 14.00–17.00, pá 10.00–13.00 | Barokní kaple IKI,
Vlašská 34, Praha 1 | do 10. 6.
HUDBA
07. 06. | 18.00 | Koncert z díla Giuseppa Verdiho. Účinkují:
Paola Salvinetti – soprán, Davide Burani – harfa a smyčcové
kvarteto Sinapsi Opera Soloist. Pořádá nadační fond Eleutheria
v rámci akce „Parma v Praze“ | Italský kulturní institut – barokní
kaple, Vlašská 34, Praha 1 | vstup volný
14. 06. | 19.30 | Lahůdky bel canta. Účinkují Petr Nekoranec
(tenor) a Vincenzo Scalera (klavír). Program: G. Rossini, W. A.

92  zahraniční kulturní centra

Mozart, F. P. Tosti, L. Denza, H. Berlioz, G. Bizet, L. Delibes, J. Offenbach, G. Donizetti | pořádá agentura NachtigallArtists | Dvořákova
síň Rudolfina, Alšovo nábř. 12, Praha 1 | www.nachtigallartists.cz
20. 06. | 19.30 | Koncert souboru „Flavio Boltro BBB Trio“
konaný na závěr prvního ročníku hudebního festivalu „Jazz Spring
Italia Arte Fest“ pod uměleckým vedením prestižního italského
dirigenta Waltera Attanasiho. Účinkují: Flavio Boltro (trubka),
Mauro Battisti (kontrabas), Mattia Barbieri (bicí) | tutory projektu
jsou Městská část Praha 1, Velvyslanectví Itálie a Italský kulturní
institut | Nádvoří Italského kulturního institutu, Šporkova 14, Praha 1, v případě nepříznivého počasí v barokní kapli IKI | vstupenky
v ceně 500 Kč k zakoupení v pokladně kina Lucerna
21. 06. | 16.00 | Křest CD finalistů národního kola soutěže Sanremo Junior CZ/SK, které se konalo v únoru 2018
v divadle Hybernia. Na 9. ročníku mezinárodního pěveckého
festivalu Sanremo Junior, který se uskutečnil 18. dubna 2018
v italském Sanremu, získaly ocenění dvě finalistky, Margaréta
Ondrejková (SK) a Sofie Fiurášková (ČR). Akci pořádá Moonlight
Production spol. s. r. o. ve spolupráci s IKI | Italský kulturní institut
– Barokní kaple a přilehlé nádvoří, Vlašská 34, Praha 1
RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE

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

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

TRVAJÍCÍ VÝSTAVA
quote, unquote: Hotel Europa. Výstava fotografií Zity Oberwalder. | vstup volný | RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 |
do 15. 6.
VÝSTAVA
21. 06. | 19.00 | umění z guggingu.! / kunst aus gugging.!
| vstup volný | RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 | do 21. 9.
DIVADLO
03. a 18. 06. | 19.30 | Elfriede Jelinek: Královna duchů.
Úprava, režie Ondřej Škrabal, hrají: Gabriela Míčová, Lucie Roznětínská | pouze česky | A Studio Rubín, Malostranské nám.
262/9, Praha 1
12. 06. | 19.00 | Thomas Bernhard: Mýcení. Režie: Jan Mikulášek, hrají: Jakub Žáček, Magdalena Sidonová, Honza Hájek,
Johana Matoušková, Jana Plodková, Václav Vašák, Dita Kaplanová,
Petr Jeništa | pouze česky | Divadlo Na zábradlí, Anenské nám.
209/5, Praha 1

KONCERTY
07. 06. | 19.00 | Koncert vítězů soutěže Concertino Praga. Rakouská účast: Bubreg Duo. Program: A. S. Arenskij, K. Stockhausen, F. Farkas, J. Brahms, B. Britten, O. Truan, B. H. Crussel, G. Lewin
| Slovanský dům, Velký sál, Na Příkopě 22, Praha 1
23. 06. | 20.00 | United Islands of Prague 2018 (22. – 23. 6.).
Rakouská účast: Hearts Hearts. | vstup volný | Radio 1 Stage,
Křižíkova 60, Praha 8
23. 06. | 21.00 | United Islands of Prague 2018 (22. – 23. 6.).
Rakouská účast: At Pavillon. | vstup volný | Karlín Stage, Karlínské nám., Praha 8

ZASTOUPENÍ VALONSKO–BRUSEL

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

Případné programy najdete na webových stránkách.

LITERATURA
04. 06. | 18.00 | Jiří Gruša: Gedichte | pouze německy | vstup
volný | RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1
07. 06. | 19.00 | XI. Festival Stranou (5. – 9. 6.). Evropští
básníci naživo. Jani Oswald | konsekutivně tlumočeno | vstup
volný | Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Letohrádek královny Anny

www.kampocesku.cz
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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

SCHWARZENBERSKÝ PALÁC

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

AAbezbariérový 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 baroka nejen pro nevidomé
Císařská zbrojnice
VÝSTAVA
Wallerant Vaillant. Mistr mezzotinty Malíř, kreslíř a grafik
Wallerant Vaillant (1623, Lille – 1677, Amsterdam) patří k ceněným, byť obecně méně známým reprezentantům zlatého
věku holandského a vlámského malířství 17. století | do 24. 6.

 denně mimo pondělí 10.00–18.00

VSTUPNÉ

 vstupné pro jednorázový vstup do všech sbírkových expozic
Národní galerie v Praze – Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác,
Šternberský palác, Schwarzenberský palác: základní 500 Kč (platnost
vstupenky 10 dní ode dne zakoupení)
 vstup zdarma do sbírkových expozic Národní galerie v Praze pro děti
a mládež do 18 let a studenty do 26 let

AKCE
09. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc | vstup zdarma
do Schwarzenberského a Šternberského paláce
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 okruhem architekturou kláštera a sochařskými díly předních českých
umělců | 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
VÝSTAVY
Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství
14.–16. století | do 26. 8.
Richard Wientzek: Kresby | do 19. 8.
Antony Gormley: Sum | do 14. 10.

www.kampocesku.cz

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

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

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

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

 bezbariérový vstup
 otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00

Sbírková expozice Umění 19. století od klasicismu k romantismu v Salmovském paláci je momentálně uzavřena.

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

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

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

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

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Momentálně uzavřena v 1., 2. a 3. patře. Ve 4. patře je expozice
přístupná. Znovuotevření expozic Umění 19., 20. a 21. století
proběhne dne 28. října 2018 v návaznosti na oslavy stého výročí
od založení Československa.
VÝSTAVY
Katharina Grosse: Zázračný obraz / Wunderbild | do 6. 1.
2019
Maria Lassnig 1919–2014 (Rakousko) | do 17. 6.
Moving Image Department #8: Maria Lassnig. Má animace
je umělecká forma | do 9. 9.
Poetry Passage #6: Radek Brousil, Johan Grimonprez |
do 9. 9.
Introducing Patricia Dauder: Surface, Introduced by Adam
Budak | do 9. 9.
Josef Koudelka: De-creazione | do 23. 9.
Konec zlatých časů – Gustav Klimt, Egon Schiele & vídeňská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze | do 15. 7.

BÍLKOVA VILA

Mickiewiczova 1, 160 00 Praha 6 – Hradčany

 otevřeno: út–ne 10.00–18.00
 vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč,
školní (skupina nejméně 20 žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč

Kromě ateliéru Františka Bílka vila nabízí výstavu sestavenou z několika raných prací a souboru knižní tvorby.
Cílem expozice je ukázat na vybraných dílech Františka Bílka
(volné sochy, reliéfy, kresby, grafiky, nábytek, keramika) celkový
charakter jeho tvorby a poskytnout tak divákovi reprezentativní
náhled na Bílkův přínos českému a světovému modernímu umění.
STÁLÁ EXPOZICE
Otčenáš Františka Bílka a Alfonse Muchy Dvě rozdílná ztvárnění základní křesťanské modlitby Otčenáš, která tato komorní
výstava kreseb a grafik představí, patří v kontextu tvorby autorů
– sochaře Františka Bílka a malíře Alfonse Muchy – k významným
dílům. František Bílek pracoval na své první autorské knize Otčenáš už v roce 1900; s předmluvou Otokara Březiny ji rok později
vydalo nakladatelství Nový život v Novém Jičíně. Otčenáš Alfonse Muchy vyšel knižně v Paříži v roce 1899 a o dva roky později
v omezeném nákladu také v Praze u nakladatele Bedřicha Kočího.
Výběr vystavených prací dokládá originální invenci obou autorů,
která jim umožnila vytvořit působivá mystická podobenství směřující k morální obrodě člověka.
DOPROVODNÝ PROGRAM
10. 06. | 14.00 | Lektorská prohlídka
BÍLKŮV DŮM V CHÝNOVĚ

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

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

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

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

 spojení: metro C – Nádraží Holešovice, bus 112 do zastávky
Zoologická zahrada
 otevřeno: út–ne 10.00–18.00, s výjimkou pá 13.00–18.00

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

www.kampocesku.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM
30. 06. | 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 načrtnutá prezentovanými díly, kterou spoluutvářejí objektivnější glosy
a subjektivnější sebezpytující analýzy, reflektuje prožitky a zasuté
vzpomínky dítěte vyrůstajícího v syrové atmosféře severočeského
pohraničí, dojmy mladého člověka euforicky přijímajícího naděje
spojené se změnou společenského paradigmatu po roce 1989
i zralé ženy ohlížející se po uplynulém období a sledující aktuální
společenský vývoj s obavami a znepokojením. V podmanivých
monochromních plátnech, ve fotografických cyklech či objektech a v subtilních instalačních projektech se Zdena Kolečková
usilovně pokouší rehabilitovat očistný a konstruktivní potenciál
všech našich minulých ztrát | do 17. 6.
DOPROVODNÝ PROGRAM
01. 06. | 15.00–17.00 | Podivný botanik Tadeáš Haenke
– workshop a přednáška k výstavě Zdeny Kolečkové | rezervace
na pr@ghmp.cz
07. 06. | 18.00 | Komentovaná prohlídka s vystavující
umělkyní a kurátorkou
VÝSTAVA
Start Up – Miroslava Večeřová & Pavel Příkaský / Antidote
Spolupráce Miroslavy Večeřové a Pavla Příkaského se rozvíjí vedle
jejich samostatné tvorby v dlouhé řadě společných výstavních
projektů. Jde o dílčí záznamy otevřeného dialogu nad praktickými
problémy vizuálního myšlení překonávajícího hranice uměleckých
médií i nad teoretickými otázkami identity současného umělce
v roli terapeuta patologických společenských stavů. Pro spolupráci
obou umělců je typická proměnlivá forma, zahrnující vedle malířských a videoartových východisek také rovinu performativní
a textovou. Miroslava Večeřová absolvovala studium na pražské
UMPRUM a na University of the Arts London, nyní žije v Londýně.
Pavel Příkaský je absolventem AVU a působí v Praze | do 24. 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
Santiago Calatrava: Art and Architecture Ve švýcarském
Curychu působící mezinárodně respektovaný architekt, sochař
a malíř Santiago Calatrava se v Praze představí jak svou volnou
tvorbou, tak také prostřednictvím architektonických modelů,
které nám přiblíží jeho nejvýznamnější realizace roztroušené
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po celém světě. Jedním z jeho enigmatických děl je v roce 2016
dokončený terminál World Trade Center v New Yorku ve tvaru
vzpínajících se křídel. Jeho první stavbou na území USA bylo
rozšíření Muzea umění v Milwaukee od Saarinena, kde použil
obdobný princip s tím, že křídla jsou pohyblivým elementem.
Vytvořil však také celou řadu vynikajících mostních staveb (v 80.
a 90. letech 20. století víc než 50), mezi jinými na Canale Grande v Benátkách nebo Strunový most v Jeruzalémě. Mezi jeho
nejrozsáhlejší realizace patří Město umění a vědy ve Valencii
1991–2005, odkud pochází. Ve své architektonické práci vychází z každodenně provozovaného kresebného studia lidského
těla, z morfologie inženýrských konstrukcí a v neposlední řadě
z geometricky formulovaného sochařského díla. Je držitelem
Peretovy ceny za architekturu (1987), zlaté medaile American
Institute of Architects (2005) a Evropské ceny za architekturu
2015. V minulosti vystavoval v MOMA i v Metropolitním Muzeu
v New Yorku | od 7. 6. do 16. 9.
DOPROVODNÝ PROGRAM
05. 06. | 19.00 | Diskuze s architektem Santiagem Calatravou a kurátorkou výstavy Cristinou Carrillo de Albornoz | místo konání: CAMP – Centrum architektury a městského
plánování
DŮM FOTOGRAFIE

Revoluční 5, 110 00 Praha 1

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

VÝSTAVA
Josef Sudek / Topografie sutin Výstava představí téměř neznámý a dosud nevystavený soubor fotografií Josefa Sudka, zobrazující Prahu poničenou bombardováním a Pražským povstáním
z roku 1945 spolu s válečnými opatřeními na památkách Prahy
v období protektorátu. Soubor vznikl na zakázku pro nakladatele
Václava Poláčka, u kterého posléze vyšel pouze v nekvalitním
tiskovém provedení v Pražském kalendáři 1946 s podtitulem „Kulturní ztráty Prahy 1939–1945“. Výstava představí i tento kalendář
a některé písemné dokumenty týkající se zakázky. Soubor fotografií bude představen na zhruba 150 exponátech, zahrnujících
převážně originální pozitivy z Uměleckoprůmyslového musea
v Praze a z Archivu hlavního města Prahy. Dále zahrne nové pozitivy (tzv. newprinty) z negativů souboru, uložených v Ústavu
dějin umění AV ČR, v. v. i. Sudkův soubor bude představen ve
stručném kontextu jiných fotografů Prahy v roce 1945. Součástí
výstavy budou snímky dalších známých i anonymních fotografů, pocházející od patnácti veřejných i soukromých zapůjčitelů.
Katalog k výstavě vydá nakladatelství Artefactum (Ústav dějin
umění AV ČR, v. v. i.) ve spolupráci s GHMP | od 22. 5. do 19. 8.
DOPROVODNÝ PROGRAM
02. 06. | 16.00 | Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Marianou Kubištovou a fotografem Vlado Bohdanem
12. 06. | 10.00 a 14.00 | Workshop ve fotokomoře s Vlado
Bohdanem. Ukázka výroby nových pozitivů, tzv. newprintů,

98  galerie, výstavy

z originálních negativů Josefa Sudka ve fotokomoře na Ústavu
dějin umění AV ČR, v. v. i. | akce je rozdělena do dvou skupin,
nutná je předchozí registrace na: pr@ghmp.cz
12. 06. | 18.00 | Moderovaná diskuze s historičkami umění Katarínou Mašterovou a Hanou Buddeus, s fotografy Vlado Bohdanem,
Janem Doušou a Jaromírem Benešem a kurátorem Jiřím Pátkem
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Mariánské nám. 1, 110 00 Praha 1 (2. patro)

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

VÝSTAVA
Tomáš Ruller / Perform–Made: Udržitelné záblesky Výstava v Galerii hlavního města Prahy je součástí společného projektu
s Domem umění města Brna, kde se na podzim 2017 uskutečnila
jeho první část. Cílem této spolupráce je co nejkomplexněji představit tvorbu akčního umělce a tvůrce videoartu Tomáše Rullera.
První brněnská část výstavy ukázala dosavadní tvorbu autora
v rozmezí od roku 1974 do současnosti s těžištěm v oblasti akčního
umění a jeho reprezentace formou statického obrazu, objektu,
instalace a textu. Aktuální pražská část se specifickou výstavní
a vizuální koncepcí představí částečně shodný segment Rullerova
díla odlišným prismatem zdůrazňujícím element času; zaměří se
tedy zejména na autorovy práce v oblasti pohyblivého obrazu.
Výstava chce integrovat dvě základní polohy Rullerovy práce:
na jedné straně originální událost (performance) v autentickém
časoprostorovém kontextu, na druhé straně pro autora charakteristické zacházení se záznamem a archivem coby živým materiálem
pro nové a stále aktualizované dílo a jeho zkoumání nových forem
remediace, rekontextualizace a re-prezentace uměleckého díla
| od 27. 6. do 14. 10.
DOPROVODNÝ PROGRAM

16. 06. | 15.00 | Lektorská prohlídka Domu U Kamenného
zvonu zaměřená na jeho historii | vstupné 60 Kč
POMNÍK JANA PALACHA NA ALŠOVĚ NÁBŘEŽÍ

 odborné komentáře lze objednat na edukace@ghmp.cz, zdarma

VETŘELCI A VOLAVKY S GHMP

 komentované procházky s Pavlem Karousem

23. 06. | 15.00 | Praha 10 – Hostivař a Štěrboholy | sraz před
výstupem stanice metra A – Depo Hostivař
30. 06. | 15.00 | Praha 3 – Chmelnice | sraz na tramvajové
zastávce Spojovací
PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SOCH A SOUSOŠÍ

 prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP
v zajímavých kontextech
 rezervace nutná na e-mailu: tereza.zbor@gmail.com; cena 20 Kč

09. 06. | 08.30 | Komentovaná procházka po Karlově mostě
| sraz před Staroměstskou mosteckou věží
23. 06. | 10.00 | Komentovaná procházka po Vyšehradě |
sraz před bazilikou sv. Petra a Pavla

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

fantastičtí ptáci a zahrady, jakož i série koláží s názvem „fígle
časoprostoru“. Vedle toho je vystaveno několik desítek maleb
na porcelánu. Jedná se o talíře, hrnečky a podobné exponáty
| od 18. 6. do 1. 7.

Jiří Kalfus: Její stín, akryl na papíru (61 x 91cm, 2018)

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

EXPOZICE
Pestrá nabídka obrazů, plastik, grafik, keramiky, porcelánu, šperků a skla od českých umělců (O. Zoubka, J. Uchytilové,
K. Kodeta, I. Hüttnerové, J. Velčovského, O. Vyleťalové, O. Jelena,
J. Dudychy, R. Linhartové, V. Vlčkové a další dvoustovky výtvarníků).
PRODEJNÍ VÝSTAVA
Karel Oberthor z pozůstalosti, Zuzana Popelková Oberthorová – malba a grafiky | 1. patro | vstup volný | od 1. 6. do 31. 7.
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
 aktuálně sledujte naše stránky na facebooku: Artinbox – galerie
fotografie

Karel Oberthor, Trubač lásky

AMBIT KLÁŠTERA U PANNY MARIE
SNĚŽNÉ

VÝSTAVA
Jiřina Hankeová – fotografie, Jitka Válová – kresby Fotografie a kresby dvou výtvarnic z Kladna | kurátoři: Jiří Hanke,
Nadia Rovderová | od 1. do 28. 6.

Provincie bratří františkánů
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1

 otevřeno: po–ne 10.00–18.00

www.kampocesku.cz

Foto: Jiřina Hankeová

VÝSTAVA
Jiří Kalfus – „Talíře pod okny II“ Výstava obrazů a malby na
porcelánu k 80. narozeninám autora, představuje jeho tvorbu
z posledních deseti let. Je zde představeno více než 100 obrazů
od návrhů vitráží gotických oken, koláží a malovaných koláží.
Oblíbeným tématem autora jsou události ze života baletek,
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ATELIÉR JOSEFA SUDKA

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

 otevřeno: út–ne 12.00–18.00

VÝSTAVY
Nina Agerholm Schacht, Adéla Leinweberová / Instinctive
language Fotografický projekt | od 25. 5. do 22. 6.

v pražské Nové galerii ( TROJ, 2018) a pražské Galerii U Betlémské
kaple (Mechanismy imaginace, 2018). Výstava reflektuje dvě linie intimity, v nichž autoři společně odhalují komplexní prostor
pro vnitřní i vnější „nahotu“ člověka. Oba autoři se zde doplňují
odlišnými, pro ně charakteristickými, rukopisy malby | pořádá Za
Trojku | vstup zdarma | do 2. 6.
Žižkovský salon V návaznosti na tradici klasických výtvarných
„salónů“, kdy mohla široká škála výtvarných umělců představit
svou práci veřejnosti, vznikla myšlenka pořádání přehlídky děl
výtvarníků starších osmnácti let, kteří bydlí, tvoří nebo studují
v městské části Praha 3, popřípadě k ní mají jiný blízký vztah.
Letošní jubilejní ročník se nese ve znamení „osmiček“, kdy si mimo
výročí vzniku Československa připomínáme i řadu dalších milníků
v české historii. Toto téma má rezonovat i v rámci letošního salónu
| pořádá Odbor kultury MČ Praha 3 | vstup zdarma | vernisáž 11. 6.
v 19.00 | od 11. 6. do 27. 6.
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX

Poupětova 1, 170 00 Praha 7
tel.: +420 295 568 123
e-mail: info@dox.cz
www.dox.cz
N. A. Schacht, A. Leinweberová, bez názvu/ video

Josef Sudek / Privatissima 10. – 70. léta Výstava Sudkových
kontaktních fotografií malého formátu.

 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

ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ

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

AAbezbariérový vstup
 otevřeno: út–so 15.00–22.00 a po dobu konání programu
 informace o koncertech viz rubrika Koncerty

VÝSTAVY
Ondřej Roubík: Ženy / Woman Lenka Chánová (nar. 1985)
v současnosti studuje čtvrtým rokem Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Grafika II, škola prof. Vladimíra Kokolii). S její
tvorbou jsme se mohli setkat například na projektech POKOJE 4
(Containall, Praha, 2015), Hlavy vzhůru (Holešovická šachta,
Praha, 2017) nebo Comfort zone (společně s A. Diringerovou,
Studio Prototyp, Praha, 2017). Ondřej Roubík (nar. 1988) absolvoval v l. 2007–2014 Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér
Grafika II, škola prof. Vladimíra Kokolii; ateliér Kresby, škola Jiřího
Petrboka). V l. 2011–2012 pobýval v rámci roční rezidence na The
Royal’s Drawing School v Londýně. V r. 2014 se zúčastnil Mezinárodního bienále mladého umění v Moskvě. Naposledy vystavoval
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Největší centrum současného umění v České republice
Multifunkční prostor pro prezentaci mezinárodního i českého
umění, architektury a designu. Kromě výstavních prostor zde
najdete unikátní architektonickou intervenci Vzducholoď Gulliver, kavárnu, knihkupectví a designový obchod.
VÝSTAVY
Chihuly – Libenský – Brychtová Výstava, která představuje
tři největší ikony současného sklářského umění, je nejen poctou
jejich dílu, ale zaměřuje se i na neobyčejný příběh vzájemného
respektu, podpory a osobního přátelství, které se zrodilo v počátcích normalizace a přetrvalo neuvěřitelných padesát let. | do 24. 9.
Joska Skalník: My tancovat nemusíme První ucelená přehlídka grafického designu Josky Skalníka, sociálního aktivisty,
výtvarníka a člena vedení Jazzové sekce svazu hudebníků. Kurátoři
výstavy: Pavel Büchler a Karel Haloun. | do 4. 6.
I WELCOME V projektu s názvem I WELCOME, který vznikl ve
spolupráci Art for Amnesty s Centrem DOX, se přední spisovatelé a ilustrátoři z dvanácti zemí světa vyjadřují prostřednictvím
povídek a illustrací k aktuální světové uprchlické krizi | do 15. 6.

DOPROVODNÝ PROGRAM
04. – 06. 06. | 19.00 | Útočiště – představení mezinárodního
souboru Farma v jeskyni
16. 06. | 14.00 | Tvaruj – rodinná výtvarná dílna k výstavě
Chihuly – Libenský – Brychtová

GALERIE ART PRAHA, spol. s r. o.
Aukční dům a Galerie

VZDUCHOLOĎ GULLIVER
V prosinci 2016 byla nad Centrem DOX otevřena unikátní architektonická intervence, inspirovaná elegantními tvary vzducholodí
z počátku dvacátého století. 42 metrů dlouhá ocelovo-dřevěná
konstrukce nazvaná Gulliver se stala novým místem pro setkávání současného umění a literatury.

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

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 fotografiích | historická budova radnice
VÝSTAVY
Výstava prací absolventů a pedagogů ZUŠ Klapkova
k 65. výročí založení školy | od 6. 6. do 21. 6.
Hana Urbanová - In memoriam II. Výběr z díla | od 26. 6.
do 19. 7.

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

Galerie Art Praha je prestižní pražskou galerií, která prezentuje
především významné a kvalitní české a slovenské malíře
19. a 20. století. Na trhu působíme už více než 20 let a najdete
nás v samém centru staré Prahy, na Staroměstském náměstí.
Tradice Galerie Art Praha sahá do roku 1994. Zaměřujeme se na
exkluzivní aukce, prodej a výkup kvalitních uměleckých děl především od českých a slovenských autorů. Vybíráme díla v širokém
spektru historických období od velikánů pozdního 19. století,
přes klasickou modernu 20. století až po kvalitní umělce dnešní
doby. 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.
AKCE
22. 5. – 10. 6. | Poaukční prodej
VÝSTAVA
Olga Vyleťalová + Josef Vyleťal | od 15. 6. do 15. 7.

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!
06. 06. | 17.00–19.00 | ubrousková technika/obrázek
13. 06. | 17.00–19.00 | svícen ze sklenice
20. 06. | 17.00–19.00 | malujeme květiny
27. 06. | 17.00–19.00 | prázdninové deníčky
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.

20. 06. | 19.00–21.00 | relaxační kreslení
Olga Vyleťalová, Větrná hůrka

www.kampocesku.cz
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GALERIE CESTY KE SVĚTLU
ZDEŇKA HAJNÉHO

Zakouřilova 955/9, Praha 4 – Chodov
tel.: +420 272 950 557
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz
www.zdenekhajny.com

GALERIE HAVELKA

Martinská 4, 110 00 Praha 1
mobil: +420 603 570 943
www.facebook.com/GalerieHavelka
www.galeriehavelka.cz

 otevřeno: úterý, středa, čtvrtek 11.00–18.00

 otevřeno: út–ne 14.00–19.00

STÁLÁ EXPOZICE
Netradiční umělecký interiér s obrazy a světelnými objekty z krystalů Zdeňka Hajného Interiér působením hudby,
měnícího se osvětlení a interaktivností jednotlivých kompozic
nabízí prostředí zcela ojedinělé.
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. patře galerie na www.zdenekhajny.com
Velkoplošné projekce
VÝSTAVA
Zdeněk Hajný: „Krajiny tušené“ | do 24. 6.
GALERIE ES

VÝSTAVA
Jan Hísek / Svatojánské kvítí Nová samostatná výstava jednoho z nejpozoruhodnějších českých umělců Jana Híska (1965)
volně navazuje na projekt Želvokruh, který v pražské Galerii Havelka proběhl před šesti lety. Poprvé prezentovaný úzký výběr
černobílých maleb a kreseb z posledních měsíců v sobě spojuje
osobní mytologii, intuitivní magii obrazového prostoru, pohanské
tradice s křesťanskými prvky a motiv kopretiny, který na Hískových
pracích spontánně vykvetl. Jinotajná svatojánská výstava, která
symbolicky rámuje letní slunovrat | kurátor: Radek Wohlmuth |
od 30. 5. do 28. 6.
Těšíme se na vaši návštěvu!
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

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, Suchánek, Šafka ad.
Keramická plastika Kavanová, Radovi, Samohelová, Taberyová,
Viková, Volf, Wernerová ad.
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VÝSTAVY
Marie Filippovová: Na moři / At Sea Marie Filippovová, malířka, kreslířka, grafička. Výstava k autorčiným 80. narozeninám
představí novou tvorbu zaměřenou převážně na techniku akvarelu
a lavírovanou kresbu tuší. Marie Filippovová vystavuje především
v zahraničí – v posledních letech např. v Madridu, Maroku, Římě
| kurátorka: Lucie Šiklová | do 17. 6.
DOPROVODNÝ PROGRAM
06. 06. | 17.00 | Komentovaná prohlídka s kurátorkou
a autorkou
Portréty: Martin Mulač, Pavel Piekar, Marek Škubal
V dnešní době není mnoho umělců, pro které by byl portrét jedním z klíčových témat jejich tvorby. Martin Mulač od svých studií
a Pavel Piekar od počátku devadesátých let stále vytvářejí vlastní
kolekci portrétů, ve které jsou zastoupena jména Baudelaire, Váchal, Kubín, Kobliha a další osobnosti. Výstava bude zajímavou
konfrontací dvou generací Hollaristů, které spojuje stejné téma |
kurátor: Otto M. Urban | vernisáž 20. 6. v 17.00 | do 15. 7.

GALERIE JINDŘIŠSKÁ VĚŽ

Jindřišská 33,110 00 Praha 1
www.ilko.cz, www.finestarte.com

 otevřeno denně 10.00-19.00

Petr Hampl, Symbióza, 80 x 60 cm, 2018

VÝSTAVA
„Svět a Světlo“ – ILKO (Alexandr Iljuščenko) a Petr Hampl,
akad. malíř a restaurátor Výstava olejů na plátně | do 29. 6.
Josef Blecha, Leonard Cohen
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Václavská 7. 120 00 Praha 2

GALERIE LAZARSKÁ

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

Jakub Luke‰

ILKO, Moudrost

 otevřeno: po–pá 10.00–12.00 a 13.00–18.00,
so 10.00–12.00
224 912 414,
257 044 411
mobil: 603 284 668
a 13.00–16.00
 nákup a prodej obrazů, kreseb a grafiky autorů 20. století

GALERIE LA FEMME
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110 00 Praha 1, Lazarská 7

VÝSTAVA
Mgr. Petr Luke‰
Česká tvorba XX. století a současná tvorba | od 1. do 31. 6.
257 044 411, 224 912 414
mobil: 603 284 651

GALERIE MALOSTRANSKÁ
BESEDA
GalerieLazarska@seznam.cz

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

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

VÝSTAVY
Jan Ťapák – sochy a Vít Bojňanský – obrazy | do 3. 6.
Josef Blecha – koláže a karikatury známých osobností |
od 5. 6. do 25. 6.

VÝSTAVA
Leonardium v Malostranské besedě Cesta do tvořivé mysli
renesančního génia Leonarda da Vinci – interaktivní výstava pro
děti i dospělé | www.leonardium.cz | do 30. 6.

 otevřeno: denně 10.00–18.00

www.kampocesku.cz

 otevřeno denně 10.00–18.00
 vstupné: základní 130, snížené 70, rodinné 360 Kč
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GALERIE MIRO – KOSTEL SV. ROCHA

Cesta do tvořivé mysli renesančního génia

LEONARDA DA VINCI
interaktivní výstava pro děti i dospělé

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 |
výstava prodloužena do 20. 6.
GALERIE MODERNA

16. 3.– 30. 6. 2018
denně 10.00–18.00

Galerie Malostranská beseda

 otevřeno: denně 10.00–12.00 a 13.00–18.00
 vstupné dobrovolné

www.leonardium.cz
Producent

Partner výstavy

Generální partner
Malostranské besedy

S podporou

Mediální partner

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

VÝSTAVY
Jan Švankmajer – „Relikviáře“ | do 10. 6.
Jitka Vobořilová – Cesty; obrazy česko-americké malířky
| od 12. 6. do 15. 7.

Jitka Vobořilová, Úlomky, olej na papíře, 43 x 54 cm
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Masarykovo nábř. 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 520 252
www.facebook.com/galeriemoderna
www.aukcegaleriemoderna.cz
www.galeriemoderna.cz

VÝSTAVA
Karel Valter – „V zahradě“ Výstava představí autora Karla
Valtera /1909–2006/, který během svého malířského života přijal
nejeden podnět světového i českého umění 20. století /fauvismus,
expresionismus, poetismus, surrealismus, i abstraktní tendence/,
ale všechny představil v originálním a osobitém stylu. Jeho dílo
dnes představuje důležité shrnutí krajinářské tradice v českém
výtvarném umění 2. poloviny 20. století. Představuje jeden
z nejvzácnějších, nejautentičtějších a nepopiratelných hodnot
českého umění. Je vystaveno více jak sedmdesát obrazů, kreseb,
grafických listů a papírotisků z nejšťastnějšího tvůrčího období
let 1980–1990 | do 17. 6.

Karel Valter, Kameny u Trkova, 1986, olej, plátno

GALERIE NORA

Gorazdova 3, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 917 922
e-mail: galerie-nora@volny.cz
www.ramovani-nora.cz

 otevřeno: po–pá 9.00–12.00 a 13.00–18.00
 vstup volný

VÝSTAVA
Výstava obrazů studentů Akademického Gymnázia Štěpánská Praha, léta Páně 1556. Císař Ferdinand I. povolává do
Čech Řád Tovaryšstva Ježíšova. Při jezuitské koleji v Klementinu
vzniká téhož roku gymnázium, dnes nejstarší škola v České republice. Přestože bylo gymnázium plodem rekatolizační, a tedy
i zároveň protičeské habsburské politiky (90% obyvatelstva českých zemí představovali nekatolíci), stalo se paradoxně od svých
počátků učilištěm a působištěm význačných osobností našeho
národního života a podrželo si po celou dobu své existence český
charakter. Mezi žáky, profesory a ředitele školy patřily osobnosti
jako Bohuslav Balbín, Josef Jungmann, Václav Kliment Klicpera,
Josef Kajetán Tyl, František Ladislav Rieger, Bedřich Smetana,
Josef Václav Frič, Vítězslav Hálek, Miroslav Tyrš, Jan Neruda, Josef
Svatopluk Machar, František Xaver Šalda, Zikmund Winter, Karel
Čapek a mnoho dalších. Atribut „akademické“ v názvu školy odkazuje jednak na skutečnost, že náš ústav vznikl z nižších tříd
jezuitské univerzity – Akademie, a připomíná také historickou
privilej zápisu studentů nejvyšších tříd na pražskou univerzitu.
Po únorovém převratu 1948 gymnázium svůj staletími posvěcený
přívlastek ztratilo, aby se posléze změnilo v jedenáctiletou (od
r. 1953) a později (r. 1960) dvanáctiletou střední školu. Předzvěstí
lepších časů bylo zavedení specializovaných tříd s výukou latiny
a řečtiny a experimentální obnovení osmiletého gymnázia v roce
1968. Následovala však srpnová okupace s „normalizací“, která
přinesla zrušení nižších tříd. Gymnázium se ke svému historickému přízvisku mohlo oficiálně přihlásit až po Listopadu – v roce
1990 | od 1. 6. do 29. 6.

STÁLÁ EXPOZICE
Obrazy Ivana Mládka, Františka Ringo Čecha a Rosti Osičky.
VÝSTAVY
Energie v pohybu Výstava obrazů Jany Dybalové (nar. 1988
v Ostravě). Zaujetí barvou a výtvarným uměním autorku provází
od raného dětství. Diplomovou práci realizovala v malbě na téma
„Sny a představy“ u akad. mal. doc. Karla Lepíka. Nyní působí
jako výtvarnice a lektorka. Obohatila například interiér Divadla
loutek v Ostravě o pajduláky na magnetických fóliích. Má za sebou
již několik samostatných a skupinových výstav v ČR i zahraničí.
V roce 2017 se stala členkou Sdružení výtvarníků ČR. Její díla jsou
v soukromých sbírkách v ČR i zahraničí | do 15. 6.
Jakub Ludvík / PRE 2018 Výstava fotografií předního českého
fotografa Jakuba Ludvíka (nar. 1969 v Praze). Do popředí se dostal
portréty osobností showbyznysu včetně sportovních hvězd, ale
i uměleckou tvorbou. Patří k několika fotografům, od nichž portrét
považuje za samozřejmost většina našich celebrit i politiků. Tento
král světla oceňuje rovný přístup: „Každý, kdo fotografuje, ví, jak je
světlo důležité pro výsledný záběr. Roky jsem pracoval na technice
a snažím svou práci dotahovat k ještě větší dokonalosti.“ Dnes
vlastní jedinečnou a cennou sbírku fotografií, na nichž jsou například Vladimír Brodský, Stella Zázvorková, Svatopluk Beneš, Zita
Kabátová, Tomáš Baťa, Karel Gott, Lucie Bílá, Livie Klausová, John
Malkowich, a mnoho dalších. „Jsou to neskutečné poklady“, říká
sám autor, který pro tuto výstavu připravil zbrusu nové portréty
osobností. O tom, že je Jakub Ludvík fotograf lidských duší, se
mohou návštěvníci přesvědčit v „galerii pre“ | od 22. 6. do 27. 7.
GALERIE SCARABEUS

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

 otevřeno: po zavřeno, út–pá 12.00–18.00, so–ne 11.00–18.00.
V út–pá 9.00–12.00 po předchozí tel. dohodě nebo mailem 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, mobil 603 552 758.

GALERIE PRE

Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10 (Pražská energetika, a. s. –
budova B)
e-mail: galeriepre@gejzir.eu; info@gejzir.eu
www.facebook.com/agenturagejzir
www.gejzir.eu

AAbezbariérový vstup
 otevřeno: po–pá 12.00–18.00
 vstup zdarma

www.kampocesku.cz

EXPOZICE
Loutky a rodinná loutková divadla na Letné Expozice představuje především prvorepubliková rodinná loutková divadla.
Návštěvníci uvidí proscénia, opony, kulisy, marionety odlišných
velikostí navržených několika výtvarníky, ale také nábytek a
interiérové doplňky scény. Výstavu doplňují loutkové divadelní
hry a další dokumenty. Rodinná loutková divadla byla situovaná do měšťanských salonů a navázala na tradici šlechtických
loutkových divadel. Mnohá vznikala v umělecky orientovaných
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rodinách s vlasteneckým a literárním cítěním. Do historie rodinných loutkových divadel se tak nesmazatelně zapsali Josef a
Amálie Mánesovi, Václav Levý, Mikoláš Aleš, Artuš Scheiner, Karel
Štapfr, Adolf Kašpar, František Kysela a mnozí další. Návrhy loutek
vytvářeli sochaři, řezbáři i malíři, například Bohuslav Sucharda,
Jan Král, Karel Svolinský, Karel Štapfer. V současné době počítačů, televizí a mobilů by se rodinné loutkové divadlo mohlo stát
prostředkem kreativní mezigenerační hry, která umožní nejen
rozvoj fantazie a výtvarného cítění, ale také slovní zásoby dětí.
Výstava je uspořádaná na počest zařazení Loutkářství na Slovensku a v Česku do Reprezentativního seznamu nehmotného
kulturního dědictví UNESCO.

Zprvu maloval figurální náměty, ale zanedlouho zjistil, že mu
figura nepřináší to, co od malování očekával – vnitřní prožitek a uspokojení. Poté více než patnáct let maloval v plenéru
a v nejlepším slova smyslu rozvíjel impresionistickou tradici
české malby. Obrazy mu však přišly příliš realistické a nastoupil
na cestu oproštění se od zobrazované skutečnosti k abstrakci,
kdy se slohotvorným prvkem stalo světlo. Světlo je vnitřní, spirituální, práce s ním není nepodobná pozdním obrazům Josefa
Šímy, ale pouze ve společných východiscích. Důležitou součástí
Pražská plynárenská
Štědrovy
tvorby je poezie. Přesto, že dnes píše již jen sporadicky,
Vás zve
na výstavu

DOPROVODNÝ PROGRAM

 v dopoledních hodinách 9.00–12.00, případně i odpoledne nebo
o víkendech nabízíme:

HRY V EXPOZICI
Pro děti máme připravené repliky historických loutek, kulis
a proscénií, na kterých si mohou vyzkoušet ovládání marionet.
VÝTVARNÉ DÍLNY
Tvorba loutek, kulis, proscénií, varianty pro předškoláky
a starší děti, pro skupiny nad 8 osob. Rezervace nutná minimálně
tři dny předem na scarabeus@galeriescarabeus.cz nebo u Kateřiny
Ebelové, mobil +420 603 552 758.
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Expozice loutek, případně i Muzea kávy Alchymista pro skupiny 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 věkové skupiny. Rezervace nutná minimálně týden předem na
scarabeus@galeriescarabeus.cz nebo Kateřiny Ebelové, mobil
+420 603 552 758
GALERIE SMEČKY

Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 210 268
e-mail: galerie.smecky@ppas.cz
www.galeriesmecky.cz

 otevřeno: út–so 11.00–18.00, ve státní svátky zavřeno
 vstupné: senioři, děti, studenti, ZTP a držitelé Zákaznické karty
Pražské plynárenské zdarma, ostatní 50 Kč

VÝSTAVA
Jaroslav Štědra / Proměny Tvorba Jaroslava Štědry (1945)
prošla dlouhým, ale ve své vnitřní logice pochopitelným vývojem.
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Jaroslav Štědra
Proměny

básně jsou v jeho obrazech přítomny. Není náhodou, že obraz
má před svým vznikem nejprve název, který je obvykle bytostně
básnický. Sám říká: „Název obrazu je reálná myšlenka obrazu,
který
následně namaluji.“ Barvy klade přes sebe, jsou lazurní,
6. – 30. červen 2018
Galerie Smečky
jednotlivé
vrstvy prosvítají, vyzařuje z nich měkké světlo. Ovládají
Ve Smečkách 24, Praha 1
prostor.
V obrazech z poslední doby se objevují i odkazy na biblická
www.galeriesmecky.cz
témata. Poprvé budou vystaveny i akvarelové skici k jednotlivým
tématům. Důležité pro dokreslení osobnosti Jaroslava Štědry je
zmínit, že přes dvacet let učil na Střední uměleckoprůmyslové
škole na Žižkově obor užitá malba a jeho školením prošlo více než
sto posluchačů. Z nich mnozí, dnes již výkonní umělci, považují
setkání s ním za iniciační. Výstava v Galerii Smečky je koncipována
jako průřez Štědrovým dílem s akcentem na posledních dvacet
let | od 6. 6. do 30. 6.
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
Výstava maturitních prací Střední uměleckoprůmyslové
školy Žižkov | do 28. 6.

GALERIE VIA ART

Resslova 300/6, 120 00 Praha 2
tel.: +420 604 450 549
e-mail: galerie.viaart@volny.cz
www.galerieviaart.com

 otevřeno: út–čt 13.00–18.00, pá 13.00–17.00

VÝSTAVA
Michaela Černická – Dokumentární sondy | od 29. 5. do 22. 6.
GALERIE VILLA PELLÉ

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

 spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská
 otevřeno: út–ne 13.00–18.00 vyjma státních svátků

AKCE
Výstava maturitních prací Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola zve na tradiční
výstavu maturitních prací. Výstava představí odborné práce letošních absolventů středoškolského studia na všech oborech školy
| škola otevře pro veřejnost ateliéry a dílny ve dnech 25. – 28. 6.
od 9.00 do 18.00.
GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY

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

 otevřeno: denně 11.00–19.00

Denisa Krausová, Pivoňka, olej na plátně, 200 x 160 cm, 2014

VÝSTAVA
Denisa Krausová: Hlava je vnitřností čepice | do 24. 6.

www.kampocesku.cz

VÝSTAVA
Sempé – Malý Mikuláš a jiné... První výstava světoznámého
francouzského kreslíře a ilustrátora v Česku. Ve třech podlažích
galerie si můžete zblízka prohlédnout a zasmát se nejen s ilustracemi malého Mikuláše, ale i nad Sempého svébytným novinovým
humorem. Nechybí ani titulní strany magazínu The New Yorker |
kurátor Klára Voskovcová | do 15. 7.
DOPROVODNÝ PROGRAM
01. 06. | 15.00 | Den dětí: Jak to chodí na plácku – se spontánním fotbalovým zápasem, kejklířem a žonglérem, s cukrovou
vatou, zmrzlinou a ochutnávkou francouzského vína. Od 15.00
projekce filmu Mikulášovy patálie v půdním kině. Vstupenky
možné zakoupit přes GoOut nebo přímo ve Villa Pellé.
10. 06. | 13.30 | Divadlo: Mikulášovy prázdniny – speciální
adaptace představení Mikulášovy prázdniny spolku Kašpar pro
výstavu Galerie Villa Pellé. Přijďte se podívat, jak si Mikuláš a jeho
parta užívají léto! Vstupenky možné zakoupit přes GoOut nebo
přímo ve Villa Pellé.
17. 06. | 15.00 | Den otců: Malý Mikuláš v komiksu – věděli
jste, že příběhy malého Mikuláše původně vycházely jako komiks?
Nakladatelství Albatros ho vydává v češtině poprvé. Přijďte zjistit, jaká dobrodružství malý Mikuláš prožíval, než se z něho stal
celosvětově známý rošťák, a zkuste si vytvořit vlastní komiks.
Rezervace: dilny@villapelle.cz
23. 06. | 15.00 | Animátorská dílna s Ultrafun: Mikuláš
s přáteli v kině – baví vás kino? Tak si jedno malé společně
vytvoříme. Na workshopu si představíme techniku ploškové animace a sehrajeme animovanou dramatickou scénu. Rezervace:
dilny@villapelle.cz
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29. 06. a 15. 07. | 15.00 | Film: Mikuláš na prázdninách – jak
vypadá Mikuláš, jeho přátelé, maminka a tatínek, Polívka a paní
učitelka ve filmu? Povedlo se filmařům obsadit ty správné herce?
Přijďte porovnat kreslený originál s hraným filmem.
STÁLÁ SOUČÁST VÝSTAVY / PŮDA VILLY PELLÉ
Redakce občasníku Patálie v Pellé | Jak složit dohromady
obrázky a slova a vytvořit tak novinovou maketu? Vyzkoušejte
si práci redaktora, sestavte si vlastní novinovou stránku, nebo
popište svůj Největší průšvih. Nejlepší příspěvek bude oceněn!
Všichni Mikulášové mají vstup zdarma!

25. 06. | 16.00 | Honza Vančura a Plavci – kapela s folkovým
a country repertoárem pokračuje pod vedením frontmana Jana
Vančury v oblíbených písních původní kapely Rangers a Plavci |
vstupenky k dispozici vždy před konáním pořadu Fresh senior nebo
ve Villa Pellé v provozní době | Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
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

FRESH SENIOR KLUB / VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO
SENIORY

Villa Pellé – Praha 6, Atrium a KC Vozovna – Praha 3, Písecká brána
– Praha 6
www.freshsenior.cz

 informace a rezervace: út–pá 10.00–14.00 na tel.: 224 326 180 nebo
na info@porteos.cz
 pořádá spolek PORTE za finanční podpory MČ Praha 6
 vstup zdarma
 u pořadů s uvedením REZERVACE NUTNÁ se můžete zúčastnit pouze
po zarezervování místa viz Informace. Sál je přístupný 15 minut před
začátkem pořadu do vyčerpání kapacity míst, vstup do sálu umožněn
nejpozději do začátku pořadu z důvodu ohleduplnosti k ostatním.

04. 06. | 17.00 | Léto s hudbou – koncert klasické i filmové hudby v podání violoncellistky Anežky Kyselkové a violistky
Růženy Novákové s ústředním motivem „Léta“ | Atrium Žižkov
05. 06. | 16.00 | První pomoc s Life Rescue – Záchranáři
Praha | Jak se zachovat a co dělat při nenadálých zdravotních
potížích a další užitečné informace | Villa Pellé
11. 06. | 10.00–20.00 | Fresh Senior Festival – 6. ročník Fresh
senior festivalu ve znamení propojení generací a zdravého životního stylu v každém věku. Vystoupí tanečníci ze skupiny Marietta,
Pražský Ukulele Band a jazzová legenda Laco Deczi & Celula New
York | vstup zdarma | Villa Pellé a zahrada
11. 06. | 16.00 | Setkání se Zdenkou Procházkovou – divadelní i filmová herečka, která spolupracovala s legendami stříbrného plátna a v roce 1957 až 1958 působila jako konferenciérka
v Laterně Magice i na Expu 58 v Bruselu | KC Vozovna
12. 06. | 16.00 | Rozhlasové příběhy s Tomášem Černým –
Téma: Cenzura | Příběhy z rozhlasových redakcí, chodeb a studií
vypráví reportér a dokumentarista Tomáš Černý. Přehrává unikátní
snímky z bohatého rozhlasového archivu a doplňuje k nim souvislosti, na které se případně zeptáte | Villa Pellé
18. 06. | 15.50 | Vycházka Kampa a Karmelitská ulice na
Malé Straně – významné domy na Kampě | rezervace nutná
| sraz tram. zastávka Malostranské nám.
19. 06. | 16. 00 | Loučíme se se sezónou – Konec letní sezóny
pravidelných pořadů. Fresh senior s písničkami u ohně a s opékáním špekáčků. Při nepřízni počasí pořad bez ohně a špekáčků.
V září se těšíme opět na viděnou! | Villa Pellé a zahrada
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VÝSTAVA
Ivan Komárek – Snář bdělé skutečnosti | od 7. 6. do 8. 7.

Ivan Komárek, Sulamit Rahu

GALERIE ZTICHLÁ KLIKA

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

 otevřeno: út-pá 13.00–19.00

EXPOZICE
Stálá prodejní expozice grafik, kreseb a obrazů
VÝSTAVA
Václav Turek: Obrazy z 60. a 70. let | od 25. 5. do 27. 6.

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

kronice Historie církevní. Vytvořil i pozoruhodnou rukopisnou kopii.
Mezi rarity patří i akvarel z 16. století ze zámku Rychnov nad Kněžnou a olejomalba ze 17. století uložená ve fondu Národního muzea.
Ve 20. století byla vydána jako faksimile nejprve v Geografickém
ústavu UK a posléze i mnoha dalšími institucemi. V současnosti
probíhá odborný výzkum Klaudyánovy mapy na Geografické sekci
UK, a proto budou představeny také moderní kartometrické analýzy
| do 31. 12.
DOPROVODNÝ PROGRAM
09. 06. | Přednášky, videoprojekce a pořady pro děti v rámci
Pražské muzejní noci
JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA

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

GEOGRAFICKÁ SEKCE PŘF UK

 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)

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 od 23. 5. do 31. 12. (kromě svátků)
 vstupné: zdarma

VÝSTAVA
Mikuláš Klaudyán – První mapa Čech 1518 Výstava představuje první samostatnou podrobnou mapu Českého království, její
odvozeniny i rámec doby. Nazývá se podle lékaře a majitele tiskárny
v Mladé Boleslavi Mikuláše Klaudyána. Ilustrovaný jednolist, dřevořez s mapou, se zachoval v jediném výtisku uloženém ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. Mapa je jižně orientovaná,
protože tento typ cestovní mapy se používal spolu s kompasem
s malými slunečními hodinami. Pozoruhodné je zejména české,
dodnes srozumitelné názvosloví díla. Klaudiánova mapa byla známa
a rozšířena především díky Sebastianu Münsterovi, jenž publikoval
od roku 1554 její zmenšenou kopii v mnoha vydáních a jazykových
mutacích Kosmografie. Původní tiskařský štoček si půjčili do Prahy
na tisk české verze Kosmografie, největší dobové knihy přeložené
Zikmundem z Púchova. Byla vytištěna u Jana z Kosořského v Kosoři
v roce 1554. Boloňský rytec Bolognino Zalteri vydal v Benátkách
reprodukovanou mapu Čech kolem roku 1566 se severní orientací
a vyryl ji do mědi. Tato kopie je velmi ojedinělá a pro výstavu se podařilo získat souhlas s jejím zveřejněním z Britské národní knihovny.
Po roce 1817 zmenšenou mapu reprodukoval i kartograf a katolický
kněz František Jakub Jindřich Kreibich jako přílohu k Bílejovského

www.kampocesku.cz

Synagoga byla postavena v letech 1905–1906 podle
projektu vídeňského architekta Wilhelma Stiassného
a kombinuje secesní tvarosloví s maurským stylem. Synagoga je
unikátní památkou pražské architektury počátku 20. století a současně nádherným příkladem synagogální architektury
Rakousko-Uherska. Návštěvníky zaujme obnovené hlavní průčelí
a portál a dále restaurované nástěnné malby a vitráže oken.
STÁLÉ VÝSTAVY
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek Poprvé se veřejnosti představuje poválečná historie pražské židovské komunity.
Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989
Výstava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek,
které jsou ve správě Židovské obce v Praze.
10 hvězd. Revitalizace židovských památek v České republice Výstava pojednává o projektu realizovaném Federací
židovských obcí. Jedná se o rekonstrukce synagog a rabínských
domů. Dosud bylo zrekonstruováno 10 objektů.
VÝSTAVY
Stigmatizovaná místa Výstava fotografií Karla Cudlína | do 10. 6.
Uloupené umění Výstava divákům přibližuje problematiku výzkumu provenience uměleckých děl zkonfiskovaných v období II. světové
války a způsoby zabavování majetku v průběhu okupace | od 13. 6.
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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

Berana, Oldřicha Bubáka, Miloše Fice, Marcela Fujcika, Miroslava
Hozy, Milana Křička, Petra Moška a Jiřího Tillera doprovázejí básně
Zdeňka Jiráska | do 28. 6.
Knihy se těžko vystavují VIII – Oldřich Hlavsa Tvorba Oldřicha Hlavsy, výrazného českého knižního grafika, se pohybovala na hranici písma a ilustrace. Rád experimentoval s formáty
i klasickými písmy v nových kontextech. Nezapomenutelné jsou
např. edice Klub přátel poezie, Slunovrat či Bohemia | do 30. 6.
GALERIE KLEMENTINUM

vstup z Mariánského náměstí, vchod B2

Leica Gallery Prague je fotografická galerie, která je součástí
celosvětové nadnárodní sítě Leica Galerií. Sídlí v centru Prahy,
výstavní prostory doplňuje kavárna a fotografické knihkupectví.
Galerie také pořádá večerní besedy s významnými osobnostmi
fotografie, fotografické workshopy, lektorské programy pro studenty a zabývá se prodejem uměleckých fotografií.
VÝSTAVY
Jmenuji se Robert Vano Komorní výstava fotografií představuje průřez tvorbou čerstvého sedmdesátníka Roberta Vana
s důrazem na jeho nezaměnitelné portréty a mužské akty. Výstava
představuje fotografie od roku 1968, kdy Vano emigroval do USA
a provádí nás jeho tvorbou do dneška | do 17. 6.
Alex Webb – Selections Série barevných street fotografií
amerického fotografa Alexe Webba. Výstava nabízí jedinečnou
příležitost shlédnout výběr z 30 let tvorby tohoto člena prestižní
agentury Magnum. Tajemné a současně paradoxní okamžiky byly
zachyceny v ulicích Indie, Řecka, Grenady, Haiti, Kuby a Mexika
| od 22. 6. do 26. 8.
LEICA GALLERY CAFÉ
Tomáš Vocelka: Geometrie města Výstava je výběrem z fotografií, zachycující architekturu revitalizovaných říčních doků na
Rýně v německém Düsseldorfu | do 18. 6.
Podrobnosti a další akce aktuálně na www.lgp.cz.
NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR, KLEMENTINUM

Klementinum 190, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 663 111
www.facebook.com/narodni.knihovna
www.nkp.cz

VÝSTAVNÍ CHODBA V PŘÍZEMÍ (VCHOD A)

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

Obraz a slovo – výstava fotografií skupiny GM10 doplněných poezií Zdeňka Jiráska Výběr z tvorby fotografů Petra
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 otevřeno: út–ne 10.30–18.00
 vstupné: dospělí 50 Kč; senioři, studenti 40 Kč; skupina 10 a více
osob 40 Kč/ osobu; děti 6-15 let 20 Kč, děti do 6 let zdarma, není-li
uvedeno jinak.

Lobkowiczká mapová sbírka Výběr starých map, plánů a zeměpisných atlasů z let 1579–1880 ze sbírky hořínsko-mělnické
větve rodu Lobkowiczů. K vidění budou rané kartografické barevné mědirytiny, litografie, jazykové mapy i patrně nejstarší tištěná
železniční mapa na území monarchie | 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

VÝSTAVA
Barbora Reichová – Prvních deset Mezi špičkovými sportovními fotografy není mnoho žen, nicméně Barbora Reichová
už deset let jasně ukazuje, že zachycení sportovních okamžiků
v jejich dynamice a akčnosti není výlučně mužskou doménou. Pro
Barboru Reichovou nejsou důležité jen okamžiky vítězství. Sport
se snaží zachytit kreativně, výtvarným a často minimalistickým
způsobem. Významnou roli v jejím fotografickém vidění sportovního světa hrají pro mnoho běžných diváků přehlédnutelné linie,
barvy, světlo a stín | od 30. 5. do 8. 7.

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, není-li uvedeno jinak
 upozornění: galerie bude zavřena ve dnech 5. a 6. 7.

VÝSTAVY
Prague Auctions „Předaukční výstava výtvarného umění“
| od 5. 6. do 9. 6. | otevřeno: denně 10.00–19.00 | aukce výtvarných děl proběhne v prostoru Galerie Nová síň v neděli
10. 6. od 13.30
Ota Janeček: „Intuice“ Výstava vybraných výtvarných děl předního českého malíře, grafika, ilustrátora a sochaře Oty Janečka
(1919–1996) | od 12. 6. do 24. 6. | otevřeno: denně 10.00–19.00
| všechna vystavená díla budou následně dražena na večerní
aukci v prostoru Galerie Nová síň v neděli 24. 6. od 18.00
Lumír Čmerda: „Nejen dřevěné reliéfy“ Lumír Čmerda
(1930) svou současnou instalací navazuje na výstavu, kterou mu
ve zdejším výstavním sále uspořádal v dubnu 1982 Český svaz
výtvarných umělců pod názvem
„Dřevěné reliéfy
Lumíra Čmerdy“.
Aktuálně představí
širší výběr z celé své
dosavadní tvorby.
Kromě několika reliéfů realizovaných
v architektuře, bude
možno vidět cyklus
akrylových maleb
„Apokalypsa JanoLumír Čmerda, Telegram
va“, vytvořených
před časem k poctě Albrechta Dürera i nejnovější autorovu tvorbu – pastely. Ty
vznikaly jako ilustrace k textům českých klasiků: „Kytici“ Karla
Jaromíra Erbena, Kosmově „Kronice české“ nebo „Pohádkám“
Boženy Němcové | od 27. 6. do 21. 7.
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 centra

www.kampocesku.cz

DLOUHODOBÁ VÝSTAVA
Blanka Matragi K 30. výročí tvorby Blanky Matragi. Světově
proslulá módní návrhářka Blanka Matragi navazuje na úspěšnou
výstavu z roku 2006 a představuje svou tvorbu – zejména šaty,
oděvní doplňky, ale také sklo, porcelán, sochy, lustry, šperky,
grafiky aj. | prodlouženo do 31. 12. 2020
 vstupné: plné 260 Kč, snížené 155 Kč (pro návštěvníky nad 60 let,
studenty SŠ a VŠ do 26 let, držitele průkazů ZTP, ZTP/P), rodinné
550 Kč (1–2 dospělé osoby a 1–3 děti do 18 let), školní skupiny (ZŠ,
SŠ, VŠ) 85 Kč za osobu (při minimálním počtu 10 studentů), 10%
sleva z plného vstupného 235 Kč pro držitele Opencard nebo Lítačky,
zvýhodněné: 1 Kč pro děti do 10 let v doprovodu rodičů, pedagogický
doprovod skupiny minimálně 10 studentů, zdarma: držitelé AMG
(Asociace muzeí a galerií)

VÝSTAVA
Česká divadelní fotografie 1859–2017 První a největší
souhrnná výstava fotografií z divadelního prostředí Česká
divadelní fotografie 1859–2017 vás provede historií českého
divadla od počátku vzniku fotografie a nabídne portréty
hereckých hvězd, fotografie inscenací renomovaných velkých
i studiových scén, divadelních budov i jejich zákulisí, to vše
od poloviny 19. století až po současnost. Autory snímků jsou
například legendy jako František Drtikol, Miroslav Hák, Václav
Chochola a Jaroslav Krejčí, či pochází ze slavného fotografického Ateliéru Langhans a řady dalších | Výstavu připravil Institut
umění – Divadelní ústav (IDU) ve spolupráci s Národním
muzeem | do 24. 6.
PÍSECKÁ BRÁNA

K Brusce 208/5, 160 00 Praha 6 Hradčany
tel.: +420 233 321 313
mobil: +420 724 737 352
e-mail: info@piseckabrana.cz
facebook.com/piseckabrana
www.piseckabrana.cz

 otevřeno: út–ne 11.00–19.00, pondělí zavřeno

VÝSTAVA
Křivky ztichlé krajiny – Zdeněk Hajduch – výtvarná tvorba,
Honza Vermouzek – fotografie Výstava dřevěných objektů,
obrazů, autorského nábytku a fotografií, inspirovaných jedním
krajem. Krajem se smutnou minulostí, tichou přítomností, daleko
od rušného světa. Inspirace dvou autorů, dvou generací a dvou
způsobů vyjádření... | vernisáž 5. 6. v 18.00 | od 5. 6. do 24. 6.
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Pražský hrad

nádvořími do zahrad

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

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

AAvětšina historických památek na Pražském hradě má bezbariérový
vstup

Pražský hrad – sídlo českých knížat a králů od konce 9. století
se vyvíjí nepřetržitě po celých jedenáct set let. Dnes je sídlem
prezidenta republiky. Konají se zde slavnostní státní akty, významné koncerty, výstavy.
INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRAŽSKÉHO HRADU
II. nádvoří tel. +420 224 372 423, 224 372 419, III. nádvoří tel.
+420 224 372 434, 224 372 435, info@hrad.cz, otevřeno denně
9.00–17.00
PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY
tel. +420 224 373 584, info@hrad.cz, v češtině 50 Kč, cizojazyčně
100 Kč – 1 osoba/každá započatá hodina výkladu
NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ
Hradní areál: celoročně otevřen 6.00–22.00
Objekty se vstupenkou: Starý královský palác, expozice Příběh
Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou,
Obrazárna Pražského hradu, Rožmberský palác 9.00–17.00. Katedrála sv. Víta 9.00–17.00 (v neděli po ukončení bohoslužeb od
12.00, poslední vstup vždy v 16.40). Velká jižní věž 10.00–18.00.
Expozice Svatovítského pokladu 10.00–18.00.
Zahrady Pražského hradu a Jelení příkop jsou v letní sezoně
otevřeny 10.00–18.00. Zahrada na Baště je otevřena 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 Obrazárně Pražského hradu, v Rožmberském paláci, a v Mihulce.
Cena 50 Kč.

VÝSTAVY
ZALOŽENO 1918
Výstavní projekt k 100. výročí vzniku ČSR
CÍSAŘSKÁ KONÍRNA
 otevřeno: denně 10.00–18.00

Labyrintem dějin českých zemí Originální archiválie a další
unikátní předměty představí zlomové okamžiky ve vývoji českého
státu od 10. stol. do současnosti. K vidění budou pohřební insignie

Románská čelenka, stříbro, konec 12. stol., České Budějovice, Národní muzeum

www.kampocesku.cz
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Přemysla Otakara II., originální svazky zemských desek pražských,
brněnských, olomouckých a opavských, dále např. washingtonská
deklarace a další dokumenty českých panovníků a významných
osobností. Po delší době bude opět vystavena v originále tzv. Zlatá
bula sicilská, zlatá bula českého krále a císaře Svaté říše římské
národa německého Karla IV. či Rudolfův majestát pro evangelické
stavy | do 1. 7. 2018
JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
 otevřeno: denně 10.00–18.00

Doteky státnosti Osu výstavy, věnované především historii
státních symbolů, tvoří příběhy vystavených předmětů (např.
kolekce dekorací Řádu Bílého lva, prezidentský automobil Škoda
VOS, text projevu prezidenta Beneše po jeho abdikaci v r. 1938
s jeho poznámkami či dopisy Milady Horákové z žaláře). Ačkoliv
byla řada státních symbolů v minulosti mnohokrát zneužita, stále
se jedná o stejné symboly, za něž byli naši předkové ochotni položit život. Součástí výstavy bude i klenotnice s nejvyššími státními
vyznamenáními, udělovanými za uplynulých sto let, a unikátní
archiválie, vážící se k přelomovým okamžikům našich novodobých
dějin, které se budou pravidelně obměňovat | do 31. 10. 2018
TEREZIÁNSKÉ KŘÍDLO STARÉHO
KRÁLOVSKÉHO PALÁCE
 otevřeno denně 10.00–18.00

Stráž na Hradě pražském Se vznikem ČSR je neodmyslitelně
spojeno i založení Hradní stráže. Prostřednictvím stovky fotografií a řady trojrozměrných exponátů se návštěvníci seznámí
s celou její staletou historií. Nikoliv náhodou bude tato výstava
zahájena v době konání XVI. všesokolského sletu. Právě sokolové
totiž vytvořili v říjnu 1918 první jednotku Hradní stráže | od 28. 6.
do 31. 10. 2018
K dalším výstavám v rámci projektu „Založeno 1918“ více informací na www.hrad.cz/zalozeno 1918
KRÁLOVSKÝ LETOHRÁDEK
 otevřeno denně 10.00–18.00

Parmigianino. Grafika a kritické ohlasy Od května je v Královském letohrádku na Pražském hradě otevřena výstava, která
představuje tvorbu předního italského malíře a rytce období
evropského manýrismu, vlastním jménem Girolamo Francesco
Maria Mazzola. Expozice představuje autentické kresby a rytiny
tohoto věhlasného umělce, které pro účely této výstavy zapůjčila
řada soukromých i veřejných italských sbírek. Nedílnou součástí
výstavy jsou též „kritické ohlasy“, které představí rytiny autorů
inspirovaných tvorbou Parmigianina | do 30. 6. 2018
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.
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významně zasáhl do jeho podoby. Trasa prohlídky vede ke katedrále sv. Víta, ke Starému královskému paláci, kostelu Všech
svatých nebo k Nejvyššímu purkrabství. Upozorňuje i na stavby,
které vplynuly do stavební hmoty mladších objektů, takže si je
dnes už nelze prohlédnout. Ke Karlovu okruhu byla vydána doprovodná publikace.

STÁLÉ EXPOZICE
KAPLE SV. KŘÍŽE NA PRAŽSKÉM HRADĚ

II. nádvoří

 otevřeno: denně 10.00–18.00

Svatovítský poklad V kapli sv. Kříže na II. nádvoří Pražského
hradu se ukrývá výběr toho nejlepšího z chrámového pokladu
shromažďovaného při kostele a katedrále sv. Víta od 11. století.
Stálá výstava Svatovítského pokladu představuje 139 předmětů
vysoké historické a umělecké ceny, mj. náročně zdobené
relikviáře, monstrance a jiné liturgické náčiní včetně bohatě vyšívaných rouch. Většina předmětů je zhotovena z pozlaceného
stříbra či ryzího zlata. Nejvzácnějším mezi vystavenými díly je
více než půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který nechal
ve druhé polovině 14. století zhotovit císař Karel IV. pro relikvie
Kristova umučení. Pod křišťálovými víčky se tak v kříži skrývají
dřevo z kříže, na němž byl Kristus ukřižován, trn z koruny, jíž byl
korunován nebo část houby, kterou byl na kříži napájen. Po obvodu kříž lemuje dvacet dva modrých kamenů (převážně safírů
a akvamarínů) a dvanáct pravých perel. Z mladších předmětů
v Pokladu k nejpozoruhodnějším patří zlatá monstrance z roku
1766, jejíž zlaté tělo zdobí více než 700 drahokamů. Tato monstrance je jednou ze tří zlatých barokních monstrancí, dochovaných
v českých zemích.
V expozici však návštěvníci najdou i předměty původně profánního charakteru. Příkladem je křišťálový soudek z 16. století,
který se relikviářem stal až druhotně – poté, co do něj karlštejnští
purkrabí vložili ostatky sv. Agáty a sv. Alžběty.
Zajímavý je také interiér samotné kaple sv. Kříže, která byla
pro účely stálé expozice Svatovítského pokladu stavebně renovována a kompletně restaurována. Výzdobě kaple, postavené po
polovině 18. století podle návrhu architekta Niccolo Pacassiho,
vévodí oltářní obraz Krista na kříži v životní velikosti, který v roce
1762 vytvořil František A. Palko.
STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC – GOTICKÉ
PODLAŽÍ
 otevřeno: denně 9.00–17.00

Příběh Pražského hradu Dějiny Pražského hradu od prehistorie až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktivní programy s vizualizacemi stavebního vývoje hradního areálu.
Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných
exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá
trasa, chronologicky přibližuje význačné představitele českého
státu, zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je

umístěna v hlavních sálech gotického podlaží Starého královského paláce. Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata
spojená s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh
církve a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence,
Příběh korunovací i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky
jsou umístěny v nově zpřístupněných prostorách navazujících na
hlavní trasu prohlídky | k aktuálnímu programu více informací na
www.pribeh-hradu.cz a www.hrad.cz
PŘEDNÁŠKY
07. 06. | 17.00 | TGM a sbírka umění pro Pražský hrad.
Přednášející: Mgr. Markéta Ježková.
14. 06. | 17.00 | Plečnikovy úpravy Pražského hradu (vycházka). Přednášející: Ing. arch. Zdeněk Lukeš.
21. 06. | 17.00 | Architektonické úpravy na Pražském hradě
po roce 1989 (vycházka). Přednášející: Ing. arch. Zdeněk Lukeš.
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 existující sbírkou obrazů v našich zemích. Návštěvníci si v prostorách původních renesančních koníren prohlédnou vybraná díla
dvorských umělců, starých mistrů německé a nizozemské
renesance, italské renesance a manýrismu i umělců středoevropského a holandského baroka.
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

PALMOVÝ SKLENÍK V ZÁMECKÉM PARKU
V LÁNECH
 otevřeno: od 3. 5. vždy během provozní doby zámeckého parku
(středy odpoledne, čtvrtky odpoledne a víkendy)

TGM v Lánech Expozice uspořádaná k 100. výročí založení Československé republiky představuje T. G. Masaryka jako prezidenta,
který v Lánech mezi léty 1921 až 1937 pracoval, odpočíval a žil
běžný rodinný život. Sedmdesát archivních dokumentů včetně
fotografií převážně z Muzea T. G. Masaryka v Lánech (pobočky
Muzea T. G. M. Rakovník) dokumentuje prezidentova setkání
s domácími či zahraničními politiky, umělci, s rodinou či s občany a představiteli Lán, do jejichž historie se první československý
prezident nesmazatelně zapsal | od 3. 5. do 1. 11. 2018

DALŠÍ AKCE
175. sezóna Promenádních koncertů v Jižních zahradách
Pražského hradu:
Letní promenádní koncerty vojenských hudeb se na Pražském
hradě konají nepřetržitě od roku 1843. V letošním roce se uskuteční již 175. koncertní sezóna, v níž se představí všechny naše
uniformované velké dechové orchestry, které nesou tuto naši, ve
světě obdivovanou tradici. Celkem pět dopoledních matiné se
bude konat v Jižních zahradách Pražského hradu vždy od 10.30.
Nenechte si ujít tuto jedinečnou tradiční koncertní produkci, dle
Eduarda Hanslicka, slavného hudebního kritika 19. století jsou
„veřejná vystoupení vojenských hudeb v otevřeném prostoru tím
nejdemokratičtějším způsobem poslechu hudby“.
02. 06. | 10.30 | Podnikový dechový orchestr ŠKODA AUTO
Mladá Boleslav
30. 06. | 10.30 | Hudba Hradní stráže a Policie ČR
Upozorňujeme návštěvníky, že přístup do Jižních zahrad Pražského hradu je přes III. nádvoří Býčím schodištěm nebo branou Na
Opyši. Vstup z Hradčanského náměstí je uzavřen.
Změna programu vyhrazena.
Bližší informace na www.hrad.cz

Stálá expozice ve Zlaté uličce Zlatá ulička je zřejmě nejromantičtějším místem Pražského hradu. Kromě opravených barevných
drobných domků nabízí novou stálou expozici, která přibližuje
život v Uličce ve všech obdobích její 500leté existence. Návštěvníci
mohou nahlédnout například do domácnosti věhlasné jasnovidky Matyldy Průšové, seznámit se s příbytky zlatníka, červeného
střelce či hradní ranhojičky. V kuchyni amatérského filmaře pana
Každého mohou posedět při projekci dobových filmů a u švadlenky si připomenou písničky Karla Hašlera. Ve zbylých domečcích
jsou opět v provozu tradiční obchůdky. Pozoruhodná je i výstavka
předmětů objevených při posledním archeologickém průzkumu.
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Kdy jste byli naposled
na Staroměstské
radnici?
Pojďte se s námi podívat do
historických sálů, kaple Panny Marie, gotického podzemí
a rozhlédnout se z radniční
věže.
Jsme tu každý den!
Staromestskaradnice.cz

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

VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV SE SLAVÍNEM
 otevřeno: denně 8.00–18.00
AAbezbariérový vstup do baziliky sv. Petra a Pavla

Místo, kde je pochováno více než 600 osobností české kultury a vzdělanosti, např. A. Dvořák, K. Čapek, B. Němcová, K. H.
Mácha, J. Neruda, A. Mucha, M. Aleš, E. Destinnová, J. Heyrovský,
B. Smetana, Z. Štěpánek ad.
INFORMAČNÍ CENTRUM ŠPIČKA
 otevřeno denně 9.30–18.00
AAbezbariérový vstup

Informace, prodej suvenýrů, propagace, občerstvení; torzo gotické brány Špičky z doby Karla IV.; nachází se v ulici V
Pevnosti mezi Táborskou a Leopoldovou branou
INFORMAČNÍ CENTRUM CIHELNÁ BRÁNA

Cihelná brána, ul. V pevnosti 46

 otevřeno denně 9.30–18.00

Informace, prodej suvenýrů, propagace.
STÁLÁ EXPOZICE
Muzeum pražských věží Naprosto jedinečná expozice představuje návštěvníkům 120 nejznámějších pražských věží a svou
interaktivní formou umožňuje seznámit se nejen s fakty o jednotlivých objektech a jejich historií, ale také nahlédnout do tajemství
legend, jež se s místem pojí | 4. patro
Pocta Jindřišské věži Interaktivní expozice s kompletním
výkladem o Jindřišské věži – o historii, přestavbě, kulturním
dění | 6. patro
VÝSTAVA
Svět a Světlo – výstava obrazů malíře a filozofa ILKA a ak. malíře
a restaurátora Petra Hampla | 3. patro | do 29. 6.
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

AAhistorický areál NKP Vyšehrad je bezbariérový
 spojení: metro C – Vyšehrad; tram 7, 18, 24, st. Albertov; tram 2, 3,
7, 17, 21, st. Výtoň
 průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace
v areálu podle směrovek a orientačních map

STÁLÉ EXPOZICE
 všechny stálé expozice otevřeny denně 9.30–18.00

CIHELNÁ BRÁNA, KASEMATY A SÁL GORLICE
 9. 6. otevřeno 19.00–00.00 v rámci Pražské muzejní noci
 vstupné: výstava a vstup do kasemat s průvodcem: 60 Kč, snížené
30 Kč, rodinné 120 Kč, děti do 6 let zdarma
AAbezbariérový vstup, doporučuje se doprovod – nerovný povrch

Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění a Pražské brány – vchod z Cihelné (Pražské nebo Nové) brány.
Kasematy a sál Gorlice, kde se nachází šest originálních
barokních soch z Karlova mostu – vstup z Cihelné brány.
GOTICKÝ SKLEP
 vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 100 Kč, děti do 6 let
zdarma
AAbezbariérový přístup od Starého purkrabství

Historické podoby Vyšehradu Stálá expozice ve zrekonstruovaném kasematovém prostoru.
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VYŠEHRADU NA
OBJEDNÁVKU
Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které
se pojí k Vyšehradu Během 90 minut navštívíte jeho nejzajímavější místa | více na www.praha-vysehrad.cz; objednávky na
tel. 241 410 348, e-mail: info@praha-vysehrad.cz, nebo přímo
v Infocentru Špička
PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Prohlídka kostela Stětí svatého Jana Křtitele a Martinských kasemat – každou sobotu a neděli vždy v 11.00 a 14.00
| sraz na prohlídky je v Infocentru Špička, vstupné: základní 50 Kč,
snížené 30 Kč
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INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY O VYŠEHRADĚ
Navštivte Vyšehrad se svojí školní třídou a prozkoumejte jeho
tajemná místa | objednávky na e-mail: strnadova@praha-vysehrad.cz
Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ
Libuše – pro 2. – 4. třídu ZŠ
Výprava – pro 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
Nový program pro žáky 3. – 5. třídy ZŠ:
AŤ žije republika! Píše se rok 1918, končí světová válka a uprostřed Evropy vzniká Československá republika. Kdo by měl být
jejím prezidentem? Kde bude hlavní město? A jakou zvolit hymnu?
Společně s námi budete u vzniku nového demokratického státu!
Provázet nás bude T. G. Masaryk, Tomáš Baťa, českoslovenští
legionáři i naši prapradědečkové, kteří tenkrát byli ještě dětmi.
Podíváme se, jak se žilo v době, kdy se rodičům vykalo. V době,
kdy vám z rozhlasu přál hezké prázdniny sám tatíček Masaryk.
Vzdělávací vypravěčská inscenace, která propojuje příběhy známých i neznámých postav a interaktivně zapojuje diváky prostřednictvím her a úkolů. Vlastní zážitek z vyprávění napomáhá
chápat dobové souvislosti a uceluje kontext | školy již mohou
objednávat podzimní termíny.
GALERIE VYŠEHRAD (NAD LIBUŠINOU
LÁZNÍ)

www.Facebook.com/vysehradgalerie

 otevřeno: denně 9.30–18.00, 9. 6. bude galerie otevřena
19.00–00.00 v rámci Pražské muzejní noci
 vstupné: 20 Kč
 kurátor Petr Vaňous

PARK U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
07. 06. – 30. 09. | Festival SCULPTURE LINE – festival umisťuje současná sochařská díla do veřejného prostoru tak, aby do něj
vnesla nové emoce, dala mu novou tvář, naznačila nové příběhy
| více informací na www.sculptureline.cz
LETNÍ SCÉNA
01. – 17. 06. | Festival Vyšehraní – 15. ročník festivalu Vyšehraní je multižánrová přehlídka špičkových umělců s pestrým
dramaturgickým záběrem pro všechny generace | více informací
o programu a vstupenkách na www.vysehrani.cz
22. 06. – 31. 08. | Metropolitní léto hereckých osobností
– hlavním lákadlem 15. ročníku divadelní přehlídky je premiéra
klasické francouzské situační komedie Georgese Feydeau Brouk
v hlavě. Chybět nebudou ani osvědčené tituly z minulých let |
více informací o programu a vstupenkách na www.studiodva.cz
Programy pro děti viz rubrika Volnočasové aktivity.
NOVOMĚSTSKÁ RADNICE

tel.: +420 224 947 190
www.facebook.com/NRpraha
www.nrpraha.cz

 Vyhlídka z věže Novoměstské radnice a stálá expozice v bývalém bytě
věžníka o historii Nového Města je otevřena.
 vstup z Vodičkovy ulice
 otevřeno: út–ne 10.00–18.00, polední pauza ve Věži a Galerii mezi
12.00–13.00 / 30 min.
 Café Neustadt: otevřeno denně – www.facebook.com/cafeneustadt,
vstup z nádvoří NR.

Jiří Marek: Something is still missing | od 8. 6. do 22. 7.
STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL
01. 06. | 21.00| Malá smrt – tři páry hledají v různých kombinacích toho pravého ve férii o lásce a milování. Tři muži, tři ženy cítí
svoji vůni, jiskření. Devět vztahů, setkání, zamilování a milování.
Hnáni touhou propadají vášni, hledají sebe, hledají, ke komu
patří. Poetické divadlo, které spojuje křehkou poetiku tanečnice
Adély Laštovkové Stodolové se svérázným pohledem režisérské
dvojice SKUTR, je osobitým zpodobněním různých forem lásky
| vstupné základní 250 Kč, snížené 160 Kč | více informací na
www.stkconcept.cz
15. – 16. 06. | Bodaidžu macuri – Svátek lip – japonské
slavnosti jara | více o programu na www.macuri.cz
15. 06. | 19.00–22.00 | Rituální část – alegorický průvod
z podolské náplavky, tradiční tance Josakoi sóran, japonské bubny,
samurajové ve zbroji, buddhistická liturgie a další.
16. 06. | 10.00–13.00 | Zábavná část – tradiční tance Kjó-mai, tlučení o-moči, dílny, skycross a další hry pro celou rodinu.

118  památky

VÝSTAVY
Neviditelná výstava Nezapomenutelná hodina v naprosté
tmě s nevidomým průvodcem. Dlouhodobá výstava | výstavní
prostory II. patro NR; otevřeno po–pá 12.00–20.00, so–ne, svátky
10.00–20.00; vstupné na tel. 777 787 064
Václav Holohlavský | Obrazy, grafika Výstava malíře, zachycujícího momentky běhu života, který se den co den odehrává
kolem nás a skýtá někdy až neuvěřitelné pohledy. V malbě je pro
něj nejdůležitější radost, ne styl nebo hranice | Galerie v přízemí
| otevřeno út–ne 10–18.00 | vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč,
rodinné 100 Kč, 9. 6. během PMN otevřeno 19.00–01.00, vstup
zdarma | do 10. 6.
Za krásami Evropy Cestování a poznávání po Evropě je krásné
v každou roční dobu. Na výstavě fotografií JUDr. Hany Klímové
si prohlédnete evropská města a přírodní krásy | Galerie věže
| otevřeno út–ne 10.00–18.00 | vstupné – viz věž, PMN 9. 6.
19.00–01.00, vstup zdarma | od 5. 6. do 26. 8.

Nejasná rozhraní Výstava fotografií Michala Pospíšila. Rozhraní
je sdílená hranice mezi dvěma komunikačními systémy. Pomyslná
čára, která něco odděluje | Galerie v přízemí | otevřeno út–ne
10.00–18.00 | vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100
Kč | od 14. 6. do 7. 7. |
KONCERTY
10. 06. | 18.00 | Sborové slavnosti v Novoměstské radnici
– koncert vynikajících vokálních souborů z ČR i zahraničí – Tvoje
Máma (Praha), Anima Solla (Lotyšsko), Ars Nova (Maďarsko)
– v rámci 15. ročníku festivalu Sborové slavnosti, Czech Choir
Festival Hradec Králové | vstupné 150 Kč | Velký sál
14. 06. | 19.00 | Uppsala domkyrkas flickkör a Radost
Praha – společný koncert českého dětského pěveckého sboru
a švédského katedrálního dívčího sboru, který patří mezi elitu
skandinávské hudební kultury. Sbormistři Jan Pirner a Margareta
Raab. | vstupné dobrovolné | Velký sál
19. 06. | 19.30 | Ivan Klánský – klavír & Prague Philharmonia Wind Quintet – komorní koncert u příležitosti 70. narozenin
prof. Ivana Klánského. | vstupné plné 330 Kč, snížené 220 Kč |
rezervace na bouskova@bohemianartists.cz | Velký sál
21. 06. | 19.00 | Piccoli Archi di Praga / Giovani Archi di
Praga a sólisté – smyčcové orchestry Gymnázia a Hudební školy
hl. m. Prahy uzavírají tímto koncertem svou úspěšnou sezonu.
S oběma orchestry vystoupí i jejich sólisté – desetiletá houslistka
Johanka Kubánková a třináctiletý pianista Matěj Pinkas. Hosty
večera budou studenti Hudebního institutu z Kotky – Finsko. |
vstupné dobrovolné | Velký sál
28. 06. | 19.30 | Stylové večery 2018 – V letním ladění –
další hudební večer s komorním orchestrem Harmonia Praga.
Na programu je A. Vivaldi, A. Piazzolla a prosluněné Rumunsko.
| vstupné plné 320 Kč, snížené 170 Kč | bližší info na www.harmoniapraga.cz | Velký sál
AKCE
05. 06. | otevřeno 11.00–18.00 | Nejlepší česká vína
v Praze – 2. ročník výstavy toho nejlepšího z vinařské oblasti
Čechy za osobní účasti vinařů. Předání cen vinařům a degustace
oceněných vín | vstupné 150 Kč | objednávky na karel.tomasek@
email.cz | celá NR
09. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc 2018 na Novoměstské radnici. Novoměstská radnice se opět zúčastní PMN se
zajímavým programem a nabídne prohlídku prostor, které nejsou
veřejnosti běžně přístupné. Nebude chybět možnost se občerstvit
na nádvoří v souvislosti s festivalem pouličního jídla Street Food
Pop Up | vstup zdarma | všechny prostory NR
13. 06. – 30. 09. | otevřeno denně 8.00–24.00 | Sculpture
Line / Kurt Gebauer – jednou ze zajímavých zastávek sochařské
linky 4. ročníku mezinárodního sochařského festivalu je Novoměstská radnice, kde je od června do konce září instalováno dílo
českého sochaře Kurta Gebauera „Jedna z velkých hlaviček“. |
prohlídka zdarma | nádvoří
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03. a 17. 06. | 15. 00 | Dnes provází Minor – herci divadla Minor provedou návštěvníky Novoměstské radnice tak trochu jiným
způsobem | vstupné děti 80 Kč, dospělí 120 Kč | sraz na nádvoří
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: 1 090–1 890 Kč | hra pro 2–6 osob
| rezervace předem na www.thechamber.cz
PRAŽSKÉ VĚŽE
Malostranská mostecká věž, Petřínská rozhledna, Prašná brána, Staroměstská mostecká věž, Svatomikulášská
městská zvonice, Zrcadlové bludiště na Petříně viz 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 staroměstským měšťanům českým králem Janem Lucemburským. Nevznikla
novostavbou, určenou ke správním účelům, ale postupným vykupováním měšťanských domů, které byly záhy pro účely radnice mnohokrát přestavovány. Dodnes se zachovalo křídlo jižní,
tvořené souborem pěti středověkých domů. Východní křídlo bylo
zcela zničeno 8. května 1945, poslední den druhé světové války.
Prohlídkový okruh Staroměstské radnice Prohlídka zahrnuje návštěvu historických interiérů čtyř domů jižního křídla
a jejich podzemí. Během komentované prohlídky mají návštěvníci
možnost zhlédnout bohatě zdobené radní síně vybavené cenným
dobovým nábytkem, podívají se do reprezentačních sálů, kde dnes
pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního
města, zavítají do místností bývalého středověkého vězení a prohlédnou si i figury dvanácti apoštolů zpoza staropražského orloje.
Celková doba prohlídky je 60 minut.
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prostor významné kulturní památky i po setmění. Nestandardní
prohlídka s rozšířeným výkladem je korunována návštěvou radniční věže, která příchozím nabídne nevšední pohled na slavnostně
nasvícenou noční Prahu. | rezervace vstupenek na výše uvedených
kontaktech; vstupné: 250 Kč; délka prohlídky: 120 minut
02. 06. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
09. 06. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
16. 06. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
23. 06. | 20.00 | Prohlídka v češtině
30. 06. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
Nejvýraznější dominantou Staroměstské radnice je její
mohutná hranolová věž Již v době svého vzniku byla nejvyšší
věží v celé Praze. Představovala nejen symbol zámožnosti pražských měšťanů, ale měla i význam praktický – na jejím vrcholu
sloužili hlásní, jejichž úkolem bylo sledovat okolí a v případě nebezpečí dát městu varovný signál. Z ochozu věže se návštěvníkům
naskytne vůbec jeden z nejkrásnějších pohledů na pražské panorama. Z ptačí perspektivy je odtud možné spatřit Týnský chrám
nebo kostel sv. Mikuláše, v dálce obdivovat Pražský hrad nebo
se nechat unášet výhledem na malebná zákoutí Starého Města
pražského. Na ochoz se mohou turisté nechat vyvézt moderním
výtahem. Jedná se o architektonicky velmi hodnotný počin, za
jehož realizaci získali autoři ocenění Interiér roku 2000.
MOBILNÍ VSTUPENKY
Návštěvníci Staroměstské radnice si mohou kromě klasické vstupenky zakoupit i vstupenku elektronickou. Tzv. mVstupenka
umožní přednostní odbavení při vstupu na věž, oproti běžné
vstupence zaujme také nižší cenou a nabídne i bonusový obsah
do mobilního telefonu. Vstupenku lze získat po načtení QR kódu
z informačních cedulí ve Staroměstské radnici nebo na stránce
prague.mobiletickets.cz. Mobilní vstupenku nabízí Prague City Tourism pouze individuálním návštěvníkům v maximálním
počtu 5 osob.
REKONSTRUKCE VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE
V současnosti probíhá generální rekonstrukce vnějšího pláště věže Staroměstské radnice, předpokládaný termín dokončení prací je na podzim 2018. 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.

VRTBOVSKÁ ZAHRADA

Karmelitská 25, 110 00 Praha 1 – Malá Strana
tel.: 272 088 350–52
e-mail: zahrada@vrtbovska.cz, www.vrtbovska.cz

 provozuje a spravuje Casus Direct Mail, a. s., www.casus.cz
 spojení: tram 12, 20, 22, st. Malostranské nám.
 otevřeno: denně – duben a říjen denně 10.00–18.00, květen – září
10.00–19.00
 pořádání svateb tuzemských, zahraničních i symbolických, koncertů,
společenských i firemních setkání, oslav výročí, tiskových konferencí,
prezentací, přehlídek
 akreditovaní průvodci mají vstup do prostor zahrady zdarma. Průvodce skupiny nad 6 osob získává pro návštěvníky slevu 20%.
 Wifi připojení zdarma!

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

STAROMĚSTSKÁ RADNICE JE NA FACEBOOKU
Sledujte aktuální dění ve Staroměstské radnici! Zajímavosti, fakta, novinky, pozvánky na speciální akce, mimořádné
termíny na tematické prohlídky i soutěže o ceny naleznete na
oficiálním facebookovém profilu Staroměstské radnice: facebook.
com/staromestskaradnice
VEČERNÍ PROHLÍDKY
Navštivte historické síně Staroměstské radnice i po zavírací době! Večerní prohlídky, které Prague City Tourism pravidelně pořádá, umožňují zájemcům nahlédnout do reprezentačních
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VÝSTAVA
Romantické obrázky Vlasty Čermákové | od 3. 6. do 27.6.

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY
LORETA
Muzeum a historické mariánské poutní místo
Provincie kapucínů v ČR
Loretánské nám. 7/100, 118 99 Praha 1 – Hradčany
tel.: + 420 220 516 740
e-mail: loreta@loreta.cz
www.facebook.com/loretapraha
www.loreta.cz

 spojení: tram 22, st. Pohořelec
 otevřeno: denně 9.00–17.00
 vstupné: základní 150 Kč, senioři (70+) 130 Kč, studenti 110 Kč,
rodinné 310 Kč, děti 6–15 let 80 Kč
 audioprůvodce: 150 Kč – česky, anglicky, německy, francouzsky,
rusky, španělsky, italsky
 poplatek za fotografování 100 Kč

Pražskou Loretu založila Kateřina Benigna hraběnka
z Lobkowicz v roce 1626. Komplex budov byl stavěn postupně několik desítek let. Staviteli vrcholně barokního průčelí byli
ve 20. letech 18. století Kryštof a Kilián Ignác Dienzenhoferové,
na výzdobě interiérů se podíleli význační tvůrci barokní Prahy:
P. Brandl, M. V. Jäckel, R. Prachner a řada dalších.

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.
NOVÝ VÝSTAVNÍ PROSTOR – SPOJOVACÍ MOSTEK
Od června je pro návštěvníky nově otevřen prostor spojovací
chodby mezi Loretou a klášterem kapucínů, kde jsou vystaveny zachované originály kamenných soch andílků z balustrády.
Výstavní aktivity zahajujeme představením výtvarných prací
dětí ze ZUŠ Orphenica na Pohořelci. Projekt s názvem „Balón
v bouři – Zemský ráj to na pohled – Tři kapucínské vůně“
vznikl na základě inspirace lokální historií Hradčan se zvláštním
akcentem na Loretu a kapucínský řád. Některé dětské práce jsou
reflexí loretánské sezónní výstavy Pax et Bonum.
STÁLÁ EXPOZICE
Trvale zpřístupněn je 3D model krypty s barokními freskami
podle Rembrandta a dalších holandských a vlámských malířů. Umělecká díla spojená s historií Lorety a kapucínského řádu.
Významná část výstavy Skrytá tvář Loretánského pokladu
se stala součástí stálé expozice – Loretánský poklad tak zůstává
trvale vystaven v celé své bohatosti.
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.
Každou sobotu můžete také v rámci prohlídky vyslechnout varhanní koncert – začátky vždy v 15.00 a v 15.30.

BAROKNÍ KOMPLEX TVOŘÍ
Ambity s rozsáhlou freskovou a obrazovou výzdobou.
Loretánská kaple (Santa Casa) – ústřední objekt každé
„lorety“.
Kostel Narození Páně s bohatou barokní výzdobou, cenné
barokní varhany.
KLENOTNICE
Představuje ucelenou historickou sbírku votivních darů
P. Marie Loretánské. Monstrance, kalichy a další vystavené
předměty představují ojedinělá zlatnická díla, převážně ze

www.kampocesku.cz

OBJEVTE SVŮJ LORETÁNSKÝ POKLAD
Prohlídkový okruh pro děti a studenty. Nově nabízíme zábavné pracovní listy – přijďte s dětmi zjistit, jaké dary přinesli
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.
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AKCE
06. 06. | 19.00 | Večery u kapucínů – 81. benefiční koncert
v barokním refektáři kapucínského kláštera naproti Loretě. Během
večera vystoupí kapela Vlny s programem nazvaným „Melodie
v půlnočním tichu“. Výtěžek benefice podpoří denní stacionář
a odlehčovací službu CENTRUM SEŇORINA, pomáhající klientům
se sníženou soběstačností z důvodu kognitivních poruch, jako
jsou Alzheimerova choroba a jiné typy demence.
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.

KONVENTNÍ BUDOVA – PŘÍZEMÍ

Ambity, kapitulní síň, zimní a letní refektář, románské sály

Multimediální expozice o Strahovském klášteře a zakladateli
premonstrátského řádu sv. Norbertovi
VÝSTAVA
Bedřiška Znojemská/To skryté v nás | Ambity | od 6. 6. do
30. 6.
HISTORICKÁ MIKVE

Široká 3, 110 00 Praha 1 – Staré Město / Josefov
otevřeno: ne–čt 10.00–15.00

 vstupné 50 Kč

Historická mikve (rituální lázeň) se nachází v areálu Pinkasovy synagogy. Při archeologickém průzkumu v roce 1968 byly
v podzemí objeveny klenuté prostory se zbytky několika starých
studní a mikve využívající trvalého vodního zdroje v této oblasti.
Podle dochovaného zdiva a nalezené keramiky pochází rituální
lázeň nejspíše z počátku 16. století a patří k nejstarším dokladům
židovského osídlení v oblasti Pinkasovy synagogy.
Historická mikve je přístupná veřejnosti jen s odborným průvodcem (v českém a anglickém jazyce).
Vstupenky lze zakoupit ve stánku před vstupem do mikve. Vstup
je podmíněn platnou vstupenkou do Židovského muzea v Praze.
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

Malířství a sochařství 1300–1550
Rudolfínské malířství
Flámské a nizozemské malířství 16. – 17. století
Italské malířství
Středoevropské malířství 17. – 18. století
České malířství 19. století
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Synagoga byla postavena v letech 1905–1906 podle
projektu vídeňského architekta Wilhelma Stiassného
a kombinuje secesní tvarosloví s maurským stylem. Synagoga je
unikátní památkou pražské architektury počátku 20. století a současně nádherným příkladem synagogální architektury

Rakousko-Uherska. Návštěvníky zaujme obnovené hlavní průčelí
a portál a dále restaurované nástěnné malby a vitráže oken. Pořádají se zde koncerty a výstavy.
STÁLÉ VÝSTAVY
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek Poprvé
se veřejnosti představuje poválečná historie pražské židovské
komunity.
Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989 Výstava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, které
jsou ve správě Židovské obce v Praze.
10 hvězd. Revitalizace židovských památek v České republice Výstava pojednává o projektu realizovaném Federací
židovských obcí. Jedná se o rekonstrukce synagog a rabínských
domů. Dosud bylo zrekonstruováno 10 objektů.
VÝSTAVA
Stigmatizovaná místa Výstava fotografií – Karel Cudlín.
Do 10. 6.
Uloupené umění Výstava divákům přibližuje problematiku
výzkumu provenience uměleckých děl zkonfiskovaných v období
II. světové války a způsoby zabavování majetku v průběhu okupace. Od 13.6.
KOSTEL SV. KLIMENTA NA LEVÉM HRADCI

Kulturní památka, která je majetkem římskokatolické církve

 spojení: bus 340 a 350 z Vítězného náměstí do zastávky Levý Hradec,
nebo Rozcestí Žalov; vlak z Masarykova nádraží do zastávky Roztoky
– Žalov; autem je Levý Hradec dostupný z Dejvic cca za dvacet minut
 vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč

PROHLÍDKY
Prohlídka s průvodcem po přemyslovském hradišti a kostele sv. Klimenta | so 10.00–18.00, v sobotu se neprovádí mezi
14.00–15.00, kdy je bohoslužba, neděle: 10.00–18.00, poslední
prohlídka začíná v 17.00 | prohlídky lze objednat (pouze pro 6 a více osob) telefonicky u průvodce: Marcel Ramdan – mobil +420
776 651 596 | možnost zakoupení turistických vizitek a známek,
pohlednic a jiných suvenýrů.

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, studenti, senioři 90 Kč, rodinné (2 dospělí + 1–3 děti do 15 let) 450 Kč;
skupinové vstupné: dospělí 150 Kč, studenti a senioři 75 Kč, školní
skupiny (min. počet 18 žáků) 60 Kč; ZTP a děti z dětských domovů
30 Kč; prohlídka v cizím jazyce: základní 240 Kč, studenti a senioři
140 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 1–3 děti) 620 Kč; skupinové
vstupné: dospělí 200 Kč, senioři 110 Kč, školní skupiny (min. počet
18 žáků) à 95 Kč
 dále nabízíme: jištěné výstupy na komín, plavby na Převozníkově 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 památka)
je unikátním dokladem historie architektury, techniky
a čištění odpadních vod. V areálu, který byl postaven v letech
1901–1906 (provoz ukončen v roce 1967) jako součást systematické stokové sítě v Praze, jsou zpřístupněny původní prostory
s pozůstatky původní technologie. Dodnes funkční kotelnu a parní
stroje (1903 Breitfeld – Daněk) je možné vidět při provozu při
kulturních akcích. Výklad s kopiemi původních plánů a historickými fotografiemi z výstavby čistírny. Během každé prohlídky
návštěvníci projdou původní stokou (nefunkční). Na objednání
film Muži pod Prahou (1947, o práci stokařů a krysařů, licence
Krátký film Praha, a. s.).
VÝSTAVA
Soutoky – výstava děl Umělecké besedy a díla Olbrama
Zoubka | do 27. 6.
AKCE
02. 06. | Den dětí a komínový den – celodenní akce s doprovodným programem a výstupy na komín | více na www.staracistirna.cz

www.kampocesku.cz

památky  123

09 | 06 | 2018
od 19:00

Do muzea
v noci?
VARIANTY LOGA

použití pro jednotlivé roky

www.prazskamuzejninoc.cz | vstup a doprava ZDARMA
Prague Museum Night | admission and transport FREE

PARTNEŘI:

RO ROK 2017

RO ROK 2018

POŘADATELÉ:

RO ROK 2014

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

AAbezbariérový 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 250 Kč; snížené 170 Kč; rodinné 420 Kč;
děti do 6 let zdarma; školní výpravy à 100 Kč
 vstupné na výstavy: základní 100/120/100 Kč; snížené 70/70/70 Kč;
rodinné 170/200/170 Kč; děti do 6 let zdarma; školní výpravy
à 30/40/40 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.
Keltové Výstava „Keltové“ seznámí návštěvníky s bohatým
a proměnlivým světem doby železné ve střední Evropě | do 24. 2.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
03. 06. | 10.00 | Mineralogická určovací beseda | přednáškový sál „H“ | vstup volný
AKCE
02. 06. | Prahou za přírodou – za ptačími obyvateli Prahy
– místo srazu a další informace naleznete na www.nm.cz
09. 06. | Prahou za přírodou – z nočního života hmyzu –
místo srazu a další informace naleznete na www.nm.cz
09. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – více informací
na www.nm.cz | vstup zdarma
16. 06. | 11.00, 13.00 a 15.00 (pro rodiny s dětmi), 16.30
(pro dospělé) | Komentované prohlídky expozice Archa
Noemova – nutná rezervace http://rezervace.archa.nm.cz/ |
vstup 30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea.
NÁRODOPISNÉ MUZEUM NÁRODNÍHO
MUZEA

Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, 150 00 Praha 5
tel.: +420 257 214 806
e-mail: narodopis@nm.cz

 otevřeno: denně mimo po 10.00–18.00
 vstupné: základní 70 Kč; snížené 40 Kč; rodinné 110 Kč; děti do 6 let
zdarma; školní výpravy nad 5 osob à 40 Kč

VÝSTAVY
Modrotisk tradiční a netradiční Výstava se věnuje fenoménu
modrotisku, jednomu z nejstarších způsobů potiskování látky |
do 9. 9.
Víchernice. Mizející parádnice Moravy Výstava fotografií posledních žen v krojích jako běžném oděvu od Liby Taylor | do 30. 6.
Století trampingu Výstava vypráví o dějinách a současnosti
trampského hnutí i o tom, jak ovlivnilo podobu české populární
kultury, umění a sportu | od 29. 6.

AKCE
07. 06. | 18.00–19.30 | Cyklus slovo, tradice a kontext:
Jak vrátit folklor lidem? – o tanečních domech, o hledání
autentického folkloru u mladé slovenské generace a o významu

www.kampocesku.cz
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autenticity v moderním světě přednese Joseph Grim Feinberg
folklorista a filozof z Filozofického ústavu AV ČR | vstupné 30 Kč
09. 06. | 10.00–17.00 | Cyklus tradiční řemeslné dílny:
Pletení košů z proutí – kapacita kurzů je omezena, je potřeba se předem objednat: kristyna_hlavata@nm.cz, 257 325 766,
773 793 412 | vstupné 400 Kč
09. 06. | 14.00–16.00 | Cyklus tradiční řemeslné dílny
pro děti: Králové a královničky – Jízda králů – kapacita
kurzů je omezena, je potřeba se předem objednat: kristyna_hlavata@nm.cz, 257 325 766, 773 793 412 | vstupné 150 Kč
09. 06. | 17.00–20.00 | Cyklus Folklorní regiony českých
zemí: Těšínské Slezsko | vstup zdarma
09. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – více informací
na www.nm.cz | vstup zdarma

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
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.

LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA

Výstaviště 422, 170 00 Praha 7 – Holešovice
mobil: +420 702 013 372; 224 497 364 (kurátor),
224 497 117 (produkční)
e-mail: lapidarium@nm.cz
www.nm.cz

AAbezbariérový vstup
 vstupné: základní 50 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 80 Kč;
děti do 6 let zdarma; školní výpravy à 10 Kč
 Lapidárium je otevřeno od 1. května do 30. listopadu 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 vynikajících kameníků a průměrných i nejlepších sochařů.

Bachmač 1918–2018 Výstava Československé obce legionářské, věnovaná významné bojové kapitole československých legií
v Rusku | do 1. 7.

AKCE
09. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – více informací
na www.nm.cz | vstup zdarma

AKCE
09. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – více informací
na www.nm.cz | vstup zdarma

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ

PAMÁTNÍK FRANTIŠKA PALACKÉHO
A FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA

U Památníku 1900, 130 00 Praha 3
tel.: +420 224 497 607; 224 497 600
e-mail: oncd@nm.cz
www.nm.cz

AAbezbariérový 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
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Palackého 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 193
e-mail: pamatnik_palackeho@nm.cz
www.nm.cz

 Návštěva Památníku je možná od úterý do pátku formou objednávky
na komentovanou prohlídku, která trvá cca 1 hodinu.
 Ve středu, čtvrtek a pátek je možné od 8.00 do 16.00 navštívit
Památník po předchozím objednání, a to minimálně týden dopředu:
e-mail: pamatnik_palackeho@nm.cz, tel.: 224 497 193
 vstupné: základní 100 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 160 Kč, děti do 6 let
zdarma, divadelní představení: 250 / 150 Kč

MacNevenův pozdně barokní palác v Palackého ulici na Novém
Městě pražském. Autentický byt Františka Palackého a jeho
zetě Františka Ladislava Riegra: salon, pracovna Palackého,
pracovna Riegra, jídelna a sbírkový pokoj. Díla Josefa Mánesa,
Josefa Václava Myslbeka, krajinářská škola Julia Mařáka a národopisná sbírka Libuše Bráfové.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
05., 12., 19. a 26. 06. | 14.00–15.00, 15.30–16.30 a 17.00–
18.00 | Pravidelné komentované prohlídky – objednávky na tyto konkrétní úterní termíny přijímáme přes rezervační systém:
www.rezervace.nm.cz. Rezervace je možná nejpozději 1 den před
plánovanou návštěvou.
DIVADLO

 divadelní představení je možné navštívit pouze na základě předchozího objednání. Objednávky vstupenek na: kristyna_hlavata@nm.cz,
tel. 773 793 412

21. 06. | 18.00 | Nejen o Josefovi a Boženě – hlavní myšlenkou pořadu Nejen o Josefovi a Boženě je osvětlit vztah mezi
Boženou Němcovou a jejím manželem Josefem, poukázat na to,
co je spojovalo a naopak od sebe vzdalovalo, ukázat na jejich
vztah k dětem a vztah dětí k nim.
NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH,
AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

Betlémské nám. 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 500
e-mail: naprstek@nm.cz
www.nm.cz

 otevřeno: út a čt–ne 10.00–18.00; st 9.00–18.00
 vstupné: základní 100 Kč; snížené 70 Kč; rodinné 170 Kč; děti do 6 let
zdarma; školní výpravy nad 5 osob à 40 Kč
 komentovaná prohlídka pro veřejnost v českém jazyce (po předchozí
objednávce) 300 Kč

STÁLÉ EXPOZICE
Kultury Austrálie a Oceánie Expozice představuje materiální a duchovní kulturu obyvatel ostrovů a souostroví Melanésie,
osídlených zemědělci a rybáři.
Vojta Náprstek Výstava přibližuje na 12 panelech život a dílo
zakladatele Náprstkova muzea, pražského mecenáše, propagátora
ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku.
VÝSTAVY
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 představí historii Českého průmyslového muzea, důvody jeho založení
i proměny v Náprstkově muzeum tak, jak ho známe dnes
AKCE
07. 06. | 18.00 | Josef Ladislav Erben: Celý život na cestách
– přednáší Jan Šejbl | vstupné 30 Kč
09. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – více informací
na www.nm.cz | vstup zdarma
21. 06. | 17.00–20.00 | Večer věnovaný Antonínu Čermákovi (1873–1933), starostovi Chicaga | vstupné zdarma
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23. 06. | 12.00–18.00 | Himálajský den – zajímavosti z oblasti pohoří Himálaje – Indie, Tibetu, Pákistánu nebo Nepálu |
vstup zdarma
ČESKÉ MUZEUM HUDBY

Karmelitská 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 707; 224 497 777
e-mail: c_muzeum_hudby@nm.cz
www.nm.cz

AAbezbariérový vstup
 otevřeno: denně mimo út 10.00–18.00
 vstupné: základní 120 Kč; snížené 80 Kč; rodinné 200 Kč; děti do 6 let
zdarma; školní výpravy à 40 Kč
 komentovaná prohlídka pro veřejnost: český jazyk 300 Kč; cizí jazyk
600 Kč

STÁLÁ EXPOZICE
Člověk – nástroj – hudba Vystaveno je 400 historických hudebních nástrojů mimořádné hodnoty. Mimo jiné kladívkový klavír, na který hrál Wolfgang Amadeus Mozart při své první návštěvě
Prahy v lednu 1787, housle Niccolo Amatiho (z doby kolem roku
1650), skleněná harmonika, niněra s řezbou „Zvěstování“ a další.
VÝSTAVA
Hudba a pohádka Výstava se zaměří na představení známé
české pohádkové hudby. Návštěvníci si tak připomenou nejen velké autory hudby k pohádkám a večerníčkům, ale také populární
rozhlasové, filmové či televizní skladatele | do 14. 10.
VÝSTAVKY K VÝROČÍ MĚSÍCE
Hudba a velké osobnosti z doby třicetileté války | do 28. 6.
200 let Národního muzea – počátky hudební sbírky | do
28. 6.
AKCE
06. 06. | 18.00 | Závěrečný koncert sborů – chlapecký
sbor Pueri gaudentes – nejmladší přípravné sbory Pueri 1
a Pueri 2, sbor „Retro“ Akademie umění a kultury pro seniory
hl. m. Prahy. „Karanténa“, Pueri gaudentes – mutující chlapci |
vstupné dobrovolné
09. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – více informací
na www.nm.cz | vstup zdarma
11. 06. | 18.00 | Prague Philharmonia – Barokní hobojové
koncerty | vstup zdarma
14. 06. | 18.30 | Koncert pěveckého sboru Svítání a tanečního souboru Jaro v rámci závěrečného festivalu ZUŠ
Štefánikova | vstup volný
18. 06. | 19.00 | Sborový koncert – účinkuje ženský pěvecký
sbor UNIVERSITY OF KENTUCKY WOMEN‘S CHOIR (USA) | vstup
zdarma, přednostně pro členy Klubu posluchačů hudby při agentuře JCH, pouze však do vyčerpání kapacity sálu
21. 06. | 17.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Hudba
a pohádka | vstupné 120/80 Kč
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21. 06. | 19.00 | Rosa na českou notu – skladby českých autorů. Komorní smíšený sbor Rosa z Roztok | vstupné 100/50 Kč
24. 06. | 18.00 | Sacramento Youth Symphony – vstupné dobrovolné, rezervace: +420 222 524 388, http://www.koncertniklub.cz/
26. 06. | 19.00 | Koncert žáků Základní umělecké školy
Praha–Zbraslav – výběr z klasické hudby | vstupné dobrovolné
28. 06. | 19.00 | Koncert komorního orchestru Quattro
corde se sólisty Základní umělecké školy Jana Hanuše,
Praha 6 | vstupné dobrovolné
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. objednávku předem): 200 Kč (v češtině); 500 Kč (v cizím jazyce)

EXPOZICE
V expozici o životě a díle Bedřicha Smetany jsou k vidění
ukázky autografů jeho skladeb, korespondence, deníků a dalších dokumentů, dobové fotografie, osobní památky a trofeje
i jeho klavír.
VÝSTAVA
Smetana zapomenut v kameni aneb Výlety za pomníky
Fotografická výstava, která se věnuje zachycení Bedřicha Smetany
v pomníkové tvorbě v plenéru | do 20. 12.
AKCE
09. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – více informací
na www.nm.cz | vstup zdarma
14. 06. | 18.00 | Almi duo – Alena a Michal Grešlovi – klavírní
koncert. Druhý koncert z cyklu Hudební podvečery nad Vltavou
s podtitulem Smetanova Vlast, naše vlast | vstupné 30 Kč
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. objednávku předem): 200 Kč v češtině; 500 Kč v cizím jazyce

EXPOZICE
V expozici Cesty Antonína Dvořáka najdete skladatelův klavír, nábytek a předměty z osobního majetku. Zahrada muzea je
zdobena plastikami z dílny Matyáše Brauna.
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VÝSTAVA
Hříšné radosti Antonína Dvořáka Výstava představí skladatele Antonína Dvořáka v neznámém světle – jako člověka s běžnými
vášněmi a hříšnými radostmi | do 1. 4.
AKCE
Wonderful Dvořák | od května do října probíhají každé úterý
a pátek od 20.00 v Muzeu Antonína Dvořáka koncerty ze známých
skladeb Antonína Dvořáka (Rusalka, Moravské dvojzpěvy, Biblické
písně ad.). Více informací na: www.musictheatre.cz
04. 06. | 18.00 | Na partičku za Dvořákem – přijďte se naučit
a zahrát si oblíbenou karetní hru Antonína Dvořáka a dalších významných osobností 19. století. Součástí bude fundovaný výklad
historie a pravidel hry předsedy Klubu sběratelů hracích karet
Petra Bílého.
09. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – více informací
na www.nm.cz | vstup zdarma
20. 06. | 16.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Hříšné
radosti Antonína Dvořáka s kurátorem
30. 06. | 19.00 | Symfonie Antonína Dvořáka pro 4 ruce –
klavírní koncert – Masihiro Oishi (klavír) a hosté
PAMÁTNÍK JAROSLAVA JEŽKA

Kaprova 10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 739; 224 497 730
e-mail: museum_musicale@nm.cz
www.nm.cz

 otevřeno: pouze út 13.00–18.00
 vstupné: základní 20 Kč; snížené 10 Kč; rodinné 40 Kč;
školní výpravy à 10 Kč

EXPOZICE
Modrý pokoj v Ježkově bytě je autentickým interiérem, kde
známý hudební skladatel žil a tvořil. Najdete zde jeho knihovnu,
klavír, nototisky děl a předměty z pozůstalosti.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
tel.: +420 220 399 111
e-mail: info@ntm.cz
www.ntm.cz

 spojení: metro A – Hradčanská nebo metro C – Vltavská dále tram 1,
8, 12, 25, 26 st. Letenské nám.
 otevřeno: po zavřeno; út–ne a státní svátky 9.00–18.00
 vstupné: základní 220 Kč; snížené 100 Kč; rodinné 420 Kč;
školní skupiny 50 Kč/dítě
 informace o aktuálním programu a doprovodných programech
najdete na www.ntm.cz

Národní technické muzeum, založené roku 1908, je největší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty
technického charakteru.

Zakladatelem moderního technického muzejnictví se stal již
Vojtěch Náprstek, který zpřístupnil sbírky Českého průmyslového muzea poprvé v roce 1862 a později vybudoval muzeum
ve svém domě U Halánků. Národní technické muzeum bylo
založeno roku 1908 jako Technické muzeum Království českého
z iniciativy technické inteligence, především profesorů české vysoké školy technické v Praze, a otevřelo první expozice 28. září
1910 ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. V roce 1938
byla zahájena stavba nové muzejní budovy na Letné podle návrhu
Milana Babušky. Stavba byla dokončena již v době války a okupační správou zabrána pro ministerstvo pošt. V roce 1945 byla budova
na Letné získávána zpět pro muzejní účely. Nejméně jedna třetina
budovy ale až do roku 1990 dále sloužila jiným institucím. V roce
2003 byla zahájena stavební rekonstrukce hlavní muzejní budovy
na Letné a roku 2011 bylo slavnostně znovu otevřeno prvních pět
expozic. V říjnu 2013 bylo Národní technické muzeum po 75 letech
konečně dokončeno a plně zařízeno. Muzeum nyní představuje
staletí technického důvtipu ve 14 stálých expozicích a množství
krátkodobých výstavních projektů.
STÁLÉ EXPOZICE
Architektura, stavitelství a design Expozice dokumentuje nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích
v období posledních 150 let na původních i nových modelech,
kopiích dobových plánů, skic a fotografií a řadou autentických
stavebních prvků. Jedním ze symbolů expozice je model kopule
nad Panteonem Národního muzea od Josefa Schulze, zajímavým
exponátem je neuskutečněný soutěžní návrh Josefa Gočára na dostavbu Staroměstské radnice, návštěvníky zaujme prostředí dvou
„ateliérů“ s vybavením z pozůstalostí známých architektů z konce
19. století a doby první republiky.
Astronomie Expozice seznamuje návštěvníky s historií astronomie a představuje unikátní předměty ze sbírek NTM. Vystaveno je
na 220 přístrojů a pomůcek astronomů, geometrů, navigátorů,
počtářů a kartografů z 15. až 21. století. V expozici je volně přístupný meteorit, který dopadl na území dnešní Argentiny před
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5 000 lety. Mezi nejvzácnější exponáty expozice patří Bürgiho
sextant, používaný Johannesem Keplerem, unikátním exponátem je „Organum mathematicum“, zařízení k usnadnění výpočtů
a získávání informací jezuitského učence Athanasia Kirchera ze
17. století.
Doprava Stěžejní expozice NTM podává kompletní přehled
o historii automobilů, motocyklů, jízdních kol, letectví a lodní
dopravy a v kratším záběru přibližuje dějiny železniční dopravy
a vývoje hasičských stříkaček v souvislosti s vývojem dopravy
na území České republiky. Návštěvník může obdivovat nejstarší
automobil provozovaný na našem území i nejstarší automobil
u nás vyrobený, vůz prezidenta Tomáše G. Masaryka Tatra 80,
letoun JK systém Blériot, se kterým Ing. Jan Kašpar v roce 1911
uskutečnil první dálkový let u nás. Populární je rychlíková lokomotiva přezdívaná Hrboun vyrobená před první světovou válkou.
Fotografický ateliér V expozici je představen za pomoci vystavených 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 fotografii. Klíčovým exponátem expozice je fotografie „Zátiší v ateliéru“ od vynálezce fotografie Luise Daguerra, kterou věnoval
roku 1839 kancléři Metternichovi a která je zapůjčena ze zámku
Kynžvart. Vystavena je také nejstarší česká fotografie, řez stonku
rostliny z roku 1840. Vývoj fotografie je prezentován v souvislosti
s jeho dopadem na společenskou situaci.
Hornictví Prezentace vývoje hornictví je zaměřena především
na představení báňské techniky a dobývacích technologií. Expozice mapuje 6 000 let dlouhý úsek zdokonalování dobývací
techniky včetně současné báňské techniky od českých výrobců,
je zde možné shlédnout doklady historie oboru od paleolitických
parůžkových kopáčů z pazourkových dolů po high-tech báňskou
dobývací techniku reprezentovanou kombajnem firmy T Machinery z roku 2013. Schémata historických dobývacích metod přibližují
filmové animace.
Hutnictví Expozice s podtitulem Kovy – cesta civilizace
prezentuje technický a historický vývoj oboru hutnictví a jeho
vazbu na život společnosti, především dějiny zpracování železa
od sklonku doby bronzové po současnost. Zájem vzbuzuje např.
instalace původního strojního vybavení hamru z 16. století, nejobsáhlejší kapitola expozice je věnována éře průmyslové revoluce.
Je zde představen oddíl s názvem „Železo a válka“, místo v expozici
našel také obor se staletou tradicí – zvonařství, za pozornost stojí
výrobky umělecké litiny z 18. a 19. století.
Chemie kolem nás Expozice zajímavým a pestrým způsobem
dokládá, jak chemie ovlivnila lidskou společnost, ukazuje návštěvníkovi, že chemie a její výsledky, výrobky i dopady ho doprovází
po celý den na každém kroku. V expozici je představen vývoj oboru a významné osobnosti – pozůstalost Jaroslava Heyrovského,
držitele Nobelovy ceny za vynález polarografie, čočkostroj Otty
Wichterleho nebo přínos Antonína Holého. Významnou částí
expozice je prezentace práce laboratoře Národního technického
muzea, jsou zde vysvětleny analytické metody užívané muzeem
při průzkumu sbírkových předmětů.
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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 vynikajícího 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 pohybu se nachází funkční maketa experimentálního uspořádání
18 fotoaparátů pro sériovou fotografii, jak ji používal v Kalifornii
E. J. Muybridge v 70. letech 19. století.
Měření času Expozice zachycuje technický a technologický vývoj
hodinářského řemesla od 15. století a představuje časoměrné přístroje od nejstarších elementárních typů až po přístroje sestavené
za využití elektroniky i aplikace kvantových fyzikálních jevů. Při
dokumentaci technického vývoje byl kladen důraz i na estetickou stránku vystavených exponátů. Dominantním exponátem
jsou funkční věžní hodiny s jedním číselníkem a s odbíjením do
kovových cimbálů. Středobodem expozice pak je architektonický
objekt symbolizující relativitu času, sloužící k prezentaci audiovizuálního programu.
Technika hrou Velký sál v druhém patře budovy NTM je rezervován pro výstavní projekty s interaktivním obsahem, jejichž
cílem je dát prostor návštěvníkům vyzkoušet si různé technické
postupy a ,,osahat si“ to, co není v expozicích muzea vždy možné.
Do tohoto sálu Národní technické muzeum umisťuje projekty
určené především pro děti a mládež, z nichž některé vznikly díky
spolupráci s dalšími institucemi. Informace o stávající náplni sálu
je možné najít na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
Technika v domácnosti Expozice atraktivním způsobem
vysvětluje vývoj mechanických, elektrických, plynových i jiných
„pomocníků v domácnosti“, techniky usnadňující hygienu, úklid,
praní a žehlení, šití a úpravu oděvů, přípravu pokrmů, od poloviny
19. století do současnosti. Mezi nejstarší exponáty patří ty ze sbírek Českého průmyslového muzea, které byly Vojtěchem Náprstkem prezentovány již v 60. letech 19. století v domě U Halánků.
Např. se jedná o nejstarší šicí stroj dovezený do Čech, americký
Wheleer-Wilson. Mezi novějšími předměty nalezneme zdařilé
designové výrobky firmy ETA, např. žehličku ETA 211 z 60. let
20. století, mezi ty nejnovější patří výrobky úspěšné české firmy
Tescoma.
Televizní studio Zásluhou spolupráce s Českou televizí je v NTM
prezentována televizní technika a vybavení, které v letech 1997
až 2011 sloužily ve studiovém komplexu SK8 objektu zpravodajství na Kavčích horách pro každodenní vysílání. Právě odtud se
vysílaly v poslední době sportovní pořady. V expozici je možné se
zúčastnil speciálních workshopů, během kterých si účastníci zkusí
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práci moderátora, kameramana, režiséra, střihače nebo technika
záznamu a natočí krátkou zpravodajskou relaci.
Tiskařství Expozice v prostoru evokujícím starou tiskárnu dokládá vývoj výroby tiskového písma, hlavních tiskařských technik
a knihařství a připomíná české osobnosti, které významně přispěly
k rozvoji tiskařství – vynálezce litografie Aloise Senefeldra, vynálezce heliogravury Karla Klíče, vynálezce světlotisku Jakuba Husníka a Kašpara Hermanna, který se podílel na vynálezu ofsetového
tisku. Nejstarším exponátem expozice je dřevěný knihtiskařský
lis z přelomu 17. a 18. století z pražského Klementina, krásným
exponátem je rotačka MAN z roku 1876, svojí důmyslností zaujme
řádkový sázecí stroj Linotype z roku 1920.
Uhelný a rudný důl Na expozici Hornictví navazuje Uhelný
a rudný důl, maketa z 50. let 20. století, která tvoří unikátní soubor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných dioramat.
Nové pojetí expozice umožňuje návštěvníkům pocítit reálné
prostředí dolů. Prohlídka je možná pouze s průvodcem po zakoupení časové vstupenky. Návštěvnická trasa je dlouhá 350 m
a prohlídka trvá 45 minut. Prohlídku je možné rezervovat předem
na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
Herna Merkur V blízkosti expozice Hornictví a Hutnictví je nově
otevřena Herna Merkur, které je určena malým i velkým návštěvníkům pro odpočinek, zábavu i poučení. V herně jsou vystaveny
exponáty postavené z Merkuru související s hornickou a hutnickou
tematikou - rypadlo, těžní věž, mašiny, které mohou být inspirací
pro práci návštěvníků s touto stavebnicí.
VÝSTAVY
Litomyšl. Hlavní město současné české architektury Národní technické muzeum ve spolupráci s Regionálním muzeem
v Litomyšli představí výstavu Davida Vávry a Petra Volfa, která
zobrazuje město Litomyšl jako jedno z klíčových center současné
české architektury, kde je pro současné architekty prestiží mít své
realizace. Ve výstavě budou k vidění modely staveb dodaných
přímo jednotlivými architektonickými kancelářemi | do 21. 10.
Kouzlo bakelitu/ Čaro bakelitu Výstava vznikla ve spolupráci
se Slovenským technickým muzeem v Košicích. Tři stovky exponátů, československých i zahraničních výrobků z let 1920-1970,
přiblíží rozmanité podoby bakelitu - první téměř univerzálně
využitelné plastické hmoty. Vystavené předměty, určené pro každodenní život, domácnost i průmyslové účely, ukazují technické
a technologické proměny výrobků i vývoj jejich designérského
řešení, ale i ono nezaměnitelné a ne zcela definovatelné kouzlo,
spojené s tímto materiálem | do 2. 9.
Fenomén Favorit Výstava mapuje fenomén jízdních kol 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 | do 30. 9.

MUZEUM HL. M. PRAHY
Ředitelství
Kožná 475/1, 110 00 Praha 1
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HLAVNÍ BUDOVA MUZEA

90 let Harley-Davidson Clubu Praha Výstava NTM představí
dějiny nejstaršího bez přestávky fungujícího Harley-Davidson
klubu na světě, který letos slaví 90. výročí založení. V dopravní
hale muzea bude k vidění také šestnáct motocyklů této značky
včetně stroje Petra Hapky | od 23. 5. do 28. 10.
EDUKAČNÍ PROGRAMY V NTM
V NTM probíhá množství doprovodných programů, víkendových
akcí, přednášek či komentovaných prohlídek výstav. Nejširší
edukační nabídka je určena školám. Workshopy Enter jsou koncipované pro základní školy a interaktivní zážitkovou formou
přibližují fyzikální či chemické principy a procesy. Programy
Kids‘lab abrakadabra hravým způsobem seznamují nejmladší
žáky s oborem chemie. Projekt s názvem V technice je budoucnost
využívá možnosti moderní techniky, díky které přibližuje expozice
Národního technického muzea žákům základních škol. Pro střední
školy jsou připraveny specializované odborné workshopy a soutěže. Lektoři přiblíží muzeum také nejmenším dětem z mateřských
škol. Komentované prohlídky a programy můžete nově objednat
k velkým výstavním projektům. V NTM také úspěšně funguje
Technický kroužek. Více informací a rezervace na www.ntm.cz.
KNIHOVNA NTM

 otevřeno: út a st 9.00–17.00

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

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

AKTUALITY
02. 06. | Pravidelný víkendový fotografický workshop s tématem Gumotisk – více informací a rezervace na www.ntm.cz.
09. 06. | Pražská muzejní noc s bohatým doprovodným
programem
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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

AKCE
02. 06. | Den dětí – pátrací etapová hra pro děti a jejich rodiče
mezi třemi objekty MMP – hlavní budovou muzea, Novomlýnskou vodárenskou věží a domem U Zlatého prstenu. Dvě věkové
kategorie, zajímavé ceny za 6 nasbíraných razítek.
09. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – vstup zdarma
do hlavní budovy muzea, Podskalské celnice na Výtoni, na Staroměstskou mosteckou věž a do Zámeckého areálu Ctěnice.
29. – 30. 06. | Chcete si zlepšit náladu po vysvědčení?
Přijďte k nám do muzea – stačí mít s sebou vysvědčení a máte
vstup zdarma do hlavní budovy muzea na Florenci. Na známky
nehledíme.
STÁLÉ EXPOZICE
Praha v pravěku
Středověká Praha
Praha na přelomu středověku a novověku (1437–1620)
Barokní Praha (1620–1784)
Langweilův model Prahy z let 1826–1837 – unikátní model
Prahy vyrobený ručně z papírové lepenky
Muzeum pro děti a Langweilova herna
Slabikář návštěvníků památek – hmatová expozice
VÝSTAVY
Praha 1848–1918 Výstava představuje dva významné okamžiky v dějinách Prahy – události roku 1848, zejména tzv. svatodušní
bouře, a vyhlášení samostatného československého státu 28. 10.
1918, včetně pražských odrazů reality, která ke vzniku Československa vedla | od 13. 6. do 24. 2.
Komentovaná vycházka pro veřejnost:
14. 06. | Svatodušní bouře – místa bojů (úvodní vycházka
s komentářem k výročí událostí)
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Doprovodné programy pro školy – určen pro žáky 2. stupně
ZŠ a SŠ, objednávejte se prostřednictvím rezervačního systému,
více: kubicek@muzeumprahy.cz.
Strašnice… zahrada Prahy, brána armád…Výstava je již
osmým dílem projektu Muzea hl. m. Prahy o pražských čtvrtích.
Strašnice leží v pražském předpolí, které bylo zasaženo prakticky
každým obléháním a každou válkou. Původní nevelká ves o několika málo číslech popisných, ležící na důležitých obchodních
cestách, se v 18. a 19. století postupně rozrůstala | do 4. 11.
20. 06. | 17.00 | Komentovaná prohlídka pro veřejnost
s autorkou výstavy
Doprovodné programy pro školy (2. stupeň ZŠ a SŠ) – objednávejte se na tschornova@muzeumprahy.cz.
VENKOVNÍ PANELOVÁ VÝSTAVA
Stromovka Výstava je věnována Královské oboře (Stromovce),
jedné z významných zelených ploch na mapě Prahy. Nejslavnější
éra této panovnické honitby nastala v 16. a na počátku 17. století.
Od roku 1804 se píše novodobá historie královské obory jako veřejně přístupného anglického parku se zahradnicky upravenými
úseky | do 1. 7.
PŘEDMĚT SEZÓNY
Porcelán a sklo – Hotel Praha Ucelený soubor porcelánu,
skla a dalšího mobiliáře získalo Muzeum hl. m. Prahy z interiérů
Hotelu Praha těsně před tím, než byla v lednu 2014 navzdory
protestům odborné i laické veřejnosti zahájena jeho demolice
| do 30. 9.
PROGRAMY PRO ŠKOLY

 objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u konkrétních
programů umístěných
 na webových stránkách muzea – www.muzeumprahy.cz.
Informace na: vachkova@muzeumprahy.cz.

PROGRAMY V EXPOZICÍCH; TEMATICKÉ PROGRAMY;
DIVADLO VE VÝCHOVĚ; MULTIKULTURNÍ PROGRAMY;
ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY
27. 06. | 09.15 | Street art pro školy – vede fotografka Jitka
Kopejtková. Objednávky na suska@muzeumprahy.cz.
PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
23. 06. | 10.00 | Škola mladých archeologů – archeologické
programy – objednávejte se předem pomocí rezervačního systému na www.muzeumprahy.cz
27. 06. | 17.30 | Street art – přednáška | v přednáškovém
sále v 1. patře
23. 06. | 10.00 a 14.00 | Pražská koláž – workshop
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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

EXPOZICE
Praha Karla IV. – středověké město Ve druhé etapě expozice je akcent položen na přiblížení života středověkých obyvatel
města, soustředí se na intimitu jejich soukromého života. Nový
videomapping modelu Karlova náměstí návštěvníky seznamuje
se středověkou zástavbou tohoto místa i s jeho funkcí, nové vizualizace připomínají důležitost řeky, brodů a mostů pro středověké
město a způsoby řízení pražského souměstí.
14. 06. | 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 děti 5–9 let v dětské herně
Praha Karla IV. – střed Evropy – 10–19 let
Praha Karla IV. – středověké město – 10–19 let
VÝSTAVA
Konzervovaná minulost Výstava poodhaluje to, co se odehrává
v pozadí všech výstav a návštěvníkům zůstává běžně skryto – práci konzervátorů. Vystavená díla se tak z pozice krásných unikátů
dostávají do pozice prostředníků ilustrujících práci konzervátorů
| do 21. 10.
Lektorské programy a workshopy pro školy:
vachkova@muzeumprahy.cz
DOPROVODNÉ PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
07. 06. | 17.30 | Komentovaná prohlídka výstavy
09. 06. | 10.00 a 14.00 | Tkaní na rámu – workshop | kapacita
10 osob
PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI

Rašínovo nábř. 412, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 919 833

 otevřeno: denně kromě po 10.00–18.00

STÁLÁ EXPOZICE
Zaniklé Podskalí a život na Vltavě Podskalská celnice na Výtoni je renesanční budova se srubovým patrem z 16. století,
ve které se vybíralo clo z dříví připlaveného do Prahy, a to vytínáním klád (odtud název Výtoň). Život vorařů, dřevařů, pískařů,
ledařů a dalších „lidí od vody“ z Podskalí je představen na dobových fotografiích, návštěvník zhlédne také nástroje používané
Podskaláky. Další část expozice je věnována historii voroplavby
a lodní dopravy v okolí Prahy.

PROGRAMY PRO ŠKOLY

 objednávejte se na www.muzeumprahy.cz, více:
tschornova@muzeumprahy.cz

Jak „ploul“ strejda František; Zaniklé Podskalí; Plnou
parou vpřed!
MÜLLEROVA VILA
Národní kulturní památka

Nad Hradním vodojemem 14/642, 160 00 Praha 6 – Střešovice
tel.: +420 224 312 012
e-mail: vila.muller@muzeumprahy.cz

 otevřeno: út, čt, so, ne; prohlídky v červnu 9.00, 11.00, 13.00, 15.00
a 17.00
 objednávejte se předem pomocí rezervačního systému umístěného
na www.muzeumprahy.cz
 pokladna Müllerovy vily je umístěna v galerii Studijního a dokumentačního 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 červnu 9.00, 11.00, 13.00, 15.00
a 17.00
 objednávejte se pomocí rezervačního systému umístěného
na www.muzeumprahy.cz

Vlastní vila architekta Otto Rothmayera (1892–1966),
žáka a spolupracovníka Jože Plečnika (1872–1957).
STUDIJNÍ A DOKUMENTAČNÍ CENTRUM
NORBERTOV

Nad Hradním vodojemem 53/13, 162 00 Praha 6 – Střešovice
tel.: +420 233 323 997

 galerie: otevřeno: út, čt, so, ne 10.00–18.00
 badatelna otevřena po předchozím objednání na tel.: 233 323 998,
nebo e-mailem: vila.studium@muzeumprahy.cz

VÝSTAVY
Adolf Loos – Viktor Bauer Prezentace výsledků průzkumu, díky němuž byly objeveny nové realizace Adolfa Loose (1870–1933)
v interiérech klasicistního zámečku v areálu brněnského výstaviště. Prostřednictvím snímků mimořádně nadaného amatérského fotografa, jímž byl zcela netradičně sám stavebník, výstava
představuje nejen architekturu, ale i životní styl jejích uživatelů
| do 17. 6.
Plečnikův dům. Architektovo pokusné pole Od června do
září tohoto roku má pražské publikum možnost navštívit vlastní
dům architekta Jože Plečnika v Lublani formou výstavy ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov. Výstava prezentuje
náročnou obnovu památky moderní architektury, která byla

www.kampocesku.cz

zpřístupněna teprve v roce 2015 a která formou stálé expozice
představuje architektovo autentické životní a pracovní prostředí.
Putovní výstavu připravilo městské muzeum v Lublani, které je
pověřeno odbornou správou Plečnikova domu | od 28. 6. do 30. 9.
PŘEDNÁŠKA

 rezervace míst pomocí rezervačního formuláře
na www.muzeumprahy.cz.

28. 06. | 18.00 | Plečnikova Lublaň: Architekt a jeho město
– přednáška v angličtině. Slovinský architekt Jože Plečnik (1872–
1957) zanechal zřetelnou stopu ve třech evropských hlavních
městech: Vídni, Praze, a zvláště ve své rodné Lublani, kde pracoval
od roku 1921 až do své smrti a kde realizoval svou vizi města
založeného na předlohách klasické architektury. Díky Plečnikovi
je hlavní město Slovinska ve smyslu urbanistického plánování
a architektury komplexním uměleckým dílem. Doprovodnou
přednášku k výstavě Plečnikův dům. Architektovo pokusné pole
přednese historička architektury a kurátorka Plečnikova domu
v Lublani Ana Porok.
NAUČNÁ PROCHÁZKA

 procházky jsou zahájeny vždy ve Studijním a dokumentačním centru
Norbertov, kde jsou k zakoupení vstupenky. Procházky vede Hedvika
Čenková.

12. 06. | 18.00 | Od Müllerovy vily ke střešovickým vilám
s pohnutou historií
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

09. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – speciální
program bude věnován výstavě Trnkova zahrada 2
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 pohádkové 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 akcentují
výrazné postavy a dějové linie knihy. Autoři výstavy respektují
Jiřího Trnku, ale zároveň domýšlejí a pomocí moderních technologií dále rozvíjejí příběh hlavních aktérů | do 2. 9.
DOPROVODNÉ PROGRAMY
09. 06. | 19.30 | Zahrada v Zahradě – pohádku zahraje Divadlo
Prima den.
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23. 06. | Den s Jiřím Trnkou – výtvarná dílna, vyprávění o Jiřím
Trnkovi, projekce filmů.

PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA

Petřínské sady, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

EXPOZICE – 1. PATRO ZÁMKU
Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost Expozice Řemesla
v pořádku seznamuje s dějinami řemesel a cechovního sdružování, a představuje tak jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních
památek na světě.

STÁLÁ EXPOZICE
Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování
Právě probíhající revitalizace části parku v bezprostředním okolí
Petřínské rozhledny a bludiště potrvá do letních měsíců. Petřínská rozhledna a Zrcadlové bludiště jsou otevřeny.

EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR
Nádraží Praha-Těšnov / Provoz obnoven Expozice představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Model
budovy v měřítku 1 : 87 zahrnující i pozoruhodnou sochařskou
výzdobu vznikl dle původních technických výkresů metodou
3D tisku a nabízí návštěvníkovi možnost udělat si velmi reálnou představu o podobě nejkrásnější nádražní budovy v Praze,
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.

Petřínské sady, 110 00 Praha 1

ROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY

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

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY (ÚT–PÁ)
Řemesla v pořádku – pro: 2. st. ZŠ, SŠ
Interaktivní programy pro školy (út–pá)
Tovaryšova cesta na zkušenou – pro: 3. – 6. třídu ZŠ
Toulky Zahradou Interaktivní procházka výstavou Trnkova
Zahrada 2, pro: MŠ, 1. stupeň ZŠ
LITERÁRNÍ KAVÁRNA

v sále Kočárovna

12. 06. | 14.00 | Zdenka Procházková a Halina Pawlowská
PRAŽSKÉ VĚŽE
 věže a bludiště otevřeny v červnu denně 10.00–22.00

PROGRAMY PRO ŠKOLY V PRAŽSKÝCH VĚŽÍCH
Ve všech věžích jsou připraveny věkově odstupňované tematické
programy pro žáky od 10–19 let. Na programy se objednávejte
minimálně týden předem prostřednictvím rezervačního systému
na www.muzeumprahy.cz, více: gausova@muzeumprahy.cz.
INTERAKTIVNÍ PROGRAMY A TVOŘIVÉ DÍLNY PRO
VEŘEJNOST
Klíče k Pražským věžím – hledejte společně s námi klíče k Pražským věžím, projděte se s dětmi po unikátních historických objektech, získejte volný vstup do muzea a krásnou odměnu k tomu!
Více informací na: muzeumprahy.cz/klice-k-prazskym-vezim/
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ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA PETŘÍNĚ

STÁLÁ EXPOZICE
Dioráma Boj studentů se Švédy na Karlově mostě roku
1648 Autory monumentální malby z roku 1891 o rozměrech
8 × 10 m jsou bratři Adolf a Karel Liebscherové.
Dioráma je i nadále v péči restaurátorů.
STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ

Karlův most, 110 00 Praha 1 – Staré Město

STÁLÁ EXPOZICE
Mysterium věže Po stránce architektonické i umělecké patří
Staroměstská mostecká věž k nejkvalitnějším projevům vrcholně gotického stavitelství v rámci stavební činnosti Karla IV., a to
nejen v měřítku Prahy, ale i (střední) Evropy. Expozice popisuje
jak nezpochybnitelná fakta, tak různé hypotézy. Ve sklepení je
malá prezentace předmětů vylovených z Vltavy, včetně posledních
nálezů z unikátního plošného průzkumu dna řeky.
PRAŠNÁ BRÁNA

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

SVATOMIKULÁŠSKÁ MĚSTSKÁ ZVONICE

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

EXPOZICE
Custos Turris | Strážce města Expozice seznámí návštěvníky s náročným životem věžníků – strážců města –, s historií
objektu, fenoménem městských zvonic i se zneužitím památky
totalitními režimy. Návštěvníci si mohou prohlédnout byt věžníka
z období druhé poloviny 18. století, jehož součástí je i unikátní
černá kuchyně – jediná přístupná v Praze. Na tuto část navazuje
hlásovna – místo, kde věžník vykonával svou funkci. Druhý byt
věžníka je z roku 1891, kdy byla hlásná funkce zrušena. Věž je
jedinečná i existencí tzv. Kajky – pozorovatelny StB na samém
vrcholu zvonice, která fungovala až do roku 1990.
13. 06. | 17.30 | Speciální komentovaná prohlídka – objednávejte se na: lochman@muzeumprahy.cz
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

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 smyslových iluzí je vytvořen dojem ohrožení Pražanů při požárech,
které zachvátily celé čtvrti.

MUZEA A–Z
FRANZ KAFKA MUSEUM

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

 otevřeno denně 10.00–18.00
 vstupné: dospělí 200 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 120 Kč,
české školy 30 Kč/os.
 prohlídky s průvodcem po předchozí objednávce
 obchod, který je součástí areálu Hergetovy cihelny, nabízí Kafkovu
tvorbu, biografické knihy o Franzi Kafkovi, upomínkové předměty
jako např. pohlednice, záložky, plakáty, kalendáře a diáře, zápisníky,
fotografie, tašky, trička, hrnečky a další.

EXPOZICE
Dlouhodobá expozice „Město K. Franz Kafka a Praha“ nabízí pohled do světa slavného pražského rodáka Franze Kafky

(1883–1924), jedné z nejvýznamnějších postav světové literatury 20. století. Výstava vznikla a byla otevřena roku 1999
v Barceloně. V letech 2002–2003 proběhla její repríza v The
Jewish Museum v New Yorku a v roce 2005 byla instalována
v jedinečných prostorách Hergetovy cihelny na malostranském
břehu Vltavy v Praze.
Výstava je rozdělena do dvou částí. První, nazvaná Existenciální prostor, kategorizuje hlavní události Kafkova života a vlivy
prostředí, v němž Kafka v Praze žil. Druhá, nazvaná Imaginární
topografie, ukazuje, jak se u Kafky fyzická realita Prahy a jeho života v ní složitě proměňuje v metaforický obraz. Na výstavě ožívají
fotografie lidí a míst, rukopisy a knihy v důmyslně koncipovaných
instalacích s využitím nejmodernější audiovizuální techniky. Slovo, obraz, světlo a hudba tu vytvářejí symfonický celek.
GRÉVIN PRAHA
Nejzábavnější muzeum voskových figurín
Celetná 15, 110 00, Praha 1
tel.: +420 226 776 776
e-mail: info.praha@grevin.com
www.grevin.cz

 otevřeno denně 10.00–19.00
 vstupné viz www.grevin.cz
 kavárna přístupná i zvenčí
 obchod se suvenýry

Grévin se po krátké přestávce znovu otevřel pro veřejnost. V původním stavu bude k vidění minimálně
do konce léta. Pak bude starý Grévin přetransformován do
nové podoby, o které vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách. Využijte této jedinečné příležitosti
a vstupte do našich sedmi legendami opředených interaktivních
světů, kde si skutečnost podává ruku s fantazií. V Grévin vypadají voskové figuríny českých a světoznámých osobností jak
živé a jsou zasazeny do bohatých scénografií plných vizuálních
a zvukových efektů.

foto © Franz Kafka Museum 2017

www.kampocesku.cz
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Zazpívejte si s Michaelem Jacksonem, udělejte si selfie s Bradem Pittem nebo si zahrajte na klavír s Mozartem. Potkejte
císařovnu Marii Terezii a Golema ještě před tím než půjdete
na párty s Georgem Clooneym, Meryl Streepovou nebo Karlem
Gottem.
Vytvořte si na počítači vlastní voskovou figurínu ve 3D
a sdílejte proces výroby se svými přáteli.
Využijte naší novou Fotolaboratoř a vytvořte si originální
suvenýr s Vaší fotkou.
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA
Zlaté časy českého hokeje
CHOCO–STORY PRAHA
Muzeum čokolády
Celetná 10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 242 953
e-mail: info@choco-story-praha.cz
www.choco-story-praha.cz

 otevřeno: denně 9.30–19.00
 vstupné: dospělí 270 Kč; senioři 65+, studenti a děti 6–15 let 199 Kč;
rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti 6-15 let) 799 Kč; děti do 6 let
zdarma. Skupiny (min. 10 osob) à 199 Kč; školní skupiny à 65 Kč
(pedagog, doprovod zdarma)

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

Muzeum disponuje unikátní sbírkou historických obalů
a dobových artefaktů, dále je zde k vidění nejvyšší čokoládová fontána v ČR, hrobka mayského vládce Pakala a jiné
zajímavosti. Kromě poučení si návštěvníci odnesou i sladké vzpomínky, v průběhu návštěvy zde každý může ochutnávat tolik
čokolády, kolik jen bude chtít!
Přijďte odhalit tajemství výroby pravých belgických pralinek
a hedvábně hladké čokolády! Můžete se také stát na chvíli čokolatiérem a vyrobit si své vlastní čokoládové výrobky.
DOPROVODNÝ PROGRAM
Ukázka výroby belgických pralinek probíhá každých 30 minut
a je součástí vstupného. Uvidíte, jak se vyrábí a plní pralinky, a jak
se s čokoládou pracuje, aby byla pěkná a chutná. A samozřejmě
ochutnáte vyrobené pralinky!
Degustace čokolády – v rámci vstupného neomezené ochutnávání různých druhů čokolády.
Skupinové prohlídky a prohlídky pro školy včetně ukázky
práce čokolatiéra | objednávejte na výše uvedených kontaktech
nejméně tři dny předem
AKCE PRO RODINY S DĚTMI
Nyní je rodinná vstupenka do expozice muzea ještě výhodnější:
2 dospělí a dvě děti od 6 do 15 let zaplatí spolu 599 Kč.

Soutěžní
Soutěžníotázka
otázka

Soutěž oO
SOUTĚŽ
voucher
3 × 2 VSTUPENKY
pro rodinu na vstup
DOMuzea
do
DIVADLA
čokolády
ABC NA
Choco-Story
PŘEDSTAVENÍ
Praha
a
workshop s výrobou vlastní čokolády
MACBETH
pro každého člena rodiny.
Kdy má představení Macbeth
v
Divadlenarozeniny
ABC?
Kolikáté
slaví letos
a)
11. března
Muzeum
čokolády Choco-Story
b)
18. března
Praha?
c) 25. března
a/ páté b/ sedmé c/ desáté

března
Své odpovědi posílejte do 10. června
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou
redakce:Kubelíkova
Kubelíkova30,
30,130
1300000Praha
Praha3.3
na adresu redakce
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A když si zvolíte i výrobu vlastní čokolády, zažijete u nás neopakovatelné sladké okamžiky! Muzeum je ideálním místem pro
rodinnou zábavu nejen o deštivém víkendu.
MUCHOVO MUZEUM

Panská 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 216 415
e-mail: office@mucha.cz
www.mucha.cz

 otevřeno denně 10.00–18.00
 vstupné: dospělí 240 Kč; děti, studenti a senioři nad 65 let 160 Kč;
české školy 30 Kč/os
 prohlídky s průvodcem po předchozí objednávce
 obchod s dárkovými předměty (plakáty, pohledy, záložky, kalendáře
a diáře, zápisníky, trička, hedvábné šátky, šperky, sklo aj.). Unikátní
dárky a plakáty k zakoupení na shop.mucha.cz

Pozornost je soustředěna zejména na pařížské období (1887–
1904), které je světově nejproslulejší. Vystaven je ucelený soubor
litografií, v čele s nejvýznamnějšími plakáty pro Sarah Bernhardt,
legendární pařížskou herečku konce 19. století, soubor charakteristických dekorativních panó, početná ukázka z Documents
décoratifs (1902) a ukázka z pařížských skicáků. Další dekorativní
předměty, plastika a ukázky z knižní tvorby jsou uloženy ve vitrínách. Zvláštní skupiny jsou vytvořeny z plakátů vzniklých později
v Čechách (1910–1939), z kreseb a olejomaleb. V závěru expozice
se nacházejí původní kusy nábytku z Muchova pařížského ateliéru,
fotografie jeho rodiny a soubor ateliérových fotografií pořízených
Muchou v Paříži. Součástí expozice je také půlhodinový dokument
o životě a díle Alfonse Muchy
MUSEUM KAMPA
Nadace Jana a Medy Mládkových
U Sovových mlýnů 503/2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 286 147
www.museumkampa.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, olejomaleb, kreseb, pastelů, fotografií a osobních předmětů podává
souhrnný pohled na výtvarné dílo Alfonse Muchy, kromě
jeho Slovanské epopeje.

foto © Mucha Trust 2017
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 otevřeno: denně 10.00–18.00
 restaurace a kavárna Sovovy mlýny v přízemí hlavní budovy
s jedinečným výhledem na Vltavu a Karlův most nabízí tradiční české
speciality, domácí uzeniny, pečená masa, špízy na jehle ale i oblíbená
jídla mezinárodní kuchyně. Otevřeno denně 10.00–23.30 h,
www.sovovy-mlyny.cz

VÝSTAVY
Cecil Beaton: Fotograf královen Výstava v Museu Kampa
české veřejnosti poprvé komplexně představuje britského fotografa Cecila Beatona. Beaton patří k nejslavnějším britským
fotografům posledního století. Od 30. do 70. let dokumentoval
soukromé okamžiky britské královské rodiny i klíčové osobnosti
světové kultury a politiky. Jako slavný módní fotograf pro časopisy Vogue a Vanity Fair se dostal k módní tvorbě a vytvořil
kostýmy pro ikonický film My Fair Lady, za které získal Oskara.
Stejně zajímavou součástí Beatonova portfolia jsou i fotografie,
které vytvořil během druhé světové války v pozici fotografického
špiona pro britské ministerstvo informací | od 12. 6.
Jan Zrzavý: ze sbírek soukromých sběratelů Výstava málo
známých Zrzavého prací ze soukromých sbírek primárně doprovází výstavu Pravoslava Sováka. Kurátorky Martina Vítková, Petra
Patlejchová | prodlouženo do 8. 7.
Vladimír Škoda: Mysterium Cosmograficum – Johanes
Kepler Výstava českého sochaře působícího ve Francii nazvaná
podle prvního ze spisů Johannese Keplera, v němž propočítává tajemství vesmíru. Paralelní výstava probíhá v Zámku Troja od 5. dubna pod názvem Harmonices Mundi, harmonie světů | do 3. 6.
Vladimír Kopecký: Energie – komorní výstava aktuálních prací
významného skláře a malíře Vladimíra Kopeckého
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DALŠÍ PROGRAMY
Komentované prohlídky V českém, anglickém, německém
nebo francouzském jazyce. Rezervace na výše uvedených kontaktech, u pokladny nebo v kanceláři muzea.
Workshopy a animační programy Tyto programy na objednávku jsou vhodné pro školní či zájmové skupiny, rodiny s dětmi
i skupiny dospělých. Vedle široké nabídky animačních programů
a workshopů ke stálé sbírce Musea Kampa Vám nabízíme nové
programy ke všem probíhajícím krátkodobým výstavám.
Další informace na www.museumkampa.cz/programy
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

Jan Zrzavy, Fantastická krajina, 1913, olej na plátně, 48 x 63,5 cm, Galerie KODL

Rudolf Němec Výstava Rudolfa Němce v Museu Kampa se
zaměří na umělcovo tvůrčí období 60. a 70. let, s přesahy do let
80 | od 9. 6.
Význačná díla ze sbírky Jana a Medy Mládkových na zámku v Moravském Krumlově Zámek Moravský Krumlov hostí
vynikající díla ze slavné sbírky shromážděné sběrateli a mecenáši
umění Janem a Medou Mládkovými, obsahující díla nejvýznamnějších autorů české umělecké scény 20. století | do 30. 10.
DOPROVODNÝ PROGRAM
02. 06. | 18.30 | Lektorská komentovaná prohlídka výstavy
Pravoslava Sováka: Krajiny času | prohlídka zdarma k platné
vstupence
18. 06. | 18.30 | Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy Jana Zrzavého | cena vstupenky + 20 Kč za výklad, rezervace
nutná na emailu: rezervace@museumkampa.cz
SPECIÁLNÍ LETNÍ PROGRAM
Léto pro Děti Zkušení lektoři Musea Kampa se postarají o nabitý program po dva prázdninové týdny vždy od 08.00 do 16.00.
Každý den na děti čekají nové zážitky. Ať už půjde o seznámení
s naším nejslavnějším malířem Františkem Kupkou v Museu
Kampa, Janem Werichem ve Werichově vile nebo s uměleckým
sklem v letohrádku Portheimka, vždy to bude zábava a kromě
povídání se bude také tvořit. Cena: 640 Kč/den, v ceně je oběd,
malá sladká odměna a nápoj v průběhu celého workshopu. Rezervace a další informace na emailu: rezervace@museumkampa.
cz nebo na telefonním čísle +420 257 286 166 (Každý všední den
od 10.00 do 18.00).
23. 7. – 27. 7. a 30. 7. – 3. 8. | je možno se hlásit i na jednotlivé dny

138  muzea

Informace o programech na www.werichovila.cz
Nejen stálá expozice ve sklepení a prvních patrech vily věnovaná
Janu Werichovi, jeho době, tvorbě a současníkům, Osvobozenému
divadlu, či Vladimíru Holanovi nebo přízemní relaxační klubová
zóna, ale i podkroví Werichovy vily láká návštěvníky svým různorodým kulturním programem. Pečlivě připravovaný program
pro všechny stupně školního vzdělávání, divadelní představení,
přednášky, koncerty, semináře a taneční vystoupení, workshopy
a komentované prohlídky dotvářejí osobitost této unikátní stavby
v srdci Kampy.
05. 06. | 20.00 | Margaritě – Ljuba Krbová v mono – dramatu
španělského dramatika Carlose Be | vstupenky na goout a na pokladně Werichovy vily: 250 Kč
12. 06. | 10.00 | 3 strážníci – hudebně-dramatická sonda do
života geniálního hudebního tvůrce J. Ježka. 16 písní geniálního
skladatele Jaroslava Ježka v nastudování herců, zpěváků a muzikantů Ondřeje Vackeho, Pavla Husy, Williama Valeriána a Marka
Mikuláška | vstupenky na goout a na pokladně Werichovy vily:
200 Kč
23. 06. | 20.00 | STAND-UP: Miloš Čermák a Luděk Staněk
– o ženách a lidech. Až na půdu. Ve Werichově vile. Staněk samozřejmě o ženách. Čermák o lidech a hlavně o sobě, protože
mu bude už brzo padesát | vstupenky na goout a na pokladně
Werichovy vily: 220 Kč
28. 06. | 18.00 | Swing na Kampě – oslava 1. výročí Werichovy vily
PROGRAM PRO RODINY S DĚTMI
01. 06. | 09.30 | Den dětí – festival Děti čtete? – nejlepší
knihy dětem – den autorských čtení, her, besed a divadel ve WV.
10. 06. | 16.00 | Pohádka: Frutti di mare – obnovená premiéra
20. 06. | 10.00 | Festival Čokoládování – oslava 1. výročí
Werichovy vily
24. 06. | 16.00 | Pohádka: Cirkus Afrika

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 seznamuje návštěvníky nejen s historií kávy a kávových náhražek,
s jejich pěstováním, sklizní, zpracováním a přípravou nápojů. Unikátní sbírkové předměty dokumentují vývoj historických pražiček,
kávomlýnků, kupeckých zásobníků, dóz na kávu a kávoviny, ale
také předmětů a přístrojů spojených s přípravou a servírováním
kávy. Zajímavými dokumenty dobové grafiky jsou prvorepublikové reklamní tiskoviny a faktury jednotlivých firem. Výstavu
doplňují odborné texty v českém a anglickém jazyce a krátký
film věnovaný fenoménu kávy.
GALERIE SCARABEUS
Informace o výstavách viz rubriku Galerie, výstavy.
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–ne 10.00–18.00
 vstupné: dospělí 190 Kč, senioři, studenti a děti 150 Kč,
rodinné 490 Kč, skupinové (6–10 osob) 150 Kč

EXPOZICE
Unikátní soukromá sbírka viktoriánských a edwardiánských oděvů, doplňků a kuriozit z období 1850–1920.
V komorním prostředí mohou návštěvníci obdivovat část rozsáhlé
sbírky historických oděvů, doplňků a kuriozit vyšších společenských vrstev, které dokumentují výjimečnost a um ručních prací
předešlých generací. Vystavené exponáty jsou volně koncipovány
do obrazů, aby návštěvník mohl vstoupit do děje a vnímat atmosféru příběhů, které vyprávějí. Ojedinělá sbírka, která vznikala
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desítky let, obsahuje několik set kusů kompletních oděvů, prádla,
textilu, ale i stříbrných předmětů viktoriánského a edwardiánského období, pocházejících z celého světa. Část sbírek tvoří porcelán
z českých a německých porcelánek do r. 1930.
VÝSTAVA
Viktoriánská svatba Elegance svatebních obřadů na konci
19. století. Výstava ze soukromé sbírky | do 1. 7.

AKCE
2. – 3., 9. – 10., 16. – 17., 23. – 24. 6. a 30. 6. – 1. 7.
| 10.00–18.00 | Svatební výbava – mimořádné prohlídky
spojené s ukázkou výbavy nevěsty i ženicha.
17. 06. | 10.00–17.00 | Historická květinová zátiší – kurz
malby akvarelem, vede akademický malíř MgA. Petr Raška. Květinové kompozice stylizované do váz. Kurz v romantickém prostředí Muzea Kouzlo starých časů je určen začátečníkům i mírně
pokročilým. Dílo si odnesete s sebou | cena 4.500 Kč. V ceně jsou
výtvarné potřeby a volný vstup do expozice muzea.
Informace a přihlášky: Muzeum Kouzlo starých časů, Valdštejnská 150/4, Praha 1, tel.: 723 960 308, 602 302 187, e-mail-:
kouzlostarychcasu@gmail.com

Uzávěrka přihlášek do 11. 6.
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MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ
Prohlídky Muzea pražského vodárenství
a úpravny vody Podolí

MYSTERIA PRAGENSIA
Poznejte tajemství Prahy ve dvou muzeích

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/


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

Upozornění: prohlídka není bezbariérová, vyžaduje určitou tělesnou zdatnost (výstup na ochoz budovy – 8 pater); předprodej
vstupenek se uzavírá 4 dny před termínem; vstup pro děti od 6 let,
každé dítě s vlastní vstupenkou
MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ
Interiér filtrační stanice je od výstavních prostor oddělen skleněnou stěnou a tak se návštěvníkům naskytne neuvěřitelný
výhled do Engelovy „katedrály“ s filtry. Celá expozice zachovává chronologické členění historického vývoje pražského
vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století,
přes vltavské vodárny renesančního období a vodárenské
snahy konce 19. století, až po současné zásobování hl. m.
Prahy vodou. Je zde vystaven originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830, vodovodní potrubí z antického
období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. a řada dalších exponátů. Trojrozměrné předměty doplňuje řada kopií
unikátního a dosud nevystavovaného archivního materiálu
a množství historických fotografií. Velmi cenné jsou sbírky
druhů vodovodního potrubí, uzavíracích elementů a dalších
historických přístrojů a nástrojů. Samostatně je prezentována
unikátní sbírka vodoměrů.
ÚPRAVNA VODY PODOLÍ
Čerpací stanice surové vltavské vody – odstraňování nečistot
ze surové vody na hrubých a jemných česlích.
Čiřiče – seznámení s funkcí, významem a technologickým postupem úpravy surové vody.
Vodárenská věž – panoramatický rozhled na Prahu z nezvyklého stanoviště
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MUZEUM PRAŽSKÝCH POVĚSTÍ
A STRAŠIDEL

Mostecká 18, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 221 289
www.muzeumpovesti.cz

 otevřeno: denně 10.00–22.00; skupiny po tel. dohodě i dříve

EXPOZICE
Projděte si podzemní uličku s atmosférou staré Prahy
a setkejte se tváří v tvář se strašidly! Poznejte slavné
pražské pověsti a zažijte jejich kouzlo v interaktivních
hříčkách. Pochopíte, co jiní netuší – kde se rodí pražský
genius loci.
AKCE
01. 06. | 18.30 | Tajuplné průchody Starého Města
02. 06. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem
a Josefovem
03. 06. | 15.00–18.00 | Dětský den v muzeu alchymistů
(spolu s Děti a divadlo)
05. 06. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou
na Hrad
07. 06. | 18.30 | Po zlatých stopách alchymistů Hradem
i podhradím
08. 06. | 22.00 | Hodina duchů v uličce duchů
09. 06. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
09. 06. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou
na Hradčany
14. 06. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem
a Josefovem
15. 06. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou
na Hrad
16. 06. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Novým Městem
na Vyšehrad
17. 06. | 15.00–22.00 | Sen svatojánského vršku – vstup
volný

20. 06. | 19.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou
na Hradčany
22. 06. | 21.00 | Strašidla s hvězdičkou aneb erotika v pražských pověstech
23. 06. | 10.00 | Parníkem s vodníkem
23. 06. | 18.00 | Mysteria Pragensia – velká tajuplná pouť
Prahou
24. 06. | 10.00 | Karlův most ze tří stran
27. 06. | 18.30 | Mysteria Pragensia – velká tajuplná pouť
Prahou
29. 06. | 19.00 | Tajuplné průchody Starého Města
30. 06. | 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, ICIS, ITIC zdarma
 vstupné na výstavy: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 60 Kč;
držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOMOS, ICIS, ITIC zdarma
 vstupné na doprovodné programy pro školní skupiny: 40 Kč
(platí i jako vstupenka)

STÁLÁ EXPOZICE
Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti
Evropě Expozice je zaměřena na tisíciletou historii vzdělanosti
českého národa od středověku až po současnost v evropském
kontextu (popisky česko-anglické). Prezentovány jsou unikátní
školní pomůcky, učebnice, staré tisky, mapy aj. Součástí expozice 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 Československé republiky v celé jeho šíři, včetně rozvoje slovenského
a podkarpatoruského školství. Opominuto není ani měnící se
postavení učitele a jeho vztah k novému státnímu útvaru. Vyzdvižena 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,
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která shrnuje základní vývoj meziválečného československého
státu | do 31. 12.
AKCE
09. 06. | 19.00–01.00 | Muzejní noc – informace o programu
na www.prazskamuzejninoc.cz
14. 06. | 17.00 | V rámci cyklu Návraty ke kořenům vzdělanosti – Chvilky poezie – pokračování účinkují: Gabriela Filippi
s dcerou Sofií, Filip Čáp, Dalimil Klapka, Jiří Klem, klavír: Zdeněk
Zahradník, Daniel Wiesner. Uvádí V. Ebr
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 učebnic dějepisu, odborné a populárně naučné literatury a dobových
školních výročních zpráv z fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského. Online multimediální výstava z vybraného knižního
fondu PK a školních obrazů s interaktivními prvky – digitální
kopie, vysvědčení apod.
Volný vstup pro uživatele PK s platným čtenářským průkazem
nebo aktivovanou ISIC, ITIC, lítačka, Open-Card.
PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Strahovské nádvoří 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 220 516 695
e-mail: post@pamatnik-np.cz
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

 spojení: tram 22, st. Pohořelec

PNP nabízí vzdělávací programy pro organizované skupiny
(ZŠ, SŠ a VŠ), komentované prohlídky, exkurze na odborná
pracoviště PNP, přednášky a tvůrčí dílny. Veškeré pořady jsou
na objednání a termín konání je po dohodě. Aktuální nabídku pořadů najdete na webu PNP, pro další informace pište
na arndt@pamatnik-np.cz
LETOHRÁDEK HVĚZDA

Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc

 spojení: stanice metra Petřiny; tram 1, st. Sídliště Petřiny
 vstupné: plné 90 Kč; snížené: 55 Kč; rodinné: 180 Kč
 otevírací doba: otevřeno denně mimo pondělí 10.00–18.00
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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
09. 06. | Pražská muzejní noc – letos máte opět možnost navštívit Památník národního písemnictví bě hem noci. Již tradičně
patří druhá červnová sobota Pražské muzejní noc, která nabídne
50 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí v 78 objektech,
zajímavý program a jedinečnou atmosféru.
V rámci akce bude otevřen letohrádek Hvězda a Malá vila PNP. Doprovodný program najdete na stránkách
https://www.prazskamuzejninoc.cz nebo na našem webu.
VÝSTAVY
Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a rydla Unikátní virtuální výstava děl Václava Hollara ze sbírky PNP na
http://e-vystavy.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz je prodloužena.
Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda Památník
národního písemnictví otevřel v letohrádku Hvězda stálou expozici Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda, kterou připravil
ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. Výstava
představuje život arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského a stavbu,
která je spojena s jeho působením v Čechách. Unikátní prezentace
vnitřní štukové výzdoby v historickém kontextu je v této podobě
představena vůbec poprvé | do 31. 10.
Naše Francie Výstavní projekt Naše Francie. Francouzská
poezie v českých překladech a ilustracích 20. století, který bude slavnostní vernisáží zahájen 10. května 2018 v letohrádku
Hvězda. Jedná se o nejvýznamnější projekt Památníku národního písemnictví k oslavám a výročím 2018 a zároveň je
projekt zařazen pod hlavičku Evropského roku kulturního dědictví. Více informací naleznete na našich webových stránkách
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz | do 31. 10.
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PIVOVARSKÉ MUZEUM U FLEKŮ

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

Pivovar a restaurace U Fleků nabízí dva prohlídkové okruhy – pivovarské muzeum a exkurzi pivovaru.
 muzeum otevřeno: po–so 10.00–16.00, 1. a 8. 5. pivovar a muzeum
uzavřeno
 prohlídky jsou doprovázeny odborným výkladem, prodej vstupenek
končí 60 min před ukončením provozní doby;
 vstupné do muzea 100 Kč/os., školní skupiny 50 Kč/os., délka prohlídky cca 30 min; výklad v českém, anglickém, německém, španělském,
ruském, švédském a italském jazyce.
 prohlídka pivovaru pouze na objednávku, o víkendech je prohlídka
podmíněna konzumací v restauraci
 vstupné do pivovaru: 210 Kč/os., školní skupiny 100 Kč/os., délka prohlídky cca 45 min.; výklad v českém, anglickém a německém jazyce;
součástí prohlídky je ochutnávka piva a sklenička jako suvenýr

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

PIVOVAR U FLEKŮ
Historický pivovar fungující od roku 1499 dodnes Součástí
exkurze je videoprojekce a prohlídka sklepa a varny. Jedinečné
jsou především prostory varny, kde se pivo stále vyrábí pod původními středověkými trámy z jedlového dřeva natřeného volskou
krví. Měděné varní nádoby pocházejí z roku 1937, stále se používá
i unikátní chladicí štok – velká měděná vana k ochlazování mladiny po uvaření. Pivovar již přes 150 let nabízí výhradně speciální
tmavé pivo, které se vyrábí z tradičních surovin – vody, ječného
sladu a chmele za použití kvasnic.
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
 od 1. 7. do 4. 9. je otevřeno jen na telefonickou objednávku
 vstupné: pasivní prohlídka (pastva pro oči) 40 Kč; aktivní prohlídka
(všemi smysly) 100 Kč/h

EXPOZICE
Elektrické hudební nástroje, hra na nástroje a s přístroji,
karaoke, databáze, audio a video ukázky z dějin československé populární hudby, specializované časopisy, knihy.
VÝSTAVY
Napsat, vydat, šířit. Sám! České (nejen) heavymetalové
fanziny – výstava | do 2. 6.
Luboš Andršt „70“ Rock, jazz a blues v rukách pana kytaristy
| od 6. 6. do 6. 10.
05. 06. | 18.30–19.30 | Vernisáž výstavy
– zahájení vernisáže
– prohlídka výstavy
– projekce k výstavě
HUDEBNÍ KLUB VAGON

POŠTOVNÍ MUZEUM

Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 954 400 394
www.postovnimuzeum.cz

 otevřeno: denně mimo po 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

VÝSTAVY
„2269 KILO / Komiksy, Ilustrace, Objekty“ Výstava představuje tvorbu studentů a pedagogů ateliéru Komiks a ilustrace
pro děti na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
v Plzni. Výstava plná barev a příběhů předvede různorodost
a šíři pojmů ilustrace a komiks i jejich přesahy do jiných odvětví. Nechte se zlákat na malý výlet do světa, kde nic není
nemožné a kde je hravost a chuť objevovat tím nejpodstatnějším | do 10. 6.
„Pošli to dál! / Pošta českých skautů a další příběhy“ Výstava představí poutavou formou činnost skautské kurýrní služby
na počátku existence československého státu, a to včetně příběhů
a vzpomínek konkrétních kurýrů, z nichž někteří se později stali
významnými osobnostmi. Rovněž seznámí s historií a současností skautského hnutí v období Československé a České republiky
prostřednictvím záslužné činnosti skautů během významných
dějinných okamžiků a pomocí příběhů osobností tohoto hnutí
| od 20. 6. do 28. 10.
POŠTOVNÍ MUZEUM VYŠŠÍ BROD

Klášter 136, 382 73 Vyšší Brod
tel.: +420 954 401 297

 otevřeno: denně mimo po 9.00–17.00
 vstupné: základní 50 Kč; snížené 20 Kč

VÝSTAVA
„Jiří Slíva / Postpoesie“ Výstava grafika, ilustrátora a humoristy Jiřího Slívy představí návrhy známek, razítka i autorovu volnou
tvorbu - litografie, kresby a plastiky. Výtvarná díla doplní série
humorných poštovních básniček, složených autorem právě pro
tuto příležitost | od 30. 5. do 31. 10.
Bližší informace a aktuality o dění v muzeu na webových
stránkách Poštovního muzea.

Praha 1, Národní 25

 otevřeno od 19.00

VÝSTAVA
Československé beatové festivaly konce 60. let v dobových
fotografiích a plakátech | do konce září

www.kampocesku.cz
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UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM
V PRAZE

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

HISTORICKÁ BUDOVA
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA
V PRAZE

ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
mobil: +420 778 543 901
www.upm.cz

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.

 otevřeno: út 10.00–20.00; st – ne 10.00–18.00

VÝSTAVY
Koudelka Návraty Výstava českého fotografa Josefa Koudelky
se koná u příležitosti autorových osmdesátých narozenin a představí průřez jeho celoživotní tvorbou. Základ expozice tvoří 350 fotografií, které jsou součástí obsáhlého souboru děl, jež se fotograf
rozhodl věnovat své vlasti. Uměleckoprůmyslové museum v Praze
se tak stane muzeem s nejrozsáhlejší sbírkou děl světoznámého
fotografa. Výstava zahrnuje všechny významné cykly Koudelkovy
dosavadní tvorby (Začátky, Experimenty, Divadlo, Cikáni, Invaze
68, Exily, Panorama), z velké části se jedná o unikátní dobové
autorské zvětšeniny, přičemž některé z nich jsou prezentovány
vůbec poprvé.
Bydliště: Panelové sídliště / Plány, realizace, bydlení
1945–1989 Výstava přibližuje historii vybraných sídlišť
v České republice a společenské, politické, kulturní a ekonomické souvislosti, jež jejich vznik doprovázely. Je vyvrcholením
výzkumného a výstavního projektu Panelová sídliště v České
republice jako součást městského životního prostředí (zkráceně
Paneláci), který probíhal v letech 2013–2017. Tým badatelů
zkoumal 73 českých sídlišť především z uměleckohistorického
hlediska, věnoval se jejich architektuře a urbanismu, demografickým charakteristikám obyvatel a možnostem památkové
ochrany | do 22. 7.
Small Worlds: Domečky pro panenky z Victoria and Albert
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 bydlení a každodenní život rodin z různých společenských vrstev od 18. století do
současnosti | do 17. 6.
Přetlak Výstava nejlepších prací studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, které vznikly v letech 2016-2017 |
do 17. 6.
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VÝSTAVA

 vstupné: plné 80 Kč, snížené 40 Kč, společné vstupné do stálé
expozice a na výstavu plné 150 Kč, snížené 80 Kč

Gabriel Urbánek: Glass in Photography Fotograf Gabriel
Urbánek slaví nejen životní jubileum, ale také 50. výročí svého
zaměstnání v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Od konce
60. let si vybudoval nezastupitelnou pozici mezi elitou českých
fotografů skla. Výstava přináší více než 160 fotografií z let 1990
až 2018, které zachycují současné umělecké plastiky a design
i historické poháry, vázy a další delikátní artefakty.
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 od 10. 5. do 1. 9. denně od 10.00–18.00; vstup
Ovocný trh 3, prohlídku s průvodcem vždy poslední středu v měsíci je
nutné domluvit e-mailem: organiz@ruk.cuni.cz

EXPOZICE
Stálá expozice věnovaná dějinám nejstarší středoevropské univerzity je umístěna v gotických sklepeních historické
budovy Karolina v centru Prahy. Pět tematických bloků mapuje
historii Univerzity Karlovy od jejího založení v roce 1348 až po současnost, včetně významných osobností, které jsou s ní spojeny.
Výstava také nabízí řadu unikátních exponátů, z nichž některé
jsou pro veřejnost zpřístupněny zcela poprvé. K vidění je také
originál žezla rektora Univerzity Karlovy z roku 1883, soubor autentických zbraní použitých pražskými vysokoškolskými studenty
v revolučním roce 1848 nebo diplom a medaile nositele Nobelovy
ceny za chemii Jaroslava Heyrovského z roku 1959.

VÝSTAVA
Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů Univerzita Karlova oslaví výročí vzniku Československa výstavou
„Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů“.
Připomene sto let soužití univerzity a státu prostřednictvím stovky
výjimečných exponátů, z nichž každý bude reprezentovat jeden rok
z období 1918 až 2018. Výstava se zaměří na známé i méně známé
příběhy z dějin vědy a vzdělávání, ale i politiky a každodennosti.
Návštěvníci se tak dozví, kdo z profesorů napsal první verzi československé ústavy, kteří dva absolventi se setkali na jedné bankovce, jak
vznikla výroba náhradních kovových kloubů v Poldi Kladno či jaký
suvenýr si přivezl absolvent a externí vyučující katedry žurnalistiky
Robert Záruba z olympiády v Naganu | do 1. 9. | 10.00–18.00 |
Ovocný trh 3, Praha 1, vstupné dobrovolné
VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

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

ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV

U Památníku 2, 130 05 Praha 3

 UPOZORNĚNÍ: Kvůli plánované rekonstrukci je muzeum zcela
uzavřeno.

LETECKÉ MUZEUM KBELY

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

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

EXPOZICE
Letecké muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha – Kbely, první letecké
základny vybudované po vzniku Československa v roce 1918. Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání
jsou zde vystaveny také vybrané typy světově významných letadel
a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti draků letounů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a další
památky, které se vztahují k historii československého a českého
letectví. 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
09. 06. | 19.00-01.00 | Pražská muzejní noc – návštěvníky
čeká bohatý doprovodný program, např. seskok vojenských výsadkářů, letní kino s leteckou tématikou, ukázky letecké techniky
a práce se služebními psy, soutěže pro děti.
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ
HEYDRICHIÁDY

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

 otevřeno: denně mimo pondělí 09.00–17.00
 vstup zdarma

Místo úkrytu a posledního boje skupiny příslušníků československého zahraničního odboje, kteří se podíleli na atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
EXPOZICE
Expozice věnovaná Operaci ANTHROPOID – atentátu na Reinharda Heydricha v květnu 1942.
AKCE
09. 06. | 19.00-01.00 | Pražská muzejní noc – v průběhu akce
bude promítán dokumentární film o atentátu na R. Heydricha.

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

www.kampocesku.cz

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 bývalých dělostřeleckých kasáren. Expozici tvoří více než 700 historických tanků, kanónů, motocyklů, obrněných, nákladních
a osobních vojenských vozidel, raketová technika, spojovací a ženijní prostředky a logistický materiál pocházející
z období od roku 1890 až do současnosti. Sbírky jsou široké
veřejnosti prezentovány v deseti halách, pod šesti přístřešky
a na volném prostranství. Rozsahem a složením svých sbírek,
v nichž je zastoupen nejeden světový unikát, se toto muzeum řadí
mezi nejvýznamnější evropské instituce svého druhu.

UPOZORNĚNÍ
Kvůli rekonstrukci Prašné věže Mihulka je expozice uzavřena
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

JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU

U Prašného mostu 3, 110 00 Praha 1

Výstava nazvaná Doteky státnosti, připravená s dalšími spolupořadateli se uskutečnila v rámci projektu Založeno 1918.
Jde o dosud nevídaný muzejní počin, jenž veřejnost seznamuje
s unikátními předměty dokumentujícími výjimečné okamžiky
našich novodobých dějin.
Osu celé výstavy tvoří příběhy vystavovaných předmětů, jejímž
cílem je ukázat návštěvníkům, že ačkoliv byla řada státních
symbolů v průběhu naší historie mnohokrát zneužita, stále se
jedná o tytéž symboly, za něž byli naši předkové ochotni položit
život. Součástí výstavy je i klenotnice, v níž budou vystavena
nejvyšší státní vyznamenání udělovaná za uplynulých sto let
a také unikátní archiválie, vážící se k přelomovým okamžikům
našich novodobých dějin, které se budou pravidelně obměňovat.
Mezi vystavovanými předměty je například dlaždice s dvouocasým lvem z hradu Zvíkov, vývěsní štít Československé národní
rady v Paříži, Plečnikova umělecká díla, pracovní stůl a jídelní
servis T. G. Masaryka, první československé letadlo Bohemia B-5,
výtvarné práce Vojtěcha Preissiga a Františka Kupky, bomba Jana
Kubiše, odbojový přívěsek s českým lvem, fotbalový míč ze zápasu mezi výběrem spojeneckých armád a britské armády, který
se konal v Londýně 15. března 1941, vlajka 312. čs. peruti RAF,
falešná legitimace Václava Morávka, stejnokroj Otakara Jaroše,
zkrvavená vlajka ze srpna 1968, odposlouchávací zařízení StB,
kosmický skafandr Vladimíra Remka, tretry Emila Zátopka či
talisman českých hokejistů v Naganu.
CÍSAŘSKÁ ZBROJNICE

Hradčanské nám. 2, 110 00 Praha 1

Stálá expozice ve Schwarzenberském paláci obsahuje sbírku
zbraní, zbroje a uměleckých děl z období od 15. století
do poloviny 19. století. Výstava prezentuje přes 550 předmětů, které pocházejí především z období, kdy České země patřily
k habsburskému císařskému trůnu.
MUZEUM HRADNÍ STRÁŽE

Pražský hrad, 110 00 Praha 1

V Prašné věži Mihulka se nachází expozice mapující vývoj českých vojenských jednotek střežících Pražský hrad
od nejstarších dob do současnosti.
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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 Staronová synagoga)
3) Staronová synagoga
Detailní informace o expozicích, cenách a možných slevách naleznete na www.jewishmuseum.cz.
GALERIE ROBERTA GUTTMANNA

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

VÝSTAVA
„Můj šálek Kafky…“ Kresby, grafika a obrazy Jiřího Slívy.
Výstava grafika a ilustrátora Jiřího Slívy (uspořádaná k jeho
71. narozeninám) představuje řadu kreseb, barevných litografií, leptů, pastelů a několik olejomaleb na jeho oblíbená témata
Franz Kafka, Sigmund Freud, Golem, židovské zvyky a symboly,
biblické motivy, jakož i další práce inspirované díly židovských
spisovatelů.
PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI

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

10. 06. | 14.00 | Lvíček Arje jede do Jeruzaléma – lvíček
Arje společně s králem Davidem provede děti uličkami Jeruzaléma, seznámí je s jeho historií a památkami. Děti si vytvoří mapu
města, pohled, ochutnají tradiční pokrmy a na závěr si zazpívají
písničku | vstupné 50 Kč
MAISELOVA SYNAGOGA

Maiselova 10, 110 00 Praha 1

POŘADY
05. 06. | 19.00 | Bennewitzovo kvarteto – koncert jednoho
z předních českých smyčcových kvartet | vstupné 230/150 Kč

19. 06. | 19.00 | Nesovětské písně ze Sovětského svazu
– večer s písněmi a verši sovětských židovských písničkářů
slovem i hudbou provázejí Alena Hanusová a Milan Dvořák
| vstup volný
25. 06. | 19.00 | Ostrava a její Židé – v roce 2005 se členové
kongregace Kingston Synagogue začali zajímat o ostravský původ
svitku Tóry používaného v jejich synagoze. Tímto hledáním se
začal příběh, jehož výsledkem je po téměř patnácti letech anglická
kniha. Kniha bude na místě k prodeji | vstup volný
26. 06. | 19.00–21.00 | Hudba zpoza Karpat – koncert
amerického klezmerového houslisty a zpěváka Yalea Stroma |
vstupné 230/150 Kč
AUDITORIUM ŽMP

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

06. 06. | 18.00 | Izrael v zrcadle filmu: Tváří v tvář budoucnosti – přednášku doprovodí bohatý filmový materiál |
vstup volný
11. 06. | 18.00 | Polsko 68‘: Poslední oficiální protižidovská
kampaň v Evropě – o této kampani a jejím pozadí promluví
novinář a bývalý diplomat v Paříži a ve Varšavě Petr Janyška
14. 06. | 18.00 | Sefer ha-likutim: Luriánský komentář
k Tóře – právě této knize bude věnována přednáška judaisty
Josefa Blahy | vstup volný
21. 06. | 18.00 | Čtyři večery s oscarovým Woody Allenem
– poslední část stejnojmenného cyklu filmové historičky Alice
Aronové (USA 2000, 94 min) | vstup volný

MIMOPRAŽSKÁ MUZEA
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Největší hornické muzeum v České republice založené roku
1886 zve k návštěvě unikátních expozic situovaných v památkově chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského
a Drkolnovského dolu, v hornickém domku na Březových Horách
a ve čtyřech mimopříbramských pobočkách.
HORNICKÝ SKANZEN BŘEZOVÉ HORY –
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
Ševčinský důl, Vojtěšský důl, Anenský důl,
Drkolnovský důl, hornický domek
nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI - Březové Hory
tel.: +420 318 633 138
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

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

www.kampocesku.cz

Expozice umístěné v historických báňských objektech přibližují minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších
rud. Muzeum umožňuje svezení hornickým vláčkem po povrchu
i podzemím, prohlídky dvou kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu
po skluzavce k obřímu vodnímu kolu či seznámení s parními těžními stroji, cennou mineralogickou sbírkou a havířským folklorem.
VÝSTAVY
S Honzou z role do role | do 1. 11.
Nejnovější mineralogické přírůstky do sbírek muzea | do
28. 12.
Rok na vsi. Život hornických obcí Příbramska ve vzpomínkách pamětníků 1870–1940 | do 28. 12.
AKCE
16. 06. | Hornické pohádky se svatou Barborou a svatým
Prokopem – Prokopská štola na dole Anna ožije ťukáním želízek
a mlátků havířů.
16. 06. | Koncert sborů Arytmie Praha a Gambale v šachetní budově dolu Vojtěch – prostředí nádherné průmyslové
architektury zdejší národní kulturní památky slibuje nevšední
kulturní zážitek.
PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Muzeum obětí komunismu
Lešetice 52,262 31 Lešetice
tel.: +420 326 531 488
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

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

Dochovaný vězeňský areál mezi bývalými uranovými šachtami, ojedinělý ve střední Evropě. V letech 1949–1951 tábor
nucených prací a následně do roku 1961 zařízení pro politické vězně
komunistického režimu. Muzeum obětí totality a dějin uranového
hornictví, Galerie Orbis Pictus: Europa, exteriérová expozice soch
Jiřího Sozanského, možnost jízdy hornickým vláčkem.
VÝSTAVA
Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice na Příbramsku | do 28. 12.
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AKCE
21. 06. | Den památky obětí komunistického režimu v Památníku Vojna – prezentace děl žáků základních a středních
škol na téma „Oběti totalitních režimů“ a další kulturní program.
SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC
Muzeum vesnických staveb středního
Povltaví
262 52 Vysoký Chlumec
mobil: +420 733 371 546
e-mail: info@muzeum-pribram.cz |
www.muzeum-pribram.cz

MALÉ MÁSLOVICKÉ MUZEUM MÁSLA

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.

 otevřeno: út–pá 9.00–17.00; so–ne 9.00–18.00
 vstupné: základní 60 Kč; snížené 30 Kč

Skanzen uchovává cenné památky venkovské architektury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 17. do
počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve středním Povltaví. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hospodaření na vesnici.
AKCE
02. 06. | Vojáci na vsi – celodenní program, při kterém skanzen
ožije vojáky, sedláky i řemeslníky.
MUZEUM ZLATA NOVÝ KNÍN
Muzeum těžby a zpracování zlata
na Novoknínsku
nám. Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín
tel.: +420 318 593 015; mobil: +420 774 824 656
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

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

Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku od nejstarších dob až do 20. století, dějiny města,
místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování
zlata u nás i v zahraničí.

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
23. 06. | Svatojánská noc na řece – noční jízda na lodích (kanoe, rafty) z Klecánek do Máslovic, v cíli odměny, ohňová show,
občerstvení | přihlášky nejpozději do 10. 6.!

AKCE
02. 06. | Muzejní noc v Muzeu zlata Nový Knín – noční prohlídky, rýžování zlata a další doprovodný program.
MUZEUM ŠPÝCHAR PROSTŘEDNÍ LHOTA

Prostřední Lhota 1, 262 03 Chotilsko
tel.: +420 318 543 958; mobil: +420 702 019 932
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

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

Expozice v barokním špýcharu, založeném roku 1770 Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou, seznamují se
životem na venkově ve středním Povltaví a nejstaršími dějinami
regionu spjatými s těžbou zlata. Součástí je i archeologická výstava věnovaná keltskému oppidu Hrazany.
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PŘIPRAVUJEME
14. 07. | Pohodový závod lodí Bohnice – Máslovice
– vhodné i pro rodiny s dětmi. Lodě možno zapůjčit. Více
na www.maslovice.cz | přihlášky do 5. 7.!

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 denně 9.00–17.00

VÝSTAVY
Strakonicko za 1. světové války | do 30. 6.
VODNÍ MLÝN HOSLOVICE

Hoslovice 36, 387 19 Čestice (17 km od Strakonic)
tel.: +420 731 907 308
e-mail: mlyn@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz

 otevřeno denně 9.00–17.00

– 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
16. 06. | Domácnost paní mlynářky – řemeslná akce, spojená
s pečením chleba

PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA – STRŽ

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

 otevřeno celoročně; duben – říjen mimo po 9.00–17.00; listopad –
březen po–pá 9.00–16.00 (so+ne na tel. objednávku pro skupiny
o minimálním počtu 10 osob)
 vstupné: základní 40 Kč; studenti a senioři 20 Kč; rodinné vstupné
100 Kč; fotografování 10 Kč

STÁLÉ EXPOZICE
Život a dílo Karla Čapka
Ferdinand Peroutka
Olga Scheinpflugová
AKCE
09. 06. | 20.00 | Muzejní noc
– téma: pohádky bratří Čapků
– nutná tel. rezervace na čísle 318522265
PAMÁTNÍK TEREZÍN

Principova alej 304, 411 55 Terezín
tel.: +420 416 782 225
e-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
www.pamatnik-terezin.cz

 otevřeno: Malá pevnost: denně 8.00–18.00; Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna: denně 9.00–18.00; Krematorium: denně kromě
soboty 10.00–18.00; Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední
márnice: denně 9.00–18.00; Modlitebna a replika mansardy z doby
terezínského ghetta: denně 9.00–18.00

VÝSTAVY
Vzpomínky – putovní, dokumentární výstava Památníku Terezín
| předsálí kina Malé pevnosti | do 6. 9.
Kateřina Piňosová – Kresby Výtvarná výstava | výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti, cela č. 41 | do 31. 10.
Výstava k výtvarné soutěži vzdělávacího oddělení Památníku Terezín | předsálí kina Muzea ghetta | od 6. 6. do 31. 7.
06. 06. | 13.00 | Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
AKCE
27. 06. | Pietní akt u příležitosti výročí popravy Milady
Horákové – JUDr. Milada Horáková (25. prosince 1901

www.kampocesku.cz
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– 27. června 1950). Milada Horáková byla československá
politička popravená za údajné spiknutí a velezradu během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století.
Byla jedinou ženou popravenou během těchto procesů. Kvůli
neústupnosti při procesu se stala symbolem odporu proti vládnoucí komunistické straně.

– začátek 10.00 v pamětní síni v bývalém Krankenrevíru, Malá
pevnost Terezín
– ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR
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

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

STÁLÁ EXPOZICE
Expozice je rozdělena do tří tematických oblastí – Tradice, Evoluce a Preciznost. V tematické oblasti Tradice jsou přiblíženy
hodnoty značky ŠKODA – Hrdost, Každodenní využitelnost a Výzvy, symbolizované třemi páry vozů. Bustami obou zakladatelů
firmy začíná Evoluce. Dominuje jí chronologická řada po sobě
jdoucích milníků automobilového vývoje. Okruh Preciznost
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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, techniky
a design reklamních materiálů značek Laurin & Klement a Škoda
v jednotlivých fázích vývoje - od prvních, tiskařsky ručně komponovaných inzercí na prodej kol a motocyklů, přes propagační
letáky a brožury k jednotlivým vozům, až po kompletní produktové a imagové kampaně. Propagace značky ŠKODA AUTO je stejně
bohatá, jako samotná historie společnosti | do 20. 6.
Vítězství plná prachu: 1908 Světové rychlostní rekordy, desítky zlatých věnců ze závodních okruhů i jízd spolehlivosti a renomé
značky rostoucí neuvěřitelným tempem. Automobilka Laurin &
Klement v roce 1908 vítězila doslova v každém závodě, na jehož
start postavila některý ze svých závodních speciálů. O jaké stroje
šlo? Kdo na nich sklízel vavříny? A jak se úspěchy na závodních
tratích promítaly do hospodaření mladoboleslavské firmy? Na to
odpovídá výstava Vítězství plná prachu připomínající rok 1908.
Rok, kdy společnost Laurin & Klement potvrdila, že patří na automobilový Olymp | od 1. 6. do 12. 10.
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 průvodcem. Dále zajišťujeme exkurze do Lean Centra, ŠKODA
Parts Centra, Vzdělávacího centra Na Karmeli a výrobního závodu 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
03. 06. | 09.00–17.00 | Dětský den ve ŠKODA MUZEU a zákaznickém centru – u příležitosti svátku dětí mají všechny
děti i jejich dospělý doprovod po celou neděli vstup do expozic
ŠKODA Muzea zdarma. Každou celou hodinu začínají 45 minutové komentované prohlídky expozice ŠKODA Muzea (rezervace
předem není nutná, zahájení na recepci muzea. V 11.00 bude
otevřen Ráj hlavolamů se stovkami mechanických hlavolamů
z celého světa, v různém provedení a škále obtížnosti. V 16.00
začne koncert kapely BOMBARĎÁK. Připraven je zábavný kvíz
o ceny a speciální dětské menu v Café Václav. Ve ŠKODA Zákaznickém centru na vás budou od 9.00 do 16.00 čekat předváděcí
jízdy s modely ŠKODA a pestrý program pro děti – dopravní
hřiště, bludiště a spousta dalších aktivit, za které budou děti
odměněny.

PŘIPRAVUJEME

 cena abonentky 620 Kč. Prodej abonentek bude zahájen 11. 6.
Prodej jednotlivých vstupenek bude zahájen 20. 8.

Podzimní abonentní cyklus „ZPÁTKY KE KOŘENŮM“
19. 09. | Dani Robinson Concept
22. 10. | Juwana Jenkins
21. 11. | Chuck Wansley & Otto Hejnic Trio
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

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 prohlídkou
expozice či po ní občerstvit v kavárně, k dispozici je i malý obchod.
CAFÉ/RESTAURANT VÁCLAV
 otevřeno denně 9.00–17.00 a před každou akcí
 rezervace na tel.: +420 326 831 243

Navštivte v budově ŠKODA Muzea Café/Restaurant VÁCLAV provozovaný cateringovou společností Zátiší Group. VÁCLAV hostům
nabízí kvalitní pokrmy a nápoje, příjemnou atmosféru a moderní
prostředí obklopené historickým okolím.

Zveme vás k prohlídce nově zrekonstruovaného domu,
ve kterém se v roce 1875 narodil Ferdinand Porsche,

Expozice ve Škoda Muzeu, Mladá Boleslav

www.kampocesku.cz
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KLASICKÝ VRCHOL

DOSTIHOVÉ SEZÓNY

98. ČESKÉ DERBY
NEDĚLE 24. ČERVNA
TERMÍNY DOSTIHŮ:
neděle 3. června
neděle 10. června

Velká červnová cena
Červnový pohár

závodiště Praha-Velká Chuchle, www.velka-chuchle.cz

volnočasové
aktivity
PLANETÁRIUM PRAHA

Královská obora 233, 170 00 Praha 7
tel.: +420 220 999 001–3
e-mail: planetarium@planetarium.cz
www.planetarium.cz

 změna programu vyhrazena
 otevírací doba 1. – 30. 6. po 8.30–12.00, út–pá 8.30–20.00,
so 10.30–20.00, ne 10.30–18.30

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
01. 06. | Den dětí – plný překvapení a spoustou dárků pro děti
01. 06. | 17.00 a 18.30 | Polaris – vesmírná ponorka a tajemství
polární noci
02. 06. | 14.00 | Show s tekutým dusíkem – vhodné pro
dospělé a děti od 8 let | sál Starvid
27. 06. | 17.30 | Kosmoschůzka – kosmonautické aktuality –
Michal Polák, Parker Solar Probe před startem - Martin Kostera,
Kosmické záření - poslové z hlubin vesmíru - Martina Boháčová
Záhada temné hmoty – nový pořad – při pohledu na noční
oblohu vidíme pouhé procento našeho vesmíru. Zbytek zůstává
před našimi zraky skryt. Pohyby hvězd v galaxiích a kupách jsou
ovládány podivnou temnou hmotou, jejíž pavučinová síť tahá
za nitky veškerého dění. Co dnes o této záhadné látce víme?
A dokážeme ji polapit?
PROGRAMY POD HVĚZDNOU KLENBOU 1. – 30. 6.

 projekční systém SkySkan Definiti 8K

út | 18.30 | Záhada temné hmoty
čt | 18.30 | Hvězdy mayských bohů
pá 1. 6. | 17.00 | Polaris – premiéra nové pohádky
pá 1. 6. | 18.30 | Polaris – premiéra nové pohádky
pá kromě 1. 6. | 18.30 | Noční obloha 8K
so | 11.00 | Polaris – nová pohádka pro děti
so | 13.00 | Polaris – nová pohádka pro děti
so | 15.00 | Polaris – nová pohádka pro děti
so | 17.00 | Noční obloha 8K
so | 18.30 | Záhada temné hmoty
ne | 11.00 | Polaris – nová pohádka pro děti
ne | 13.00 | Polaris – nová pohádka pro děti
ne | 15.00 | Polaris – nová pohádka pro děti
ne | 17.00 | Noční obloha 8K

www.kampocesku.cz

FOYER PLANETÁRIA
Stálá expozice – vyzkoušet si můžete celou řadu interaktivních
exponátů (např. model černé díry, planetární váhu, telurium,
změnu vzhledu měsíčního povrchu v závislosti na měsíčních
fázích, optiku oka, atd.).
Prodej astronomických a kosmonautických publikací pro
návštěvníky Planetária
ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA

Strahovská 205, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 320 540
e-mail: informace@observatory.cz
www.observatory.cz

 otevírací doba po–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 astronomickými informacemi, animacemi a pexesem.
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
České cesty do vesmíru Výstava věnovaná 40. výročí letu
prvního československého kosmonauta i dalším úspěchům československé a české kosmonautiky – první československé družici
Magion 1, úspěšným českým družicím Mimosa a VZLUSat nebo
navigačnímu systému Galileo, jehož administrativní centrum je
nejvýznamnějším současným prvkem kosmické infrastruktury
sídlícím v České republice
POŘADY PRO DĚTI

 s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

každou so a ne | 14.30 | Lety ke hvězdám – pro děti do 10 let
POŘADY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

 s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

denně kromě pondělí | 21.00 | Planeta žen – pořad o Venuši,
po Měsíci nejjasnějším objektem noční oblohy
každou so a ne | 16.00 | Petr a Pavla v létě – příběh o výpravě pod širák, která málem skončila špatně hned na začátku, ale
nakonec ji nepřekazili ani indiáni, ani meteority a pod hvězdnou
oblohou snad došlo i na splněná přání
AKCE
02. 06. | 11.00–18.00 | Den dětí – těšit se můžete na bohatý
doprovodný program, úkoly a hádanky s astronomickou tématikou a za dobrého počasí i pozorování Slunce dalekohledy | vstup
pro děti do 15 let zdarma
24. 06. | Den otevřených dveří – u příležitosti oslav 90. výročí
otevření Štefánikovy hvězdárny. Po celý den budou probíhat prohlídky kopulí a pozorovacích stanovišť, za jasného počasí doplněné
pozorováním vesmírných objektů, projekce nového pořadu o historii
hvězdárny i ostatních pořadů z vlastní produkce pro děti i dospělé.
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AKADEMIE VESMÍRNÝCH CESTOVATELŮ
Štefánikova hvězdárna v Praze pořádá astronomický kroužek
pro zvídavé žáky 6. až 8. tříd. V průběhu devadesátiminutových lekcí, které se konají vždy jednou týdně v odpoledních
hodinách, děti zábavnou formou v rolích vesmírných cestovatelů
prozkoumají blízký i vzdálený vesmír a získají odpovědi na své
otázky, budou pozorovat oblohu dalekohledy hvězdárny, navštíví
planetárium, hvězdárnu v Ďáblicích i observatoř Astronomického
ústavu v Ondřejově. Na závěr získají osvědčení „vesmírných cestovatelů“ a ten nejlepší z absolventů malý dalekohled pro první
samostatné toulky vesmírem. Zájemci o astronomii v uvedeném
věku, kteří by chtěli kroužek navštěvovat, získají bližší informace
na telefonním čísle 257 320 540, kde také přijímáme přihlášky
dětí do kroužku.
HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE

BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

Trojská 800/196, 170 00 Praha 7 – Troja
tel.: +420 234 148 111
e-mail: info@botanicka.cz
www.botanicka.cz

 spojení: metro C – Nádraží Holešovice; bus 112 do stanice Zoologická
zahrada nebo Botanická zahrada Troja, odtud pěšky dle značení;
Metro C – Kobylisy, bus 102, 144 do stanice Na Pazderce, odtud pěšky
dle značení; návštěvníci mají možnost využít ke vstupu do zahrady
bránu u zastávky MHD – bus č. 112 Kovárna
 otevírací doba: venkovní expozice denně 9.00–20.00, skleník Fata
Morgana út–ne a státní svátky 9.00–18.00, vinotéka sv. Kláry po–pá
13.00–21.00, so, ne a svátky 11.00–21.00
 vstupné: plné vstupné Fata Morgana + venkovní expozice – dospělí
150 Kč, děti (3–5 let) 40 Kč, děti (5–15 let), studenti (do 26 let), ISIC
karta, senioři 75 Kč.
 pouze venkovní expozice – dospělí 85 Kč, děti (3–5 let) 25 Kč, děti
(5–15 let), studenti (do 26 let), ISIC karta, senioři 45 Kč.

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 22.00–23.00; čt
13.30–15.30 a 22.00–23.00; ne 14.00–16.00

PŘEDNÁŠKY

 astronomické, přírodovědné a cestopisné

18. 06. | 18.30 | Letní obloha – Petr Adámek – souhvězdí,
zajímavé úkazy a objekty
POŘADY

 filmové večery s pozorováním oblohy

04. 06., 11. 06. a 25. 06. | 18.30 | Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra
POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ

 za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce; příp. Venuše

17. 06. | 10.15 | Odkud svítí sluníčko
POZOROVÁNÍ OBLOHY NA OBOU HVĚZDÁRNÁCH

 podmínkou pozorování je pokud možno obloha bez mraků, při nepříznivém počasí se koná prohlídka přístrojového vybavení hvězdáren.

Měsíc: od 15. do 27. 6., nejlépe kolem 20. 6., kdy je Měsíc v první
čtvrti
Planety: Venuše a Jupiter, ke konci měsíce června pak budeme
moci pozorovat i Saturn – opozice se Sluncem nastává 27. 6.
Zajímavé objekty – zejména za bezměsíčných nocí, kdy světlo
neruší pozorování - např. dvojhvězda Albireo ze souhvězdí
Labutě, čtyřhvězdu ze souhvězdí Lyry. V souhvězdí Herkula
můžeme najít kulovou hvězdokupu s označením M 13, která je
vděčným pozorovacím objektem po celé léto. Dalším zajímavým
objektem je prstencová mlhovina v souhvězdí Lyry.
Slunce – na denní obloze – sluneční skvrny, protuberance
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AFRICKÉ FIALKY A JEJICH PŘÍBUZNÍ
29. 05. – 10. 06. | 9.00–18.00 | Fata Morgana – díky spolupráci se SZO ČZS Saintpaulia uvidíte ve skleníku Fata Morgana
přehlídku variet rodů Saintpaulia a Streptocarpus, letos obohacené o další příbuzné rostliny z čeledi podpětovitých. Výstavu doplní
prodej listů, mladých rostlin a poradenská služba.
MUZEJNÍ NOC
09. 06. | 19.00–01.00 | Fata Morgana, vinice sv. Kláry –
v rámci programu Muzejní noci si můžete zdarma prohlédnout
skleník Fata Morgana a posedět u sklenky dobrého vína ve viničním domku na vinici sv. Kláry. Upozornění: Ostatní části venkovní
expozice jsou během pořádání akce pro veřejnost uzavřené.
PRAŽSKÉ VINICE
09. 06. – 10. 06. | 09.00–20.00 | Venkovní expozice, Stráň,
výstavní sál – během celého víkendu budou pro veřejnost probíhat prohlídky expozice výroby vína.

PROCHÁZKY ZAHRADOU S ODBORNÍKEM – KAKTUSY
A SUKULENTY
16. 06. | 14.00 a 16.00 | Venkovní expozice – seznamte se
se sbírkou kaktusů a sukulentů během procházky s kurátorem
Eduardem Chvostou. Sraz u pokladny v severní části expozice
(ulice K Pazderkám).

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
Zveme Vás na procházku po zoo po zavírací hodině každý pátek a sobotu od 19.00. Na prohlídku je nutné se předem
objednat.

VÝSTAVA AFRICKÝCH SOCH
19. 06. – 30. 09. | 9.00–20.00 | Venkovní expozice, Stráň,
výstavní sál – tvorba soch má v Africe dlouhou tradici. Nejtypičtější formou figurálního umění jsou masky a sochy, které jsou
součástí rituálů, slouží k uctívání různých božstev či duchů zemřelých. Když před více než padesáti lety začali obyvatelé Rhodesie
(dnes Zimbabwe) tvořit svá první díla, jistě nečekali, že jednou
budou vystavována v galeriích od Tokia po New York a že odborníci
po celém světě budou o nich i o výtvorech řady jejich mladších
následovníků hovořit s uznáním. V současné době se sochařskému
umění v Zimbabwe věnuje několik stovek autorů. Během výstavy se můžete těšit také na tematické víkendy: 14. – 15. 07. |
African food festival, 04. – 05. 08. | Sochařský workshop

AKCE
01. 06. | Den dětí s městskou policií – den plný her a zábavy
připravený tradičně s městkou policií hl. m. Prahy. Chybět nebude
řada atrakcí a soutěží o ceny. Děti do 15 let jen za 1 Kč!
02. 06. | Vernisáž výstavy „Achatiny“ – slavnostní zahájení
výstavy obrovitých plžů, jaké jste ještě neviděli.
09. 06. | Australský den – den věnovaný Austrálii a jejím
obyvatelům.
10. 06. | Zooškola pro dospělé – jak se dělá zoo - na tento kurz
je nutné se předem objednat.
17. 06. | Den otců – soutěže pro otce a jejich děti. Jak důležitou
roli hrají otcové v říši zvířat?
23. 06. | S hlavou v oblacích – jak se žije těm nejvyšším zvířatům – žirafám, ale i lidem? Den plný her a soutěží, kam mají ženy
nad 185 cm a muži nad 190 cm vstup jen za 1 Kč!
29. 06. | Jedničkáři za korunu – poslední den školy zveme do
zoo děti do 15 let s jedničkou z přírodovědy jen za 1 Kč!
30. 06. | Zvířatům začínají prázdniny – přijďte si k nám užít
první prázdninový den, plný her a zábavy. Užijte si představení
zvířat v Bororu a oznámkujte je.

VONNÁ STEZKA – ROZÁRIUM
23. 06. | 14.00–19.00 | Venkovní expozice, Areál Sever –
holdujete vůním a milujete krásné růže? Nenechte si ujít slavnostní otevření druhého zastavení Vonné stezky u našeho malého
rozária. Čeká vás odhalení vonné skulptury a bohatý program pro
celou rodinu zaměřený na růže.
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

VÝSTAVY
Achatiny | 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

KOMENTOVANÁ KRMENÍ A SETKÁNÍ
Komentovaná krmení a setkání – probíhají o víkendech
a státních svátcích.
Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejaktivnější, a odhalte
zajímavosti z jejich života. Setkání s oblíbenými zvířaty doplněná
poutavým vyprávěním se konají po celý den – stačí si jen vybrat!

www.kampocesku.cz

AKCE
03. 06. | 14.00 | 66. Velká červnová cena, 15. Cena Nory
Jeane
10. 06. | 14.00 | 15. Červnový pohár
24. 06. | 14.00 | 98. České derby
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CHVALSKÝ ZÁMEK

Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: +420 281 860 130
e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
www.chvalskyzamek.cz

 otevřeno denně od 9.00–17.00

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
do 24. 6. | denně 9.00–17.00 | Emoce – pestrobarevná
interaktivní výstava s názvem Emoce seznamuje malé i větší
návštěvníky se základními emocemi jakými jsou radost, smutek, překvapení, hněv či strach. Mohlo by se zdát, že emoce jsou
výsostně jen „dospělácké“ téma. Omyl. I děti mají své emoce, se
kterými si neví rady. Výstava plná hraček, skládaček a úkolů zapojí
celou rodinu. Zábavné a naučné prvky jsou sestaveny z „testů“
používaných při psychologickém testování a výzkumech. Výstavu
EMOCE vám přinášíme z dílny mezinárodního domu umění pro
děti Bibiana v Bratislavě.
od 30. 6. do 26. 8. | denně 9.00–17.00 | Zámek, nůžky,
papír! S příběhem papíru na cestu kolem světa – nová
výstava Zámek, nůžky, papír! nabídne papírové modely nejrůznějších velikostí, od vystřihovánek přes auta a motocykl v životní
velikosti, až po model sportovního stadionu. Návštěvníci se seznámí s historií papíru, se současnými trendy jeho využití, s principy
výroby i s jeho recyklací. Chcete zjistit, co je možné z papíru vyrobit
a vyzkoušet, co papír vydrží? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči.
Součástí výstavy jsou také velkolepé papírové masky z rozličných
koutů světa a dílny, kde si můžete vlastní masku vyrobit.
AKCE PRO VŠECHNY
03. 06. | od 16.00 | Saxofonový narozeninový koncert na
nádvoří zámku – v rámci druhého narozeninového koncertu
vystoupí na nádvoří Chvalského zámku saxofonové kvarteto Ty.
Tety. Přijměte naše pozvání a přijďte slavit s námi | vstup zdarma
10. 06. | od 16.00 | Kytarový narozeninový koncert na
nádvoří zámku – triádu narozeninových koncertů k 10. výročí
otevření Chvalského zámku pro veřejnost završíme kytarovým
koncertem studentů Prague British School a JH band | vstup
zdarma
17. 06. | 15.00–17.00 | Svatojánský bál princezen a rytířů
– již posedmé vás srdečně zveme na pohádkový bál princezen
a rytířů na zámecké nádvoří, kterého se zúčastní i celá královská
družina. Setkáte se s princeznami Šípkovou Růženkou, Popelkou,
Koloběžkou I., vílou Ohnivkou, Meluzínkou, královnou i statečnými rytíři. K tanci budou hrát nejkrásnější písničky z filmů a pohádek. V rámci vstupenky na bál můžete navštívit i zámecké prostory
včetně interaktivní výstavy EMOCE.
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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 zvýhodněných podmínek: cena: 120 Kč. Přednost při usazování v hledišti mají
školy, potom rádi posadíme i ostatní diváky

AKCE
09. 06. | 14.00 | Magická esa | vstupné: 359 Kč
16. 06. | 14.00 | Hra kouzel a magie | 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 kouzelnickém 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 zrcadla 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 bludiště, 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.
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
VYŠEHRAD

V Pevnosti 159/5b, 120 00 Praha 2
tel.: +420 241 410 348
e-mail: info@praha-vysehrad.cz
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi
www.praha-vysehrad.cz
Národní kulturní památka, místo opředené bájemi a pověstmi, sídlo
prvního českého krále z konce 11. století, symbol české státnosti.

AAbezbariérový vstup
 otevřeno denně 9.30–18.00
 spojení: metro C – Vyšehrad; tram 7, 18, 24, st. Albertov; tram 2, 3,
7, 17, 21, st. Výtoň
 průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace
v areálu podle směrovek a orientačních map.

BODAIDŽU MACURI – SVÁTEK LIP – JAPONSKÉ
SLAVNOSTI JARA
15. 06. | 19.00– 22.00 | Alegorický průvod z podolské
náplavky – tradiční tance Josakoi sóran, japonské bubny, samurajové ve zbroji, buddhistická liturgie a další | rituální část
16. 06. | 10.00–13.00 | Tradiční tance Kjó-mai, tlučení o-moči,
dílny, skycross a další hry pro celou rodinu – více o programu
na www.macuri.cz | zábavná část
PARK U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
07. 06. – 30. 09. | Festival SCULPTURE LINE – festival umisťuje současná sochařská díla do veřejného prostoru tak, aby do něj
vnesla nové emoce, dala mu novou tvář, naznačila nové příběhy
| více informací na www.sculptureline.cz
LETNÍ SCÉNA
01. – 17. 06. | Festival Vyšehraní – patnáctý ročník festivalu
Vyšehraní je multižánrová přehlídka špičkových umělců s pestrým
dramaturgickým záběrem pro všechny generace. Více informaci
o programu a vstupenkách na www.vysehrani.cz
22. 06. – 31. 08. | Metropolitní léto hereckých osobností
– hlavním lákadlem 15. ročníku divadelní přehlídky je premiéra
klasické francouzské situační komedie Georgese Feydeau Brouk
v hlavě. Chybět nebudou ani osvědčené tituly z minulých let.
Více informací o programu a vstupenkách na www.studiodva.cz
PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

 sraz na prohlídku je v Informačním centru Špička | cena za prohlídku
je 50/30 Kč

každou so a ne | 11.00 a 14.00 | Prohlídka kostela Stětí
svatého Jana Křtitele a Martinských kasemat

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

01. 06. | 21.00 | Malá smrt – tři páry hledají v různých kombinacích toho pravého ve férii o lásce a milování. Tři muži, tři ženy cítí
svoji vůni, jiskření. Devět vztahů, setkání, zamilování a milování.
Hnáni touhou propadají vášni, hledají sebe, hledají, ke komu
patří. Poetické divadlo, které spojuje křehkou poetiku tanečnice
Adély Laštovkové Stodolové se svérázným pohledem režisérské
dvojice SKUTR, je osobitým zpodobněním různých forem lásky.
Více informací na www.stkconcept.cz | vstupné základní 250 Kč,
snížené 160 Kč

www.kampocesku.cz

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VYŠEHRADU NA
OBJEDNÁVKU
Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které se
pojí k Vyšehradu. Během 90 minut navštívíte jeho nejzajímavější místa. Více informací na www.praha-vysehrad.cz. Objednávejte
na: info@praha-vysehrad.cz , telefonním čísle 241 410 348 nebo
přímo v našem Infocentru Špička
INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY O VYŠEHRADĚ
Navštivte Vyšehrad se svojí školní třídou a prozkoumejte jeho
tajemná místa.
Turnaj krále Karla – pro 1. – 2. třídu ZŠ
Libuše – pro 2. – 4. tř. ZŠ
Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ
Výprava – pro 9. tř. ZŠ a 1. a 2. roč. SŠ či gymnázia
Budíme češtinu – pro 1. – 4. tř. ZŠ
Objednávat můžete na: strnadova@praha-vysehrad.cz
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NOVÝ PROGRAM PRO ŽÁKY 3. – 5. TŘÍDY ZŠ
Ať žije republika! Píše se rok 1918, končí světová válka a uprostřed Evropy vzniká Československá republika. Kdo by měl být
jejím prezidentem? Kde bude hlavní město? A jakou zvolit hymnu?. Společně s námi budete u vzniku nového demokratického
státu! Provázet nás bude T. G. Masaryk, Tomáš Baťa, českoslovenští
legionáři i naši prapradědečkové, kteří tenkrát byli ještě dětmi.
Podíváme se, jak se žilo v době, kdy se rodičům vykalo. V době, kdy
vám z rozhlasu přál hezké prázdniny sám tatíček Masaryk. Vzdělávací vypravěčská inscenace, která propojuje příběhy známých
i neznámých postav a interaktivně zapojuje diváky prostřednictvím her a úkolů. Vlastní zážitek z vyprávění napomáhá chápat
dobové souvislosti a uceluje kontext. Školy již mohou objednávat
podzimní termíny.
WORKSHOPY ŠVANDOVA DIVADLA

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

Během našich workshopů poznáte divadlo blíž, než je pro diváky
běžné, jelikož probíhají přímo v budově divadla a vy máte možnost setkat se s herci, nahlédnout do zákulisí a při vlastní práci
získat bohaté divadelní zážitky a zkušenosti.
13. 06. | 16.00–19.00 | Fotografický workshop „Divadlo
objektivem“ – přijďte si vyfotit generální zkoušku Hereckého
studia Švandova divadla! Specifická disciplína divadelní fotografie
aplikovaná v praxi. Fotografujte pod vedením profesionálního
divadelního fotografa Štěpána Waita generální zkoušku nové
inscenace Hereckého studia Švandova divadla.
15. 06. | 10.00–14.00 | Fotografický workshop „Divadlo
objektivem“
18. 06. | 16.00–19.00 | Fotografický workshop „Divadlo
objektivem“
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Hravá Praha
První zábavný průvodce Prahou
pro děti i rodiče!
Chcete se dozvědět zajímavosti
o Praze a jejích památkách, plnit
úkoly, získávat odměny a hlavně
se dobře bavit?
Pořiďte si Hravou Prahu!
eshop.prague.eu

160  křížovka

Správné odpovědi a výherci
SOUTĚŽE ZA MĚSÍC KVĚTEN 2018
Celkem došlo 626 odpovědí, z toho 360 žen, 266 mužů.
Nejvíce odpovědí přišlo:
Hl. město Praha: 33,07%
Středočeský kraj: 19,01%
Liberecký kraj: 7,51%
Jihomoravský kraj: 7,51%
Moravskoslezský kraj: 6,23%
Ostatní kraje: 26,67%
Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: c) strop pasáže v domě U Černé růže
soutěžilo: 93 čtenářů; 79 správně; 14 špatně
výherci: Alena Jelínková, Benešov; Romana Jiránková,
Čelákovice; Ludmila Dočkalová, Praha
Křížovka
…vývoj vědy a techniky...
soutěžilo: 95 čtenářů; 86 správně; 9 špatně
výherci: Daniela Petrtýlová, Praha 8; Karel Pinkas, Praha;
Miloš Kronďák, Praha 9
Soutěž o 2x2 vstupenky do Strahovské obrazárny
otázka: Kdo je autorem obrazu „Večeře v Emauzích“
odpověď: b) Jan Zrzavý
soutěžilo: 90 čtenářů; 89 správně; 1 špatně
výherci: Miluše Smolíková, Beroun; Marie Kestraňková, Praha 4

Soutěž o 2x2 vstupenky do Centra současného umění DOX
otázka: Výstava Daniela Pešty v Centru současného umění
DOX se jmenuje?
odpověď: c) DeTermination
soutěžilo: čtenářů; 148 správně; 2 špatně
výherci: Kristina Měřinská, Náchod; Iva Bessogonov, Praha 4
Soutěž o 3x2 vstupenky na představení
Hraběnka aneb Zámek v Čechách
otázka: Kdo ve filmovém zpracování ztvárnil hlavní postavu
Elizabeth Annu Marii, hraběnku z Lansdorfu a ze Scheinbergu?
odpověď: a) Jiřina Jirásková
soutěžilo: 157 čtenářů; 155 správně; 2 špatně
výherci: Lada Vrchotová, Praha 4; Simona Beroušková,
Praha 9; Milena Stiborová, Praha 5
Soutěž o 2 vstupenky na představení
Vršovice jsou zlatý, řek‘ tatínek
otázka: Kolik rolí zahraje Jiří Lábus během této inscenace?
odpověď: c) 20
soutěžilo: 86 čtenářů; 67 správně; 19 špatně
výherci: Lenka Vejběrová, Praha 6
Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

FOTOHÁDANKA
Poznáte místo na fotografii?
a) kašna ve Zlaté uličce, Pražský hrad
b) kašna na Loretánském náměstí,
Hradčany
c) kašna v Jelením příkopu, Pražský hrad

Odpověď na fotohádanku a tajenku křížovky nám zašlete do 10. června z www.kampocesku.cz/souteze
nebo poštou na adresu redakce Kubelíkova 30, 13000 Praha 3. Dvakrát tři autoři správných odpovědí obdrží
od redakce zajímavé ceny. Výherci si ceny vyzvedávají v redakci!

www.kampocesku.cz
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červen 2018
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založeno l. P. 1355

V červ
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červeném
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erv
erv
rven
veném
eennném
é šštítu
títuu ppříčná
řííčná
říříčná
říčn
ččná
čn
ná zeď ze stříbrných kvádrů, z ní vynikají dvě stříbrné věže se sedlovými
vvý
ý sstřechami
třecha
ech mi
mi břidlicí
bbř
břiřdlicí krytými, na kterých jsou zlaté makovice. Před nimi je vidět postavu
sv. Jiří
ssv
Jiří (p
(pa
(patrona
patrona
pa
tr Napajedel) na stříbrném koni, ve stříbrném brnění, pokrytém stříbrným
zbrojným
zbrojn
zbro
zb
bbrojn
br
ro
roj 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 m
mora
moravský
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

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

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

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
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Novou publikací redakce KAM po Česku je Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska. V knize se dozvíte,
jaký je aktuálně užívaný znak zhruba poloviny měst České republiky, rok založení (první písemná
zmínka), popis znaku, případně legendu o jeho vzniku. Nadčasovými sděleními jsou informace,
co ve městě navštívit, pozvání na pravidelně pořádané akce a nechybí ani tipy na doporučený výlet.
Bonusem jsou znaky všech pražských městských částí.
 vázaná plnobarevná publikace vyšla
v prosinci 2016
 doporučená prodejní cena 250 Kč

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

