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S námi máte přehled!

NEJVÍCE HVĚZD POD HVĚZDNOU OBLOHOU 

www.hvezdneleto.cz

      U NÁSNEZMOKNETE
MOŽNOST RYCHLÉHO 

ZASTŘEŠENÍHLEDIŠTĚ

23. června - 3. září

NOVÁ KOMFORTNÍ LETNÍ SCÉNA

DIVADLO KALICH CAVEMAN CAVEWOMAN DIVADLO VERZE DIVADLO PALACE
DIVADLO V RYTÍŘSKÉ CARMEN Y CARMEN STUDIO BOUŘE DVA NAHATÝ CHLAPI 

MELODY MAKERS  FEDERER - NADAL   TALK SHOW JANA KRAUSE a další hosté

hvězdné LÉTO
POD ŽIŽKOVSKOU VĚŽÍ

ě é É

Mahlerovy sady
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Tábor, pulzující srdce  
turistické oblasti Toulava
Krajina na pomezí jižních a středních Čech kolem měst Tábor, Bechyně, Milevsko, Soběslav, 
Sedlec-Prčice a Sedlčany, opředená slavnou historií, s množstvím památek, romantickými 
zákoutími i nepoznamenanou zachovalou přírodou – to je turistická oblast Toulava.

www.visittabor.eu
www.toulava.cz

Toulava pokrývá oblast o rozloze přes 2 000 km2, má 155 obcí, 11 hradů a zřícenin, 18 rozhleden a věží, 
7 přírodních parků, 8 národních kulturních památek, 15 památkově chráněných měst a vesnic, přes 1 000 km 
cyklo a turistických tras, přes 200 km naučných stezek a 150 km běžeckých tras, k tomu přes 30 muzeí, 
4 zpřístupněné zámky, 2 golfová hřiště, 5 pivovarů a jednu zoo. 

15. 6. – 15. 9. Léto na Bechyňce
Vyrazte na výlet historickou lokomotivou Elinka 
nebo lokomotivou Bobinka. Celé léto probíha-
jí o víkendech nostalgické jízdy po naší nejstarší 

elektrifikované trati z Tábora do Bechyně, které 
pořádají České dráhy ve spolupráci s Jihočeským 
krajem a Národním technickým muzeem. Pod ro-
mantickým jménem „Elinka“ se skrývá historický 
elektrický vůz vyrobený v roce 1903 vagonkou Rin-
hghoffer v Praze na Smíchově a firmou českého 
elektrotechnického vynálezce Františka Křižíka. 
Vůz byl ve 30. letech min. století modernizován 
a v provozu vydržel až do roku 1973, kdy byl zařazen 
do sbírek Národního technického muzea. Dnes je 
tento 116 let starý historický vůz stále v provozu. 
Jeho maximální rychlost je 50 km v hodině a nabízí 
až čtyřicet míst v bývalé 2. a 3. vozové třídě. 
www.cd.cz/jiznicechy

19. 6. – 22. 9. Fimfárum – výstava 
– Fimfárum v Galerii 140. 
Expozice bude obsahovat trojrozměrné scény z jed-
notlivých pohádek celovečerního filmu a kromě lou-
tek, rekvizit a dekorací budou k vidění také originální 
scénické návrhy, ilustrace, fotografie. Část výstavy 
bude věnovaná herecké legendě Janu Werichovi.
www.galerietabor.cz

_tabor.indd   3 14.05.19   17:59



Milí čtenáři, 

dovolte mi úvodem, zcela mimořád-
ně, krátké zamyšlení nad politikou 
v kultuře. Když už se najde fundovaný 

člověk, který dokáže jakoukoliv kulturní instituci kvalitně 
vést a rozvíjet, ať soukromou či státní, je téměř okamžitě 
podezřelý. Lidé se začnou ptát, proč to dělá? Myslím, že za 
tím vším je jen obyčejná lidská závist, která jde ruku v ruce 
s nenávistí. Je to ke škodě nejen Národní galerii, ale nás 
všech. Přitom, čteme-li však mezi řádky účelových zpráv, 
nabízí se parafráze na otázku cui bono, komu ve skutečnos-
ti prospívá? Raději vám ale doporučím několik akcí, které 
dokáží povznést a případně spravit tzv. „blbou náladu“.
Hned zkraje června můžete zhlédnout na Letní scéně 
Vyšehrad nebo nově na Tvrzi Divice již legendární příběh 
z chmelové brigády převedený na divadelní prkna. Kdo 
z nás by si nechtěl zopakovat scény a nestárnoucí melodie 
z filmu Starci na chmelu. Představení je uváděno v rámci 
Metropolitního léta hereckých osobností.
Přímo balzámem na duši může být koncert v inspirativ-
ním prostředí Šternberského paláce na Hradčanském 
náměstí, kde v galerijní kavárně proběhne další z večerů 
staré hudby v provedení špičkových umělců. Tentokrát 
uslyšíte skladby francouzského a německého baroka. 
Podrobný program najdete v rubrice Koncerty.
Nakonec se zkuste zastavit v Galerii Smečky na výstavě 
grafika Michala Cihláře. Představuje své koláže, cestovní 
deníčky i práce nikdy nevystavené. Příjemně strávený čas.
Přeji krásné těšení se na léto a pěkné zážitky.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  DRUHÝ ARCIBISKUP PRAŽSKÝ (1 025 let)

Vojtěch, syn Slavníka na hradě Libici (kolem roku 956 – 
23. 4. 997) a Střezislavy, byl bratrem Soběslava, Spytimíra, 
Pobraslava, Pořeja a Čáslava. Při biřmování roku 962 na 
Libici magdeburským arcibiskupem dostal jméno Adalbert. 

Vzdělání v raném věku mu 
dali kněží na Libici a  poté 
v Magdeburku. Po návratu 
roku 981 získal první stupeň 
vyššího svěcení a stal se po-
mocníkem prvního biskupa 
pražského Dětmara. K volbě 
Vojtěcha, druhého pražského 
biskupa, došlo 19. 2. 982 za 
přítomnosti Boleslava II. na 
Levém Hradci. Vojtěchovo 
uvedení do úřadu proběhlo 
téhož roku ve Veroně císařem 
Otou II. Biskupské svěcení mu 
následně udělil arcibiskup 

mohučský Willigis. Roku 994 opustil svůj úřad podruhé, a kvůli 
vyvraždění Slavníkovců o rok později šlo o odchod definitivní.

-lgs-

  VYŠEBRODSKÝ KLÁŠTER (760 let)

Sídlo cisterciáckého opatství Naší Paní ve Vyšším Brodě je 
jediný „žijící“ mužský cisterciácký klášter u nás. Je centrem 
českého tradičního katolicismu a spolupracuje s Kněžským 
bratrstvem sv. Petra a Institutem Krista Krále.

Po předchozích jednáních s cisterciáckou generální kapitulou v Ci-
teaux založil klášter roku 1259 pan Vok I. z Rožmberka a vše stvrdil 
pražský biskup 1. 6. téhož roku. V tento den byl vysvěcen klášterní 
kostel a je také považován za datum založení kláštera. Zaklada-
tel klášteru daroval okolní pozemky s osadou Vyšší Brod. Mniši 
z mateřského kláštera Wilheringu dorazili patrně později, někdy 
v průběhu roku. Pohřbena je tu většina slavných Rožmberků. 

Josef Grof

Sv. Vojtěch Adalbert, votivní obraz Jana 
Očka z Vlašimi

Vyšebrodský klášter dnes

  ÚMYSLNÝ POŽÁR PRAHY 1689 (330 let)

Útoku na Prahu z 21. června 1689 se v dějinách vyrovná snad 
jen americkému bombardování 14. února 1945, kterému 
padlo za oběť na 700 lidí a více než 100 budov. Na rozdíl od 
chyby v navigaci roku 1945 byl útok na Prahu roku 1689 
patrně osnován v kruzích kolem Ludvíka XIV. Proč by ale 
Francouzi osnovali útok na Prahu?

Příčinou byla válka a spory „Krále Slunce“ s českým a uherským 
králem, císařem římským Leopoldem I. Habsburským o falcké 
dědictví. Ludvíkova vojska si na dobytých územích počínala 
natolik krutě, že Ludvík dostal přívlastek „Turek Západu“. Králův 
oblíbenec gen. Ezéchiel du Mas, Comte de Mélac navrhl napad-
nout tajně nepřátelská města daleko za frontou. K tomuto účelu 
verboval a cvičil německé a české zajatce, kterým slíbil peníze 
a výhody. Na podzim 1688 jsou vypalována německá města 
Heidelberg, Mannheim, Baden a další.

Vavřinec Procházka (1660 – 9. 9. 1689), sirotek, otec tří dětí 
a pasák prasat, se nechal naverbovat a s Kaiserštejnským pěším 
plukem odešel na rýnskou hranici, kde padl do zajetí. Když 
dostal nabídku stát se záškodníkem, neodolal. Počátkem červ-
na 1689 dorazil s dalšími do Prahy. V osudný den 21. 6. 1689 
čekal v hospodě U Černého orla na pokyn k útoku. Naštěstí pro 
Nové Město hnal vítr plameny směrem k Vltavě. Přesto shořelo 
766 domů (318 židovských), šest kostelů a klášterů, asi deset 
synagog a další budovy. Uhořelo 150–174 Židů (patrně v jedné 
ze synagog) a několik desítek křesťanů. Procházka byl zajat 
hlídkujícími sedláky v Krči u Protivína, tvrdě vyslýchán a přiznal, 
že je „Ohnivý Vavřinec“. V Praze byl na popravčí káře dovezen 
na místo, kde stával dům U Černého orla, který zapálil. Kat 
mu tu odtrhal prsty levé ruky a poté ho odvezl na popraviště, 
kde čekalo dalších 18 žhářů. Rozsudek jim určil dvojí smrt – 
byli napůl uškrceni a následné upáleni na hranici. Stalo se tak 
v pátek 9. září 1689. 
Praha opět povstala z popela, ale byla už jiná, ne gotická, leč 
moderně barokní. 

-lgs-
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1. 6. 1439 (580 let)
V polovině roku 1439 vypukla v Čechách morová epide-
mie, která si vyžádala na 50 tisíc lidských životů. První epi-
demie moru zasáhla naše území v roce 1349, poslední byla 
v letech 1713 až 1715. Nespočet českých náměstí i návsí 
obohatily díky epidemiím díla barokního sochařství.

1. 6. 1829 (190 let)
V barokním Ledeburském paláci v Praze na Valdštejnském 
náměstí na Malé Straně proběhla výstava českých prů-
myslových výrobků. Poprvé zde byly udělovány zlaté, 
stříbrné a bronzové medaile. Obdobné výstavy se konaly 
v Praze ve dnech 22. 6. – 31. 7. 1831 a 1. – 30. 9. 1836.

4. 6. 1739 (280 let)
Český malíř, historik a teoretik umění Jan Jakub Quirin 
Jahn se narodil 4. 6. 1739 v Praze († 18. 7. 1802). Je ceněn 
jako teoretik umění. Byl mistrem staroměstského malířské-
ho cechu a řádným členem vídeňské malířské Akademie. 
Spoluzakládal Společnost vlasteneckých přátel umění.

13. 6. 1909 (110 let)
Spisovatel, překladatel a scénárista Vladimír Neff se 
narodil 13. 6. 1909 v Praze († 2. 7. 1983). Začínal psaním 
detektivních parodií. Jeho vrcholnými díly byly historické 
romány, např. Sňatky z rozumu. Překládal z francouzštiny, 
němčiny a ruštiny. Byl otcem spisovatele Ondřeje Neffa.

14. 6. 1844 (175 let)
Český herec a principál Ondřej Červíček se narodil 14. 6. 
1844 v Praze († 16. 2. 1928). Původně chtěl být učitelem. 
Jeho vnučka Hermína se provdala za herce Rudolfa Böhma, 
který si změnil jméno na Hrušínský. Manželé byli rodiči 
budoucího vynikajícího herce Rudolfa Hrušínského.

1834
(185 let)

Tereza Stolzová
* 2. 6. 1834

† 22. 8. 1902
česká operní pěvkyně, 
přítelkyně G. Verdiho

1899
(120 let)

František Tomášek
* 30. 6. 1899
† 4. 8. 1992

34. arcibiskup 
pražský a 22. primas 

český

1924
(95 let)

Josef Bláha
* 8. 6. 1924

† 6. 12. 1994
český herec, člen 

souboru Divadla na 
Vinohradech

 MALÍŘ HISTORICKÝCH VÝJEVŮ (195 let)

V malém městě Plánice v jihozápadních Čechách se 14. 6. 
1824 narodil český malíř Karel Svoboda. Věnoval se přede-
vším malbě výjevů z české historie, které pokládal za jedno 
z nejvznešenějších témat.

Jako malý chlapec osiřel, jeho opatrovníkem se stal strýc Václav, 
za jehož podpory mohl studovat filozofii a kreslení. Tvorba talen-
tovaného hocha neunikla pozornosti hraběte Františka Thuna, 

který mu umožnil studia 
na pražské Akademii vý-
tvarných umění. Monu-
mentální malbě se učil 
u  Christiana Rubena až 
do roku 1852. Obrazy Bi-
tva u Kresčaku, Smrt krále 
Václava IV. v Kunraticích 
nebo Pražská defenestra-
ce byly u tehdejší společ-
nosti velmi oblíbeny. Dále 
se podílel na ilustracích 
k Rukopisům a národním 

písním, na přípravě historického cyklu maleb v Letohrádku králov-
ny Anny na Hradčanech. Tvořil také zakázky pro zahraničí, maloval 
v Záhřebu, Itálii a ve Vídni, kam přesídlil po roce 1852 i s rodinou. 
Namaloval mj. obraz, který věnoval v albu vídeňských umělců 
budoucí císařovně Alžbětě Bavorské (Sisi) k jejímu sňatku. Aktivně 

se zajímal o kulturní život, živil se jako profesor kreslení, dostával 
významné zakázky. Své práce vystavoval na první mezinárodní 
výstavě r. 1869 ve Vídni. Byl ovlivněn německým romantismem, 
jeho dílo se vyznačovalo realistickou a promyšlenou kompozicí. 
Přispíval ilustracemi do časopisů Květy a Světozor. Po smrti své 
ženy Tekly (1868) umírá 13. 9. 1870 ve Vídni stižen mrtvicí.

-aba- 

Pražská defenestrace z roku 1618 podle romantické představy Karla Svobody
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  PRIMÁTOR PRAŽSKÝ (135 let)

Český politik a poslední předválečný primátor Prahy Petr 
Zenkl se narodil 13. 6. 1884 v Táboře do početné rodiny krej-
čovského živnostníka. Jeho otec byl nadšeným vlastencem 
a k tomu vedl i své děti.

Nadaný chlapec se po absolutoriu reálného gymnázia v Táboře 
dostal na studia filozofie a filologie Univerzity Karlovy a v roce 
1907 se stal jedním z nejmladších doktorů filozofie. Nejprve se 
živil jako učitel češtiny a napsal i několik učebnic. Vstoupil do 

národně socialistické strany, byl zvolen zastupitelem a později 
i starostou Karlína. Po vzniku Velké Prahy (1922) zasedal i v Za-
stupitelstvu hlavního města Prahy. Orientoval se na sociální a 
komunální politiku, navrhl vybudování Ústředních ústavů sociální 
péče v Krči. V roce 1937 byl po úspěšném působení na radnici 
zvolen primátorem Prahy, kterým však dlouho nezůstal. Krátce 
poté, co Němci v březnu 1939 obsadili zbytek republiky, si pro 
Zenkla přišlo gestapo. Věznění v koncentračních táborech Dach-
au a Buchenwald přežil a po návratu byl opět zvolen pražským 
primátorem a předsedou národních socialistů. Stal se místopřed-
sedou poválečné vlády, ale i přes blízké kontakty s Gottwaldem 
začal tušit, že demokracie není cestou, kterou se bude jeho vláda 
ubírat. Po komunistickém puči v roce 1948 se dostal pod dohled 
Státní bezpečnosti a po několika měsících díky pomoci ame-
rického velvyslanectví emigroval i s manželkou Pavlou. Stal se 
klíčovým představitelem československého exilu a představitelem 
Rady Svobodného Československa. Zemřel 2. 11. 1975 v Severní 
Karolíně v USA.

-aba-

  UZNÁVANĚJŠÍ NEŽ DRUHÝ (120 let)

Hudební skladatel a pedagog Pavel Haas (21. 6. 1899 – 
17. 10. 1944) pocházel z brněnské židovské rodiny. Otec 
 Lipmann (Zikmund) Haas byl obchodníkem s obuví a ma-
minka Elka (Olga) Haasová, roz. Epsteinová, byla dcerou 
úředníka z  Oděsy. Měl mladšího bratra Huga, skvělého 
filmového herce a režiséra. 

Oba bratři navštěvovali německé i české školy a Hugo tíhl 
k divadlu, Pavel k hudbě. Proto zahájil studia na brněnském 
reálném gymnáziu a docházel do hodin klavíru, kontrapunk-
tu a harmonie do Besedy brněnské. S přáteli založil klavírní 

kvartet, pro který 
komponoval. Jeho 
další studia přeru-
šila vojenská služba 
za první sv. války, 
a tak do třetího roč-
níku brněnské kon-
zervatoře nastoupil 
až na podzim roku 
1919. Následující 
rok přešel na mis-
trovskou školu ve-
denou L. Janáčkem, 
kde v  roce 1922 
absolvoval. Otci vy-
pomáhal v obchodě, 

dělal korepetitora, dával kondice a přispíval do Národních listů 
a novin. Pavlův vývoj hudebníka prošel řadou etap, od romanti-
smu, folkloru, avantgardy až k jazzu a hudbě filmové, rozhlasové 
a divadelní. Jeho vrcholnou tvorbou byla tragikomická opera 
Šarlatán. V roce 1932 se seznámil s vdanou MUDr. Soňou Ja-
kobsonovou. Následoval Sonin rozvod a svatba s Pavlem 17. 10. 
1935. O dva roky později se jim narodila dcera Olga (zpěvačka, 
herečka brněnského Státního divadla). V pomnichovském ob-
dobí zazněla Pavlova hudba naposledy v rozhlase 28. 1. 1939. 
Vědom si nebezpečí, chtěl odejít z republiky, ale teheránská 
konzervatoř jej odmítla, stejně jako jeho žádosti o vstupní 
víza odmítli v SSSR, USA a Velké Británii. Soně byla zakázána 
lékařská praxe, Pavla opustili žáci a výuku zpěvu na židovském 
gymnáziu ukončilo jeho zrušení. Hugo emigroval s manželkou 
Bibi do USA, ale syna Ivana nechal v Brně u příbuzných. Pro 
neexistující doklady o židovském původu Soni se Pavel se So-
ňou raději rozvedli, aby se zachránila alespoň Soňa, dcera Olga 
a synovec Ivan. Pavel si přišil žlutou hvězdu a transportem G byl 
pod č. 731 deportován 2. 12. 1941 z Brna do ghetta Terezín. 
I zde se snažil komponovat. V roce 1942 tu zemřel Pavlův otec. 
Pavel pak byl transportem Er pod č. 1231 poslán 16. 10. 1944 
do Osvětimi, kde byl o den později zavražděn v plynové komoře.

Luděk Sládek 
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14. 6. 1894 (125 let)
Český letecký konstruktér Pavel Beneš se narodil 14. 6. 
1894 v Praze († 31. 5. 1956). S Miroslavem Hajnem založili 
firmu Avia. První letadlo neslo označení Avia BH-1. Později 
působil jako hlavní konstruktér v ČKD-Praga. Byl spoluza-
kladatelem Českého aviatického klubu.

17. 6. 1844 (175 let)
Bouře tiskařů kartounu v Praze vyvolané sporem o mzdy. 
Primát měla firma bratří Porgesů na Smíchově, která měla 
nejlépe mechanizovanou kartounku. Dělníci zde vstoupili 
do stávky a k nim se přidaly další tři pražské kartounky. 
Stávkující požadovali úpravu mezd a odstranění strojů.

18. 6. 1959 (60 let)
Česká zpěvačka, folková skladatelka a textařka Zuzana 
Navarová se narodila 18. 6. 1959 v Hradci Králové († 7. 12. 
2004). Vystudovala španělštinu a češtinu. Od roku 1980 
zpívala se skupinou Nerez. Její první sólové album vzniklo 
v roce 1992. Objevila zpěvačku Radůzu.

21. 6. 1689 (330 let)
Prahu zachvátil požár, při kterém shořelo 766 obytných 
domů, 6 kostelů a klášterů, novoměstské mlýny, pila a vodár-
na. Zemřelo asi 150 lidí. Traduje se, že ho založili francouzští 
agenti. Ač se tato teorie zřejmě nezakládá na skutečnosti, 
bývá označován jako „Francouzský požár Prahy“. 

29. 6. 1869 (150 let)
Český sportovec a sportovní organizátor Josef Rössler-
Ořovský se narodil 29. 6. 1869 v Praze († 17. 1. 1933). 
Dodnes patří k největším postavám českého sportu, má zá-
sluhy na zavedení řady sportů v českých zemích. Při vzniku 
republiky organizoval a řídil tzv. skautskou poštu.

1924
(95 let)

Luděk Kopřiva
* 19. 6. 1924
† 5. 10. 2004
český herec

1929
(90 let)

Pavel Háša
* 1. 6. 1929
† 5. 8. 2009

český divadelní, 
filmový scenárista 

a režisér

1949
(70 let)

Karel Zich
* 10. 6. 1949
† 13. 7. 2004
český zpěvák, 

kytarista, „český Elvis 
Presley“

  UMĚLEC MNOHA ROLÍ (115 let)

Připomeňme si narození mimořádně nadaného českého 
dramatika, teoretika umění, žurnalisty, básníka, zpěváka, 
herce, hudebníka, skladatele a režiséra Emila Františka 
Buriana (11. 6. 1904, Plzeň – 9. 8. 1959, Praha). V době 
nacistické okupace byl vězněn v Malé pevnosti Terezín.

Narodil se v hudebnické rodině v Plzni. Svá studia na smíchovském 
gymnáziu (1914) nedokončil a začal se věnovat hudbě. Studoval 
na Státní konzervatoři v Praze, kterou v roce 1927 absolvoval. Byl 

členem sdružení Devětsil a stál u zrodu Osvobozeného divadla či 
Divadla Dada, kde se spolupodílel na představeních jako skladatel, 
hudebník, herec, režisér i autor. V roce 1927 založil soubor E. F. 
Burianův voiceband a vystřídal několik úspěšných angažmá. Roku 
1933 založil známé divadlo D 34 (číslice označovala vždy rok), 
kde jako jediný umělecký vedoucí i režisér působil až do svého 
zatčení gestapem. „Déčko“ bylo uzavřeno nacisty 12. března 1941 
a Burian zatčen a uvězněn na Pankráci. Posléze byl převezen do 
Malé pevnosti v Terezíně a v první polovině června 1941 byl trans-
portován do tábora v Dachau. Na konci války pracoval ve zbrojní 
továrně Neuengamme u Hamburku. Když nacisté likvidovali 
koncentrační a pracovní tábory, byli vězni naloděni na luxusní 
zaoceánskou loď Cap Arcona, jež však byla 3. 5. 1945 v Lübecké 
zátoce potopena britským letectvem. O život přišlo asi 4 500 lidí, 
ale Burian patřil k těm šťastnějším. Po návratu domů se zapojil 
do přestavby českého divadelnictví a od roku 1946 vedl divadlo 
„D“ (později Divadlo E. F. Buriana, dnes Divadlo Archa). Po únoru 
1948 se stal komunistickým poslancem a v roce 1954 mu byl 
udělen titul národní umělec. Zemřel za nevyjasněných okolností 
na otravu jater. Svou předválečnou tvorbou pozitivně ovlivnil 
moderní české divadlo, které z ní čerpá dodnes.

Lucie Sládková
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  PŘÍLIŠ SLUŠNÝ ČLOVĚK (110 let)

Karel Höger dovedl okouzlit ženy pohledem a děti svým 
hlasem, kterým vyprávěl pohádky. Výborný herec a slušný 
člověk, který mohl radost a pohodu rozdávat ještě mnohem 
déle.

Narodil se jako nejmladší ze třinácti dětí 17. června 1909 v Krá-
lově Poli. V Brně vystudoval Státní český ústav učitelský a po 
nějakou dobu opravdu učil, ale již během studií ochotničil. 
V letech 1929–1932 studoval herectví na brněnské konzervatoři 

a hned po studiu přijal své první angažmá v Zemském divadle 
v Brně. Již zde všechny okouzloval nehranou bezprostředností 
a přirozeností hereckého projevu. Rok 1940 mu přinesl angažmá 
v pražském Národním divadle. V Praze si nevšedního herce oka-
mžitě všiml také film, a tak mohl Höger již ve svém debutu Za 
tichých nocí (1941) vytvořit zcela nový typ filmového milovníka. 
Nejhlubší jádro Högerovy herecké tvorby bylo v jeho laskavém 
vztahu k lidem. Měl schopnost psychologického, oduševnělého 
uchopení postavy. Něha a lidskost se projevily také v tvorbě pro 
děti v jeho sugestivním přednesu pohádek. Jen málokdo tušil, 
že za druhé světové války herec přispěl svým hrdinstvím k boji 
proti nacismu, když pomáhal odboji a židovským rodinám. Karel 
Höger odešel uprostřed rozdělané práce na roli primáře Sovy v te-
levizním seriálu Nemocnice na kraji města. Zřejmě jeho konec 
uspíšily dlouhodobé neshody s tehdejším ředitelem Zlaté kapličky. 
Po vyhazovu Vlasty Fabiánové z ND dal sám Höger na protest 
výpověď. Druhý den dostal infarkt a 4. května 1977 zemřel. Je 
pohřben na vyšehradském Slavíně. 

Marcela Kohoutová

  UZNÁVANÝ INTERPRET ČESKÉ HUDBY 
(105 let) 

Český dirigent, skladatel a houslista Rafael Jeroným Kubelík 
proslul zejména jako interpret děl českých a dalších slovan-
ských skladatelů, například Smetany, Stravinského, Dvořáka 
a Janáčka. Jak už tomu bývá, je po něm pojmenováno i něko-
lik ulic, příkladem je Kubelíkova ulice v Praze, kde má sídlo 
naše redakce KAM po Česku.

Narodil se 29. června 1914 v Býchorech. Talent zdědil po otci, 
houslovém virtuosovi Janu Kubelíkovi, který mu poskytl základy 
hudebního vzdělání a směřoval ho ke dráze houslisty. Poté Rafael 
Kubelík absolvoval Pražskou konzervatoř a následně jeho kariéra 

nabrala strmý vzestup. Již v roce 1934 řídil poprvé Českou filharmo-
nii a postupně se účastnil koncertních turné v Itálii a Anglii. Ve 28 
letech byl jmenován jejím uměleckým ředitelem. Tehdy udržoval 
kontakty s hudebním skladatelem Vítězslavem Novákem. V roce 
1946 s orchestrem zahajoval i uzavíral 1. ročník festivalu Pražské 
jaro. Roku 1948 emigroval a žil střídavě v USA a Švýcarsku. Stále 
byl kulturně i politicky angažován ve prospěch české společnosti i 
jednotlivců pronásledovaných komunistickým režimem. Postupně 
se vypracoval na jednu z největších dirigentských osobností své 
doby. Stál například jako ředitel a dirigent v čele Chicagského 
symfonického orchestru. V roce 1955 byl jmenován hudebním 
ředitelem Královské opery v Londýně. Dále se stal šéfdirigentem 
symfonického orchestru Bavorského rozhlasu v Mnichově a diri-
gentem Metropolitní opery v New Yorku. Po pádu komunistického 
režimu zahájil po 42 letech v exilu roku 1990 festival Pražské jaro 
Smetanovou symfonickou básní Má vlast, čímž definitivně uzavřel 
svou dirigentskou dráhu. Zemřel 11. 8. 1996 ve Švýcarsku a po-
hřben byl na vyšehradském Slavíně vedle svého otce.

-alb-

Vlasta Matulová a Karel Höger ve filmu Turbina (1941) Kubelík se postupně vypracoval na jednu z největších  
dirigentských osobností své doby. 
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  ORIGINÁLNÍ DESIGNÉR A SKLÁŘ (70 let)

Významný český designér, architekt, uznávaný pedagog, 
vizionář, postmodernista, a především skvělá osobnost, tím 
vším byl výtvarník Bořek Šípek, který se narodil 14. června 
1949 v Praze. Jeho život je příkladem člověka, který se vy-
pracoval z ničeho a dosáhl světového věhlasu.

V dětství se musel postupně vyrovnat se smrtí obou rodičů. Jeho 
poručníkem se stal sklářský mistr René Roubíček, který významně 
ovlivnil jeho životní dráhu. Bořek Šípek absolvoval Umělecko-prů-

myslovou střední školu 
v  Praze a po dokončení 
studia v roce 1968 emi-
groval se svou sestrou do 
Německa. Tam úspěšně 
pokračoval v dalším vzdě-
lávání. Dokončil studium 
architektury v Hamburku, 
studoval filozofii ve Stutt-
gartu a získal doktorát 
na Technické univerzitě 
v  Delfách. V  roce 1983 
odešel do Nizozemí, kde 
si otevřel vlastní archi-

tektonické a designové studio v Amsterodamu. Spolupracoval 
s  nejprestižnějšími designovými firmami v  Itálii, Švýcarsku, 
Německu a Francii. Šípkovo dílo najdete ve sbírkách nejvýznam-
nějších světových muzeí, měl více než 70 samostatných výstav. 
Roku 1989 se vrátil do Čech, založil sklářskou firmu, působil jako 
pedagog na Vy-
soké škole umě-
leckoprůmyslové 
v Praze. V letech 
1992–2002 ve 
funkci hlavního 
architekta Praž-
ského hradu vý-
znamně zasáhl 
do architekto-
nické a výtvarné 
podoby hradních 
interiérů. Byl 
jmenován pro-
fesorem designu 
na univerzitě ve 
Vídni a děkanem na Technické univerzitě v Liberci. V roce 2012 si 
splnil svůj sen a otevřel novou sklárnu v Novém Boru. Až po okraj 
naplněný život si však vybral svoji daň a těžká nemoc ukončila 
předčasně jeho pouť. Zemřel 13. února 2016 a je pochován na 
Olšanských hřbitovech.

Alice Braborcová 

  ČESKÁ MUZIKÁLOVÁ KRÁLOVNA (70 let)

Talentovaná herečka a skvělá zpěvačka Laď ka Kozderková se 
v nové éře českých muzikálů mohla stát tou největší hvězdou. 
Bohužel zemřela v sedmatřiceti letech, pouhé tři roky před 
sametovou revolucí. 

Ladislava Kozderková se narodila 26. 6. 1949 v Brně do muzikální 
rodiny. Již v jedenácti letech zpívala v rozhlase za doprovodu 
orchestru G. Broma. Vystudovala konzervatoř a po účinkování 
v muzikálu Gentlemani odešla do pražského Rokoka. Za rok se 
přesunula do Hudebního divadla v Karlíně, kde se stala skutečnou 

hvězdou. O Laďku Kozderkovou se zajímal také film i televize – 
Trhák, Jako jed, Vlak dětství a naděje, Křtiny, Fešák Hubert atd. 
Nezapomenutelná je její slavná televizní scénka Techtle mechtle. 
Přesto ale nejvíc zářila na divadle. V roce 1982 ji v její životní roli 
v muzikálu Hello, Dolly viděla Barbra Streisandová, která v Če-
chách natáčela film 
Yentl. Jejím výko-
nem byla nadšená. 
Krátce po úspěchu 
Hello, Dolly se ale 
dostavily první 
zdravotní potíže. 
V roce 1983 ji na 
Bulovce poprvé 
léčili rakovinu, za 
dva roky se nemoc 
vrátila. Přesto La-
ď ka Kozderková 
stále hrála a zpíva-
la. 2.  října 1986 ji 
odvezli do nemoc-
nice v bolestech 
přímo z divadla. S prvním manželem, trumpetistou Richardem 
Kubernátem, měla dceru Ladu, z druhého manželství, s hercem 
Vlastimilem Bedrnou, měla dceru Vlastu. Laďka Kozderková 
zemřela 17. 11. 1986 a je pohřbená na Vinohradském hřbitově 
v Praze. Mladší dceři bylo sotva deset let, když přišla o maminku. 

Drahomíra Samková
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rozhovor
  ROZHOVOR S KAMILEM HALBICHEM
S Michalem Dlouhým jsme jako Jágr 
s Plekancem

Komedie Smrt mu sluší ve Švandově divadle měla premiéru 
25. května, ale už dávno před ní byly všechny reprízy vypro-
dané. Divákům stačilo vědět jediné: hraje v ní Kamil Halbich, 
který zde spolu s Michalem Dlouhým – po deseti letech od 
premiéry legendární inscenace Kdo je tady ředitel? – znovu 
vytváří legrační ústřední dvojici. Zatímco Michal hraje je-
šitnou, po uznání toužící hvězdu televizního seriálu, Kamil 
ztvárňuje postavu jejího upjatého agenta, který se jmenuje 
Kamil Křovina. Stejné křestní jméno postavy i herce není 
náhoda, autor hry a režisér inscenace Daniel Hrbek napsal 
totiž všem účinkujícím jejich role přímo na tělo. Se scénářem 
hry je ale seznámil až na první čtené zkoušce...

Jaké byly Vaše reakce po prvním přečtení hry? 
Spadl mi kámen ze srdce. Asi stejně velký, jako autorovi.

Jaké to je zkoušet s režisérem, který je zároveň autorem hry?
Ta hra je tak dobrá, že v tom není žádný problém. Pokud jí ovšem 
skutečně napsal Dan Hrbek.

Hrajete Barelova agenta Kamila Křovinu – Vy máte svého 
agenta?
Měl jsem. Ale nevyplatil jsem se mu. Nechtěl jsem dělat rekla-
mu na Jupíka... Ale teď vážně: osobně žádného agenta neznám, 
v Čechách to není moc obvyklé.

Kdybyste měl prodat jako herce Michala Dlouhého, co 
byste o něm řekl?
Jen to nejlepší. Michala bych totiž nikdy neprodal lacino! Vlastně 
bych ho neprodal za nic na světě!

S Michalem Dlouhým hrajete ústřední dvojici komedie Kdo 
je tady ředitel? už přes deset let. Bylo pro Vás zkoušení 
hry Smrt mu sluší přesto v něčem nové? Překvapujete se 
navzájem ještě?
Nepřekvapí mě už NIC! Můžeme spolu hrát i poslepu. Jako v hokeji 
Jágr s Plekancem. Míša je ten Džegr – v požehnaném věku stejný 
hračička. Ale ten tah na branku, ten tam pořád je. No a já jsem 
ten Pleky – finančně zajištěný dělník ledu.

Aha, takže takhle to tedy spolu máte?
To je samozřejmě zas jen legrace. S Michalem se známe i po osob-
ní stránce, jsme kamarádi a trávíme spolu někdy i volný čas. Ale 
týká se to i našich hereckých typů – Michal je ten dominantnější, 
já subtilnější. Jinak bych Michala k hokejové modle nepřirovnával.

Jaký vztah k sobě vlastně mají herec Bob Barel v podání 
Michala Dlouhého a jeho agent Kamil Křovina, kterého 
hrajete Vy?
Ten vztah mezi nimi je až modelový. Dva chlapi, kteří se mají rádi, 
potřebují se, ale kteří se neustále špičkují.

Hra je mimo jiné i o vztahu divadelníků a kritiků. Čtete 
ještě kritiky?
Kritiky nečtu. Ale po naší premiéře možná udělám výjimku.

Pamatujete si nějakou kritiku, která se Vás dotkla? 
Ne. Ale teď malinko kecám :)

Pro herce Boba Barela je největší metou získání Thálie, 
máte Vy nějaký vysněný cíl, kterého byste chtěl profesně 
dosáhnout?
Před lety jsem byl v širší nominaci rozhlasové ankety Neviditelný 
herec. To mě natolik uspokojilo, že už netoužím vůbec po ničem!

(rozhovor vznikl s využitím textu D. Košťáka do divadelního pro-
gramu hry Smrt mu sluší)

Magdalena Bičíková

Michal Dlouhý a Kamil Halbich se sejdou v komedii Smrt mu sluší, foto © Alena 
Hrbková

Michal Dlouhý, Kamil Halbich a Robert Jašków na zkoušce komedie Smrt mu 
sluší, foto © Alena Hrbková
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KAM za 
kulturou s…

EMMANUELEM VILLAUMEM

Milí čtenáři,
jaro je v plném proudu, léto klepe na dveře, prázdniny se blíží a já 
směle říkám: „Užijte si krásného počasí, odpočiňte si, načerpejte síly 
do další sezony!“ Sezony, která nabídne řadu zajímavých hudebních 
událostí, jejichž společným jmenovatelem je má srdeční záležitost, 
orchestr PKF – Prague Philharmonia. 11. září oslavíme konec léta 
ve Smetanově síni Obecního domu s jedním z nejpozoruhodnějších 

klavíristů dneška, Simonem Trpčeskim. Jeho hra má v sobě lyriku, 
vášeň, bezprecedentní virtuozitu, neopakovatelnost i prchavost oka-
mžiku. Trpčeski je umělcem, který nenápadně sbírá nejvýznamnější 
světové vavříny, od Ceny Gramophone, až po pověstný Zlatý diapa-
son. V Praze se představí v Pátém klavírním koncertu Ludwiga van 
Beethovena, jenž je považován za první z řady nejpopulárnějších 
klavírních koncertů 19. století. Hned tři dny na to nás čeká veliká 
radost, a to vystoupení s jedním z nejlepších světových houslistů 
Gilem Shahamem na festivalu Dvořákova Praha. Společně prove-
deme Houslový koncert a moll Antonína Dvořáka. 

Velkou událostí této sezony bude pro PKF – Prague Philharmonia 
vůbec první koncert klasické hudby v nově otevřeném největším kul-
turním a kongresovém centru ve střední Evropě O2 universum Praha. 

Sál s kapacitou 3500 míst rozezní 13. listopadu jedinečná Beetho-
venova Devátá symfonie se slavnou Ódou na radost. Je mi velkou 
ctí, že pozvání vystoupit na tomto významném a v mnoha ohledech 
unikátním koncertu přijaly světové pěvecké hvězdy křižující nejvý-
znamnější operní pódia světa, od Metropolitní opery po milánskou La 
Scalu: Joyce El-Khoury, Stéphanie d’Oustrac, Simon O’Neill a Dmitrij 

Belosselskij. A aby toho nebylo málo, můžete se společně s námi 
stát 15. listopadu součástí odvážného experimentu. V Rudolfinu 
zahrajeme světovou premiéru skladby zkomponované umělou 
inteligencí ve stylu velikána české hudby Antonína Dvořáka. Večer 
navíc ozdobí sólista Petr Nekoranec v Brittenových Iluminacích, 
písňovém cyklu na texty Arthura Rimbauda původně psaném pro 
soprán, později skvěle interpretovaném tenoristou Peterem Pear-
sem. V závěru koncertu rozezní Rudolfinum slavné Musorgského 
Obrázky z výstavy, brilantně instrumentované Mauricem Ravelem. 

Nejmenší diváky pak ze srdce zvu na úžasný cyklus koncertů PKF 
pro děti v Rudolfinu. Na podzim se budou moci se skřítky Šímou 
a Lupi podívat s hudbou do snu a do pohádky. Na děti také čeká 
velké překvapení v podobě nového kamaráda robota. Milovníkům 
komorní hudby mohu jen doporučit cyklus komorních koncertů 
PKF v působivých prostorách barokního refektáře Profesního 
domu Matematicko-fyzikální fakulty UK.
Ať již jste fanoušky klasické hudby, nebo vás tyto řádky nalákaly 
a vzbudily ve vás chuť konečně zkusit klasiku, všechny vás velice 
rád uvidím na některém z koncertů PKF. Je určitě na co se těšit!

Přeji vám krásné, odpočinkové léto.
Váš Emmanuel Villaume 

hudební ředitel a šéfdirigent PKF – Prague Philharmonia
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  LETNÍ SCÉNA HARFA POOSMÉ

8. ročník divadelní přehlídky Letní scéna Harfa se uskuteční 
od 1. července do 1. září na střeše Galerie Harfa. Diváci se 
mohou těšit na celkem 45 představení, ve kterých vystoupí 
mimo jiné Petr Nárožný, Josef Dvořák, Simona Stašová, Zde-
něk Izer nebo Lukáš Vaculík. 

Premiérou letošního ročníku bude jedna z nejúspěšnějších ko-
medií Marca Camolettiho A do pyžam! S Leošem Nohou, Lucií 
Zedníčkovou a Lukášem Langmajerem v hlavních rolích. Nebudou 
chybět ani stálice jako Natěrač, Blbec k večeři, S Pydlou v zádech, 
Příště ho zabiju sám! nebo divácky oblíbený Caveman.

Ústřední inscenací letošního ročníku divadelního festivalu je 
komedie A do pyžam! Milostný čtyřúhelník je provázen smrští 
zmatků a kamufláží, v nichž však divák neztratí nit. Její autor Marc 
Camoletti má mimořádný cit pro vtip, situační a slovní komiku, 
umí vytvořit zajímavou zápletku a najít vtipné rozuzlení. Hra 
byla poprvé uvedena v Paříži v roce 1985, kde dosáhla více než 
900 repríz. V českém provedení se představí Leoš Noha, Lukáš 
Langmajer, Lucie Zedníčková, Barbora Mottlová, Libor Jeník, Eva 
Decastelo nebo Kristýna Podzimková. 

V případě nepříznivého počasí je připravena „mokrá varianta“, 
kdy se představení přesouvá do Divadla Gong vzdáleného 200 m 
od Galerie Harfa. O případném přesunu je rozhodnuto vždy v den 
konání představení nejdříve 3 hodiny před začátkem akce a in-
formace je zveřejněna na webových stránkách. Vstupenky je již 
nyní možné zakoupit online na www.letniscenaharfa.cz nebo na 
infostánku v OC Harfa.

-red-
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  50 LET SE ČTYŘLÍSTKEM

Výstava 50 let se Čtyřlístkem se koná u příležitosti pade-
sátiletého výročí vydání prvního čísla komiksu Čtyřlístek 
v Muzeum hlavního města Prahy od 8. května do 1. září 
2019. Základní linie výstavy je zaměřena na dětské pub-
likum a pracuje s interaktivními prvky. Zve děti do světa 
dobrodružství a zapojuje je do hry, jejímž cílem je představit 
současným dětem svět čtveřice postav z komiksu Čtyřlístek.

Výstava představuje hravou formou protagonisty původního čes-
kého komiksu Čtyřlístek – psí slečnu Fifinku, prasátko Bobíka, 

králíka Pinďu a kocoura 
Myšpulína. V některých 
příbězích vystupuje 
také zloduch Kazimír 
Zádrhel, který se sna-
ží Čtyřlístku všelijak 
uškodit. Děti se mo-
hou seznámit s hrdiny 
slavného obrázkového 
seriálu prostřednictvím 
původních kreseb a in-
teraktivních her. 
V  Myšpulínově garáži 
na návštěvníky čeká 

podivuhodné čtyřlístkovské vozidlo – chronolet. Svět Čtyřlístku 
a kontext doby mapuje časová přímka s připomínkami význam-
ných událostí v životě časopisu, Prahy i České republiky. Nechybí 
ani pátrací hra pro děti Za tajemstvím Pindruší.

Otcem příběhů Čtyřlístku je kreslíř Jaroslav Němeček, společ-
ně s manželkou Lucií. První sešit s názvem Vynálezy profesora 
Myšpulína vyšel 15. 5. 1969 v nakladatelství Orbis. Nyní vychází 
časopis Čtyřlístek s příběhy zvířecí čtveřice dvacetkrát do roka. 
První příběhy napsal Jaroslav Němeček sám, od pátého sešitu 
se stala dvorní libretistkou Ljuba Štíplová, která napsala více než 
dvě stě příběhů oblíbených postaviček. Za padesát let existence 
Čtyřlístku se na tvorbě příběhů podílelo více než třicet autorů.

-red-
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  PKF – PRAGUE PHILHARMONIA  
OPEN-AIR V KASÁRNÁCH KARLÍN

Inklinujete k akcím v netradičním prostředí v uvolněnější, 
romantické atmosféře za svitu hvězd? Pak si nenechte ujít 
pět večerních open-air koncertů PKF – Prague Philharmo-
nia v unikátním areálu kulturní památky Kasárna Karlín 
v Praze 8.

Koncerty jsou plánovány v termínu od 19. do 23. června vždy od 
21.00 s přidaným odpoledním koncertem v sobotu 22. června od 
17.00, který je určen zejména rodinám s dětmi. V programu zazní 
populární předehra k Mozartově opeře Don Giovanni, slavná Beet-
hovenova 7. symfonie „Patetická“, kterou Richard Wagner překřtil 
na „Apoteózu tance“, a baladické Rhapsody-Concerto pro violu a 
orchestr Bohuslava Martinů se sólistou Stanislavem Svobodou, prv-

ním violistou PKF – Prague Philharmonia. Orchestr povede jeden 
z nejtalentovanějších mladých českých dirigentů současnosti Jiří 
Rožeň, finalista dvou největších světových dirigentských soutěží – 
Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors Award a Donatella 
Flick LSO Conducting Competition v Londýně. Pořadatelé nabízí 
speciální vstupné pro děti do 15 let, studenty, seniory 65+ a držitele 
průkazů ZTP, ZTP/P a TP. V rámci akce si budou moci návštěvníci 
prohlédnout i unikátní výstavu fotografií, která jako vůbec první 
v historii bude mapovat minulost, přítomnost i možnou budouc-
nost areálu kasáren, projít si celý areál či se zúčastnit přednášky 
o tomto unikátním objektu. V případě drobného deště budou pro 
diváky připraveny pláštěnky. V případě zrušení koncertu pro nepří-
zeň počasí se vrací vstupné v plné výši. Vstupenky jsou k dispozici  
na www.pkf.cz a v síti GoOut.cz. 

-red-

  ZVEME VÁS DO TA KAVÁRNY

Bezbariérová nekuřácká klubová TA KAVÁRNA je specifická 
tím, že zaměstnává lidi s tělesným postižením. Jejich práce 
je zaměřená na získávání pracovních zkušeností a nácvik 
zvládání pracovní zátěže. Kromě příjemného posezení ka-
várna slouží ke koncertům, promítání filmů, besedám či 
produkcím studentů.  Během června nabízí pestrý program. 

První červnovou středu 5. 6. vystoupí dvojice zpěváků T’N’T 
v podání Terezy Bečičkové, jejíž nezaměnitelný zpěv kytarově 
doprovází Tomáš Ludvíček. Jejich hudba sahá ke kořenům blues, 
gospelu, rock’n’rollu, country a bluegrassu. Vystupují spolu již od 
roku 2003 a minulý měsíc pokřtili album spirituálů a gospelů. 
Spolu s nimi vystoupí duo Zdeněk Barták & Milan Kramarovič. 
Milovníci swingu, gipsy jazzu a klezmeru si přijdou na své o týden 
později, 12. 6. při poslechu kapely Radio Hot Club Praha. 

Úterý 18. 6. bude zasvěceno pokračování série večerních setkání 
zaměřených na problematiku sexuality a vztahu lidí se znevýhod-
něním. Další den proběhne večírek, během kterého se Asistence 
o. p. s., poskytující služby lidem s tělesným a kombinovaným 
postižením, rozloučí s místem na Topolce, kde dlouhou dobu pů-
sobila. V Parku na Topolce, přímo před kavárnou vystoupí Hravé 
hlasy, Anna Beckerová, Milan Matoušek band, DJ Jáchym a chybět 
nebude ani instrumentální reggae Collective Tones. 

V závěru měsíce se lze těšit na koncert studentů zpěvu Veroni-
ky Moudré, poslední červnovou neděli pak na kapelu Mexické 
saně, zaměřenou na folkovou verzi boogie woogie, rock’n’rollu, 
bluegrass, trampský swing a rané klezmer country s nádechem 
blues a prvky jazzu. 

-alb-
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  ODEŠEL HERECKÝ BARD 

Václav Postránecký se narodil 8. září 1943 v Praze. Herectví 
se věnoval již od svého dětství, byl členem Dismanova roz-
hlasového dětského souboru, jako dítě si zahrál i v několika 
starších českých filmech. 

Vyučil se zámečníkem. Na divadle působil od počátku 60. let 
20. století. Již v roce 1956 se objevil v dětské roli na scéně Tylova 
divadla. V roce 1968 byl jakožto vítěz soutěže Divadelních novin 
krátkodobě ve Velké Británii, v letech 1969 až 1978 působil v či-
noherním souboru Městských divadel pražských. V roce 1979 se 
stal členem činohry Národního divadla v Praze. 

Před kamerou stál od počátku 50. let, vytvořil na sto osmdesát fil-
mových či televizních postav. Patří k nim třeba Houdek z filmu My 
tři a pes z Pětipes, Kódl v seriálu Nejmladší z rodu Hamrů, Jakub 
z pohádky Jak se budí princezny, Pepi v 30 případech majora Ze-
mana či Krejza ze seriálu Dnes v jednom domě. Shodou okolností 
dostal stejné příjmení i hercův poslední televizní hrdina v seriálu 
Krejzovi. Výrazně se prosadil jako Kerholec v Cirkusu Humbertu či 
Pecold ve Zlé krvi, Napoleona si zahrál v Muži v pozadí i v televizní 
verzi Generálky Jejího Veličenstva, ztělesnil několik pohádkových 
králů. Bavil v sérii Duch český, v komediích Bobule a 2Bobule i ve 
Vinařích, naposled točil duchařskou detektivku podle knihy Marie 
Poledňákové Ten, kdo tě miloval...
Od 90. let působil jako funkcionář Herecké asociace, jež uděluje 
Ceny Thálie, v letech 2005–2011 byl jejím prezidentem. Dlou-
hodobě se věnoval také dabingu, v roce 2005 mu byla udělena 
Cena Františka Filipovského za nejlepší mužský dabérský výkon 
ve francouzské filmové komedii Zločin v ráji.
Nezapomenutelná je jeho tatínkovská postava, kterou si zahrál 
v divácky velmi úspěšném a dnes již legendárním filmu S tebou 
mě baví svět z roku 1983.
Zemřel 7. května 2019 po dlouhé těžké nemoci.

-red-

  VELKÝ HEREC MALÝCH ROLÍ

Stanislav Zindulka, známý jako herec malých rolí, ale i přesto 
umělec světového charakteru, zemřel pokojně 14. března 
v Praze. Proslavil se rolí v seriálu Vlak dětství a naděje. Poz-
ději byl známý především rolemi ve hře Moje strašidlo, za 
kterou byl nominován na cenu Thálie. Získal Českého lva za 
herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Babí léto.

Stanislav Zindulka to však v životě neměl vůbec jednoduché. 
Narodil se 5. května 1932 v Jilemnici. Od útlého dětství měl klad-
ný vztah k divadlu, oba rodiče hráli ochotnické divadlo. Poprvé 
stál na jevišti v pěti letech. Nadšení k divadlu ho neopustilo ani 
v pozdějším věku, vystudoval pražskou divadelní školu DAMU. 

Podařilo se mu sice školu úspěšně dodělat, ale komunistický re-
žim mu neumožnil účinkovat ve větších rolích, nebo divadlech. 
Hrál proto přes dvanáct let v Krajském oblastním divadle Hradec 
Králové. Angažoval ho tehdejší umělecký ředitel divadla Milan 
Pásek. Během svého působení v tomto divadle odehrál přes se-
dmdesát vážnějších rolí. Později se i s Milanem Páskem přesunuli 
do Divadla bratří Mrštíků v Brně. Tam se také věnoval pedagogické 
činnosti. Jeho žáci byli například herci jako Libuše Šafránková, 
Oldřich Kaiser či Dagmar Veškrnová. Později musel ze školy odejít 
z pedagogických důvodů. 
Od roku 1994 byl členem Činoherního klubu. „Za tu dobu, kdy byl 
v Činoherním klubu, jsme ho poznali jako naprosto velkorysého 
a statečného člověka s vyhraněnými názory, jako chlapa, který se 
stal nejen součástí našeho kolektivu, ale i jeho v tradičním slova 
smyslu pilířem. Přestože se prosadil až v pozdějším věku, jeho 
osobnost se do nás všech strašně otiskla. Byl úžasným kolegou, 
který nikdy nikoho neunavoval, takže jsme ani nic nevěděli o jeho 
zdravotním stavu,“ řekl ČTK herec Ondřej Vetchý. S manželkou 
Milenou měli dva syny, Jakuba a Ondřeje.
Jeho životním motem bylo „Lepší se utahat než zrezivět“. Držel 
se toho po celý život až do konce. Navždy zůstane lidem v srdcích 
jako velký herec malých rolí.

Simona Wieserová
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  ŽIVOT VE SLOVECH, SLOVA V ŽIVOTĚ
Procházka labyrintem českých nářečí
Stanislava Kloferová, Milena Šipková (eds.)

Pochybovat o tom, že tradiční 
nářečí zanikají, může už jen 
málokdo. I dnes však po nich 
zůstává bohatství slov a slov-
ních obratů. Nesou v sobě 
odraz dávné historie a vypo-
vídají o tom, jak lidé dříve žili, 
jak uvažovali, jak pociťovali, 
prožívali a vůbec vnímali svět 
okolo sebe. Knížka autorské-
ho kolektivu pracovníků 
dialektologického oddělení 
Ústavu pro jazyk český AV ČR, 
v. v. i., nám mnohá z těchto 

slov připomíná – a umožňuje tak sledovat, jak silné jsou vazby 
mezi zanikajícím světem našich předků a světem současným. 
cena: 239 Kč
www.nln.cz

  ČESKÉ OSOBNOSTI, JAK JE (možná) 
NEZNÁTE
Stanislava Jarolímková 

Vydejte se na výpravu za osobnostmi české historie, jejichž jmé-
na si možná pamatujete ze školy, ale spoustu věcí o nich určitě 

ještě neznáte. Víte, že Jan 
Hus nezavedl přijímání 
podobojí a jeho statečnost 
na popravišti vysoce ocenil 
historiograf a budoucí pa-
pež Piccolomini? A o pověst 
Petra Voka jako bonvivána 
se přičinil řadu let po jeho 
smrti třeboňský purkmistr 
kvůli jeho sympatiím k Jed-
notě bratrské? Víte, že K. H. 
Mácha chodíval Prahou 
v bělavém plášti s červe-

nou podšívkou, ve vysokých botách a s bičíkem a autor hudby 
naší české hymny František Škroup byl prvotřídní kapelník, jehož 
z vlasti vyhnaly pletichy, a Eduard Štorch učitel, který prodal svoji 
milovanou archeologickou sbírku Národnímu muzeu (za cenu 
čtvrtky krávy), aby mohl pro své žáky zřídit první školu v přírodě?
cena: 349 Kč
www.albatrosmedia.cz

  LEGENDA O JAZYKU
Pavol Rankov

Středověká legenda o svatém Janu Nepomuckém ožívá v norma-
lizačních kulisách roku 1972. Okupační sovětská armáda se v nor-

malizačním Československu 
cítí jako doma a v podnicích, 
úřadech a školách právě 
skončily stranické prověrky 
a nastala vlna propouštění. 
Zato u Státní bezpečnosti se 
dá vybudovat skvělá kariéra. 
Do Prahy se ze slovenského 
hornického městečka Han-
dlová stěhuje rodina Júli-
use Dobrotky, který se touží 
podílet na ostře sledované 
stavbě pražského metra. 
Jeho devatenáctiletého syna 

Tomáše však mnohem víc než metro a politika zajímá historie. Se 
svými novými spolužáky Táňou, Martinem a Klárou z filozofické 
fakulty poznávají Prahu, poslouchají bigbít, na přednáškách se 
noří do středověkých sporů a zkoumají legendu o Janu Nepomuc-
kém. Dychtivě přitom očekávají, zda se ve zlatém relikviáři, který 
má být otevřen při rekonstrukci Svatovítského chrámu, opravdu 
ukrývá zachovalý jazyk tohoto středověkého světce. Netuší však, 
že jejich pátrání zpovzdálí sleduje ještě někdo další...
cena: 349 Kč
www.host.cz

  VELKÁ KNÍŽKA HASIČI PRO MALÉ 
VYPRAVĚČE
Max Walther

Hóří, hóří, hóří! Pozor – právě byl nahlášen požár a hasiči vyrážejí 
do akce! V této velké obrázkové knížce se seznámíte s důležitou 

a  rozmanitou prací hasičů 
i životem na stanici. Řítí se se 
zapnutou houkačkou k  ho-
řícímu domu, poradí si při 
záplavách, přijedou pochytat 
uprchlá zvířátka, odklidit vy-
vrácený strom nebo asistovat 
při dopravní nehodě. A  bě-
hem zábavného odpoledne si 
mohou jejich práci vyzkoušet 
i děti! Seznamte se s  nimi, 
procvičte paměť a pozor-
nost svých dětí a stránku za 

stránkou společně „čtěte“ o jejich každodenních dobrodružstvích 
v propracovaných ilustracích! 
cena: 199 Kč
www.presco.cz
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Staňte se průvodcem/kyní!
Prague City Tourism otevírá kurzy pro 
průvodce Prahou a průvodce cestovního 
ruchu. Začínáme v září 2019! Těšit se 
můžete na přednášky z historie, dějin 
umění, instruktáže na památkových 
objektech nebo na metodiku cestovního 
ruchu.
Pro více informací pište na adresu 
studijni@prague.eu nebo volejte na 
+420 221 714 125.

Praguecitytourism.cz



pražská 
vlastivěda
PRAGUE CITY TOURISM

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

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

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK 
V ČERVNU 2019

1. 6. / SO

RŮZNÉ SVĚTY. Na rozhraní Břevnova a Střešovic uvidíme luxusní 
vily od předních architektů, kolonii úřednických rodinných domů 
pro střední vrstvy i bytové nájemní domy. Jen letmo nahlédne-
me do zbytku starých Střešovic a do romantických Střešoviček. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporuču-
jeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na 
zastávce tram. č. 1, 2 „Vojenská nemocnice“ (ve směru do centra). 
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
RUDOLFINUM. Impozantní budova při vltavském břehu dnes 
láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návště-
vě 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 40 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 
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, ke 
glorietu a lučními partiemi se vrátíme zpět k zámku. Délka trasy 
cca 3 km. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:15 u pokladny hlavního vstupu do Průhonického parku (nej-
bližší zastávka aut. č. 363 „Průhonice“ – autobus jede 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, navštíví-
me středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její 

románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozší-
řeným 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 Staroměst-
ského orloje). Jednotná cena 250 Kč. JUDr. Jiří Vytáček

2. 6. / NE

PODOLSKÝM SVAHEM. Při vycházce z Kavčích hor k Vltavě si 
prohlédneme zajímavou ukázku socialistického realismu kolejí 
ČVUT. Projdeme kolem vil od Eduarda Hniličky, Antonína Mendla 
a dalších architektů, zastavíme se u vodárny od Antonína Engla 
a skončíme na nábřeží u Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporu-
čujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 
na stanici autobusu č. 134 „Na Hřebenech“. Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková

3. 6. / PO

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA IV. Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí 
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v posledním době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky na 
trase Letenská – Cihelná – Míšeňská. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vy-
cházek! Začátek akce v 16:00 na zahradním prostranství stranice 
metra A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč. Milada Racková 
KOSTEL SV. JINDŘICHA A KUNHUTY I JEHO OKOLÍ. Nevelký 
kostel, jehož zvonice ční vysoko nad Jindřišskou ulicí je často za-
pomínanou a přitom nesmírně zajímavou svatyní Prahy. Důvod 
jeho vzniku i další historii si připomeneme také v souvislosti s vý-
vojem nejbližšího okolí tohoto místa. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprode-
je vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do kostela 
sv. Jindřicha a Kunhuty v Jindřišské ulici. Cena 120/80 Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková

4. 6. / ÚT

STAROMĚSTSKÝ KONVIKT. Pokud mluvíme o místech, kde byla 
„psána historie“, pak je mezi ně třeba zařadit i Konvikt. Právě zde 
se konal r. 1840 první český bál. V prostorách Konviktu vystoupili 
také slavný Ludwig van Beethoven či Richard Wagner. Dnes sem 
chodí Pražané do kina Ponrepo. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprode-
je vycházek. Začátek akce v 16:00 před Betlémskou kaplí na 
Betlémském náměstí (Praha 1, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). 
Marie Hátleová

5. 6. / ST

VINOHRADSKÉ VILY. Během vycházky se projdeme kolem 
nejvýznamnějších vinohradských vil a připomeneme si slavné 
české osobnosti, které si tuto zahradní čtvrť vybrali za svůj domov. 
Povíme si také něco o historii výstavby rodinných domů a trendu 
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9. 6. / NE

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti! Více informací 
naleznete na konci programu! 
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národ-
ního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště 
i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Dopo-
ručujeme využít předprodeje vycházek. V 10:30 prohlídka 
v angličtině. V 11:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek 
v českém jazyce v 8:30, 9:00 a v 9:30 ve slavnostním vestibulu 
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. 
Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
SMÍCHOVSKÝ HŘBITOV MALVAZINKY. Na čtvrtém největším 
hřbitově v Praze je pohřbena řada významných osobností. Na 
vycházce najdeme hroby Ference Futuristy, Františka Vláčila, 
Emanuela Pocheho, Josefa Waltera, Franty Kocourka a dalších. 
POZOR! - omezený počet návštěvníků na 35 osob. Dopo-
ručujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 
14:00 před hlavním vchodem na hřbitov v ulici U Smíchovského 
hřbitova 1/444 (nejbližší zastávka aut. č. 137 „Malvazinky“ a dále 
asi 10 minut pěšky). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

10. 6. / PO

PINKASOVA SYNAGOGA A STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Prohlíd-
ka druhé nejstarší dochované synagogy v Praze, ve které se dnes 
nachází Památník obětem šoa s následnou procházkou po Starém 
židovském hřbitově, jedné z nejvýznamnějších památek pražské-
ho Židovského města. POZOR! – omezený počet účastníků na 
20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek 
akce v 15:00 před vchodem do Pinkasovy synagogy v Široké ulici. 
Jednotná cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská

11. 6. / ÚT

KOSTEL SV. VÁCLAVA VE VRŠOVICÍCH A JEHO OKOLÍ. Prohléd-
neme si dílo významného architekta Josefa Gočára, vršovický 
kostel sv. Václava, který právem patří mezi nejzdařilejší a nej-
krásnější příklady funkcionalistické architektury u nás. Povídat 
si budeme také o Heroldových sadech a na blízkém Vršovickém 
náměstí si ukážeme opravený zámeček Rangherka nebo další 
vršovickou církevní stavbu, kostel sv. Mikuláše. Nezapomeneme 
ani na významné stavby Občanské záložny, sbor ČCE nebo původní 
zástavbu starých Vršovic. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 16:00 před vchodem do kostela sv. Václava na 
náměstí Svatopluka Čecha. Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová 

12. 6. / ST

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO II. Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí 
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účast-
níků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! 

zahradních měst. POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 15:00 na zastávce tram. č. 10, 11, 16 „Orionka“ ve 
směru z centra. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY II. Tentokrát se podíváme do 
malé, terasovité zahrádky veřejnosti běžně nedostupné, položené 
pod jižními zahradami Pražského hradu. Její zvláštností je krásný 
výhled na město. 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

6. 6. / ČT

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA. Na vycházce se seznámí-
me s někdejším chrámem pražského sídla jezuitů a dnes jednou 
z nejcennějších barokních památek v Praze. Na jeho výstavbě se 
podíleli významní architekti Carlo Lurago nebo Francesco Ca-
ratti. Dnes chrám slouží pastoraci studentů, učitelů a zaměstanců 
pražských vysokých škol. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 14:30 před vchodem do kostela z Křižovnického 
náměstí. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek 
na kostel 20 Kč/za osobu. Alexandra Škrlandová

8. 6. / SO

KURIOZITY MALÉ STRANY III. – OSADA SV. JANA NA PRÁ-
DLE. Při procházce Malou Stranou se tentokrát podíváme do míst, 
kde kdysi bývala samostatná osada ležící mimo malostranskou 
obec. Připomeneme si, jak to tady kdysi vypadalo a nahlédneme 
i do samotného kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle. Objevíme 
nejen zákoutí Kampy, ale také Maltézského a Velkopřevorského 
náměstí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 10:00 u pomníku Obětem komunismu od Olbrama Zoubka pod 
Petřínem (nejbližší spoj zastávka tram. č. 12, 15, 20, 22 „Újezd“). 
Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
PRAŽSKÝ HRAD, SÍDLO ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ. Na vycház-
ce se vydáme tentokrát po exteriérech Pražského hradu, který byl 
již v 9. století významným sídlem. Projdeme jednotlivá hradní 
nádvoří a ukážeme si nejvýznamnější a nejzajímavější stavby 
a prvky jednoho z největších hradních komplexů na světe. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme vy-
užít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI 
V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍD-
KU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce 
v 15:00 před vstupem do Královské zahrady z ulice U Prašného 
mostu (nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Pražský hrad“). Cena 
120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová 
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka 
v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu 
(vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. 
Vladimír Trulík
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vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do Muzea hl. 
města Prahy Na Florenci. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka 
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 

16. 6. / NE

KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Akce pro děti. Více 
informací naleznete na konci programu!
STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybra-
ných 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 di-
vadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. JUDr. Hana 
Barešová
VRTBOVSKÁ ZAHRADA. Prohlídka jedné z nejkrásnějších ba-
rokních pražských palácových zahrad. Z vyhlídky na nejvyšším 
bodě zahrady se seznámíme i s nejbližším okolím a sousedními 
zahradami. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 před vstupem do zahrady z Karmelitské ulice č. 25. Cena 
120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do zahrady 
80/70 Kč. Milada Racková 

18. 6. / ÚT

POD VYŠEHRAD ZA KUBISTICKÝMI DOMY JOSEFA CHOCHOLA. 
Připomeňme si unikátní český kubismus, který se v architektuře 
objevil ve své době právě jen u nás. Zastavíme i před objekty 
v zástavbě asanovaného Podskalí, na jejichž fasádách se objevily 
ozvuky kubismu, spíše už v poloze dekoru. POZOR! - omeze-
ný počet návštěvníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:45 před budovou 
Podskalské celnice na Výtoni (naproti zastávce tram. č. 2, 3, 7, 
17, 21 „Výtoň“). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

19. 6. / ST

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ 
STRANA IV. Opakování vycházky ze dne 3. 6. 2019. POZOR! – 
omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze 
v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na zahradním 
prostranství stranice metra A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč. 
Milada Racková   

20. 6. / ČT

KAPUCÍNI A JEJICH KNIHOVNA. Opakování vycházky ze dne 13. 
6. 2019. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. 
Vstupenky pouze v  předprodeji vycházek! Začátek akce 
ve 13:00 před kostelem Panny Marie Andělské na Loretánském 

Začátek akce v 15:30 u kašny na Malém náměstí (Staré Město, 
Praha 1). Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

13. 6. / ČT

KAPUCÍNI A JEJICH KNIHOVNA. Připomneme si historii kapu-
cínského řádu u nás, podíváme se do kostela a nejvíce nás bude 
zajímat knihovna kapucínského kláštera, která se pyšní hned 
několika unikáty. POZOR! – omezený počet účastníků na 
25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek 
akce ve 13:00 před kostelem Panny Marie Andělské na Loretán-
ském náměstí. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán příspěvek 
na klášter 30 Kč/za osobu. Alexandra Škrlandová
NEVŠEDNÍ OSUDY GENERÁLA HELIODORA PÍKY – PŘED-
NÁŠKA. Mezi nejvýznamnější československé osobnosti 20. 
století patří bezpochyby generál Heliodor Píka, obětavý voják 
dvou světových válek, ale také plukovník generálního štábu se 
speciálním posláním, jehož životní pouť se tragicky naplnila právě 
před sedmdesáti lety. POZOR! – omezená kapacita sálu na 
25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Za-
čátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. 
Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

15. 6. / SO

NORDIC WALKING: Z CIBULKY DO MOTOLA. Cílem naší vycház-
ky bude tentokrát bývalé honosné sídlo Cibulka a přilehlý anglický 
park, který vybudoval po roce 1817 biskup Leopold Thun-Ho-
henstein. Původní název pochází od rodu Cibulků z Veleslavína, 
kteří zde v 15. století vlastnili vinice. Dnešní podoba Cibulky dává 
pouze tušit někdejší krásu celého komplexu. Přesto zde najdeme 
romantickou rozhlednu, drobné stavby a sochy nacházející se v 
areálu parku. Park navazuje na lokalitu Přírodní památky Kalvárie 
v Motole, kde byl v r. 1721 na skále umístěn kříž z pískovce se zna-
kem maltézských rytířů, kterým původně patřil mlýn pod skálou. 
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. 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 před-
prodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na železniční stanici 
„Praha - Cibulka“ (vlak „Cyklohráček“ Os9780 odjíždí v 9:02 ze 
stanice Praha – Hlavní nádraží, předpokládaný příjezd v 9:25). 
Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ IV. Naše další putování Svatopetrskou 
čtvrtí povede tentokrát ulicí Na Florenci, Havlíčkovou a částí ulice 
Na Poříčí. Projdeme kolem Desfourského paláce a jeho obnovenou 
zahradou, ukážeme si dům tajné projekční kanceláře raket V1, 
V2, V3 nebo místo, kde bývalo vyhlášené pražské lahůdkářství. 
Povíme si, kde byl dům Jana Roháče z Dubé a kde žil poslední ko-
runovaný český král. Uvidíme i úřadovnu Franze Kafky a hospodu, 
kde se scházeli K. H. Mácha a J. K. Tyl. POZOR! – omezený počet 
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
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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. 
Bc. Filip Mašek 

23. 6. / NE

ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu! 
Z LITNĚ KE STUDÁNCE SV. LUDMILY. V Litni si připomeneme 
Václava Beneše Třebízkého nebo Svatopluka Čecha a  operní 
hvězdu Jarmilu Novotnou, kterým je věnována výstava na zdejší 
faře. Uvidíme neznámé panorama hradu Karlštejn a projdeme 
malebnou vsí Korno. Po modré půjdeme dále okolo roklí a jeskyně 
osídlené již v paleolitu k památné studánce sv. Ludmily. Odtud 
rezervací po žluté stezce sejdeme do Srbska. Předpokládáná 
délka trasy cca 7, 5 km. Doporučujeme vhodnou sportovní obuv 
a vlastní trekové hole. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 11:30 na železniční stanici „Liteň“, vlak jede ze sta-
nice Praha – Hl. nádraží v 10:20 (s přestupem na lokálku v Zadní 
Třebani). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno vstupné do 
muzea 20 Kč/za osobu. Mgr. Vladimír Trnka 
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu 
včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy 
prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. 

náměstí. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán příspěvek na 
klášter 30 Kč/za osobu. Alexandra Škrlandová
DŮM U  KAMENNÉHO ZVONU. Narození Karla IV. bývá ně-
kdy situováno právě do tohoto kdysi nádherného gotického 
paláce na Staroměstském náměstí. Prohlédneme si jeho 
sklepení, kapli v přízemí a gotické prvky zachované v dalších 
přístupných prostorách objektu, který jinak slouží jako vý-
stavní prostor GHMP. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 35  osob. Doporučujeme využít předprodeje vychá-
zek. Začátek akce v 16:30 před domem U Kamenného zvonu 
(Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč  (%) + na místě 
bude vybíráno jednotné vstupné do domu 40 Kč/za osobu.  
PhDr. Jarmila Škochová

22. 6. / SO

ZAJÍMAVÁ ZÁKOUTÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO I. – OD 
SENOVÁŽNÉHO NÁMĚSTÍ NA KOŇSKÝ TRH. Procházka Novým 
Městem pražským nás zavede do Dolního města, které bylo sou-
částí velkého celku, kdysi založeného Karlem IV. Připomeneme si, 
jak se postupně měnilo středověké město na současné centrum 
Prahy a ukážeme si osudy nejzajímavějších staveb i s nimi spoje-
ných osobností této čtvrti. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 10:00 u kašny na Senovážném náměstí. Cena 
120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
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Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME 
ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZ-
PEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO 
HRADU. Začátek akce v 10:30 na III. nádvoří u žulového obelisku. 
Cena 250/200 Kč. POZOR! Vstupenka je součástí okruhu B (Starý 
královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta). Po 
skončení vycházky je možno v rámci této vstupenky individuálně 
navštívit zmíněné objekty. Bc. Renáta Kouřilová
DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY II. Na vycházce poznáme 
další zajímavá znamení a zákoutí Malé Strany. Představíme si 
domovní znamení v Karmelitské ulici, povíme si něco o praž-
ském Jezulátku a přes Maltézské náměstí se vydáme do Mostecké 
ulice. Následně zamíříme k domu U Tří pštrosů, který se pyšní 
zajímavou historii i neméně zajímavým domovním znamením. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporu-
čujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 
u vchodu do kostela sv. Mikuláše na Malostranském náměstí. Cena 
120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
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. Filip 
Mašek 

30. 6. / NE

DO VOJTĚŠSKÉ ČTVRTI NEJENOM ZA JIRCHÁŘI A KOŽELUHY. Při 
procházce bývalou Vojtěšskou čtvrtí si připomeneme hospodářské 
využití vltavských břehů ve středověku. Řeku potřebovali k provo-
zování svého řemesla kromě mlynářů i koželuhové, jircháři a barvíři, 
kteří se usazovali v okolí kostelíka sv. Vojtěcha. Zajímat nás bude 
ovšem nejen nepříliš voňavé řemeslo koželužské, ale také zdejší 
architektura a historický vývoj oblasti, poznamenané na přelomu 
19. a 20. století asanací. Zavzpomínáme i na slavné obyvatele čtvrti 
a jejich životní příběhy. POZOR! - omezený počet návštěvníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce v 10:00 u můstku na Slovanský ostrov (Žofín). Cena 
120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová 
PINKASOVA SYNAGOGA A STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Opa-
kování vycházky ze dne 10. 6. 2019. POZOR! – omezený po-
čet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji 
vycházek. Začátek akce v 15:00 před vchodem do Pinkasovy 
synagogy v Široké ulici. Jednotná cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zu-
zana Pavlovská 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI 
V ČERVNU 2019

9. 6. / NE

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké 
divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, 
kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ově-
ří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro 
děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! 

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 vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová 

26. 6. / ST

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY II. Opakování vycházky 
ze dne 5. 6. 2019. 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 
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ 
MĚSTO II. Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí 
i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly 
v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účast-
níků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! 
Začátek akce v 15:30 u kašny na Malém náměstí (Staré Město, 
Praha 1). Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová

27. 6. / ČT

JOSEF ŠÍMA: CESTA K VYSOKÉ HŘE. Komentovaná prohlídka 
si klade za cíl představit Šímovu ranou tvorbu od brněnských 
počátků do jeho setkání s básníky pozoruhodné, a dnes již 
v jistém smyslu legendární, francouzské skupiny Vysoká hra. 
Ukážeme si nakolik byla Šímova účast na tomto dobrodruž-
ství jedním z klíčových impulzů pro jeho tvorbu. V krátkém 
období 1929–1931 se Šíma stal hlavním výtvarníkem skupiny 
a ostatní členové – básníci se zabývali interpretací jeho tvorby. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstu-
penky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 
před vchodem do Valdštejnské jízdárny (nejbližší stanice metra 
A „Malostranská“). Jednotná cena za vstup a výklad lektora 
240 Kč. Monika Švec Sybolová

29. 6. / SO

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národ-
ního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště 
i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Dopo-
ručujeme využít předprodeje vycházek. V 11:30 prohlídka 
v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 9:30, 10:00, 
11:00 a ve 12:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, 
vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v an-
gličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT) 
CHRÁM SV. VÍTA – GOTIKY CHLOUBA? Jistě každý zná rčení 
„Chrám sv. Víta je gotiky chlouba“, ale je skutečně celý dílem 
gotických mistrů? Jak dlouho vlastně stavba chrámu trvala, 
kteří panovníci a  architekti se o  ni nejvíce zasloužili a  prvky 
kterých architektonických stylů v  sobě chrám skrývá? Kde je 
zavěšen největší zvon Zikmund a jaké pověsti se k němu vážou? 
Na tyto i mnohé další otázky vám odpoví naše vycházka spojená 
s návštěvou chrámového interiéru, kde na vás čeká mimo jiné 
i skvost v podobě náhrobku sv. Jana Nepomuckého z pravého 
stříbra. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
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zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou 
odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově 
opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti 
let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený 
počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem 
do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské rad-
nici. 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 prů-
vodcům 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 www.dpp.cz. 
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze 
formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT 

– omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 ve slav-
nostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. 
Cena 140/100 Kč. (průvodce PCT)

16. 6. / NE

KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Zábavné povídání 
o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii 
slavného Vyšehradu. Vycházka v  exteriérech Vyšehradu. Na 
závěr čeká děti malý vědomostní kviz se sladkou odměnou. 
Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé oso-
by). POZOR! Omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
ve 14:00 před Táborskou bránou (první brána směrem od stanice 
metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

23. 6. / NE

ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Pojďte s námi 
přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze 
vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samot-
ný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. 
Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady 
za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestou-
pí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit 
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NOVINKY

PRAŽSKÉ VINICE 2019

Hlavní město Praha vás zve 8. a 9. června 2019 na putování 
městskými i soukromými vinicemi, které již potřetí otevírají své 
brány veřejnosti. Seznamte se s jejich historií i současností a ob-
jevte kouzlo těchto pozapomenutých koutů Prahy. Více informací 
najdete na webu prague.eu/vinice
Novou brožuru s mapou si můžete zdarma stáhnout na webu 
nebo si ji vyzvednout v jednom z turistických informačních cen-
trech Prague City Tourism. 

KURZ PRŮVODCE PRAHOU  
A CESTOVNÍHO RUCHU

Studijní oddělení Prague City Tourism připravilo pro zájemce 
o průvodcovské kurzy rekvalifikační kurzy průvodců Prahou i ces-
tovního ruchu. Kurzy budou otevřeny od 17. 9. 2019 Přihlašování 
je možné do 10. 9. 2019. Kurzy je možné zakoupit také v eshopu 
na eshop.prague.eu
Cena kurzu je 9800 Kč, pro studenty do 26 let s ISIC 7800 Kč.
Více informací najdete na www.praguecitytourism.cz;  
studijni@prague.eu nebo na tel.: 221 714 125

PRAŽSKÁ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHO

Pro zájemce z řad široké veřejnosti jsou připravena zajímavá téma-
ta na školní rok 2019/20. Pražskou univerzitu je možné zakoupit 
od 10. 6. 2019 v eshopu na eshop.prague.eu
Více informací najdete na www.praguecitytourism.cz;  
univerzita@prague.eu nebo na tel.:  221 714 159

PÁROU PRAHOU

Projeďte se historickým vlakem, taženým parní lokomotivou, po 
nejkrásnějších tratích na území Prahy jako je Prokopské údolí 
a pražský Semmering. Nostalgické jízdy „Párou Prahou“ se konají: 
22. června a 19. října 2019. Více informací na www.prague.eu 

CYKLOHRÁČEK 

Neobvyklým výletním vlakem pro malé i velké se můžete v mě-
síci červnu svézt celkem o 5 víkendech. Cyklohráček vás zaveze 
do svých tradičních turisticky zajímavých destinací, jakými jsou 
zřícenina hradu Okoř, královské město Slaný či Železniční muzeum 
Zlonice. Navíc se můžete s Cyklohráčkem vydat na každoroční fes-
tival Okoř se šťávou, a to v sobotu 1. června. V sobotu 15. června 
se na Masarykově náměstí ve Slaném uskuteční slavnosti malých 
pivovarů s řadou doprovodných koncertů a programem pro děti 
- tzv. Slánský tuplák.
Více informací na www.pid.cz/cyklohracek

a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se 
prodávají vstupenky také on-line na 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 2019 bude zahájen v pondělí 27. 
května 2019 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních 
centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na letní dvojčíslo 
červenec-srpen 2019 bude zahájen v úterý 25. června 2019.

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

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

  denně 9:00 - 19:00

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

  denně 9:00 - 19:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)

  denně 10:00 - 18:00

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

  denně 8:00 - 20:00

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

  denně 8:00 - 22:00

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

  po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00

(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)
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Už nevíte, co byste vymysleli 
za program pro vaše děti?

Desítky tipů a doporučení najdete 
v mapě Praha:děti. Ať už se s ní 
vydáte do parku, muzea, kavárny 
nebo na hřiště, nudit se rozhodně 
nebudete!

Prague.eu/deti



RODNÝ DŮM 
FERDINANDA PORSCHEHO

Soutěžní otázka:
Ve kterém roce se ve Vratislavicích nad Nisou narodil slavný 
automobilový konstruktér Ferdinand Porsche?

a) 1905            b) 1875            c) 1975

Deset autorů správné odpovědi obdrží dvě vstupenky do Rodného domu Ferdinanda 
Porscheho s platností do konce roku 2019. Správné odpovědi zasílejte nejpozději 
do 10. 6. 2019 na www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce: 
KAM po Česku, Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Nezapomeňte uvést svoji adresu!

Rodný dům Ferdinanda Porscheho
Tanvaldská 38, Liberec – Vratislavice nad Nisou, 
T: +420 326 832 028, +420 326 832 038, E: vratislavice@skoda-auto.cz, 
rodnydumporsche.cz, muzeum.skoda-auto.cz

SOUTĚŽ O VSTUPENKY 



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

OSLAVTE S NÁMI 5. VÝROČÍ OD OTEVŘENÍ INFOCENTRA!
  Zelená linka v Infocentru 800 163 163

VÝSTAVA
Setkání na okraji příběhů   Výstava Lucie Strakové, Marie Ban 
a Barbory Olmrové | Galerie Toyen, Milešovská 846/1, 130 00 
Praha 3 | od 4. 6. do 4. 7., vstup zdarma

AKCE
06., 13., 20. a 27. 06. | 10.00–14.00 | Ombudsman pro 
seniory – poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti 
bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, vol-
nočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, 
doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních 
situacích.
04. 06. | 10.00 | Riegrovy sady – Žižkovské kočárkování * – 
sraz v 10.00 před hlavním vchodem do budovy Sokola Vinohrady
12. 06. | 18.00 | Žižkovské rozhovory s Martinem Seve-
rou* – dovolujeme si Vás pozvat na další z cyklu komponova-
ných večerů moderovaný panem Martinem Severou. Přivítáme 
vzácného hosta herce Pavla Zedníčka a ředitele divadla Kalich 
Michala Kocourka
17. 06. | 15.00 | Výživové poradenství – přednáška. Tipy 
jak získat energii z jídla a nepřibírat. Dozvíte se 5 nejčastějších 
důvodů, proč se nedaří zhubnout. Praktické rady a doporučení 
na sestavení vyváženého jídelníčku. Stravování dětí. Přednáš-
ku povede Jana Kyzivátová, akreditovaná výživová poradkyně. 
Přednáška je pořádána v rámci projektu městské části Praha 3 
„Trojka pro rodiny“.
19. 06. | 17.00 | Ekvádor a Kolumbie – cestovatelská 
přednáška* – Tomáš Kubeš. Vydáme se za krásami Jižní 
Ameriky. Objevíme krásu vysokých hor, zelených pralesů, 
bělostných pláží.

24. 06. | 15.00 | Thajským Malajským poloostrovem od 
severu k jihu – cestovatelská přednáška* – během přednášky 
navštívíme odlehlý ostrůvek, kam se za klidem stahují i thajští 
hippies, vesnici „mořských cikánů“ etnika Moken či opičí chrám 
plný makaků. Poznáme také zvláštní druh soužití, který se vyvinul 
mezi thajskými domorodci a slony. A navštívíme trh, který probíhá 
přímo na vlakových kolejích a je zážitkem na celý život. Přednášku 
povede Michael Fokt. Přednáška je pořádána v rámci programu 
městské části Praha 3 „Trojka pro seniory“.
Na programy označené hvězdičkou * je třeba si vyzvednout volné 
vstupenky z důvodu omezené kapacity, jedná se o filmové projekce 
a vlastivědné vycházky a vybrané přednášky. Vstupenky budou 
k dispozici na recepci Informačního centra Praha 3, vždy od prv-
ního pracovního dne v daném měsíci, od devíti hodin. Děkujeme 
za pochopení.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22 – UHŘÍNĚVES

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

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

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

  změna programu vyhrazena

18. 06. | 19.30 | Cavewoman – volné pokračování kultovní one 
man show. Přijďte se seznámit s hrdinkou nového představení 
o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví Vás trochu jiný pohled na 
lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu 
ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad 
věčným soubojem obou pohlaví | vstupné 390 Kč

KINO ÚČKO

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

BIO SENIOR
  první středu v měsíci kino zdarma pro seniory

05. 06. | 10.00 | Teroristka – černá komedie o Marii, učitelce 
v důchodu, která říká, že už si nechce připadat jako kráva. Hrají: 
Iva Janžurová, Martin Hofmann, Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, 
Eva Holubová, Jana Plodková, Kristina Svarinská.
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UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM
Nové nám. 1251, 104 00 Praha 22 – Uhříněves

  muzeum: po–čt 8.30–12.00 a 13.00–16.30; pá 8.00–14.00

VÝSTAVA
Věra Mašindová – Obrazy | od 18. 5. do 15. 6., vstupné dob-
rovolné

PRAHA 22 – AKCE

01. 06. | 08.00–09.30 | PO-PO-LES – pochod pohádkovým le-
sem od ZŠ U Obory trasa 12 km nebo 10.00–12.30 | od koupaliště 
Jureček v Říčanech trasa 3 km, příspěvek 60 Kč
01. 06. | 08.00 | Uhříněveský splávek – 16. ročník dětských 
rybářských závodů u rybníku Vodice
02. 06. | 14.00–19.00 | Dětský den v Uhříněvsi – téma 
letošního ročníku je sport a pohyb. Těšit se můžete na karate, 
pohádkové písničky, biketrail, tanečníky, Rozpustilý kabaret 
a další program. Občerstvení a zábava zajištěna, v dobré počasí 
budeme doufat. Areál Rychety.

08. 06. | 09.00–15.00 | Příběh potravin – věda na polích 
a ve stájích – báječný den plný poznání a zábavy se zvířátky. Šest 
stanovišť, Netluky a okolí

08. 06. | 14.00–22.00 | 50 let bigbítu v Uhříněvsi – přátel-
ské mezigenerační setkání s uhříněveskými muzikanty a jejich 
kapelami, kteří nám při různých příležitostech a zábavách hráli, 
hrají a doufáme, že i nadále budou – 12 kapel | vstup volný, 
občerstvení zajištěno | Skatepark při ulici Podleská
22. 06. | 09.30 | KráKoDUh – sousedský triatlon pro amatérské 
sportovce a rodiny, Duatlon novinka pro děti 1. – 5. třídy (běh 
a kolo) | sraz v parku Skála v Kolodějích
Více informací na www.praha22.cz

2. 6.|14:00 –19:00
areál na rychetách | pořádá MČ PRAha 22

dětský den 
v uhříněvsi

Další program: lukostřelba, shoď ho!, malování na obličej, nafukovací věž,  
skákací hrad, klouzačka, dětský řetízák, dětský koutek, bungee jumping,  

střílení se vzduchovky, keramický workshop, výcvik koní.
Ukázky: badminton, parkour, florbal, historický šerm. Kvízy. Soutěže. občerStvení.

 14:00 Karate | 14:15 Pohádkové písničky |15:00 Bike Trial
 15:45 AT studio Domino | 16:30 Rozpustilý kabaret 

Přátelské mezigenerační setkání s uhříněveskými muzikanty a jejich kapelami,  
kteří nám při různých příležitostech a zábavách hráli, hrají a doufáme, že i nadále hrát budou...

8. 6. 2019 | Skatepark u tunýlku | UHŘÍNĚVES | VSTUP volný
14:00–22:00 | OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO | pořádá MČ praha 22

DELTA BLUES JAM | DILATED | GREEN BOYS 
HÉKELÉN TÉKELÉN | HOUPACÍ KŮŇ | LA PETIT CHAT | NOISE BOYS

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

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

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

Co možná nevíte
> Napajedla jsou nejsevernější 

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

Tip na výlet
> Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 

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

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

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

Bonusem jsou znaky všech pražských městských částí.

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

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

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

Co možná nevíte
> Napajedla jsou nejsevernější 

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

Tip na výlet
> Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 

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

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

Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska

Publikace z ediční řady KAM Edition

  vázaná plnobarevná

  doporučená prodejní cena 250 Kč

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

Ascanio Celestini: PROSLOV K NÁRODU
Nová scéna, scéna Národního divadla, 6. a 7. 6.

Italský spisovatel, dramatik, režisér a herec Ascanio Celestini 
(1972) bývá řazen do proudu divadelnosti, reprezentované slav-
ným Dariem Fo. Jeho divadlo je divadlem slova, vyprávění, hry 
s jazykem a jeho významy. Jeho texty si vtipným, provokujícím, 
ale často také dojemným a burcujícím způsobem berou na mušku 
současný svět, jeho rozpory a neviditelná zákoutí – ať už je jimi 
sociální nerovnost, rasismus a netolerance, migrační krize nebo 
korupce ve vládě. Proslov k národu je titul belgické inscenace, 
kterou vytvořil sám autor, tentokrát v roli režiséra. Podkladem naší 
inscenace je výběr ze sbírky více než čtyřiceti krátkých Celestiniho 
textů v autorské úpravě a režii Petry Tejnorové. Nejde tedy o kopii 
inscenace původní – spíše o svébytnou variaci na dané téma.

  Hrají: Lucie Juřičková, Tereza Vilišová, Jindřiška Dudziaková, 
Saša Rašilov, Filip Kaňkovský, P. Vančura.

  Režie: Petra Tejnorová.

STARCI NA CHMELU
Metropolitní léto hereckých osobností, Letní scéna Vyšehrad, 7. 6.

Chmelová brigáda, první láska, rozechvění a  také zklamání. 
Nadčasový příběh půvabné Hanky a čestného Filipa zarámova-
ný nestárnoucími melodiemi. Legendární filmová lovestory na 
divadelních prknech. Po 55 letech od premiéry exkluzivně pouze 
na Letní scéně Vyšehrad a Letní scéně Tvrz Divice. 

  Hrají: B. Kohoutová, I. Lupták, Z. Adamovská, O. Na-
vrátil/J. Carda, J. Meduna/P. Ryšavý, L. Fikar Stránská, 
J. Fanta/R. Pekárek, L. Adam/F. Hořejš, V. Příhodová/A. Holá, 
P. Kosková, B. Suchánková/T. Machová, V. Morávková/M. No-
votná, V. Novák/L. Randák, P. Faltus/T. Drobil, P. Strenáčik, 
P. Režný, K. Mende a V. Havelka. Původní scénář: V. Blažek, 
L. Rychman, hudba: J. Bažant, J. Malásek, V. Hála.

  Režie: A. Kraus. 

KAFKA: PROCES
Stavovské divadlo, scéna Národního divadla, 13. a 14. 6.

Uprostřed hluboké noci se otevřou dveře a vstoupí žena zahalená 
v listech papíru, symbolizující osud spícího protagonisty a zuřivý 
hněv, kterému je vystaven… Tak zní incipit choreografie Proces 
slavného italského choreografa Maura Bigonzettiho, který se 
nechal volně inspirovat stejnojmenným mistrovským románem 
Franze Kafky. Moderní inscenace plná dramatických zvratů sleduje 
příběh Josefa K., který se v den svých 30. narozenin probudí a uvidí 
u své postele tři policejní agenty, kteří ho chtějí z nepochopitelných 
důvodů zatknout. Zmatený a ohromený Josef K. je pak zatažen do 
justiční mašinérie a ztratí se ve víru podivných událostí. 

Brian Friel: TANEC NA KONCI LÉTA
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, uvádí Divadlo A. Dvořáka, 
Příbram, 14. 6.

Mladý muž Michael vzpomíná na dětství, které strávil v chudé 
irské vesnici se svou matkou a jejími čtyřmi sestrami. Jeho oči-
ma sledujeme úsměvné a dojemné osudy žen, velmi vitálních, 
statečných i  láskyplných, ale  také osamělých. Jejich život je 
ovlivňován nejen místem „na konci světa“ a předválečnou do-
bou, avšak i velmi odlišnými povahami každé z nich a událostmi, 
které příjemně i krutě narušují jejich „obyčejný“ život: Sestry si 
pořídily rádio, které jim hraje k tanci; po letech se vrací z Afriky 
jejich bratr, původně katolický misionář, který ale prošel velkou 
osobnostní proměnou. Za nejmladší ze sester, svobodnou matkou, 
zase tu a tam přijíždí na návštěvu vášnivý tanečník a fantasta 
Gerry, otec malého Michaela. Každý z přítomných touží aspoň 
po kousku svého štěstí a snaží se – leckdy přes velké překážky 
a oběti – za ním jít… Celým příběhem prostupuje tanec – ať už 
jako výraz radosti, sblížení a dorozumění, rituál či jako symbol 
svobody a životadárné síly.

  Hrají: členové DADP.
  Režie: Petr Hruška.

Terry Pratchett, Stephen Briggs: NEVÍDANÍ 
AKADEMIKOVÉ
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, uvádí Divadlo AQUALUNG,  
17. a 18. 6.

Tentokrát do Ankh-Morporku dorazil fenomén skrývající se pod 
názvem fotbal. Ubozí mágové Neviditelné univerzity se velice 
neradi vysvlékají z akademických hábitů, aby se vzápětí oblékli 
do herních kalhot, které jsou pro všechny případy vytuněny sus-
penzory. Takže fotbal!

  Hrají: členové Divadla AQUALUNG.
  Režie: Ondřej Lážnovský

Jana Ryšánek Schmiedtová, Michaela 
Doležalová: VZPOURA NEVĚST
Divadlo Palace, 18. 6.

Láska je láska, ale řízek je řízek. Vítejte v agentuře Beremese.cz 
tradice, profesionalita, pozitivní reference! Budete-li se vdávat, 
nesmíte zapomenout na nic důležitého: sladit kytici s kravatou 
ženicha, objednat koláčky a hlavně získat duševní klid a vy-
rovnanost. Pět žen ve věku od 19 do 70  let a  jeden muž se 
sejdou ve svatební agentuře, aby se připravili na svůj velký 
Den. Jejich touhy, očekávání a životní osudy vytvářejí vyni-
kající platformu pro bláznivou komedii na téma žena x muž, 
manželství x svoboda.

  Hrají: Daniela Šinkorová, Miluše Bittnerová, Zuzana Slavíko-
vá, Kateřina Macháčková, Richard Trsťan a další.

  Režie: Michaela Doležalová.
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zaplaceno za sex v přímém rozhlasovém přenosu. V jiném musí 
rocková hvězda odolávat svodům sotva zletilé fanynky. V dalším 
zjišťuje majitel striptýzového podniku, jak je těžké propustit 
neschopnou striptérku… Osudy jednotlivých postav se čím dál 
víc prolínají a zápletka se vrství. 

  Hrají: Petr Čtvrtníček, Kristýna Frejová, David Suchařípa, Iva-
na Korolová/Michaela Tomešová, Martin Kavan/Radek Zima.

  Režie: Roman Štolpa.

Bedřich Smetana: DALIBOR
Národní divadlo, 27. a 29. 6.

Třetí opera Bedřicha Smetany Dalibor je úzce spojena s budovou 
Národního divadla podobně jako pozdější Libuše. Premiéra Da-
libora se uskutečnila 16. května 1868 v pražském Novoměstském 
divadle v rámci oslav spojených s položením základního kamene 
Zlaté kapličky. Příběh o rytíři Daliborovi vychází z historických 
událostí doby vlády krále Vladislava II. Jagellonského, ovšem do 
všeobecného povědomí vstoupila spíše romantická pověst o rytíři, 
který se ve vězení naučil hrát na housle, zpracovaná mnohými 
kronikáři a spisovateli. Ta se také stala základem libreta. Zpočátku 
nebyl Dalibor přijat zcela jednoznačně a potýkal se i s menším 
zájmem diváků. Ovšem od prvního provedení v Národním divadle 
roku 1886 byl pravidelně uváděn a dočkal se bezmála jedenácti 
stovek představení. Dalibor je romantickou tragédií, v níž jsou 
hlavním hybatelem vášně. Nejprve divoká Daliborova touha 
pomstít smrt milovaného přítele na jedné straně a následně 
Miladina snaha o pomstu bratra na druhé. Nevraživost vystřídá 
stejně prudká vzájemná milostná vášeň. Tu však zastaví meče, 
které proti sobě Dalibor původně poštval.

  Režie: Jiří Nekvasil.

ČAS POD PSA 
Hvězdné léto pod Žižkovskou věží, Letní scéna Divadla Kalich, 29. 6.

Náhodné setkání tří žen: zaměstnané matky se starostmi o rodinu, 
frustrované ženy pod prášky a mladé prodavačky. Všechny tři, 
každá více méně na konci svých sil, se náhodně setkají v zadní 
místnosti jedné pařížské kavárničky, kam jsou nuceny se uchýlit 
před deštěm a kde jsou posléze nuceny nedobrovolně strávit celou 
noc. To vše pod „dohledem“ místního číšníka, ironika a nepřítele 
žen. Výborná komedie, v níž autor velmi citlivě zpracoval do ko-
mických situací vážné okamžiky z reality života. 

  Hrají: Tereza Kostková, Eva Josefíková, Máša Málková, Pavel 
Nečas/Karel Zima

  Režie: Jakub Nvota.

Dale Wasserman: PŘELET NAD KUKAČČÍM 
HNÍZDEM
Divadlo Radka Brzobohatého, 19. 6.

Aby se vyhnul vězení, zvolil psychiatrickou léčebnu. Ale možná 
udělal tu největší chybu svého života… Strhující příběh o souboji 
mezi manipulativní zdravotní sestrou a jejím nedobrovolným 
pacientem. Dramatizace stejnojmenného bestselleru Kena Kesey-
ho posbírala spoustu cen, včetně ceny Newyorské kritiky a Tony 
Award, a hraje se s úspěchem po celém světě. Slávu Přeletu nad 
kukaččím hnízdem pak dovršila filmová adaptace Miloše For-
mana, která získala pět Oscarů – nejlepší film, herec, herečka, 
režisér a scénář.

  Hrají: Miroslav Hrabě/Lukáš Burian, Romana Goščíková/Anna 
Kulovaná, Petr Klimeš, Milan Enčev, Lukáš Malínek, Jindřich 
Žampa/Martin Šnajdr, Karel Hábl/Antonín Hardt, Alžběta 
Fišerová/Barbora Kepková, Michal Roneš, Marek Helma.

  Režie: Lukáš Burian.

Vladislav Vančura: ROZMARNÉ LÉTO
Viola, 23. 6.

Komedie o lásce a žárlivosti, pozdním vzplanutí i brzkém vystřízli-
vění, o přátelství a především o tom, jak je krásné býti kadeřavým. 
Krokovy Vary jsou lázeňským městem dobré pověsti a dobré vody 
a třeba že jen deváté velikostí, tím že do nich Vladislav Vančura 
umístil svůj příběh, učinil je nesmrtelnými. Ve Viole máte jedineč-
nou šanci osvěžit se jejich nostalgickou atmosférou, zejména pak 
zřídlem autorovy kouzelné češtiny a přesvědčit se, že literárnímu 
příběhu svědčí nejen filmové plátno ale i divadelní jeviště. Neboť 
řečeno s Vladislavem Vančurou: „Míra dálky je toulka, míra hoj-
nosti je hlad a hra předchází před činy.“

  Hrají: Jiří Štěpnička, Vladislav Beneš, Václav Helšus a Zuzana 
Slavíková.

  Režie: Michal Pavlík.

ZIMNÍ POHÁDKA 
Letní shakespearovské slavnosti, 25. 6. 

Míváte občas pocit, že se kolem vás všichni přetvařují a lžou? Že 
ani milované bytosti nemůžete věřit? Co když je ale všechno jinak 
a vy se mýlíte? Dokážete svou vinu přiznat? A je vůbec možné 
pravdu odhalit? Pohádkový příběh zničující žárlivosti, naděje a zá-
zraků situoval William Shakespeare na Sicílii a do Čech, kterým 
překvapivě propůjčil moře. Drama se střídá s komedií, nenávist 
s láskou a zavržení s odpuštěním. 

  Hrají: Martin Hofmann/Michal Isteník, Veronika Arichteva, 
Alena Mihulová, Petra Špalková, Radim Madeja, Evellyn Pa-
coláková, Saša Rašilov, Aleš Bílík, Matouš Ruml, Jan Řezníček, 
Kristián Špiner, Marek Pospíchal a další.

LÁSKA V PŘÍMÉM PŘENOSU 
Hvězdné léto pod Žižkovskou věží, Letní scéna Divadla Kalich, 26. 6.

Důmyslně napsaná komedie pro pět herců v patnácti rolích. 
Odehrává se v ní šest příběhů během jednoho večera v  jed-
nom menším městě. V prvním z nich dostane manželský pár 
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stanice si opět svérázně poradil s přijímaným telegrafem, či dvě-
ma čtvrtkami kuřete mezi chleby. Generální inspektor Kokrhel se 
dostatečně vyřádil a vyvztekal při klauniádách falešného před-
nosty. Nebudou chybět ani další postavy z kultovního filmu Vlasty 
Buriana. Rež. V. Špinka | DS Hálek, Nymburk
22. 06. | 17.00 | Slunce na dosah – autorská hra o cestování 
vesmírem i představivostí dětí. Maminka Janky a Anky je bada-
telka. Vědecký výzkum vesmíru ji pohltí natolik, že se jednoho 
dne do vesmíru doslova propadne. Děti se jí vydávají hledat 
a zažívají dobrodružnou cestu po planetách a jiných světech. 
Dozvídají se mnoho o vesmíru a také samy o sobě. A hlavně - 
vysvobodí svojí maminku a vrátí se spolu šťastně domů. Volně in-
spirováno autorskou hrou Vzhůru ke slunci Máji Klímové a Klárky 
Eisenhammerové. Rež. E. Čechová | Rodinné divadlo Na Radosti
23. 06. | 17.00 a 21.00 | Slunce na dosah
26. 06. | 21.00 | Zločin na Lipnici aneb Dracula žije! – vážení 
diváci, dnes se nebude konat žádný umělecký happening, dnes 
půjde o čirou zábavu. Nekomplikovanou a lehce stravitelnou, po níž 
rozhodně nebudete mít těžký večer. Komedie byla napsaná hercům 
přímo na tělo, aby se konečně mohli do něčeho pořádně zakousnout. 
Budiž jim ke cti, že se s oním úkolem perou srdnatě, nemilosrdně 
a do poslední kapky krve. Rež. M. Drahovzal | Malé divadlo Kolín
28. 06. | 21.00 | Návštěva staré dámy – F. Dürrenmatt – tra-
gikomedie o neprodejnosti spravedlnosti odehrávající se ve městě 
s dávnou humanistickou tradicí a hledající základní hodnoty (ne-
jen) švýcarské společnosti od roku 1956. Jinde nevídaná inscenace 
připravena exkluzivně pro festival Divadlo v přírodě, při které se 
amfiteátr na 3 večery v roce promění v ospalé městečko Güllen. 
Rež. O. Krásný | DS Právě začínáme
29. 06. | 21.00 | Návštěva staré dámy
30. 06. | 21.00 | Návštěva staré dámy

METROPOLITNÍ LÉTO HERECKÝCH 
OSOBNOSTÍ 2019
7. 6. – 31. 8. 2019

  Divadelní přehlídku uvádí divadlo Studio DVA na Letní scéně 
Vyšehrad, v divadle Studio dva, Malé scéně, na Letní scéně Tvrz 
Divice a Letní scéně Vítězná

  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
07. 06. | 20.00 | STARCI NA CHMELU – V. Blažek, L. Rychman, 
J. Bažant, J. Malásek, V. Hála – chmelová brigáda, první láska, 

DIVADELNÍ FESTIVALY

FESTIVAL DIVADLO V PŘÍRODĚ
49. 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: Přírodní divadlo Dády Stoklasy, 
Spojenců 1408, Praha 20 – Horní Počernice

  spojení: konečná metra B – Černý Most, bus 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: vstupné 50 Kč, rodinné vstupné 
150 Kč (2 dospělí + 2 děti nebo 1 dospělý + 3 děti), večerní předsta-
vení: jednotné vstupné 70 Kč, permanentky 300 Kč 

01. 06. | 17.00 a 21.00 | Princezna z moře – E. Schwarzová 
– v mořské říši vládne hodný a spravedlivý král, který má dvě 
dcery. Starší Serena zatouží po moci a uteče na zemi. Král s moř-
skou čarodějnicí Roxanou ji v návalu lítosti a vzteku proklejí. Ze 
Sereny se stává bezcitná a zlá lesní paní, která neváhá ubližovat 
lesním bytostem, ale i své vlastní mladší sestře Arianě a její dceři 
Jitřence. Serena nebere ohledy na nic a na nikoho při své cestě za 
získáním nesmrtelnosti. Naštěstí v lese žijí hodné lesní víly, které 
společně s rybářem Filipem Jitřence pomohou. Rež. Z. Víznerová, 
O. Šmejkalová | DS Počerníčci
02. 06. | 17.00 | Princezna z moře
07. 06. | 21.00 | Šíleně smutná princezna – M. Procházková – 
známá pohádka o dvou královstvích a o princi a princezně, kteří se 
nejprve vzít nechtěli, pak zase chtěli a vlastně zas nechtěli. Králov-
ství musí být smutné, tak jako princezna, potaženo černým suknem 
a dokonce hrozí válka. Ale nebyla by to pohádka, aby nakonec 
vše neskončilo šťastně. Rež. J. Sůvová, K. Šimicová | DS Výtečníci
08. 06. | 17.00 a 21.00 | Šíleně smutná princezna
09. 06. | 17.00 | Šíleně smutná princezna
13. 06. | 21.00 | Buďme v pokoji – tři příběhy, které mohou 
ovlivnit život zúčastněných, stejně tak jako můj, tvůj, váš, ode-
hrávající se v jednom městě, v jednom hotelu, v jednom pokoji. 
Rež. R. Chlup | DS Právě začínáme
14. 06. | 21.00 | Buďme v pokoji
15. 06. | 21.00 | Buďme v pokoji
16. 06. | 17.00 | Alenčiny rošády – adaptace knížky L. Carolla 
Alenka za zrcadlem v podání louňovického divadelního souboru, 
který na Festivalu Divadlo v přírodě vystupuje pravidelně, rež. 
J. Pšenička | DS Dipona, Louňovice
16. 06. | 21.00 | Buďme v pokoji
21. 06. | 21.00 | Přednosta stanice – v představení nechybí 
žádná ze zásadních filmových scének. A tak nejprve hladový, 
poté načerno s inspektorem cestující a nakonec falešný přednosta 
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HVĚZDNÉ LÉTO POD ŽIŽKOVSKOU VĚŽÍ 
1. ročník letní scény Divadla Kalich
22. 6. – 2. 9. 2019
Mahlerovy sady, 130 00 Praha 3
www.hvezdneleto.cz

22. 06. | 11.00 | Tobogan – přímý přenos pořadu ČRo Dvojka 
s moderátorem A. Cibulkou a hosty I. Janžurovou, E. Holubovou, 
J. Paulovou, K. Frejovou a R. Tomešem
23. 06. | 19.00 | Tomáš Klus – koncert
24. 06. | 19.30 | Láska v přímém přenosu 
25. 06. | 19.30 | Láska v přímém přenosu
26. 06. | 19.30 | LÁSKA V PŘÍMÉM PŘENOSU – důmyslně 
napsaná komedie pro 5 herců v 15 rolích. Odehrává se v ní 
šest příběhů během jednoho večera v jednom menším měs-
tě. V prvním z nich dostane manželský pár zaplaceno za sex 
v přímém rozhlasovém přenosu. V jiném musí rocková hvězda 
odolávat svodům sotva zletilé fanynky. V dalším zjišťuje maji-
tel striptýzového podniku, jak je těžké propustit neschopnou 
striptérku… Osudy jednotlivých postav se čím dál víc prolínají 
a zápletka se vrství. Hrají: P. Čtvrtníček, K. Frejová, D. Suchařípa, 
I. Korolová/M. Tomešová, M. Kavan/R. Zima, rež. R. Štolpa | 
premiéra
27. 06. | 20.00 | Kočka v oregánu – jedna z nejúspěšnějších 
současných anglických komedií nabízí spoustu humoru i vážného 
citu a velké příležitosti pro výjimečně obsazený čtyřlístek herců. 
Střet jemných velkoměstských intelektuálů s venkovskou zemi-
tostí, dávné ambice, sny, touhy a v neposlední řadě vzájemné 
předsudky. Na tak pestré paletě témat staví tato konverzačně 
– situační komedie, která pojmenovává zdaleka nejen humorné 
aspekty naší současnosti. Hrají: B. Hrzánová, R. Holub, K. Cibul-
ková, Z. Velen, rež. L. Engelová
28. 06. | 20.30 | Carmen Y Carmen – dvě velké hvězdy svých 
oborů, operní pěvkyně Dagmar Pecková a herečka Barbora Hrzá-
nová se scházejí v tomto unikátním představení, kde obě – každá 
po svém – ztvární hlavní hrdinku slavné Bizetovy opery. Hrají: 
D. Pecková, B. Hrzánová, J. Jiráň, M. Kořínek, C. Taller, D. Šváb, 
rež. J. Jirák
29. 06. | 19.30 | ČAS POD PSA – náhodné setkání tří žen: 
zaměstnané matky se starostmi o rodinu, frustrované ženy 
pod prášky a mladé prodavačky. Všechny tři, každá více méně 
na konci svých sil, se náhodně setkají v zadní místnosti jedné 

rozechvění a také zklamání. Nadčasový příběh půvabné Hanky 
a čestného Filipa zarámovaný nestárnoucími melodiemi. Legen-
dární filmová lovestory na divadelních prknech. Po 55 letech od 
premiéry exkluzivně pouze na Letní scéně Vyšehrad a Letní scéně 
Tvrz Divice. Hrají: B. Kohoutová, I. Lupták, Z. Adamovská, O. Navráti-
l/J. Carda, J. Meduna/P. Ryšavý, L. Fikar Stránská, J. Fanta/R. Pekárek, 
L. Adam/F. Hořejš, V. Příhodová/A. Holá, P. Kosková, B. Suchánko-
vá/T. Machová, V. Morávková/M. Novotná, V. Novák/L. Randák, P. Fal-
tus /T. Drobil, P. Strenáčik, P. Režný, K. Mende a V. Havelka. Původní 
scénář: V. Blažek, L. Rychman, hudba: J. Bažant, J. Malásek, V. Hála, 
texty písní: V. Blažek, hudební nastudování: K. Marek, choreografie: 
P. Parvoničová, dramaturgie: D. Abrahámová, rež. A. Kraus | premiéra
08. 06. | 20.00 | Starci na chmelu
09. 06. | 20.00 | Starci na chmelu
11. 06. | 20.00 | Starci na chmelu
12. 06. | 20.00 | Starci na chmelu
13. 06. | 20.00 | Monika Absolonová & Boom! Band Jiřího 
Dvořáka – královna českých muzikálových jevišť Monika Abso-
lonová vystoupí za doprovodu Boom! Bandu Jiřího Dvořáka. Na 
jedinečném koncertě zazní skladby z muzikálových představení, 
kterých se držitelka Cen Thálie zhostila nejen na pražských diva-
delních prknech. Chybět nebudou ani důvěrně známé a oblíbené 
skladby z představení Evita a Funny Girl, které Monika doplní 
o hity ze svého repertoáru.
14. 06. | 20.00 | Starci na chmelu
15. 06. | 20.00 | Starci na chmelu
16. 06. | 20.00 | Starci na chmelu
17. 06. | 20.00 | Starci na chmelu
18. 06. | 20.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny – K. Mag-
nusson – Hrají: B. Klepl/M. Maděrič, F. Blažek/R. Štabrňák, K. Há-
dek/V. Jílek, M. Slaný/P. Bláha, rež. J. Jirků.
19. 06. | 20.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny
20. 06. | 20.00 | Sex pro pokročilé – M. Riml – Hrají: J. Krau-
sová a K. Roden, rež. D. Abrahámová.
21. 06. | 20.00 | Sex pro pokročilé
22. 06. | 20.00 | Brouk v hlavě – G. Feydeau – Hrají: F. Blažek, 
J. Schneiderová, R. Štabrňák, M. Slaný, L. Král, L. Pernetová/A. Fi-
xová, P. Pěknic, Š. Benoni, B. Kohoutová/Z. Stavná, J. Ployhar, 
K. Janáčková, L. Kofroň/V. Liška/M. Kubačák a M. Maděrič, rež. 
M. Schejbal.
23. 06. | 20.00 | Brouk v hlavě
24. 06. | 20.00 | Brouk v hlavě
25. 06. | 20.00 | Starci na chmelu
26. 06. | 20.00 | Starci na chmelu
27. 06. | 20.00 | Starci na chmelu
28. 06. | 20.00 | Starci na chmelu
29. 06. | 20.00 | Starci na chmelu
30. 06. | 20.00 | Brouk v hlavě
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E. Pacoláková, S. Rašilov, A. Bílík, M. Ruml, J. Řezníček, K. Špiner, 
M. Pospíchal a další | premiéra

Zimní pohádka

27. 06. – 06. 07. | 20.30 | Zimní pohádka
08. 07. – 19. 07. | 20.30 | Zimní pohádka
21. 07. – 30. 07. | 20.30 | Hamlet – inscenace Michala Vajdičky 
– jedna z nejtíživějších tragédií propojující rodinná a politická 
dramata. Hamlet je přesvědčen, že otcova smrt a strýcova svatba 
spolu souvisejí, a proto se rozhodne pravý důvod smrti otce odha-
lit. Ukazuje se však, že odkrytí křivdy není to nejtěžší. Mnohem 
obtížnější je vyrovnat se s ní a otcovu smrt pomstít. Hrají: J. Plesl, 
H. Čermák, L. Vlasáková, L. Hampl, V. Khek Kubařová/V. Čermák 
Macková, P. Vršek, V. Polívka a P. Šimčík
01. 08. – 02. 08. | 20.30 | OTHELLO – inscenace Guye Robertse 
– ani letos nebude na Letních shakespearovských slavnostech 
chybět představení v  podání Prague Shakespeare Company. 
Tentokrát uvede odvážné nastudování Othella, slavnou tragédii 
plnou nejhlubších zákoutí sexuality, smyslné touhy a žárlivosti. 
V této divadelní klasice se také představuje jeden z nejsvůdnějších 
padouchů světové literatury vůbec – manipulativní Jago. Zvítězí 
síla lásky, nebo ničivá podezíravost? Hra je uváděna v angličtině 
s českými titulky | premiéra
03. 08. – 05. 08. | 20.30 | ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY – inscenace 
Vojtěcha Štěpánka – Bianku by chtěl každý, Katku ale ne! Děvče 
je to totiž víc než nevlídné. Jenže jejich otec na svém přání trvá, 
že se Katka musí vdávat jako prvá. Tak začíná příběh plný krás-
ných zmatků. Kdo si vezme Bianku? A kdo zkrotí Katku? Ostravské 
nastudování populární Shakespearovy komedie. Hrají: K. Leich-
tová, J. Kaluža, T. Savka, O. Nosálek, I. Firlová, V. Polák, J. Fišar, 
V. Georgiev a další | premiéra
07. 08. – 08. 08. | 20.30 | Komédia omylov – inscenace Roma-
na Poláka – fraška o dvou sourozeneckých dvojicích, identických 
dvojčatech, nabízí závratné tempo zvratů a zábavy s důmyslnou 
hrou protikladů a paradoxů, které autor vždy výtečně ovládal. 
Režisér Roman Polák se při inscenování této hry a její komické 
grotesknosti inspiroval i v éře němého filmu. Černobílou scénu 
a kostýmy ještě rozzáří živý klavírista. Hrají: J. Jackuliak, R. Roth, 

pařížské kavárničky, kam jsou nuceny se uchýlit před deštěm 
a kde jsou posléze nuceny nedobrovolně strávit celou noc. 
To vše pod „dohledem“ místního číšníka, ironika a nepřítele 
žen. Výborná komedie, v  níž autor velmi citlivě zpracoval 
do komických situací vážné okamžiky z reality života. Hrají: 
T. Kostková, E. Josefíková, M. Málková, P. Nečas/K. Zima, rež. 
J. Nvota | letní premiéra

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC
01. 07. | Lady Oskar 
02. 07. | Ani spolu, ani bez sebe
03. 07. | Pro tebe cokoliv 
04. 07. | Velká zebra 
06. 07. | Sbohem, zůstávám!
07. 07. | Bez předsudků
08. 07. | Titanic
09. 07. | Caveman
10. 07. | Federer – Nadal
11. 07. | Federer – Nadal 
12. 07. | Ondřej Havelka a jeho Melody Makers – koncert 
13. 07. | Jméno
14. 07. | Čas pod psa
16. 07. | Jan Kraus – Co jinde neuslyšíte
18. 07. | Plnou parou
22. 07. | Žena za pultem 2: Pult osobnosti
23. 07. | Žena za pultem 2: Pult osobnosti
24. 07. | Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem
26. 07. | Smím prosit?
30. 07. | Úča musí pryč!

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI 
2019
25. 6. – 6. 9. 2019

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

  generálním partnerem je skupina PPF

PRAŽSKÝ HRAD 
Letní míčovna, Královská zahrada, Praha 1

25. 06. | 20.30 | ZIMNÍ POHÁDKA – inscenace Pavla Kheka – 
míváte občas pocit, že se kolem vás všichni přetvařují a lžou? Že 
ani milované bytosti nemůžete věřit? Co když je ale všechno jinak 
a vy se mýlíte? Dokážete svou vinu přiznat? A je vůbec možné 
pravdu odhalit? Pohádkový příběh zničující žárlivosti, naděje 
a zázraků situoval William Shakespeare na Sicílii a do Čech, 
kterým překvapivě propůjčil moře. Drama se střídá s komedií, 
nenávist s láskou a zavržení s odpuštěním. Hrají: M. Hofmann-
/M. Isteník, V. Arichteva, A. Mihulová, P. Špalková, R. Madeja, 
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LETNÍ SCÉNA HARFA
1. 7. – 1. 9. 2019
Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, 190 00 Praha 9  
(vedle O2 arény)

  předprodej vstupenek: Kulturní portál.cz, Vodičkova 41  
– pasáž Světozor, Praha 1

  provozní doba: po- pá 9.00-18.00 (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 Ticketmaster.

ČERVENEC
01. 07. | 20.00 | A do pyžam! – bláznivá komedie plná zmat-
ků a kamufláží o zakrývání manželské nevěry, na jejímž konci 
se všichni převléknou do pyžam! Hrají: L. Noha, L. Langmajer, 
L. Zedníčková, B. Mottlová, E. Decastelo/K. Podzimková, L. Jeník 
| předpremiéra
02. 07. | 20.00 | A DO PYŽAM! | premiéra
03. 07. | 20.00 | A do pyžam!
04. 07. | 20.00 | Halina Pawlowská: Chuť do života – všech-
no je putna, jen když nám chutná! One woman show Haliny Pa-
wlowské o vzrušení, lásce, katastrofách a spoustě pitomců, kteří 
zasluhují, abychom se jim společně smáli. Hrají: H. Pawlowská
07. 07. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order) – bláz-
nivá komedie o tom, co vše se může přihodit poté, když úcty-
hodný politik nalezne během schůzky se svou milenkou mrtvolu 
v hotelovém pokoji. Hrají: L. Noha, M. Kuklová, L. Langmajer, 
B. Mottlová, E. Decastelo, L. Jeník, L. Rous
08. 07. | 20.00 | A do pyžam!
09. 07. | 20.00 | A do pyžam!
10. 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
11. 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
14. 07. | 20.00 | Tři letušky v posteli – když už si myslíte, že 
máte tak dokonalý plán, že se nemůže nic hrozného stát, stane se 
něco ještě mnohem, mnohem horšího. Hrají: A. Kulovaná/V. Be-
noni, K. Peřinová, D. Nesvačilová, P. Mourková, M. Hrabě, M. Enčev, 
P. Franěk.
15. 07. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order) 
16. 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

M. Šalacha, J. Hrčka, P. Vitázková a další. Hra je uváděna ve slo-
venštině a češtině.
10. 08. – 21. 08. | 20.30 | Dobrý konec všechno spraví – 
inscenace Jana Antonína Pitínského – že zázraky se už nedějí? 
A co když chudá dcera věhlasného lékaře uvěří, že s recepty 
svého otce uzdraví francouzského krále a  získá za manžela 
nedosažitelného Bertrama? Vše se ale podivně zauzlí. Záletný 
manžel svedený vlastní ženou, chvástavý voják, apokalyptický 
šašek … a dobrý konec pro všechny vdané i nevdané! Hrají: 
A. Fialová, M. Siničák, M. Dejdar/O. Vízner, O. Pavelka, J. Vlasák, 
D. Novotný a další.
23. 08. – 29. 08. | 20.30 | Večer tříkrálový – inscenace Jany 
Kališové – výstřední Orsino zamilovaný do krásky Olivie a mezi 
nimi Viola, trosečnice převlečená za muže. Věčně rozjařený Tobiáš 
Říhal tahá peníze z Ondřeje Třasořitky a slibuje mu svou neteř 
Olivii. Se služkou Marií a bláznem z povolání jménem Feste strojí 
kruté léčky na samolibého Malvolia. Hrají: N. Boudová, M. Tim-
ková, V. Kopta/M. Šteindler, M. Doležalová/K. Trnková, J. Carda, 
T. Měcháček, M. Pechlát, P. Stach a další.
31. 08. – 06. 09. | 20.30 | Zimní pohádka

HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA AMU
Lichtenštejnský palác, Praha 1

08. 08. – 15. 08. | 20.30 | Mnoho povyku pro nic – in-
scenace Jiřího Menzela – sváteční komedie o lásce, intrikách 
a lžích. Střízlivě drsný příběh je plný překvapení, milostných 
zvratů, důvtipných pletich i zákeřných pomluv. Získá Claudio 
lásku Héró? Odhalí pošetilí strážníci Puškvorec se Šťovíčkem 
intriky Dona Johna? Jak dopadnou šarvátky Benedicka a Bea-
trice? Hrají: V. Jílek, P. Horváthová, P. Čtvrtníček, L. Noha, L. Za-
hradnická/A. Petřeková, J. Révai, P. Nový, R. Mácha/T. Vaněk, 
D. Rous a další.
16. 08. – 25. 08. | 20.30 | Veselé paničky windsorské – 
inscenace Jiřího Menzela – jedna z nejžádanějších her Letních 
shakespearovských slavností. Rozvernou a hravou komedii o bon-
vivánském rytíři, ženském důvtipu a hloupé mužské žárlivosti 
uvádíme již jedenáctou sezonu. Hrají: B. Polívka, S. Stašová, 
E. Režnarová, J. Dulava, P. Hobzová, J. Satoranský, M. Novotný, 
Š. Vaculíková, J. Cina/V. Šanda, J. Přeučil, Kühnův dětský sbor 
a další.
26. 08. – 30. 08. | 20.30 | Sen noci svatojánské – inscenace 
režijního tandemu SKUTR – oblíbená svatební crazy komedie se 
i přes vloni ohlášenou derniéru na několik málo večerů vrací. Uká-
zalo se totiž, že diváci si bez tohoto rozpustilého představení léto 
neumějí představit. Hra o lese, žárlivosti i vášni a hlavně o tresti 
květu zvaného Violka lásky. Hrají: D. Prachař, V. Hybnerová, C. Ka-
ssai, H. Vagnerová, Z. Stavná, L. Příkazký/P. Vančura, J. Polášek, 
M. Daniel, V. Kopta a další.
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08. 08. | 20.00 | Co vy na to, pane Šmoldasi? – večer plný 
humoru a písniček s oblíbeným moderátorem, básníkem a pře-
kladatelem Ivo Šmoldasem. Hrají: I. Šmoldas, V. Sodoma
11. 08. | 20.00 | Cavewoman – volné pokračování kultovní 
komedie „Caveman“, které se s vtipným nadhledem zamýšlí nad 
věčným soubojem obou pohlaví, nabízí trochu jiný pohled na 
lásku a partnerské vztahy a na to, co dělá muže mužem a ženu 
ženou. Hrají: D. Choděrová
12. 08. | 20.00 | Cavewoman
13. 08. | 20.00 | Caveman
14. 08. | 20.00 | Caveman
15. 08. | 20.00 | Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není Čech!
18. 08. | 20.00 | Blbec k večeři – „Kdo jinému jámu kopá, sám 
do ní padá“. Crazy komedie o nečekaném vyústění srážky s blb-
cem, 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
19. 08. | 20.00 | A do pyžam!
20. 08. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order) 
21. 08. | 20.00 | Natěrač
22. 08. | 20.00 | Kdes to byl(a) v noci? – komedie o tom, že 
odpověď na otázku „Kdes to byl(a) v noci?“ může být za jistých 
okolností v manželství jedna z nejtěžších. Hrají: D. Morávková, 
R. Hrušínský, L. Krbová/J. Švandová, Z. Žák, J. Carda, M. Rojíčková.
25. 08. | 20.00 | A do pyžam!
26. 08. | 20.00 | Zdeněk Izer na plný coole!
27. 08. | 20.00 | Příbuzné si nevybíráme – komedie s bri-
lantními dialogy a překvapivými zvraty. Rodinnou oslavu doko-
nale okoření příchod mladé vyzývavé sekretářky. Hrají: S. Skopal, 
M. Zahálka, V. Vydra/J. Čenský, L. Skopalová/J. Boušková, E. Ja-
noušková, S. Postlerová/E. Režnarová, M. Pachlová/J. Pidrmano-
vá/L. Zahradnická/K. Sedláková.
28. 08. | 20.00 | Filumena Marturano – manželství po ital-
sku s dojetím a komikou. Simona Stašová a Svatopluk Skopal 
v hlavních rolích slavné komedie. Hrají: S. Stašová, S. Skopal, 
Č. Gebouský, J. Pokorná/J. Tvrzníková, M. Pachlová/A. Daňková, 
F. Skopal, K. Heřmánek ml./J. Ťoupalík, P. Srna/M. Čeliš, L. Hruš-
ka/Z. Hruška, V. Legner.
29. 08. | 20.00 | Když kočky nejsou doma – vynikající anglická 
komedie o tom, co všechno se může stát, když muži zůstanou 
chvíli bez dozoru. Hrají: L. Vaculík, R. Štolpa, H. Sršňová, J. Gali-
nová, K. Lišková, J. Zimová
01. 09. | 16.00 | Maxipes Fík – příhody malé holčičky Áji a je-
jího kamaráda velkého psa – Maxipsa Fíka. Divadelní zpracování 
slavného večerníčku. Hrají: M. Sajlerová/V. Koloušková, Z. Tomeš, 
K. Nohýnek/P. Vojtíšek, V. Krátký/R. Trtík.

17. 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. Šprácha-
lová, M. Zahálka, J. Čenský/J. Šťastný, E. Čížkovská, B. Š. Petrová, 
L. Županič/M. Mejzlík
18. 07. | 21.00 | Táta – světově úspěšná divadelní komedie 
o mužích a ženách, ve které se každý najde aneb „humorná zpověď 
novopečeného otce“. Hrají: R. Pomajbo.
21. 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!
22. 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
23. 07. | 20.00 | A do pyžam!
24. 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. Postle-
rová, T. Průchová, J. Švehlová, F. Skopal/M. Sochor, B. Š. Petrová
25. 07. | 20.00 | A do pyžam!
28. 07. | 20.00 | Příště ho zabiju sám! (Out of Order) 
29. 07. | 20.00 | Víš přece, že neslyším, když teče voda – 
tři příběhy, které nám autor líčí, jsou velice směšné, ale velice 
lidské. V jistých obměnách mohou potkat každého z nás. Hrají: 
P. Nárožný, V. Vydra, N. Konvalinková, L. Švormová, J. Ptáčník, 
E. Janoušková.
30. 07. | 20.00 | Víš přece, že neslyším, když teče voda
31. 07. | 20.00 | S tvojí dcerou ne! – komedie plná krkolom-
ných 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

SRPEN
01. 08. | 20.00 | Co takhle ke zpovědi… „Pardon me, 
Prime Minister“ – sídlo premiéra na Downing Street 10 za-
sáhne rodinná bomba! Anglická komedie s Petrem Nárožným. 
Hrají: P. Nárožný, J. Čenský/M. Zahálka, Z. Slavíková/I. Svobodo-
vá, M. Málková/K. Sedláková, J. Nosek/J. Štěpán/M. Zahálka jr., 
K. Vágnerová/A. Daňková/A. J. Daňhelová
04. 08. | 20.00 | A do pyžam!
05. 08. | 20.00 | Caveman – Caveman je nejen obhajobou jes-
kynního muže, ale především i obhajobou inteligentního humoru. 
Dlouho u nás nevídanou! Hrají: J. Holík/J. Slach
06. 08. | 20.00 | Caveman
07. 08. | 20.00 | Bosé nohy v parku – romantická kome-
die nejen o lásce. I to nejšťastnější manželství prochází občas 
zkouškou ohněm. Hrají: R. Hrušínský, V. Freimannová, R. Mácha, 
A. Linhartová

www.kampocesku.cz  divadla  37



12. 06. | 19.00 | Sen čarovné noci
13. 06. | 19.00 | Aida
15. 06. | 19.00 | Maryša – A. Mrštík,V. Mrštík – činohra – úč. 
V. Javorský, T. Medvecká, P. Beretová, D. Prachař, M. Řezníček, 
M. Preissová, F. Kaňkovský, rež. J. Mikulášek.
16. 06. | 19.00 | Maryša
17. 06. | 14.00 | Kytice
18. 06. | 19.00 | Carmen – G. Bizet – opera – rež. J. Bednárik
19. 06. | 19.00 | Manon Lescaut
21. 06. | 19.00 | Macbeth – G. Verdi – opera – rež. M. Čičvák.
22. 06. | 11.00 | Čert a Káča 
22. 06. | 19.00 | Prodaná nevěsta 
23. 06. | 14.00 a 19.00 | Labutí jezero – P. I. Čajkovskij – balet
26. 06. | 19.00 | Labutí jezero
27. 06. | 19.00 | DALIBOR – B. Smetana – opera – rež. J. Ne-
kvasil | 1. premiéra
28. 06. | 19.00 | Labutí jezero
29. 06. | 19.00 | DALIBOR | 2. premiéra
30. 06. | 14.00 a 19.00 | Labutí jezero

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

03. 06. | 19.00 | Turandot – G. Puccini – opera – rež. V. Věžník
04. 06. | 19.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. Z. Troška
10. 06. | 11.00 | Jeníček a Mařenka – E. Humperdinck – opera 
– rež. M. Forman
11. 06. | 19.00 | Nabucco – G. Verdi – opera – rež. J. Cura
18. 06. | 19.00 | Turandot
19. 06. | 19.00 | La traviata – G. Verdi – opera – rež. A. Bernard
20. 06. | 17.00 | Rusalka
22. 06. | 19.00 | Nabucco
25. 06. | 19.00 | Nabucco
26. 06. | 11.00 | Jeníček a Mařenka
27. 06. | 19.00 | Rusalka 
29. 06. | 17.00 | Nabucco

STÁTNÍ DIVADLA

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

 A bezbariérový přístup
  hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1) – otevřeno 
po–pá 9.00–18.00, so–ne 10.00–18.00; v hrací dny Nové scény 
otevřeno do začátku představení; další pokladny: Stavovské divadlo 
(Železná 24, Praha 1) – otevřeno po–ne 10.00–18.00; Hudební 
divadlo Karlín (Křižíkova 10, Praha 8) – otevřeno po–pá 9.00–13.30, 
14.00–19.00; 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 a Opery na Nové scéně probíhá na 6 měsíců dopředu, na 
představení Opery mimo Novou scénu jsou v prodeji vstupenky do 
konce sezony 2018/19

01. 06. | 14.00 a  19.00 | Marná opatrnost – F.  Ashton,  
F. Hérold, J. Lanchbery – balet
02. 06. | 19.00 | Sen čarovné noci – W. Shakespeare – čino-
hra – úč. O. Pavelka, A. Štréblová, P. Děrgel, J. Suchý z Tábora, 
P. Beretová, L. Polišenská, P. Batěk, P. Štorková, M. Tomešo-
vá, J. Bidlas, M. Kern, E. Vrbková, M. Preissová, P. Šmíd, rež. 
D. Špinar.
03. 06. | 14.00 | Kytice – K.  J.  Erben – činohra – hrají: 
J.  Preissová, J. Pidrmanová, I. Orozovič, F. Němec, T. Medvecká, 
A. Fialová, C. Kassai, J. Boušková, P. Beretová, L. Polišenská, R. Má-
cha, J. Bidlas, P. Děrgel, I. Janžurová, P. Štorková, rež. SKUTR – 
M. Kukučka a L. Trpišovský
04. 06. | 19.00 | Manon Lescaut – V. Nezval – činohra – úč. 
J.  Pidrmanová, R.  Mácha, V.  Beneš, V.  Polívka, L.  Zbranková, 
P. Šmíd, rež. D. Špinar.
05. 06. | 19.00 | Maškarní ples (Un ballo in maschera) – 
G. Verdi – opera – rež. D. Beneš
06. 06. | 19.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. J. Heřman
07. 06. | 19.00 | Aida – G. Verdi – opera – rež. P. Selem
08. 06. | 11.00 | Čert a Káča – A. Dvořák – opera – rež. M. Chu-
dovský
08. 06. | 19.00 | Prodaná nevěsta – B. Smetana – opera – 
rež. M. Švecová
09. 06. | 17.00 | Láska ke třem pomerančům (L’amour des 
trois oranges) – S. Prokofjev – opera – rež. R. Vizváry
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12. 06. | 19.00 | Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) – 
W. A. Mozart – opera – rež. V. Morávek
13. 06. | 19.00 | KAFKA: PROCES – F. Kafka – balet – | 1. pre-
miéra
14. 06. | 19.00 | KAFKA: PROCES | 2. premiéra
15. 06. | 11.00 | Opera nás baví: Bohuslav Martinů
15. 06. | 19.00 | Noční sezóna
16. 06. | 14.00 a 19.00 | Kafka: Proces
17. 06. | 19.00 | Don Giovanni – W. A. Mozart – opera – rež. 
SKUTR – M. Kukučka a L. Trpišovský
18. 06. | 19.00 | Kafka: Proces
19. 06. | 19.00 | Kouzelná flétna (Die Zauberflöte)
20. 06. | 19.00 | Misantrop
21. 06. | 19.00 | Absolventský koncert – Taneční konzer-
vatoř hl. m. Prahy
22. 06. | 19.00 | Absolventský koncert – Taneční konzer-
vatoř hl. m. Prahy
23. 06. | 19.00 | Faust – J. W. Goethe – činohra – úč. M. Pechlát, 
S. Rašilov, J. Dudziaková, P. Štorková, M. Preissová, A. Švehlík, 
E. Salzmannová/L. Polišenská, A. Štréblová, A. Švehlík, P. Batěk, 
R. Mácha, J. Suchý z Tábora, rež. J. Frič.
24. 06. | 19.00 | Netrpělivost srdce
25. 06. | 19.00 | Proměny – Baletní přípravka ND
26. 06. | 19.00 | Audience u královny
27. 06. | 19.00 | Proměny – Baletní přípravka ND
28. 06. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro)
29. 06. | 19.00 | Taneční mládí – Taneční konzervatoř 
hl. m. Prahy
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

 A bezbariérový přístup
  předprodej vstupenek na představení Baletu, Činohry a Laterny 
magiky a Opery na Nové scéně probíhá na 6 měsíců dopředu, 
na představení Opery mimo Novou scénu jsou v prodeji vstupenky 
do konce sezony 2018/19

  hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1) a Stavov-
ského divadla (Železná 24), jsou otevřeny denně od 10.00–18.00; 
Hudební divadlo Karlín (Křižíkova 10, Praha 8) – otevřeno po–pá 
9.00–13.30, 14.00–19.00, so–ne 2 hodiny před představením.

03. 06. | 20.00 | Za krásu – K. H. Hilar, D. Špinar – činohra – hra-
ji: M. Preissová, J. Stryková, A. Štréblová, K. Císařová, rež. D. Špinar
04. 06. | 20.00 | Jsme v pohodě – P. Rudnick – činohra – úč. 
L. Juřičková, J. Bidlas, P. Děrgel, J. Boušková, S. Haváčová, A. Va-
cula, rež. B. Holiček

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

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

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

  předprodej vstupenek na představení Baletu, Činohry a Laterny 
magiky a Opery na Nové scéně probíhá na šest měsíců dopředu, na 
představení Opery mimo Novou scénu jsou v prodeji vstupenky do 
konce sezony 2018/19

01. 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, T. Medvecká, M. Preissová, O. Pavelka, 
V. Beneš, P. Děrgel, rež. Š. Pácl.
01. 06. | 19.00 | Audience u královny – P. Morgan – činohra 
– úč. I. Janžurová, J. Hartl, I. Orozovič, V. Beneš, I. Bareš, D. Ma-
tásek, F. Němec. T. Medvecká, O. Lechnýř, M. Pechlát, L. Juřičková 
a další, rež. A. Nellis.
02. 06. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro) – 
W. A. Mozart – opera – rež. M. Švecová
03. 06. | 19.00 | Kouzelná země – J. Topol – činohra – hrají: 
J. Tesařová, L. Juřičková, T. Vilišová, J. Dudziaková, D. Prachař, 
M. Řezníček, P. Batěk, F. Kaňkovský, R. Mikluš a další, rež. J. Mi-
kulášek
04. 06. | 19.00 | Noční sezóna – R. Lenkiewiczová – činohra – 
úč. J. Preissová, O. Pavelka, T. Vilišová, J. Dudziaková, L. Polišenská, 
I. Orozovič, P. Batěk, rež. D. Špinar.
05. 06. | 19.00 | Misantrop – Molière – činohra – úč. V. Javor-
ský, D. Matásek, I. Orozovič, K. Winterová, J, Stryková, A. Štréblová, 
J. Suchý z Tábora, J. Bidlas, M. Belianský, rež. J. Frič 
07. 06. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro)
08. 06. | 19.00 | Slavnostní gala – Taneční centrum Praha
09. 06. | 19.00 | Vítejte v Thébách – M. Buffiniová – činohra 
– hrají: D. Matásek, I. Orozovič, M. Preissová, P. Batěk, S. Jacques, 
J. Stryková, M. Řezníček, J. Dudziaková, J. Štěpnička, K. Winterová, 
P. Štorková a další, rež. D. Špinar.
10. 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.
11. 06. | 19.00 | Netrpělivost srdce – S. Zweig – činohra – 
hrají: V. Javorský, P. Štorková, J. Stryková, R. Mácha, P. Děrgel, 
J. Štěpnička, J. Suchý z Tábora, V. Beneš, T. Medvecká, R. Mácha, 
J. Dudziaková, rež. D. Špinar.
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PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC A SRPEN

NÁRODNÍ DIVADLO

01. 07. | 19.00 | Carmen – G. Bizet – opera – rež. J. Bednárik
02. 07. | 19.00 | Macbeth – G. Verdi – opera – rež. M. Čičvák
03. 07. | 19.00 | Tosca – G. Puccini – opera – rež. A. Bernard
04. 07. | 19.00 | Aida – G. Verdi – opera – rež. P. Selem
26. 07. | 19.00 | OPERALIA 2019
27. 08. | 19.00 | Madama Butterfly – G. Puccini – opera – 
rež. J. Heřman
28. 08. | 19.00 | Tosca
29. 08. | 19.00 | Bohéma (La bohème) – G. Puccini – opera 
– rež. O. Havelka
30. 08. | 19.00 | Madama Butterfly
31. 08. | 19.00 | Tosca

STAVOVSKÉ DIVADLO

01. – 02. 07. | 19.00 | Kafka: Proces – F. Kafka – balet 
11. 07. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro) – 
W. A. Mozart – opera (Prague Summer Nights)
12. 07. | 19.00 | Don Giovanni – W. A. Mozart – opera – (Pra-
gue Summer Nights)
13. 07. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 
14. 07. | 19.00 | Don Giovanni 
14. – 18. 08. | 19.00 | Don Giovanni – W. A. Mozart – opera 
– rež. J. Nekvasil 
20. – 25. 08. | 19.00 | Don Giovanni 
30. – 31. 08. | 19.00 | Kafka: Proces

NOVÁ SCÉNA

01. – 02. 07. | 20.00 | CHARLOTTE: Tříbarevná hra se  zpěvy 
– opera
04. – 06. 07. | 20.00 | Zahrada – autorský projekt k výročí 
vzniku Laterny magiky pro celou rodinu se volně inspiruje Zahra-
dou Jiřího Trnky a vzpomínkami inscenačního týmu a tanečníků 
na zahradu jejich dětství, rež. P. Knolle | Laterna magika
23. – 24. 08. | 20.00 | Kouzelný cirkus – nejdéle uváděná 
inscenace Laterny magiky, která dosáhla více než 6000 repríz, 
sleduje putování dvou klaunů za nedosažitelným obrazem krásy 
| Laterna magika
29. – 30. 08. | 20.00 | Zahrada | Laterna magika

05. 06. | 20.00 | Proslov k národu – A. Celestini – činohra – úč. 
L. Juřičková, T. Vilišová, J. Dudziaková, S. Rašilov, F. Kaňkovský, 
P. Vančura, rež. P. Tejnorová | předpremiéra
06. 06. | 20.00 | PROSLOV K NÁRODU | 1. premiéra
07. 06. | 20.00 | PROSLOV K NÁRODU | 2. premiéra
10. 06. | 15.00 | Hovory s … Mauro Bigonzettim 
10. 06. | 20.00 | PROSLOV K NÁRODU | 3. premiéra
11. 06. | 20.00 | Návštěva – E. Hakl – činohra – hrají: T. Vi-
lišová, D. Matásek, O. Pavelka, D. Prachař, S. Rašilov, P. Šmíd, 
rež. J. Frič.
16. 06. | 19.00 | Living Kunsthalle – Kunsthalle Praha
17. 06. | 20.00 | Za krásu 
18. 06. | 20.00 | Proslov k národu 
23. 06. | 20.00 | Tramvestie – P. Wajsar, P. Novotný – opera 
– rež. M. Bureš 
24. – 27. 06. | 20.00 | OPERA NOVA 2019

LATERNA MAGIKA

01. 06. | 14.00 a 20.00 | Zahrada – autorský projekt k výročí 
vzniku Laterny magiky pro celou rodinu se volně inspiruje Zahra-
dou Jiřího Trnky a vzpomínkami inscenačního týmu a tanečníků 
na zahradu jejich dětství, rež. P. Knolle
02. 06. | 17.00 | Zahrada
08. 06. | 20.00 | Kouzelný cirkus – nejdéle uváděná inscenace 
Laterny magiky, která dosáhla více než 6000 repríz, sleduje puto-
vání dvou klaunů za nedosažitelným obrazem krásy.
09. 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
10. 06. | 10.00 | Vidím nevidím
13. 06. | 20.00 | Malý princ
14. 06. | 20.00 | Malý princ
15. 06. | 20.00 | Malý princ
20. 06. | 20.00 | Zahrada
21. 06. | 20.00 | Zahrada
22. 06. | 20.00 | Zahrada
28. 06. | 20.00 | Cube – balet – nová média a dynamická cho-
reografie v tanečním projektu mladých tvůrců.
29. 06. | 20.00 | Cube
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17. 06. | 19.00 | Králova řeč – D. Seidler – hra napsaná podle 
tajných deníků královského logopeda o síle rodící se z překonávání 
slabosti. Rež. P. Kracik | 2 h 45 min
19. 06. | 19.00 | Žítkovské bohyně – K. Tučková – nová diva-
delní adaptace románu o závisti, pomstě a minulosti, před kterou 
nelze uniknout. Rež. M. Lang | 3 h 10 min
20. 06. | 19.00 | Edith a Marlene – É. Pataki – nejslavnější 
písně zlaté éry šansonu na pozadí dramatických osudů Edith Piaf 
a Marlene Dietrich. Rež. P. Pecháček | 2 h 40 min
25. 06. | 19.00 | Žítkovské bohyně
26. 06. | 19.00 | Žítkovské bohyně
27. 06. | 10.00 | Nora 

PALM OFF STUDIO
04. 06. | 19.30 | Jak sbalit ženu 2.0 – T. Baránek – technologie 
lovu nejen pro myslivce. Rež. F. X. Kalba | 1 h 20 min 
13. 06. | 19.30 | Bezruký Frantík – T. Dianiška, I. Orozovič 
– groteska o klukovi, který nemohl obejmout svou milou, rež. 
F. X. Kalba | veřejná generálka
14. 06. | 19.30 | Bezruký Frantík | předpremiéra
16. 06. | 19.30 | Kvidoule IV. | Cabaret Calembour | host divadla
17. 06. | 19.30 | Poslední důvod, proč se nezabít – blog 
Poslední důvod, proč se nezabít a Tomáš Dianiška 
18. 06. | 19.30 | Bezruký Frantík
20. 06. | 19.30 | 1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bá-
ba je komedie – život je krásnej, ale i tak se najde spousta 
každodenních vopruzů, který dokážou otrávit celej den. Rež. 
F. X. Kalba | 1 h

ZÁJEZDY
24. 06. | 19.00 | Něco za něco | Hradec Králové

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

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

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

05. 06. | 19.00 | Spejbl versus Drákula – H. Philippová, I. Štěd-
rý – swingový horor muzikál pro dospělé – Pan Spejbl se – stejně 
jako před čtyřiceti lety - opět pustí do skládání muzikálu, který 
ho má zbavit dluhů. V přízračné atmosféře pařížské mansardy, 

DIVADLA HL. M. PRAHY

DIVADLO POD PALMOVKOU
DIVADLO ROKU 2018
příspěvková organizace  
Magistrátu hlavního města Prahy
Zenklova 34, 180 36 Praha 8
tel.: +420 283 011 119 (představení, informace, hromadné 
rezervace – obchodní oddělení), 283 011 127 (pokladna)
e-mail: obchodni@podpalmovkou.cz
www.podpalmovkou.cz

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

  on-line prodej Goout

03. 06. | 19.00 | Don Juan – Molière – trpká komedie o muži, 
kterému ležel svět u nohou, a přesto jej vyzval na souboj. Rež. 
M. Lang | 2 h 15 min
04. 06. | 19.00 | Sedmé nebe – C. Churchill – skandálně zábav-
né, skrz naskrz provokativní a srdceryvné mistrovské dílo přední 
feministické autorky. Rež. E. Kudláč | 2 h 25 min
05. 06. | 19.00 | Rok na vsi – A. a V. Mrštíkové – vesnicí Hab-
růvka projde rok, od hodů po žně. Čas setby, zrání a sklizně netýká 
se jen přírody, ale i lidských osudů. Rež. M. Lang | představení 
pro školy | 3 h
06. 06. | 19.00 | Můj romantický příběh – D. C. Jackson – 
současná komedie o hledání lásky. Rež. T. Svoboda | 2 h 15 min
07. 06. | 19.00 | Pusťte Donnu k maturitě! – T. Dianiška – 
láska, sex a něžnosti na 90210 způsobů | 1 h 30 min
10. 06. | 19.00 | Faust – J. W. von Goethe – o tom, co je to 
zlo, všichni nějakou představu máme – někteří se zlu snaží čelit, 
jiní zlo cynicky využívají, další jím jsou fascinováni, někteří jej 
nevědomky následují. Jakou podobu však dnes má dobro? Co 
přináší Faustův příběh o sebevědomém hledání lidskosti a snaze 
proniknout do nejhlubší podstaty života a zákonitostí přírody pro 
naši současnost? Rež. J. Klata | 3 h 40 min
11. 06. | 19.00 | Mocná Afrodíté – W. Allen – nejdojemnější 
komedie Woody Allena nejen o mileneckém mnohoúhelníku. 
Rež. V. Štěpánek | 2 h 20 min
12. 06. | 19.00 | Nora – H. Ibsen – i bezelstné hrdinky mívají 
svá tajemství… 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
13. 06. | 22.15 | Pusťte Donnu k maturitě! 
14. 06. | 19.00 | Fuk! – M. Goos – černá komedie o úskalích 
mužského středního věku. Rež. P. Zelenka | 2 h
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08. 06. | 19.00 | A Lenka? + Tadáda dib tadáda | host Taneční 
divadlo Bufo
09. 06. | 17.00 | O  líné babičce – A. Kastnerová, J. Borna 
– návod na to, jak se nebát (plnit si své sny) a užívat (života)! 
Úč. I. Lokajová, L. Veliká, M. Veliký, P. Tesař, J. Meduna, T. Turek, 
M. Matejka, M. Doležalová, Č. Koliáš, K. Jirčíková, M. Potoček, 
P. Lipták, T. Makovský a J. Vlčková, rež. J. Borna, M. Hanuš | 2 h 
10. 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. Wo-
hanka, J. Meduna, M. Poulová, Č. Koliáš, M. Potoček, P. Lipták, 
T. Makovský, rež. M. Hanuš | 2 h 30 min 
11. 06. | 19.00 | Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾
12. 06. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar – J. Borna, I. Smej-
kalová, M. Hanuš a kol. – pár dobrejch fláků od Pepika Kaina-
ra. Úč. M. Doležalová, I. Lokajová, L. Veliká, M. Veliký, P. Varga, 
M. Matejka, P. Tesař, Č. Koliáš, J. Meduna a M. Hanuš, rež. J. Borna 
a M. Hanuš | 2 h 30 min
13. 06. | 18.00 | Élektra
14. 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
16. 06. | 19.00 | Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾
17. 06. | 19.00 | Romeo, Julie a tma – J. Otčenášek – tragický 
příběh lásky studenta a židovské dívky v temné atmosféře Prahy 
za heydrichiády. Divadelní zpracování stejnojmenné slavné nove-
ly. Hrají: M. Poulová, P. Neškudla, M. Hanuš, T. Turek, M. Turková, 
M. Matejka, J. Meduna, E. Hacurová, M. Doležalová, Č. Koliáš, rež. 
H. Burešová | 1 h 25 min bez pauzy
19. 06. | 19.00 | Nad Tatrou sa blýská | Krátká Dlouhá – Slo-
venská sekce | zadáno
20. 06. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar
24. 06. | 19.00 | Kabaret Kainar – Kainar
25. 06. | 19.00 | Nad Tatrou sa blýská | Krátká Dlouhá – Slo-
venská sekce

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

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

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

  předprodeje Ticket Art včetně všech poboček CK Čedok

která je svědkem Spejblových tvůrčích muk, nechybí upírobijec 
Hurvínek, podnikavá nymfoMánička, pes baskervilský alias Žeryk 
a paní Kateřina, která svede boj o Spejblovu přízeň s francouzskou 
dekadentní zpěvačkou Poulet. Jak vše dopadne, když se k noční-
mu životu probere i žoviální hrabě Drákula? Uvidíte.

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

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

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

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

  vstupenky zrušených představení je možno vrátit v místě zakoupení

03. 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. Matej-
ka, M. Doležalová, Č. Koliáš, M. Turková, L. Veliká, V. Lazorčáko-
vá/M. Poulová, M. Veliký, M. Potoček, F. Cíl, P. Tesař, V. Zavřel, 
M. Kopečný, rež. J. Borna, M. Hanuš | 2 h 20 min
04. 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. Ve-
liký, V. Zavřel, K. Sedláčková-Oltová, H. Dvořáková/E. Hacurová, 
M. Turková, M. Pachlová/D. Pfauserová ad., rež. H. Burešová | 
2 h 45 min
05. 06. | 19.00 | Dopisy Olze – V. Havel – …o klopotném hle-
dání sebe sama…Hrají: E. Hacurová, M. Poulová, K. Sedláčková 
Oltová, M. Turková, M. Zimová, M. Matejka, P. Neškudla, J. Vondrá-
ček, T. Turek, rež. SKUTR Inscenaci uvádíme jako součást projektu 
Dlouhá cesta ke svobodě | 2 h | anglické titulky
06. 06. | 19.00 | Lucerna – A. Jirásek – český mýtus. Hrají: 
E. Hacurová, J. Meduna, M. Hanuš, I. Orozovič, J. Pokorná, V. La-
zorčáková, J. Vondráček, J. Wohanka, Č. Koliáš, M. Veliký, P. Tesař, 
M. Zimová, A. Goldflam, M. Matejka, T. Turek, T. Borůvka ad., rež. 
H. Burešová | 2 h 30 min
07. 06. | 18.00 | 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. Sedláčko-
vá-Oltová, M. Turková, M. Zimová. Překlad a rež. H. Burešová | 
1 h 15 min bez pauzy
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ABC
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: hodinu před představe-
ním, so 16.00–19.00, v ne hodinu před představením

03. 06. | 10.00 | Evžen Oněgin – A. S. Puškin – slavný milostný 
příběh nenaplněné lásky, hledání smyslu a životního cíle. Úč. 
J. Hána, P. Tenorová, H. Hornáčková, A. Bílík, J. Smutná ad., rež. 
P. Khek | 2 h 20 min | pro školy
03. 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 
06. 06. | 19.00 | Listopad – D. Mamet – jak být znovu zvolen 
americkým prezidentem, když popularita klesá k nule? Neko-
rektní politická fraška, která získala cenu Komedie diváků na 
GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích. Úč. M. Dlouhý ad., rež. 
P. Svojtka | 2 h
06. 06. | 19.00 | Freud aneb výklad snů – literární matiné 
| Malá scéna 
07. 06. | 11.00 | Freud aneb výklad snů – literární matiné 
| Malá scéna | pro seniory
07. 06. | 19.00 | Pan Kaplan má třídu rád – L. Rosten, M. Ha-
nuš – oblíbená kniha o záludnostech vyučování cizí řeči v originál-
ním jevištním provedení plném písní, tance a půvabného humoru. 
Tato inscenace získala ocenění Komedie roku 2009 a cenu odborné 
poroty na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích. Úč. O. Vízner ad., 
rež. M. Hanuš | 2 h 50 min
08. 06. | 14.00 | Za architekturou a historií divadla ABC 
– odborná prohlídka
08. 06. | 19.00 | Evžen Oněgin
09. 06. | 19.00 | Skleněný strop | pronájem Divadlo Ungelt
10. 06. | 19.00 | Romeo a Julie – W. Shakespeare – slavný 
příběh o  lásce a nenávisti, o osudovém nesváru mezi dvěma 
rody a o tom, jak může malichernost vést k osudové tragédii. 
Úč. Z. Piškula, T. Marečková, M. Kačmarčík, P. Č. Vaculík, J. Štrébl, 
D. Batulková, M. Vykus, M. Donutil, S. Remundová, F. Březina, 
A. Bílek, V. Dvořák, rež. M. Dočekal 
11. 06. | 10.00 | Romeo a Julie | pro školy
11. 06. | 19.00 | Tančírna 1918-2018 – J. Janků, P. Khek – ta-
nečně hudební férie, která diváky provede moderními dějinami 

01. 06. | 15.00 a 19.00 | Legenda jménem Holmes – O. G. Br-
zobohatý – muzikál, jehož děj je víceméně smyšlený, se humornou 
formou opírá o slávu legendárního detektiva Sherlocka Holmese 
a peripetie jeho autora, spisovatele Sira Arthura Conana Doyla. 
Ten pod nátlakem médií, společnosti a především jeho vydavatele 
Virgila Cromwella, začíná podléhat žárlivosti, která ho přivádí na 
jedinou možnost vysvobození se ze zajetí stínu slavného detekti-
va. Vysvobození vidí ve smrti jeho nejslavnější literární postavy. 
Jak tento humorný příběh, plný nadsázky a skvělé hudby dopad-
ne? To zatím neví, ani náš Sir Arthur Conan Doyle. Hrají: V. Dyk, 
K. Daňhelová, A. Fialová, I. Chýlková, J. Kretschmerová, J. Dulava, 
M. Holý, L. Janota, F. Rajmont, D. Ratajský, J. Sklenář, P. Vaněk 
a další, rež. G. Barre.
02. 06. | 15.00 | Legenda jménem Holmes
05. 06. | 19.00 | Legenda jménem Holmes
06. 06. | 19.00 | Legenda jménem Holmes
07. 06. | 19.00 | Legenda jménem Holmes
08. 06. | 15.00 a 19.00 | Legenda jménem Holmes
09. 06. | 15.00 | Legenda jménem Holmes
12. 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 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.
12. 06. | 19.00 | Sestra v akci
13. 06. | 19.00 | Sestra v akci
14. 06. | 19.00 | Sestra v akci
15. 06. | 19.00 | Sestra v akci
16. 06. | 15.00 | Sestra v akci
17. 06. | 20.00 | OCD Love – S. Eyal, G. Behar  | Festival Tanec 
Praha
21. 06. | 19.00 | Helena Vondráčková – Dlouhá noc live

MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ
  Městská divadla pražská jsou významnou kulturní organizací, 
která působí ve třech divadlech v centru Prahy: ABC, Komedie 
a Rokoko. V divadlech ABC a Rokoko působí stálý umělecký soubor 
a repertoár tvoří především výrazné tituly moderní dramatiky, 
autorská tvorba nebo neotřelé pohledy na literární klasiku, Komedie 
je prostorem pro koprodukční projekty, prezentaci nezávislé scény, 
hostování regionálních a zahraničních divadel, festivaly, koncerty 
či literární pořady.

  Centrální pokladna Městských divadel pražských: Vodičkova 700/32 
– na půli cesty mezi divadly ABC a Rokoko – otevřeno po–pá: 
11.00–18.00
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ROKOKO
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–pá: hodinu před před-
stavením, so 16.00–19.00, v ne hodinu před představením

01. 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. Mál-
ková, S. Jachnická, V. Dvořák, J. Smutná, H. Doulová, J. Vlasák, 
P. Tenorová, A. Bílík ad., rež. P. Khek | 2 h 20 min
03. 06. | 19.00 | Neviditelný | akce pro předplatitele a členy 
klubu, první řada
07. 06. | 19.00 | Otec – F. Zeller – dojemná a současně vtipná 
tragikomedie o jednom smutném fenoménu naší doby – Alzhei-
merově chorobě. Hra je psaná z pohledu muže, jenž je tímto nedu-
hem postižen. Jednotlivé scény se vzájemně popírají, postavy mají 
více podob a příběh se skládá nepřímo, skoro až detektivně. Úč. 
J. Vlasák, V. Gajerová, A. Procházka, T. Vítů, Z. Vencl, L. Zbranková, 
rež. P. Svojtka | 2 h
10. 06. | 19.00 | Kancl – R. Gervais, S. Merchant – první diva-
delní uvedení kultovního seriálu BBC, který je originálním a vtip-
ným pohledem do zákulisí jedné zdánlivě obyčejné kanceláře. 
Úč. V. Fridrich, J. Hána, Z. Kalina ad., rež. P. Svojtka | 2 h 20 min
11. 06. | 19.00 | Otec | pro seniory
12. 06. | 19.00 | Čapek
13. 06. | 19.00 | Oddací list + prohlídka divadla – E. Kishon 
– řada komických situací s jemnou nadsázkou a chytrou ironií 
provokuje k zamyšlení: vzali bychom si svého partnera i po dvaceti 
letech společného soužití? Úč. J. Vlasák, T. Medvecká ad., rež. 
O. Zajíc | 2 h 15 min
14. 06. | 19.00 | Znovusjednocení Korejí + prohlídka di-
vadla – J. Pommerat – mozaika komických i melancholických 
příběhů, které dohromady skládají barvitý obraz různých podob 
lásky v moderním světě. Od lásky vášnivé po lásku platonickou, 
od lásek rodičovských po celoživotní přátelství, od lásky k ne-
návisti a zpátky… a především zas a znovu k oněm milostným 
paradoxům, které všichni tak dobře známe. Hrají: D. Batulková, 
V. Gajerová, A. Kameníková, M. Zoubková, L. Žáčková, H. Bor, 
J. Hána, K. Heřmánek ml., J. Vlasák, rež. E. Kudláč 
15. 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. Tenoro-
vá, A. Theimenová, T. Krippnerová, M. Vykus, Z. Dolanský, rež. 
P. Khek
17. 06. | 19.00 | Premiéra mládí – Ch. Giudicelli – bláznivá ko-
medie o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodruž-
ství. Úč. D. Syslová, J. Smutná, rež. J. Ryšánek Schmiedtová | 2 h
18. 06. | 19.00 | Kdo se bojí Virginie Woolfové? – E. Albee – 
jedna z nejlepších her druhé poloviny dvacátého století. Slavné 

našeho národa. Rámec příběhu je inspirován slavným filmem 
Ettoreho Scoly, obsah je však zcela přizpůsoben českému pro-
středí. Úč. D. Batulková, A. Bílík, H. Bor, V. Dvořák, V. Gajerová, 
N. Horáková, H. Homáčková, S. Jachnická, V. Janků, R. Kalvoda, 
rež. P. Khek
12. 06. | 19.00 | 60’s aneb Šedesátky – J. Janků, P. Svojtka 
– příběh retrofila – hudební komedie o výletech do časů, kdy 
klukům rostly dlouhé vlasy, a láska nebyla sprostým slovem. Úč. 
H. Bor, V. Gajerová, L. Pernetová, R. Kalvoda, V. Fridrich, P. Juřica, 
N. Horáková, Z. Velen ad., rež. P. Svojtka | 2 h 40 min
13. 06. | 19.00 | Romeo a Julie + prohlídka divadla
14. 06. | 19.00 | Revizor + prohlídka divadla – N. V. Gogol 
– slavná komedie o záměně osob a jednom podvodníkovi. Úč. 
P. Tomicová, V. Kopta, J. Panzner, P. Juřica, O. Vízner, E. Pacoláková, 
T. Milostný ad., rež. D. Drábek | akce pro klubu diváků, první řada
15. 06. | 19.00 | I♥MAMMA – H. Galron – tragikomedie o rados-
tech a strastech spojených s údělem matek v dnešním světě. Úč. 
R. Fidlerová, V. Janků, L. Zbranková, E. Pacoláková, Z. Kajnarová, 
D. Pfauserová, A. Daňková, rež. P. Svojtka | 2 h 30 min
17. 06. | 19.00 | Bedřich Smetana: The Greatest Hits – 
J. Janků, P. Svojtka – osm a půl opery za jednu cenu! Komický 
muzikál pro činoherce z pera Ivana Hlase a Jiřího Janoucha získal 
na GRAND Festivalu smíchu cenu Komedie diváků. Úč. P. Juřica, 
J. Klem, V. Khek Kubařová/N. Horáková, V. Gajerová, R. Kalvoda 
ad., rež. P. Svojtka | 2 h 45 min
18. 06. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách , B.A. A. Peasovi/M. Hanuš – hudební komedie, 
která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím. Úč. L. Ju-
rek, Z. Kalina, P. Klimeš, H. Doulová, Z. Velen, J. Smutná ad., rež. 
M. Hanuš | 2 h 40 min 
19. 06. | 19.00 | Vím, že víš, že vím… – R. Sonego, R. Giordano 
– hra, ve které se snoubí všechno, co v dobré komedii nesmí chy-
bět. Úč. S. Stašová, M. Dlouhý, A. Daňková, V. Fridrich/P. Vančura, 
rež. V. Strnisko | 2 h 20 min
20. 06. | 19.00 | Revizor
22. 06. | 19.00 | Vím, že víš, že vím…+ prohlídka divadla
23. 06. | 19.00 | Závěrečné představení 2019 | pronájem 
Taneční centrum Praha 
24. 05. | 19.00 | Tančírna 1918-2018
25. 06. | 10.00 | Tančírna 1918-2018 | pro školy
25. 06. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách
26. 06. | 19.00 | Shirley Valentine + prohlídka divadla – 
W. Russell – bravurní komedie o hledání sebe sama je určena 
nejen ženám středního věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou 
zábavu. Inscenace vznikla ve spolupráci s FDA. Úč. S. Stašová, 
rež. Z. Kaloč | 2 h 50 min
27. 06. | 19.00 | Shirley Valentine
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STUDIO YPSILON
zřizovatel hlavní město Praha
Spálená 16, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 947 119, 224 054 333 nebo 224 054 090 (obchodní 
oddělení a pokladna)
e-mail: ypsilonka@ypsilonka.cz
www.ypsilonka.cz

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

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

VELKÁ SCÉNA
03. 06. | 19.30 | Sežeňte Mozarta! – W. A. Mozart, J. Schmid 
– hudební kratochvíle kolem flétny, která je kouzelná. Hudeb-
ní divadlo s výsostným objevem, jež souvisí se vznikem opery 
Kouzelná flétna. Jak to tenkrát bylo a kdo za vším stál, kdo nej-
spíš vyprovokoval W. A. Mozarta k napsání uměleckých hitů, jež 
zůstávají nezapomenutelné pro příští časy. Úč. R. Janál, P. Vršek, 
M. Šrůmová nebo J. Šrejma Kačírková, J. Korn, J. Synková, P. La-
budová nebo V. Soumarová, O. Navrátil, J. Jiráň, P. Nový, L. Louba-
lová, K. Kikinčuková, M. Janouš, R. Rychlá, W. Valerián, M. Kořínek 
a D. Renč, rež. J. Schmid | 2 h 30 min | 45. repríza

Sežeňte Mozarta!

04. 06. | 19.30 | Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně 
pocta Jaroslavu Ježkovi – J. Schmid etc. – chcete zažít Silvestrs 
Osvobozeným divadlem? Hudebně taneční revuální večer, kterým 
seriálovým způsobem probíhá příběh dona Juana, vždy s nejrůz-
nější hudbou Jaroslava Ježka. A i na předsevzetí možná dojde! Úč. 
P. Vršek, J. Onder, M. Bohadlo, K. Kikinčuková nebo B. Skočdopolo-
vá, 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
07. 06. | 19.30 | Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsi-
lonce – kolektivní improvizace herců Studia Ypsilon. Úspěšné 
písničky, řeči, atrakce a  nápady. Hrají, zpívají a  improvizují: 

komorní drama plné překvapivých zvratů i absurdních krutých her 
je hlubokou sondou do partnerských vztahů. Úč. A. Procházka, 
V. Gajerová, V. Dvořák, V. Khek Kubařová, rež. P. Svojtka
19. 06. | 19.00 | Noc bláznů – L. Nowra – divácky vděčná 
komedie o tom, kdo je vlastně blázen. Úč. P. Juřica, M. Vykus, 
H. Hornáčková, V. Gajerová, T. Novotný, D. Šoltýsová, N. Horáková 
ad., rež. P. Khek | 2 h 20 min 
20. 06. | 19.00 | Oddací list + prohlídka divadla
22. 06. | 19.00 | Želary – K. Legátová – adaptace nejvyhle-
dávanějšího bestselleru posledních let. Úč. E. Pacoláková, V. Fri-
drich, J. Smutná, O. Vízner, V. Dvořák, J. Nosek ad., rež. P. Khek 
| 2 h 40 min
24. 06. | 11.00 | Bez hany (Hommage à Hegerová) – J. Nvota 
– v hledišti divadla Rokoko se setkává šestice postav, jejichž příbě-
hy ožívají v písních Hany Hegerové. Úč. N. Horáková, D. Marková, 
Z. Mauréry, T. Havlínek, P. Konáš, T. Petřík, rež. J. Novota | veřejná 
generální zkouška
24. 06. | 19.00 | Bez hany (Hommage à Hegerová) | večerní 
veřejná generální zkouška
26. 06. | 19.00 | Kanibalky: Soumrak samců + prohlídka 
divadla – D. Drábek – Iggy a Diana (role psané na tělo pro Vandu 
Hybnerovou a Jiřího Hánu) jsou svérázný pár vyšetřovatelů. Přípa-
dů musí vyřešit hned několik – a všechny jsou pěkně vykloubené 
a šílené. Úč. V. Hybnerová, J. Hána, P. Tenorová, E. Leiweberová, 
P. Konáš, R. Kalvoda, S. Lehký a další, rež. D. Drábek.
27. 06. | 19.00 | Kanibalky: Soumrak samců + prohlídka 
divadla

KOMEDIE
Jungmannova 15/1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 216 015
www.mestskadivadlaprazska.cz

  otevírací doba pokladny divadla Komedie – hodinu před předsta-
vením

03. 06. | 19.30 | Konzervativec  
06. 06. | 19.30 | Teror
08. 06. | 19.30 | Nepřítel lidu | Lachende Bestien
11. 06. | 18.00 a 20.00 | Zjevení pudla | host Studio Rote | 
herecká šatna
14. 06. | 18.00 | Bless jazz | pronájem Taneční studio Emotion
15. 06. | 15.00 a 18.00 | Bless jazz
16. 06. | 14.00 a 17.30 | Bless jazz
17. 06. | 19.30 | Než vše začalo… | Lenka Vagnerová & Com-
pany
18. 06. | 19.30 | La Loba | Lenka Vagnerová & Company
21. 06. | 19.30 | Emil Viklický Trio + M/Á/J – koncert a křest CD
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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
26. 06. | 19.30 | Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu – 
J. Schmid – trochu zběsilá komedie o absurdnostech dnešního 
života. Jeden velký trapas, v němž se sejdou lidé, které doba 
shodou okolností postavila proti sobě, takže jsme svědky různě 
obrácené logiky. Je to příběh dvou rodin, který se proplete, a které 
chtějí situaci řešit groteskně nesmyslným nápadem. Jenomže ono 
je vždycky všechno trochu jinak a blbost se stěhuje. Úč. M. Dejdar, 
J. Synková, J. Lábus, O. Navrátil, R. Rychlá, M. Bohadlo, J. Vacková, 
P. Labudová nebo M. Málková, M. Janouš, L. Malkina a D. Renč, 
rež. J. Schmid | 2 h 30 min
27. 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. Tanečně hudební di-
vadlo plné skvělých, známých melodií. Úč. P. Vršek, K. Kikinčuková 
nebo L. Přichystalová, J. Onder, J. Synková nebo D. Batulková, 
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

MALÁ SCÉNA
06. 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. Kret-
schmerová, P. Vacek, M. Janouš a M. Kořínek, rež. M. Lasica | 2 h 
17. 06. | 19.30 | Drama v kostce, Pokus 2 – Mystérium sku-
tečnosti – J. Havelka a kol. – divadlo je vždy něco mezi barem 
a estetickým tvarem. Jenomže hranice divadla a baru přestaly být 
zřetelné. Všecko, co je na jevišti, hraje.“ Realita jeviště. Divadlo 
hlediště. Mystérium skutečnosti. Úč. P. Vršek, J. Vacková, D. Šváb, 
A. Polák a M. Bohadlo, rež. J. Havelka | 1 h 30 min
19. 06. | 19.30 | Vratká prkna – A. Goldflam – groteska maličko 
zlá, ale snad ne bez lásky. Tak trochu smutná komedie z divadelní-
ho prostředí. Vždyť prkna, co znamenají svět, jsou občas nečekaně 
vratká. Takže i vy se pobavte, trochu ovšem škodolibě na náš účet. 
Úč. J. Lábus, J. Kretschmerová, P. Vršek, D. Šváb, L. Loubalová, 
R. Mrázik, B. Skočdopolová a M. Bohadlo nebo M. Chloupek, rež. 
A. Goldflam | 2 h 15 min
25. 06. | 19.30 | Hlava Medúzy

ZÁJEZDY
01. 09. | Rusalka nejen podle Dvořáka aneb Kdo je stará 
Háta? | Chrudim, festival Zlatá Pecka

M. Dejdar, J. Lábus, P. Nový, J. Jiráň, M. Janouš a P. Hojer, režijní 
vedení M. Dejdar | 1 h 45 min
09. 06., 10.06. | 19.30 | Ztracená existence: 20. let exi-
stence | host
11. 06. | 19.30 | Šlapeme zelí – improvizace s večeří – kolektiv 
herců a hostů Studia Ypsilon. Antikabaret, kam se vejde cokoli, 
když to přeženeme. Společná improvizace s muzikou a tancem, 
přičemž si i něco ukuchtíme, ale i neukuchtíme, avšak vyblbneme 
se. Navíc vždy s pozvaným hostem – známou, pozoruhodnou 
osobností. Průvodci jsou Janové – Večeřa a Onder, vaří Petr Hojer. 
Otevřená forma zábavy po vzoru tradičních Večerů na přidanou, 
Vánočních večerů a  dalších, kde se každý může přidat., rež. 
J. Schmid, asistence režie J. Večeřa | 1h 30 min  
12. 06. | 19.30 | Utíkejte, slečno Nituš! – Ľ. Feldek – komorní 
adaptace slavné Hervého operetky Mamzelle Nitouche, v níž je 
původní nápad s převleky nejrůznějšími změnami a dvojím živo-
tem postav dotažen téměř do absurdních rozměrů. Večer se nese 
v duchu hravosti, hudebnosti a duchaplnosti, ale ze všeho nejvíc 
je večerem nespoutané a dobré zábavy, tak typické pro jedinečnou 
poetiku Ypsilonky. Úč.  L. Přichystalová, P. Vršek, J. Kretschmerová, 
K. Mende nebo W. Valerián, R. Rychlá, B. Skočdopolová, J. Bradáč, 
M. Bohadlo, J. Večeřa a D. Renč, rež. P. Oravec | 2 h 
13. 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. Ja-
nouš, M. Kořínek, J. Jiráň, K. Kikinčuková nebo L. Přichystalová, 
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, rež. J. Schmid | 2 h 30 min | host J. Vrbová
14. 06. | 19.30 | Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsilonce
18. 06. | 19.30 | Prodaná nevěsta aneb Pojď domů, ona 
brečí – B. Smetana, J. Schmid, M. Kořínek – česká klasika vysta-
věná na základě drobného Jeníkova podvodu. Tak se nám proplete 
Smetana i s Dvořákem, aby se ukázal rub i líc naší povahy. Úč. 
M. Eben, J. Kretschmerová, J. Lábus, J. Synková nebo J. Vacková, 
P. Vršek, P. Vacek, J. Jiráň, M. Kořínek, R. Mrázik, D. Šváb, R. Rychlá 
ad., rež. J. Schmid | 1 h 50 min | 455. repríza
20. 06. | 19.30 | Utíkejte, slečno Nituš!
23. 06. | 19.30 | Jezinky a bezinky – J. Kesselring – tentokrát 
i dobrota zabíjí! Parodie neuvěřitelná, v níž lze chápat vše ob-
ráceně 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 oprav-
dového zločince. Dále úč. P. Nový, R. Mrázik, P. Hasman, J. Vacková, 
P. Labudová nebo L. Přichystalová, K. Mende, P. Hojer, O. Navrá-
til, J. Večeřa, J. Bradáč, M. Mededa, D. Renč a M. Chloupek, rež. 
J. Schmid | 2 h 15 min foto
24. 06. | 19.30 | Rusalka nejen podle Dvořáka aneb Kdo je 
stará Háta? – A. Dvořák, J. Kvapil, J. Schmid – ypsilonkovská 
travestie slavné opery – co se stane do prostředí s Vodníkem, 
Ježibabou, Princem i Rusalkou vstoupí Švanda dudák, zvlášť když 
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a vydává se již deset let za pouhého řadového zaměstnance. | 
Velký sál | 160 min
10. 06. | 19.00 | Smrt mu sluší | Velký sál 
11. 06. | 19.00 | Scény z manželského života – I. Bergman – 
divadelní adaptace slavného filmu inspirovaného skutečností sle-
duje jednotlivé fáze partnerského vztahu, od prvotního okouzlení 
až po neshody vrcholící brutální rvačkou. Hra o lásce, zklamání 
ale také o naději, že ti, co spolu prožili život, jsou svázáni něžným 
poutem, díky kterému se nikdy plně neodcizí. | Velký sál | 125 min
17. 06. | 19.00 | Kurz negativního myšlení – B. Breien – když 
vám do domu vnikne parta pozitivně myslících vozíčkářů, nezbývá 
než rozjet mejdan, na kterém nechybí sex, drogy a rock’n’roll. | 
Velký sál | 100 min 

WORKSHOPY ŠD
12. 06. | 16.00 | Rétorický workshop
19. 06. | 16.00 | Rétorický workshop
26. 06. | 16.00 | Rétorický workshop

FESTIVAL FEST – END
12. 06. | 20.00 | Protest / Debt – V. Havel, M. Hejduk – dvě 
jednoaktové hry, které od sebe dělí 33 let a spojují je postavy 
spisovatelů Vaňka a Staňka a absurdní humor. Česky | s anglickými 
titulky | Velký sál | 100 min
13. 06. | 20.00 | Pankrác ’45 – M. Kinská – v jedné cele se 
potkávají herečky Lída Baarová a Adina Mandlová, Hana Krup-
ková (dívka napomáhající odbojové akci parašutistů), židovka 
Julie, která prošla Osvětimí, a neznámá žena. Kdo z nich bude 
odsouzen? | v angličtině | Velký sál | 95 min 
14. 06. | 20.00 | Americký sen / Česká noční můra – D. Hrbek 
– společný projekt studentů činoherního divadla na pražské DA-
MU a studentů Georgtown University ve Washingtonu se zaměří 
na idealistické představy a předsudky, které vůči sobě navzájem 
mají mladí lidé pocházející z jedné z největších mocností a mládež 
z malé země s bohatou historií. Co si závidí, v čem by naopak vy-
růstat nechtěli a co mají studenti obou zemí překvapivě společné? 
| Velký sál | anglicky/česky 

HERECKÉ STUDIO ŠD
01. 06. | 19.00 | U Temné Irmy a chromé Krásky – K. Žiška – 
místo mimo čas. Místo, kde se sny nežijí, jenom prožívají. Příběhy 
umělců a jejich žen, příběhy žen a jejich lásek. Nesmrtelné múzy 
vám v impresionistické náladě nadčasově zazpívají Píseň pro člo-
věka, který na sebe myslel o vteřinu déle, než bylo třeba. | Studio 

NEXT PICTURE
05. 06. | 19.00 | Lordi – O. Wilde, R. Ross – salonní, konverzační 
komedie ve slovenštině. Tři rozpustilí lordi hrají mezi sebou hru, ve 
které si rozdělují dámy. Za sexuální úspěchy či neúspěchy s nimi, 
si nadělují červené a černé body. Až jednoho dne, jeden z lordů 
poruší pravidla hry | Velký sál | 110 min

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

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

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

  otevírací doba divadelní kavárny: po-pá 9.30-24.00, 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, Herecké studio ŠD: 170 Kč, 
Just Impro: 250 Kč, Workshop: 820 Kč, Next Picture: 300 Kč, titulky 
pro neslyšící u vybraných představení

  bližší informace o dětských představeních najdete v rubrice „Divadla 
pro děti“ a o Workshopech Švandova divadla v rubrice „Volnočasové 
aktivity “.

03. 06. | 19.00 | Smrt mu sluší – D. Hrbek – Bob Barel je diváky 
milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Ny-
ní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. 
Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika Bobův 
věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale 
připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací 
metody jsou přímo smrtící. Nová komedie napsaná přímo pro 
Švandovo divadlo | Velký sál 
04. 06. | 19.00 | CRY BABY CRY – S. Krátká – autorská inscenace 
dámské šatny Švandova divadla. Divadelně zrychlený kurz dnes 
tak populárního life coachingu. Může nás ale vůbec někdo naučit, 
jak žít a jak být šťastný? | Velký sál | 80 min | titulky pro neslyšící 
06. 06. | 19.00 | Obraz Doriana Graye – O. Wilde - Wildeův 
slavný román jako současné jevištní podobenství o zoufalém tá-
pání těch, kteří již neřeší, jak přežít, ale jak žít. | Velký sál | 130 min
07. 06. | 19.00 | Řemeslníci – L. Knutzon – derniéra – dánská 
komedie, vskutku ze života. Alice a Manfred se pustili do rekon-
strukce domu. Těch několik měsíců je zcela vyčerpalo finančně, 
fyzicky i psychicky. Naštěstí má být do týdne vše hotové. Proč 
ale náhle zmizeli zeď, schody a dokonce i jeden řemeslník? A co 
jsou vůbec zač ti řemeslníci? Alice se svého snu o krásném domě 
však nehodlá vzdát za žádnou cenu a Manfred hraje na housle… 
| Velký sál | 140 min 
08. 06. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? – L. von Trier - kome-
die o řediteli, kterého nikdy nikdo neviděl. Ravn je ředitelem 
a zároveň majitelem firmy, to ovšem před svými kolegy skrývá 
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05. 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 rozcho-
du s herečkou Vivien Merchantovou, se konala v listopadu 1978 
v londýnském Národním divadle, v režii Petera Halla Pinterovi 
nešlo, podobně jako v jeho ostatních hrách, o samotný příběh; 
neuchopitelnost odcizení a osamělosti řeší na půdorysu klasic-
kého trojúhelníku, ale své téma nerozlišitelnosti pravdy a lži, vy-
prázdněnosti a odcizenosti sobě i druhým tentokrát ozvláštňuje 
a posiluje prací s časem. Autorovi zvlášť záleželo na tom, aby 
tento experiment s časem byl diváky pochopen. Úč. K. Lojdová, 
M. Finger, O. Sokol, rež. O. Sokol
06. 06. | 19.30 | FAJNMEN (QED) – P. Parnell – inscenace hry 
P. Parnella QED (Kvantová elektrodynamika), která je soustředě-
ným a vtipným postižením situací ze závěru života geniálního 
fyzika Richarda Feynmana, nositele Nobelovy ceny. Úč. V. Kratina. 
Rež. J. Zindulka
09. 06. | 19.30 | Kati – M. McDonagh – hra se odehrává v Anglii 
v době, kdy byl zrušen trest smrti. A kati měli problém. Hrají: 
M. Finger, D. Černá, Š. Fingerhutová, O. Malý, J. Dulava, V. Kratina, 
O. Brancuzský, V. Šanda, T. Jeřábek, D. Gondík, A. Švehlík, O. Sokol 
a další. Překlad a rež. O. Sokol
10. 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.
11. 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 L. Skopalová, V. Žilková, I. Uhlířová a S. Venclovská – roz-
ptylují 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, rež. M. Čičvák 
12. 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
13. 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. Pavla-
ta a O. Vetchý, rež. L. Smoček.
14. 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.
15. 06. | 19.30 | Léda (Manželskonemanželská povídka) – 
M. Krleža – nic, k čemu může dojít mezi mužem a ženou, není tak 

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.

01. 06. | 19.30 | Ujetá ruka (Behanding in Spokane) – 
M. McDonagh – mnoho rukou, ale žádná z nich ta pravá. Zá-
pletka hry se točí kolem drsného chlápka s pistolí, jenž přijíždí 
do malého amerického městečka hledat ruku, kterou mu kdysi 
zlovolně nechali oddělit od paže vlakem. Dramatický rukopis: 
starý McDonagh od A do Z – bravurně podaný neuvěřitelný pří-
běh, nevázané, vtipné dialogy, překvapivé zvraty a nemožnost 
odhadnout, jak to vše skončí. Úč. M. Taclík, M. Finger, M. Stehlí-
ková, O. Sokol, V. Šanda, P. Horváthová
02. 06. | 19.30 | Sexuální perverze v Chicagu – D. Mamet – 
chcete si splnit nejsmělejší sen? Zamilujte se. David Mamet (1947) 
je považován za jednoho z nejvýznamnějších dramatiků, kteří 
vyšli z kulturního kvasu Ameriky šedesátých let. Sexuální per-
verze v Chicagu byla první hrou, která Mametovi udělala jméno 
v Chicagu a v New Yorku a přinesla mu úspěch. Úč. I. Chýlková, 
J. Dulava, M. Taclík a L. Pernetová, rež. O. Sokol.
03. 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 sku-
tečně existuje (nebo aspoň v době, kdy Williams Tramvaj psal, 
existovala) zastávka nazvaná Desire a je to zastávka konečná. 
Úč. L. Žáčková, J. Hájek, M. Procházková, M. Dadák, L. Jelínková, 
O. Brancuzský, V. Šanda ad., rež. L. Smoček
04. 06. | 19.30 | Černý med – V. Mašek – dialog jako utkání, ja-
ko souboj o nadvládu. Ale také jako rozkoš, slast z kladení vět, akce 
a reakce. Nebezpečí na hranici šílenství, smrti, konce, flirtování 
s koncem. Modelování slov do tvarů, do hmoty, do těžké vůně, 
slova jako kyselina rozleptávající již vyřčené. Hrají: I. Uhlířová, 
V. Fridrich, rež. V. Mašek
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09. 06. | 19.30 | Kakadu – K. F. Tománek, J. Havelka – hra ze 
života. Hrají: S. Babčáková, A. Novotná, V. Khek Kubařová, J. Hol-
cová, B. Poláková, D. Novotný, J. Plesl, rež. J. Havelka
10. 06. | 19.30 | Marná lásky snaha – večer s profesorem 
Martinem Hilským
11. 06. | 19.30 | Dealer’s Choice – kdo rozdává, rozhodne. Hrají: 
D. Novotný, V. Neužil, H. Čermák, M. Myšička/M. Hádek, J. Plesl, 
I. Trojan, rež. J. Pokorný 
12. 06. | 19.30 | Brian – M. Krobot – hra o jedné expedici. Hrají: 
J. Plesl, D. Novotný, H. Čermák, M. Myšička/M. Krobot, P. Šimčík, 
V. Neužil, J. Konvalinka, R. Fiala, L. Krobotová, rež. M. Krobot.
13. 06. | 19.30 | Absolutno – K. Čapek, E. Tobiáš a kol. – kabaret 
o konci světa. Hrají: L. Příkazký, V. Neužil, J. Plesl, A. Schmidtma-
jerová, S. Babčáková, L. Krobotová, T. Jeřábek, rež. A. Davidová.
14. 06. | 19.30 | Interview – T. Holman – „Svěřím ti nejtem-
nější tajemství, jedině když ty mi řekneš to svý.“ Hrají: V. Khek 
Kubařová, J. Plesl. Rež. M. Myšička.
15. 06. | 19.30 | Ucpanej systém – I. Welsh – proč Bůh sedí 
na střídačce. Hra inspirovaná dílem Irvina Welshe Acid House. 
Divadelní adaptace: Daniel Majling. Hrají: I. Trojan, V. Neužil, 
M. Krobot, M. Myšička, M. Pechlát, J. Plesl/L. Příkazký, H. Čer-
mák/M. Hádek, P. Vršek, J. Holcová, K. Melíšková, L. Krobotová, 
rež. M. Vajdička.
16. 06. | 19.30 | Zimní pohádka – W. Shakespeare – psycho-
thriller se šťastným koncem. Hrají: D. Novotný, M. Myšička, L. Kro-
botová, M. Krobot, P. Šimčík, J. Plesl, P. Vršek, V. Khek Kubařová, 
V. Polívka, S. Babčáková/J. Holcová, Z. Žádníková. Rež. O. Spišák
19. 06. | 19.30 | Přízraky
20. 06. | 19.30 | Laboratoř Simony Babčákové – freestylová 
improvizace. Hrají: S. Babčáková a J. Maryško
21. 06. | 19.30 | Elegance molekuly – P. Zelenka – tři mo-
lekuly, 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 
23. 06. | 19.30 | Elegance molekuly
24. 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 | zadáno
25. 06. | 19.30 | Spříznění volbou – J. W. Goethe – do čela, či 
do prsou okénko. První české uvedení nejvýznamnějšího románu 
německého klasicismu. Hrají: V. Neužil, M. Issová, L. Kroboto-
vá, J. Plesl, J. Holcová, S. Babčáková, P. Šimčík, M. Myšička, rež. 
J. A. Pitínský.
26. 06. | 19.30 | Spříznění volbou | derniéra
27. 06. | 19.30 | Dabing Street – P. Zelenka – Ve dvou věcech 
jsou Češi skutečně dobří: v pití alkoholu a dabingu. Hrají: M. My-
šička, V. Neužil, H. Čermák, J. Holcová, K. Melíšková, L. Jelínková, 
rež. P. Zelenka
28. 06. | 19.30 | Dealer’s Choice | anglické titulky

důležité, aby bylo nutno si kvůli tomu rvát vlasy. Úč. P. Nárožný, 
M. Maděrič/O. Brancuzský, N. Boudová, O. Vetchý a D. Černá, rež. 
L. Smoček.
16. 06. | 19.30 | Tanec bláznů – L. Birinski – to by tak hrálo, 
abychom u nás do zítřka nesvedli revoluci. Hrají: P. Nárožný, O. Vet-
chý, J. Dulava, M. Procházková, N. Boudová, V. Kratina, P. Kikinčuk, 
L. Žáčková, H. Hájek a další, rež. L. Smoček
17. 06. | 19.30 | Maska a tvář – L. Chiarelli – „Kdo chce ujít 
směšnosti, ten do ní určitě co nejdřív spadne.“ Málem krvavá 
groteska. Úč. I. Chýlková, O. Vetchý, M. Procházková, J. Dulava, 
P. Nárožný, D. Černá, M. Pavlata, L. Jelínková, P. Burian ad., rež. 
L. Smoček.
18. 06. | 19.30 | Sopranistky – A. Warner – šest žaček církevní 
školy na výletě do Edinburghu a do pekla. Příběh je proložen 
písněmi Electric Light Orchestra. Hrají: A. Fialová, E. Burešová, 
T. Mašková, P. Kosková, A. Hladká, M. Dancingerová, A. Kotlíková, 
B. Suchánková. Kapela: S. Bukovská. Překlad a rež. O. Sokol
20. 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
24. 06. | 19.30 | Sopranistky
26. 06. | 19.30 | Zakázka – S. Page – co koupí milující rodiče 
postiženému synovi ke dvacátým pátým narozeninám? Prosti-
tutku. Hra daleko vtipnější a vážnější, než by se dalo čekat. Hrají: 
L. Žáčková, V. Šanda, M. Finger, S. Černodrinská, rež. O. Sokol | 
1. předpremiéra
27. 06. | 19.30 | Zakázka | 2. předpremiéra

DEJVICKÉ DIVADLO, O. P. S.
Zelená 15a, 160 00 Praha 6
e-mail: dejvickedivadlo@dejvickedivadlo.cz
www.dejvickedivadlo.cz

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

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

  předprodej na červen začal v pokladně DD v sobotu 18. května v 9.00, 
on-line předprodej ve čtvrtek 16. května ve 20.00

  v den představení je od 18.30 otevřen divadelní klub

03. 06. | 19.30 | Vražda krále Gonzaga – J. Havelka – hřích je 
hřích, i když nám svědomí namlouvá opak. Hrají: S. Babčáková, 
K. Melíšková, Z. Žádníková, T. Jeřábek, M. Myšička, I. Trojan, rež. 
J. Havelka 
05. 06. | 19.30 | Přízraky – H. Ibsen – všude kolem nás žijí 
přízraky. A všichni máme takovou hrůzu ze světla. Hrají: K. Me-
líšková, M. Myšička, V. Polívka, V. Khek Kubařová, P. Šimčík, rež. 
J. Pokorný
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vln generovaných v reálném čase analogovým modulárním syn-
tezátorem. Jedná se o spolupráci Bernharda Rasingera a.k.a. BR 
Laser a Václava Pelouška z Bastl Instruments.
09. 06. | 21.00 | Vektroskop: Robert Henke – Lumière III 
– platforma pro audiovizuální experiment festival Vektroskop 
uvede v Arše absolutní špičku audiovizuální korelace v podání 
berlínského umělce a programátora Roberta Henka. Jeho kon-
cept Lumière III využívá spojení sofistikovaných matematických 
algoritmů, perkusivní hudby a „high precision“ laserů. Henkeho 
umění bylo k vidění a slyšení mimo jiné v londýnské Tate Modern, 
pařížském Centre Pompidou nebo na berlínském festivalu CMT. 
10. 06. | 19.00 | Jan Burian ml., Jaroslav Hrdlička, Jana 
Svobodová a kol. / Divadlo Archa – Rusáci? – inscenace 
dokumentárního divadla založená na hře s médii a na kombi-
naci rozličných divadelních postupů. Osobní výpovědi, videoart, 
choreografie, hudba a proměnlivá scéna jsou hřištěm pro trojici 
performerů a jednoho komentátora. Jeviště je prostor, kde je 
možné navrátit paměť, relativizovat stereotypy, rozbíjet klišé 
a narušovat schémata. Protagonisté: Marina Sokol, Inga Mikshi-
na Zotova, Roman Mikshin Zotov. Uváděno s anglickými titulky. 
10. 06. | 21.00 | VEKTROSKOP JAM – během třídenní akce 
Vektroskop v Divadle Archa bude otevřen dialog mezi pozvanými 
umělci z různých uměleckých oborů, kteří se zde poprvé setkají 
s  cílem představit publiku improvizovaný experiment – fúzi 
zvanou VEKTROSKOP JAM. Experiment se zaměřuje na propo-
jení poezie fyzického divadla, současného tance a audiovizuál-
ních prvků jako např. laser, osciloskop, živý mapping, projekce 
a animované objekty.
12. 06. | 20.00 | Divadlo Vizita – Červ ven! – nespoutané 
improvizace Jaroslava Duška, Pjéra la Še’ze, Zdeňka Konopáska 
a Viktora Zborníka. 
13. – 14. 06. | 18.00 | Jan Mocek – Fatherland – vizuální 
performance Fatherland kombinuje prvky časosběrné živé perfor-
mance, dokumentu a videa. Režisér Jan Mocek v ní vychází z in-
timní a mnohoznačné situace: na jevišti se potká se svým o 34 let 
starším otcem Janem Mockem. Stejné jméno i nápadná tělesná 
podobnost mužů je pro ně oba pak impulzem ke hře s identitou, 
v níž se přítomnost otce mění v budoucnost syna. Vedle osobní, 
dokumentární roviny, obsahuje představení i politickou dimenzi. 
V mužském rodu zkoumá téma maskulinity na pozadí rozpadu 
a znovunalézání naší, české, individuální a kolektivní identity. 
Koncept, režie: Jan Mocek | anglické titulky
13. – 14. 06. | 20.00 | Petr Nikl – Žlutá tma – „Kdo se moc 
ptá, moc se dozví…“ Lze polapit světlo? Prošlý čas nelze potkat. 
Slunce však stále svítí, a když září, budí minulost. Představení 
Žlutá tma navazuje na předešlý černobílý melodram Petra Nikla 
Já jsem tvůj zajíc. Inscenace se noří do časoprostoru, kde zro-
zení, život a smrt nemají vzájemnou kauzalitu. Světlo se stává 
hudebním nástrojem, který nás vábí do nepoznaných světů. Au-
tor je osiřelou postavou v prostoru tvořeném interaktivní hrou 
laserových paprsků. Petr Nikl – pohyb, manipulace, zpěv. David 
Vrbík – hudba, zvuk, laserová interakce. Jan Burian ml. – hudba. 

ANTI.KVARIÁT DD
  vstup přes Kavárnu Dejvického divadla

04. 06. | 20.00 | Co.media – intermediální integrál Martina 
Myšičky
12. 06. | 20.00 | Vyprávění na přání – vypráví Justin Svoboda

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. | 17.00 | Věra Říčařová a František Vítek – 
Piškanderdulá. Josefe! – držitelé ceny Thálie za celoživotní 
loutkářské mistrovství uvedou své představení, které je legendou 
světového loutkového divadla. Dětská hra, která se stala divadelní 
avantgardou. Tradice, která je zároveň již třicet let neustálým 
experimentem. „Kdyby John Cage byl loutkářem, dělal by takové 
divadlo,“ prohlásil jeden divák po představení v New Yorku. 
03. 06. | 20.00 | Archa.lab / Kadinlar: Daisy Alexander, 
Millie Done, Çiğdem Erdöl, Varja Hrvatin – Ščegetavček – 
čtyři ženy z rozdílných kultur se znovu dávají dohromady, aby 
společně vyslyšely volání touhy po neohroženém experimentu. 
Členky skupiny se navzájem podporují v objevování svých indi-
viduálních příběhů a společně se pouštějí do zkoumání nespou-
tané ženskosti ve všech jejích podobách. Rebelství, strach, vztek, 
extáze, hysterie: i to jsou složky ženství, síly, kterou není radno 
podceňovat. Kadınlar s fantazií a humorem zapojují do pečlivě na-
vrženého prostoru také hru s textem, obrazem a zvukem. Koncept 
a performance: Daisy Alexander (UK), Millie Done (UK), Çiğdem 
Erdöl (TU) a Varja Hrvatin (SL). Vstup zdarma. Work in Progress.
07. 06. | 20.00 | 25 let Divadla Archa – slavíme 25. narozeniny. 
Naloďte se s námi 7. června na palubu futuristické lodi Archa 
s multimediálními instalacemi, světelným bludištěm a zvukovými 
sprchami, které připravují Petr Nikl, Jan Burian ml. a Jaroslav Hrd-
lička a oslavte je s námi. Všichni jste srdečně zváni | vstup zdarma
08. 06. | 17.30–19.00 | Vektroskop: Artist Talk – Robert 
Henke (DE), Derek Holzer (USA), Ivan Marušić Klif (HR), 
Bernhard Rasinger (AT) – během besedy Artist Talk představí-
me publiku myšlenku, která inspirovala organizátory zorganizovat 
akci Vektroskop. Vystoupí Ivan Marusic Klif a Derek Holzer, stejně 
jako zúčastnění umělci Robert Henke a Bernhard Rasinger.
08. 06. | 20.00 | LASER BROS. – Václav Peloušek (Brno), 
Bernhard Rasinger (AT) – Laser Bros vytváří synestetický 
zážitek z propojení laserové projekce a elektrických zvukových 
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VEŘEJNÉ NATÁČENÍ SHOW JANA KRAUSE
04., 11., 18. a 25. 06. vždy od 19.30

  produkce a dramaturgie: In Film Praha p
  vstupenky v předprodeji v pokladně Divadla Archa a online 
  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 vždy dvě hodiny před začátkem každého 
představení

  internetové rezervace vstupenek na www.divadlopocernice.cz a na 
divadlo@divadlopocernice.cz (nejpozději tři dny před začátkem 
představení končí platnost veškerých rezervací)

  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

  délka všech představení je uváděná včetně přestávky. Pořady do 
90 minut se hrají bez přestávky, pokud není uvedeno jinak.

  program Divadla v přírodě naleznete v rubrice „Divadelní festivaly“

04. 06. | 18.00 | Koncert absolventů – závěrečné vystoupe-
ní letošních absolventů ZUŠ Ratibořická | vstup zdarma (nutná 
vstupenka)
05. 06. | 19.30 | Léto s gentlemanem – romantická komedie 
– Anna s manželem jsou spolu už celou věčnost a každý den je 
už tak trochu rutina. Jednoho dne se ve vesnici objeví elegantní 
gentleman. Mezi ním a Annou přeskočí jiskra. Anna s ním stále 
častěji uniká životní realitě a novým dobrodružstvím… Hrají: 
J. Hanzlík, A. Antalová, I. Bareš, L. Vondráčková, T. Kostková a další, 
rež. J. Adamec | vstupné: 80 Kč | kino
06. 06. | 19.30 | Dva nahatý chlapi – S. Thiéry – bláznivá 
komedie. Seriózní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se 
jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou z práce. 
Ani jeden netuší, jak se do této situace dostali, manželka jed-
noho z nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak 
se nakonec ukáže, opravdové pravdě hodně vzdálená… Hrají: 
M. Zounar, M. Kraus, M. Randová, D. Šinkorová, rež. A. Procházka 
| uvádí JT Promotion | vstupné: 440, 420, 400 Kč
10. 06. | 19.30 | Hvězdná setkání – smích nedělá život lehčí, 
ale pomáhá, aby byl lepší. Jedinečná setkávání s osobnostmi kul-
turního a veřejného života. Vzácným hostem, který přijal pozvání 
moderátorky večera Marianne Ehrenthal, je zpěvačka a herečka 
paní Monika Absolonová | vstupné: 300, 280, 260 Kč
11. 06. | 19.30 | Co jsme komu zase udělali? – francouzská 
komedie – Claude a Marie Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři 
dcery a jejich manželé, David, Rachid, Chao a Charles, se rozhodli 
opustit Francii. Každý z nich k tomu má dobrý důvod. Ale co ro-
diče? Ti udělají všechno pro to, aby jim mladí neodjeli někam na 

Ondřej Eremiáš – průlety objektů. Patrik Sedlák – světelný design. 
Uváděno s anglickými titulky. Uváděno v rámci PQ+.
14. 06. | 21.00 | Jan Mocek – Shadow Meadow – Shadow 
Meadow je choreografie pro stroboskopy, tělesně vnímatelné 
zvuky, vibrující prostor a obrazy, které se na sítnici oka tvoří bez-
prostředně po zhasnutí světel. Originální „dark performance“, jež má 
svou poetikou blízko jak k Samuelu Beckettovi, tak blackmetalové 
estetice, zobrazuje svět vše prostupující nejistoty a strachu, strachu 
z neznámého, strachu z budoucnosti, který ovládá současnou poli-
tickou situaci v Evropě. Když se díváte do tmy, tma se začne dívat na 
vás. UPOZORNĚNÍ: V představení se používá kouřostroj, stroboskop 
a další extrémní světelné efekty, není tudíž vhodné pro děti, těhotné 
a nemocné epilepsií | anglické titulky | uváděno v rámci PQ+. 
16. 06. | 21.00 | Franz Jan Jan – Vol. 1 – intimně zšeřelým 
prostorem se nesou jasná slova Franze Kafky. Do dialogu s nimi 
nesmlouvavě vstupují hudební tóny. Diváci, ležící na zemi či v po-
hodlí látkových lehátek, se těší zvukovým zážitkem, chvílemi 
atmosférickým, chvílemi energizujícím. Živě čtené deníky a krátké 
povídky doprovází improvizovaný elektronický hudební design. 
Dva umělci, jejichž dvě nasvícené lebky umocňují zážitek, servírují 
Kafku v jedinečném formátu nových souvislostí. Fandové přijdou 
zase za měsíc, chtějí víc. Jan Slovák - koncept, čtení, Jan Burian ml. 
– hudba, Tereza Bartůňková – prostor, Babeta Ondrová – grafika, 
Marek Číhal – artwork. 
17. 06. | 20.00 | Archa.lab / Kristýna Doležalová –  Experience 
Machine – emoce jsou neoddělitelnou součástí našich životů, 
prožíváme je všichni, nehledě na náš věk, profesi, společenské 
postavení, původ, gender nebo náboženské vyznání. Ulpívají na 
předmětech, naplňují místa, vážou se ke zvukům a vůním. Prolínají 
se hmotným světem okolo nás a utvářejí naše vzpomínky a zkuše-
nosti. Experience Machine zkoumá, jak můžeme sdílet vzpomínky 
prostřednictvím prožitků, pocitů a smyslových vjemů. Je to imersivní 
performance pro jednoho diváka, která používá afekt jako něco 
osobního a intimního, co překračuje hranice mezi rozdílnými iden-
titami a realitami, ve kterých žijeme. Experience Machine je cvičení 
v empatii a pochopení. Projekt vytvořily Kristýna Doležalová(CZ) 
a Lily Carmen Smith (UK). Work in Progress | vstup zdarma
19. 06. | 20.00 | THOMAS & RUHLLER – Diner – chodí po hla-
dině, porušují gravitaci, procházejí zdmi i stoletími. Jsou avantgar-
dou i muzeem. Jejich nenapodobitelný styl vzdoruje času i vkusu 
kritiků. Jsou nezařaditelní, provokativní a neodolatelní. Hrdinové 
novodobé performance – Thomas a Ruhller speciálně pro vás 
a exkluzivně pro Divadlo Archa prostírají na stříbře svůj Diner. 
Přijďte si pro magický divácký zážitek servírovaný s bezstarostnou 
improvizační lehkostí a rafinovanou elegancí. 
20. 06. | 15.00 | Veřejná prezentace ateliérů Archa.lab | 
vstup zdarma
| 15.00 | Taneční ateliér pro menší a větší děti 
| 16.00 | Fyzické a taneční divadlo pro všechny věkové 
kategorie I
| 17.30 | Fyzické a taneční divadlo pro všechny věkové 
kategorie II
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01. 06. | 14.30 a 19.00 | Osmý světadíl – muzikál s hity 
skupiny Elán
02. 06. | 13.30 | Osmý světadíl
03. 06. | 19.00 | Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem – 
divadelní kabaret složený z oblíbených scének z dílny Oldřicha 
Kaisera a Jiřího Lábuse z televizních pořadů Možná přijde i kou-
zelník a Ruská ruleta a s několika bonusy navíc, doprovázených 
písničkami Dáši Vokaté i improvizacemi.
04. 06. | 19.00 | Sbohem, zůstávám! – velký francouzský 
komediální hit se chlubí naprosto výjimečným hereckým obsa-
zením. Poprvé se v něm totiž scházejí na jednom jevišti dvě skvělé 
komičky Iva Janžurová a Jana Paulová, jejichž herecký koncert 
doprovázejí další výteční herci. Myslíte si, že máte svůj život vždy 
pod kontrolou a jste za všech okolností pány situace? Tato hra 
vás velmi rychle vyvede z omylu. Hrají: I. Janžurová, J. Paulová, 
P. Zedníček, J. Dulava/A. Procházka/M. Pleskot, rež. A. Procházka.   
05. 06. | 19.00 | Hrdý Budžes – Divadlo Kalich se stalo pražskou 
scénou slavné inscenace Divadla A. Dvořáka Příbram Hrdý Budžes, 
která se hraje neuvěřitelných 16 let a má na svém kontě víc než 
800 repríz. Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky 
Ireny Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní 
devítileté školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním 
pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými 
roky husákovské normalizace, tak jak se na počátku 70. let pro-
mítala do světa dětí i dospělých. Za mimořádný výkon v této roli 
získala Barbora Hrzánová Cenu Thálie 2003. Hrají: B. Hrzánová, 
J. Vlčková, L. Jeník, rež. J. Schmiedt.
06. 06. | 19.00 | Veletoč – I. Janžurová přichází se svou au-
torskou 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 nesluči-
telnými osobními snahami. Advokátní poradce a psychiatr jsou 
stále na telefonu! Rež. Š. Caban, hrají: I. Janžurová, E. Holubová, 
M. Roden, S. Remundová, A. Bílík/P. Pálek.
07. 06. | 19.00 | Vlasy – muzikál
08. 06. | 14.30 a 19.00 | Vlasy 
09. 06. | 13.30 | Vlasy 
10. 06. | 19.00 | Plný kapsy šutrů – slavná inscenace, která 
bavila publikum úctyhodných 15 let nově v Divadle Kalich! Co to 
udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, dostanou-li se náhle do 
světa peněz a slávy? Nahlédnou do něj, když se stanou kompar-
sisty amerického velkofilmu, který natáčí hollywoodská filmová 

druhý konec světa. Pokračování úspěšné francouzské komedie 
vás opět zaručeně rozesměje. Hrají: Ch. Clavier, E. Fontan, F. Bel, 
A. Abittan a další, rež. P. de Chauveron | vstupné: 80 Kč | do 12 let 
nevhodné | kino
12. 06. | 18.00 | Závěrečný koncert – závěrečný koncert žáků 
ZUŠ Ratibořická | vstup zdarma (nutná vstupenka)
17. 06. | 18.00 | Párty se saxofonovými party – vystoupení 
žáků saxofonové třídy ZUŠ Ratibořická | vstup zdarma (nutná 
vstupenka)
19. 06. | 19.30 | Manželské etudy: Nová generace – Mirka 
a Kuba se seznámili na technoparty, narodila se jim dcera a roz-
hodli se vzít. Svatbou začíná sedm let štěstí, lásky i bolestivých 
pádů. Mladá dvojice čelí odvěkým výzvám, ale také lákadlům 
a záludnostem života v současném Česku. Přichází stěhování za 
město, druhé dítě, hypotéka, krize. Dokáže rodina společně pře-
konat největší překážku? Pomocí časosběrné metody zachycuje 
Hana Třeštíková ve svém režijním debutu soukromá dramata 
strhujícím způsobem. Navazuje tak na dílo své matky Heleny, 
která tento populární formát proslavila. Rež. H. Třeštíková | 
vstupné: 80 Kč | kino
25. 06. | 19.30 | Ženy v běhu – komedie o ženách, které se ne-
bojí vyběhnout štěstí naproti – Věra prožila s manželem báječný 
život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběh-
nout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí 
žádný problém. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale 
do startu přece zbývají tři měsíce. Stačí jen začít. Dcery se ovšem 
do běhání nehrnou. Mají úplně jiné starosti. Hrají: Z. Adamovská, 
T. Kostková, V. Khek Kubařová, J. Boková, O. Vetchý, V. Polívka, 
M. Hofmann, rež. M. Horský | vstupné: 80 Kč | kino
27. 06. | 19.30 | Vladimír Mišík a ETC. – Koncert Vladimíra 
Mišíka - zpěváka, skladatele a kytaristy. Jako host vystoupí Olin 
Nejezchleba & KYBABU | náhradní termín za zrušený únorový 
koncert | vstupné: 350 Kč

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

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

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

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

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

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

  bližší informace o muzikálech najdete v rubrice „Muzikály“
  program Hvězdného léta naleznete v rubrice „Divadelní festivaly“
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pár metrů společné chodby, ovšem oni dva jako by žili každý 
na jiné planetě. Ona – renomovaná psycholožka, on – mana-
žer 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 | Kočka v oregánu – jedna z nejúspěšnějších 
současných anglických komedií nabízí spoustu humoru i vážného 
citu a velké příležitosti pro výjimečně obsazený čtyřlístek herců. 
Střet jemných velkoměstských intelektuálů s venkovskou zemi-
tostí, dávné ambice, sny, touhy a v neposlední řadě vzájemné 
předsudky. Na tak pestré paletě témat staví tato konverzačně 
– situační komedie, která pojmenovává zdaleka nejen humorné 
aspekty naší současnosti. Hrají: B. Hrzánová, R. Holub, K. Cibul-
ková, Z. Velen, rež. L. Engelová.
22. 06. – 02. 09. | Letní scéna Hvězdné léto pod Žiž-
kovskou věží – Mahlerovy sady, Praha  3 | vstupenky na 
www.hvezdneleto.cz 

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 14.30–18.30 
  pokladna se otevírá také hodinu před každým představením  
a je otevřena až do začátku představení

  rezervované vstupenky doporučujeme vyzvednout nejpozději  
30 minut před začátkem. V tomto čase lze vyzvednout pouze lístky  
na aktuální představení!

  představení pro děti naleznete v rubrice „Divadla pro děti“

04. 06. | 19.30 | Když tělo promluví – co všechno se dozvíš, 
když se obrátíš dovnitř a spadneš do hlubiny svého těla? Nové 
autorské představení Nataši Burger | vstupné 250 Kč
05. 06. | 19.30 | Největší příběh všech dob – velcí komedio-
grafové našeho věku Norbert a Robert se vracejí | vstupné 220 Kč, 
ZTP, senioři, studenti 160 Kč
06. 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 | vstupné 220 Kč, ZTP, senioři, studenti 160 Kč
07. 06. | 19.30 | Brutál – Davey. Alan. Paul. Žijí. Sní. Umírají. Tři 
muži a jedna počítačová hra, která obrátila jejich životy naruby | 
vstupné 220 Kč, ZTP, senioři, studenti 160 Kč
09. 06. | 19.30 | Přicházíme v míru – povídání s autisty ne-
jen o autismu – setkání se světem autismu a autistů – poznejte 
osobně některé z nich, poznejte jejich talenty i nedokonalosti. 
Večerem provází Michal Roškaňuk a Jaroslav Dušek | vstupné 
180 Kč, ZTP, senioři, studenti 150 Kč

produkce v jejich malém irském městečku. Osobitě komentují 
situace a nové vztahy mezi členy štábu, hereckými hvězdami 
a místními venkovany. Ty všechny mistrně ztvárňují pouze dva 
herci. Režie: J. Kališová, hrají: M. Vladyka a R. Holub.
11. 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.
12. 06. | 19.00 | Žena za pultem 2: Pult osobnosti – le-
gendární 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
13. 06. | 19.00 | Lady Oskar – kdo by neznal Oskara, kultovní 
filmovou komedii, jeden ze skvostů ve filmografii Louise de Funése! 
Film byl natočen dle velmi úspěšné francouzské divadelní hry, 
která posloužila jako předloha i pro současnou komedii Lady Oskar. 
Tedy modernizovanou verzi, jež tentokrát dává velkou hereckou 
příležitost v hlavní roli ženě – komičce. Po podnikateli Bertrandovi 
tedy nyní přichází Clara Barnier, stejně rázná podnikatelka, matka, 
šéfová i manželka, jíž nic na světě nezlomí… kromě její vlastní 
rodiny! Hrají: J. Paulová, D. Suchařípa, L. Hampl, J. Kříž, D. Pfau-
serová/L. Hromádková, V. Fialová a B. Vyskočilová, rež. J. Paulová.
14. 06. | 19.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela Landy 
15. 06. | 14.30 a 19.00 | Krysař
16. 06. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál 
 Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové 
17. 06. | 19.00 | Titanic – komedie o nejbezpečnější plavbě 
všech dob je vtipnou parodií pro dva herce v mnoha úlohách. Gi-
gantická slavná loď, známé události jejího zániku, událost století, 
velký příběh, stovky a stovky osudů, ledovec, šťastné i nešťastné 
konce – to všechno nám v této komedii zahrají jen dva herci. Na co 
potřeboval Hollywood davy statistů a výpravné dekorace, dokážou 
zvládnout dva čeští mořeplavci s využitím základních divadelních 
technik imaginace, představivosti a pochopitelně zázraku. Hrají: 
F. Blažek a M. Vladyka, rež. J. Nvota
18. 06. | 19.00 | Pro tebe cokoliv – první české uvedení výbor-
né francouzské komedie, která baví celou Paříž. Mateřská láska 
nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, 
že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Sa-
mozřejmě jí podpoříte! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin 
převlečete do oblečení z biobavlny, sundáte paroží ze zdí a nově 
zařídíte celý byt, namísto steaku připravíte zeleninové hody a na 
výběrovou komisi zahrajete divadlo, že jste „alter-globalizační 
nadšenci“, i když nemáte ponětí, co to je. Hrají: J. Paulová, P. Zed-
níček, D. Suchařípa, L. Hampl, P. Vojáčková, S. Lewandowská, 
K. Kašpar, rež. P. Kracik.
19. 06. | 19.00 | Ani spolu, ani bez sebe – herečka Jana 
Paulová přivádí na naši divadelní scénu v české premiéře další 
velký komediální hit současné Paříže. Byty obou hrdinů dělí jen 
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13. 06. | 19.00 |… Hovory W: Večer Jiřího Wericha Petráška 
– spoluúčinkuje Pavel Meszároš a klavírista Karel Štolba, milými 
hosty budou režisér a producent Tomáš Magnusek a herečka 
Libuše Švormová | vstupné 120 Kč
21. 06. | 19.00 | Splněná přání Vlastimila Harapese – zají-
mavý večer plný ukázek z mistrovy tvorby propojený písničkami 
a patřičnou dávkou neopakovatelného humoru | pronájem ote-
vřený veřejnosti
26. 06. | 19.00 | Splněná přání Světlany Nálepkové – večer 
plný šansonu a hezkých písniček propojený poutavým vyprávěním 
ze života této osobité herečky a zpěvačky | pronájem otevřený 
veřejnosti
27. 06. | 19.30 | Sluha dvou pánů – C. Goldoni – komedie 
plná záměn a nedorozumění, které roztáčí sluha Truffaldino, ma-
zaný a přihlouplý zároveň | hraje Divadlo Bez debat | pronájem 
otevřený veřejnosti

DIVADLO KOLOWRAT
Kolowratský palác
Ovocný trh 6, 110 00 Praha 1
mobil: +420 720 964 836, 775 488 998
e-mail: divadlo@kolowrat.cz
www.divadlo-kolowrat.cz, www.kolowrat.cz

02. 06. | 19.30 | Léto s Monikou – I. Bergman – Bergmanův 
kultovní film z roku 1953 ani po letech od svého natočení neztrácí 
půvab a závažnost. Divadelní adaptace vzniklá k jeho poctě a osla-
vě stého výročí narození si klade stále tytéž otázky: jak je možné 
žít a budovat pevné pouto ve světě tak složitém, a tak plném 
ústupků a  kompromisů. Hrají: J.  Bechyňová, M.  Goldschmid, 
V. Kuzník, rež. A. Keita. 
04. 06. | 19.30 | Don Juan se vrací z války – Ö. von Horváth 
– groteskní nový, poválečný svět. Jaké je nyní postavení někdej-
šího pána tvorstva? Hrají: Z. Černá, Z. Novotná, A. Randárová, 
E. Zbranková a J. Svojanský, rež. V. Nejedlý.
05. 06. | 19.30 | Bílé noci – M. F. Dostojevskij – slavná drama-
tizace Dostojevského stejnojmenné novely o nenaplněné lásce 
dvou snílků. Bílé noci na břehu Něvy. Ani den ani noc. Ani sen 
ani skutečnost. Někdy stačí tak málo, aby se člověk cítil milován. 
Tak málo, až si musí klást otázku, zda se mu ta láska jen nezdá… 
Hrají: J. Svojanský, Z. Černá, rež. V. Nejedlý. 
06. 06. | 19.30 | Ze života loutek – I. Bergman – dramatická 
povídka, podle které vznikl méně známý, ale neméně důležitý 
televizní film. Bergman v tomto filmu pokládá otázku, zda je 
člověk pouze loutkou svého podvědomí nebo zda je schopen 
svobodného a dospělého rozhodování. Hrají: J. Suchý, Z. Černá 
a K. Dvořáček, rež. Š. Pácl.
07. 06. | 19.30 | Večer tříkrálový – W. Shakespeare – ze všeho 
nejdůležitější je přece umět si přiznat, že my lidé jsme jen pouhými 
blázny, protože naše konání, často zapříčiněné touhou, sebeláskou 

10. 06. | 20.00 | Let me be… – taneční rituál o nalezení svých 
nejhlubších pravd a věčné naději. Naposledy v Praze! / A danced 
ritual about never giving up hope to advance through our deep-
est truths… Last time in Prague! | vstupné 250 Kč, ZTP, senioři, 
studenti 200 Kč
12. 06. | 19.30 | Neskonalá – šibeniční humor Michela Fabera 
spolu s poetickou melancholií Jiřího Bulise. Kabaret o tom, jak tra-
gické je najít životní lásku, protože ji dřív nebo později ztrácíme. 
„Kéž bych se dožil sta let, s Evou po boku, a nikdy nic takového ne-
napsal.“ Jenže co když všechno mění jediný její úsměv? | vstupné 
220 Kč, ZTP, senioři, studenti 160 Kč, Klub Mladých diváků 100 Kč
17. 06. | 19.30 | Hrobníkova nevěsta – hororózní příběh 
na motivy bratří Grimmů a Tima Burtona v podání fenomenálního 
divadla UJETO | vstupné 150 Kč
18. 06. | 19.30 | Hrobníkova nevěsta | vstupné 150 Kč
20. 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 | vstupné 250 Kč, ZTP, 
senioři, studenti 150 Kč
27. 06. | 20.00 | PYT + Present: 26 Pebbles | vstupné 250 Kč, 
zlevněné 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

03. 06. | 19.00 | Hvězdný večer – Ilona Svobodová – povídání 
o herectví a životě s herečkou a dabérkou známou nejen ze seriálu 
Ulice | vstupné 150 Kč, studenti a senioři 70 Kč
05. 06. | 19.30 | … A nebo tak – folkový koncert | pronájem 
otevřený veřejnosti 
06. 06. | 19.00 | MeziMěsto – koncert – kapela MeziMěsto 
je mladou folkovou kapelou, hrající autorské písničky z  pera 
kapelníka Ondřeje Podeszwy. Zahraje jeden ze svých klasických 
koncertů s bohatým programem, který potěší všechny fanoušky 
svými známými i méně známými melodiemi | pronájem otevřený 
veřejnosti
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10. 06. | 19.00 | Čarodějky v kuchyni – C. Smith – co se sta-
ne, když osud svede dvě zkušené kuchařky, které se dlouhá léta 
nenávidí, do společné televizní kuchařské šou? Co vyplave na 
povrch a kdo komu odpustí? To všechno zjistíte v brilantní komedii 
kanadské autorky. Hrají: M. Dolinová, S. Pogodová, V. Navrátil/ 
L. Ondřej, M. Duchek | vstupné: 330 Kč  

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

  pokladna otevřena: po–pá 10.00–19.00, so 14.00–18.00, ne 1 
hodinu před představením (pokud se nehraje, pokladna uzavřena)

  on-line rezervace a prodej: www.webticket.cz, prodej též v sítích 
Ticketportal, Ticket Art, Ticketmaster, Kulturní portál.cz a GoOut

  spojení: tram č. 6, 7, 14, 18, 24; zastávka Divadlo Na Fidlovačce

02. 06. | 15.00 | Cizinec – L. Shue
03. 06. | 19.00 | Výjimečný stav – M. Tesař | zadáno
04. 06. | 19.00 | Sugar (Někdo to rád horké) – P. Stone, 
J. Styne, B. Merill – muzikál
05. 06. | 10.30 | Po Fredrikovi – M. Brunn
05. 06. | 19.00 | Pravda – F. Zeller
06. 06. | 19.00 | Srnky – T. Svoboda
07. 06. | 19.00 | Třetí prst na levé ruce – D. Canavan | derniéra
08. 06. | 15.00 a 19.00 | Šakalí léta – P. Šabach, J. Hřebejk, 
P. Jarchovský, I. Hlas
11. 06. | 19.00 | Eva tropí hlouposti – F. Vavřincová
12. 06. | 19.00 | Výjimečný stav
13. 06. | 19.00 | Ženy na pokraji nervového zhroucení – 
D. Yazbeck, J. Lane – muzikál

či malichernou záští je zkrátka padlé na hlavu. Hrají: D. Krchňavý, 
L. Šafářová, M. Goldschmid, J. Bechyňová, Č. Vaculík, A. Randárová, 
V. Kuzník, K. Dvořáček, J. Svojanský a F. Djudja, rež. V. Nejedlý.
17. 06. | 19.30 | Bouřlivé jaro – A. Wesker – tragikomedie Bouř-
livé jaro  sleduje životní eskapády úspěšné herečky Gertrudy 
Matthews, která se do pozice uznávané a oceňované herečky do-
stala díky své píli a houževnatosti, k čemuž ji vybičovaly především 
konflikty s matkou. Její životní mozaiku nahlížející do zásadních 
životních okamžiků tvoří dvě časové roviny. V první je Gertruda 
na samém vrcholu kariéry, sbírá jednu cenu za druhou. V druhé 
žije Gertie sama, její sláva je na ústupu, divadlo s ní rozvázalo po 
pětadvaceti letech pracovní poměr. Hrají: V. Cibulková a P. Šimůnek.

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

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

Čarodějky v kuchyni

Soutěž o 2 x 2 vstupenky na představení 

Bílé noci v Divadle Kolowrat
v sezoně 2019/2020

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka Která herečka ztvární postavu 
Nastěnky v nově připravované 
inscenaci Bílé noci?
a) Jessica Bechyňová   b) Zuzana Černá
c) Lýdie Šafářová

Své odpovědi posílejte do 10. června  
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou 
na adresu redakce Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3.
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dělali v diamantovým dole, brali by něco jinýho.“. Úč. J. Hrušínský, 
M. Sitta, V. Zavřel, V. Liška, rež. J. Hřebejk | zadáno
14. 06. | 19.00 | Saturnin – Z. Jirotka – „Vítejte v časech, kdy se 
k sobě lidé chovali slušně“. Úč. M. Kern, J. Konečný, D. Pfausero-
vá, J. Kretschmerová/J. Sedláčková, M. Sitta, L. Hruška/D. Šváb, 
P. Vacek, V. Vodochodský, rež. P. Vacek
15. 06. | 17.00 | Je úchvatná! – P. Quilter – komedie o nejhorší 
zpěvačce na světě. Úč. J. Sedláčková, M. Pleštilová, L. Švormová, 
J. Hrušínský, V. Tobrman, rež. J. Hřebejk
16. 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. Pfau-
serová, K. Hrušínská, M. Sitta, J. Sedláčková, R. Stärz, M. Kern, 
rež. A. Goldflam
17. 06. | 19.00 | Poslední aristokratka | zadáno
19. 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/J. Ko-
nečný, rež. R. Balaš | nevhodné pro mládež do 12 let
20. 06. | 19.00 | Pánský klub

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

03. 06. | 19.00 | Pěna dní – B. Vian – „Chtěl bych se zamilovat. 
Ty by ses chtěl zamilovat. On, ona, ono, by se chtěli zamilovat.“ Colin 
a Chloé se dočkají a prožijí nejšťastnější dny v životě. Co přijde po 
nich? Rež. Z. Pantůček.
05. 06. | 19.00 | Hysterikon – I. Lausund – Jak vnímají svět ti, 
kteří právě přestali být dětmi. Na prahu dospělosti, se ocitáme 
v supermarketu. Vybíráme si příchuť jogurtu, rozhodujeme se, jak 
a s kým budeme žít. A už předem nás děsí představa, že nakou-
píme špatné zboží. Hru jako koláž zdánlivě náhodných situací ze 
supermarketu napsala současná německá dramatička se skupinou 
herců. Rež. P. Šimák.
06. 06. | 19.00 | Čardášová princezna – E. Kálmán – Patří 
k nejlepším operetám, které kdy byly napsány. Za doprovodu 
komorního orchestru pod taktovkou O.  Kunovského účinkují 
studenti oddělení klasického zpěvu. Rež. Z. Brabec | Koncertní sál
12. 06. | 19.00 | Pěna dní

14. 06. | 19.00 | Jeptišky – D. Goggin – muzikál
15. 06. | 15.00 | Eva tropí hlouposti
16. 06. | 17.00 | Taneční show Fantasy DC | host
17. 06. | 17.00 | ETIKETA aneb FAJN VĚDĚT | host
18. 06. | 17.00 | ETIKETA aneb FAJN VĚDĚT | host

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

02. 06. | 19.00 | Pánský klub – M. Balcar – „Nevěra není spo-
lečenský, ale přírodní úkaz.“ Friedrich Dürrenmatt. Tato inscenace 
je terapií pro všechny – zvlášť pro ty, kteří si myslí, že žádnou 
nepotřebují. Úč. K. Hrušínská, M. Šteindler, M. Stejskal/D. Šváb, 
Z. Žák, R. Stärz, M. Leták, rež. M. Balcar. 
04. 06. | 19.00 | Shylock – M. Leiren-Young – můžete si zapís-
kat, jestli chcete. Nakonec je to přece jen „korektní“ reakce. Úč. 
M. Kňažko (cena Thálie 2016), rež. R. Balaš | natáčí Česká televize
05. 06. | 19.00 | Shylock | natáčí Česká televize
06. 06. | 19.00 | Zahraj to znovu, Same – W. Allen – „S žen-
skýma to máš jednoduchý! Ještě jsem nepoznal žádnou, kterou 
by nepoučila facka, nebo dávka z pětačtyřicítky.“ Úč. J. Hrušínský, 
M. Šplechtová, M. Procházková/T. Němcová a M. Taclík/Z. Hruška, 
speciální hosté (z filmového záznamu) L. Šafránková a J. Abrhám, 
rež. O. Sokol | zadáno
09. 06. | 19.30 | Pánský klub
10. 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. Šplechto-
vá, M. Sitta, T. Němcová, rež. M. Balcar.
11. 06. | 19.00 | Charleyova teta – J. B. Thomas – komedie, 
která vás zbaví blbé nálady. Úč. P. Vacek, M. Kern, V. Liška, T. Něm-
cová, K. Hrušínská, M. Šplechtová/V. Zawadská, M. Sitta, Z. Ma-
ryška/L. Hruška, A. Schmidtmajerová/A. Daňková/D. Pfauserová, 
J. Hrušínský/Z. Hruška, rež. J. Hrušínský.
12. 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.
13. 06. | 19.00 | Práskni do bot – O.  McCafferty – „Když 
chtějí obkladači něco šlohnout, kradou dlaždičky. Kdyby 
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Hrají: M. Hudečková, D. Prachař, V. Hybnerová, S. Rašilov a L. Ry-
bová, rež. Z. Tyc
10. 06. | 19.00 | Cavewoman | host
11. 06. | 19.00 | Světáci – notoricky známá filmová hudební 
komedie Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského s písněmi Ev-
žena Illína a Vlastimila Hály z roku 1969 trůní od své premiéry 
na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů. V divadelní 
úpravě a v režii Lumíra Olšovského se na jevišti objeví stálice Di-
vadelní společnosti Háta, ale i nové populární tváře: M. Bočanová, 
A. Gondíková, V. Žehrová, O. Želenská, M. Absolonová, I. Andrlová 
anebo J. Zenáhlíková v rolích lehkých dam, M. Kantorková nebo 
V. Peterková v roli paní Trčkové, D. Gondík, M. Zounar, Z. Pantůček, 
A. Háma, F. Tomsa, L. Olšovský v rolích fasádníků a M. Sobotka, 
P. Vítek a L. Pečenka v ostatních rolích. Jako zvláštní hosté účinkují 
v roli emeritního profesora šarmantní J. Přeučil nebo „dechovkový 
král“ J. Opl | Divadelní společnost Háta
13. 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. Vondrá-
ček, K. Šildová a L. Olšovský, rež. A. Procházka
14. 06. | 19.00 | Perfect days | host
15. 06. | 19.00 | Dva nahatý chlapi | host
16. 06. | 19.00 | Velké lásky v malém hotelu | Divadelní 
společnost Háta 
17. 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
18. 06. | 19.00 | VZPOURA NEVĚST – J. R. Schmiedtová, M. Do-
ležalová – láska je láska, ale řízek je řízek. Vítejte v agentuře Be-
remese.cz – tradice, profesionalita, pozitivní reference! Budete-li 
se vdávat, nesmíte zapomenout na nic důležitého: sladit kytici 
s kravatou ženicha, objednat koláčky a hlavně získat duševní klid 
a vyrovnanost. Hrají: D. Šinkorová, M. Bittnerová, Z. Slavíková, 
K. Macháčková, R. Trsťan a další | premiéra
19. 06. | 19.00 | Caveman | host
20. 06. | 19.00 | Zamilovaný sukničkář | Divadelní společnost 
Háta
24. 06. | 19.00 | Jo, není to jednoduché – J.-C.Islert – ko-
medie o tom, jak může dopadnout doučování matematiky pod 

13. 06. | 19.00 | Letem muzikálovým světem –pojďte s námi 
proletět historií světového muzikálu! Čeká vás několik zastávek 
v nejrůznějších dobách a místech 20. století. Hrají studenti 5. a 6. 
ročníku oddělení populárního zpěvu. Rež. L. Pečenka.
17. 06. | 19.00 | Hysterikon
20. 06. | 19.00 | Čardášová princezna | Koncertní sál

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: 250–599 Kč

 01. 06. | 19.00 | Cavewoman | host
02. 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. Pindeo-
vá, A. Kerestéšová, M. Sejnová, P. Stach, J. Krafka, rež. P. Hruška.
03. 06. | 19.00| Plnou parou – R.  Heinersdorff  – sauna 
osamělého luxusního wellness hotelu, tajná pracovní a milost-
ná schůzka, touha po dítěti a potřeba sponzorského daru, to 
jsou atraktivní ingredience pro brilantní komedii plnou záměn 
a zmatků, která ale končí laskavým smířením. Hrají. L. Vlasáková, 
J. Dolanský, M. Etzler, P. Horvátová/A. Doláková, R. Trsťan, rež. 
P. Svojtka. 
04. 06. | 19.00 | Hvězdné manýry – M. McKeever – hvězdné 
manýry jsou tak povedená, rychlá a bláznivá fraška, že by se za 
ni nemusel stydět ani mistr tohoto žánru Feydeau. Hrají: L. Va-
culík, M. Bočanová, V. Žehrová, R. Pavlovičová, F. Tomsa, P. Rychlá 
| Divadelní společnost Háta 
05. 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 Čino-
herním klubu. Komedii, odehrávající se v pokoji jednoho penzi-
onu, kam si nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté předpisy
06. 06. | 19.00 | Caveman | host
07. – 08. 06.  | Mental Power Prague Film Festival 2019 
| host
09. 06. | 19.00 | Miláček Anna – M. Camoletti – aneb co se 
stane, když si záletní manželé přivedou domů každý svého dra-
houška. Ještě, že služka Anna má tolik důvtipu a situaci zvládne! 
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M. Roneš, T. Slavíček, D. Čárová, P. Mourková, T. Nekudová, P. Se-
merád, rež. H. Gregorová | derniéra
06. 06. | 19.00 | Parfém v podezření – B. Druart – pět žen, 
dva policisté, jedna mrtvola, jeden luxusní parfém. Hledá se vrah. 
Napínavá francouzská krimi komedie rozehrává příběh pěti sester, 
do jejichž života zasáhla smrt majitelky nedalekého butiku. Hrají: 
J. Švandová, J. Smutná/V. Károlyi, S. Postlerová, V. Zawadská, 
R. Gošcíková, L. Burian, L. Malínek, rež. J. Nvota.
07. 06. | 19.00 | Stvoření světa – bez cenzury – K. Janák – 
ještě stále věříte báchorce o jablku? Myslíte si, že Eva skutečně 
vznikla z Adamova žebra? Nezdá se vám, že už je čas dozvědět se 
konečně pravdu?! Hrají: J. Rosák, V. Zawadská, R. Hrušínský ml., 
R. Goščíková a M. Enčev, rež. K. Janák.
10. 06. | 19.00 | Freddie – Concert show – ty největší hity 
skupiny Queen živě! R. Tomeš, J. Kříž/P. Strenáčik, P. Pálek, E. Če-
kan/M. Pošta, Ch. Doubravová/R. Goščíková, T. Nekudová/S. Post-
lerová a další.
12. 06. | 19.00 | Vyhazovači – J. Godber – 4 vyhazovači, na 
první pohled tvrdí a ostřílení chlapíci, kteří musí pohotově rozhod-
nout, náctiletí hoši připravující se na svůj velký večer, roztomilé 
nakadeřené slečny užívající si narozeninovou párty, … Energií 
sršící hudební komedie se skvělou hudbou a písněmi Ondřeje 
Brzobohatého. Hrají: P. Vágner, E. Čekan, V. Hájek, P. Pálek, rež. 
M. Kleis.
13. 06. | 19.00 | Tři letušky v posteli – K. Janák. Když už si 
myslíte, že máte tak dokonalý plán, že se nemůže nic hrozného 
stát, stane se něco ještě mnohem, mnohem horšího. Dva pilo-
ti, jeden byt a příliš mnoho milenek na jednu postel. Komedie 
o tom, co všechno se může stát na křižovatkách letových tras. 
Hrají: M. Hrabě, M. Enčev, P. Franěk, P. Mourková, K. Peřinová, 
D. Nesvačilová, V. Benoni/A. Kulovaná, rež. L. Burian 
17. 06. | 19.00 | Drahoušku, toužím po tobě… – M. Camo-
letti – francouzská situační komedie o lásce a žárlivosti. Známý 
advokát a jeho žena, zubní lékařka jsou v rozvodovém řízení. Pro-
blém je v tom, že jeho kancelář i její ordinace se nacházejí v jejich 
společném bytě. Hrají: E. Čekan, P. Pálek, M. Hrabě, K. Peřinová, 
Ch. Doubravová, rež. H. Gregorová
18. 06. | 11.00 | Přelet nad kukaččím hnízdem – 
D. Wasserman – aby se vyhnul vězení, zvolil psychiatrickou 
léčebnu. Ale možná udělal tu největší chybu svého života… 
Strhující příběh o souboji mezi manipulativní zdravotní sestrou 
a jejím nedobrovolným pacientem. Dramatizace stejnojmenné-
ho bestselleru Kena Keseyho posbírala spoustu cen, včetně ceny 
Newyorské kritiky a Tony Award, a hraje se s úspěchem po celém 
světě. Slávu Přeletu nad kukaččím hnízdem pak dovršila filmová 
adaptace Miloše Formana, která získala pět Oscarů – nejlepší 
film, herec, herečka, režisér a scénář. Hrají: M.Hrabě/L. Burian, 
R. Goščíková/A. Kulovaná, P. Klimeš, M. Enčev, L. Malínek, J. Žam-
pa/M. Šnajdr, K. Hábl/A. Hardt, A. Fišerová/B. Kepková, M. Roneš, 
M. Helma, rež. L. Burian | veřejná generálka
18. 06. | 19.00 | Řádí jako tajfun – R. Hawdon – slavná herecká 
dvojice Rachel a John Dudleyovi mají manželství plné hysterických 

peřinou. Úč. J. Langmajer, A. Gondíková, M. Timková, K. Krejčová 
a D. Punčochář, rež. P. Hruška
25. 06. | 19.00 | Cavewoman | host
26. 06. | 19.00 | Chlap na zabití | host
27. 06. | 19.00 | Hraběnka, aneb Zámek v Čechách – píše 
se rok 1958. Na svůj znárodněný zámek, do rodného městeč-
ka 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, ne-
snesitelná, 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 bri-
lantní, vtipné dialogy Hraběnky a komorníka Aloise, v nichž se 
naplno zaskví sofistikované herectví Elišky Balzerové a Davida 
Novotného.
28. 06. | 19.00 | Prachy !!! – R. Cooney – obrovský balík peněz 
může člověku naprosto rozvrátit život! Úč. V. Hybnerová, O. Vet-
chý, P. Kikinčuk, N. Boudová/S. Laurinová, M. Novotný, J. Štrébl, 
Z. Košata a R. Trsťan, rež. J. Kališová

DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO
Opletalova 5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 229 441
mobil: +420 773 460 094
e-mail: vstupenky@divadlorb.cz
www.divadlorb.cz

  pokladna otevřena po – pá: 14.00–19.00, so, ne a ve svátek: vždy 
jednu hodinu před představením (víkendy a svátky, kdy se nehraje,  
je pokladna zavřená).

  předprodej vstupenek zahajujeme vždy předposlední den v měsíci 
v 8.00.

03. 06. | 19.00 | Lakomec – J. B. Poquelin Moliére – kam až 
může vést chorobná závislost na majetku? Může být opravdu smy-
slem života jen jeho hromadění? Hrají: M. Enčev, J. Rosák/L. Buri-
an, D. Čárová/L. Kožinová, A. Fišerová, D. Nesvačilová/B. Kepková, 
M. Helma, D. Ondráček, O. Rošetzký, rež. L. Burian
04. 06. | 19.00 | Ženu, nebo život! – M. Camoletti. Co má 
udělat manžel, který zjistí, že ho jeho manželka podvádí? Může 
svého soka sám zabít jako v romantických dobách? Komedie plná 
italského temperamentu, francouzského šarmu, manželských 
nedorozumění a „rafinád“, ale především spousta legrace. Hrají: 
E. Čekan, M. Hrabě, P. Mourková, K. Peřinová, Ch. Doubravová, 
V. Benoni, rež. E. Čekan.
05. 06. | 19.00 | Cyrano – L. Feldek, O. Brzobohatý – nádherný 
historický příběh plný hrdosti a lásky, který nikdy nezestárnul! 
Touha a nenaplněná láska na pozadí válečných bojů. Hrají: E. Če-
kan, P. Pálek, K. Peřinová, P. Vágner/M. Hrabě, P. Šudoma, V. Hájek, 
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  Divadlo U Valšů provozuje Život90 z.ú., který poskytuje široké spekt-
rum služeb a pomoci seniorům. Více informací na www.zivot90.cz.

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

05. 06. | 16.00 | Polib tetičku aneb Nikdo není bez chyby 
– S. Williams – děj nás zavede do Londýna, kde nesmělý Leo-
nard žije po rozvodu s pubertální dcerou a svým veselým otcem, 
kterého se snaží dostat do domova důchodců, ale nikde ho pro 
jeho svéráznou povahu nechtějí. Leonard, aby si přivydělal, píše 
tajně knihu pod ženským pseudonymem, ale všechno se nečekaně 
zamotá, když se půvabná nakladatelka rozhodne knihu vydat… 
Hrají: J. Čenský, M. Pleštilová, P. Nový/K. Vlček, M. Kuntová/E. Jan-
sová, rež. J. Novák | vstupné 190 Kč | 100 Kč pro přátele Klubu Ž90
10. 06. | 15.00 | Dámská šatna – A. Goldflam – hra Dámská 
šatna poodhaluje jindy skryté atraktivní prostředí divadelního 
zákulisí. Ve čtyřech generačních rovinách dává nahlédnout do 
osudu čtyř hereček. Hrají: D. Kolářová, D. Batulková, E. Pacolá-
ková, P. Tenorová, rež. A. Goldflam | vstupné 190 Kč | 100 Kč pro 
přátele Klubu Ž90
11. 06. | 16.00 | Drahá Mathilda – tragikomický příběh osu-
dové lásky. Mathias je pětapadesátiletý Američan, kterému otec 
odkázal jedinou věc: luxusní byt v Paříži, s okny do Luxemburské 
zahrady. Bez jediného dolaru v kapse se vydá do onoho bytu, 
aby jej odhadl a prodal. Jaké je ale jeho překvapení, když ho zde 
uvítá stará dáma, která mu sdělí, že byt je sice jeho, ale otec se 
zavázal nechat ji zde dožít, a co víc, platit jí měsíční rentu ve výši 
dva a půl tisíce dolarů. Hrají: D. Kolářová, I. Svobodová a L. Veselý 
| vstupné 190 Kč | 100 Kč pro přátele Klubu Ž90
13. 06. | 19.00 | Nevěsta z obrázku – Měsíční běs – R. Kali-
noski – milostný příběh Arménů. Komplikovaný milostný příběh 
lidí, kteří byli vytrženi z vlastního životního kontextu. Manželé 
Aram a Seta jsou dva z hrstky Arménů, kteří skoro zázrakem pře-
žili vyhlazování Turky a hledají si cestu k sobě v daleké Americe. 
Podaří se jim založit rodinu po všem, co prožili? Psychologická hra 
s jemným humorem, která byla od roku 1995 uvedena s úspě-
chem ve 25 zemích a přeložena do 19 jazyků, z nichž posledním 
je turečtina. Autor za ni dostal mj. Moliérovu a Osbornovu cenu 
v Americe. Hrají: M. Kraus, D. Licková, I. Bareš/S. Lehký, M. Paz-
derka/J. Bánovec, rež. M. Tarant | vstupné 250 Kč | 150 Kč pro 
přátele Klubu Ž90
17. 06. | 16.00 | Legendy české opery – Miloslav Podskal-
ský – basista Miloslav Podskalský během své bohaté pěvecké 
kariéry vytvořil mnoho významných operních postav na operních 
scénách v Liberci, Plzni, Ostravě a od roku 1978 nejdříve pohos-
tinsky a poté v trvalém angažmá v Národním divadle v Praze. Je 
nesporně vynikajícím pěvcem příjemného témbru a kultivova-
ného projevu, rovněž vyučoval operní zpěv na HAMU v Praze. 
Pořadem provází Lubomír Havlák | vstupné 190 Kč | 100 Kč pro 
přátele Klubu Ž90

scén, rozchodů a návratů. Nezávisle na sobě, a samozřejmě bez 
vědomí toho druhého, se oba, se svými novými milenci, vydají 
strávit příjemný víkend ve venkovském hotýlku, kam kdysi jezdili 
spolu. Zběsilá komedie plná zvratů nakonec doběhne k překva-
pivému rozuzlení. Hrají: E. Čekan, M. Hrabě, K. Peřinová, Ch. 
Doubravová, K. Hábl, M. Enčev, L. Burian, J. Žampa, rež. L. Burian.
19. 06. | 19.00 | PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM | premiéra
24. 06. | 19.00 | Freddie – Concert show
25. 06. | 19.00 | Freddie – Concert show
26. 06. | 19.00 | Freddie – Concert show

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

02. 06. | 16.00 | Rosénka
04. 06. | 19.30 | Caveman – R. Becker – úč. J. Holík/J. Slach, 
rež. P. Hartl, hudba D. Kraus.
06. 06. | 19.30 | Cavewoman
12. 06. | 19.00 | Penzion Ponorka – hrají: L. Vaculík, J. Révai, 
R. Štolpa, A. Traganová, L. Lavičková, J. Galinová, H. Sršňová, 
M.Pawerová, L. Masár, P. Erlitz, J. Bouše, P. Kozák, rež. J. Galin
13. 06. | 19.30 | Caveman
17. 06. | 19.00 | Sborovna – hrají: P. Trávníček, U. Kluková, 
K. Kornová, P. Jindrová, H. Tunová, M. Fialková, Z. Havlas, rež. 
P. Trávníček
20. 06. | 19.00 | Víš přece, že neslyším, když teče voda – 
hrají: P. Nárožný, V. Vydra, J. Ptáčník, L. Švormová, D. Morávko-
vá/E. Janoušková, N. Konvalinková, rež. P. Háša
21. 06. | 19.30 | Cavewoman
26. 06. | 19.30 | Cavewoman
27. 06. | 19.30 | Caveman

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

  pokladna a rezervace po–pá 9.00–12.00 a 12.30–16.00, ve dnech 
večerního představení je pokladna otevřená do 19:00 hodin, o víken-
dech hodinu před představením

  rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejdéle 3 dny před 
představením 

  pro skupiny 10 a více osob máme připraveny zajímavé slevy.
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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 hrdino-
vé 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.
17. 06. | 11.00 | Čas pod psa – B. Buc – náhodné setkání 
tří žen: zaměstnané matky se starostmi o rodinu, frustrované 
ženy pod prášky, které zapíjí Armagnacem a mladé prodavačky 
v obchodě s prádlem. Všechny tři, každá více méně na konci 
svých sil, se náhodně setkají v zadní místnosti jedné pařížské 
kavárničky, kam jsou nuceny se uchýlit před nepřízní počasí 
a kde jsou posléze nuceny nedobrovolně strávit celou noc. To 
vše pod „dohledem“ místního číšníka, ironika a nepřítele žen. 
Hrají: T. Kostková, M. Málková, E. Josefíková, P. Nečas/K. Zima, 
rež. J. Nvota
18. 06. | 19.00 | Úhlavní přátelé – C. Greep – svěží francouz-
ská komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství 
aneb co způsobí neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem 
na návštěvu nejlepších přátel.  Hrají: T. Kostková, N. Boudová, 
M. Vladyka a R. Holub, rež. J. Seydler

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

03. 06. | 19.00 | Můžem i s mužem – autorské představení, 
co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné narozeni-
nové 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.
08. 06. | 19.30 | Řecký večer
10. 06. | 19.00 | Čtyři dohody – J. Dušek – Čtyři dohody za-
ložené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, 
který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek svobody, 
opravdového štěstí a lásky. Úč. J. Dušek, A. Vitouš a P. La Š´éz.
17. 06. | 19.00 | Léčivé divadlo Gabriely Filippi „Chlapec, 
který viděl pravdu“ – host: povídání s  Helenou Houdovou, 
spiritwoman.love, ženou-umělkyní, která se v napojení na matku 
zemi vnímá nejvíce jako voda, která lidem svítí na cestě poznání. 

25. 06. | 16.00 | Potomci slavných – zveme Vás na další setkání 
s potomky, příbuznými i důvěrně blízkými populárních a slavných 
osobností. Pozvání přijali Miriam Kantorková, Zuzana Nováková 
– vnučka Maxe Švabinského, Kristýna Novotná – dcera herečky 
Ireny Kačírkové, Vladimír Jindřich – vnuk hudebníka a etnografa 
Jindřicha Jindřicha. Hudebníci Pavel Půta a Andy Seidl, zahrají 
písně Osvobozeného divadla. Pořadem provází Vratislav Ebr | 
vstupné 190 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

03. 06. | 19.00 | Frankie & Johnny – T. McNally – krásný 
a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky. I když už máte za se-
bou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje!  Hrají: 
T. Kostková a A. Háma, rež. P. Kracik.
05. 06. | 19.00 | Můj nejlepší kamarád – E. Assous – Bernard 
a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní. Bernard pra-
cuje na skvělém postu v rodinném podniku své ženy Nelly, zároveň 
doplácí na svou vášeň sukničkáře. Svou milenku dokonce přivede 
do jiného stavu. Kdyby se o tom dozvěděla jeho manželka, přišel 
by o všechno. Proto požádá o pomoc svého kamaráda Phillipea, 
dobráka od kosti, který žije spořádaně se svou přítelkyní Alicí 
a nemá peněz nazbyt. Tím se roztáčí vynalézavý kolotoč situací 
a zápletek, na jehož konci není vůbec jisté, zda se Phillippeovi 
nezhroutí jeho vztah s Alicí a zda Bernardovi všechny jeho lži 
neprojdou. Hrají: A. Háma, P. Motloch, T. Kostková, N. Boudová, 
M. Sejnová/L. Okonová, rež. J. Nvota.
12. 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 pří-
mořského majáku, brilantní dialogy, strhující tempo a originální 
zápletka dávají téhle současné komedii obrovský potenciál. Hrají: 
J. Langmajer, A. Gondíková, rež. P. Hruška.
14. 06. | 19.00 | Hrdinové – tři veteráni z první světové války, 
Gustav, René a Fernand, spolu žijí v domově důchodců – pravidel-
ně se setkávají na terase svého současného útočiště, vzpomínají 
na svou minulost a popichují se, aniž tuší, že největší bitva je-
jich života je teprve čeká. Jeden je cynik s velkým srdcem, trpící 
strachem z vnějšího světa. Druhý každou chvíli omdlévá kvůli 
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02. 06. | 19.00 | Poprask na laguně – C. Goldoni – hrají: E. Ho-
lubová, J. Krausová, B. Klepl, K. Hádek, J. Stryková, M. Šoposká, 
K. Nováková, M. Maděrič, V. Jílek, M. Slaný, A. Fixová, R. Štabr-
ňák, J. Meduna, J. Ployhar, M. Ligač, V. Šanda a P. Pěknic, rež. 
M. Schejbal.
03. 06. | 19.00 | Líbánky na Jadranu
04. 06. | 19.00 | Odpočívej ve svém pokoji – D. Lindsay-
-Abaire – hrají: D. Kolářová, M. Vančurová, P. Stach, Š. Benoni, 
L. Pernetová, J. Ployhar, rež. M. Hanuš.
05. 06. | 19.00 | 4 sestry – P. Hartl – hrají: I. Chýlková, A. Šiško-
vá, J. Stryková, B. Kohoutová, R. Štabrňák, rež. P. Hartl.
06. 06. | 19.00 | Tomáš Kačo – My Home – klavírní recitál 
Tomáše Kača, klavíristy vybaveného talentem od přírody a ne-
změrnou pílí, ale také skladatele, zpěváka a aranžéra, jehož cesta 
je úžasným příběhem splněných životních snů. Své sólové recitály 
staví především na improvizaci, s níž rozehrává do neopakova-
telných hudebních končin svůj jedinečný styl založený na fúzi 
klasiky, jazzu a tradiční romské hudby. Odehrál množství recitálů 
v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Izraeli, ve Washingtonu 
či Los Angeles. Aplaudující Carnegie Hall byla však jen jednou 
z variant životních snů. 
07. 06. | 19.00 | Malý princ – na motivy knihy Antoina de 
Saint-Exupéryho – hraje: J. Cina, scénář: Š. Caban ve spolupráci 
s Darinou Abrahámovou, symfonická hudba a texty písní: Kryštof 
Marek, rež. Š. Caban.
08. 06. | 14.00 | Malý princ
08. 06. | 19.00 | Kutloch aneb I muži mají své dny – K. Mag-
nusson – hrají: B. Klepl/M. Maděrič, F. Blažek/R. Štabrňák, K. Há-
dek/V. Jílek, M. Slaný/P. Bláha, rež. J. Jirků.
09. 06. | 20.00 | Můj báječný rozvod – G. Aron – všech patnáct 
postav vytváří Eliška Balzerová, rež. J. Kališová | ADF Jan Balzer
10. 06. | 19.00 | Brouk v hlavě – G. Feydeau – hrají: F. Blažek, 
J. Schneiderová, R. Štabrňák, M. Slaný, L. Král, L. Pernetová/A. Fi-
xová, P. Pěknic, Š. Benoni, B. Kohoutová, J. Ployhar, K. Janáčková, 
L. Kofroň/V. Liška/M. Kubačák a M. Maděrič, rež. M. Schejbal.
11. 06. | 19.00 | Věra – P. Zelenka – hrají: I. Chýlková, B. Polívka, 
J. Stryková/L. Pernetová, P. Stach/K. Hádek, M. Pechlát/R. Zach, 
M. Kubačák, S. Remundová a M. Šoposká, rež. A. Nellis.
12. 06. | 19.00 | Věra
13. 06. | 19.00 | Brouk v hlavě
14. 06. | 19.00 | Odpočívej ve svém pokoji
15. 06. | 10.00 | Divadlo pod lupou – interaktivní prohlídka 
divadla – nahlédněte s námi za oponu a odhalte kouzlo a tajem-
ství skrytých divadelních zákoutí. Provedeme vás celým divadlem, 
vysvětlíme, jak vzniká inscenace, kdo je kdo v divadle a mnohé 
další! Zažijte ten magický pocit a postavte se na divadelní jeviště! 
Pořádáme skupinové prohlídky pro školy i pro veřejnost. Výklad 
je interaktivní a přizpůsobený věku účastníků.
15. 06. | 14.00 a  18.00 | EVITA – T.  Rice, A.  L. Webber – 
hrají: R.  Fišarová, P.  Strenáčik, K.  Roden/O.  Sokol, O.  Izdný 

23. 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. 

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

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

  změna programu vyhrazena! 

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

11. 06. | 19.00 | Zdeněk Izer na plný coole! – populární komik 
Zdeněk Izer v zábavné show, která nenechá vaše bránice ani na 
chvíli v klidu!
15. 06. | 19.00 | Hrdý Budžes – husákovská normalizace pohle-
dem osmileté školačky v podání Báry Hrzánové, která za tuto in-
scenaci získala Cenu Thálie. Hrají: B. Hrzánová, J. Vlčková, L. Jeník

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

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

  pokladna divadla Studio DVA – Malá scéna, Na Perštýně 6, Praha 1 
otevřena v den konání představení 2 h a 30 min před začátkem večer-
ního představení (v případě dopoledních a odpoledních představení 
je pokladna otevřena 1 hodinu před začátkem představení)

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

DIVADLO STUDIO DVA
01. 06. | 14.00 | SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné dob-
rodružství – H.  Miró – hrají: E.  Holubová/S.  Remundová, 
B. Klepl/M. Hanuš, J. Stryková/M. Váňová, V. Jílek/J. Meduna, 
J.  Ployhar, R.  Madeja/Z.  Šporc, M. Váňová/E.  Hanušová, rež. 
M. Hanuš.
01. 06. | 19.00 | Líbánky na Jadranu – P. Hartl – hrají: E. Holu-
bová, B. Klepl, M. Šoposká, V. Jílek/Š. Benoni, rež. P. Hartl.
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07. 06. | 19.30 | Oscar pro Emily – F. Bohnet, A. Alexy – hrají: 
P. Kostka, C. Mayerová, I. Lupták/V. Jílek, rež. P. Slavík
10. 06. | 19.30 | Manželství v kostce – L. Balák – hrají: O. Na-
vrátil, Z. Kronerová, rež. L. Balák | Divadlo Komediograf | host
11. 06. | 19.30 | Oscar pro Emily
12. 06. | 20.00 | Oscar pro Emily
13. 06. | 19.30 | Ničeho nelituji – Pocta Édith Piaf – koncert-
ní recitál plný příjemné atmosféry s nezaměnitelnou vůní Francie. 
Zazní světoznámé písně z repertoáru královny šansonu É. Piaf, ale 
také Ch. Aznavoura či J. Brela. Nenechte si ujít jedinečné předsta-
vení jedné z našich nejlepších šansoniérek R. Fišarové, která svým 
vystoupením dokáže dodat tu správnou noblesu a francouzský 
šarm. Českou É. Piaf doprovází vynikající běloruský akordeonista 
A. Yasinski a kytarista M. Linka.
14. 06. | 19.30 | Otevřené manželství – D. Fo, F. Rame – hrají: 
K. Roden, J. Krausová a P. Pěknic, rež. P. Hartl.
16. 06. | 19.30 | Otevřené manželství
17. 06. | 19.30 | Vše o ženách – M. Gavran – hrají: A. Šišková, 
J. Krausová a J. Schneiderová, rež. J. Janěková.
18. 06. | 19.30 | O lásce – P. Claudel – hrají: J. Krausová a K. Ro-
den, rež. A. Kraus.
19. 06. | 19.30 | Madame Rubinstein – J.  Misto – hra-
jí:  D.  Syslová, M.  Steinmasslová, J.  Hána, překlad: B.  Kuras, 
rež. P. Svojtka | ADF
20. 06. | 19.30 | Hovory o štěstí mezi čtyřma očima – P. Hartl 
– hrají: F. Blažek, J. Stryková/J. Schneiderová, K. Hádek/M. Slaný, 
M. Šoposká a R. Štabrňák, rež. P. Hartl.
21. 06. | 19.30 | Ničeho nelituji – Pocta Édith Piaf
24. 06. | 19.30 | O lásce
25. 06. | 19.30 | Ničeho nelituji – Pocta Édith Piaf

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

 A bezbariérový přístup
  předprodej na září se koná 17. června v 16.00
  pokladna otevřena denně kromě neděle 16.00–20.00 
  po začátku představení není možný vstup do hlediště

03. 06. | 20.00 | Adresát neznámý – fascinující prózu Ameri-
čanky Kressmann Taylor o smrtící síle slova přednesou Jiří Dvořák 
a Jan Hartl. Ze záznamu uslyšíte neopakovatelný hlas Josefa So-
mra. Režie rozhlasové i jevištní verze: L. Engelová.
04. 06. | 20.00 | Hodně smíchu a pár slz aneb Co život 
dal a vzal Betty MacDonaldové – životní a úsměvný optimi-
smus slavné spisovatelky Betty Mac Donaldové se k nám vrací 
prostřednictvím vzpomínek její dlouholeté přítelkyně. Scénář: 

a V. Vyoralová/P. Kosková. Přebásnil: M. Prostějovský, hudební 
nastudování: K. Marek, rež. O. Sokol.
15. 06. | 14.00 | SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné dobro-
družství
16. 06. | 19.00 | Líbánky na Jadranu
17. 06. | 15.00 | Malý princ
17. 06. | 19.00 | Líbánky na Jadranu
19. 06. | 19.00 | Vzhůru do divočiny – M. Riml – hrají: J. Krau-
sová, K. Roden, K. Badinková Nováková, rež. D. Abrahámová
20. 06. | 19.00 | Bond / Medea – Cabani – hrají: I. Chýlková, 
P. Fejk, J. Kraus, J. Voverková/P. Kosková, Z. Stavná/M. Absolonová, 
P. Strenáčik, P. Nesvačilová, M. Slaný, V. Jílek, V. Liška. Tanečnice 
– Chór: T. R. Solařová, Z. Havrlantová, V. Skalická, T. Machová, 
K. Šútovská, I. Szantová, L. Červíková, A. Míšková, L. Horčičková, 
P. Podzimková. Animátoři, Technici a Vedlejší postavy: M. Caban, 
Š. Caban a V. Kopecký, rež. Cabani.
21. 06. | 19.00 | Bond / Medea
22. 06. | 14.00 | Šíleně smutná princezna – F. Vlček, B. Ze-
man – hrají: B. Kohoutová, J. Cina, J. Kraus, B. Klepl, D. Kolářová, 
A. Šišková, R. Štabrňák a další. Původní scénář: F. Vlček, B. Ze-
man, hudba: J. Hammer, texty písní: I. Fischer, J. Fischer, divadelní 
adaptace: Š. Caban, rež. Š. Caban, hudební nastudování: K. Marek.
22. 06. | 19.00 | Hvězda – P. Hartl – hraje: E. Holubová, rež. 
P. Hartl.
23. 06. | 14.00 | Šíleně smutná princezna 
23. 06. | 19.00 | Hvězda 
24. 06. | 20.00 | Můj báječný rozvod
25. 05. | 19.00 | Les – A. N. Ostrovskij – hrají: I. Janžurová, 
I. Orozovič, I. Bareš, V. Javorský, M. Zoubková, V. Beneš, F. Kaň-
kovský, M. Mejzlík, J. Tesařová, rež. M. Dočekal.
26. 06. | 19.00 | Můj báječný rozvod
27. 06. | 15.00 | Vysavač – P. Hartl – hraje: B. Klepl, rež. P. Hartl.
28. 06. | 19.00 | Vše o mužích – M. Gavran – hrají: M. Kramár, 
F. Blažek a M. Slaný, rež. J. Janěková.
29. 06. | 19.00 | Vše o mužích
30. 06. | 19.00 | Vysavač

DIVADLO STUDIO DVA – MALÁ SCÉNA
Na Perštýně 6, 110 00 Praha 1

04. 06. | 19.30 | Odvrátená strana mesiaca – V. Klimáček 
– hrají: E. Vášáryová, V. Horján, D. Abrahámová, Z. Šebová/N. Pu-
klušová, rež. M. Amsler | Divadlo GUnaGU (Bratislava).
04. 06. | 19.30 | Šest tanečních hodin v šesti týdnech – 
R. Alfieri – hrají: Ch. Poullain, M. Kraus, rež. Z. Dušek | Divadlo 
Bolka Polívky (Brno)
06. 06. | 18.00 a 20.00 | Ing. Jaromír Stromšík, muž v síti 
– R. Levínský – hraje: P. Vaněk, rež. J. Ožvold.
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David Prachař byl oceněn za hru Novecento cenou Thálie 2006 
v kategorii mimořádný mužský jevištní výkon – činohra
18. 06. | 20.00 | Commedia finita – V. Hradská – je vtipnou 
hrou 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/M. Šajdková; D. Kolářová; M. Málková, rež. 
L. Engelová.
19. 06. | 20.00 | Martina Trchová & Trio – osobité autor-
ské písně, výrazný hlas, jazzová i klasická kytara, hladivý tón 
kontrabasu a pestrá rytmika. To vše je Martina Trchová & Trio 
s hudebními aranžemi na hranicích jazzu, blues, folku, latiny 
a šansonu. Základním motivem nového alba zpěvačky Marti-
ny Trchové oceněného Andělem 2016 je hledání domova: a to 
jak domovského místa ve světě, tak uvnitř nás v sobě samých. 
„Dodnes jsem vnímána jako písničkářka“, říká Martina Trchová, 
„ale věřím, že si náš nový projekt najde cestu k mnohem širšímu 
publiku, protože se nám podařilo najít pro písně kabát, který je 
energičtější a hudebně barevnější. A to vše, aniž bychom ubrali 
písním na křehkosti.“
20. 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, 
divadelního i filmového režiséra a výtvarníka Jeana Cocteaua. 
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
21. 06. | 11.00 | Rozmarné léto | veřejná generálka | vstupné 
150 Kč
23. 06. | 20.00 | ROZMARNÉ LÉTO – V. Vančura – komedie 
o lásce a žárlivosti, pozdním vzplanutí i brzkém vystřízlivění, 
o přátelství a především o tom, jak je krásné býti kadeřavým. 
Krokovy Vary jsou lázeňským městem dobré pověsti a dobré vody 
a třeba že jen deváté velikostí, tím že do nich Vladislav Vančura 
umístil svůj příběh, učinil je nesmrtelnými. Ve Viole máte jedineč-
nou šanci osvěžit se jejich nostalgickou atmosférou, zejména pak 
zřídlem autorovy kouzelné češtiny a přesvědčit se, že literárnímu 
příběhu svědčí nejen filmové plátno ale i divadelní jeviště. Ne-
boť řečeno s Vladislavem Vančurou: „Míra dálky je toulka, míra 
hojnosti je hlad a hra předchází před činy.“ Hrají: J. Štěpnička, 
V. Beneš, V. Helšus a Z. Slavíková. Divadelní adaptace: M. Velíšek, 
scéna: V. Vohlídal, kostýmy: I. Brádková, rež. M. Pavlík | premiéra 
| vstupné 400 Kč
25. 06. | 20.00 | Hodina diplomacie – C. Gely – osudový 
dialog, který zachránil Paříž a  její obyvatele… Dramatické 
setkání, ve kterém budoucnost Paříže závisí na vyjednávacích 
schopnostech švédského diplomata Raula Nordlinga. Co vlastně 
přesvědčilo loajálního německého generála Dietricha von Chol-
titze, otce tří malých dětí, aby se v srpnu 1944 vzepřel Hitlerovu 
rozkazu a ušetřil Paříž před totálním zničením? Jaká tajemství 
skrývá generálovo luxusní apartmá hotelu Meurice? Napínavý 

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.
05. 06. | 20.00 | Když teče do bot – A. P. Čechov – závěrečná 
část violo – čechovovského triptychu. Představení je určeno všem, 
kdo mají rádi vtip, jemnost, laskavost a nečekaná překvapení. 
Hrají: T. Medvecká, L. Malkina, J. Meduna a L. Jurek, choreografie: 
L. Senkevich, rež. L. Engelová.
06. 06. | 20.00 | Jako zázrakem / Jak dělat podobiznu ptá-
ka – J. Prévert – slavný francouzský básník, scénárista filmů 
Děti ráje a Setkání Seiny s Paříží, autor textů šansonů Edith Piaf 
slaví ve světě (i ve Viole) svůj velký návrat. Buďte spolu s Josefem 
Somrem, Davidem Novotným a Barborou Polákovou nebo Mášou 
Málkovou při tom. Scénář: L. Engelová a L. Němečková, scéna: 
I. Žídek, kostýmy: I. Brádková, hudební spolupráce: J. Pazour, 
rež. L. Engelová.
10. 06. | 20.00 | Moje velká ryba – O. Pavel – poetické vyprávě-
ní 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.
11. 06. | 20.00 | Stařec a moře – dramatická skica pro dva 
mužské hlasy – mistra a jeho učedníka – podle slavné novely 
Ernesta Hemingwaye. Hlas moře vytváří hudba Emila Viklické-
ho. Hrají: J. Somr a M. Holý, dramaturgie: J. Kudláčková, scéna: 
I. Žídek, rež. L. Engelová.
12. 06. | 20.00 | Smích jeviště i zákulisí – Naďa Konvalinková 
a Jaromír Meduna vzpomínají na setkání s Violou, otevřou oblí-
bené knížky, představí své zamilované autory a přidají i leccos 
z tajností jeviště i zákulisí. Přijďte se s námi před létem rozloučit 
s právě uplynulou divadelní sezonou! Klavír – Marcel Javorček. 
Večerem provází Robert Tamchyna | vstupné 300 Kč (beze slev)
13. 06. | 20.00 | Volnost, rovnost, gastronomie – anglický 
humorista Peter Mayle v rozkošném vyprávění o Provence řeší 
otázku: Proč Francouzi netloustnou. Náš večer bude volným po-
kračováním Tří gentlemanů, inscenace, ve které se na základě 
textů Karla Čapka a Petera Maylea zabýváme starou dobrou An-
glií. 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
14. 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. Dra-
maturgická 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 | na 
toto představení lze zakoupit max. 2 
17. 06. | 20.00 | Novecento – Magické piáno – A. Baricco – 
strhující příběh geniálního klavíristy Úč.: D. Prachař a E. Viklický. 
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D. Rous a P. Tenorová/M. Málková, rež. O. Zajíc | vstupné 300 Kč | 
po představení následuje Rozloučení se sezónou pro členy Klubu 
přátel VDM a ostatní, kteří mají rádi tuto scénu
14. 06. | 11.00 | Ta třetí | vstupné 120 Kč | hrajeme pro školy 
a seniory
14. 06. | 11.00 | Squat – M.  Sládek – komediální příběh 
s dramatickými prvky nejen o osobách na hraně společenských 
konvencí | vstupné 110 Kč | hraje DS Nahoďto
20. 06. | 19.30 | Země česká, domov můj – V. Mašková, F. No-
vák – příběh legionáře Františka Nováka. Hra o osudových chvílích 
člověka na pozadí bojů o Československo. Hrají: V. Udatný, M. Kač-
marčík, J. Hoffman, M. Málková, rež. P. Khek | vstupné 350 Kč 
25. 06. | 11.00 | Země česká, domov můj | vstupné 120 Kč | 
hrajeme pro školy a seniory

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

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

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

  online rezervace na červen: 1. 5. ve 12.00 zveřejnění programu 
s možností rezervace á 1000 Kč, 20. 5. od 17.00 rezervace za běžnou 
cenu, 28. 5. prodej nevyzvednutých vstupenek – telefonické 
rezervace od 10.00

02. 06. | 19.00 | Vražda v salónním coupé – Cimrman, Smol-
jak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
03. 06. | 19.00 | Akt – Cimrman, Svěrák | Divadlo Járy Cimr-
mana | zadáno
04. 06. | 19.00 | Posel z Liptákova – Cimrman, Smoljak, Svěrák 
| Divadlo Járy Cimrmana | ABO D
05. 06. | 19.00 | Vyšetřování ztráty třídní knihy – Cimrman, 
Smoljak | Divadlo Járy Cimrmana
06. 06. | 19.00 | Hospoda Na mýtince – Cimrman, Smoljak, 
Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana | zadáno
07. 06. | 19.00 | Fantastická žena – N. Foster | 3D company 
a Agetura Familie
08. 06. | 19.00 | Dobrý proti severáku – D. Glattauer, U. Ze-
mme | 3D company
09. 06. | 19.00 | Dlouhý, Široký a Krátkozraký – Cimrman, 
Smoljak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
10. 06. | 19.00 | České nebe – Cimrman, Smoljak, Svěrák | 
Divadlo Járy Cimrmana | zadáno
11. 06. | 19.00 | České nebe

souboj argumentů, slov a emocí. Vynikající příležitost pro dva zralé 
herce během jedné noci, v jedné chvíli, na jednom místě. Úspěš-
nou francouzskou hru podle skutečné události uvádíme v české 
premiéře. Hrají J. Šťastný, H. Bor, V. Vodochodský, rež. R. Lipus.
V divadelním baru vystavuje obrazy Jan Samec.

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

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

  rezervace a prodej vstupenek do Vršovického divadla MANA na 
internetu: webticket.cz nebo mailem produkce@vrsovickedivadlo.cz; 
SMS objednávkou na čísle 778 001 097, rovněž osobně v úředních 
hodinách farní kanceláře, ulice Moskevská 34, a na pokladně divadla 
v otevírací době po-pá 17 až 19, a hodinu před začátkem představení

  změna programu vyhrazena
  podpora: MČ Praha 10, Státní fond kultury ČR, Nadace život umělce.
  více informací k dětským představením naleznete v rubrice „Divadla 
pro děti“

03. 06. | 19.30 | Ta třetí – J. Havlíček, V. Mašková – dilema 
muže mezi dvěma ženami. Divadelní adaptace klasického románu 
Jaroslava Havlíčka. Hrají: L. Jurek, D. Pfauserová, S. Jachnická, 
V. Janků, P. Klimeš, L. Hädler Stirský, rež. R. Lipus | vstupné 350 Kč 
04. 06. | 17.30 | Gin Game – D. L. Coburn – tragikomedie o vý-
hrách a prohrách zdaleka ne jen těch karetních. Hrají: Z. Kronero-
vá, D. Sitek | vstupné 450 Kč | benefiční představení ve prospěch 
neziskové organizace Gaudia proti rakovině
04. 06. | 20.00 | MANA Bonus – debatní pořad se zajímavými 
hosty. Scénický rozhovor na aktuální téma. Host debaty: Radkin 
Honzák. Debatou provází Daniela Brůhová | vstupné 100/50 Kč  
06. 06. | 19.30 | Úča musí pryč! – L. Hübner – emoce vřou, 
známky dětí se rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná, a za 
všechno samozřejmě může učitelka! Hrají: D. Prachař, J. Janěková 
ml., K. Frejová, L. Rybová, I. Chmela, P. Špalková| vstupné 480 Kč 
| host Divadlo Verze
07. – 09. 06. | Vršovický festival talentů – 10. ročník pře-
hlídky autorské tvorby Talent drama studia pro děti a dospělé | 
vstupné 300 Kč | host Talent drama studio
10. 06. | 19.30 | Zahrada Jane Austenové – L. Lagronová – 
příběh slavné anglické autorky populárních románů, nahlédnutí 
do jejího privátního života pohledem převážně nevážným. Hrají: 
M. Málková, L. Štěpánková a A. Veldová. Rež. R. Lipus | vstupné 
350 Kč
11. 06. | 19.30 | Gin Game | vstupné 350 Kč 
13. 06. | 19.30 | Letní den – S. Mrožek – absurdní komedie 
o souboji dvou mužů o krásnou ženu a smysl života. Hrají: Z. Kalina, 
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03. – 05. 06. | 20.00 | The Little Prince Today – Malý princ 
procestoval celý vesmír, aby zjistil, co je v životě skutečně důležité. 
Nejvíc ho ale zaujala Země, krásná a podivuhodná planeta, kde 
se její obyvatelé chovají laskavě a ušlechtile, ale i nezodpovědně 
a krutě zároveň. Dejte volnost své představivosti a pojďte se spolu 
s námi podívat očima Malého prince, co všechno naše planeta 
zažívá. Nečekejte ovšem klasické filozofické zpracování! The Little 
prince Today je volnou adaptací klasického příběhu Antoina de 
Saint-Exupéryho.
06. – 09. 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 sty-
lem. Ukazuje, jak moderní komunikační technologie řídí i lidské 
osudy. Vykresluje lidský život humorně, poeticky a pravdivě be-
ze slov pouze pomocí výtvarných prvků černého divadla, tance, 
pantomimy a hudby.
11. – 12. 06. | 20.00 | LIFE IS LIFE 
13. – 15. 06. | 20.00 | The Little Prince Today
17. – 19. 06. | 20.00 | DEJA VU
20. – 23. 06. | 20.00 | LIFE IS LIFE 
24. – 26. 06. | 20.00 | The Little Prince Today
27. – 30. 06. | 20.00 | DEJA VU

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

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

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

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

01. 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 reperto-
áru Divadla Image. Zapomeňte na teorie a dopřejte si zábavnou 
lahůdku z naší divadelní kuchyně. Je výživná, lehce stravitelná 
a mentálně osvěžující.
02. 06. | 20.00 | Cabinet kuriosit a zázraků profesora Pra-
žáka – unikátní prezentace geniálních vynálezů, které málem 
změnily svět. Poeticko-technický zážitek na vlastní oči. Černé 
divadlo rozšiřuje možnosti lidstva. Vstup na vlastní nebezpečí.

12. 06. | 19.00 | Blaník – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana
13. 06. | 19.00 | Cimrman v říši hudby – Smoljak, Svěrák, 
Klusák | Divadlo Járy Cimrmana
14. 06. | 19.00 | TANEC NA KONCI LÉTA – B. Friel | Divadlo 
A. Dvořáka, Příbram | pražská premiéra | ABO C
15. 06. | 19.00 | Smích zakázán – M. Gavran | 3D company
16. 06. | 19.00 | Švestka – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana
17. 06. | 19.00 | NEVÍDANÍ AKADEMIKOVÉ – T. Prattchet, 
S. Briggs | Divadlo AQUALUNG | 1. česká premiéra | ABO B
18. 06. | 19.00 | NEVÍDANÍ AKADEMIKOVÉ – T. Prattchet, 
S. Briggs | Divadlo AQUALUNG | 2. česká premiéra 
21. 06. | 19.00 | The Act – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Cimrman 
English Theatre
01. 07. | 19.00 | Racek – A. P. Čechov | 3D company a Divadlo 
Plus
02. 07. | 19.00 | Racek
03. 07. | 19.00 | Racek

ČERNÁ DIVADLA

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

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

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

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

01. – 02. 06. | 20.00 | LIFE IS LIFE – humorné a zároveň poe-
tické 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 grotes-
kní, se střídají s poetikou černého divadla, moderní taneční čísla 
alternují s klasickým baletem a vše spojuje herecko-pantomimic-
ký projev hlavních představitelů. Den je plný zážitků, ale stejně 
jako v životě – vše má svůj konec.
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DIVADLO TA FANTASTIKA
Karlova 8, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 221 366-7 (pokladna)
www.tafantastika.cz

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

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

  předprodej vstupenek též v síti Ticketpro a BTI

Aspects of Alice

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

Light Art Show

03. 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.
04. 06. | 20.00 | The Best of Image
05. 06. | 20.00 | Afrikania
06. 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. 
07. 06. | 20.00 | Galaxia
08. 06. | 20.00 | The Best of Image
09. 06. | 20.00 | The Best of Image
10. 06. | 20.00 | Afrikania
11. 06. | 20.00 | Afrikania
12. 06. | 20.00 | Black Box – mozaika černodivadelních obrazů 
a tanečních výstupů kombinovaná s útržky příběhu téměř krimi-
nálního. Muž zákona v patách dvojici diletantských gangsterů.
13. 06. | 20.00 | The Best of Image
14. 06. | 20.00 | Galaxia
15. 06. | 20.00 | Galaxia
16. 06. | 20.00 | The Best of Image
17. 06. | 20.00 | The Best of Image
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 | The Best of Image
25. 06. | 20.00 | Afrikania
26. 06. | 20.00 | Afrikania
27. 06. | 20.00 | The Best of Image
28. 06. | 20.00 | The Best of Image
29. 06. | 20.00 | Galaxia
30. 06. | 20.00 | Galaxia
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nadčasovost tohoto muzikálu, jehož příběh, písně i poselství mo-
hou být až překvapivě současné. Přijďte si užít velkolepou oslavu 
lásky, svobody a tolerance. Setkáte se s oblíbenými interprety 
i s novými tvářemi vyhlášeného muzikálového týmu Divadla Ka-
lich. Hrají: P. Pálek/R. Tomeš, R. Pekárek/M. Peroutka, Ch. Doubra-
vová/P. Vraspírová, J. Fanta/Š. Komárek, S. Tlustá/M. Tomešová, 
L. Adam/J. Tenkrát, F. Hořejš/V. Novák, K. Bohatová/M. Křížo-
vá/K. Steinerová ad., rež. Š. Caban
08. 06. | 14.30 a 19.00 | Vlasy
09. 06. | 13.30 | Vlasy
14. 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 muzi-
kál na svém kontě více než 1000 repríz, odehraných jak v Čechách, 
tak i v zahraničí. Hrají: P. Pálek, R. Jašków/D. Suchařípa, M. Kří-
žová/K. Bohatová, M. Peroutka/R. Tomeš, M. Zounar/J. Apolenář, 
Heňo, F. Slováček jr./J. Šlégr, A. Slováčková/Ch. Doubravová aj., 
rež. M. Landa.
15. 06. | 14.30 a 19.00 | Krysař
16. 06. | 13.30 | Mauglí… jsme jedné krve – muzikál On-
dřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové má na svém kontě už více 
než 100 vyprodaných repríz! Příběh o přátelství, lásce, ale i o boji 
o přežití provází kromě nápadité hudby a vtipných textů také 
ojedinělá režie tandemu Skutr, která diváky překvapuje efektními 
výrazovými prostředky sahajícími až ke špičkovým akrobatickým 
číslům. Hrají: J. Korn, J. Zonyga, J. Kříž, L. Šoralová, J. Cina, C. Ka-
ssai, M. Tomešová, R. Tomeš, Z. Fric, V. Marek, R. Tesařík, P. Opava, 
M. Pleskot, R. Pavlovčinová.
23. 06. | 19.00 | Tomáš Klus – koncert
22. 06. – 02. 09. | Letní scéna Hvězdné léto pod žiž-
kovskou věží – Mahlerovy sady, Praha  3 | vstupenky na 
www.hvezdneleto.cz 

01. 06. | 17.00 | LIGHT ART SHOW v Divadle Ta Fantas-
tika – 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 nenapo-
dobitelnou světelnou animaci, dokresluje dramatický hudební 
doprovod. Odvezete si z Prahy zážitek, na který nikdy nezapo-
menete! Skvělá zábava pro celou rodinu. Součástí představení 
je interaktivní workshop | pokladna: 10.00–21.30 | rezervace: 
tel.: 222 221  366–7 | e-mail: predprodej@tafantastika.cz; 
www.lightartshow.cz

MUZIKÁLY

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

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

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

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

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

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

  program Hvězdného léta naleznete v rubrice „Divadelní festivaly“

01. 06. | 14.30 a 19.00 | Osmý světadíl – muzikál s hity 
skupiny Elán – poslední představení minimálně pro rok 2019! 
Písně, které jsou kultovní už pro tři generace fanoušků, prová-
zejí romantický příběh o lásce, touze a pominutelnosti oka-
mžiku štěstí. Diváci se mohou těšit na strhující výkony těch 
nejlepších herců naší muzikálové scény a  energickou show   
v režii a choreografii Jána Ďurovčíka. Hrají: T. Savka, T. Löbel, 
R. Tomeš, M. Doubravová, N. Pocisková, K. Steinerová, Z. Fric, 
J. Kříž, J. Révai, M. Pleskot, A. Stanková, Z. Krištofová – Kolářová, 
M. Štěchová aj.
02. 06. | 13.30 | Osmý světadíl
07. 06. | 19.00 | Vlasy – nechte se unést jedinečným příběhem 
a nábojem písní z muzikálu, který celosvětově proslavilo legen-
dární filmové zpracování Miloše Formana. V představení zní hit za 
hitem, songy jako Vodnář, Donna, Kéž slunce svítí… a celá řada 
dalších se už dávno staly nesmrtelnými. Slogan „květiNOVÉ děti“ 
nového nastudování režiséra a výtvarníka Š. Cabana naznačuje 
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13. 06. | 09.00 a 10.30 | Trapas nepřežiju! aneb Ten řízek 
nezvedej – Karel Louda je žák 8. B. Přichází do nové školy v no-
vém městě. Bojí se nového kolektivu, nových učitelů, sousedů 
a HOLEK… Velmi oblíbené představení, při kterém se baví teen-
ager i dospělý. Hrají M. Dolinová a L. Ondřej | od 11 let
14. 06. | 09.00 a 10.30 | Trapas nepřežiju! aneb Ten řízek 
nezvedej
18. 06. | 17.00 | Kašpárek a zlá liška | hraje LD Jiskra | od 3 let
25. 06. | 17.00 | Kašpárek a zlá liška

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

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

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

REDUTA 
Národní 20, Praha 1

04. 06. | 09.00 a 10.30 | Duhový hrad – interaktivní pohád-
ka pro pět smyslů (a šest barev) o společné cestě za duhovými 
barvami a za štěstím, spolu s kastelánkou můžete vstoupit do 
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. Křívánková, v roli Kastelánky R. Nechutová. 

Démoni současnosti

05. 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… Dyna-
mická inscenace Divadla Minaret vtahuje diváky přímo do příběhu 
a provokuje k hlubšímu zamyšlení nad vlastním životem. „Největší 

DIVADLA PRO DĚTI

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

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

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

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

09. 06. | 15.00 | O zlaté rybce – barevný svět pod vodní hladi-
nou, 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.
19. 06. | 09.30 | O zlaté rybce
25. 06. | 09.30 | Kaleidoskop – černo-divadelní pohyblivé 
obrazy tančících zvířat plné barev a kouzel střídají dva kamarádi 
mimové, kteří společně nebo sobě navzájem vymýšlejí různé 
kulišárny. Představení je vhodné pro děti od 4 let, ale pobaví 
se i dospělí. Pro děti hrálo Divadlo Image s úspěchem v mnoha 
zemích světa a nyní se těší na malé české diváky.

DIVADLO 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

04. 06. | 17.00 | Mlynář a kmotřička Smrt | hraje LD Jiskra 
| od 4 let
11. 06. | 17.00 | Mlynář a kmotřička Smrt
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01. 06. | 14.00 | Jak s Máničkou šili všichni čerti – „To je 
k uzoufání, nosit stále ty samé, staré a nemoderní šatičky,“ vzdy-
chá Mánička a smutně si prohlíží své spolužačky, pyšnící se  mode-
ly podle poslední módy. Za jejich kamarádství a za krásné šatičky 
by dala cokoliv. Přátelství Hurvínka, lásku bábinky a snad by se 
upsala i samotnému čertu. Od přání ke skutku není daleko. Pak 
už nezbývá než nastoupit do tramvaje a vydat se do Ďáblic. Do 
samého pekla, kde šijí všichni čerti… Jakou cenu bude muset.
02. 06. | 14.00 | Jak s Máničkou šili všichni čerti
04. 06. | 10.00 | Jak s Máničkou šili všichni čerti
06. 06. | 10.00 | Jak s Máničkou šili všichni čerti
08. 06. | 14.00 | Jak s Máničkou šili všichni čerti
09. 06. | 10.30 | Jak s Máničkou šili všichni čerti
11. 06. | 10.00 | Jak s Máničkou šili všichni čerti
12. 06. | 10.00 | Jak s Máničkou šili všichni čerti
15. 06. | 14.00 | Pohádky pro Hurvínka – Hurvínek s Má-
ničkou 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!
16. 06. | 10.30 | Pohádky pro Hurvínka
23. 06. | 14.00 | Hurvínkův popletený víkend – příběh o jed-
nom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava 
kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině, 
ale i dvěma medvíďatům, která utekla z cirkusu. Hra plná písniček 
a groteskních situací potěší i ty nejmenší diváky 

DIVADLO TRONÍČEK
Vladislavova 22, Praha 1
tel.: 774 554 227
e-mail: divadlo@orfeus.cz 
www.divadlotronicek.cz, www. orfeus.cz

16. 06. | 15.00 | Pohádka ptačí – K. Čapek – o čem si ptáci 
povídají? Co se stalo vrabčákovi z Dejvic? Jak k tomu ptáci přišli, 
že umějí létat? To vše se dozvíte v pohádce Karla Čapka, která 
nebyla dosud nikdy inscenovaná. Pohádka ptačí je z proslulého 
souboru Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako 
přívažek z roku 1932. Karel Čapek je bezesporu jedna z našich 
nejvýznamnějších osobností a to nejen v oboru literatury. Právě 
dnes nám chybí takové osobnosti, které se vymezují vůči všem 
„ismům“, vyzdvihují krásu lidského ducha a zároveň si umí dělat 
z člověka takovou tu krásnou legraci. Ve svých pohádkách Čapek 
rád fabuluje; jak a proč něco vzniklo a jeho „vysvětlení“ jsou pro-
dchnutá nezaměnitelným jemným humorem.
19. 06. | 18.00 | Fousatý případ Valeriána Draka – v de-
tektivní pohádce se věhlasný detektiv Valerián Drak vydává po 
stopě strašlivého lupiče Šestiprsťáka. Vyšetřování nebude tak 
jednoduché, jak se na první pohled zdá. Čím dál zamotanější 
zápletka zamotá hlavu všem. Místem činu zločinu je Staré Město 
pražské, není tedy až tak překvapivé, když do příběhu vstoupí 
tajemné síly, na které jsou i moderní vyšetřovací metody krátké. 
Jak jen tahle sranda dopadne …? Pro děti od 6 let.

démoni nespí pod postelí, ale v tvojí hlavě!“dynamickou hudebně 
pohybovou podívanou. „Největší démoni nespí pod postelí, ale v tvo-
jí 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

STUDIO DIVADLA MINARET 
Herecké kurzy, které zahrnují hlasovou i pohybovou prů-
pravu, jsou určeny dětem od 8 do 15 let. Bližší informace 
na tel. 730 141 693. 

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

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

  změna programu vyhrazena!

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ
Jungmannova 36/31, Praha 1

01. 06. | 11.00 | Maxipes Fík – příhody malé holčičky Áji a je-
jího kamaráda velkého psa - Maxipsa Fíka. Divadelní zpracování 
slavného večerníčku. Hrají: M. Sajlerová, Z. Tomeš, K. Nohýnek, 
P. Vojtíšek a další.
08. 06. | 11.00 | Pat a Mat jedou na dovolenou – legen-
dární 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/D. Kubásek
15. 06. | 11.00 | Čtyřlístek a talisman moci – a jsou tu zase! 
Báječný Čtyřlístek k vám zavítá se zbrusu novým a napínavým 
dobrodružstvím. Hrají: E. Ochmanová/D. Zábranská/I. Stejskalová, 
V. Krátký/T. Pospíšil, L. Klíma/O. Venclík, P. Vojtíšek/V. Maštalíř.

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

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

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

Město v pohybu 2019
pondělí ❙ 3. 6. 2019

Progres 2 ❙ David Koller s kapelou

úterý ❙ 4. 6. 2019

Kamelot ❙ Yo Yo Band

středa ❙ 5. 6. 2019

Black band ❙ Jazzování s F. Uhlířem a J. Jiráněm

čtvrtek ❙ 6. 6. 2019

Milan Peroutka se skupinou Perutě ❙ Tata Bojs

pátek ❙ 7. 6. 2019

Nirvana Czech Tribute – In The Name Of Cobain

Karel Kahovec a George & Beathovens

Queenie ❙ Uriah Heep Revival

sobota ❙ 8. 6. 2019

Adele Tribute Show ❙ The Pink Panthers

Support Lesbiens
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film
VYBÍRÁME Z PREMIÉR

OD 3. 6. 

PRADO – SBÍRKA PLNÁ DIVŮ
Itálie, 2019, dokumentární, 90 min

Kdyby tak muzea mohla vyprávět! Nový dokument o slavném 
španělském Museo del Prado má přesně tento cíl. Slavná budova 
v Madridu slaví 200 let existence a ve výpravném snímku přibližuje 
svůj příběh. Putování španělskou metropolí odhaluje nejen to nej-
lepší z obřích muzejních sbírek, ale i šest století španělského národa. 
Dějiny vyprávěné uměním, přes osm tisíc muzejních exponátů včet-
ně děl od géniů jako Goya, El Greco, Velázquez nebo Rubens, Tizian 
či Bosch, přesně to je nový dokument Prado – sbírka plná divů.

  Hrají: Jeremy Irons
  Režie: Valeria Parisi

OD 6. 6. 

LÁSKY JEDNÉ PLAVOVLÁSKY
Československo, 1965, romantický, komedie, drama, 77 min

Hrdinkou filmu Lásky jedné plavovlásky je mladičká blondýnka 
Andula. Žije na internátě v malém středočeském městečku, kde 
na jednoho muže připadá deset žen – a většina je stejně ženatých. 
Andula touží, stejně jako většina jejich kamarádek, po trošce prosté 
lidské lásky. Je nezkušená, snadno uvěří slibům a lichotkám. Prožije 
trapný večer ve společnosti tří obstarožních záložáků a téměř pod-
lehne jednomu z nich – Vacovskému. Až se konečně objeví ten pravý 
– mladý klavírista Milda. Když s ním stráví noc, je přesvědčena, že 
právě on je ten pravý. Vypraví se za svou láskou do Prahy. Když se 
seznámí s chlapcovými rodiči, zjistí, že vše je jinak.

  Hrají: Hana Brejchová, Vladimír Pucholt, Vladimír Menšík, 
Ivan Kheil, Jiří Hrubý, Milada Ježková, Josef Šebánek, Marie 
Salačová, Jarka Crkalová, Zdenka Lorencová, Táňa Zelinková, 
Jan Vostrčil, Josef Kolb, Antonín Blažejovský, Slavoj Banzet, 
Ota Heinitz, Otto Sattler, Antonín Keyř, Jindřich Heidelberg, 
Dana Valtová, Jana Nováková

  Režie: Miloš Forman

POSLEDNÍ VEČERY NA ZEMI
Čína, 2018, drama, mysteriózní, 138 min

Hypnotický romantizující neo noir nejtalentovanějšího ze součas-
ných čínských filmařů Gan Biho je magickou meditací o prostoru 
a  času i enigmatickou básní o ztrátě a bolesti. Film jako sen 
utkaný z nespolehlivé paměti a ještě nespolehlivější skutečnosti 
– barevně, světelně i kompozičně uhrančivý přelud narozený z 
melancholicky rozostřené přítomnosti a minulosti, která dost 
možná ani nebyla. Podmanivý rytmus a truchlivá obrazotvornost 
filmu o muži, který hledá svou dávno ztracenou lásku, evokuje 
ponuřejší a abstraktnější verzi raných filmů Wong Kar-Waie či 
vrcholných děl Andreje Tarkovského. Film, který nás zavádí do 
fantaskních ruin provinčního města Kaili na jihovýchodě Číny, 
vrcholí více než 50 minut trvajícím záběrem-zjevením natoče-
ným bez jediného střihu ve 3D. Poslední večery na Zemi staví na 
mesmerizujícím efektu a náladě více než na zápletkách a zřetelné 
distribuci informací, činí tak ale z dobrého důvodu. Čím méně toho 
totiž víme, tím méně toho zapomeneme.

  Hrají: Wei Tang, Sylvia Chang, Meng Li, Jue Huang, Yong-
zhong Chen, Hong–Chi Lee

  Režie: Gan Bi

OD 13. 6. 

BEATS
Velká Británie, 2019, drama, komedie, hudební, 101 min

Rok 1994, maloměsto ve středním Skotsku. Nejlepší kamarády 
Johnna a Spannera pojí pevné pouto. Nyní se ovšem ocitají na 
prahu dospělosti a jejich životní cesty se rozdělí: Johnno se stě-
huje za lepším životem do jiného města a Spanner bude muset 
čelit nejisté budoucnosti na vlastní pěst. Ale nadcházející léto 
bude jiné jak pro ně, tak pro celou zemi. Británie zažívá explozi 
freeparty scény a zrod největšího kontrakulturního hnutí mládeže 
v soudobých dějinách. Kluci toužící po dobrodružství a úniku se 
rozhodnou pro poslední společnou akci a vyrazí na nelegální rave. 
Ukradnou peníze Spannerovu staršímu bratrovi a pod mlhavým 
vedením D-Mana, dýdžeje z pirátské rozhlasové stanice, vstoupí 
do podsvětí charakterizovaného anarchií, svobodou a čelním 
střetem s pořádkovými silami. Beats vypráví univerzálně platný 
příběh o dospívání odehrávající se na pozadí hudby, která je stejně 
eklektická a elektrifikující jako scéna, jež se z ní zrodila. Je to 
příběh naší doby o přátelství, vzdoru a neodolatelné síle mládí.

  Hrají: Laura Fraser, Amy Manson, Kevin Mains, Rachel Jackson
  Režie: Brian Welsh
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SPITFIRE
Velká Británie, 2018, dokumentární, 99 min

Příběh letounu, který se stal nejslavnějším stíhacím letadlem, 
jaké kdy bylo vyrobeno. Film obsahuje cenné archivní záběry za 
40. let, kdy byl letoun bezkonkurenční. 

  Režie: David Fairhead, Ant Palmer
  Hudba: Chris Roe

OD 17. 6. 

PUNK JE HNED!
Slovensko, Česko, 2019, drama, 70 min

Drogově závislý pankáč Kwička žije se svojí družkou a synem 
v rozpadajícím se podnájmu. Jeho alternativní způsob života se 
střetne s tvrdou realitou, když dostane dopis od sociální péče 
s výstrahou, že mu bude dítě odebráno. Kwička se pokusí věci 
napravit, ale jeho impulzivní chování promění snahu o záchranu 
ve volný pád. Režijní debut Juraje Šlauka se inspiruje osudy lidí 
žijících na periferii.

  Hrají: Pavol Kovačovský, Juraj Gerža, Mário Fríbert, František 
Škorpík, Patrícia Schürrerová, Ľudmila Marošová, Marián Rác

  Režie: Juro Šlauka

OD 20. 6. 

PODFUKÁŘKY
USA, 2019, komedie, 94 min

Svět je plný bohatých, zkažených a sebejistých mužů. A přesně 
takové milují hrdinky komedie Podfukářky. Okouzlující Angličance 
Josephine (Anne Hathaway) a trošku neohrabané Američance 
Penny (Rebel Wilson) totiž nejde o lásku, ale jen a jen o peníze. 

hodně peněz. Tyto dvě podvodnice jsou jasným důkazem, že žen-
ské pokolení nelze podceňovat v žádném povolání. Dokonalá 
profesionálka se po náhodném setkání ve vlaku podujme zasvětit 
nadšenou amatérku do tajů svádění a okrádání mužů. S vypětím 
všech sil a po sérii neuvěřitelných zážitků se Josephine podaří 
z Penny vykřesat kolegyni na úrovni, sice trošku nekonvenční, 
ale zato s obrovským potenciálem. A najednou se ze žákyně stává 
vážná konkurentka. Která z nich bude nakonec úspěšnější?

  Hrají: Anne Hathaway, Rebel Wilson, Tim Blake Nelson, Alex 
Sharp, Ingrid Oliver, Meena Rayann, Raffaello Degruttola, 
Deepak Anand, Aaron Neil, Tom Moutchi, Joe Manjón, Casper 
Christensen

  Režie: Chris Addison

OD 27. 6. 

SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA
USA, 2019, drama, 93 min

Daniel je romantik, který věří na osud. Když potká Natašu, oka-
mžitě mezi nimi přeskočí jiskra. Nataša je však nucena ještě týž 
den opustit Ameriku, a proto bojuje s pocitem, který ji k Danielovi 
přitahuje. Kromě toho se snaží zabránit i náhlé deportaci. Daniel 
je však pevně přesvědčen, že jejich setkání nebylo náhodné, a že 
jsou si navzájem předurčeni.

  Hrají: Yara Shahidi, Charles Melton – GBenga Akinnagbe, 
Cathy Shim, Faith Logan

  Režie: Ry Russo–Young

YESTERDAY
Velká Británie, 2019, komedie, hudební, romantický, fantasy, 
112 min

Hudební komedie Yesterday vypráví neuvěřitelný příběh neúspěš-
ného muzikanta, který vyhraje jackpot v životní loterii. Jak se to 
stane? Jednou ráno se probudí a zjistí, že nikdo na světě si nepa-
matuje na legendární skupinu Beatles a její písničky. Na Ringa, 
Paula, George a Johna si vzpomíná jen on, a to mu dává příležitost 
stvořit hromadu nesmrtelných hitů, které mu zajistí bohatství 
a slávu, tedy všechno, co si člověk může přát. Skoro všechno. Ne 
nadarmo Beatles složili i písničku „All You Need Is Love“.

  Hrají: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran, 
Ana de Armas, Lamorne Morris, Sophia Di Martino, Joel Fry, 
Ellise Chappell, Dominic Coleman, Marjana Spivak, Atul 
Sharma, Jennifer Armour, Camille Chen

  Režie: Danny Boyle
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PROGRAMY KIN 
  uzávěrka tohoto vydání byla 10. května, uvádíme programy aktuální 
k tomuto datu, změna programu vyhrazena

  uvádíme pouze programy, které provozovatelé dodají ke zveřejnění

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

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

01. 06. | 13.30 | Aladin – USA – česká verze
01. 06. | 13.45 | Ženy v běhu – ČR 
01. 06. | 15.45 | Skleněný pokoj – ČR/SR 
01. 06. | 16.15 | Zrodila se hvězda – USA 
01. 06. | 18.00 | Rocketman – GB/USA 
01. 06. | 19.00 | Nikdy neodvracej zrak – SRN/Itálie 
01. 06. | 20.30 | Bolest a sláva – Španělsko 
02. 06. | 13.30 | Aladin – USA – české titulky
02. 06. | 14.00 | Skleněný pokoj – ČR/SR 
02. 06. | 16.30 | Světové malířství na plátnech: Van Gogh 

& Japonsko
02. 06. | 16.15 | Zelená kniha – USA 
02. 06. | 18.30 | Bolest a sláva – Španělsko 
02. 06. | 19.00 | Nikdy neodvracej zrak – SRN/Itálie 
03. 06. | 13.30 | Skleněný pokoj – ČR/SR 
03. 06. | 14.00 | Rocketman – GB/USA 
03. 06. | 16.00 | Ženy v běhu – ČR 
03. 06. | 16.45 | Bolest a sláva – Španělsko 
03. 06. | 18.00 | Bohemian Rhapsody – GB/USA 
03. 06. | 19.00 | Nikdy neodvracej zrak – SRN/Itálie 
03. 06. | 20.30 | Stars Night: Iron Sky 2
04. 06. | 16.00 | Skleněný pokoj – ČR/SR 
04. 06. | 16.45 | Bolest a sláva – Španělsko 
04. 06. | 18.15 | Rocketman – GB/USA 
04. 06. | 19.00 | Nikdy neodvracej zrak – SRN/Itálie 
04. 06. | 20.45 | Bolest a sláva – Španělsko 
05. 06. | 13.30 | Senior Art: Moje století – ČR
05. 06. | 16.00 | Skleněný pokoj – ČR/SR 
05. 06. | 16.45 | Bolest a sláva – Španělsko 
05. 06. | 18.15 | Rocketman – GB/USA 
05. 06. | 19.00 | Nikdy neodvracej zrak – SRN/Itálie 
05. 06. | 20.45 | Bolest a sláva – Španělsko 
06. 06. | 16.00 | Tři blízcí neznámí – GB 
06. 06. | 17.00 | Skleněný pokoj – ČR/SR 

06. 06. | 18.00 | Rocketman – GB/USA 
06. 06. | 19.15 | Nikdy neodvracej zrak – SRN/Itálie 
06. 06. | 20.30 | Bolest a sláva – Španělsko 
07. 06. | 13.30 | Bohemian Rhapsody – GB/USA 
07. 06. | 14.30 | Rocketman – GB/USA 
07. 06. | 16.00 | Tři blízcí neznámí – GB 
07. 06. | 17.00 | Skleněný pokoj – ČR/SR 
07. 06. | 18.00 | Rocketman – GB/USA 
07. 06. | 19.15 | Nikdy neodvracej zrak – SRN/Itálie 
07. 06. | 20.30 | Bolest a sláva – Španělsko 
08. 06. | 13.00 | Psí poslání 2 – USA – česká verze
08. 06. | 13.30 | Rocketman – GB/USA 
08. 06. | 15.00 | Nikdy neodvracej zrak – SRN/Itálie 
08. 06. | 16.00 | Free Solo – USA 
08. 06. | 18.15 | Bolest a sláva – Španělsko 
08. 06. | 18.30 | Věrní nevěrní – Francie 
08. 06. | 20.15 | Zelená kniha – USA 
08. 06. | 20.30 | Rocketman – GB/USA 
09. 06. | 13.00 | Psí poslání 2 – USA – česká verze
09. 06. | 13.15 | Free Solo – USA 
09. 06. | 15.00 | Nikdy neodvracej zrak – SRN/Itálie 
09. 06. | 15.30 | Bolest a sláva – Španělsko 
09. 06. | 19.30 | Koncert Pražského filmového orchestru
09. 06. | 18.30 | Věrní nevěrní – Francie
09. 06. | 20.15 | Tři blízcí neznámí – GB 
10. 06. | 13.30 | Mia a bílý lev, Fra/SRN/JAR – česká verze 
10. 06. | 15.15 | Rocketman – GB/USA 
10. 06. | 16.00 | Tři blízcí neznámí – GB 
10. 06. | 17.45 | Free Solo – USA 
10. 06. | 18.00 | FILM IS GREAT: přehlídka britských filmů
10. 06. | 18.00 | Beats – slavnostní zahájení, vstupenky 

v prodeji 
10. 06. | 20.00 | Poslední večery na Zemi – Čína 
10. 06. | 20.30 | FILM IS GREAT: Brankář 
11. 06. | 15.45 | Rocketman – GB/USA 
11. 06. | 16.15 | Tři blízcí neznámí – GB 
11. 06. | 18.15 | Bolest a sláva – Španělsko 
11. 06. | 18.30 | FILM IS GREAT: Spitfire 
11. 06. | 20.30 | Poslední večery na Zemi – Čína 
11. 06. | 20.45 | FILM IS GREAT: Bouřlivé výšiny 
12. 06. | 13.30 | Senior Art: Trhlina – SR 
12. 06. | 15.45 | Rocketman – GB/USA 
12. 06. | 16.00 | Tři blízcí neznámí – GB 
12. 06. | 18.00 | FILM IS GREAT: Florencino knihkupectví 
12. 06. | 18.15 | Bolest a sláva – Španělsko 
12. 06. | 20.30 | FILM IS GREAT: Nikdys nebyl 
12. 06. | 20.30 | Cestovatelské kino: Vietnam
13. 06. | 16.00 | FILM IS GREAT: Zabití posvátného jelena 
13. 06. | 16.15 | Tři blízcí neznámí – GB 
13. 06. | 18.15 | Bolest a sláva – Španělsko 
13. 06. | 18.30 | FILM IS GREAT: Brankář 
13. 06. | 20.30 | Rocketman – GB/USA 
13. 06. | 20.45 | FILM IS GREAT: Beats 
14. 06. | 13.30 | Bolest a sláva – Španělsko 
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14. 06. | 15.00 | Rocketman – GB/USA 
14. 06. | 16.00 | Tři blízcí neznámí – GB 
14. 06. | 17.30 | Genesis, Kanada 
14. 06. | 18.00 | Rocketman – GB/USA 
14. 06. | 20.15 | Zelená kniha – USA 
14. 06. | 20.30 | Bolest a sláva – Španělsko 
15. 06. | 13.00 | Psí poslání 2 – USA – česká verze
15. 06. | 15.00 | Co jsme komu ZASE udělali? – Francie 
15. 06. | 15.15 | Rocketman – GB/USA 
15. 06. | 17.45 | Bolest a sláva – Španělsko 
15. 06. | 20.00 | Rocketman – GB/USA 
15. 06. | 20.15 | Zelená kniha – USA 
16. 06. | 13.00 | Psí poslání 2 – USA – česká verze
16. 06. | 14.30 | Rocketman – GB/USA 
16. 06. | 15.00 | Co jsme komu ZASE udělali? – Francie 
16. 06. | 17.00 | Prado – sbírka plná divů – Itálie
16. 06. | 17.15 | Genesis, Kanada 
16. 06. | 19.00 | Rocketman – GB/USA 
16. 06. | 20.15 | Bolest a sláva – Španělsko 
17. 06. | 13.30 | Rocketman – GB/USA 
17. 06. | 13.45 | Genesis, Kanada 
17. 06. | 16.15 | Tři blízcí neznámí – GB 
17. 06. | 16.30 | Rocketman – GB/USA 
17. 06. | 18.15 | Bolest a sláva – Španělsko 
17. 06. | 19.30 | FuckUp Night Prague Vol. XXXI
17. 06. | 20.30 | Rocketman – GB/USA 
18. 06. | 15.30 | Tři blízcí neznámí – GB 
18. 06. | 16.00 | Rocketman – GB/USA 
18. 06. | 17.30 | Genesis – Kanada 
18. 06. | 18.30 | Skleněný pokoj – ČR/SR 
18. 06. | 20.15 | Zelená kniha – USA 
18. 06. | 20.45 | Bolest a sláva – Španělsko 
19. 06. | 13.30 | Senior Art: Poslední večery na Zemi – 

Čína 
19. 06. | 16.15 | Tři blízcí neznámí – GB 
19. 06. | 18.15 | Rocketman – GB/USA 
19. 06. | 20.45 | Bolest a sláva – Španělsko 
20. 06. | 16.00 | Beats – GB 
20. 06. | 16.15 | Teroristka – ČR 
20. 06. | 18.00 | Bolest a sláva – Španělsko 
20. 06. | 18.15 | Neviditelné – Francie 
20. 06. | 20.15 | Rocketman – GB/USA 
20. 06. | 20.30 | Brankář – SRN/GB 
21. 06. | 13.30 | Rocketman – GB/USA 
21. 06. | 14.00 | Bolest a sláva – Španělsko 
21. 06. | 16.00 | Beats – GB 
21. 06. | 16.15 | Teroristka – ČR 
21. 06. | 18.00 | Bolest a sláva – Španělsko 
21. 06. | 18.15 | Neviditelné – Francie 
21. 06. | 20.15 | Rocketman – GB/USA 
21. 06. | 20.30 | Brankář – SRN/GB 
22. 06. | 13.45 | Ženy v běhu – ČR 
22. 06. | 14.00 | Tajný život mazlíčků – USA, česká verze
22. 06. | 16.00 | Beats – GB 

22. 06. | 16.15 | Teroristka – ČR 
22. 06. | 18.00 | Bolest a sláva – Španělsko 
22. 06. | 18.15 | Neviditelné – Francie
22. 06. | 20.15 | Rocketman – GB/USA 
22. 06. | 20.30 | Brankář – SRN/GB 
23. 06. | 13.45 | Tajný život mazlíčků – USA, česká verze
23. 06. | 14.00 | Beats – GB 
23. 06. | 15.45 | Ženy v běhu – ČR 
23. 06. | 16.15 | Bolest a sláva – Španělsko 
23. 06. | 17.45 | Neviditelné – Francie 
23. 06. | 18.00 | Rocketman – GB/USA 
23. 06. | 20.00 | Brankář – SRN/GB 
24. 06. | 13.30 | Tři blízcí neznámí – GB 
24. 06. | 13.45 | Rocketman – GB/USA 
24. 06. | 16.00 | Teroristka – ČR 
24. 06. | 16.15 | Spitfire 
24. 06. | 18.00 | Bolest a sláva – Španělsko 
24. 06. | 18.15 | Neviditelné – Francie 
24. 06. | 20.15 | Rocketman – GB/USA 
24. 06. | 20.30 | Beats – GB 
25. 06. | 16.00 | Bolest a sláva – Španělsko 
25. 06. | 16.15 | Spitfire
25. 06. | 16.30 | Beats – GB 
25. 06. | 18.15 | Ladies Movie Night: Yesterday – GB 
25. 06. | 20.15 | Rocketman – GB/USA 
26. 06. | 13.30 | Senior Art: Genesis – Kanada 
26. 06. | 16.00 | Teroristka – ČR 
26. 06. | 16.15 | Spitfire 
26. 06. | 18.00 | Bolest a sláva – Španělsko 
26. 06. | 18.15 | Neviditelné – Francie 
26. 06. | 20.00 | T 34 – Rusko
26. 06. | 20.30 | Beats – GB 
27. 06. | 16.00 | Bolest a sláva – Španělsko 
27. 06. | 17.00 | Slunce je také hvězda – USA 
27. 06. | 18.15 | Yesterday – GB 
27. 06. | 19.00 | Nikdy neodvracej zrak – SRN/Itálie 
27. 06. | 20.30 | Rocketman – GB/USA 
28. 06. | 13.30 | Neviditelné – Francie 
28. 06. | 14.30 | Yesterday – GB 
28. 06. | 16.00 | Bolest a sláva – Španělsko 
28. 06. | 17.00 | Slunce je také hvězda – USA 
28. 06. | 18.15 | Yesterday – GB 
28. 06. | 19.00 | Nikdy neodvracej zrak – SRN/Itálie 
28. 06. | 20.30 | Rocketman – GB/USA 
29. 06. | 13.00 | Tajný život mazlíčků – USA, česká verze
29. 06. | 13.30 | Yesterday – GB 
29. 06. | 15.00 | Ženy v běhu – ČR 
29. 06. | 16.00 | Bolest a sláva – Španělsko 
29. 06. | 17.00 | Slunce je také hvězda – USA 
29. 06. | 18.15 | Yesterday – GB 
29. 06. | 19.00 | Nikdy neodvracej zrak – SRN/Itálie 
29. 06. | 20.30 | Rocketman – GB/USA 
30. 06. | 13.00 | Tajný život mazlíčků – USA, česká verze
30. 06. | 13.30 | Yesterday – GB 
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30. 06. | 15.00 | Ženy v běhu – ČR 
30. 06. | 16.00 | Bolest a sláva – Španělsko 
30. 06. | 17.00 | Slunce je také hvězda – USA 
30. 06. | 18.15 | Rocketman – GB/USA 
30. 06. | 19.00 | Nikdy neodvracej zrak – SRN/Itálie 

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

  změna programu vyhrazena

KINO MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE

03. 06. | 19.00 | Současný film: Ostrým nožom – Sloven-
sko 2019, Teodor Kuhn. Drama o otci, kterému zavraždili syna. 
Vítězný film soutěžní sekce Nová Evropa na Febiofestu 2019 
vznikl podle skutečné události z roku 2005. Po útoku neonacistů 
na partu studentů zůstane na zemi ležet mrtvý ubodaný kluk. 
Pachatelé jsou dopadeni, ale zděšená rodina brzy sleduje, jak jsou 
vrazi po chybném rozhodnutí soudkyně propuštění na svobodu, 
a jednání policie připomíná zkorumpovanou instituci. Lektorský 
úvod V. Hendrich | slovensky | 89 min | od 15 let | vstupné 80 Kč 
| malý sál
04. 06. | 16.00 | Filmový klub Bio senior: Sněží! – ČR 2019, 
Kristina Nedvědová. Po svatbě svého otce se Tereza (Petra Nesva-
čilová) se svým přítelem Františkem (Petr Vršek) a sestrou Petrou 
(Hana Vagnerová) vydává do domu babičky (Monika Pošívalová). 
O babičku a o dům se nyní stará jejich matka (Vanda Hybnerová). 
Tereze se zdá vše ponecháno svému osudu, stejně jako babička, 
která z nedostatku pozornosti ztrácí přehled o realitě. Ke smůle 
zúčastněných, se Tereza rozhodne v domě zůstat a postarat se 
o nápravu věcí. Ne vše ale potřebuje opravit. | 74 min | od 12 let 
| vstupné 60 Kč | velký sál | vstup pouze s platnou kartou FK. Cena 
karty 100 Kč, platí do 31. 12. 2019, v prodeji v pokladně MKP
04. 06. | 19.00 | Filmový klub MKP: Humorista – Rusko, 
Lotyšsko, ČR 2019, Michail Idov. Borise Arkadije živí humor v do-
bě, kdy vás smích může existenčně zlikvidovat. Polovina 80. let. 
Brežněv zemřel, Andropov zemřel a o Černěnkovi se šeptá, že to 
má taky za pár. Boris vystupuje s neškodným skečem o opičce 
a žije život prominenta, komika režimem nejen tolerovaného, ale 
i podporovaného. Pod povrchem se ale dusí. Humor je z podstaty 
svobodný a pohrdá hloupostí mocných. V Borisovi zuří vnitřní boj 
mezi konformistou a buřičem. A to vše v době, kdy humor může 
zabíjet | rusky s českými titulky | 100 min | od 12 let | vstupné 
80 Kč | velký sál | vstup pouze s platnou kartou FK. Cena karty 
100 Kč, platí do 31. 12. 2019, v prodeji v pokladně MKP
05. 06. | 19.00 | Papírové hlavy – Slovensko 1996, Dušan 
Hanák. Emotivní filmová freska o  vztahu jednotlivce a moci 

v období vlády totalitního politického režimu. Film uvádí Kino 
MKP ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy v rámci výstavy 
Karafiáty a samet / Umění a revoluce v Portugalsku a Českosloven-
sku 1968–1974–1989, která se koná ve 2. patře Městské knihovny 
od 30. 4. do 29. 9. | slovensky s anglickými titulky | 96 min | vstup 
zdarma | malý sál 
05. 06. | 19.00 | Film a spiritualita: Modlitba – Francie 2018, 
Cédric Kahn. Dvaadvacetiletý Thomas, který se přijíždí poprat se 
svou závislostí na heroinu do katolického rehabilitačního centra ve 
francouzských Alpách, je studií (ne)dobrovolné řehole a proměny 
prchlivého adolescenta ve svébytnou duchovní bytost. Nenápad-
ný, ale pronikavý a nesentimentální snímek o víře, možnostech 
nápravy, různých podobách závislosti a obtížné volbě mezi láskou 
k člověku a láskou k Bohu. Ve spolupráci s Akademickou farností 
Praha, uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. | francouzsky s českými titulky 
| 107 min | od 15 let | vstupné 90 Kč | velký sál 
06. 06. | 19.00 | Premiéra: Poslední večery na Zemi – Čína 
2018 Gan Bi. Hypnotický romantizující neo noir je magickou medi-
tací o prostoru a času i básní o ztrátě a bolesti. Podmanivý rytmus 
a obrazotvornost filmu o muži, který hledá svou dávno ztracenou 
lásku, evokuje díla Wong Kar-Waie či Andreje Tarkovského. Snímek 
vydělal přes 40 milionů dolarů. Dle mnohých kritiků nejúchvatněj-
ší a nejoriginálnější dílo MFF v Cannes 2018, nominace na cenu 
Un Certain Regard. Lektorský úvod V. Hendrich | čínsky s českými 
titulky | 138 min | od 15 let |vstupné 120 Kč | velký sál 
08. 06. | 15.00 | Bio Junior: Mirai, dívka z budoucnosti – 
Japonsko 2018 Mamoru Hosoda. Malý Kun si užívá dětství a plné 
pozornosti svých rodičů. Ovšem jen do doby, kdy jeho svět naruší 
právě narozená sestřička Mirai. O různých podobách rodinné lásky 
učí Kuna členové jeho rodiny, se kterými se setkává ve fiktivním 
světě mísícím minulost, přítomnost a budoucnost | český dabing 
| 98 min | vstupné 70 Kč | malý sál 
10. 06. | 19.00 | Současný film: Milost – Polsko, ČR, SR 2018 
Jan Jakub Kolski. Příběh rodičů tzv. prokletého vojáka vyprávěný 
jejich sedmnáctiletým vnukem Jankem. „Odřivous“ byl zabit v ro-
ce 1946. StB ho čtyřikrát vyhrabala z hrobu, aby se ujistila, že je 
„nepřítel lidu“ mrtvý. Matka vojáka nesnese to ponížení a ukradne 
rakev s tělem svého syna… Drama rodičů, kteří se snaží znovu 
získat důstojnost a vyrovnanost, natočil renomovaný Jan Jakub 
Kolski. Lektorský úvod V. Hendrich | polsky s českými a anglickými 
titulky | 100 min | od 15 let | vstupné 90 Kč | malý sál 
11. 06. | 16.00 | Filmový klub Bio senior: Bolest a sláva 
– Španělsko 2019, Pedro Almodóvar. Antonio Banderas v roli 
filmového režiséra, který už není schopen tvořit. Příčinu tvůrčí 
prázdnoty musí hledat ve svém životě. Ve vzpomínkách se vrací 
se do dětství, ke své první dospělé lásce i k bolesti z jejího rozpadu 
| španělsky s českými titulky | 108 min | od 12 let | vstupné 60 Kč 
| velký sál | vstup pouze s platnou kartou FK. Cena karty 100 Kč, 
platí do 31. 12. 2019, v prodeji v pokladně MKP 
11. 06. | 19.00 | Filmový klub MKP: Nikdy neodvracej 
zrak – Něm., Itálie 2018, Florian H. von Donnersmarck. Postava 
výtvarníka Kurta Barneta (Tom Schilling) je volně inspirovaná 
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jedním z nejvýznamnějších vizuálních umělců 20. století Ger-
hardem Richterem. Životní prožitky a traumata se Kurtovi stávají 
inspirací, díky níž začíná tvořit osobité obrazy, které odrážejí nejen 
jeho vlastní osud, ale i pocity celé poválečné generace. Příběh 
překlenuje tři éry německé historie – dětství v nacistickém 
Německu, dospívání v komunistickém Východním  Německu 
a završení uměleckého vývoje v Západním Německu | německy 
s českými titulky | 188 min | od 15 let | vstupné 80 Kč | velký sál 
| vstup pouze s platnou kartou FK. Cena karty 100 Kč, platí do 
31. 12. 2019, v prodeji v pokladně MKP.
12. 06. | 19.00 | Film a výtvarné umění: Klimt & Schiele – 
Erós a Psyché – Itálie 2018, Michele Mally. Rok 1918 nepřinesl 
jen konec světové války, ale také úmrtí proslulých malířů Gustava 
Klimta a Egona Schieleho. Oba dva jsou synonymem „zlaté éry“ 
Vídně a oba dva způsobili ve výtvarném světě revoluci | anglicky 
s českými titulky | 90 min | vstupné 100 Kč | velký sál 
17. 06. | 19.00 | Současný český film: Problémy prvního 
světa – ČR, Izrael 2019, Elad Keidan, Jan Hecht, Jakub Felcman, 
Anna Kopecká. Starosti života v bohaté, průmyslově rozvinuté 
společnosti, nad kterými by obyvatelé třetího světa jen obraceli 
oči v sloup. Filmová verze. Omnibus 4 krátkých filmů: Někdy je to 
jenom řeka, Konzultace poslední den zkouškového období, Člověk 
Kilimandžáro a Jedno a půl přání. Hrají: Lenka Vlasáková, Martin 
Finger, Jan Kačena, Ester Geislerová, Adam Gebert aj. Lektorský 
úvod V. Hendricha, po projekci beseda s některým z autorů filmu | 
česká verze | 68 min | mládeži přístupný | vstupné 80 Kč | malý sál 
17. 06. | 19.00 | Film a výtvarné umění: Prado – sbírka 
plná divů – Itálie 2019, Valeria Parisi. Kdyby tak muzea mohla 
vyprávět! Nový dokument o slavném španělském Museo del 
Prado má přesně tento cíl. Slavná budova v Madridu slaví 200 
let existence a ve výpravném snímku přibližuje svůj příběh. Pu-
tování španělskou metropolí odhaluje nejen to nejlepší z obřích 
muzejních sbírek, ale i šest století španělského národa. Dějiny 
vyprávěné uměním, přes osm tisíc muzejních exponátů včetně 
děl od géniů jako Goya, El Greco, Velázqueznebo Rubens, Tizian 
či Bosch | 90 min | vstupné 100 Kč | velký sál 
18. 06. | 16.00 | Filmový klub Bio senior: Láska na druhý 
pohled – Francie 2019, Hugo Gélin. Jednoho rána se spisovatel 
Raphael probouzí sám, bez své manželky Olivie, a čeká ho po-
řádný šok. Propadne se totiž do paralelního světa, ve kterém žije 
úplně jiný život. Olivii v něm nikdy nepotkal, ta je nyní slavnou 
klavíristkou a on určitě není slavným a všemi uznávaným spiso-
vatelem. Je jen neznámým učitelem literatury, má navíc na hrudi 
záhadné tetování s nápisem „ping“ a především si uvědomí, že 
bez Olivie nedokáže žít. Musí udělat vše pro to, aby si její lásku 
znovu získal a především si ji zasloužil | francouzsky s českými 
titulky | 117 min | od 12 let | vstupné 60 Kč | velký sál | vstup 
pouze s platnou kartou FK | cena karty 100 Kč, platí do 31. 12. 
2019, v prodeji v pokladně MKP.

18. 06. | 19.00 | Filmový klub MKP: Rocketman – VB, USA 
2019, Dexter Fletcher. Životní příběh hudební legendy Eltona 
Johna (Taron Egerton) vinoucí se od jeho hudebních začátků až na 
samotný vrchol, protkaný jeho největšími hity. Než se stal Eltonem 
Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný 
kluk, který si nerozuměl s rodiči, zato s klavírem ano. Zpočátku 
jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou 
nejspřízněnější duši, textaře Bernieho Taupina. Od tohoto setkání 
vedla strmá cesta na absolutní vrchol, možná až příliš rychlá na 
to, aby se dala zvládnout bez chlastu a drog | anglicky s českými 
titulky | vstupné 80 Kč | velký sál | vstup pouze s platnou kartou FK. 
Cena karty 100 Kč, platí do 31. 12. 2019, v prodeji v pokladně MKP.
19. 06. | 19.00 | Současný film: Genesis – Kanada 2018, 
Philippe Lesage. V soukromé chlapecké škole se šestnáctiletý 
Guillaume tajně zamiluje do svého nejlepšího kamaráda. Jeho 
osmnáctiletá sestra Charlotte je zaskočena svým přítelem, který 
ji navrhuje, aby měli otevřený vztah. Na letním prázdninovém 
táboře najde dvanáctiletý Félix zalíbení v Béatrice. Vše se mění. 
Komplexní a mimořádně emotivní autorský film s netradiční 
strukturou, zachycující traumata dospívání a prvních lásek. 
Mj. nominace na Zlatého Leoparda na MFF v Locarnu. „Chytrý, 
důvtipný scénář a pozoruhodné herecké výkony.“ (Screen) Lek-
torský úvod V. Hendrich | francouzsky s českými titulky | 130 min 
| od 15 let | vstupné 100 Kč | malý sál 
20. 06. | 19.00 | Fokus: Psychedelika. Sociální revoluce? 
– Velká Británie 2015, Cosmo Feilding–Mellen. Dokumentární 
film odhaluje fascinující příběh Nicholase Sanda a Tima Scullyho, 
nepravděpodobné dvojice v srdci americké psychedelické alterna-
tivní kultury 60. let. Spojeni utopickou misí za záchranu planety 
prostřednictvím vědomí pozvedávající síly LSD. Po filmu diskuse 
s odborníky z Beyond Psychedelics o roli psychedelických látek 
v minulém a současném sociálním klimatu | anglicky s českými ti-
tulky | 101 min | od 18 let | vstupné 130 Kč , senioři 80 Kč | velký sál

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

Oznamujeme, že program kina Ponrepo nebudeme z rozhodnutí 
provozovatele kina nadále v našem měsíčníku uvádět. Děkujeme 
za pochopení.
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15. ročník letního hudebního festivalu a mezinárodních houslových kurzů

KLÁŠTERECKÉ
HUDEBNÍ PRAMENY

2019

Letní hudební festival 

2. - 7. července 2019
Zámek Klášterec nad Ohří



koncerty
HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLY, 
ORCHESTRY

BERG_2019 | 19. SEZÓNA ORCHESTRU 
BERG
Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel
8 originálních večerů, rozmanité prostory, kombinace hudby 
s ostatními žánry, světové i české premiéry, časem prověřené 
skladby. 

  vstupenky: 300 Kč / 150 Kč pro studenty a seniory 65+
  online prodej: www.goout.cz
  rezervace, objednávky, informace: mob. +420 604 205 937,  
vstupenky@berg.cz, www.berg.cz

  změny vyhrazeny

MIMOŘÁDNÝ KONCERT 
vstup volný

05. 06. | 11.50 | Hudba k siréně... hudební intervence ke 
zkoušce sirén. Program: Martin Klusák – Slyšet jinak (světová 
premiéra) | Gymnázium Jana Keplera – vstup z ulice Hládkov 1 | 
Přímý přenos: Český rozhlas Vltava (11.55–12.05)

DALŠÍ KONCERTY
05. 06. | 19.30 | TEHILLIM | ... minimalistické žalmy. Ště-
pán Janoušek – trombón. Veronika Vítová, Sylva Sasková, Pavla 
Radostová, Alice Bauer – zpěv. Program: Petr Wajsar – koncert 
pro trombón a orchestr (světová premiéra), Arvo Pärt – U řek 
babylonských – tam jsme sedávali a plakali (česká premiéra), 
Steve Reich – Tehillim. | DOX+
13. 08. | 20.00 | LOST IN SPACE | ... prostorová hra s vnímá-
ním posluchače. Program: Matouš Hejl – celovečerní prostorový 
projekt (světová premiéra) | Pragovka – hala E
16. 09. | 19.30 | MADE IN JAPAN | ... japonské tradice nově. 
Reison Kuroda & Kifu Mitsuhashi – šakuhači. Program: Jan Rösner 
– nová hudba pro film Kobutori / 1929 (světová premiéra), Toru 
Takemitsu – Requiem (česká premiéra), Toshi Ichiyanagi – Coexi-
stence II (česká premiéra) | ve spolupráci s International Shaku-
hachi Festival Prague | Domovina – Velký sál
11. 11. | 19.00 | TULIP | ... holandské cestování v čase. Louis 
Andriessen – La Giro (česká premiéra), Michel van der Aa – here 
[in circles] (česká premiéra), Robin de Raaff – Orphic Descent 
(česká premiéra) | DOX+
prosinec | Ø|ÖRESUND | ... severské mosty. Program: Ian Mi-
kyska – nová skladba (světová premiéra), Soren Nils Eichberg – In 
Circle (česká premiéra), Jesper Nordin – Circe (česká premiéra). 

LETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
20. mezinárodní hudební festival
11. července – 6. srpna 2019
Oslavte s námi 20. narozeniny!
www.letnislavnosti.cz

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

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

ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU
11. 07. | 19.30 | Jubilate Deo. Vícesborová díla benátských 
a saských chrámů. Cappella Mariana (ČR), Vojtěch Semerád – 
tenor, umělecký vedoucí, hudební nastudování, Instrumenta 
Musica (Německo), Ercole Nisini – trombon, umělecký vedoucí | 
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1
17. 07. | 19.00 | Balet o kávě. Humorné taneční představení 
s hudbou J. S. Bacha. Patricia Janečková – soprán, Jaromír Nosek 
– bas, Cracovia Danza (Polsko) – taneční soubor, Romana Agnel – 
umělecká vedoucí, Romana Agnel, Dariusz Brojek – choreografie, 
Monika Polak–Luścińska – stage design, kostýmy, Collegium 
Marianum – barokní soubor, Jana Semerádová – umělecká ve-
doucí, hudební nastudování | Divadlo ABC, Vodičkova 28, pasáž 
U Nováků, Praha 1
22. 07. | 20.00 | Corazón español. Španělský hudební tempe-
rament napříč staletími. Anna Reinhold (Francie) – mezzosop-
rán, Quito Gato – kytara, hudební nastudování, Exclamatio String 
Quartet (Španělsko) | Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7
25. 07. | 20.00 | Rosa mystica. Mariánské nešpory mistrů 
renesanční polyfonie. Ensemble Utopia (Belgie) | Klášter sv. 
Anežky České, kostel sv. Salvátora, Anežská 12, Praha 1
29. 07. | 20.00 | V zahradách múz. Hudba pařížských salónů 
18. století. Chantal Santon–Jeffery – soprán, Jana Semerádová – 
flauto traverso, Stéphanie Pfister – barokní housle, Bruno Cocset 
– barokní violoncello, Béatrice Martin – cembalo | Zámek Troja, 
U Trojského zámku 1, Praha 7
31. 07. | 19.30 | Due virtuosi. Mistrovské kusy pro loutnu 
a violu da gamba. Vittorio Ghielmi – viola da gamba, Luca Pi-
anca – loutna | Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, 
Praha 6

SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU
06. 08. | 19.30 | Večer pro krále. Příběh osudové lásky na 
motivy francouzských barokních oper. Katherine Watson – 
soprán, Reinoud Van Mechelen – tenor, Anna Chirescu a Artur 
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Zakirov – barokní tanec, Collegium Marianum – barokní orchestr, 
Jana Semerádová – umělecká vedoucí, hudební nastudování, 
Natalie van Parys – choreografie, Alain Blanchot – kostýmy, 
Vladimír Malý – světla | Rudolfinum, Dvořákova síň, Praha 1

DOPROVODNÁ AKCE FESTIVALU
27. 07. | 16.00–17.30–19.00 | Commedia dell’arte – 
divadelní a taneční podívaná pod širým nebem. Enrico Bonavera 
– herec, Chorea Historica – taneční soubor | Valdštejnská zahrada, 
Praha 1 | u příležitosti 100. výročí Italského velvyslanectví v Praze 
a 20. výročí MHF Letní slavnosti staré hudby 

PKF – PRAGUE PHILHARMONIA
Koncertní sezona 2018/2019
www.pkf.cz

  vstupenky:
– online na www.pkf.cz
– v pokladně PKF – Prague Philharmonia, KD Ládví, Burešova 
1661/2, Praha 8 (přímo na stanici metra C Ládví, 10 min. z centra. 
Otevírací doba – POZOR ZMĚNA: út 13.30–17.00, st 13.30–19.00,  
čt 9.30–12.30; platba hotově i kartou)

  další prodejní místa v Praze a v ČR najdete na www.pkf.cz/prodejnimista
  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: tel. +420 224 267 644 (v pracovní dny od 9.30 
do 16.30), vstupenky@pkf.cz

03. 06. | 19.30 | Komorní cyklus (K). Schubert. Hindemith. 
Franck. Lukáš Pospíšil – violoncello, Marek Šedivý – klavír. 
Program: F. Schubert: Sonáta a moll D 821 „Arpeggione“; P. Hinde-
mith: Sonáta pro sólové violoncello č. 3 op. 25; C. Franck: Sonáta 
pro violoncello a klavír A dur | Profesní dům MFF UK, Malostranské 
nám. 2/25, Praha 1
05. 06. | 19.00 | PKF – LOBKOWICZ abonmá (L). Schumann. 
Bach. Čajkovskij. Kraus. Daniel Müller Schott – violon-
cello, PKF – Prague Philharmonia, Jan Fišer – umělecký 
vedoucí. Program: R. Schumann: Koncert a moll pro violoncello 
a smyčce (úprava Bernhard Jestl); P. I. Čajkovskij: Andante can-
tabile op. 11; J. S. Bach: „Gigue” ze Suity č. 3 C dur pro sólové 
violoncello; J. M. Kraus: Symfonie cis moll vB 140 | Lobkowiczký 
palác, Jiřská 3, Praha 1
09. 06. | 09.00–14.00 | III. setkání Dětského klubu Notička. 
Shrek aneb Jak to všechno začalo. Pohádkové workshopy, 
interaktivní hudební hry, živí hudebníci a řada audio ukázek. 
Pro děti od 3 do 14 let. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné 
místa pro vaše děti předem rezervovat na adrese zaalova@pkf.cz | 
KD Ládví, Burešova 1661/2, Praha 8 
12. 06. | 19.30 | Orchestrální cyklus (A). Mozart. Debussy. 
Fauré. PKF – Prague Philharmonia, Kateřina Kněžíková 

– soprán, Adam Plachetka – basbaryton, Český filharmo-
nický sbor Brno, Petr Fiala – sbormistr, Emmanuel Villaume 
– dirigent. Program: C. Debussy: Preludium k Faunovu odpoledni; 
W. A. Mozart: Symfonie č. 29 A dur KV 201/186a; G. Fauré: Requiem 
d moll op. 48 | Dvořákova síň Rudolfina, Alšovo nábř. 12, Praha 1
19.–23. 06. | 21.00 | PKF – Prague Philharmonia open–air. 
Mozart. Beethoven. Martinů. PKF – Prague Philharmonia, 
Stanislav Svoboda – violoncello, Jiří Rožeň – dirigent. Pro-
gram: W. A. Mozart: Don Giovanni, předehra k opeře; B. Marti-
nů: Rhapsody–Concerto pro violu a orchestr; L. van Beethoven: 
Symfonie č. 7 A dur op. 92 „Patetická“ | Kasárna Karlín, Prvního 
pluku 20/2, Praha 8
24. 06. | 19.30 | Komorní cyklus (K). Bizet. Trojan. Simon. 
Prague Philharmonia Wind Quintet, Ivan Klánský – kla-
vír, Tomáš Františ – fagot. Program: G. Bizet, G. Davies: Jeux 
d’enfants op. 22; B. Martinů: Sextet pro klavír a dechové nástroje 
H 174; V. Trojan: Divertimento pro dechové kvinteto; L. Simon: 
Perokresby pro dechové nástroje | Profesní dům MFF UK, Malo-
stranské nám. 2/25, Praha 1

STYLOVÉ VEČERY 2019
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 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: tel. +420 777 317 186,  
info@harmoniapraga.cz

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

  koncerty jsou s přestávkou

Cyklus Stylové večery (6. ročník): 
Od ledna do prosince 2019 proběhne 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 Pra-
ga“, který posluchače v průběhu jednotlivých večerů seznámí se 
skladateli a jejich díly. Následující koncerty:
20. 06. | 19.30 | Angloamerický večer – od anglického baroka 
k americkému jazzu
12. 09. | 19.30 | Harmonia Praga virtuózní – brilantní tóny 
sólové trubky, houslí i kontrabasu
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31. 10. | 19.30 | Božský Amadé a Il Divino Boemo – reperto-
árové novinky z děl W. A. Mozarta a Josefa Myslivečka
05. 12. | 19.30 | Mikulášská s barokem – Concerto grosso 
G. F. Händela a mnoho dalšího na prahu adventu

VEČERY VE ŠTERNBERSKÉM PALÁCI
NGP – Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, Praha 1

  rezervace vstupenek – tel.: (+420) 604 918 972, e-mail:  
entree@post.cz

  vstupenky 200 Kč / 150 Kč (pro návštěvníky expozice v daný den – 
vstup zdarma)

12. 06. | 19.30 | Flûte et Voix – komorní skladby francouzského 
a německého baroka: L. & F. Couperin, A. Campra, G. Ph. Tele-
mann, A. Benda. J. Braná – barokní flétny, I. Bilej Brouková 
– soprán, E. Keglerová – cembalo | Galerijní kavárna – Café 
NGP Šternberk

KONCERTNÍ SÁLY

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

DVOŘÁKOVA SÍŇ
11. 06. | 19.30 | Společný koncert The Denver Young 
Artists Orchestra (USA) a Smyčcového orchestru Pražské 
konzervatoře. Program: L. Bernstein, S. Prokofjev, A. Dvořák, 
G. Gershwin a další | www.prgcons.cz

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

SMETANOVA SÍŇ
05. a 06. 06. | 19.30 | Symfonický orchestr hl. m. Prahy 
FOK, Jan Kučera – dirigent, klavír, aranžér, Arturo Sando-
val – trubka. Program: G. Gershwin, A. Sandoval, A. Copland, 
J. Kučera, D. Gillespie | Setkání s umělci 5. 6. v 18.15, Cukrárna 
Obecního domu | FOK
18. 06. | 19.30 | Carl Orff: Carmina Burana. Cantiones Profa-
ne, úprava Juan Vicente Mas Quiles pro soprán, tenor, bas, chla-
pecký sbor, smíšený sbor a dechový orchestr. Wichita Symphony 
Orchestra Chorus (USA), Nashville Symphony Chorus (USA), 
Blair Children‘s Chorus (USA), Camerata 2018 – dechový 
orchestr (ČR), Cristina Castaldi – soprán, Evan Jones – 
baryton, John Logan Wood – tenor, dirigenti: Dr. Tucker 
Biddlecombe a Dr. Michael Hanawalt | 150 účinkujících na 
jednom podiu! | délka koncertu 65 min, bez přestávky | cena 
vstupenek dle míst: 600 Kč, 400 Kč, 200 Kč, vstupenky k dostání 
v pokladně Obecního domu, denně 10.00–20.00 a v předprodej-
ních sítích Ticketon.cz a Via Musica.cz
19. a 20. 06. | 19.30 | Závěrečný koncert. Symfonický or-
chestr hl. m. Prahy FOK, dir. Pietari Inkinen, Fazil Say – 
klavír. Program: F. Say: Koncert pro klavír a orchestr „Voda“ (česká 
premiéra), R. Strauss: Alpská symfonie | Setkání s umělci 19. 6. 
v 18.15, Cukrárna Obecního domu | FOK
09. 07. | 19.30 | Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. 
Elli Jaffe, Renée Fleming – soprán. Program: G. F. Händel, 
F. Schubert, G. Puccini, F. Lehár, F. von Flotow, A. Dvořák | FOK

Soutěž o 3 x 2 vstupenky na koncert 
PKF – Prague Philharmonia
28. 10. 2019 v Rudolfinu
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Suita Měšťák šlechticem R. Strausse 
našla svou inspiraci v baletu 
skladatele působícího na dvoře 
Ludvíka XIV. Jak se jmenoval?
a) Antonio Vivaldi  b) Jean-Baptiste Lully 
c) Jean-Philippe Rameau

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

_soutez_PKF.indd   1 16.05.19   9:57
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ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 388/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

20. 06. | 19.00 | „ROSA opět v Českém muzeum hudby“. 
Účinkují: Komorní smíšený pěvecký sbor ROSA a Symfonic-
ký orchestr Uměleckého sdružení ČVUT, dir. Radek Šalša. 
Program: skladby českých, německých a amerických autorů – 
hudební zpracování mše, úpravy lidových písní.

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

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

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

SÁL MARTINŮ
02. 06. | 19.30 | Doktorský koncert. Kristina Marková Ste-
pasjuková – klavír. Program: P. I. Čajkovskij | vstupné 100 Kč 
(nečíslovaná verze sálu)
03. 06. | 19.00 | Katedra nonverbálního divadla HAMU zve 
na autorské představení mima a režiséra Milana Sládka 
– „Křížová cesta“. Hudba: Marcel Dupré, pantomima: Milan 
Sládek, spoluúčinkuje: Bernadetta Šuňavská – varhany | vstupné 
100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
07. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Marie Minářová – 
varhany, spoluúčinkuje Tatiana Pernetová – klavír. Program: 
J. S. Bach, F. Peeters, A. Pärt, C. Saint-Saëns | vstupné 100 Kč 
(nečíslovaná verze sálu)
08. 06. | 19.30 | Absolventský koncert. Daniel Knut Per-
net – varhany. Program: P. Hofhaimer, S. Scheidt, J. Titelouze, 
F. Correa de Arauxo, D. Buxtehude, C. Ph. E. Bach, M. E. Bossi, 
P. Eben, D. K. Pernet | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)
09. 06. | 19.30 | Absolventský koncert. Šimon Marek – 
violoncello, spoluúčinkuje smyčcový Unique Quartet, klavírní 
spolupráce Andrea Mottlová. Program: Z. Kodály, B. Martinů, 
L. Sluka, S. Rachmaninov | vstupné 100 Kč (nečíslovaná verze sálu)

GALERIE
01. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Tereza Smoláková 
– zpěv, spoluúčinkuje Kateřina Schejbalová – mezzosoprán, 

klavírní spolupráce prof. Jaroslav Šaroun. Program: K. Slavický, 
J. Křička, W. A. Mozart, G. Donizetti, Ch. Gounod | volný vstup do 
vyčerpání kapacity míst
02. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Antonín Procházka – 
bicí nástroje, spoluúčinkují: HAMU Percussion Ensemble (Daniel 
Mikolášek, Ladislav Bilan, Lukáš Brabec, Matěj Diviš, Radek Do-
ležal, Blanka Šindelářová, klavírní spolupráce: Nena Leovac, Jan 
Škrobánek. Program: S. Reich, R. O’Meara, J. Beck, E. Sejourne, 
Bernstein/Schiedl, G. Koshinski, Samuels/Friedman | volný vstup 
do vyčerpání kapacity míst
03. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Libor Blažek, Nikola 
Valentová – klavír. Program: W. A. Mozart, V. Novák, F. Chopin 
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst
06. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Michael Skalický – 
zpěv, spoluúčinkuje Eliška Mourečková – zpěv, klavírní spolupráce 
odb. as. Marcel Javorček. Program: B. Smetana, F. Cilea, G. Puccini, 
F. Schubert, P. Tosti | volný vstup do vyčerpání kapacity míst
07. 06. | 16.00 | Ročníkový koncert. Danijel Radanović – 
kontrabas, spoluúčinkuje Tereza Horáková – housle, klavírní 
spolupráce odb. as. Karel Vrtiška. Program: K. Penderecki, H. Fry-
ba, A. Míšek, F. J. Haydn, R. Matz, G. Bottesini | volný vstup do 
vyčerpání kapacity míst
08. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Amelia Tokarska – 
harfa, spoluúčinkuje Jessé Reis – housle, klavírní spolupráce 
Jakub Uhlík. Program: C. Debussy, M. Ravel, T. Rajna, E. Parish–
Alvars, M. Grandjany | volný vstup do vyčerpání kapacity míst
09. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Mária Varhoľáková 
– violoncello, spoluúčinkují: Dorka Hájková, Miroslav Petráš 
– violoncello, Chikako Tomita, Sára Schumová – housle, Šimon 
Truszka – viola, klavírní spolupráce odb. as. Stanislav Gallin. Pro-
gram: L. van Beethoven, D. Popper, P. I. Čajkovskij, B. Martinů | 
volný vstup do vyčerpání kapacity míst
10. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Jan Forest – viola, 
klavírní spolupráce odb. as. Karel Vrtiška. Program: J. S. Bach, 
J. Brahms, C. Forsyth | volný vstup do vyčerpání kapacity míst
13. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Barbora Trnčíková, spo-
luúčinkují: Kristýna Donovalová – klavír, Adam Pechočiak – viola, 
klavírní spolupráce odb. as. Alice Voborská. Program: K. Slavický, 
P. Eben, S. Bodorová, M. Hybler, J. Slabihoudek | volný vstup do 
vyčerpání kapacity míst
14. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Petr Špaček – violon-
cello, Viktoryia Charapenka – housle, spoluúčinkuje Empé 
Trio (Markéta Sinkulová – klavír, Markéta Dominikusová – hous-
le), klavírní spolupráce odb. as. Václav Mácha. Program: M. Ravel, 
A. Vivaldi, D. Šostakovič | volný vstup do vyčerpání kapacity míst
15. 06. | 19.00 | Flétny v Galerii. Koncert studentů flétnové 
třídy odb. as. Mgr. Maria Mesanyho. Program: H. J. Quantz, 
W. A. Mozart, N. Paganini, J. Novák, M. Mower | volný vstup do 
vyčerpání kapacity míst
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17. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Jiří Molčan – trombon, 
David Czech – pozoun, spoluúčinkuje trombonový kvartet (David 
Czech, Zdeněk Thuma, Barbora Kolafová, Jiří Molčan), Jan Adamec, 
Adam Lasák – tuba, klavírní spolupráce odb. as. Marcel Javorček. 
Program: G. Ph. Telemann, N. Rimskij-Korsakov, J. G. Mortimer, Ch. Ch. 
E. Woods, E. Crespo, B. Marcello | volný vstup do vyčerpání kapacity míst
18. 06. | 19.30 | Ročníkový koncert. Martina Bártová – 
housle, spoluúčinkuje Štěpán Křováček – violoncello, Nikola 
Valentová – klavír, klavírní spolupráce odb. as. Miroslav Seke-
ra. Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, P. I. Čajkovskij, F. Chopin, 
C. Franck, V. Novák | volný vstup do vyčerpání kapacity míst
20. 06. | 19.30 | Absolventský koncert. Lenka Dombaiová – 
klavír, spoluúčinkují Patrik Sedlář – housle. Program: L. Janáček, 
G. Lekeu, R. Schuman, S. Rachmaninov, G. Gershwin, A. Skoumal 
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst
21. 06. | 14.00 | Ročníkový koncert. Chikako Tomita – housle, 
spoluúčinkují: Kornelia Marečková – klavír, Marie Dorazilová – 
violoncello, klavírní spolupráce doc. Stanislav Bogunia. Program: 
A. Dvořák, H. Wieniawski, K. Szymanowski | volný vstup do vy-
čerpání kapacity míst
25. 06. | 18.00 | Ročníkový koncert. Petra Vondrová – zpěv, 
klavírní spolupráce prof. Jaroslav Šaroun. Program: G. Mahler, 
R. Wagner, G. F. Händel, B. Britten, G. Verdi | volný vstup do vy-
čerpání kapacity míst

RESPIRIUM
09. 06. | 18.00 | Doktorandský koncert. Kristýna Kosíková 
– cembalo, clavisimbalum – Ozvěny katedrál – středověká 
a renesanční klávesová hudba. Spoluúčinkují: Jana Nešněrová 
– průvodní slovo, Vladimír Kosík – zpěv. Program: skladby 
z Roertsbridge codexu, Codexu Faenza, Buxheimer Orgelbuch, 
Tabulatury Jana z Lublina, Marc Antonia Cavazzoni, Jana Pie-
terszoona Sweelincka, Thomase Thalise, Williama Byrda | volný 
vstup do vyčerpání kapacity míst.

JAZZOVÉ NÁDVOŘÍ 
19. 06. | 16.00–22.00 | Tradiční přehlídka studentských 
jazzových ansámblů HAMU a JAMU za účasti zahraničních 
hostů – bubeníků z Ghana Dance Ensemble | volný vstup do 
vyčerpání kapacity míst

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

08. 06. | 10.00 – workshop, 15.00 – koncert | Akordeonová 
akademie – Franck Angelis (Francie)

18. 06. | 19.30 | Úsměvy W. A. Mozarta. Úč. Komorní or-
chestr Akademie, dir. Pavel Hryzák, Olga Vít Krumphol-
zová – soprán, Lukáš Hynek Krämer – bas, příčná flétna, 
David Šugárek – klavír, Roxana Hädler Stirská – harfa, 
Indi Stivín – kontrabas, Petr Bušek – klarinet. Program: 
W. A. Mozart: výběr árií, Koncert pro flétnu, harfu a orchestr C dur, 
KV 299, Symfonie č. 40 g moll, KV 550 | předprodej vstupenek 
na ticket@koapha.cz, Via Musica a před koncertem v pokladně

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

12. 06. | 19.00 | Šanson – věc veřejná. Úč. Petr Ožana, Filip 
Sychra, Jana Rychterová – kytara, zpěv, Michal Žára, Marta Ba-
lejová a hosté | poř. Společnost populární hudby a jazzu při AHUV 
ve spolupráci s OSA

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

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

06. 06. | 19.00 | Magický klarinet a klavír. Eliška Brožková 
Pospíšilová – klarinet, Daniel Wiesner – klavír. Program: 
M. Arnold, J. Brahms, F. Poulenc, C. M. von Weber.

KOSTELY, KLÁŠTERY, SYNAGOGY

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER, KOSTEL  
SV. MARKÉTY
Markétská 1/28, 169 00 Praha 6

12. 06. | 20.00 | Zahajovací koncert Svatojánského hudeb-
ního festivalu. Jaroslav Svěcený – housle, Lubomír Brabec 
– kytara | vstupné 350 Kč, předprodej: www.colosseum.eu | info 
na www. alfabetaproduction.cz
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CHRÁM SV. MIKULÁŠE
Staroměstské nám. 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
  změna programu vyhrazena

01. 06. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Miroslav Kej-
mar – trubka a křídlovka. Program: A. Vivaldi: Koncert a moll, 
G. F. Händel: Gloria in Excelsis Deo, T. Albinoni: Adagio pro trubku 
a varhany, J. Pachelbel: Ciaccona.
01. 06. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
02. 06. | 17.00 | Břevnov Monastery Mixed Choir, Adolf Me-
lichar – sbormistr, Drahomíra Matznerová – varhany, Petra 
Břicháčová – soprán, Gabriela Pešinová – soprán. Program: 
W. A. Mozart: Laudate Dominum, C. Saint-Saëns: Ave Maria, S. Ra-
chmaninov: Tobe Poem op. 31, A. Dvořák: Oratorium Sv. Ludmila.
02. 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.
03. 06. | 20.00 | Prague Brass Ensemble, Michaela Káčer-
ková – varhany. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga G dur 
BWV 541, A. Dvořák: Humoresky, F. Mendelssohn–Bartholdy: 
Preludium a Fuga c moll, G. Gershwin: Four Hits For Five.
04. 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. Tele-
mann: Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart: 
Fantasie f moll KV 594.
05. 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.
05. 06. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla). Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, 
A. Dvořák: Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba 
k ohňostroji.
06. 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.

07. 06. | 17.00 | František Šťastný – 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.
07. 06. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Štěpán-
ka Heřmánková – soprán, Miroslav Laštovka – trubka. 
Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, F. Schubert: Ave Maria, 
A. Dvořák: Humoreska, G. Gershwin: Porgy a Bess.
08. 06. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Věra Likérová 
– soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. Bach: Fantasie 
G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Exsultate, jubilate.
08. 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“.
09. 06. | 20.00 | Gaudium Cantorum Mixed Choir, Ště-
pánka Heřmánková – sbormistr, soprán, Přemysl Kšica 
– varhany. Program: J. S. Bach: Toccata a Fuga d moll BWV 
565, Ch. Gounod: Ave Maria, W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, 
A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy, slavné světové muzikály a písně.
09. 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.
10. 06. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Aleš Bárta – varhany. Program: J. S. Bach: Preludium 
a fuga e moll BWV 548, A. Dvořák: Humoreska, F. Liszt: Preludium 
a fuga na téma B-A-C-H, G. Gershwin: Four Hits For Five.
11. 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.
12. 06. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Miroslav Lopu-
chovský – flétna. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga c moll, 
G. F. Händel: Sonáta F dur, G. Ph. Telemann: Fantasia G dur, M. Ma-
rais: Les Folies d’Espagne.
13. 06. | 17.00 | ČVUT Mixed Choir Prague, Jan Steyer, Jiří 
Voběrek – sbormistři, Marie Pochopová – varhany. Pro-
gram: G. F. Händel: Messiah, J. S. Bach: Preludium a fuga e moll, 
W. A. Mozart: Ave Verum Corpus, A. Dvořák: Mše D dur.
14. 06. | 17.00 | František Šťastný – varhany, Miroslav Laš-
tovka – trubka. Program: J. S. Bach: Fantasie G dur, J. Pachelbel: 
Ciaccona in C a Celebre Canon, D. Buxtehude: Preludium a fuga 
f moll, C. Franck: Prayer de Notre Dame.
14. 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.
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15. 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.
15. 06. | 20.00 | Radio Symphony Collegium, Marek Zvolá-
nek – trubka. Program: A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z No-
vého světa“ (Largo), M. Ravel Bolero, W. A. Mozart: Malá noční 
hudba, A. Vivaldi: Koncert pro trubku a orchestr.
16. 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. Mo-
zart: Sonáta C dur KV 330, B. Smetana: Z domoviny, A. Dvořák: 
Humoreska op. 101.
16. 06. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass Ensem-
ble, Jan Kalfus – varhany. Program: J. S. Bach: Preludium a fu-
ga e moll BWV 548, A. Dvořák: Humoreska, W. A. Mozart: Fantasie 
f moll pro mechanické varhany, G. Gershwin: Four Hits For Five.
17. 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.
18. 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. Tele-
mann: Sonáta-Koncert D dur pro trubku a varhany, W. A. Mozart: 
Fantasie f moll KV 594.
19. 06. | 17.00 | Bohumír Rabas – varhany, Jana Jonášová 
– soprán (sólistka Opery Národního divadla). Program: J. S. 
Bach: Jesu bleibet meine Freude, W. A. Mozart: Mše C dur „Agnus 
Dei“, A. Dvořák: Biblické písně, Ch. M. Widor: Toccata.
20. 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.
21. 06. | 20.00 | Consortium Pragense Orchestra, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla), Miroslav Laštovka – trubka. Program: J. S. Bach: 
Braniborský koncert č. 2 F dur, A. Vivaldi: Alleluja, W. A. Mozart: 
Ave Verum Corpus, N. Paganini: Sonáta e moll.
22. 06. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Věra Likérová 
– soprán. Program: G. Caccini: Ave Maria, J. S. Bach: Fantasie 
G dur BWV 572, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Exsultate, jubilate.
22. 06. | 20.00 | Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle. Program: 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob. W. A. Mozart: Symfonie D dur KV 
504 „Pražská“, A. Dvořák: Nokturno B dur op. 40.
23. 06. | 17.00 | Pražské dechové kvinteto. Jan Machat – flét-
na, Jurij Likin – hoboj, Vlastimil Mareš – klarinet, Miloš Wichterle 
– fagot, Jan Vobořil – lesní roh. Program: W. A. Mozart: Předehra 
k opeře Kouzelná flétna, L. van Beethoven: Dechový kvintet Es dur, 
G. Bizet: Jeux d’enfants, J. Haydn: Divertimento B dur.

23. 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.
24. 06. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass Ensem-
ble, Jan Kalfus – varhany. Program: J. S. Bach: Preludium a fu-
ga e moll BWV 548, A. Dvořák: Humoreska, W. A. Mozart: Fantasie 
f moll pro mechanické varhany, G. Gershwin: Four Hits For Five.
25. 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.
26. 06. | 17.00 | Josef Popelka – varhany, Vladimír Frank – 
housle. Program: G. F. Händel: Sonáta D dur, L. van Beethoven: 
Larghetto G dur, W. A. Mozart: Introdukce a fuga C dur, A. Corelli: 
La Folia pro housle a varhany.
27. 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.
28. 06. | 17.00 | Marie Šestáková – varhany, Zuzana Kop-
řivová – mezzosoprán. Program: J. S. Bach: Preludium a Fuga 
c moll, A. Vivaldi: Gloria, W. A. Mozart: Korunovační mše, C. Franck: 
Chorál a moll.
28. 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“.
29. 06. | 17.00 | Zuzana Němečková – varhany, Petr Přibyl 
– viola. Program: J. S. Bach: Fantasie g moll BWV 542, G. Ph. 
Telemann: Koncert G dur, W. A. Mozart: Intráda a fuga C dur, 
C. Franck: Preludium, fuga a variace op. 18.
29. 06. | 20.00| Vivaldi Orchestra Praga (soubor historic-
kých nástrojů), Václav Návrat – barokní housle, Yvona 
Škvárová – mezzosoprán (sólistka Opery Národního di-
vadla). Program: W. A. Mozart: Předehra k opeře Don Giovanni, 
A. Dvořák: Ave Maria, A. Vivaldi: Stabat Mater, G. F. Händel: Hudba 
k ohňostroji.
30. 06. | 17.00 | Břevnov Monastery Mixed Choir, sbm. 
Adolf Melichar, Drahomíra Matznerová – varhany, Petra 
Břicháčová – soprán, Gabriela Pešinová – soprán. Pro-
gram: W. A. Mozart: Laudate Dominum, C. Saint–Saëns: Ave 
Maria, S. Rachmaninov: Tobe Poem op. 31, A. Dvořák: Oratorium 
Sv. Ludmila.
30. 06. | 20.00 | From baroque to jazz. Prague Brass En-
semble, Aleš Bárta – varhany. Program: J. S. Bach: Preludium 
a fuga e moll BWV 548, A. Dvořák: Humoreska, F. Liszt: Preludium 
a fuga na téma B-A-C-H, G. Gershwin: Four Hits For Five.
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JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Jeruzalémská 7, 110 00 Praha 1
www.facebook.com/ZOvPraze/

Cyklus varhanních koncertů v Jeruzalémské synagoze 
– 7. ročník:
19. 06. | 18.00 | Ursula Herrmann-Lom. Program: J. S. Bach 
(1685–1750): Umění fugy, BWV 1080; A. Pärt (1935): Annum 
per annum (1980).

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Křižovnické nám. 3 (u Karlova mostu), 110 00 Praha 1
www.varhannikoncerty.cz

  vstupenky k zakoupení v koncertní dny v pokladně kostela sv. Františ-
ka 11.00–19.00 (+420 724 192 233) nebo v obvyklých předprodejích

  vstupné: dospělí 450 Kč, studenti a senioři 390 Kč, děti do 15 let 
350 Kč

  skupinové rezervace: info@jchart.cz
  koncerty pořádá výhradně agentura JCH Art Agency Prague s. r. o., 
info@jchart.cz

  změna programu vyhrazena

Slavné varhanní koncerty se konají každý den od úterý do ne-
děle v 19.00. Užijte si večerní hodinový koncert v úchvatném ba-
rokním interiéru při poslechu restaurovaných historických varhan 
z roku 1702 (druhé nejstarší v Praze) a předních českých sólistů.
01., 12., 14., 26., 29. 06. | 19.00 | Ave Maria a další arie 
pro soprán a trubku. Hana Jonášová – soprán, Miroslav Kej-
mar – trubka, Michelle Hradecká – varhany. Program: J. F. N. 
Seger, A. Corelli, A. Dvořák, J. S. Bach, F. Schubert, G. F. Händel, 
A. Albinoni, W. A. Mozart, A. Scarlatti.
02., 07., 09., 18., 20. 06. | 19.00 | Slavné Ave Maria a česká 
barokní hudba. Michaela Rózsa Růžičková – soprán, Dušan 
Růžička – tenor, Markéta Šmejkalová – varhany. Program: 
A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Händel, J. Haydn, J. F. N. Seger, W. A. 
Mozart, C. Franck, G. Verdi, F. X. Brixi, A. Dvořák, B. M. Černohorský, 
F. Schubert, Ch. Gounod, G. Rossini.
04., 06., 21., 23. 06. | 19.00 | Skvělé árie pro soprán a trubku. 
Ludmila Vernerová – soprán, Vladimír Rejlek – trubka, Josef Po-
pelka – varhany. Program: J. Clarka, J. D. Zelenka, J. S. Bach, G. F. 
Händel, J. F. N. Seger, F. Schubert, P. J. Vejvanovský, A. Dvořák, 
J. Stanley, W. A. Mozart.
05., 08., 19., 22., 25., 27. 06. | 19.00 | Ave Maria, Alleluja 
a česká hudba. Barbora Polášková de Nunes–Cambraia – me-
zzosoprán, Žofie Vokálková – flétna, Drahomíra Matznerová – 
varhany. Program: J. S. Bach, G. F. Händel, F. Schubert, F. X. Brixi, 
L. Janáček, A. Dvořák, J. F. N. Seger, C. Saint-Saëns, G. Caccini, 
W. A. Mozart.
11., 13., 16. 06. | 19.00 | Slavné Ave Maria pro soprán 
a housle. Terezie Švarcová – soprán, Tomáš Kokš – housle, Mi-
chaela Káčerková – varhany. Program: J. S. Bach, F. M. Veracini, 
G. B. Pergolesi, T. Albinoni, G. F. Händel, W. A. Mozart, J. Massenet, 
A. Dvořák, F. Schubert, J. K. Vaňhal, C. Franck.
28., 30. 06. | 19.00 | Ave Maria; Bach – Air; Mozart – Ave 
verum. Veronika Fučíková Mráčková – mezzosoprán, Tomáš 

Kokš – housle, Michaela Káčerková – varhany. Program: J. S. 
Bach, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, T. Albinoni, A. Vivaldi, W. A. 
Mozart, J. Massenet, A. Dvořák, F. Schubert, J. K. Vaňhal, C. Franck.

KOSTEL U SALVÁTORA
Salvátorská 10, 110 00 Praha 1

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

29. 06. | 17.00 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, só-
lista M. Kejmar – trubka. Program: L. Bernstein: West Side Story, 
G. Gershwin: Rhapsody in Blue, An American in Paris, Someone to 
Watch Over Me, Summertime, I got rhythm, Somebody Loves Me.

MAISELOVA SYNAGOGA
Maiselova 10, 110 00 Praha 1

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

03. 06. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
16. 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.
17. 06. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
23. 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.
24. 06. | 19.00 | Hallelujah. Czech Collegium, sólisté M. Kejmar 
– trubka, M. Šrůmová – soprán. Program: G. Verdi, G. F. Hän-
del, L. van Beethoven, S. Rachmaninov: Vocalise, P. Mascagni, 
G. Mahler, G. Puccini, Jerry Bock: Fiddler on the roof – Medley, 
L. Bernstein: West Side Story, L. Cohen: Hallelujah, Queen: Bo-
hemian Rhapsody.
30. 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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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 dva-
cátého století. Novodobou řadu koncertů zahajoval Jaroslav 
Hutka Koncertem na schodech 19. 12. 2012. Od té doby se 
na schodech představili Jaroslav Svěcený, Miloslav Klaus, Ale-
xander Shonert, studenti konzervatoře a ZUŠ JM, Klapkova 
a Adolfa Voborského aj.

KONCERTY NA SCHODECH
27. 06. | 18.00 | Hana Lounová a Idefix Band – Hana Lounová 
je přední česká country zpěvačka, která za svoji profesní kariéru 
natočila v Českém rozhlase, televizi, Supraphonu a dalších studiích 
více než 150 písní. Hana prošla několika kapelami, nejvíce se 
dostala do podvědomí posluchačů jako sólová zpěvačka skupiny 

Schovanky. Za jejího působení ve Schovankách skupina hrála na 
festivalech po celé Evropě. Hana se pravidelně umísťovala v an-
ketě Zlatý slavík, v roce 2001 byla na 8. místě. V současné době 
vystupuje na hudebních festivalech po celé republice a často ve 
Francii.

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 | Jaroslav Šimíček Q – melodický jazz, původní 
aranžmá...NEW!
02. 06. | 21.00 | UMG jam session – be-bop & more – uvádí 
T. Volosčuk – COME TO JAM!
03. 06. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist and his band
04. 06. | 21.00 | Libor Šmoldas & Hammond organ trio 
– rhythm ’n’ blues to jazz – „...rising jazz star“ – All About Jazz
05. 06. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– Zlatý Anděl a další ceny
06. 06. | 21.00 | Jiří Válek Q – světoznámý flétnový virtuóz 
(Česká filharmonie) na jazzové stezce – jazz standards
07. 06. | 21.00 | Tenor Sax Battle feat. Štveráček & Fraš – 
dva přední čeští jazzmeni v přátelské bitvě :) – straight-ahead jazz
08. 06. | 21.00 | Ondřej Štveráček Q – tenor sax blowout...
straight–ahead jazz
09. 06. | 21.00 | UMG jam session – „Great American Song-
book“ – uvádí T. Volosčuk – COME TO JAM!
10. 06. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist and his band
11. 06. | 21.00 | Roman Pokorný Trio – strhující blues, jazz 
& funk...
12. 06. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– Zlatý Anděl a další ceny
13. 06. | 21.00 | Futur Swing – „Gipsy Jazz“ - NEW!
14. 06. | 21.00 | UMG Gang feat. Allison Wheeler (voc.,USA) 
– Down Beat magazine 2018 Award – strhující vokální jazz
15. 06. | 21.00 | Vibe Phantasy – jazz až funk předního českého 
vibrafonisty – NEW!
16. 06. | 21.00 | UMG jam session – uvádí T. Volosčuk – COME 
TO JAM!
17. 06. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist and his band
18. 06. | 21.00 | Steve Walsh’s Groove Gang (USA/CZ) – 
od hudby Nashvillu až k acid jazzu a groove
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19. 06. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– Zlatý Anděl a další ceny
20. 06. | 21.00 | Charlie Slavie Revue – strhující blues až 
shuffle ...
21. 06. | 21.00 | Wroblewski/Janoušek Q – špičkoví přesta-
vitelé nejmladší jazzové generace - straight–ahead jazz až funk 
22. 06. | 21.00 | Ďuso Baroš Hard Bop Q – legendary Czecho–
Slovak trumpet player...straight–ahead jazz
23. 06. | 21.00 | UMG jam session – uvádí T. Volosčuk  – COME 
TO JAM!
24. 06. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
Chicago blues artist and his band
25. 06. | 21.00 | Roman Pokorný trio feat. Dave Restivo 
(p./CAN) – etablovaný kytarista a strhující kanadský pianista 
26. 06. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– Zlatý Anděl a další ceny
27. 06. | 21.00 | Los Quemados – dynamická směs od bopu 
po funk
28. 06. | 21.00 | The Track Inspection – jazz až funk – NEW!
29. 06. | 21.00 | „Bohemia After Dark“ – skvělí instrumenta-
listé v novém projektu věnovaném jazzovým pionýrům – NEW!
30. 06. | 21.00 | UMG Blues Jam Session hosted by Chicago 
bluesman Rene Trossman – COME TO JAM!

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

KONCERTY 
01. 06. | 20.00 | Zabloudil(a), Klamm & Pelikán – moravská 
legenda zvukového hledačství a experimentální duo z kolektivu 
Klang-und-Krach | 130 Kč
03. 06. | 20.00 | Letní setkání Osamělých písničkářů – ko-
lektivní písničkářské rozloučení s další sezónou v Kaštanu | 130 Kč
05. 06. | 20.00 | Sól (US), Necrodancer (FR), Edith – post-me-
talisté z Portlandu na evropském turné s francouzsko-belgickými 
vyznavači „funeral-grunge“ a na úvod temnějšího než temného 
večera benešovský zápřah dvou baskytar | 180 Kč
06. 06. | 20.00 | Eva Henychová, Slávek Klecandr – společné 
intimně-písničkářské hledání nových i zkušenostmi ověřených 
tónů | 130 Kč
07. 06. | 20.00 | Jiříkovo vidění, The Guilty Pleasures – 
současná jedinečnost digital-undergroundu a žižkovské písně 
o krizi středního věku | 130 Kč

10. 06. | 20.00 | Končinna, Jana Vébrová – šansonoví pokračo-
vatelé souboru Činna a osobitá písničkářka z Lužických hor | 130 Kč
12. 06. | 20.00 | SwingCheek – jazzoví drzouni se zálibou 
v gospelu, swingu, blues a vůbec krásné muzice dvacátých až 
čtyřicátých let 20. Století | 130 Kč
13. 06. | 20.00 | Petr Hilský & Jamsessžer – večer břevnov-
ského blues i zhudebněné poezie | 130 Kč
14. 06. | 19.30 | Nauzea Orchestra, Plum Dumplings – po 
projekci filmu „Povídky z městského parku“ odehrávajícím se v Ús-
tí nad Labem, zahraje jedna ze dvou nejznámějších ústeckých 
kapel a jejich moravští hosté | 150 Kč
18. 06. | 20.00 | Prague Acoustic Guitar Night: Geordie 
Little (AUS), Adam Morkus (CZ) – první oficiální večer kon-
certní série Prague Acoustic Guitar Night, volně navazuje na již 
existující tradici ‚Guitar Nights‘ v Londýně, Belfastu, Berlíně či 
dalších evropských městech | 150 Kč
19. 06. | 20.00 | Džezvica – hádanka pro tento den: Inspiruje 
se rytmy a melodiemi z Balkánského polostrova, ale do obvyklé 
balkánské dechovky má poměrně daleko. Co to je? | 130 Kč
24. 06. | 19.30 | Kaštan open air: Mucha – večer anti-ko-
rektnosti a písní o lásce, jak je umí jen Honza Nedvěd a Nikola 
s kapelou | 180 Kč předprodej, 200 Kč na místě
25. 06. | 19.30 | Kaštan open air: Hm… – koho máme rádi 
a kdo už je na závěr sezóny v Kaštanu tradice? | 180 Kč předprodej, 
200 Kč na místě
27. 06. | 20.00 | Ty syčáci, Květy – moravská tečka. Pachatelé 
se vracejí na místo činu | 180 Kč předprodej, 200 Kč na místě

OSTATNÍ
01. 06. | 15.00 | Divadlo Fígl: Čaroděj ze země Oz – pohádka 
o tom, že to, co zoufale hledáme, často máme na dosah. A že 
s láskou, odvahou a špetkou rozumu se dá porazit každé zlo | 
dětské představení 50 Kč
03. 06. | 18.00 | Každoroční výstava Atelieru Kaštan – prá-
ce dětí, studentů, dospělých a seniorů - letos na téma: Volnost, 
svoboda a naděje | vernisáž výstavy, vstup volný
04. 06. | 18.30 | Zdeněk Lukeš: Od secese k sorele aneb Bo-
humír Kozák – představitel funkcionalismu, teoretik, ochránce 
památek a jeho pestrá architektura | přednáška 90 Kč předprodej, 
100 Kč na místě
08. 06. | 15.00 | Divadlo v batohu: O mlsném medvídkovi – 
loutková pohádka pro děti od 3 do 100 let vypráví veselý a dob-
rodružný příběh o medvídkovi Mišahí, který nerad loví ryby, ale 
raději mlsá | dětské představení 50 Kč
08. 06. | 17.00 | 18. Dylan Days - Zimmerman Frei – každo-
roční setkání věnované tvorbě a osobnosti Boba Dylana | festival 
180 Kč předprodej, 200 Kč na místě
11. 06. | 20.00 | Turek & Turek uvádí – pravidelný audiovizu-
ální pořad Pavla Turka (Respekt) a Tomáše Turka (ex-Radio Wave), 
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hudba v souvislostech i nečekaných spojeních. Rarity i známé 
písně v novém světle | poslechový večer 100 Kč
15. 06. | 15.00 | Kašler 2019 – studentská přehlídka Gymnázia 
Jana Keplera proběhne hned na třech scénách a nabídne půldruhé 
desítky folkových, rockových i elektronických vystoupení | festival
17. 06. | 19.00 | Jiří Černý: Ro(c)kování – tradiční poslechová 
antidiskotéka | poslechový večer 90 Kč předprodej, 100 Kč na 
místě

VÝSTAVA
Volnost, svoboda a naděje    Každoroční výstava Atelieru Kaš-
tan – práce dětí, studentů, dospělých a seniorů | od 3. 6. do 28. 6.

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

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

  otevřeno: 19.00–02.30

01. 06. | 18.00 | Prague Fringe 2019 – www.praguefringe.com
02. 06. | 18.00 | HaF studio – divadlo
03. 06. | 19.00 | 321 jedem! – Impro Talk Show – 

talkshow
04. 06. | 20.30 | Lili Marlene – futuristický šanson
05. 06. | 20.30 | Ivan Hlas trio – folk-rock
06. 06. | 20.00 | Pingls aneb Hot Café Revue / Lindo hop! 

a OPSO – taneční groteska
07. 06. | 20.30 | Krausberry – rock
08. 06. | klub zadán
09. 06. | 20.30 | Dáša Zázvurková – narozeninový koncert 

– jazz a šanson
10. 06. | 20.00 | Esence – pop rock
11. 06. | 20.00 | 7 pádů Honzy Dědka – talk show
12. 06. | 15.00 | Setkání s kulturou pro občany Prahy 1 

– zdarma
12. 06. | 20.30 | Bob Dylan’s Birthday Concert – Petr 

Samšuk, Pavel Jartym & Sam’s band – blues rock
13. 06. | 20.30 | David Stypka a Bandjeez – poprock
14. 06. | 20.00 | Barování se Sandrou Novákovou a Fili-

pem Rajmontem – fenomenální večírek
15. 06. | 20.30 | Nástroje – Po hlavách trilobitů – bar-folk
16. 06. | 20.00 | Originální pražský synkopický orchestr 

– swing
17. 06. | 20.30 | KOA: Benefiční koncert k nedožitým 

60. narozeninám Zuzany Navarové – alternativní 
folk

18. 06. | 20.30 | Bluesberry – nejubilejní výroční koncert 
– blues

19. 06. | 20.00 | Pingls aneb Hot Café Revue / Lindo hop! 
a OPSO – taneční groteska

20. 06. | Klub zadán
21. 06. | 20.00 | Pětník – křest alba – acapella folk
22. 06. | www.malostranska-beseda.cz
23. 06. | 20.00 | Pingls aneb Hot Café Revue / Lindo hop! 

a OPSO – divadlo
24. 06. | 20.00 | Devítka – folk
25. 06. | 20.30 | Pražský ukulele band – ukulele tribute
26. 06. | 20.00 | Potlach – Hoboes revival – folk
27. 06. | 20.30 | Glanc – narozeninový koncert – pop-rock
28. 06. | 19.30 | Veselý hudební festival – koncert 

studentů ZUŠ
29. 06. | 20.30 | Barbora Šedivá – funk,jazz,blues
30. 06. | 20.30 | Brigita a Štěpán – folk-pop

STŘELECKÝ OSTROV
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
15. 06. | 07.30–08.30 | Ranní joga – cvičení | cocovan
16. 06. | 18.00 | P.R.D.I – rock | ponton
17. 06. | 18.00 | Unique Deep / Brady a Few – DJ’s | ponton
18. 06. | 16.00 | Ponton Beat Picnic – DJ’s – Electronic Chill 

music | stage
19. 06. | 15. 00. | Nadační fond Harmonie – Open Air 

Concert – orchestr | stage
19. 06. | 18.00 | Electroswing Sunday – DJ’s – Electroswing 

| ponton
20. 06. | 19.00 | Tančírna s Art 4 People – tanec | ponton
21. 06. | 18.00 | Přeskopec – rock | ponton
22. 06. | 18.00 | Shottaz Island Vol.6 – DJ’s – Dub, Reggae, 

Dancehall | ponton
23. 06. | 19.00 | Špuntkvaně – půlpunk Akustik | ponton
24. 06. | 16.00 | Koncert k mezinárodnímu týdnu Rov-

nosti tváří | cocovan
25. 06. | 11.00 | Festival kreativního a logického hraní – 

rodinný festival | celý ostrov
26. 06. | 15.00 | Akademický orchestr ČVUT – orchestr | 

stage
26. 06. | 18.00 | Electroswing Sunday – DJ’s – Electroswing 

| ponton
27. 06. | 19.00 | Barbora Šampalíková – chanson | ponton
28. 06. | 18.00 | OI OI Piratoi a hosté – acoustic folkpunk 

| ponton
29. 06. | 07.30–08.30 | Ranní joga – cvičení | cocovan
29. 06. | 19.00 | Headliner ponton / SEBE / PAST / DNO – 

headliner showcase | ponton
30. 06. | 18.00 | The Acoustic A-Team – acoustic folk | 

ponton
31. 06. | 16.00 | Ponton Beat Picnic – DJ’s – Electronic Chill 

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

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

05. 06. | 19.30 | Music Infinity: The Gentleman Losers /FI 
+ Alapastel /SK | Velký sál

07. 06. | 19.30 | Tom Rosenthal /UK | Velký sál
15. 06. | 14.00 | Taneční gala – Taneční škola Jany 

Tomanové Praha | Velký sál
25. 06. | 19.30 | Piyut Ensemble /IL | Velký sál

VÝSTAVA
Jana Kupčáková: VIA ITALIA   Výstava – Foyer Paláce Akropolis 
| od 1. 6. do 30. 6.

PŘIPRAVUJEME
07. 07. | Kamasi Washington /US
15. 07. | Victoria Hanna /IL
29. 07. | Anguish

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 | Depeche Mode revival band
01. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
02. 06. | 21.00 | Mike Tramp (White Lion)
03. 06. | 21.00 | Sharks + Rocksana
04. 06. | 21.00 | Keltské úterý: Dick O’Brass
04. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
05. 06. | 21.00 | Kranz – Jiří Schelinger revival
05. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
06. 06. | 21.00 | Metalcraft – křest CD + Black Tiger
06. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
07. 06. | 21.00 | Prague Queen
07. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
08. 06. | 21.00 | Ozzy Osbourne & Black Sabbath revival
08. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
09. 06. | 21.00 | Neil Young tribute (Santa Morella Band)
10. 06. | 21.00 | The Escape – hits of 60’s – 90’s
11. 06. | 21.00 | Keltské úterý: Vintage Wine + Wolfarian
11. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný

12. 06. | 21.00 | Alice IN Chains tribute Prague + The VIV 
(grunge) + Creed revival (Creed by Johnny Rose)

12. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
13. 06. | 21.00 | AC/DC – Bon Scott memorial band
13. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
14. 06. | 21.00 | Morčata na útěku + NuFriends
14. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
15. 06. | 21.00 | Professor (Beatles, Lennon, Deep Purple, 

Queen, AC/DC, etc...)
15. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
16. 06. | 21.00 | Die Blaue Trottel Parade
17. 06. | 21.00 | Záviš kníže pornofolku
18. 06. | 21.00 | Keltské úterý: Chip&Co + Ewenay
18. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
19. 06. | 21.00 | Rolling Stones revival Prague
19. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
20. 06. | 21.00 | Led Zeppelin revival + Blues Amplified
20. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
21. 06. | 21.00 | Pink Floyd revival – Distant Bells
21. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
22. 06. | 21.00 | Nirvana revival Praha
22. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
23. 06. | www.vagon.cz
24. 06. | 21.00 | JéJé Neduha & Extempore + Salt ’n’ Pepper
25. 06. | 21.00 | B-Lues
25. 06. | 24.00–05.00 | Videorockotéka – vstup volný
26. 06. | 21.00 | Znouzectnost + Barbucha
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 | RammCzech – Rammstein tribute band
28. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
29. 06. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
30. 06. | 21.00 | Young Horses – Volny & Co. (Honza Volný, 

Jirka Horálek, Petr Šabach, Petr Prokop, David Kočiš)

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

AKCE
01. 06. | 14.00 | Dětská pouť – zábavné odpoledne se sou-
těžemi k Mezinárodnímu dni dětí | zahrada Domova, vstupné 
dobrovolné
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02. 06. | 17.00 | Harfa a violoncello – koncert absolventek 
Hudební fakulty AMU v Praze, jejichž cesty se po studiích roz-
dělily: zatímco Mileva Fialová (violoncello) odešla do zahraničí, 
vyučovala na konzervatoři ve švýcarském Sionu a nyní působí 
jako zástupce koncertního mistra v Het Residentie Orkest v Den 
Haag (Nizozemí), je Lydie Härtelová (harfa) členkou Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu a profesorkou Pražské konzervatoře. 
Zazní skladby J. S. Bacha, B. Marcella, R. Schumanna, M. Tourniera 
a dalších | kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
09. 06. | 17.00 | Koncert orchestru Musica Alternativa pod 
vedením Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáčka – zpěv – Šárka 
Venclová. Program: skladatelé vrcholného klasicismu (J. Haydn, 
W. A. Mozart a L. van Beethoven), dále A. Dvořák, B. Smetana, 
Z. Fibich, J. J. Ryba a G. F. Händel | kostel sv. Rodiny, vstupné 
dobrovolné
11. 06. | 15.30 | Koncert pro violoncello, účinkují: Vladimír 
a Marek Sůvovi – violoncello, prof. Hana Fosterová – kla-
vír. Program: J. Haydn, J. S. Bach, A. Dvořák a další | refektář, 
vstupné dobrovolné
13. 06. | 10.00 | Letniční tance – vystoupení žáků waldorfské 
ZŠ Dědina pod vedením Stanislavy Egyedové | zahrada, vstup 
volný
16. 06. | 16.00 | Klavírní trio mladých hudebníků z Gym-
názia a Hudební školy hl. města Prahy – Pavol Praženica 
(klavír), Natálie Toperczerová (housle), David Pěruška (violonce-
llo). Program: F. Mendelssohn–Bartholdy, J. Brahms, E. H. Grieg 
a O. Kukal | refektář, vstupné dobrovolné
19. 06. | 09.30 | Trampské písně v podání učitelů a žáků ZŠ 
U Boroviček | denní stacionář, vstup volný
20. 06. | 16.00 | Koncert sboru A(COR)D Motol pod vede-
ním Josefa Popelky. Program: klasická hudba, jazzové skladby 
a české lidové písně v úpravě pro více hlasů | refektář, vstupné 
dobrovolné
21. 06. | 17.00 | Flétna a klavír – letní koncert žáků Zuzany 
Hrbkové z KC Průhon | refektář, vstupné dobrovolné
23. 06. | 15.30 | Francouzské inspirace – účinkují: Duo Dacapo 
(Kateřina Macourková Hlaváčová – flétna, Michal Macourek – kla-
vír), Daniela Oerterová – housle. Program: J. Ibert, B. Martinů, Ph. 
Gaubert a G. Fauré – skladby pro flétnu, housle a klavír | refektář, 
vstupné dobrovolné
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která pro-
bíhá 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

Centrum kultury a společenského života nejen příslušníků ná-
rodnostních menšin– křižovatka tolerance, dialogu a porozumění.

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

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

VÝSTAVY
KONTAKT Liberec | Galerie | od 1. 6. do 15. 6.
„Tataři“ – KITAP | Galerie | od 18. 6. do 24. 6.

AKCE
08. 06. | 19.00–01.00 | Muzejní noc – celý prostor 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
  spojení: autobusem č. 125, 136, 213, 203 – zastávka Chodovská 
tvrz, pak 3 minuty chůze; metrem C – stanice Chodov, poté 10 minut 
chůze podle šipek
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KONCERTY
11. 06. | 19.00 | Jedenáctého na „Jedenáctce“ Šansonový 
koncert Aleny Hladké a Petra Ožany – Alena Hladká a Petr 
Ožana spolu hrají více než pět let a baví je to čím dál víc. Chcete-li 
si udělat příjemný večer ve společnosti Edith Piaf, Hany Hegerové, 
Evy Olmerové a dalších, neváhejte | vstupné 150/100 Kč
19. 06. | 19.00 | Štěpán Markovič trio – saxofonista Štěpán 
Markovič patří k nejvýraznějším postavám české jazzové hudby. 
V sále Chodovské tvrze vystoupí společně s předními muzikanty 
jazzové scény - pianistou Tomášem Jochmannem a kontrabasistou 
Janem Kořínkem | vstupné 160/110 Kč
26. 06. | 18.00 | Šansony na tvrzi – pravidelná šansonová se-
tkání nabídnou v červnu Martu Balejovou, Filipa Sychru, na klavír 
doprovodí Petr Ožana a hostem bude spisovatelka a novinářka 
Blanka Kovaříková | vstupné 130/100 Kč
27. 06. | 20.00 | Jazz klub Tvrz: Libor Šmoldas Organ Trio 
– Libor Šmoldas, náš přední jazzový kytarista, si do svého varhan-
ního tria přizval ke spolupráci vynikajícího pianistu a varhaníka 
Jakuba Zomera a předního bubeníka mladé generace Marka Ur-
bánka. Jeho vlastní skladby vycházejí nejen z jazzové tradice, ale 
silně se opírají také o blues, funk a soul šedesátých let | vstupné 
160/110 Kč. (Kapacita klubu omezena!)

BESEDY/ KURZY/ OSTATNÍ
01. 06. | 14.00 | Den dětí na Chodovské tvrzi | vstup zdarma
15. 06. | 14.00–18.00 | Kurz linorytu – kurz linorytu v rámci 
výstavy Tři generace rodiny Reynkových – Petrkovské paralely. 
Výtvarná dílna je spojena s možností komentované prohlídky 
výstavy. Lektorka Mgr. Pavla Vaňková. Cena kurzu včetně mate-
riálu a komentované prohlídky 350 Kč. Zájemci o kurz se musejí 
přihlásit na info@chodovskatvrz.cz, nebo na tel.: 267 914 831

GALERIE
  vstupné 50/30 Kč

Tři generace rodiny Reynkových – Petrkovské paralely – 
výběr z tvorby Bohuslava Reynka, Suzanne Renaud, Daniela, Jiřího 
a Michaela Reynka – kresby / grafiky / fotografie / poezie / knihy. 
Velká galerie Chodovské tvrze uvádí generační výstavu Rodiny 
Reynkových s jednotícím motivem podobností v grafické tvorbě 
zejména Bohuslava Reynka a ve fotografiích jeho syna Daniela. 
Výstava přináší též malé nahlédnutí do neopakovatelného světa 
rodinného statku v Petrkově I do 28. 7.
23. 06. | 18.00 | Komentovaná prohlídka

KULTURNÍ DŮM BARIKÁDNÍKŮ
Saratovská 20, 110 00 Praha 10 
tel.: +420 274 770 789 
e-mail: kd-barikadniku@volny.cz
www.kdbarikadniku.cz

  předprodej vstupenek – KD Barikádníků.
  spojení: metro A – Strašnická; bus 175, 188, 196; tram 7, 26

01. 06. | 10.00–15.00 | Dětský den na Barče
02. 06. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko

02. 06. | 14.00 | Dechovka Vršovanka – taneční odpoledne
03. 06. | 19.00 | Tančírna společenských tanců – vede 

Blanka Vášová
04. 06. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
05. 06. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
05. 06. | 19.00 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
06. 06. | 19.00 | Schovanky – legendární dámská country 

kapela – Vám zahraje k tanci i poslechu
09. 06. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
09. 06. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
11. 06. | 18.00 | Taneční orchestr St. Douši – taneční 

zábava
12. 06. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
12. 06. | 19.00 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
15. 06. | 08.00 | Sběratelská burza
16. 06. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
16. 06. | 14.00 | Taneční orchestr St. Douši – taneční 

odpoledne
17. 06. | 19.00 | Setkání osad na Barče – trampský večer – 

hrají: KTO a jejich hosté
18. 06. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava 
19. 06. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
23. 06. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
23. 06. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
25. 06. | 18.00 | Taneční orchestr St. Douši – taneční 

zábava
26. 06. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
30. 06. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
30. 06. | 14.00 | Taurus – taneční odpoledne

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

  rezervace on-line www.mlp.cz/akce
  předprodej v pokladně MKP; tel.: +420 222 113 425
  pokladna otevřena po–pá 14.00–20.00 
  upozornění: pokladna MKP bude od 28. 6. do 2. 9. 2018 zcela 
uzavřena. Vstupenky lze v tomto termínu kupovat POUZE 
ONLINE. Možnost rezervací a přímého prodeje v pokladně 
MKP začne opět od 3. 9. 2018.

  změna programu vyhrazena
  program – Kulturní a vzdělávací centrum MKP; tel.: +420 257 
532 908

  www.facebook.com/kulturaMKP

KONCERTY, TANEC

01. 06. | 14.00 | Koncert žáků baletní školy – vystoupení 
žáků baletní školy Jána Nemce – každodenní práce tanečníka 
v nejznámějších baletních inscenacích - Labuti jezero, Pták Ohni-
vák, O statečném krejčíkovi, Bajadéra, Plameny Paříže, Faraonova 
dcera či Marná opatrnost | vstupné 170 Kč, velký sál
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13. 06. | 19.30 | Prague cello quartet – koncert čtveřice 
mladých violoncellistů. Skvělá show s vtipnými momenty i ori-
ginálním zhudebněním jazzových a popových skladeb, filmových 
melodií, nebo nejznámějších děl klasických mistrů | vstupné 
450 Kč dospělí, 350 Kč děti, studenti, senioři (prodej zlevněných 
vstupenek pouze v pokladně MKP), velký sál
19. 06. | 18.30 | Taneční večer ZUŠ – závěrečné ročníkové 
vystoupení ZUŠ, Praha 8, Klapkova 25 - tanečního oboru na mo-
tivy knížky Zahrada od Jiřího Trnky, představí se všichni žáci od 
nejmladších až po ty nejstarší ve spolupráci s dechovým kvintetem 
a výtvarným oddělením | vstup zdarma, velký sál
21. 06. | 18.00 | Baletní škola Attitudeballet uvádí Labutě 
– dětští interpreti od 4 let zatančí výpravné zpracování vybraných 
tanců z baletu Labutí jezero | vstupné 80 Kč, velký sál
23. 06. | 18.00 | Flamenkado VIII. Encuentros/Setkání – 
taneční představení studentů Virginie Delgado. Kastaněty a man-
tóny, 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

03. 06. | 17.00 | Osobnosti španělské malby: Diego Ve-
lázquez – vidění a vidiny – dvorní malíř Filipa IV. se proslavil 
zejména jako portrétista. Ač byl předním umělcem baroka, jeho 
nevšední kompozice inspirovaly i moderní hnutí impresionistů 
a další osobnosti malířství 19. a 20. století. Přednáší PhDr. Jana 
Jebavá | vstupné 40 Kč, malý sál
03. 06. | 19.00 | Kolem světa: Norsko – země, kde slunce 
nezapadá – dozvíte se vše, co budete potřebovat vědět o cestě 
za polární kruh. Přednáší Tomáš Havel | vstupné 120 Kč, velký sál
04. 06. | 19.00 | Tajemství Sázavského kláštera – co víme 
o založení Sázavského kláštera? Jaké stopy zde zanechal první 
opat Svatý Prokop, kněz vzdělaný ve staroslověnském písmu? 
Setkání s prof. Petrem Sommerem, odborníkem na české dějiny 
raného středověku a církevní archeologii. Připravil a uvádí Hynek 
Žirovnický | vstupné 60 Kč, malý sál
06. 06. | 17.00 | Středověké památky na Svatojakubské 
pouti – nejznámější pouť středověké Evropy vedla k údajnému 
hrobu apoštola Jakuba Většího v Santiagu de Compostela. V rámci 
přednášky si představíme Katalánsko, Aragonii a památky na 
území Portugalska. Přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová | vstupné 
40 Kč, malý sál
06. 06. | 17.00 | Pražské toulky: Královská zahrada – krá-
lovská zahrada je dokladem vývoje zahradní tvorby od renesan-
ce až do 18. století, kdy formální úpravy zahrady byly doplněny 
o krajinářskou kompozici. Provádí Ing. Jana Stejskalová | vstupné 
50 Kč, sraz v 17.00 u vchodu do Královské zahrady u Letohrádku 
královny Anny. Přijďte včas i s platnými vstupenkami zakoupe-
nými v pokladně Městské knihovny v Praze. 

06. 06. | 19.00 | Večer Analogonu: Stroj a (jeho) člověk 
– motiv technologie bude inspirací literárního pásmo surrealis-
tických esejů vzniklých pro 87. číslo časopisu Analogon. Účinkují 
Arnošt Goldflam a Bertrand Schmitt. Moderuje František Dryje | 
vstupné 40 Kč, malý sál
10. 06. | 17.00 | Umělecké náměty v dějinách umění: Poli-
bek – náhradní termín za 15. 4. Polibek může mít mnoho podob: 
od polibku z lásky (Giotto: Setkání u Zlaté brány), přes polibek 
milostný (Gustav Klimt nebo Auguste Rodin), až po polibek zrady 
(Jidášův polibek). Přednáší PhDr. Jana Jebavá | vstupné 40 Kč, 
malý sál
10. 06. | 19.00 | Trendy v komunikaci: Jak nežít v toxic-
kém vztahu – partnerský vztah může být pro člověka obrovskou 
oporou, bezpečným přístavem i prostředím k osobnímu růstu. 
Může, ale někdy to tak bohužel není. Jak poznat, kdy odejít? Ve 
spolupráci s časopisem Psychologie dnes. Přednáší Ing. Martin 
Zikmund | vstupné 40 Kč, malý sál
11. 06. | 17.00 | Kapitoly z dějin Československa: Pražské 
povstání – náhradní termín za 23. 4. Pražské povstání bylo, 
pokud se budeme držet čísel, největším vojenským vystoupe-
ním Čechů od bitvy u Zborova. Hrdinství obyčejných lidí, vojáků, 
policistů, zdravotních sester, tramvajáků, nebo lékařů je nutné 
připomínat, stejně tak jako masakry civilního obyvatelstva, 
ke kterým došlo na samém konci války. Přednáší Jiří Padevět | 
vstupné 40 Kč, malý sál
11. 06. | 19.00 | Příběh civilizací: Je západní demokracie 
univerzální hodnota? – demokracie se stala od konečné poráž-
ky totalitních a autoritářských systémů koncem dvacátého století 
definičním znakem vyspělé západní společnosti. Přednáší prof. 
RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. | vstupné 50 Kč, malý sál
12. 06. | 17.00 | Alternativní cesty ke zdraví: Osvoboďte své 
oči od brýlí – interaktivní přednáška odhalující příčiny zhoršo-
vání zraku v širších souvislostech a o možnostech jeho zlepšení 
přirozenou cestou. Metoda komplexně pracuje se všemi částmi 
zrakového systému, cviky jsou jednoduché a snadno je lze zařadit 
do běžného denního režimu. Ve spolupráci s časopisem Meduňka. 
Přednáší Ing. Yvona Švecová | vstupné 50 Kč, malý sál
12. 06. | 19.00 | Význam rodičů a pečovatelů pro zdravý 
vývoj dítěte – ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát 
hlavního města Prahy, úřady městských částí a neziskové orga-
nizace připravují 10. – 16. června 2019 Týden pěstounství Praha. 
Městská knihovna v Praze bude jedním z míst, kde se můžete na 
přednášce dozvědět, proč je pěstounská péče důležitá. Přednáší 
PhDr. Petra Winnette, PhD. | vstup zdarma, malý sál
13. 06. | 17.00 | Pražské toulky: Barokní zahrady – barokní 
zahrady byly zakládány jako součást šlechtických sídel, církevních 
rezidencí i klášterů. Navštívíme Valdštejnskou zahradu, Vojanovy 
sady a Františkánskou zahradu, kde najdeme vedle okrasných 
dřevin i ovocné sady. Provádí Ing. Jana Stejskalová | vstupné 50 Kč, 
sraz v 17.00 před hlavním vchodem do Valdštejnské jízdárny. 
Přijďte včas i s platnými vstupenkami zakoupenými v pokladně 
Městské knihovny v Praze.
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13. 06. | 19.00 | Večery s Regenerací: Jak se stát silnějšími 
a odolnějšími? – jak užitečně strávit čas prázdnin a dovolené 
sám či s blízkými? Součástí setkání bude i jednoduchá autodia-
gnostika aktuální psychické kondice a konstelace osobních vztahů. 
Ve spolupráci s časopisem Regenerace. Přednáší PhDr. Patricie 
Anzari, CSc. | vstupné 50 Kč, malý sál
19. 06. | 17.00 | Stúpy a pagody – Buddhistická architektura 
jižní a jihovýchodní Asie a Dálného Východu, historický vývoj stúp 
v Indii, na Srí Lance, v Myanmaru (Barmě), Siamu, na Jávě i v Tibetu. 
Původ, typologie a konstrukce pagod v Číně, Nepálu, Vietnamu, Ko-
reji a Japonsku. Ve spolupráci s ARSVIVA, www.arsviva.cz. Přednáší 
RNDr. Aleš Krejčí, CSc. | vstupné 50 Kč, malý sál
20. 06. | 19.00 | Mystéria vepsaná ve tvářích – jak se promítá 
osobnost a život slavných umělců do jejich fyzické podoby? Malíř 
Vladimír Kiseljov má za sebou přes 90 výstav, je vyznamenán 
několika mezinárodními cenami a v nové knize představuje 
mnohovrstevnaté vizuální i slovní portréty Mozarta, Wagnera, 
Goetha, Shakespeara, Komenského ad. Přednáška spojená se 
křtem knihy a s autogramiádou. Čestní hosté: nakladatel Kameel 
Machart, skladatelé Martin Dohnal a Jan Ryant Dřízal | vstupné 
40 Kč, malý sál
24. 06. | 19.00 | Kolem světa: Busny – Afrikou tam a zpět – 
zážitky z cesty Afrikou ze severu turistickým východem a zpět 
obávaným severem. Přednášejí Marika Dumková a David Čech | 
vstupné 120 Kč, velký sál

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

  vstup na všechny akce zdarma

05. 06. | 18.00 | Autorské čtení, diskuze a představení 
knihy: Jan Pokorný, Trần Thị Thu – český ženich a vietnam-
ská nevěsta aneb jak se žije s Vietnamkou. Kniha vypráví příběh 
o společném životě občana České republiky s občankou Vietnamu. 
O přátelství a lásce dvou lidí, kteří se přes propastnou odlišnost 
svých kultur rozhodli pro společný život. Mimo to, že vás kniha 
provede krásnou vietnamskou krajinou, zúčastníte se oslav jejich 
druhé svatby ve Vietnamu a seznámíte se s rodinnými vztahy 
Vietnamců i s jejich osobitými zvyky.
12. 06. | 18.00 | Čtenářský klub: Knihy na letní měsíce – 
v průběhu zimních a jarních měsíců roku 2019 vyšlo nespočet za-
jímavých knižních titulů, ale též nová čísla literárních a kulturních 
časopisů a revue. Pár z nich bude na tomto večeru představeno. 
Uvádí dramaturg Domu čtení Josef Straka.
19. 06. | 18.00 | Čtvrtý patronský večer Kamila Boušky 
a jeho hosta básníka Petra Řeháka – Petr Řehák, básník, 
hypnoterapeut, dělník v továrně a člen skupiny Fantasía. V ro-
ce 2014 vydal básnickou sbírku Násobit ruce (Malvern, 2014). 
Číst bude ze svých básní, psaných při pobytech v Indii a jimi 
inspirovaných. Za hezkého počasí se večer uskuteční v atriu 
Domu čtení.

27. 06. | 19.30 | Večer nakladatelství Argo – „Za oponou 
války“ je prvotina z pera válečného reportéra a zpravodaje České 
televize na Blízkém východě. Jakub Szántó v knize přibližuje své 
dramatické zážitky z frontových linií, míst teroristických útoků 
i státních převratů a revolucí, které během své kariéry televizního 
novináře v uplynulých dvou dekádách natáčel. Večer moderuje Ri-
chard Klíčník. Off program: 20.45 | Koncert: Bára Zmeková a hosté

AKCE DOMU ČTENÍ
loď Avoid Floating Gallery, náplavka pod Výtoní, Praha 2

Začátek festivalu Knihovna na vlnách – ve spolupráci s mi-
nibibliobusem Oskar, Avoid Floating Gallery a projektem Praha 
město literatury. Minibibliobus Oskar bude u Avoid Floating 
Gallery od 18.00 do 21.30.
26. 06. | 18.00 | Rozmarné léto na palubě / Letní kino: 
Rozmarné léto
| 18.00 | Bibliobus Oskar, hraní deskových her, výroba placek
| 20.45 | Rozmarné léto – film, rež. Jiří Menzel

OBECNÍ DŮM
Významná stavba pražské secese z roku 1912 
nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 002 101
e-mail: info@obecnidum.cz
www.obecnidum.cz

  pokladna otevřena: denně 10.00–20.00

TURISTICKÉ PROHLÍDKY OBECNÍHO DOMU
termíny na www.obecnidum.cz

Vstupné: plné 290 Kč, rodinné 500 Kč (1–2 dospělé osoby a 1–3 
děti do 18 let), snížené 240 Kč (senioři, držitelé průkazu ZTP, ZTP|P, 
mládež 10–18 let, studenti SŠ a VŠ do 26 let), 15% sleva z plného 
vstupného 247 Kč (pro držitele Prague Card), děti do 10 let zdarma
Vstupenky lze zakoupit v historické pokladně Obecního domu, 
nebo online v našem e-shopu na www.obecnidum.cz. Pro orga-
nizované skupiny lze dopředu objednat mimořádné prohlídky 
v češtině, němčině, angličtině, francouzštině, popř. i v dalších jazy-
cích. Minimální cena mimořádné prohlídky: 2500 Kč (do 10 osob)
Přijďte navštívit první reprezentační patro Obecního do-
mu. 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 a instagramu.
Další program viz rubrika Galerie, výstavy.
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REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM 
U PRAHY
Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy
tel.: +420 241 950 791
e-mail: info@muzeumjilove.cz 
www.muzeumjilove.cz

25. 06. | 18.00 | Laco Deczi v muzeu. Trumpetista, skladatel, 
kapelník a amatérský malíř Laco Deczi má na kontě již přes dva-
cet alb a video nosičů. Složil velké množství muziky k filmům, od 
roku 1990 pravidelně dvakrát do roka absolvuje turné po České 

republice a Slovensku. Výjimkou nejsou ani zastávky v Polsku, 
Rakousku a především Německu. Laco Deczi vydává v interva-
lech jednoho až dvou let pravidelně nové studiové, nebo live 
desky. Se svojí kapelou vystupoval například na festivalech 
Rock for People, Colours of Ostrava a Sázavafest. 25. června 
vystoupí zcela mimořádně na nádvoří Regionálního muzea 
v Jílovém u Prahy. Jako předkapela vystoupí USBband. Počet 
vstupenek je z kapacitních důvodů omezen a lze je zakoupit za 
250 Kč v pokladně muzea v předprodeji nebo za 300 Kč v den 
koncertu | více informací na www.muzeumjilove.cz nebo na 
info@muzeumjilove.cz

Jílové u Prahy
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BALASSIHO INSTITUT – MAĎARSKÝ 
INSTITUT V PRAZE
Rytířská 25–27, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 222 424, 277 016 439
e-mail: info@hunginst.cz
www.hunginst.cz

  úřední hodiny: po 13.00–16.00, út 9.00–18.00, st 9.00–16.00,  
čt 9.00–16.00, pá 9.00–12.00

  otevírací doba knihovny: út 10.00–12.00 a 16.00–18.00,  
čt 14.00–16.00

VÝSTAVY
Výstava malíře Jánose Balázse v rámci Světového romského 
festivalu Khamoro | Galerie Maďarského institutu | do 28. 6.
1989 – Pád železné opony – fotografická výstava. Mezi maďar-
skými tvůrci unikátního výstavního souboru jsou András Bánkuti, 
Péter Korniss, Tamás Szigeti, Barnabás Szabó a další | Letohrádek 
královny Anny (Belveder), Královská zahrada Pražského hradu | 
do 30. 11.
Pražské Quadriennale 2019. Infinite Dune (Nekonečné 
duny) – instalace Juli Balázs, Andráse Juhásze, Eszter Kálmán, 
Gábora Keresztese a Fruzsiny Nagy. Co je v oblacích? – společný 
projekt studentů Katedry vizuálního designu Maďarské univerzity 
výtvarných umění, Umělecké fakulty Univerzity Rippl-Rónaiho 
v Kaposváru a Univerzity umění Moholy-Nagye | Průmyslový 
palác, Výstaviště Praha, Praha 7 – Holešovice | od 6. do 16. 6.

LITERATURA
11. 06. | 19.00 | Literární setkání s autory visegrádských 
zemí – čtení a diskuze účastníků Visegrádského programu rezi-
denčních pobytů pro spisovatele. Hynek Paseka (Česko), Michael 
Morys-Twarowski (Polsko), Péter Miksó (Maďarsko), Peter Getting 
(Slovensko) | Velký sál Maďarského institutu

HUDBA A TANEC
30. 05. – 02. 06. | Vystoupení tanečního souboru Alba 
Regia – v rámci festivalu Praha, srdce národů | Václavské náměs-
tí, Staroměstské náměstí, Divadlo na Vinohradech
01. 06. | 20.00 | Romengo & Juan de Lerida – koncert v rám-
ci světového romského festivalu Khamoro | SaSaZu, Bubenské 
nábř. 13, Praha 7
01. 06. | 15.30 | Koncert kapely Saverne – v rámci festivalu 
United Islands of Prague | ČT Art Freedom Stage

25. 06. | 20.00 | Tibor Szemző – András Forgách: Vzkaz – 
Poslední láska Dr. Kafky – filmové oratorium | Nová scéna 
Národního divadla, Národní 4, Praha 1

FILMY
06. 06. | 18.00 | Malířův svět – rež. Zoltán Huszárik (1980), 
111 min, v původním znění, s tlumočením do češtiny | Velký sál 
Maďarského institutu
16. 05. | 18.00 | Host života – Csomovo legendárium – rež. 
Tibor Szemző (2006), 80 min, v původním znění se slovenskými 
titulky | Velký sál Maďarského institutu

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, 
o českých a rakouských svátcích zavřeno

TRVAJÍCÍ VÝSTAVA
Fauxthenticity. Výstava prezentuje práce rakouských a českých 
umělců zabývajících se choulostivými limity autenticity, evoluce 
pravdy a strategií falzifikace. | vstup volný | RKF, Jungmannovo 
nám. 18, Praha 1 | po–pá 10.00–17.00 | do 10. 9. 

VÝSTAVA & KONFERENCE
Bienále experimentální architektury vol. 4: Dekády digi-
tálního navrhování | pro více informací: www.gjf.cz
13. 06. | Výstava | Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské 
nám. 5a, Praha 1 | denně kromě pondělí 11.00–19.00 | do 1. 9.
14. 06. | Mezinárodní sympozium | pouze anglicky | kino 
Světozor, Vodičkova 41, Praha 1

PERFORMANCE
25. 06. | 19.00 | Společná performance Jiřího Kovandy 
a Thomase Geigera v rámci výstavy Fauxthenticity | vstup 
volný RKF | Jungmannovo nám. 18, Praha 1

FILM
17. 06. | 21.30 | DAS SOMMERKINO (červen–srpen 2019): 
Arthur & Claire (DE/AT/NL 2017, 98 min) | více informací 
www.dassommerkino.cz | Containall Stromovka, park Stro-
movka, Praha 7
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KONCERTY
01. 06. | United Islands of Prague 2019 (31. 5. – 1. 6. 2019). 
Rakouská účast: Mickey & Tents. | vstup volný | Radio 1 stage, 
Karlínské nám., Praha 8
16.15 | Mickey – survival-pop
17.45 | Tents – post-punk
10. 06. | 19.00 | Bubreg Duo. Program: G. Wanamaker, B. Mar-
tinů, G. Ph. Telemann, J. Ibert, W. A. Mozart, V. Kalabis. Moderace 
(pouze česky) – Lukáš Hurník | vstup volný | RKF, Jungmannovo 
nám. 18, Praha 1
26. 06. | 20.00 | Sinfonia De Carnaval – jazz | Jazz Dock, 
Janáčkovo nábř. 2, Praha 5

LITERÁRNÍ PROCHÁZKA 
04. 06. | 19.00 | „Vysoko nad Vltavou – na návštěvě 
u kněžny Libuše“ | pouze německy | vstup volný | sraz: metro C 
– Vyšehrad (východ směrem Kongresové centrum) | vzhledem 
k omezené kapacitě prosíme o předchozí přihlášení do 3. 6. na 
jakubcova@rkfpraha.cz | Vyšehrad, Praha 2

DIVADLO 
06. – 16. 06. | Pražské Quadriennale 2019. Rakouská účast: 
Vero Schürr a Lisa Überbacher se svým projektem Made 
in Austria. Made in Austria? | více informací www.pq.cz/cs/
hp-karusel | Výstaviště Praha, Praha 7 – Holešovice

TANEC & SITE-SPECIFIC
08. 06. | 15.00 | a 09. 06. | 17.15 | Tanec Praha 2019 – 
31. mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla 
(3. – 22. 6. 2019). Hygin Delimat / Body Architects (PL/AT): House 
Beating. VEN.ku TANCI / PQ Site Specific Performance Festival / 
Family Friendly | vstup volný | Výstaviště Praha, Maroldovo pa-
norama, Praha 7 – Holešovice

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

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

FILMOVÁ PŘEHLÍDKA SEVERSKÉ KRAŤASY
  všechny filmy jsou uváděny v původním znění s titulky
  rezervace vstupenek na www.evald.cz
  pořádá Skandinávský dům ve spolupráci s kinem Evald

Skandinávský dům zve na třetí ročník přehlídky severských 
krátkometrážních filmů Severské kraťasy. Diváci budou mít 
možnost zhlédnout pětatřicítku současných krátkých filmů z Dán-
ska, Finska, Islandu, Norska a Švédska. Program je rozdělen 
do pěti bloků podle jednotlivých zemí a zahrnuje jak hrané, tak 
animované snímky. Potrhlé Finsko poukáže na úskalí moderní 
doby a konzumní společnosti, nebude ale chybět ani ledová kra-
jina. Neklidný Island se zaměří na dospívající teenagery a víru 
Islanďanů v nadpřirozeno. Svérázné Švédsko nabídne pohled pod 
povrch zdánlivě spořádané společnosti – frustrované jedince, 
důchodkyně klevetící o sexu či bajková podobenství. Podmani-
vé Norsko vás okouzlí hravostí a variacemi na téma spřízněných 
duší. (Ne)spoutané Dánsko poodhaluje zákoutí lidské povahy 
a mezilidských vztahů.

PROGRAM FESTIVALU 
04. 06. | 19.00 | Potrhlé Finsko | kino Evald, Národní 28 | 
vstupné 120 Kč
05. 06. | 19.00 | Neklidný Island | kino Evald, Národní 28 | 
vstupné 120 Kč
11. 06. | 19.00 | Svérázné Švédsko | kino Evald, Národní 28 | 
vstupné 120 Kč
12. 06. | 19.00 | Podmanivé Norsko | kino Evald, Národní 28 | 
vstupné 120 Kč
13. 06. | 19.00 | (Ne)spoutané Dánsko | kino Evald, Národní 28 | 
vstupné 120 Kč
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rozhovor
  ADAM JÍLEK, ZE SPORTOVCE UMĚLCEM

Představitel mladé generace českých výtvarných umělců 
Adam Jílek (* 1989) se narodil v Praze a svojí tvorbou již 
zaujal nejen u nás, ale i v zahraničí. Absolvoval Akademii 
výtvarných umění a během studia si dokázal vytvořit origi-
nální výrazný styl, inklinující mj. k pop-artu. Jeho díla byla 
vystavena například ve Veletržním paláci Národní galerie, 
Tančícím domě nebo také ve Spojených státech. Nově budete 
moci zhlédnout jeho tvorbu v Galerii 1 ve Štěpánské ulici 
v Praze od 4. do 28. června 2019.

Vaše výtvarná dráha začala tak trochu nenápadně, vidíte 
v tom řízení osudu či něco jiného?
Určitě ano. Sice jsem od útlého dětství maloval, ale v rodině nebyl 
nikdo, kdo by se věnoval něčemu podobnému. Ani ve snu by mě 
nenapadlo vydat se tímto směrem. Díky baseballu jsem se tehdy 

dostal na střední umělec-
kou školu Václava Hollara, 
což může znít na první 
pohled jako paradox. 
Učení totiž nebylo úpl-
ně mojí silnou stránkou 
a zároveň jsem na něj po-
třeboval více času, jelikož 
jsem hrál i za reprezentaci 
a velmi často jsme jezdili 
na soustředění a turnaje 
do zahraničí. Tak mi umě-
lecká škola mi přišla jako 
ideální alternativa mezi 
studijní a časovou nároč-
ností. V průběhu studia 
se to ale zlomilo a začal 

jsem se plně věnovat malbě a přípravám na příjímací řízení na 
Akademii výtvarných umění, kde mě na přijali na první pokus. 

Což není zcela zvykem vzhledem k tomu, kolik lidí se hlásí a kolik 
přijímá, v průměru dva lidi do každého ateliéru. Dodnes jsem rád, 
že to takhle klaplo a do malování jsem se ponořil.

Prošel jste ateliéry několika našich významných umělců 
a pedagogů. Který z nich nejvíce ovlivnil vaši tvorbu?
Všichni profesoři, pod kterými jsem studoval, byli velmi zajímaví 
a svým způsobem mě každý z nich ovlivnil, ačkoliv jsem si to 
zpočátku nepřiznával. I když to na první pohled v mých obrazech 
už není tak zcela vidět, bezpochyby to byl prof. Zdeněk Beran 
a jeho asistent Pavel Holas, oba vynikající lidé a malíři. Bohužel 
jsem v tomto ateliéru strávil pouze dva roky kvůli tragickému 
úmrtí profesora Berana, kdy s ním pak skončil i celý ateliér, který 
vedl. Jsem za tyto dva roky nesmírně vděčný, byla to pro mě nej-
přínosnější doba na Akademii výtvarných umění vůbec.

Vystavujete svá díla nejen u nás, ale i v zahraničí. Jaký je 
zájem o vaše obrazy?
Ještě tolik výstav v zahraničí jsem asi neměl, abych mohl objek-
tivně hodnotit :) Ale o některé obrazy byl zájem, čehož si velmi 
vážím, jelikož jsem v zahraničí prakticky neznámý. O to víc si 
cením toho, že se obrazy prodaly na základě obsahu a jakým 
stylem jsou namalované. A ne kvůli „podpisu“ autora, jak bývá 
dnes často zvykem :)

Děkuji Vám za rozhovor a přeji úspěch v další umělecké tvorbě.
Alice Braborcová

Proměna, olej na plátně, 120 x 80 cm, 2017

Nejlepší přítel českého člověka, olej na plátně, 150 x 110 cm, 2015

Nový začátek, olej na plátně, 120 x 80 cm, 
2017



galerie, 
výstavy
NÁRODNÍ GALERIE PRAHA

Staroměstské nám. 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 301 122
e-mail: info@ngprague.cz 
www.facebook.com/NGPrague
www.ngprague.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
  út–ne 10.00–18.00, st 10.00–20.00

VSTUPNÉ
  vstupné pro jednorázový vstup do všech sbírkových expozic 
Národní galerie v Praze – Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, 
Šternberský palác, Salmovský palác: základní 500 Kč (platnost 
vstupenky 10 dní ode dne zakoupení)

  vstup zdarma do sbírkových expozic Národní galerie Praha 
pro děti a mládež do 18 let a studenty do 26 let

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

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00, st 10.00–20.00
 A bezbariérový vstup

SBÍRKOVÉ EXPOZICE
1918–1938: První republika   Nová sbírková expozice ve 
3. patře Veletržního paláce vznikla ke stému výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky. Představuje pestrou uměleckou tvorbu 
a  výstavní provoz mladého státu v letech 1918–1938. Vedle 
tvorby předních českých, slovenských, českoněmeckých a kar-
patoruských autorů a autorek (V. Špála, J. Čapek, J. Štyrský, Toyen 
ad.) jsou její součástí také díla z proslulé „francouzské“ sbírky 
(P. Gauguin, H. Rousseau, C. Monet, H. Matisse, P. Picasso, V. van 
Gogh ad.), kterou československý stát nakoupil po svém založení 
ve 20. a 30. letech 20. století.
1930–současnost: České moderní umění   Českou výtvarnou 
tvorbu po roce 1930 reprezentují díla F. Muziky, J. Šímy, J. Štyr-
ského, Toyen, Z. Sklenáře, J. Kotíka nebo V. Bartovského. Expozice 
mapuje i umělecké tendence od 60. let do současnosti – Informel, 
Akční umění, Novou citlivost i postmodernu.

VÝSTAVY
400 ASA: Fotografie   Výstava sedmi fotografů dvou generací 
ze spolku 400 ASA | do 8. 9. 

Introducing Viktor Dedek: Místo rodiny | do 28. 7.
Moving Image Department #10: Podle skutečných událostí 
| do 28. 7. 
Národní galerie Praha: Budoucí palác   Výstava u příležitosti 
vyhlášení soutěže na transformaci Veletržního paláce | do 22. 9.

ŠTERNBERSKÝ PALÁC
Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1
tel.: +420 233 090 570

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00, středa 10.00–20.00
  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 | otevřeno do 30. 6., poté bude sbírková expozice z důvodu 
revitalizace uzavřena

VÝSTAVA
Čechy–Sasko: Jak blízko, tak daleko   Tématu sousedství Čech 
a Saska se poprvé věnuje rozsáhlá výstava, která se zaměřuje na 
dynamické vztahy obou regionů, líčí úzké vazby mezi obyvateli, 
vzájemné konflikty i následná usmíření. Umožňuje široce uchopit 
historický rámec a objasňovat jak rozdíly mezi Saskem a Čechami, 
tak i jejich sounáležitost v evropském kontextu | od 24. 5. do 15. 9.

PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC 2019 
08. 06. | 19.00 | Vstup zdarma do Salmovského a Šternber-
ského paláce a do sbírkové expozice ve Veletržním paláci a na 
doprovodné programy.

NAROZENINY V GALERII
Netradiční forma oslavy narozenin, kde se hosté promění 
v postavy z uměleckých děl. Pro starší děti nabízíme programy 
„Slavnost bohů“ či „V urozené společnosti“, pro mladší 
„V rajské zahradě“. Vhodné pro děti od 7 do 12 let. Rezervace: 
nutná alespoň měsíc předem na sp.educ@ngprague.cz 

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

Schwarzenberský palác je momentálně uzavřen z důvodu 
revitalizace. Veřejnosti se opět otevře na podzim 2019.

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

  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00, st 10.00–20.00
  vstupné: základní 100 Kč / snížené 50 Kč (pro mladé do 26 let 
zdarma)
 A bezbariérový vstup
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VÝSTAVA
Salm Modern #1: Možnosti dialogu   Výstava vznikla ve spo-
lupráci Národní galerie Praha se Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden. Spojuje výběr děl ze Sammlung Hoffmann Berlin s vy-
branými objekty současných českých umělkyň a umělců ze sbírek 
Národní galerie Praha a ze soukromých sbírek, například práce 
Mariny Abramović, Jeana-Michela Basquiata, Moniky Bonvicini, 
Jake & Dina Chapmanových, Olgy Černyševové, Dana Flavina, 
Antonyho Gormleyho, Keitha Haringa, Jeana Tinguelyho, Andyho 
Warhola a dalších. České umění je zastoupeno Josefem Bolfem, 
Jiřím Černickým, Krištofem Kinterou, Stanislavem Kolíbalem, 
Janem Nálevkou, Kateřinou Šedou, Františkem Skálou a dalšími 
| do 1. 12.

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

  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00, st 10.00–20.00
  vstupné: základní 200 Kč / snížené 100 Kč
 A bezbariérový vstup

VÝSTAVA
Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírek 
Ordrupgaard. Unikátní sbírka francouzského impresionistického 
umění z dánského muzea Ordrupgaard | od 29. 6. do 20. 10. 

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 879 111

  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00, st 10.00–20.00
  vstupné: základní 220 Kč/snížené 120 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 
Lapidárium a prohlídkový okruh architekturou kláštera 
| vstup zdarma
Sochařská zahrada   Klášterní zahrady s prohlídkovým okru-
hem architekturou kláštera a sochařskými díly předních českých 
umělců (František Bílek, Michal Gabriel, František Skála, Čest-
mír Suška, Jaroslav Róna, Stanislav Kolíbal, Karel Malich, Stefan 
Milkov, Pavel Opočenský, Aleš Veselý)| otevřeno denně včetně 
pondělí, duben–září: ne–čt 10.00–22.00, pá–so 10.00–24.00, 
říjen–březen 10.00–18.00 | vstup zdarma

VÝSTAVA
Dílo sezóny – Pieta z Bílska. Zachráněný pozdně gotický skvost 
z jižních Čech | do 16. 6.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU
  objednejte si soukromou komentovanou prohlídku v českém,  
anglickém, německém či francouzském jazyce na e-mailu:  
ak.educ@ngprague.cz nebo telefonních číslech +420 221 879 217, 
221 879 225

VALDŠTEJNSKÁ JÍZDÁRNA
Valdštejnská 3, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

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

VÝSTAVA
Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře   Výstava si klade za cíl předsta-
vit Šímovu ranou tvorbu od brněnských počátků do jeho setkání 
s básníky pozoruhodné, a dnes již v jistém smyslu legendární, 
francouzské skupiny Vysoká hra a ukázat nakolik jeho účast na 
tomto dobrodružství byla jedním z klíčových impulzů pro jeho 
tvorbu. V krátkém období 1929–1931 se Šíma stal hlavním 
výtvarníkem skupiny a ostatní členové – básníci se zabývali 
interpretací jeho tvorby | do 28. 7. 

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

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
Zvuky / Kódy / Obrazy – Akustický experiment ve vizu-
álním umění   Výstavní projekt představuje průřez dějinami 
zobrazení zvuku jako abstraktního fenoménu od doby avantgardy 
po současnost. Hlavní osou jeho koncepce je zmapování nejvý-
znamnějších směrů zvukového experimentu na poli vizuálního 
umění, a to jak obrazů a grafických partitur, tak zvukových in-
stalací, akustických objektů, filmů či multimediálních projekcí. 
Na výběru z historického materiálu expozice ukazuje, jak zvuk 
nabývá barvu a tvar, stává se objektem nebo architekturou, a jaké 
psychologické, ale také fyzikální nebo psychofyzické předpoklady 
předurčují jeho vizuální podobu. Výstava zároveň představuje 
díla umělců, kteří v lokálním či mezinárodním kontextu posunuli 
uvažování o experimentu v umění. Mezi zastoupené autory bu-
de patřit například František Kupka, umělci z okruhu Bauhausu, 
John Cage a představitelé hnutí Fluxus, autoři grafických partitur, 
Woody a Steina Vasulkovi a další autoři zvukových objektů a in-
stalací nebo umělci zabývající se akustickou ekologií. Doprovodný 
program SONIC CIRCUITS rozšiřuje výstavu o sérii představení 
a akcí, které se konají buď v přednáškovém sále expozice v Domě 
U Kamenného zvonu, v baletním sále paláce Colloredo-Mans-
feld nebo ve veřejném prostoru. Jednotlivé večery nabízejí 
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návštěvníkům jedinečnou možnost seznámit se s mnohotvárnou 
tvorbou českých i zahraničních autorů. Někteří pracují se zvukem 
v rozměru výtvarného umění, jiní zvuk tematizují v časoprosto-
rových, matematických, performativních, environmentálních 
nebo společenských kontextech. SONIC CIRCUITS připravujeme 
ve spolupráci s Agosto Foundation | kurátorka: Jitka Hlaváčková, 
spolupráce: Milan Guštar, Miloš Vojtěchovský, Agosto Foundation 
| od 5. 6. do 13. 10.

DOPROVODNÝ PROGRAM
04. 06. | 18.00 | Vernisáž výstavy / koncert – Pražský 
improvizační orchestr. PIO připravil site-specific hudební 
performanci, reagující na architekturu galerie a její okolí | Dům 
U Kamenného zvonu
05. 06. | 19.00 | Nicolas Collins: Trumpet!, host: George 
Cremaschi – kontrabas, Petr Válek. Nicolas Collins, který se 
zabývá experimentálními hudebními nástroji a elektronickou 
hudbou, představí v Praze svůj nový nástroj. Hudební i výtvarná 
poetika Petra Válka je emocionální a zdánlivě intuitivní. Spotřební 
elektroniku, rádia, klávesy, mikrofony a reproduktory podrobuje 
brutálním experimentům a kombinuje je s předměty, které pomo-
cí elektroniky amplifikuje a animuje | Dům U Kamenného zvonu
11. 06. | 19.00 | Tetsuya Umeda – japonský performer a zvu-
kový umělec. Ve své tvorbě interaguje s prostředím, architekturou, 
zvukem, světlem a sociální situací. Jeho instalace jsou sestaveny 
z všedních předmětů, diváka vtahuje do představení, spolupra-
cuje s hudebníky a tanečníky. Připraveno ve spolupráci s mappa 
editions, OZ Falošný pohyb a Fondem na podporu umenia. Místo 
konání bude upřesněno na webu.
18. 06. | 19.00 | Milan Guštar: Zvuk – hluk – hudba – obraz, 
Michal Cáb: Spektralní negativ. Generativní audiovizuální díla 
využívají jako stavební prvky hudebních kompozic elementární 
zvuky a obrazové kompozice zase sestávají ze základních tvarů. 
Tyto základní zvukové a obrazové objekty jsou v prostoru i čase 
organizovány pomocí matematických principů | Dům U Kamen-
ného zvonu

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

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00, čt 10.00–20.00
  vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, 
školní (skupina nejméně 20 žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč

VÝSTAVA
Karafiáty a samet – Umění a revoluce v Portugalsku a Čes-
koslovensku 1968–1974–1989   Kurátorský projekt ukazuje 
překvapivé a dosud neznámé paralely portugalské karafiátové 
revoluce, která se odehrála 25. dubna 1974, a československé sa-
metové revoluce ze 17. listopadu 1989. Představeni budou umělci 
bývalého Československa, kteří měli zásadní vliv na formování 
současného umění a kteří reagovali na totalitní režim různými 
způsoby – Adriena Šimotová, Eva Kmentová, Jiří Kovanda, Petr 
Štembera, Jan Mlčoch, Milan Knížák, Jiří Kolář, Václav Havel, Július 

Koller, Ľubomír Ďurček a mnozí další. Do kontextu s nimi budou 
zahrnuti jejich portugalští vrstevníci Helena Almeida, Lourdes 
Castro, Ana Vieira, Ana Hatherly, Fernando Calhau, Alberto Carne-
iro a jiní. Ke slovu se dostane také mladá generace, která reflektuje 
obě revoluce, jako například Zbyněk Baladrán, Carla Filipe nebo 
Ana de Almeida. Kromě uměleckých děl výstava představí rozsáh-
lé rešerše České televize, Rádio e Televisão de Portugal, Knihovny 
Václava Havla, Fundacão Mário Soares a také soukromé archivy. 
Rozsáhlý badatelský projekt doprovodí trojjazyčná publikace | 
kurátorky: Sandra Baborovská, Adelaide Ginga | do 29. 9.

DOPROVODNÝ PROGRAM
05. 06. | 17.30 | Komentovaná prohlídka výstavy s kurátor-
kou Sandrou Baborovskou a historikem Pavlem Szobim 
05. 06. | 19.00 | Film: Papírové hlavy – rež. Dušan Hanák 
(1995, 96 min, SK) | Malý sál Městské knihovny
Workshopy pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské 
dovolené:
05. 06. | 10.00–14.00 | Monotyp a jeho proměny I | Edukační 
centrum Colloredo-Mansfeldský palác
07. 06. | 10.00–14.00 | Monotyp a jeho proměny II | Edu-
kační centrum Colloredo-Mansfeldský palác
19. 06. | 10.00–14.00 | Lidská figura I | Městská knihovna, 
2. patro
21. 06. | 10.00–14.00 | Lidská figura II | Městská knihovna, 
2. patro

DŮM FOTOGRAFIE
Revoluční 5, 110 00 Praha 1

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00, čt 10.00–20.00
  vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč, 
školní (skupina nejméně 20 žáků v doprovodu pedagoga) 20 Kč

VÝSTAVA
Jiří Hanke: Fotografie 1973–2018   Dokumentarista Jiří Hanke 
(1944) se věnuje dlouhodobým, sociálně zaměřeným projektům. 
Jeho fotografie nezřídka inspirovalo rodné Kladno. Nejdéle uza-
vřeným souborem jsou Lidé z Podprůhonu 1974–1989 (knižně 
1995). Historická hodnota dokladů o doznívajícím životním stylu 
dělnické kolonie byla zřejmá i bez nynějšího časového odstupu. 
Dobově zakotvená svědectví o lidské existenci zároveň přesahují 
zobecněním výpovědi regionální východiska. Klíčová kolekce Po-
hledy z okna mého bytu shrnuje snímky pořizované od 10. září 
1981 do 10. ledna 2003 (knižně 1994 a 2013). Letitý dvojportrét 
s otcem, po němž zdědil sklony k fotografování, přivedl Jiřího 
Hankeho k vytváření Otisků generace (knižně 1998). Formou 
diptychů či širších sérií podobizen rodičů a dětí je doplňuje od 
roku 1986 dosud. Průřez rozsáhlou tvorbou, připravený k pětase-
dmdesátinám autora, připomíná i další cykly, rovněž zpracované 
v klasické černobílé škále: Pařížské fragmenty, TV Image, Ozvěny 
anebo Periferie. Kurátorem retrospektivy je Josef Moucha, který 
sestavil monografickou publikaci Jiří Hanke (2008) | do 18. 8.
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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: 60 / 30 Kč

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 architektonic-
kým 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-his-
torických a restaurátorských průzkumů, s vlastnickou historií, se 
společenským a kulturním životem paláce v minulosti a zároveň 
se záměry galerie na jeho další využití.

DOPROVODNÝ PROGRAM
01. 06. | 13.00–18.00 | Workshop k otevření nové části 
Edukačního centra v Colloredo-Mansfeldském paláci
08. 06. | 14.00 | Komentovaná prohlídka paláce

VÝSTAVY
Michaela Maupicová   Dílo předčasně zesnulé umělkyně před-
stavuje ve výběru výstava připravená kolektivem kolegů z GHMP 
a kurátorem Petrem Vaňousem. Tato „kreslířka a malířka s pře-
sahem k objektu, instalaci a novým médiím, si za dobu svého 
působení vypracovala osobitý výtvarný projev ‚dějové abstrakce‘, 
kterou bychom mohli označit za svého druhu existenciální. Kresby 
Michaely Maupicové představují živelně se množící, neklidný, 
všepohlcující ornament, někdy ukázněný do symetrických sou-
stav, jindy utíkající a rozlévající se náhodně po formátu i mimo 
něj nebo expandující přímo do prostoru. Máme tu před sebou 
řád v  náhodnosti, zvětšeninu umožňující v  modelové situaci 
zvoleného jednotícího prvku a jeho zmnožení nahlédnout naši 
analogickou představu o dění mimo nás a v nás.“ | kurátor: Petr 
Vaňous | do 25. 8.
Lukáš Machalický: Intervence   Pro tvorbu Lukáše Machalické-
ho je příznačná formální, instalační i architektonická čistota, která 
zdánlivě vylučuje jakoukoliv živelnost nebo nahodilost. Přesto 
právě odchylky, balancování, dvojakost a systémy, které selhávají, 
sehrávají v práci tohoto autora klíčovou roli. Není nutné uvádět 
konkrétní situace, podstatná je šíře – od banality po závažnost. 
Výstava v historickém patře Colloredo-Mandsfeldského paláce 
je logickým navázáním na výstavy In the Park (New Jörg, Vídeň, 
2018) a Těleso ponořené do tekutiny (MeetFactory, Praha, 2017). 
Přísně geometrická kompozice a symetrie piana nobile vybízí 

k jakési mystifikaci prostoru. I zde je pochopitelně podstatná chy-
ba a selhání původně zamýšlené dokonalosti. Ostatně zdánlivost, 
neurčitost či ambivalence je pro práci autora typická | kurátorka: 
Hana Larvová | od 29. 5. do 1. 9.
Start Up: Ondřej Filípek   Centru práce Ondřeje Filípka (* 1993) 
se objevuje lidská figura, která stojí na ruinách naší současnosti, 
kterou se pomocí jejích již dávno pohřbených reliktů snaží ob-
novit. Autor na Akademii výtvarných umění prošel sochařskými 
ateliéry Jaroslava Róny a později Lukáše Rittsteina a v roce 2018 
absolvoval školu figurálního sochařství a medaile Vojtěcha Míči 
| kurátor: Jakub Král | od 28. 5. do 1. 9.

DOPROVODNÝ PROGRAM

VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ A SENIORY:
  Edukační centrum Colloredo-Mansfeldský palác

02. 06. | 15.00–18.00 | Obraz jako partitura I
06. 06. | 15.00–18.00 | Obraz jako partitura II
07. 06. | 15.00–18.00 | Kůže jako krajina nebo hranice I
09. 06. | 15.00–18.00 | Kůže jako krajina nebo hranice II
13. 06. | 15.00–18.00 | Hudba v barvách I
14. 06. | 15.00–18.00 | Hudba v barvách II
16. 06. | 15.00–18.00 | Hudba v barvách III

SOBOTNÍ VÝTVARNÝ WORKSHOP:
  Edukační centrum Colloredo-Mansfeldský palác

29. 06. | 13.00–18.00 | Klasická černobílá fotografie

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

DLOUHODOBÁ EXPOZICE
Ateliér Františka Bílka   Ateliérovou vilu na pražských Hrad-
čanech realizoval podle vlastních plánů František Bílek v letech 
1910–1911. Bílek byl především sochař a grafik, ale jeho nábo-
ženské pojetí umění ho vedlo k potřebě utvářet celistvá prostředí, 
v nichž by díla vzájemně myšlenkově propojená s architekturou 
naplňovala své základní poslání: spiritualizaci lidského života. 
Expozice v Bílkově vile návštěvníkům prostřednictvím vybraných 
děl (sochy, reliéfy, kresby, grafiky, nábytek, keramika), umístěných 
v unikátní architektuře vily, v jejím ateliéru i rezidenčním prostoru, 
přibližuje osobité dílo umělce, které tvoří významnou položku 
v kontextu českého a světového moderního umění. V suterénu 
je badatelům k dispozici nové Bílkovo centrum s archivními ma-
teriály týkajícími se umělcova života a tvorby.

EXPOZICE
Grafická dílna Františka Bílka – Grafiky a štočky   Komor-
ní expozice představuje výběr z dřevorytových štočků a jejich 
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grafických otisků z let 1902–1931 a linoryt Básník v přírodě z roku 
1906. Doplňují je unikátní dochované kovové matrice k ilustra-
cím Březinovy sbírky básní Ruce z roku 1901. Ty jsou jedinečným 
příkladem provázanosti jeho celoživotní tvorby s literaturou | 
kurátorka Hana Larvová

DOPROVODNÝ PROGRAM
16. 06. | 14.00 | Výtvarná dílna pro dospělé a seniory | 
Bílkova vila

BÍLKŮV DŮM V CHÝNOVĚ
Údolní 133, 391 55 Chýnov u Tábora

STÁLÁ EXPOZICE
Chýnovské vize Františka Bílka   Bílkův dům v Chýnově byl 
postaven podle umělcových návrhů v roce 1898. Podobně jako 
Bílkova pražská vila je také chýnovský dům volně zasazen do 
přírodního prostředí. I jeho stěny tvoří režné cihlové zdivo, zde 
v kombinaci se dřevem. Fasáda domu je zdobena řadou symbo-
lických reliéfů, doplněných Bílkovými mystickými texty. Od roku 
1990 dům vlastní Galerie hlavního města Prahy. V Chýnově je 
možné navštívit také místní hřbitov, kde je František Bílek po-
chován u své monumentální pětimetrové sochy Modlitba nad 
hroby, vytvořené v roce 1905.

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

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice, bus 112 do zastávky 
Zoologická zahrada

  otevřeno: út-čt, so a ne 10.00–18.00, pá 13.00–18.00; zahrady do 
19.00

VÝSTAVY
Aleš Hnízdil, Jiří Kačer – sochy a objekty   Aleš Hnízdil a Ji-
ří Kačer jsou umělci téže generace. Oba byli součástí skupiny 
mladých, která v druhé polovině 80. let vystoupila s otevřenou 
kritikou svazových a fondových praktik, což nakonec vedlo ke 
znovuotevření Galerie mladých U Řečických, první platformy, 
která dávala prostor začínajícím umělcům bez prověrek a neza-
sahovala do jejich tvorby. Vznikla tak jedinečná laboratoř tehdy 
aktuálních názorů a jejich střetů, která tříbila umělecké směřo-
vání této generace. Hnízdil a Kačer si pro své sochařské realizace 
vybrali zcela rozdílné cesty i materiály a jejich práce se budou 
právě odlišnými přístupy k formě i výrazu zajímavě doplňovat. 
Zatímco první pracuje s vertikálně orientovanou efemérní formou 
abstraktních drátěných konstrukcí s kinetickými detaily, druhý 
naopak preferuje kámen v komorním i monumentálním formátu 
s graficky formulovanou strukturou na povrchu ležících bloků | 
kurátorka Magdalena Juříková | do 3. 11.
Kamenné poklady pražských zahrad   Nedílnou součástí his-
torických pražských zahrad byla jejich umělecká výzdoba a drobná 
architektura. Tato umělecká díla, desítky let vystavená rozma-
rům počasí, postupně ze zahrad zmizela – byla buď nenávratně 

zničena, nebo musela být nahrazena kopiemi. Zachráněné ori-
ginální sochy i architektonické prvky byly uloženy v depozitářích 
Galerie hlavního města Prahy. Z areálu zámku Troja jsou to na-
příklad kamenné kašny s figurálními motivy Nereidek a delfínů, 
které byly nalezeny v 80. letech 20. století při rekonstrukci zámku 
a zahrad. Na výstavě jsou dále prezentovány sochařské originály 
z Vrtbovské zahrady, skupina Číňanů z krajinného parku Cibulka 
nebo braunovské busty z letohrádku Portheimka | kurátorka: 
Marie Foltýnová | do 4. 11.

DOPROVODNÝ PROGRAM
09. 06. | 15.00 | Tiché rozhovory – tanec v zahradě. Nekonečná 
tanečně-pohybová performance Dagmar Chaloupkové a Michala 
Záhory rozmlouvající s dílem Aleše Hnízdila. Hudba Carlo Natoli 
a Tomáš Procházka | Víkend otevřených zahrad
09. 06. | 10.00–18.00 | Eko-ateliér | Oranžérie Trojského zámku
15. 06. | 14.00 | Komentované prohlídky zámku

DOPROVODNÉ PROGRAMY, PROHLÍDKY 
OBJEKTŮ A PROCHÁZKY

POMNÍK JANA PALACHA
Dům matky a Dům syna na Alšově nábřeží

  na objednávku na edukace@ghmp.cz, vstup zdarma

VETŘELCI A VOLAVKY S GHMP
  komentované prohlídky vybraných objektů ze souboru veřejné plasti-
ky Galerie hlavního města Prahy se sochařem Pavlem Karousem

01. 06. | 14.00 | Procházka podél potoka Rokytka | sraz na 
tramvajové zastávce Divadlo pod Palmovkou

PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SOCH A SOUSOŠÍ
  rezervace nutná na tereza.kucerova@ghmp.cz,  
mobil +420 774 454 089

  lektorka: Mgr. Tereza Kučerová
  cena: 20 Kč

08. 06. | 08.00 | Komentovaná procházka po Karlově mostě 
| sraz před Staroměstskou mosteckou věží
09. 06. | 09.00 | Komentovaná procházka po Vyšehradě | 
sraz před bazilikou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
15. 06. | 10.00 | Komentovaná procházka po usedlosti 
Cibulka | sraz před sochou sv. Jana Nepomuckého (ulice Nad 
Hliníkem; nejblíže je stanice tramvaje Poštovka)
16. 06. | 11.00 a 16.00 | Tento list ať se mi schová. Projekt 
Tanec v galerii vytváří neobvyklé interakce mezi tancem a vý-
tvarným uměním ve veřejném prostoru. Trialog soch, tanečníků 
a poezie v Petřínských sadech u sochy K. H. Máchy. Choreografie: 
Petra Fornayová. Tančí: Helena Ratajová-Štávová. Ve spolupráci 
s Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA. | zdarma
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GALERIE A–Z

AD GALERIE
Uhelný trh 11/416, 110 00 Praha 1
mobil: +420 732 160 647
e-mail: jkdudycha@gmail.com
www.ceskeumeni.com (internetový prodej)
www.adgalerie.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–18.00, so 13.00–18.00
  vstup volný

EXPOZICE
Pestrá nabídka obrazů, plastik, grafik, keramiky, porcelá-
nu, šperků a skla od českých umělců (O. Zoubka, J. Uchytilové, 
K. Kodeta, I. Hüttnerové, J. Velčovského, O. Vyleťalové, O. Jelena, 
J. Dudychy, R. Linhartoé, V. Vlčkové a další dvoustovky výtvarníků).

VÝSTAVA 
Antonín Vojtek – Krajina pod Pálavou v Praze | vernisáž 
4. 6. v 18.00 | od 4. 6. do 6. 8.

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–čt 15.00–18.00, nebo na vyžádání: +420 777 748 433.
  aktuálně sledujte naše stránky na facebooku: Artinbox - galerie 
fotografie

VÝSTAVY
La Inthonkaew:  Slunce s mláďaty   Olejomalby a kresby 
thajské autorky art brut La Inthonkaew jsou pozoruhodným 
svědectvím o střetu její původní thajské kultury s její nově při-
jatou evropskou identitou. Zároveň jsou důkazem, že tyto dva 
světy spolu mohou koexistovat v plodné symbióze a navzájem 
se obohacovat | kurátoři: Ondřej Sekanina, Jaromír Typlt | do 6. 6.

Milan Nápravník, Josef Vojtánek: Kaleidoskop   Výstava 
představí spojení a konfrontaci tvorby dvou výjimečných, origi-
nálních a přesto (téměř) neznámých umělců. Přestože se nikdy 
nepotkali, pohybovali se každý v jiném prostředí, formovala je jiná 
historická zkušenost a jiné zájmy, postoje a názory, oba umělci 
dospěli k pozoruhodně podobnému výtvarnému výrazu, který lze 
formálně definovat Nápravníkovým pojmem Inverzáž – zrcadlové 
zdvojení reality a jejich fragmentů vyvolávající kaleidoskopický 
vizuální vjem | kurátorky: Ivana Brádková, Nadia Rovderová, 
Terezie Zemánková | od 12. 6. do 4. 7.
Václav Zykmund: Fotografie a kresby   Výstava věnována 
105. výročí narození fotografa, malíře, teoretika, výtvarného 
kritika a pedagoga, zakladatele surrealistické Skupiny Ra | malý 
sál galerie | kurátorky: Suzanne Pastor, Nadia Rovderová, text: 
Jan Machalický | od 18. 6. do 4. 7.

La Inthonkaew: Žena vstupující do slunce, 2018
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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
  vstupné: 10 Kč, pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

        
VÝSTAVA
Ivan Pinkava – Pod židlí židle – výstava fotografií   Prázd-
ná židle. Název známé Weinerovy povídky z roku 1916 odkazuje 
k židli připravené pro přítele, který nikdy nepřišel. Otázka, která 
se hned nabízí, zní: Kdy se židle stává prázdnou? V momentě, kdy 
začínáme očekávat hosta? Anebo až uvolněním místa, když host 
vstane a odchází? Zahrnuje židle jako objekt v sobě automaticky 
už i latentní přítomnost sedícího subjektu? Je „prázdnost“ její 
ontologickou daností? | do 21. 6.

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

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice, tram 6, 12, st. Ortenovo 
náměstí

  otevřeno: so–po 10.00–18.00, út zavřeno, čt 11.00–21.00, st a pá 
11.00–19.00

  vstupné: základní 180 Kč, snížené 90 Kč

Největší centrum současného umění v České republice   
Multifunkční prostor pro prezentaci mezinárodního i českého 

umění, architektury a designu. Kromě výstavních prostor zde 
najdete unikátní architektonickou intervenci Vzducholoď Gu-
lliver, kavárnu, knihkupectví a designový obchod.

VÝSTAVY
Jiřičná   U příležitosti životního jubilea Evy Jiřičné probíhá 
v Centru DOX retrospektivní výstava této světoznámé české ar-
chitektky, která představuje její tvorbu od profesních začátků až 
po současnost. Záměrem multimediální výstavy je představit 
proces vývoje i realizací jednotlivých projektů Evy Jiřičné a také 
zdroje jejich inspirace. Vystaveny jsou části originální projektové 
dokumentace významných realizací, jejich architektonické mo-
dely i ukázky interiérového designu a filmové projekce spojené 
s životem a dílem Evy Jiřičné | do 12. 8.
Kryštof Kaplan: Tenze   Absolvent ateliéru sochařství na pražské 
AVU u prof. Jindřicha Zeithammla a jeho tehdejší asistent Kryštof 
Kaplan (*1987) se pohybuje na pomezí sochařství a architektury. 
I když je každé jeho dílo zcela samonosné, s oblibou svými radikál-
ními, a přesto citlivými interpretacemi intervenuje do historických 
i moderních prostor a reaguje na jejich genia loci. V rámci výstavy 
představí rozměrnou site-specific instalaci, vycházející z architek-
tonických dispozic budovy DOXu. | do 10. 6.
Art-Brut-All   Empirická zkouška možné soudržnosti přístupů, se 
kterými operuje metalová subkultura, principů či strategií v sou-
časném výtvarném umění a aktuálních tendencí ve společnosti. 
To, co může být za jistých okolností viděno a slyšeno jako brutální 
a v surovém stavu, dává šanci být uchopeno a prožito jako auten-
tické a původní. Stejně jako na metalové scéně, tak i ve výtvarné 
kultuře. | od 27. 6. do 9. 9.

DOPROVODNÝ PROGRAM
01. 06. | 20.00 | Cécile McLorin Salvant & Sullivan Fortner 
– koncert v rámci Pražského jara
02. 06. | 16.00 | Komentovaná prohlídka výstavy TENZE 
s autorem výstavy a kurátorkou
03. 06. | 17.30 | Připomenutí 30. výročí událostí na náměstí 
Nebeského klidu – přednáška předního britského ekonoma 
Lorda Roberta Skidelského a čtení z románu Radky Denemarkové
05. 06. | 19.30 | Orchestr BERG: TEHILLIM 
08. 06. | 15.00 | Oranžerií se Zdeňkem Lukešem
12. 06. | 19.00 | Slovo k podvodníkům islamofobie a na-
hrávačům rasismu
14. 06. a 16. 06. | 17.00 | Noc ve městě – jedinečná noc pod 
Vzducholodí: 3 představení Farmy v jeskyni + výstavy + drinky 
+ oheň + doprovodný program = 7 hodin zážitku
19. 06. | 18.00 | Ženský element – panelová diskuse na téma 
Žena v architektuře
26. 06. | 20.00 | Thomas & Ruhller (NL): Author reading 
– performance
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GALERIE 9 – VYSOČANSKÁ RADNICE
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9
tel.: +420 236 041 292
http://galerie9.cz

  otevřeno: po–čt 10.00–19.00, není-li uvedeno jinak

STÁLÁ EXPOZICE
Historie a současnost Prahy 9 v dokumentech a fotogra-
fiích | historická budova radnice

VÝSTAVA
Zdeňka Čechová – Obrazy a projekce autorských umělec-
kých a multimediálních děl   Výstava u příležitosti životního 
jubilea autorky | od 4. 6. do 27. 6.

KREATIVNÍ DÍLNA
Zastav se a tvoř   Dílna je určena pro všechny věkové kategorie, 
tvoříme zde pro radost, zábavu, štěstí, harmonii, uklidnění. Za 
krátkou dobu můžete z obyčejných věcí vytvořit neobyčejné, na 
chvilku se odreagovat od denního shonu a ještě si odnést vlastní 
umělecké dílo. Nevěříte? Vyzkoušejte to! 
05. 06. | 17.00–19.00 | výroba lapače snů
12. 06. | 17.00–19.00 | zentangle/ozdobné ornamenty
19. 06. | 17.00–19.00 | koláž/papírový pořadač
26. 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.

12. 06. | 19.00–21.00 | relaxační kreslení

GALERIE ART PRAHA, spol. s r. o.
Aukční dům a Galerie
Staroměstské nám. 20/548, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 211 087; mobil: +420 602 233 723
e-mail: galerie@g-a-p.cz
www.facebook.com/GalerieARTPraha
www.g-a-p.cz

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

Galerie Art Praha je prestižní pražskou galerií, která prezentuje 
především významné a kvalitní české a slovenské malíře 
19. a 20. století. Na trhu působíme už více než 20 let a najdete 
nás v samém centru staré Prahy, na Staroměstském náměstí. 

Tradice Galerie Art Praha sahá do roku 1994. Zaměřujeme se na 
exkluzivní aukce, prodej a výkup kvalitních uměleckých děl pře-
devším od českých a slovenských autorů. Vybíráme díla v širokém 
spektru historických období od velikánů pozdního 19. století, 
přes klasickou modernu 20. století až po kvalitní umělce dnešní 
doby. Galerie je partnerem pro celou řadu významných sběratelů, 
probíhá zde množství výstav, kdy jsou veřejnosti představována 
díla vynikajících osobností a pravidelně pořádá aukce, ve kterých 
vždy patří ke špičce na trhu s uměním. Na webových stránkách 
galerie je možné se stále účastnit ONLINE AUKCE. 

POAUKČNÍ ONLINE AUKCE 

GALERIE CESTY KE SVĚTLU  
ZDEŇKA HAJNÉHO
Zakouřilova 955/9, Praha 4 – Chodov
tel.: +420 272 950 557, +420 608 722 121
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz
www.zdenekhajny.com

  otevřeno: út–ne 14.00–19.00

STÁLÁ EXPOZICE
Netradiční umělecký interiér s obrazy a světelnými ob-
jekty z krystalů Zdeňka Hajného   Interiér působením hudby, 
měnícího se osvětlení a interaktivností jednotlivých kompozic 
nabízí prostředí zcela ojedinělé.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Vesmírná píseň – hudebně obrazová fantazie | úterý a neděle 
v 15.00
Putování vesmírem – hudebně poetická kompozice | soboty 
a neděle v 17.00
Večerní pořady v 2. patře galerie na www.zdenekhajny.com
Velkoplošné projekce

Karel Špillar (1871–1939), Dary země, olej/plátno, 232 x 330 cm, vytvořeno 
1936
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GALERIE ES
Nuselská 5, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 215 899; mobil: +420 737 726 201
www.esgalerie.cz

  Otevřeno: po–pá 10.00–18.00

PRODEJNÍ EXPOZICE
Obrazy, sochy a grafiky současných umělců   Born, Demel, 
Hodonský, Houska, Lomová, Mansfeldová, Orieškovi, Slíva, Su-
chánek, Šafka ad.
Keramická plastika   Kavanová, Radovi, Samohelová, Taberyo-
vá, Viková, Volf, Wernerová ad.

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

  otevřeno: út, st, čt 11.00–18.00 / dále po telefonické domluvě

VÝSTAVA
Roman Franta – RAT ART – Romanopisec   Malíř Roman Franta 
si téměř 20 let vede deníky, vytváří v nich koláže, kresby a za-
znamenává v krátkých textech postřehy z galerií, filmů, divadla, 
vypisuje poznámky z knih a časopisů, které ho něčím oslovily, 
svým způsobem ovlivnily a formovaly jeho pohled na život i tvor-
bu. Rozhodl se nenechat si nasbírané myšlenky a citáty jenom 
pro sebe a během roku 2018 je doplnil kresbami, aby vznikla 
jeho první kniha RAT ART, řazená v kapitolách Život, Vztahy, New 
York, Umění, Umělci. V galerii Havelka, kde knihu pokřtí, bude 
prezentovat tyto kresby doprovázené velkoformátovou malbou 
a instalací z kamenů | kurátor: Otto M. Urban | od 29. 5. do 27. 6.

GALERIE LA FEMME
Bílkova 2, 110 00 Praha 1 (naproti hotelu Intercontinental)
tel.: +420 224 812 656; mobil: +420 775 726 067
e-mail: info@glf.cz
www.glf.cz

  otevřeno: denně 10.00–18.00

VÝSTAVY
Hudba v umění – XXVI. Domácí úkol Galerie La Femme 
| do 8. 6.
Dita Perrier – enkaustika na plátně, Miroslav Pošvic – 
abstrakce (obrazy, grafiky) | od 10. 6. do 30. 6. 

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

  otevřeno: po–pá 10.00–12.00 a 13.00–18.00, so 10.00–12.00 
a 13.00–16.00

  nákup a prodej obrazů, kreseb a grafiky autorů 20. století

Václavská 7. 120 00 Praha 2

Jakub Luke‰

224 912 414, 257 044 411
mobil: 603 284 668

110 00 Praha 1, Lazarská 7L A Z A R S K Á

Mgr. Petr Luke‰

257 044 411, 224 912 414
mobil: 603 284 651
GalerieLazarska@seznam.cz

L U K E ·

VÝSTAVA
Česká tvorba XX. století a současná česká tvorba: F. Tichý, 
O. Janeček, T. F. Šimon, V. Plocek, J. Panuška,  J. Šalamoun, T. Hřiv-
náč, L. Kuklík, J. Slíva, O. Kulhánek, P. Sukdolák a další 
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GALERIE MILLENNIUM
Tržiště 5, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 534 584–7
e-mail: gallery@gallerymillennium.cz
www.gallerymillennium.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

VÝSTAVY
Jiří Kuděla – Chce zmizet, ale nezmizí | do 9. 6.
Ivan Komárek – Barvy květin | od 11. 6. do 14. 7.

GALERIE MIRO – KOSTEL SV. ROCHA
Strahovské nádvoří 1/132,118 00 Praha 1 (kostel sv. Rocha)
tel.: +420 233 354 066
e-mail: info@galeriemiro.cz
www.galeriemiro.cz
www.trebbia.eu

  otevřeno: denně 10.00–17.00 a dle dohody

VÝSTAVA
Jakob Mattner (*1946, Německo) – Echo – obrazy | do 23. 6.

GALERIE MODERNA
Masarykovo nábř. 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 520 252
www.facebook.com/galeriemoderna
www.aukcegaleriemoderna.cz
www.galeriemoderna.cz

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

VÝSTAVY
Josef Šíma – „Světlo a země“   Jeho hlavním tématem se stalo 
světlo, světlo jako základní energetická matérie, ale i jako psychic-
ká realita. Více jak 60 vrcholných děl, vyznačující se neobyčejnou 
duchovní hloubkou a malířskou kulturou | do 16. 6.

„Trnka – Miler – Born“   Výstava zdůrazňuje autentičnost, ale i 
různorodost české ilustrační tvorby 20. století, a její význam pro 
budoucí českou výtvarnou scénu. Výjimečná obrazotvornost a ne-
obyčejně vyvinutý vkus řadí českou ilustraci na vrchol evropského 
umění 20. století. Výstava představí více jak 80 prací autorů: Jiřího 
Trnky, Zdeňka Milera a Adolfa Borna | od 20. 6. do 4. 8.

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–čt 9.00–12.00 a 13.00–18.00, pá 9.00–12.00 
a 12.30–16.30

  vstup volný

VÝSTAVA
Výstava obrazů studentů Akademického gymnázia Ště-
pánská   Jako každý rok, tak i letos přivítáme v naší Galerii NORA 
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Josef Šíma, Ostrovy, 1961, olej, plátno
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mladé nadané studenty z Akademického gymnázia Štěpánská. 
Vystavují se zde nejlepší studentské obrazy, které vznikly v prů-
běhu školního roku. Letos je to již 19 let, co se tato výstava pořádá 
| od 3. 6. do 28. 6.

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

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: po–pá 12.00–18.00
  vstup zdarma

VÝSTAVA
Čínské fragmenty a obrazy – výstava obrazů ak. mal. Jana 
Paula (*1956 v Příbrami). Vyučil se aranžérem a vykonával 
různá zaměstnání jako tapetář, písmomalíř, kamenosochař či ar-
teterapeut. V letech 1979–1985 studoval na Akademii výtvarných 
umění v Praze. Od roku 2004 maluje prsty bez použití štětců. 
Kromě výtvarné tvorby se věnuje kurátorství výstav, výtvarné 
publicistice a kritice, hudbě, psaní básní, hudebních textů a prózy. 
V Galerii PRE představuje české veřejnosti poprvé cyklus Čínské 
fragmenty, který je inspirovaný jeho pobytem v Číně v roce 2013. 
Snaží se vyjádřit pocity ze země s odlišnou kulturou. Při práci po-
užil techniku monotypu, kterou následně dotvářel malbou prsty a 
vlastnoručně vyřezanými razítky s fiktivními znaky, které otiskoval 
do obrazu. Ucelený soubor děl na papíře, adjustovaných v Číně do 
tradičního vertikálního závěsu, doplňuje ukázka z další malířské 
tvorby autora. Ukazuje na jeho schopnost pohybovat se v různých 
polohách výtvarného vyjadřování, od symbolistních i abstraktních 
obrazů ke kombinovaným technikám plných fantazie a imaginace. 
Jan Paul je v českém malířství významným a neopomenutelným 
solitérem. Žije a pracuje v Praze | do 21. 6.

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

  otevírací doba: po zavřeno, út–pá 12.00–18.00, so–ne 11.00–18.00. 
V út–pá 9.00–12.00 po předchozí tel. dohodě nebo mailem komen-
tované prohlídky, případně výtvarné dílny loutek pro školy a skupiny 
nad 6 osob. Součástí prohlídky je i expozice Muzea kávy Alchymista.

  objednání komentovaných prohlídek a dílen: scarabeus@galeriesca-
rabeus.cz, mobil 603 552 758.

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

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

HRY V EXPOZICI
Pro děti máme připravené repliky historických loutek, kulis 
a proscénií, na kterých si mohou vyzkoušet ovládání marionet.

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 scara-
beus@galeriescarabeus.cz nebo Kateřiny Ebelové, mobil +420 
603 552 758.
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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 od 65 let, děti, studenti, ZTP a držitelé Zákaznické 
karty Pražské plynárenské zdarma, ostatní 50 Kč

VÝSTAVA
Michal Cihlář / To jsem si to polepil   Grafik známý svými 
linoryty, vystavuje koláže vytvořené v uplynulém půlstoletí. Mimo 
„sbírkové“ monotematické koláže Trojic a 95 cestovních deníčků, 
jsou zde i práce nikdy nevystavené | do 29. 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, není-li uvedeno jinak
  galerie představuje prostor, kde známí umělci a hosté, stejně jako 
vyučující školy a žáci představují svá umělecká díla

  vstup zdarma

VÝSTAVY
VOŠ Malba a přidružené techniky   Výstava absolventských 
prací studentů Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové oboru 
Malba a přidružené techniky | do 27. 6.

Výstava maturitních a absolventských prací   VOŠUP a SUPŠ 
zve na tradiční výstavu maturitních prací. Výstava představí od-
borné práce letošních maturantů. V tomto roce budou k vidění 
i absolventské práce studentů Vyšší odborné školy v oborech 
Interiérová tvorba, Malba a přidružené techniky, Řezbářství 
a restaurování dřeva a Design herních předmětů. Škola otevře 
pro veřejnost všechny ateliéry, dílny a galerii | od 24. 6. do 27. 6. 
| otevřeno 9.00–18.00

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

  otevřeno: denně 11.00–19.00

         
VÝSTAVY
Kateřina Adamová: „Simulace“   Výstava obrazů z aktuální 
tvorby autorky | do 23. 6.

Jakub Tomáš | vernisáž 27. 6. v 18.00 | od 28. 6.
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GALERIE VIA ART
Resslova 300/6, 120 00 Praha 2
tel.: +420 604 450 549
e-mail: galerie.viaart@volny.cz
www.galerieviaart.com

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

VÝSTAVA
Oldřich Tichý – Co dům dal   Objekty a obrazy a jejich propojení 
a jeho význam v autorově práci | od 29. 5. do 28. 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
  vstupné: 90/60 Kč – základní/snížené

VÝSTAVA
Stories   Výstava má za cíl představit dílo Renáty Fučíkové 
formou výběrové retrospektivy a zaměřit se na klíčové body její 
práce posledních třiceti let a funkčně je propojit s mimořádným 
didaktickým potenciálem, kterým autorčino dílo disponuje. Vedle 
stěžejního důrazu na Prahu výstava zohlední prolínání osudů 
významných osobností českých i světových dějin s akcentem na 
příběhy všedních dnů. Renáta Fučíková (1964) patří ke klíčovým 
postavám české ilustrace a autorské knihy pro děti a mládež po 
roce 1989. Věnuje se zejména technice rytiny, spolupracuje s před-
ními nakladatelstvími v Čechách a za své bohaté dílo posbírala 
desítky zahraničních cen | do 21. 6.

DOPROVODNÝ PROGRAM
02. 06. | 16.00 | Nedělní tvůrčí dílna – Odpoledne s biblio-
busem Oskar a společným čtením. Oskar už po několikáté na-
vštíví Villu Pellé a tentokrát se spřátelí s postavami z knih Renáty 
Fučíkové! Vyrobte si vlastní záložku do knihy inspirovanou aktuální 
výstavou a zapojte se do společného čtení! Nabízí se velký výběr 
knih, stolní hry i hry na tabletech | vhodné pro děti od 6 do 15 let 
a jejich rodiče | jednotné kurzovné 120 Kč + 60 Kč vstupné/osoba 
09. 06. | 16.00 | Workshop s autorkou – Jak se kreslí his-
torie    Zveme na workshop s Renátou Fučíkovou! Známe dobře 
naše dějiny nebo nám zůstávají v hlavách jenom střípky historie? 

Mají všechny příběhy dějin dobrý konec? V rámci tvůrčí dílny se 
inspirujeme tvorbou autorky a vytvoříme komiks. Nasedneme do 
stroje času, přeneseme se do jiných staletí a setkáme se s význam-
nými osobnostmi uplynulých dob. Autorka nás provede výstavou 
a bude povídat o své tvorbě | jednotné kurzovné 120 Kč + 60 Kč 
vstupné/osoba 
16. 06. | 16.00 | Tvůrčí dílna – Obrazy z dějin   Tentokrát 
se vydáme po stopách naší historie naposled! Obraz jako odraz 
událostí. Uskutečníme smyšlené setkání významných osobností 
naší historie. Veřejná tvůrčí dílna věnovaná komiksu. Vhodné pro 
děti od 6 do 15 let a jejich rodiče. Povedou lektorky z Ateliéru Pellé 
| jednotné kurzovné 120 Kč + 60 Kč vstupné / osoba 
20. 06. | 18.00 | Komentovaná prohlídka výstavy s au-
torkou | formát komentované prohlídky, kterým provede sama 
autorka a dá tak nahlédnout pod pokličku své tvorby | vstup: 
90/60 Kč plné/snížené 

FRESH SENIOR PRAHA 6
Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6
Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6
tel. 224 326 180
e-mail: info@porteos.cz
www.freshsenior.cz

  pořádá spolek PORTE za finanční podpory MČ Praha 6
  vstup zdarma
  změna programu vyhrazena 
  u pořadů s uvedením REZERVACE NUTNÁ se můžete zúčastnit pouze 
po zarezervování

  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. | 16.00 | O smyslu lázeňské péče – přednáška MUDr. 
Máslové. Smyslem lázeňské péče je urychlení regenerace těla na-
příklad po úrazech nebo vážných operací a nemocí. Lázeňská péče, 
v minulosti hojně využívána tvz. na pojišťovnu, se v současné 
době poněkud omezila, přesto je o lázně stále zájem | Villa Pellé
11. 06. | 16.00 | Shahab Tolouie – koncert. Strhující kombinaci 
mystiky perské hudby a žhavých rytmů španělského flamenka 
posluchačům přináší trio kapely zapálených muzikantů z Iránu, 
bývalé Jugoslávie a České republiky | Písecká brána
18. 06. | 16.00 | Na kole z finských Helsinek přes Estonsko, 
Lotyšsko, Litvu až na Kurskou kosu – cestovatelská přednáš-
ka. Do Pobaltí se příliš cykloturistů nevydává. Přitom zde lze najít 
rušná velkoměsta stejně jako zcela liduprázdné oblasti, severský 
ráz krajiny s lesy a jezery, moře s plážemi, kde budete úplně sami, 
přiměřenou infrastrukturu s cenami příznivými pro našince, pře-
krásné cyklostezky a ideální cyklistické počasí | Villa Pellé
25. 06. | 16.00 | Loučíme se se sezónou – táborák. Před 
letními prázdninami, kdy i Fresh senior si bere oddychový čas, 
se stalo tradicí uspořádat posezení u ohně se špekáčkem, limo, 
pivo či vínem a zazpívat si třeba, ale nejen táborové „cajdáky“. 
Ani letos tomu nebude jinak | Villa Pellé
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NABÍDKA KURZŮ FRESH SENIOR V ROCE 2019
  informace, rezervace míst a přihlášky na kurzy Fresh senior: út–pá 
10.00–14.00 na tel. 224 326 180 nebo na info@porteos.cz

Výtvarný kurz: úterý 10.00–12.00 a 12.00–14.00
Kondiční a rehabilitační cvičení: středa 10.00–11.00
Jóga: středa 11.05– 12.05
Anglická konverzace: středa 10.00–11.00, 11.05–12.05 
a 12.10–13.10
Francouzská konverzace: čtvrtek 9.30–11.00 a 11.05–12.35
Taj-ji: čtvrtek 10.00–11.00
Pevný střed těla: čtvrtek 11.05–12.05
Více o programu ve Villa Pellé na www.villapelle.cz 

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: po-ne 10.00–12.00 a 13.00–18.00
  vstupné dobrovolné

VÝSTAVA
Igor Grimmich – Nirvána – malby, grafika | do 9. 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

GEOGRAFICKÁ SEKCE PŘF UK
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 (mimo dny pracovního klidu)
  vstup volný
  výstavu pořádají Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy, Mapová sbírka a Knihovna geografie

VÝSTAVA
Pavel Aretin z Ehrenfeldu – Mapa mezi defenestrací a Bí-
lou horou    Výstava představí život a dílo Pavla Aretina z Ehren-
feldu, jehož mapa Nový a přesný popis Království českého (1619, 
1632, 1665, před 1747) vyšla právě před 400 lety. Dílo poprvé 
zachycuje hranice 15 zemských krajů s jejich českými a němec-
kými názvy. Měřítko mapy bylo již podrobnější 1 : 504 000, než u 
předchůdců. Také sídel popsal Aretin mnohem více, téměř 1 200. 
Na okraj doplnil místní abecední rejstřík se souřadnicemi v českých 
mílích. Vzhledem k válečnému využití mapy se zachovalo velmi 

Konec horkého dne, akryl na plátně, 100 x 100, 2018
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málo kopií. Původní první vydání vlastní Národní archiv, který 
laskavě zpřístupnil její kopii. Další vydání náleží do fondu Mapové 
sbírky Přírodovědecké fakulty UK. Zemský archiv v Opavě posky-
tl i unikátní rukopisnou Aretinovu mapu zábřežského panství 
(1623). Na mapách byly provedeny kartometrické analýzy. Vznikl 
i unikátní model k vyhledávání míst z Registru podle návodu na 
okraji mapy. Představeny budou i sesterské mapy z British Library 
od W. P. Zimmermanna nebo E. Sadelera, ale i odvozené mapy 
většinou z atlasů Mapové sbírky PřF UK. Součástí expozice budou 
i historické postery zasazující dílo do rámce bouřlivé třicetileté 
války, počínaje defenestrací (1618), přes bitvu na Bílé hoře až 
po vyplenění Prahy Švédy v roce 1648. Návštěvníci si budou moci 
prohlédnout i obrazy dobových měr a nástrojů na měření a také 
oblek mušketýra s výzbrojí | od 15. 5. do 30. 9.

DOPROVODNÉ POŘADY 
26. 06., 24. 07. | 14.00 | Komentované prohlídky – E. No-
votná
04. 09. | 14.00 | Přednáška – Z. Munzar: Začátek třicetileté 
války v kontextu evropských událostí (Vojenský historický 
ústav) | učebna Věž, Albertov 6, Praha 2

JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA
Jeruzalémská 7, Praha 1 – Nové Město
www.synagogue.cz

  otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 10.00–17.00
  vstupné zahrnuje prohlídku synagogy: dospělí 100 Kč, děti 6–15 let, 
senioři a studenti 60 Kč, děti do 6 let zdarma; vstupné pro skupiny CK 
s průvodcem: dospělí 60 Kč, děti 6–15 let, senioři a studenti 40 Kč, 
děti do 6 let zdarma

  zlevněný vstup pro držitele vstupenky do Staronové synagogy, na 
místě lze zároveň zakoupit i zvýhodněnou společnou vstupenku do 
Jeruzalémské a Staronové synagogy

Synagoga byla postavena v letech 1905–1906 podle 
projektu vídeňského architekta Wilhelma Stiassného 
a kombinuje secesní tvarosloví s maurským stylem. Synagoga je 
unikátní památkou pražské architektury počátku 20. sto-
letí a současně nádherným příkladem synagogální architektury 
Rakousko-Uherska. Návštěvníky zaujme obnovené hlavní průčelí 
a portál a dále restaurované nástěnné malby a vitráže oken. Po-
řádají se zde koncerty a výstavy.

STÁLÉ VÝSTAVY
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek   Poprvé 
se veřejnosti představuje poválečná historie pražské židovské 
komunity.

Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989   Vý-
stava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, které 
jsou ve správě Židovské obce v Praze.
10 hvězd. Revitalizace židovských památek v České re-
publice   Expozice věnovaná projektu realizovaném Federací 
židovských obcí. Jedná se o rekonstrukce synagog a rabínských 
domů. Dosud bylo zrekonstruováno 10 objektů.

VÝSTAVY
„Horizont událostí“   Výstava fotografií – Marek Bouda | do 16. 6.
„Židé v Íránu“   Výstava fotografií – Hassan Sarbakhshian | od 19. 6.

LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 211 567
e-mail: lgp@lgp.cz
www.facebook.com/LeicaGallery
www.lgp.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–20.00, so + ne + státní svátky 13.00–19.00
  vstupné: dospělí 70 Kč; studenti a senioři od 60 let 40 Kč; rodinné 
vstupné 140 Kč; studenti uměleckých škol a školní skupiny nad 10 
osob s doprovodem 30 Kč; ZTP, ZTP/P, děti do 12 let a novináři zdarma

Leica Gallery Prague je fotografická galerie, která je součástí 
celosvětové nadnárodní sítě Leica Galerií. Sídlí v centru Prahy, 
výstavní prostory doplňuje kavárna a fotografické knihkupectví. 
Galerie také pořádá večerní besedy s významnými osobnostmi 
fotografie, fotografické workshopy, lektorské programy pro stu-
denty a zabývá se prodejem uměleckých fotografií.

VÝSTAVY
Miroslav Hucek – Domovy   Český fotograf Miroslav Hucek 
(1934–2013) je známý především svými černobílými fotografiemi 
s velmi silným humanistickým nábojem. Projekt „Domovy“ není 
jeho typickou tvorbou; nepracuje zde s člověkem jako s objek-
tem svého snímání, ale soustřeďuje se v něm na bezprostřední 
okolí daných jedinců, na prostředí, které člověka ovlivňuje, utváří 
a charakterizuje. Návštěvník výstavy tak bude moci nahlédnout 
do intimních míst, kde část svého života strávil Bohumil Hrabal, 
Ernest Hemingway, L. N. Tolstoj, Napoleon nebo Lenin, ale bude se 
moci přiblížit i „domovům“ postav fiktivních, jako např. Dulciney 
z Tobosa či Sherlocka Holmese. Všichni v daných místech zane-
chali svůj otisk, stejně jako jejich domov zanechal stopu v jejich 
dílech | do 16. 6.
Jürgen Schadeberg – Pocta mistrům fotografie   Soubor 
fotografií Jürgena Schadeberga vznikl u příležitosti jeho uvedení 
do Síně slávy Leica v roce 2018. Jde o výběr fotografií, zobrazují-
cích především neretušovanou realitu Jihoafrické republiky druhé 
poloviny minulého století. Jürgen Schadeberg se narodil v Ně-
mecku, ale již ve svých devatenácti letech odešel na jih Afriky, kde 
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pracoval pro černošský časopis Drum. Práce reportéra mu dávala 
příležitost fotografovat místa a situace, které byly pro většinu jeho 
bílých současníků nepředstavitelné.  Jako fotožurnalista a před-
stavitel živé fotografie je Schadeberg humanistou v pravém slova 
smyslu, s empatií a respektem k těm, které portrétoval. Světově 
ho proslavily např. snímky, na kterých je zachycen Nelson Man-
dela nebo černošská zpěvačka Miriam Makeba | od 21. 6. do 8. 9.

LEICA GALLERY CAFÉ
Dalibor Indra | Kamioňáci – pohled ze sedadla autobusu do 
pohyblivého světa řidičů kamionů | do 17. 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

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

Evakuace historických fondů Zemské a univerzitní knihov-
ny na sklonku 2. světové války   Výstava připomíná 110. výročí 
narození PhDr. Emmy Urbánkové (1909–1992), významné české 
knihovědkyně, která v letech 1941–1979 vedla rukopisné oddě-
lení dnešní Národní knihovny, a zaměřuje se na jeden konkrétní 
úsek jejího života. V letech 1943–1944 zajišťovala evakuaci nej-
cennějších knižních památek z klementinských trezorů na hrad 
Karlštejn. Výstavu doprovází série unikátních snímků objevených 
před několika lety v Archivu NK ČR | do 22. 6.
Jarní Kjóto   David Paroulek představuje výběr fotografií ze svých 
opakovaných cest do země vycházejícího slunce | do 22. 6.

GALERIE KLEMENTINUM
vstup z Mariánského náměstí, vchod B2

  otevřeno: út–ne 10.30–18.00
  vstupné: dospělí 50 Kč; senioři, studenti 40 Kč; skupina 10 a více 
osob 40 Kč/ osobu; děti 6-15 let 20 Kč, děti do 6 let zdarma, není-li 
uvedeno jinak.

Kartografie v časech mezi poustevnami a koněspřežkou   
Výstava k 260. výročí narození kartografa a meteorologa Františka 
Jakuba Jindřicha Kreibicha (1759–1833), faráře v Žitenicích na 
Litoměřicku, přibližuje život a dílo nejvýznamnějšího představi-
tele naší kartografie v období první třetiny 19. století. Vystaveny 
jsou tři desítky map, a to nejen tisky, ale též práce rukopisné, 
včetně skic, trigonometrických sítí a kopií soudobých map. Ty 
první vznikaly v souvislosti s josefínskými reformami církevní 

správy, poslední již dokládají nástup industrializace. Můžeme 
na nich najít zrušené poustevny, které již nemohly sloužit svému 
účelu, ale také dopravní projekty, které se mnohdy ani nedočkaly 
realizace. Vybrané exponáty pocházejí z fondů Národní knihovny 
ČR a z kartografovy pozůstalosti uložené dnes v Mapové sbírce 
Přírodovědecké fakulty UK | od 29. 5. do 4. 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

VÝSTAVY
Michal Brix – „Něco dosud nevídaného“   Michal Brix, od 
r. 2018 držitel ceny Josipa Plečnika, ve svých obrazech balancuje 
na pomyslném vratkém laně napjatém mezi minulostí a budouc-
ností, mezi architekturou a malbou | od 22. 5. do 9. 6.

Prague Auctions   Předaukční výstava výtvarného umění a foto-
grafie | od 11. 6. do 16. 6. | otevřeno denně 10.00–19.00
Internetová aukce proběhne v neděli 16. 6. | fotografie 
od 15.00, výtvarné umění od 18.00
Fakulta designu a umění L. Sutnara Západočeské univer-
zity v Plzni – „Svět zítřka“   Skupinová výstava „Svět zítřka“ 
spojuje originální uměleckou tvorbu vlivného českého designera 
a umělce Ladislava Sutnara (1897–1976) s dílem výjimečných 
talentů z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské 
univerzity v Plzni | od 19. 6. do 13. 7.

Michal Brix, TOP Architektonická krajina
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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 Kluby a Kulturní centra

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
Zdeněk Burian: Širým světem   Výstava ilustrací a obrazů Zdeň-
ka Buriana v Obecním domě nazvaná Širým světem, představí 
žánrově i výtvarně pestrou kolekci děl umělce, jehož tvorbu ob-
divovaly a obdivují celé generace čtenářů dobrodružné literatury. 
Mezi soubory, které budou vystaveny, nechybí ilustrace k dílům 
Julese Verna, Jacka Londona, Karla Maye, Rudyarda Kiplinga, Ja-
roslava Foglara a mnoha dalších klasiků dobrodružné literatury, 
návštěvníci nahlédnou například do příběhů Knihy džunglí, Ro-
binsona Crusoe či Ostrova pokladů. K vidění budou také Burianovy 
obrazové rekonstrukce pravěku – převážně ilustrace děl Josefa 
Augusty. Součástí připravované expozice je i čtrnáct olejomaleb 
z ojedinělého geografického cyklu z meziválečného periodika 
Širým světem, které výstavu symbolicky rámují | výstavu pořádá 
Retro Gallery, kurátorem je Jakub Sluka | do 30. 6.

Trojský zámek, Praha 7
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Matej Sternen, Červený slunečník; © Národní galerie Slovinska

Pořadatelé:

IMPRESIONISMUS 
OD ÚSVITU DO SOUMRAKU
Slovinské umění 1870–1930

17. května – 16. září 2019
Jízdárna Pražského hradu

Výstava se koná pod záštitou prezidenta České republiky, pana Miloše Zemana, 
a prezidenta Republiky Slovinsko, pana Boruta Pahora.

www.hrad.cz
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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

 A většina historických památek na Pražském hradě má bezbariérový 
vstup

Pražský hrad – sídlo českých knížat a králů od konce 9. století 
se vyvíjí nepřetržitě po celých jedenáct set let. Dnes je sídlem 
prezidenta republiky. Konají se zde slavnostní státní akty, vý-
znamné koncerty, výstavy.

INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRAŽSKÉHO HRADU 
II. nádvoří tel. +420 224 372 423, 224 372 419, III. nádvoří  
tel. +420 224 372 434, 224 372 435, info@hrad.cz, otevřeno 
denně 9.00–17.00

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY 
tel. +420 224 373 584, info@hrad.cz, v češtině 50 Kč, cizojazyčně 
100 Kč – 1 osoba/každá započatá hodina výkladu

NÁVŠTĚVNÍ PROVOZ
Hradní areál: celoročně otevřen 6.00–22.00
Objekty se vstupenkou: Starý královský palác, expozice Příběh 
Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou, 
Obrazárna Pražského hradu, Rožmberský palác 9.00–17.00. Ka-
tedrála sv. Víta 9.00–17.00 (v neděli po ukončení bohoslužeb od 
12.00, poslední vstup vždy v 16.40). Velká jižní věž 10.00–18.00. 
Expozice Svatovítského pokladu 10.00–18.00.
Zahrady Pražského hradu a Jelení příkop jsou v letní sezoně 
otevřeny 10.00–18.00. Zahrada na Baště je otevřena celoročně 
denně 6.00–22.00. 

CENÍK VSTUPNÉHO DO HISTORICKÝCH OBJEKTŮ 
PRAŽSKÉHO HRADU

  ceny jsou uvedeny v pořadí: plné vstupné/sleva*/rodinné vstupné

Pražský hrad – okruh A: Starý královský palác, expozice Příběh 
Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, katedrála sv. Víta, Rožmberský 
palác, Zlatá ulička – 350/175/700 Kč
Pražský hrad – okruh B: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, 
katedrála sv. Víta, Zlatá ulička – 250/125/500 Kč
Pražský hrad – okruh C: Expozice Svatovítského pokladu, 
Obrazárna Pražského hradu – 350/175/700 Kč
Obrazárna Pražského hradu: 100/50/200 Kč
Expozice Příběh Pražského hradu: 140/70/280 Kč
Expozice Svatovítského pokladu: 250/125/500 Kč
Velká jižní věž katedrály sv. Víta: 150 Kč (jednotné vstupné)

* SLEVY VSTUPNÉHO:
– mládež od 6 do 16 let
– studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let
– rodinné vstupné (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)
– senioři starší 65 let

VSTUPNÉ PRO TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL:
Pražský hrad – okruh A + Obrazárna – žáci základních škol 
s pedagogickým doprovodem po předložení jmenného seznamu 
potvrzeného školou (vstupné pro skupinu v max. počtu 30 žáků 
+ 2 osoby doprovodu) – 150 Kč

VOLNÝ VSTUP:
– děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem
– děti do 6 let
– držitelé průkazu ZTP
– držitelé průkazu ZTP-P včetně jedné osoby doprovodu
– licencovaní průvodci s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky 
do návštěvnických objektů
Vstupenky jsou platné 2 dny. Zakoupené vstupenky nelze 
vracet. Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu 
nebo dokladu o denním studiu. Vstupné na výstavy, přednášky, 
koncerty a podobné akce je stanovováno samostatně.
Fotografování interiérů – licence: fotografovat je možno 
pouze bez použití blesku a stativu. Fotografovat nelze v expozici 
Příběh Pražského hradu, expozici Svatovítského pokladu, v Ob-
razárně Pražského hradu, v Rožmberském paláci, a v Mihulce. 
Cena 50 Kč.

VÝSTAVY

III. NÁDVOŘÍ PRAŽSKÉHO HRADU 

Veritas Vincit – 100 let kanceláře prezidenta republiky   
Výstava připomíná vznik Kanceláře prezidenta republiky, která od 
svého založení poskytuje nejen zázemí pro výkon prezidentských 
pravomocí, ale také zajišťuje chod a správu jeho sídel a dohlíží 
na jeho bezpečnost. Výstava se soustředí na úspěšná desetiletí 
etablování Hradu jako místa reprezentace nového státu. Exponá-
tově i informačně výstava čerpá z bohatství sbírek SPH a archivů 
KPR | do 31. 12.

JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
  otevřeno: denně 10.00–18.00

Impresionismus od úsvitu do soumraku – Slovinské 
umění  1870-1930   Rozsáhlá expozice představí návštěvní-
kům pozoruhodnou etapu slovinského umění, které se začalo 
formovat a prosazovat v poslední třetině 19. století. Slovinský 
impresionismus je na první pohled opožděný projev avantgard-
ního směru poslední třetiny 19. století, přesto jej nemůžeme 
izolovat od soudobých tendencí art nouveau a symbolismu. Dů-
sledkem malby přímo před motivem je improvizovaná technika, 
která představuje autentickou formu post-impresionistických 

www.kampocesku.cz  pražský hrad  121



tendencí, protože slovinská impresionistická malba je výrazem 
krajně subjektivizovaného prožívání motivu. Pro Slovince měl 
impresionismus Ivana Grohara, Riharda Jakopiče, Matiji Jamy 
a Mateje Sternena po celé dvacáté století zvláštní význam. Pozve-
dl výtvarné umění z téměř folklórního způsobu malování obrázků 
mezi svobodná umění, sekularizoval je, obohatil je o fotografii 
a první amatérské filmy a Slovince uvedl do moderní doby, jejíž 
podstatou je vizuální komunikace | do 16. 9.

KRÁLOVSKÝ LETOHRÁDEK A PŘILEHLÁ 
ZAHRADA

  otevřeno: denně 10.00–18.00

1989 – Pád železné opony   Výstava je rozsáhlou přehlídkou 
vybraných fotografií o zlomovém roku 1989 ve střední Evropě. 
Na sedmdesát českých a slovenských fotografů spolu s několika 
autory zahraničními podává autentické svědectví o době před 

třiceti lety, od níž se historie zemí tzv. socialistického bloku začala 
odvíjet směrem k demokracii a svobodě. Mezi tvůrci unikátního 
výstavního souboru jsou jména jako Jindřich Šreit, Viktor Kolář, 
Vladimír Birgus, Pavel Štecha, Herbert Slavík, Jan Šilpoch, Karol 
Kállay, Andrej Bán, Dana Kyndrová, Miroslav Zajíc, Jaroslav Kučera 
a celá řada dalších. Pamětníkům výstava připomene emotivní 
chvíle, kterých byli očitými svědky, příslušníkům mladších gene-
rací přiblíží dramatické události bezprostředněji, než to dokážou 
strohé učebnice dějepisu | od 30. 5. do 30. 11.

STÁLÉ EXPOZICE

KAPLE SV. KŘÍŽE NA PRAŽSKÉM HRADĚ
II. nádvoří

  otevřeno: denně 10.00–18.00

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

STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC – GOTICKÉ 
PODLAŽÍ

  otevřeno: denně 9.00–17.00

Příběh Pražského hradu   Dějiny Pražského hradu od prehisto-
rie až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktiv-
ní programy s vizualizacemi stavebního vývoje hradního areálu. 
Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných 

Ivan Grohar (1867–1911), Hrabání (Senoseč), (1902), olej, plátno,  
133,5 x 107,5 cm, Muzeum a galerie Města Lublaň

Jaroslav Kučera, 20. 11. 1989, U koně, Václavské náměstí, Praha
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exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá 
trasa, chronologicky přibližuje význačné představitele českého 
státu, zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je 
umístěna v hlavních sálech gotického podlaží Starého královské-
ho paláce. Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata 
spojená s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh 
církve a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, 
Příběh korunovací i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky 
jsou umístěny v nově zpřístupněných prostorách navazujících na 
hlavní trasu prohlídky.

PŘEDNÁŠKY
06. 06. | 17.00 | Katedrála sv. Víta, její stavební historie 
a výjimečně vzácný interiér. Přednášející: PhDr. Veronika 
Seidlová.
27. 06. | 17.00 | Varhany v katedrále sv. Víta, Václava a Voj-
těcha. Přednášející: Josef Kšica.
K aktuálnímu programu více informací na www.pribeh-hradu.cz 
a www.hrad.cz

OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
II. nádvoří

  otevřeno: denně 9.00–17.00

Obrazárna Pražského hradu je nejstarší kontinuálně exis-
tující sbírkou obrazů v našich zemích. Návštěvníci si v prosto-
rách původních renesančních koníren prohlédnou vybraná díla 

dvorských umělců, starých mistrů německé a nizozemské 
renesance, italské renesance a manýrismu i umělců stře-
doevropského a holandského baroka.
K aktuálnímu programu více informací na www.hrad.cz

PRAŠNÁ VĚŽ (MIHULKA)

Z technických důvodů je až do odvolání uzavřena.

ZLATÁ ULIČKA
  expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových 
okruhů, od 17.00 do 22.00 není vstup zpoplatněn, ale expozice, 
včetně věže Daliborky, jsou uzavřeny

Stálá expozice ve Zlaté uličce   Zlatá ulička je zřejmě nejroman-
tičtějším místem Pražského hradu. Kromě opravených barevných 
drobných domků nabízí novou stálou expozici, která přibližuje 
život v Uličce ve všech obdobích její 500leté existence. Návštěvníci 

mohou nahlédnout například do domácnosti věhlasné jasnovid-
ky Matyldy Průšové, seznámit se s příbytky zlatníka, červeného 
střelce či hradní ranhojičky. V kuchyni amatérského filmaře pana 
Každého mohou posedět při projekci dobových filmů a u švadlen-
ky si připomenou písničky Karla Hašlera. Ve zbylých domečcích 
jsou opět v provozu tradiční obchůdky. Pozoruhodná je i výstavka 
předmětů objevených při posledním archeologickém průzkumu.

KONCERTY
176. sezona Promenádních koncertů na III. nádvoří Praž-
ského hradu: 
Letní promenádní koncerty vojenských hudeb se na Pražském 
hradě konají nepřetržitě  od roku 1843. V letošním roce se usku-
teční již 176. koncertní sezona, v níž se představí všechny naše 
uniformované velké dechové orchestry, které nesou tuto naši, ve 
světě obdivovanou tradici. Celkem sedm dopoledních matiné se 
bude konat na III. nádvoří Pražského hradu. 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“. 
08. 06. | 10.30 | Hudba Hradní stráže a Policie ČR
15. 06. | 10.30 | Podnikový orchestr ŠKODA AUTO, Mladá 
Boleslav
29. 06. | 10.00 | XIII. FESTPOL 2019 – festival policejních 
orchestrů. Moskevský policejní orchestr, Rusko, Polizeiorchester 
Niedersachsen, Německo, Ústredná hudba ministerstva vnútra, 
Slovensko, Hudba Hradní stráže a Policie ČR
Bližší informace na www.hrad.cz
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15. 6. 2019

rodinný piknik a hudební festival

Jištěné výstupy na komín: 10:00 – 23:30

Prohlídky Staré čistírny: 10:00 – 22:00

Topíme pod kotlem: strojovna a kotelna v provozu

Občerstvení: Café Továrna a Stokabar

Prohlédněte si Prahu z vrcholu ventilačního komína 
a jeho vnitřkem se spusťte do podzemí!  
Vstupte do pražské kanalizace!

www.staracistirna.cz

Stará čistírna odpadních vod 1906
Praha – Bubeneč

Komínový den a noc

_stara_cistirna.indd   2 17.05.19   13:15



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 140 Kč, senioři a studenti 80 Kč, děti 50 Kč, rodinné 
320 Kč

  rezervace vstupenek na výše uvedených kontaktech

STÁLÁ EXPOZICE
Muzeum pražských věží   Naprosto jedinečná expozice před-
stavuje návštěvníkům 120 nejznámějších pražských věží a svou 
interaktivní formou umožňuje seznámit se nejen s fakty o jednot-
livých objektech a jejich historií, ale také nahlédnout do tajemství 
legend, jež se s místem pojí | 4. p.
Pocta Jindřišské věži   Interaktivní expozice s kompletním výkla-
dem o Jindřišské věži – o historii, přestavbě, kulturním dění | 6. p.

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
VYŠEHRAD
V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad
tel.: +420 241 410 348, 241 410 247 
e-mail: info@praha-vysehrad.cz
www.praha-vysehrad.cz
Národní kulturní památka, místo opředené bájemi a pověstmi, sídlo 
prvního českého krále z konce 11. století, symbol české národní 
státnosti

 A historický areál NKP Vyšehrad je bezbariérový
  spojení: metro C – Vyšehrad; tram 7, 18, 24, st. Albertov; tram 2, 3, 
7, 17, 21, st. Výtoň

  průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace 
v areálu podle směrovek a orientačních map

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

Místo, kde je pochováno více než 600 osobností české kul-
tury a vzdělanosti, např. A. Dvořák, K. Čapek, B. Němcová, K. H. 
Mácha, J. Neruda, A. Mucha, M. Aleš, E. Destinnová, J. Heyrovský, 
B. Smetana, Z. Štěpánek ad.

INFORMAČNÍ CENTRUM ŠPIČKA
 A bezbariérový vstup
  otevřeno denně 9.30–18.00

Informace, prodej suvenýrů, propagace, občerstvení; tor-
zo gotické brány Špičky z doby Karla IV. | nachází se v ulici 
V Pevnosti mezi Táborskou a Leopoldovou branou

INFORMAČNÍ CENTRUM CIHELNÁ BRÁNA
Cihelná brána, ul. V Pevnosti 46

 A otevřeno denně 9.30–18.00

Informace, prodej suvenýrů, propagace. 

STÁLÉ EXPOZICE
  všechny stálé expozice otevřeny denně 9.30–18.00

CIHELNÁ BRÁNA, KASEMATY A SÁL GORLICE
  vstupné: výstava a vstup do kasemat s průvodcem: 60 Kč, snížené 
30 Kč, rodinné 120 Kč, děti do 6 let zdarma
 A bezbariérový vstup, doporučuje se doprovod – nerovný povrch

Pevnost Vyšehrad v dějinách pražského opevnění a Praž-
ské brány | vchod z Cihelné (Pražské nebo Nové) brány
Kasematy a sál Gorlice, kde se nachází šest originálních 
barokních soch z Karlova mostu | vstup z Cihelné brány

GOTICKÝ SKLEP
  vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 100 Kč, děti do 6 let 
zdarma
 A bezbariérový přístup od Starého purkrabství

Historické podoby Vyšehradu – stálá expozice ve zrekonstru-
ovaném kasematovém prostoru. 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VYŠEHRADU NA 
OBJEDNÁVKU
Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které 
se pojí k Vyšehradu   Během 90 minut navštívíte jeho nejzají-
mavější místa | více na www.praha-vysehrad.cz; objednávky na 
tel. 241 410 348, e-mail: info@praha-vysehrad.cz, nebo přímo 
v Infocentru Špička

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  sraz na prohlídky je v Infocentru Špička, vstupné: základní 50 Kč, 
snížené 30 Kč

Prohlídka kostela Stětí svatého Jana Křtitele – každý lichý 
víkend vždy v 11.00 a 14.00
Martinské kasematy – každý sudý víkend vždy v 11.00 a 14.00 
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INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY NA OBJEDNÁVKU
Navštivte Vyšehrad se svojí školní třídou a prozkoumej-
te jeho tajemná místa | objednávky na e-mail: strnadova@
praha-vysehrad.cz
Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ. Interaktivní poznávací 
vycházka po Vyšehradě. Děti provází průvodce a na základě 
prožitých situací u jednotlivých památek se dozvědí o mytologii 
a historii Vyšehradu. 
Libuše – pro 2. – 4. třídu ZŠ. Libuše, Krok, teta, Kazi, Přemysl 
oráč, Chrudoš, Šťáhlava, Bivoj. Znáte je? Znáte jejich osudy? Netra-
diční divadelní inscenace s navazujícím interaktivním programem. 
Výprava – pro 9. třídu ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ či gymnázia. Téma-
tem Výpravy je genius loci Vyšehradu, důležitá i zapadlá místa, 
významné osobnosti a historické momenty, které jsou s Vyše-
hradem spjaty. 
Budíme češtinu – pro 1. – 4. třídu ZŠ. Interaktivní storytellingo-
vý projekt plný her. Karel Hynek Mácha, Josef Jungmann a Mag-
dalena Dobromila Rettigová. Tři národní buditelé a jejich osudy. 
Turnaj krále Karla – pro 1. a 2. třídu ZŠ. Vydejte se s námi 
životem Karla IV., do doby kdy žil, do Prahy, kterou proměňoval. 
Ať žije republika! – pro 3 a 5. třídu ZŠ. Píše se rok 1918, končí 
světová válka a uprostřed Evropy vzniká Československá repub-
lika. 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 vy-
právění napomáhá chápat dobové souvislosti a uceluje kontext.

GALERIE VYŠEHRAD (NAD LIBUŠINOU 
LÁZNÍ)

  kurátor galerie: Petr Vaňous
  vstupné: 20 Kč

VÝSTAVY
Petr Malina: Křižovatka | do 2. 6.
Radka Bodzevič Doubravová: Epikúrova zahrada / Slast 
života bez povšimnutí | od 7. 6. do 21. 7.

STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL 
  nově předprodej vstupenek na goout.cz (pokud není uvedeno jinak)
  chcete-li pravidelně dostávat měsíční program e-mailem, přihlaste 
se do našeho newsletteru buď na webu, nebo v pokladně Starého 
purkrabství 

07. a 08. 06. | pátek 19.00–22.00, sobota 7.00–14.00 | 
Bodaidžu macuri neboli Svátek lip – 14. ročník tradičních 
japonských oslav vrcholícího jara na pražském Vyšehradě. Oslavy 
začínají jako vždy alegorickým průvodem z vltavské náplavky na 

Výtoni. Na Vyšehradě samém pak pokračují očistnými rituály, na 
které naváže vystoupení bubeníků, samurajské souboje a další 
program | více informací na www.macuri.cz
18. 06. | WaldorFest 100 – hudba, divadlo, eurytmie, dílnič-
ky, prodejní stánky i dětský koutek. Vše na jednom místě, aby 
návštěvník mohl plně nasát atmosféru waldorfských škol. Pár 
přednášek, trocha informací, hodně kultury a spousta milých 
lidí, to vše během celého dne | vstup zdarma | více informací 
na w100.wskola.cz

LETNÍ SCÉNA

07. 06. – 31. 08. | Metropolitní léto hereckých osobností 
– 16. ročník Metropolitního léta hereckých osobností přinese 
neuvěřitelných 113 představení. Tradiční přehlídku na Letní scéně 
Vyšehrad zahájí premiéra divadelní adaptace legendární filmo-
vé lovestory Starci na chmelu. V hlavních rolích se představí Bere-
nika Kohoutová, Ivan Lupták, Zlata Adamovská a mnoho dalších. 
Chybět samozřejmě nebudou ani osvědčené tituly z minulých let. 
Již podeváté jsou připravena i hudební setkání pod širým nebem. 
Podrobnosti k programu a vstupenkám naleznete na studiodva.cz

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
Karlovo nám. 1/23, Vodičkova 1/3, 120 00 Praha 2 – Nové Město 
tel.: +420 224 947 190 
www.facebook.com/NRpraha
www.nrpraha.cz

  vyhlídka z věže Novoměstské radnice a stálá expozice v bývalém bytě 
věžníka o historii Nového Města je otevřena út–ne 10.00–18.00

  vstupné: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč
  vstup z Vodičkovy ulice
  Café Neustadt: otevřeno denně – www.facebook.com/cafeneustadt, 
vstup z nádvoří NR

VÝSTAVY
Neviditelná výstava   Nezapomenutelná hodina v naprosté 
tmě s nevidomým průvodcem. Dlouhodobá výstava | výstavní 
prostory II. patro NR; otevřeno po–pá 12.00–20.00, so–ne, svátky 
10.00–20.00; vstupné na tel. + 420 777 787 064
Sitenský 100   Výstava 100 fotografií k 100. výročí narození 
fotografa Ladislava Sitenského. Městská část Praha 2 oslaví 100. 
jubileum svého slavného rodáka retrospektivní výstavou, na které 
budou představena nejvýznamnější díla jeho tvorby. | Galerie ve 
věži | otevřeno út–ne 10.00–18.00 | vstupné viz věž – vstupné 
plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč | do 23. 6.
Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty v rámci 
světového romského festivalu Khamoro 2019   Výstava 
Muzea romské kultury představuje kurátorský výběr fotogra-
fií z  pozůstalosti významné romské osobnosti Andreje Pešty 
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(1921–2009). Fotografie přinášejí autentický pohled na život 
Romů v Československu převážně v období 60. – 80. let 20. stol. 
| Galerie v přízemí | otevřeno út–ne 10.00–18.00 | vstupné plné 
50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč | do 20. 6.
Světlo mého života 2019   Výstava představuje svět tak, jak jej 
vidí malí pacienti z Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakult-
ní nemocnice v Motole. Originální fotografie od dětí z nemocnice 
i dětí po léčbě. | Galerie ve věži | otevřeno út–ne 10.00–18.00 
| vstupné viz věž: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč | 
od 25. 6. do 21. 7.

KONCERTY
02. 06. | 19.30 | Krzystof Popek International Project 
(Polsko/USA) – polský flétnista a kapelník Krzysztof Popek se-
stavil pod svým vedením speciální mezinárodní projekt, jehož 
se zúčastní trumpetista Eddie Henderson,  pianista Kirk Light-
sey, basista Cameron Brown, bubeník John Betsch. | informace 
o vstupném a rezervace na www.jmw.cz | Velký sál 
06. 06. | 18.00 | Závěrečný koncert ZUŠ Lounských – koncert 
známé umělecké školy se slavnostním předáváním absolvent-
ských vysvědčení | Velký sál | vstupné dobrovolné
20. 06. | 19. 30 | Stylové večery 2019 – Angloamerický ve-
čer – další koncert hudebního cyklu se smyčcovým orchestrem 
Harmonia Praga s uměleckým vedoucím, houslistou Miroslavem 
Vilímcem a dirigentem Štefanem Britvíkem. Motto večera: Od 
anglického baroka k americkému jazzu. | Velký sál | vstupné plné 
320 Kč, snížené 170 Kč | bližší info na www.harmoniapraga.cz

AKCE
03. 06. | Nejlepší česká vína v Praze – 3. ročník festivalu 
nejlepších českých vín, který pořádá Cech českých vinařů. Národní 
soutěž Vinařské oblasti Čechy. Předání cen vinařům a degustace 
oceněných vín. | otevřeno 13.30–18.00 | vstupné 150 Kč | objed-
návky na karel.tomasek@email.cz
06. 06. – 30. 09. | Sculpture Line – jednou ze zajímavých 
zastávek sochařské linky 5. ročníku mezinárodního sochařského 
festivalu je i Novoměstská radnice | otevřeno denně 8.00–24.00 
| Nádvoří | prohlídka zdarma
08. 06. | Pražská muzejní noc 2019 na Novoměstské rad-
nici – 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. | 
Všechny prostory NR | otevřeno 19.00–01.00 | vstup volný
09. a 16. 06. | Dnes provází Minor – herci divadla Minor pro-
vedou návštěvníky Novoměstské radnice tak trochu jiným způ-
sobem. | začátek prohlídky v 15.00 | vstupné děti 80 Kč, dospělí 
120 Kč | sraz na nádvoří
22. 06. | Pavillon français – třetí ročník úspěšného festivalu 
francouzského vína a delikates pod taktovkou vinoték Chez Greg, 
ovšem poprvé ve vznešených prostorách Novoměstské radnice. 
Svá vína přijedou představit vinaři z různých koutů Francie a těšit 

se můžete nejen na bohatý doprovodný program, ale hlavně na 
přátelsky zavíněnou atmosféru typickou pro Chez Greg. | otevřeno 
pá 12.00–21.00 | vstupné na http://chezgreg.cz | celá NR

PRAŽSKÉ VĚŽE

Malostranská mostecká věž, Petřínská rozhledna, Praš-
ná brána, Staroměstská mostecká věž, Svatomikulášská 
městská zvonice, Zrcadlové bludiště na Petříně viz rubrika 
Muzea – Muzeum hlavního města Prahy.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE
Staroměstské nám. 1/3, 110 00 Praha 1 – Staré Město
tel.: +420 236 002 629 
e-mail: staromestskaradnice@prague.eu
www.facebook.com/staromestskaradnice
www.staromestskaradnicepraha.cz; www.prague.eu

  památka ve správě hlavního města Prahy; provozuje Prague City 
Tourism

  otevřeno: sály: po 11.00–19.00, út–ne 9.00–19.00; věž: po 
11.00–22.00, út–ne 9.00–22.00 (pokud není budova vyhrazena pro 
akce primátora hl. m. Prahy)

  vstupné: dospělí 250 Kč, držitelé karty Lítačka 230 Kč, děti (6–15 let), 
studenti (do 26 let) a důchodci nad 65 let 150 Kč, děti 4–5 let, ZTP, 
novináři a důchodci nad 75 let 50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 
max. 4 děti do 15 let) 500 Kč, skupiny CK (min. 20 osob) 160 Kč/os., 
školní skupiny – MŠ 20 Kč/os., ZŠ, SŠ a VŠ 70 Kč/os.

Staroměstská radnice   Nejstarší pražská radnice byla svědkem 
řady významných událostí v dějinách Prahy i celého státu. Byla 
založena roku 1338 na základě privilegia uděleného staroměst-
ským měšťanům českým králem Janem Lucemburským. Nevznikla 
novostavbou, určenou ke správním účelům, ale postupným vy-
kupováním měšťanských domů, které byly záhy pro účely rad-
nice mnohokrát přestavovány. Dodnes se zachovalo křídlo jižní, 
tvořené souborem pěti středověkých domů. Východní křídlo bylo 
zcela zničeno 8. května 1945, poslední den druhé světové války.

Prohlídkový okruh Staroměstské radnice   Prohlídka za-
hrnuje návštěvu historických interiérů čtyř domů jižního křídla 
a jejich podzemí. Během komentované prohlídky mají návštěvníci 
možnost zhlédnout bohatě zdobené radní síně vybavené cenným 
dobovým nábytkem, podívají se do reprezentačních sálů, kde dnes 
pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního 
města, zavítají do místností bývalého středověkého vězení a pro-
hlédnou si i figury dvanácti apoštolů zpoza staropražského orloje. 
Celková doba prohlídky je 60 minut.
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Nejvýraznější dominantou Staroměstské radnice je její 
mohutná hranolová věž   Již v době svého vzniku byla nejvyšší 
věží v celé Praze. Představovala nejen symbol zámožnosti praž-
ských měšťanů, ale měla i význam praktický – na jejím vrcholu 
sloužili hlásní, jejichž úkolem bylo sledovat okolí a v případě ne-
bezpečí dát městu varovný signál. Z ochozu věže se návštěvníkům 
naskytne vůbec jeden z nejkrásnějších pohledů na pražské pano-
rama. Z ptačí perspektivy je odtud možné spatřit Týnský chrám 
nebo kostel sv. Mikuláše, v dálce obdivovat Pražský hrad nebo 
se nechat unášet výhledem na malebná zákoutí Starého Města 
pražského. Na ochoz se mohou turisté nechat vyvézt moderním 
výtahem. Jedná se o architektonicky velmi hodnotný počin, za 
jehož realizaci získali autoři ocenění Interiér roku 2000.

MOBILNÍ VSTUPENKY
Návštěvníci Staroměstské radnice si mohou kromě klasické 
vstupenky zakoupit i vstupenku elektronickou. Tzv. mVstu-
penka 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.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE JE NA FACEBOOKU
Sledujte aktuální dění ve Staroměstské radnici! Zajíma-
vosti, 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 zavíra-
cí době!   Večerní prohlídky, které Prague City Tourism pravidel-
ně pořádá, umožňují zájemcům nahlédnout do reprezentačních 
prostor významné kulturní památky i po setmění. Nestandardní 
prohlídka s rozšířeným výkladem je korunována návštěvou radnič-
ní věže, která příchozím nabídne nevšední pohled na slavnostně 
nasvícenou noční Prahu. | rezervace vstupenek na výše uvedených 
kontaktech; vstupné: 250 Kč; délka prohlídky: 120 minut
01. 06. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
08. 06. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
15. 06. | 20.00 | Prohlídka v češtině
22. 06. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
29. 06. | 20.00 | Prohlídka v češtině

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. Průvod-
ce skupiny nad 6 osob získává pro návštěvníky slevu 20%.

  wi-fi připojení zdarma!

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

VÝSTAVY
Novinka letošní sezóny: „Listování stoletím“ – výstava 
věnovaná 100. výročí založení naší republiky | spodní galerie 
Romantické obrázky Vlasty Čermákové | od 2. 6. do 28. 6.
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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 postup-
ně několik desítek let. Staviteli vrcholně barokního průčelí byli 
ve 20. letech 18. století Kryštof a Kilián Ignác Dienzenhoferové, 
na výzdobě interiérů se podíleli význační tvůrci barokní Prahy: 
P. Brandl, M. V. Jäckel, R. Prachner a řada dalších.

BAROKNÍ KOMPLEX TVOŘÍ
Ambity s rozsáhlou freskovou a obrazovou výzdobou.
Loretánská kaple (Santa Casa) – ústřední objekt každé 
„lorety“.
Kostel Narození Páně s bohatou barokní výzdobou, cenné 
barokní varhany. 

KLENOTNICE
Představuje ucelenou historickou sbírku votivních darů 
P. Marie Loretánské. Monstrance, kalichy a další vystavené 
předměty představují ojedinělá zlatnická díla, převážně ze 17. 

a 18. století. Nejpozoruhodnější je Diamantová monstrance 
zvaná Pražské slunce. Je z pozlaceného stříbra, ozdobená 
6 222 diamanty.

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 | výstava je v drobné obměně prodloužena do 
konce r. 2019

SPOJOVACÍ MOSTEK
Pro návštěvníky je nově otevřen prostor spojovací chodby 
mezi Loretou a klášterem kapucínů, kde jsou vystaveny za-
chované originály kamenných soch andílků z balustrády a dobové 
veduty s pohledy na Loretu a Loretánské náměstí.

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 
Otevřena nová multimediální část expozice, přibližující 
návštěvníkům historii nástroje. Přijďte se podívat zblízka, 
jak zvonohra funguje!
Pravidelné sváteční koncerty zvonohry jsou opět obnoveny, 
program najdete na webu Lorety.

OBJEVTE SVŮJ LORETÁNSKÝ POKLAD
Prohlídkový okruh pro děti a studenty. Nově nabízíme zá-
bavné 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 19.00
Aktuální program bohoslužeb je na www.loreta.cz
Poutní mše si mohou skupiny poutníků předem dojednat e-mailem.

AKCE
05. 06. | 19.00 | Večery u kapucínů – jubilejní 90. benefiční 
koncert. Vystoupí soubor Camerata Brunensis ve prospěch Níz-
koprahového klubu Ymkárium, který poskytuje služby dětem 
a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let z Jižního Města – pod-
poruje zdravé a bezpečné způsoby trávení volného času v této 
lokalitě | Barokní refektář kapucínského kláštera naproti Loretě
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Varhanní koncerty pro návštěvníky – každou sobotu odpole-
dne můžete v rámci prohlídky vyslechnout koncert na výjimečný 
barokní nástroj v kostele Narození Páně – začátky vždy v 15.00 
a 15.30
Otevřený kůr – komentované prohlídky varhan s ukázkami 
varhanní hudby nejen pro školní skupiny. Prohlídku je třeba 
předem objednat – přehled nabízených termínů je pravidelně 
aktualizován na webu Lorety.

STRAHOVSKÝ KLÁŠTER – STRAHOVSKÁ 
OBRAZÁRNA
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Strahovské nádv. 1/132, 118 00 Praha 1 – Hradčany
tel.: +420 233 107 730 
www.strahovskyklaster.cz

  spojení: tram 22, st. Pohořelec
  otevřeno: denně 9.30–11.30 a 12.00–17.00
  vstupné: základní 120 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 200 Kč, skupinové 
20 Kč (pro školní a seniorské skupiny nad 20 osob po předchozím 
ohlášení)

  prodej vstupenek končí 30 minut před uzavřením objektu

STÁLÁ EXPOZICE
Klenotnice Strahovského kláštera   Klenotnici tvoří soubor děl 
uměleckého řemesla, které dokumentují rozmanitost předmětů 
liturgické povahy, jež vznikly přímo na objednávku řádu nebo se 
do majetku kanonie dostaly koupí či darem.

Malířství a sochařství 1300–1550
Rudolfínské malířství
Flámské a nizozemské malířství 16. – 17. století
Italské malířství
Středoevropské malířství 17. – 18. století
České malířství 19. století

KONVENTNÍ BUDOVA – PŘÍZEMÍ
Ambity, kapitulní síň, zimní a letní refektář, románské sály

Multimediální expozice o Strahovském klášteře a zakladateli 
premonstrátského řádu sv. Norbertovi

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

  otevřeno: neděle – čtvrtek 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 pod-
zemí objeveny klenuté prostory se zbytky několika starých studní 
a mikve využívající trvalého vodního zdroje v této oblasti. Podle 
dochovaného zdiva a nalezené keramiky pochází rituální lázeň 
nejspíše z počátku 16. století a patří k nejstarším dokladům 
židovského osídlení v oblasti Pinkasovy synagogy. 
Historická mikve je přístupná veřejnosti jen s odborným prů-
vodcem (v českém a anglickém jazyce).
Vstupenky lze zakoupit 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

  otevřeno: denně mimo sobot a židovských svátků 10.00–17.00
  vstupné zahrnuje prohlídku synagogy: dospělí 100 Kč, děti 6–15 let, 
senioři a studenti 60 Kč, děti do 6 let zdarma; vstupné pro skupiny CK 
s průvodcem: dospělí 60 Kč, děti 6–15 let, senioři a studenti 40 Kč, 
děti do 6 let zdarma.

  zlevněný vstup pro držitele vstupenky do Staronové synagogy, na 
místě lze zároveň zakoupit i zvýhodněnou společnou vstupenku do 
Jeruzalémské a Staronové synagogy

  více informací viz rubrika Galerie, výstavy

Synagoga byla postavena v letech 1905–1906 podle 
projektu vídeňského architekta Wilhelma Stiassného 
a kombinuje secesní tvarosloví s maurským stylem. Synagoga je 
unikátní památkou pražské architektury počátku 20. sto-
letí a současně nádherným příkladem synagogální architektury 
Rakousko-Uherska. Návštěvníky zaujme obnovené hlavní průčelí 
a portál a dále restaurované nástěnné malby a vitráže oken. Pořá-
dají se zde pravidelné koncerty, přednášky a výstavy.
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STÁLÉ VÝSTAVY
Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek   Poprvé 
se veřejnosti představuje poválečná historie pražské židovské 
komunity.
Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989   Vý-
stava seznamuje návštěvníky s různorodostí oprav památek, které 
jsou ve správě Židovské obce v Praze.
10 hvězd. Revitalizace židovských památek v České re-
publice   Expozice věnovaná projektu realizovaném Federací 
židovských obcí. Jedná se o rekonstrukce synagog a rabínských 
domů. Dosud bylo zrekonstruováno 10 objektů.

VÝSTAVY
„Horizont událostí“   Výstava fotografií – Marek Bouda | do 16. 6.
„Židé v Íránu“   Výstava fotografií – Hassan Sarbakhshian | od 19. 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 kos-
tele sv. Klimenta

  so 10.00–18.00, v sobotu se neprovádí mezi 14.00–15.00, kdy je 
bohoslužba, ne 10.00–18.00, poslední prohlídka začíná v 17.00

  prohlídky lze objednat (pouze pro 6 a více osob) telefonicky u průvod-
ce: Marcel Ramdan – + 420 76 651 596

  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: metro A – Hradčanská, bus 131 do zastávky Goetheho nebo 
metro A – Bořislavka, bus 131 do zastávky Nemocnice Bubeneč; pro-
jděte pod železničním viaduktem a pokračujte vlevo do Papírenské 
ulice 6; tram 8, 20 nebo vlak 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

  Stokabar: po–ne 16.00–22.00 (květen – říjen)
  vstupné: prohlídka v českém jazyce: dospělí 180 Kč, děti od 5 let, stu-
denti, senioři 90 Kč, rodinné (2 dospělí + 1–3 děti do 15 let) 450 Kč; 
skupinové vstupné: dospělí 150 Kč, studenti a senioři 75 Kč, školní 
skupiny (min. počet 18 žáků) 60 Kč; ZTP a děti z dětských domovů 
30 Kč; prohlídka v cizím jazyce: základní 240 Kč, studenti a senioři 
140 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 1–3 děti) 620 Kč; skupinové 
vstupné: dospělí 200 Kč, senioři 110 Kč, školní skupiny (min. počet 
18 žáků) à 95 Kč

  dále nabízíme: jištěné výstupy na komín na objednání,  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 systema-
tické stokové sítě v Praze, jsou zpřístupněny původní prostory 
s pozůstatky původní technologie. Dodnes funkční kotelnu 
a parní stroje (1903 Breitfeld – Daněk) je možné vidět při provozu 
při kulturních akcích. Výklad s kopiemi původních plánů a histo-
rickými fotografiemi z výstavby čistírny. Během každé prohlídky 
návštěvníci projdou původní stokou (nefunkční). Na objednání 
film Muži pod Prahou (1947, o práci stokařů a krysařů, licence 
Krátký film Praha, a. s.).

AKCE
15. 06. | Komínový den a noc, rodinný piknik a hudební 
festival – akce pro veřejnost. Jištěné výstupy na komín do 23.30 
(dle počasí) | informace na www.staracistirna.cz
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muzea
NÁRODNÍ MUZEUM

HISTORICKÁ BUDOVA  
NÁRODNÍHO MUZEA
Václavské nám. 68, 110 00 Praha 1
e-mail: nm@nm.cz
www.nm.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno po–ne 10.00–18.00
  vstupné: základní 260 Kč; snížené 170 Kč; rodinné 440 Kč; děti do 
6 let zdarma; školní výpravy à 40 Kč; vstupné Historická budova 
+ kupole: základní 360 Kč; snížené 270 Kč; rodinné 540 Kč

VÝSTAVY
Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava   Výstava před-
stavuje dějiny společného státu Čechů a  Slováků. Odvypráví 
příběh, jak se zpočátku nereálný projekt Československa stal 
skutečností a ukáže to, co nás spojovalo i rozdělovalo | do 30. 6.
2 × 100   Výstava představuje 200 exponátů, které patří mezi 
nejvýznamnější a nejzajímavější z více než 20 milionů sbírko-
vých předmětů, které Národní muzeum opatruje a uchovává pro 
budoucí generace | do 30. 6.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
15. 06. | 11.00; 13.00; 15.00 (pro rodiny s dětmi), 16.00 
pro dospělé | Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava 
s autory – komentovaná prohlídka Česko-slovenské / Sloven-
sko-české výstavy vás provede dějinami společného státu Čechů 
a Slováků od roku 1918 do roku 1992. Díky tematickému členění 
výstavy nahlédneme do různých oblastí politického a kulturního 
vývoje Československa. Blíže se seznámíme například s tématem 
školství, volného času, vojenství, životního prostředí nebo dopra-
vy. Rodinné prohlídky jsou vhodné pro děti od 10 let. Rezervace 
doporučená: www.nm.cz | vstupné 30 Kč + cena běžné vstupenky 
do muzea
19. 06. | 17.00 | Česko-slovenská / Slovensko-česká vý-
stava s autory – vydejte se do Česko-slovenské / Slovensko-
-české výstavy s jejími autory. Výstava je společným projektem 
Národního muzea a Slovenského národného múzea připraveným 
k 100. výročí založení společného státu. Přibližuje soužití Čechů 
a Slováků a mapuje všechny klíčové okamžiky téměř sedmdesá-
tiletého soužití obou národů. Poprvé v historii na ní návštěvníci 
mohou spatřit společně vystavený zcela jedinečný soubor nej-
významnějších dokumentů našich dějin, jako je například Pitts-
burská dohoda, mnichovská dohoda či protokol Hácha – Hitler. 

Komentovaná prohlídka je vhodná pro dospělé. Provází: Mgr. To-
máš Kavka, Ph.D. Rezervace doporučená: www.nm.cz | vstupné 
30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea

AKCE
08. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc | vstupné zdarma

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA
Vinohradská 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 111; 224 497 430
e-mail: nm@nm.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: po–ne 10.00–18.00
  vstupné na výstavu: základní 100 Kč; snížené 70 Kč; rodinné 170 Kč; 
děti do 6 let zdarma; školní výpravy à 40 Kč

VÝSTAVA
Keltové   Výstava „Keltové“ seznámí návštěvníky s bohatým 
a proměnlivým světem doby železné ve střední Evropě | do 30. 6.

AKCE
02. 06. | 10.00 | Mineralogická určovací beseda – všichni 
zájemci jsou zváni na přátelské posezení s odborníky i amatér-
skými mineralogy. Budou zde prezentovány uplynulé i budoucí 
události v daném oboru, sběratelské zážitky a objevy ostatních 
kolegů a v neposlední řadě si jako vždy budete moci nechat určit 
své nálezy pracovníky z Národního muzea. Kontakt: Lukáš Za-
hradníček (lukas_zahradnicek@nm.cz) | vstupné zdarma, sál H
08. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – letošní pro-
gram v Nové budově Národního muzea se ponese v duchu kon-
taktů a kontrastů antického světa a světa Keltů | vstupné zdarma
25. 06. | 17.00 | Cyklus moje Československo: Sametová 
revoluce a rozchod Čechů a Slováků – cyklus diskusí osobností 
v rámci doprovodného programu k Česko-slovenské / Slovensko-
-české výstavě. Probíhá v Nové budově Národního muzea v sále 
H. Bližší informace o programu a účinkujících na www.nm.cz | 
vstupné zdarma

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 à 40 Kč

VÝSTAVY
Století trampingu   Počátky trampingu bývají kladeny do doby 
kolem roku 1918. Během následujících desetiletí se stal jednou 
z nejvýznamnějších českých a slovenských subkultur a ovlivnil 
životy desetitisíců lidí. Výstava představuje celý tento fenomén 
i jeho proměny | do 1. 4. 2020
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Příběh krajiny ve službách národa    Panelová výstava před-
stavuje návštěvníkům prostřednictvím bohatých sbírek Národního 
muzea téma krajiny, jež nabývala ve druhé polovině dlouhého 
19. století funkce národního symbolu | do 18. 8.
František Kretz a Alice Masaryková   Výstava představí ve-
řejnosti sbírky lidového oděvu, textilu, výšivek, lidové keramiky 
a kraslic, které získal František Kretz nejen pro Národní muze-
um, ale i pro výzdobu interiérů Pražského hradu. Na výzdobě 
se podíleli také architekt Josip Plečnik a  Alice Masaryková, 
dcera prezidenta T. G. Masaryka. Jedná se v mnoha případech 
o unikátní sbírkové předměty, které byly vystavené v některých 
místnostech Pražského hradu. Výstava vznikla ve spolupráci 
s Muzeem T. G. M. Rakovník a Slováckým muzeem v Uherském 
Hradišti | do 15. 9.

AKCE
06. 06. | 18.00–19.30 | Cyklus Slovo, tradice a kontext – 
Příběhy o duši v českých a moravských baladách. Jak si Češi 
představují duši? A kde jsou kořeny těchto konceptualizací? Texty 
tradičního folklóru, v našem případě balad, poukazují k dávným 
naracím, na jejichž základě lze různé obrazy duše rekonstruovat. 
V kontextu širšího etnolingvistického výzkumu si lingvistka Irena 
Vaňková položí otázku, nakolik se shodují s těmi dnešními. Před-
náší: Irena Vaňková | vstupné 30 Kč
08. 06. | 17.00 | Folklórní regiony Čech, Moravy a Slezska 
– Hlučínsko – cyklus tradičních podvečerů s  představením 
národopisných oblastí České republiky společně s přednáškou 
a tanečně-hudebním vystoupením. V červnu představíme Hlu-
čínsko. Od 17.00 bude mít přednášku na téma Kdo jsou lidé na 
Hlučínsku aneb Hlučínsko v proměnách času Mgr. Metoděj Chrás-
tecký z Muzea Hlučínska. Od 19.00 vystoupí folklorní soubory 
Karmašnice z Kravař a Srubek ze Štěpánkovic | vstupné v rámci 
Pražské muzejní noci zdarma
08. 06. | 10.00–17.00 | Tradiční řemeslné dílny – pletení 
koše z vrbového proutí – dílna, na které Vás pan Petr Král, dr-
žitel titulu Nositel tradice lidových řemesel, naučí uplést jednodu-
chý koš – česák. V ceně kurzu je zahrnuto kurzovné, veškerý ma-
teriál a vstupné do muzea. Kapacita kurzu je omezena, je potřeba 
se předem objednat. Rezervace nutná: lucie_cmelikova@nm.cz, 
773 793 412 | vstupné 400 Kč
08. 06. | 14.00–16.00 | Tradiční řemeslné dílny pro děti – 
pletení malého koše z vrbového proutí. Přijďte si s dětmi uplést 
malý koš v jednoduchém technologickém stylu. V ceně kurzu 
je zahrnuto kurzovné, veškerý materiál a vstupné do muzea. 
Kapacita kurzu je omezena, je potřeba se předem objednat. 
Vhodné pro děti od 8  let, případně dle domluvy. Rezervace 
nutná: lucie_cmelikova@nm.cz, 773 793 412 | vstupné 150 Kč
08. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc
08. 06. | 19.00–20.00 | Vystoupení folklórních souborů 
Srubek a Karmašnice
08. 06. | 20.00–20.30 | Výuka folklórních tanců pro ve-
řejnost

08. 06. | 20.00–23.00 | Výtvarné dílny pro malé i velké
08. 06. | 20.00–00.00 | Trampská a country kapela Watseka
08. 06. | 20.30–22.30 | Komentovaná prohlídka výstavy 
František Kretz a Alice Masaryková – seznamte se se životy 
etnografa a sběratele Františka Kretze a Dr. Alice Masarykové, 
dcery prezidenta T. G. Masaryka, první předsedkyní Českoslo-
venského červeného kříže. Výstavou Vás provedou její autorky 
Monika Tauberová a Helena Medřická.
08. 06. | 21.00–22.30 | Muzikanti před kavárnou – muzi-
kanti folklorních souborů Srubek a Karmašnice z Hlučínska zahrají 
a zazpívají v neformálním prostředí před muzejní kavárnou. Přijď-
te se zaposlouchat nebo si rovnou zazpívat s nimi.
08. 06. | 23.00–00.30 | Komentovaná prohlídka výstavy 
Století trampingu – autor výstavy a zároveň vedoucí Národo-
pisného oddělení Jan Pohunek seznámí návštěvníky s historií 
a zajímavostmi českého trampského hnutí.
11. 06. | 16.30–18.00 | Alice Masaryková a Československý 
červený kříž – PhDr. Alice Masaryková byla první předsedkyní 
Československého červeného kříže. Pro Československý červený 
kříž nechala v Lánech postavit dům. V období první republiky 
podporovala velké množství sociálních projektů. Zabývala se otáz-
kami nezaměstnanosti, hygieny, zabezpečením dětí, školením 
odborných sociálních pracovníků. Přednáší: Monika Tauberová 
| vstupné 30 Kč

LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA
Výstaviště 422, 170 00 Praha 7 – Holešovice
mobil: +420 702 013 372; 224 497 364 (kurátor), 224 497 117 
(produkční), 224 497 327 (komentované prohlídky pro školy)
e-mail: lapidarium@nm.cz
www.nm.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: st 10.00–16.00; čt-ne 12.00–18.00
  vstupné: základní 50 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 80 Kč;  
děti do 6 let zdarma; školní výpravy à 10 Kč

AKCE
06. – 16. 06. | Pražské Quadriennale – největší světový 
scénografický festival Pražské Quadriennale se v letošním roce 
představí v Lapidáriu Národního muzea s výstavou Fragmenty. 
Fragmenty oslavují úspěchy „živých legend“ divadelního designu. 
Představují vždy jeden předmět – jedno průlomové dílo z oblasti 
scény, kostýmu, osvětlení, projekce či zvukového designu od těch 
nejslavnějších scénografů z každé zúčastněné země nebo regio-
nu, jejichž práce nadále inspirují nové generace umělců i diváků. 
Umístěním těchto předmětů mezi sochami Lapidária Národního 
muzea se dílům vizionářských umělců dostane uznání jakožto 
vzácným artefaktům významným pro historii a vývoj kultury 
moderního světa.
08. 06. | Pražská muzejní noc – po konci představení zbydou 
jenom fragmenty scénografické práce – modely, kresby, kostýmy 
a předměty, které se stanou kapslemi naplněnými podstatou 
své doby. Patří k důležitým vzpomínkám a pomáhají porozu-
mět složitým aktuálním trendům. V rámci Muzejní noci 2019 
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bude v Lapidáriu Národního muzea zdarma zpřístupněna expo-
zice scénografického festivalu Pražské Quadriennale s názvem 
Fragmenty.

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

 A bezbariérový vstup
  spojení: od Ohrady (tram; bus) parkem 1 400 m; od Muzea AČR; 
z Tachovského nám. (bus 207; 133)

  otevřeno: st–ne 10.00–18.00; vyhlídka otevřena st–ne 10.00–18.00 
(poslední vstup v 17.30)

  vstupné: celý objekt: základní 120 Kč; snížené 80 Kč; rodinné 200 Kč; 
školní výpravy à 40 Kč;

  expozice a výstavy: základní 80 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 140 Kč, 
školní výpravy à 20 Kč; vyhlídka na střeše: základní 80 Kč, snížené 
50 Kč, rodinné 130 Kč, školní výpravy à 30 Kč

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.

VÝSTAVA
Zdrávi došli!   Výstava připomíná výročí 130 let od založení 
Klubu českých turistů, které uplynulo v loňském roce 2018. Le-
tos navíc slaví klub své 130. výročí od prvního vydání Časopisu 
turista a zároveň výročí historicky první turisticky značené trasy. 
Během procházky expozicí po značených trasách si návštěvník 
může prohlédnout historické turistické vybavení a dobový oděv, 
cestopisy z konce 19. století, ale také rozlehlou plastickou mapu 
Krkonoš z počátku 20. století, mnoho zajímavých historických 
plakátů či fotografií | od 31. 05 do 01. 09.

AKCE
08. 06. | Pražská muzejní noc – muzejní noc 2019 opět ote-
vře bránu Národního památníku na Vítkově pro děti i dospělé. 

Slavnostní síň Památníku rozezní tóny původních varhan pochá-
zejících z roku 1938, do jejichž kůru budete rovněž moci sami 
nahlédnout. Zástupci Československé obce legionářské připraví 
ukázku výzbroje a uniforem československých vojáků zahranič-
ního odboje a našich parašutistů ve Velké Británii. Doprovodný 
program dále nabídne výtvarnou dílnu pro děti, komentované 
prohlídky stálých expozic a výhled na noční panorama Prahy z vy-
hlídky Národního památníku, nejvyššího bodu vítkovského vrchu.

PAMÁTNÍK FRANTIŠKA PALACKÉHO 
A FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA
Palackého 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 193
e-mail: pamatnik_palackeho@nm.cz
www.nm.cz

  vstupné: základní 160 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 300 Kč, děti do 
6 let zdarma

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

NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, 
AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR
Betlémské nám. 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 500
e-mail: naprstek@nm.cz
www.nm.cz

  otevřeno: út a čt–ne 10.00–18.00; st 9.00–18.00
  vstupné: základní 100 Kč; snížené 70 Kč; rodinné 170 Kč; děti do 6 let 
zdarma; školní výpravy à 40 Kč

STÁLÉ EXPOZICE
Kultury Austrálie a Oceánie   Expozice představuje materiál-
ní a duchovní kulturu obyvatel ostrovů a souostroví Melanésie, 
osídlených zemědělci a rybáři.
Vojta Náprstek   Výstava přibližuje na 12 panelech život a dílo 
zakladatele Náprstkova muzea, pražského mecenáše, propagátora 
ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku.

VÝSTAVA
Vlastním hlasem   Dvacet pět žen z různých dob a sociálních 
prostředí společně vypráví příběh ženské emancipace v českých 
zemích. Spojuje je to, že jejich touhy a sny narážejí na hranice 
prostoru, které jim jako ženám společnost vymezuje. Synonymem 
ženské emancipace je zde „vlastní hlas“. Příběh ženské emancipa-
ce výstava symbolicky vrací do míst, kde se tyto snahy před více 
než sto padesáti lety rodily - prostoru domu U Halánků. Ženská 
emancipace ve svých různých podobách je tu vnímána jako úsilí 
o možnost definovat sebe sama, své životní role a cesty - jako 
právo „hovořit vlastním hlasem“.
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KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY
04. 06. | 17.00 | Vlastním hlasem – výstavou vás provede její 
autorka Jitka Gelnarová nebo kurátorka Ema Součková | vstupné 
30 Kč + cena běžné vstupenky

PŘEDNÁŠKA
01. 06. | 09.45 | Vzpomínka na Boženu Němcovou – 6. červ-
na uplyne 150 let ode dne, kdy byl na vyšehradském hřbitově 
slavnostně instalován důstojný náhrobek Boženě Němcové. Bylo 
to zásluhou členek Amerického klubu dam, které vyvolaly velkou 
finanční sbírku a zajistily odhalení, které se stalo vlasteneckou 
manifestací. U hrobu naší nejslavnější spisovatelky si toto datum 
připomeneme krátkou přednáškou. Sraz před Táborskou branou 
na Vyšehradě. Přednáší: PhDr. Milena Secká, současná předsed-
kyně Amerického klubu dam | vstupné zdarma
06. 06. | 18.00 | Proč by tedy děva nepodnikla ráda pěs-
tování bourců – přednáška představí dějiny výroby hedvábí ve 
světě i v českém prostředí a způsob chovu bource morušového. 
Součástí přednášky bude ukázka živých housenek. Hedvábí patřilo 
po staletí k nejoblíbenějším, ale také nejdražším textilním materi-
álům. Františka Hansgirgová věnovala v roce 1869 ve své příručce 
Průvodce dívky a budoucí hospodyně celou kapitolu chovu bource 
a obracela se ke čtenářkám: Proč by tedy děva nepodnikla ráda 
pěstování bourců, a taková snaha zaručuje jí dobytí látky, kterou 
už jiné ženštiny za drahé peníze sobě zaopatřovati musí. Přednáší: 
Jan Šejbl | vstupné 30 Kč
18. 06. | 17.00 | Za volební právo žen – v červnu 2019 si 
připomínáme 100 let od chvíle, kdy ženy v českých zemích mohly 
poprvé volit a být voleny na základě všeobecného a rovného vo-
lebního práva. Volební právo žen bylo výsledkem mnohaletého 
úsilí ženských aktivistek a jejich podporovatelů. Procházka nás 
přenese na místa, kde se aktivistky na počátku 20. století schá-
zely, dojednávaly taktiku, pořádaly schůze a manifestovaly. Sraz 
u Café Tramvaj na Václavském náměstí – provází: Jitka Gelnarová 
| vstupné 30 Kč
25. 06. | 10.00 | Japonská sbírka v Náprstkově muzeu – 
Japonská sbírka je nejpočetnější podsbírkou muzea a její počátky 
se datují už od dob zakladatele Vojty Náprstka. Její podstatnou 
část tvoří předměty z druhé poloviny 19. století, mnoho z nich se 

řadí mezi skutečné skvosty. K pokladům sbírky patří především 
paravány, lakové truhly, ukázky vývozního porcelánu i některé 
vzácné dřevořezy. Také předměty denní potřeby, které se v Ja-
ponsku dochovaly jen sporadicky, se řadí mezi velmi zajímavé 
exponáty. Přednáší: Alice Kraemerová | vstupné 30 Kč

AKCE
08. 06. | 19.00 | Pražská muzejní noc – letošní Pražská muzej-
ní noc se v Náprstkově muzeu ponese v duchu Japonska. Těšit se 
můžete na výtvarné dílny a workshopy pro děti i dospělé, taneční 
vystoupení, japonské cukroví, čaj a mnohé další | vstupné zdarma
13. 06. | 17.00 | Večer věnovaný americké cestě J. V. Sládka 
v letech 1868–70 – na pozadí příběhu mladého básníka se do-
zvíme o počátcích vystěhovalecké vlny z Čech do USA v 19. století 
a souvislostech knihovny a salónu Vojty Náprstka s prvotními 
krajanskými snahami | vstup zdarma

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

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo út 10.00–18.00
  vstupné: základní 120 Kč; snížené 80 Kč; rodinné 200 Kč; děti do 6 let 
zdarma; školní výpravy à 40 Kč

STÁLÁ EXPOZICE
Člověk – nástroj – hudba   Vystaveno je 400 historických 
hudebních nástrojů mimořádné hodnoty. Mimo jiné kladívkový 
klavír, na který hrál Wolfgang Amadeus Mozart při své první 
návštěvě Prahy v lednu 1787, housle Niccolo Amatiho (z doby 
kolem roku 1650), skleněná harmonika, niněra s řezbou „Zvěs-
tování“ a další.

VÝSTAVY
Import / Export / Rock’n’roll   Na počátku šedesátých let nedo-
kázala ani železná opona zamezit vlivu západní populární hudby. 
Rock’n’roll a beat byly všude, ovlivnily mladé posluchače i hudeb-
níky a uvolněné společenské klima zahoupalo i socialistickým 
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režimem. Co má společného kopírování nahrávek s rentgenovými 
snímky plic a zlomenin? Jak se v anglickém originále řekne Hvězda 
zájezdového divadla? Kdy hráli Depeche Mode poprvé v Praze 
a věděli Black Sabbath, že píší píseň o pražském metru? To vše 
se dozvíte na výstavě mapující pohyb hudby v normalizačním 
Československu | do 31. 1. 2020
Clara Josephine Schumannová, rozená Wiecková   Letošní 
dvousetleté jubileum od narození umělkyně připomene malá 
výstavka v Českém muzeu hudby několika zajímavými exponáty 
ze sbírek divadelního oddělení Národního muzea, Muzea Bedřicha 
Smetany a hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby 
Národního muzea. K nejcennějším artefaktům patří divadelní 
cedule, dokumentující její koncert v Praze – Stavovském divadle, 
2. 2. 1847, v němž mj. přednesla Schumannův klavírní koncert 
a moll, korespondence s Bedřichem Smetanou z let 1852 a 1856 
či autografní notový zápis z roku 1865. Výstavka je umístěna ve 
vitríně v rámci stálé expozice Českého muzea hudby
Supraphon   Hudební vydavatelství Supraphon letos oslaví 50 let 
svojí existence. Budete si moci prohlédnout vývoj grafiky vyda-
vatelství na obalech nosičů i samotné nosiče zajímavé z hlediska 
formátu i obsahu. Předměty budou vybrány z bohatého fondu 
fonotéky Národního muzea – Českého muzea hudby | do 1. 7.

AKCE A PŘEDNÁŠKY
08. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – Vinohradský 
symfonický orchestr, Letenský dixieland, komentované prohlídky, 
hudebně – výtvarné dílny pro děti.
19. 06. | 19.00 | Jazzová sekce 1971–1988 – cyklus předná-
šek – Český rock v kontextu někdejší Jazzové sekce a (ne)
možnosti jeho exportu – význam rockové hudby v kontextu 
činnosti někdejší Jazzové sekce Svazu hudebníků. Přednáška se 
bude věnovat následujícím okruhům - jazz rock a amatérská 
scéna jako alternativa k standardní jazzové scéně, ojedinělé 
kontakty se zahraničním nebo nepřímé vlivy na kulturně-po-
litickou situaci (tlak na liberálnější přístup k oficiální scéně). 
Přednáší: Aleš Opekar

KONCERTY
04. 06. | 18.00 | Koncert žáků ZŠ Karla Čapka pod vedením 
Mgr. I. Lukashové | vstupné dobrovolné
13. 06. | 18.30 | Quattro Corde a ZUŠ Jana Hanuše | vstupné 
dobrovolné
17. 06. | 18.30 | S pohádkami do světa může každý popleta 
ZŠ a MŠ Červený vrch | vstupné dobrovolné
20. 06. | 19.00 | Rosa opět v Českém muzeum hudby! | 
vstupné 100 / 50 Kč na místě před koncertem
27. 06. | 19.00 | Studentský orchestr University of Birming-
ham (UK) | vstupné dobrovolné
29. 06. | 19.00 | Zahajovací koncert Musica Orbis Pra-
gue Choir festivalu | vstup volný, rezervace prostřednic-
tvím Koncertního klubu na telefonu 606 37 37 80, online na 
www.koncertniklub.cz

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 20 Kč

  komentovaná prohlídka pro veřejnost (pro 1–30 osob; na tel. objed-
návku předem): 200 Kč (v češtině); 500 Kč (v cizím jazyce)

EXPOZICE
V expozici o životě a díle Bedřicha Smetany jsou k vidění 
ukázky autografů jeho skladeb, korespondence, deníků a dal-
ších dokumentů, dobové fotografie, osobní památky a trofeje 
i jeho klavír.

VÝSTAVA
Nevěsta prodaná do ciziny    Výstava představí Prodanou nevěs-
tu od prvního provedení v cizině ještě za Smetanova života (1871, 
Petrohrad) či okolnosti jejího triumfu na Mezinárodní hudební 
a divadelní výstavě ve Vídni (1892), který ji otevřel cestu do světa. 
Rok po tomto úspěchu uvedlo operu Divadlo na Vídeňce, a v rych-
lém sledu následovaly další zahraniční scény. Prodaná nevěsta se 
vydala na cestu kolem světa. Výstava se dotkne také novodobých 
významných nastudování, mj. pařížského z roku 2008 i uvedení 
v Mnichově v prosinci roku 2018 | do 2. 11. 2020

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 10.00–17.00
  vstupné: základní 50 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 90 Kč; školní výpravy 
à 20 Kč

EXPOZICE
V expozici Cesty Antonína Dvořáka najdete skladatelův kla-
vír, nábytek a předměty z osobního majetku. Zahrada muzea je 
zdobena plastikami z dílny Matyáše Brauna.

VÝSTAVA
Antonín Dvořák – Inspirace přírodou   Výstava představí skla-
datele jako milovníka přírody. Příroda Dvořáka inspirovala k mno-
hým dílům, skladatel byl také zdatný pěší turista, choval holuby 
a staral se o svou zahradu ve Vysoké. K vidění budou originální 
předměty ze skladatelovy pozůstalosti. Příroda představovala 
pro Dvořáka silný inspirační zdroj, jak o tom svědčí např. písňový 
cyklus Cypřiše, Klid lesa pro violoncello a klavír (nebo orchestr), 
koncertní předehra V přírodě nebo klavírní cyklus Ze Šumavy.

KONCERTY
22. 06. | 13.30 | Letní koncert v zahradě – serenády An-
tonína Dvořáka – Holandský komorní soubor (Hollands ka-
mer muziek ensemble) zahraje v zahradě Michnova letohrádku 
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Dvořákovy serenády: Smyčcovou serenádu E dur a Dechovou serenádu  
d moll | vstupné 30 Kč
26. 06. | 18.00 | Koncert pěveckého sboru MáTa – pěvecký 
sbor při Základní umělecké škole v Praze 8 Kobylisy, Klapkova 25, 
sbormistryně Helena Velická

PAMÁTNÍK JAROSLAVA JEŽKA
Kaprova 10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 739; 224 497 730
e-mail: marketa_kabelkova@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 250 Kč; snížené 130 Kč; rodinné 470 Kč; školní 
skupiny 50 Kč/dítě

  informace o aktuálním programu a doprovodných programech 
najdete na www.ntm.cz

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

Zakladatelem moderního technického muzejnictví se stal již 
Vojtěch Náprstek, který zpřístupnil sbírky Českého průmyslové-
ho 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 inicia-
tivy 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 Mi-
lana 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 dokumen-
tuje nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích 
v období posledních 150 let na původních i nových modelech, 
kopiích dobových plánů, skic a fotografií a řadou autentických 
stavebních prvků. Jedním ze symbolů expozice je model kopule 
nad Panteonem Národního muzea od Josefa Schulze, zajímavým 
exponátem je neuskutečněný soutěžní návrh Josefa Gočára na 
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 astrono-
mie a představuje unikátní předměty ze sbírek NTM. Vystaveno je 
na 220 přístrojů a pomůcek astronomů, geometrů, navigátorů, 
počtářů a kartografů z 15. až 21. století. V expozici je volně pří-
stupný meteorit, který dopadl na území dnešní Argentiny před 
5 000 lety. Mezi nejvzácnější exponáty expozice patří Bürgiho 
sextant, používaný Johannesem Keplerem, unikátním exponá-
tem je „Organum mathematicum“, zařízení k usnadnění výpočtů 
a získávání informací jezuitského učence Athanasia Kirchera ze 
17. století.
Doprava   Stěžejní expozice NTM podává kompletní přehled 
o historii automobilů, motocyklů, jízdních kol, letectví a lodní 
dopravy a v kratším záběru přibližuje dějiny železniční dopravy 
a vývoje hasičských stříkaček v souvislosti s vývojem dopravy 
na území České republiky. Návštěvník může obdivovat nejstarší 
automobil provozovaný na našem území i nejstarší automobil 
u nás vyrobený, vůz prezidenta Tomáše G. Masaryka Tatra 80, 
letoun JK systém Blériot, se kterým Ing. Jan Kašpar v roce 1911 
uskutečnil první dálkový let u nás. Populární je rychlíková loko-
motiva přezdívaná Hrboun vyrobená před první světovou válkou.
Fotografický ateliér   V expozici je představen za pomoci vy-
stavených dobových fotografických přístrojů, pomůcek a ukázek 
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fotografií vývoj fotografické techniky od prvních snah o zachycení 
obrazu v první polovině 19. století až po současnou digitální fo-
tografii. Klíčovým exponátem expozice je fotografie „Zátiší v ate-
liéru“ od vynálezce fotografie Luise Daguerra, kterou věnoval 
roku 1839 kancléři Metternichovi a která je zapůjčena ze zámku 
Kynžvart.  Vystavena je také nejstarší česká fotografie, řez stonku 
rostliny z roku 1840. Vývoj fotografie je prezentován v souvislosti 
s jeho dopadem na společenskou situaci.
Hornictví   Prezentace vývoje hornictví je zaměřena především 
na představení báňské techniky a dobývacích technologií. Ex-
pozice mapuje 6 000 let dlouhý úsek zdokonalování dobývací 
techniky včetně současné báňské techniky od českých výrobců, 
je zde možné shlédnout doklady historie oboru od paleolitických 
parůžkových kopáčů z pazourkových dolů po high–tech báňskou 
dobývací techniku reprezentovanou kombajnem firmy T Machine-
ry z roku 2013. Schémata historických dobývacích metod přibližují 
filmové animace.
Hutnictví   Expozice s podtitulem Kovy – cesta civilizace pre-
zentuje technický a historický vývoj oboru hutnictví a jeho vazbu 
na život společnosti, především dějiny zpracování železa od sklon-
ku doby bronzové po současnost. Zájem vzbuzuje např. instalace 
původního strojního vybavení hamru z 16. století, nejobsáhlejší 
kapitola expozice je věnována éře průmyslové revoluce.  Je zde 
představen oddíl s názvem „Železo a válka“, místo v expozici na-
šel také obor se staletou tradicí – zvonařství, za pozornost stojí 
výrobky umělecké litiny z 18. a 19. století.
Chemie kolem nás   Expozice zajímavým a pestrým způsobem 
dokládá, jak chemie ovlivnila lidskou společnost, ukazuje návštěv-
níkovi, že chemie a její výsledky, výrobky i dopady ho doprovází po 
celý den na každém kroku. V expozici je představen vývoj 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.
Historie kontaktních čoček   Nová malá expozice je věnovaná 
historii kontaktních čoček. Nachází se v expozici Chemie kolem 
nás. Vývoj měkkých kontaktních čoček je spojen se jménem vy-
nikajícího českého vědce Otto Wichterleho, který byl tvůrcem 
„čočkostroje“ – jednoduchého zařízení na odlévání kontaktních 
čoček. Čočky se používají nejen pro terapeutické účely, ale také 
jako kosmetický módní doplněk.
Interkamera   Expozice zobrazuje tři oblasti, kam se fotografie 
postupně dostala díky vývoji techniky: fotografickou rekonstrukci 
prostorového vjemu, barevného vidění a fotografii pohybu, a to 
na originálních historických exponátech a řadě interaktivních 
pomůcek. Dominanty expozice tvoří skutečný hologram, dále 
rekonstrukce Maxwellova pokusu – ukázka skládání barevného 
obrazu ze tří dílčích černobílých obrazů. V části věnované pohy-
bu se nachází funkční maketa experimentálního uspořádání 18 
fotoaparátů pro sériovou fotografii, jak ji používal v Kalifornii 
E. J. Muybridge v 70. letech 19. století.

Měření času   Expozice zachycuje technický a technologický vývoj 
hodinářského řemesla od 15. století a představuje časoměrné pří-
stroje od nejstarších elementárních typů až po přístroje sestavené 
za využití elektroniky i aplikace kvantových fyzikálních jevů. Při 
dokumentaci technického vývoje byl kladen důraz i na estetic-
kou stránku vystavených exponátů.  Dominantním exponátem 
jsou funkční věžní hodiny s jedním číselníkem a s odbíjením do 
kovových cimbálů. Středobodem expozice pak je architektonický 
objekt symbolizující relativitu času, sloužící k prezentaci audio-
vizuálního programu.
Technika hrou   Velký sál v druhém patře budovy NTM je re-
zervován pro výstavní projekty s interaktivním obsahem, jejichž 
cílem je dát prostor návštěvníkům vyzkoušet si různé technické 
postupy a ,osahat si“ to, co není v expozicích muzea vždy možné. 
Do tohoto sálu Národní technické muzeum umisťuje projekty 
určené především pro děti a mládež, z nichž některé vznikly díky 
spolupráci s dalšími institucemi. Informace o stávající náplni sálu 
je možné najít na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
Technika v  domácnosti   Expozice atraktivním způsobem 
vysvětluje vývoj mechanických, elektrických, plynových i jiných 
„pomocníků v domácnosti“, techniky usnadňující hygienu, úklid, 
praní a žehlení, šití a úpravu oděvů, přípravu pokrmů, od polo-
viny 19. století do současnosti. Mezi nejstarší exponáty patří ty 
ze sbírek Českého průmyslového muzea, které byly Vojtěchem 
Náprstkem prezentovány již v  60. letech 19.  století v  domě 
U Halánků. Např. se jedná o nejstarší šicí stroj dovezený do Čech, 
americký Wheleer-Wilson. Mezi novějšími předměty nalezneme 
zdařilé designové výrobky firmy ETA, např. žehličku ETA 211 z 60. 
let 20. století, mezi ty nejnovější patří výrobky úspěšné české 
firmy Tescoma.
Televizní studio   Zásluhou spolupráce s Českou televizí je v NTM 
prezentována televizní technika a vybavení, které v letech 1997 
až 2011 sloužily ve studiovém komplexu SK8 objektu zpravodaj-
ství na Kavčích horách pro každodenní vysílání. Právě odtud se 
vysílaly v poslední době sportovní pořady. V expozici je možné se 
zúčastnil speciálních workshopů, během kterých si účastníci zkusí 
práci moderátora, kameramana, režiséra, střihače nebo technika 
záznamu a natočí krátkou zpravodajskou relaci.
Tiskařství   Expozice v prostoru evokujícím starou tiskárnu do-
kládá vývoj výroby tiskového písma, hlavních tiskařských technik 
a knihařství a připomíná české osobnosti, které významně přispěly 
k rozvoji tiskařství – vynálezce litografie Aloise Senefeldra, vyná-
lezce heliogravury Karla Klíče, vynálezce světlotisku Jakuba Husní-
ka a Kašpara Hermanna, který se podílel na vynálezu ofsetového 
tisku.  Nejstarším exponátem expozice je dřevěný knihtiskařský 
lis z přelomu 17. a 18. století z pražského Klementina, krásným 
exponátem je rotačka MAN z roku 1876, svojí důmyslností zaujme 
řádkový sázecí stroj Linotype z roku 1920.
Uhelný a rudný důl   Na expozici Hornictví navazuje Uhelný 
a rudný důl, maketa z 50. let 20. století, která tvoří unikátní 
soubor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných diora-
mat. Nové pojetí expozice umožňuje návštěvníkům pocítit re-
álné prostředí dolů. Prohlídka je možná pouze s průvodcem po 
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zakoupení časové vstupenky. Návštěvnická trasa je dlouhá 350 m 
a prohlídka trvá 45 minut. Prohlídku je možné rezervovat předem 
na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
Herna Merkur   V blízkosti expozice Hornictví a Hutnictví je nově 
otevřena Herna Mekur, které je určena malým i velkým návštěv-
níkům pro odpočinek, zábavu i poučení. V herně jsou vystaveny 
exponáty postavené z Merkuru související s hornickou a hutnickou 
tematikou - rypadlo, těžní věž, mašiny, které mohou být inspirací 
pro práci návštěvníků s touto stavebnicí.

VÝSTAVY
Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět   
Ústřední výstavu stejnojmenného projektu připravilo NTM k 100. 
výročí vzniku Československa. Výstava návštěvníkům prezentuje 
technický a průmyslový vývoj samostatného československého 
státu po celou dobu jeho existence, tj. od roku 1918 do roku 1992. 
Prostřednictvím vybraných exponátů jsou zde živou formou vy-
právěny příběhy významných československých firem i předních 
osobností československé techniky a průmyslu, prezentovány 
zajímavé fenomény i unikátní výrobky, které se prosadily nejen 
v Československu, ale také v zahraničí. Výstavu doplňují také do-
bové fotografie, plakáty, prospekty a modely, je rovněž využito 
filmových projekcí, audiovizuální techniky, přičemž návštěvníci 
se mohou těšit i na množství doprovodných programů | do 29. 9.
Pražské vzorkové veletrhy   Výstava je prezentací současných, 
ale tradičních domácích výrobců. Je součástí projektu k oslavě 
výročí republiky Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který 
dobyl svět a doplňuje jeho historickou část o pohled na současnou 
českou průmyslovou výrobu, a to především těch výrobců, jejichž 
značky doprovází převážnou část historie naší republiky | do 30. 6.
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 18. 8.
Kamil Hilbert, architekt (1869-1933)   Výstava připomíná 
150 let od jeho narození a 120 let od jmenování architektem 
dómu sv. Víta. Kamil Hilbert jako první architekt učinil zásadní 
posun v nazírání na obnovu památky na počátku 20. století. Vý-
stava přibližuje Hilbertovu tvorbu, která překonala dosavadní 
(puristickou) snahu o maximální přiblížení k ideálu stavby, a to 
na základě přihlédnutí k jejím současným hodnotám umělec-
kým i hodnotě stáří. Tento posun byl možný pouze na základě 
důkladného poznání všech stavebních etap stavby od vzniku do 
současnosti | do 15.9.
Století se značkou Aero   Málokterá společnost nejen v Evropě, 
ale i na světě, se může chlubit nepřetržitou výrobou a vývojem 
letadel po dobu 100 let. V České republice k nim patří společnost 
Aero Vodochody Aerospace, která byla založena v únoru 1919 

v tehdejším Československu. Výstava přináší unikátní exponáty 
i dosud nepublikované dobové snímky | do 17.11.
Sochařské portréty   Spolek sochařů České republiky pořádá v Ná-
rodním technickém muzeu již poněkolikáté výstavu, která představí 
soutěžní sochařské portréty osobností. Tentokrát bude představena 
umělecká podoba malířky Toyen, fotografa Františka Drtikola a za-
kladatele firmy JAWA Františka Janečka | od 20. 6. do 22. 9.

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 kon-
cipované 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 soutě-
že. 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 potvrze-
né připravení archivního materiálu pro studium)

AKTUALITA
08. 06. | Národní technické muzeum se zúčastní Pražské 
muzejní noci a pro návštěvníky připraví bohatý doprovodný 
program.
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MUZEUM HL. M. PRAHY
Ředitelství
Kožná 475/1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 012 911
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
01. 06. | Den dětí na Výtoni – hra pro děti a jejich rodiče v okolí 
Podskalské celnice na Výtoni
01. 06. | Hrajeme si na Petříně – dětský den na Petříně – 
malé překvapení pro všechny soutěžící ve hře „ Za tajemstvím 
Pindruší“
01. 06. | 09.00–18.00 | Mezinárodní den koláže – kreativní 
workshop pro veřejnost
08. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – vstup zdarma 
do hlavní budovy muzea na Florenci, Podskalské celnice na Výtoni, 
Novomlýnské vodárenské věže a Zámeckého areálu Ctěnice
30. 06. | Chcete si zlepšit náladu po vysvědčení? Tak přijďte 
k nám do muzea! – stačí mít s sebou vysvědčení a máte vstup 
zdarma do hlavní budovy muzea na Florenci, Zámeckého areálu 
ve Ctěnicích a Podskalské celnice na Výtoni

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

  otevřeno: denně kromě po 9.00–18.00; poslední středa v měsíci  
do 20.00

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
  Muzeum hl. m. Prahy připravilo dvě výstavy o podobách chudoby 
a sociálního vyloučení

Chudá Praha (1781–1948) | Lidé – místa – instituce   Vý-
stava je pohledem na sociální problematiku města v 19. a ze-
jména v 1. polovině 20. století. Historický obrazový materiál, 

především fotografie a tisky, přibližují strategie přežívání ne-
majetných vrstev, zachycují dnes již neexistující místa života 
chudiny a seznamují s tehdejšími institucemi sociální péče | 
do 25. 8.
EPOS 257: Dýmová hora   Výstavu připravil současný umělec 
EPOS 257. Pomocí fotografií, filmů a hmotných artefaktů zachy-
cuje historii nedávno zaniklé bezdomovecké komunity v Praze na 
Třebešíně, a to včetně subjektivní roviny legend a mýtů, které se 
k tomuto místu váží | do 29. 12.
05. 06. | 17.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Dýmová 
hora s autorem pro veřejnost
12. 06. | 17.00 | Po nouzových koloniích pod Bohdalcem 
a Na Slatinách – komentovaná vycházka s autorkou výstavy 
Chudá Praha
Programy pro školy (SŠ, 15–19 let):
12. 06. | 16.30 | Komentovaná vycházka s  auto-
rem výstavy Dýmová hora | objednávejte v  rezervač-
ním systému na www.muzeeumprahy.cz, více informací: 
lektori3@muzeumprahy.cz.
50 let se Čtyřlístkem   Výstava se koná u příležitosti padesáti-
letého výročí vydání prvního čísla komiksu Čtyřlístek. Základní 
linie výstavy je zaměřena na dětské publikum a pracuje s inter-
aktivními prvky. Zve děti do světa dobrodružství a zapojí je do 
hry, jejímž cílem je představit současným dětem svět čtveřice 
postav z komiksu Čtyřlístek. „Dospělá“ linie výstavy ukazuje vývoj 
komiksu během padesáti let jeho existence | do 1. 9.
18. 06. | 16.00 | Komentovaná prohlídka pro děti do 10 let 
s rodiči
Programy pro školy (MŠ, 1. stupeň ZŠ, 5–11 let): více informací: 
lektori5@muzeumprahy.cz

VENKOVNÍ PANELOVÁ VÝSTAVA
Praha ve službách Československého červeného kříže   
Venkovní panelová výstava přiblíží činnost Československého 
červeného kříže v letech 1919–1989 v kontextu hlavního města 
Prahy, a připomene tak 100. výročí od založení této organizace. 
Humanitární činnost, ale i politickou angažovanost v proměnách 
vývoje této organizace představí soubor fotografií, plakátů a le-
táků ze sbírek muzea, rozšířený o obrazový materiál dobových 
periodik | do 30. 6.

PŘEDMĚT SEZÓNY
Hrob bylanské kultury ze Suchdola   V roce 2003 byl archeo-
logy Muzea hl. m. Prahy na stavbě nového domu u Brandejsova 
náměstí v Praze 6 – Suchdole objeven kostrový hrob. U kostry 
natažené na zádech hlavou k jihu byl kromě masitých milodarů 
přiložen i soubor minimálně 13 keramických nádob zdobených 
malováním a vlešťováním geometrických vzorů do tuhovaného 
povrchu | do 31. 6.
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Mezinárodní den koláže   Výstava v přednáškovém sále | do 
12. 6.
01. 06. | 09.00–18.00 | Celodenní workshop pro veřejnost 
– druhý květnový víkend již tradičně patří kolážistům po celém 
světě. Návštěvníci výstavy a workshopu se seznámí s českou kolá-
ží, mohou si vytvořit vlastní koláž za použití památečního razítka 
muzea a mnoha materiálu, včetně nejlepšího knižního papíru 
značky Munken. Výstava pokračuje na Florenci v kavárně Bara_k.

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Programy v expozicích; Tematické programy; Divadlo ve 
výchově; Multikulturní programy – objednávejte se předem 
pomocí rezervačního systému u konkrétních programů umístě-
ných na webových stránkách muzea – www.muzeumprahy.cz. 
Informace na: lektori1@muzeumprahy.cz

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému 
u konkrétních programů umístěných na webových strán-
kách muzea – www.muzeumprahy.cz. Informace na: 
archeologie@muzeumprahy.cz.

11. – 14. 06. | Škola mladých archeologů

PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY
každou st | 09.15 a 11.00 | Street art pro školy – vede fotogra-
fka Jitka Kopejtková. Objednávky na: lektori2@muzeumprahy.cz 
a prostřednictvím rezervačního systému muzea.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY

  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému na 
www.muzeumprahy.cz nebo na: archeologie@muzeumprahy.cz

15. 06. | 10.00 | Škola mladých archeologů

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
Cyklus odborných přednášek: Slavní pražští rodáci, Praha 
neobjevená, Pražské čtvrti. Začátek vždy v 16.30. Informace 
na: lektori2@muzeumprahy.cz.
Komentované prohlídky expozic hlavní budovy pro veřej-
nost – určeno pro zájmové skupiny z řad veřejnosti (od 10 osob), 
informace: lektori4@muzeumprahy.cz.

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

STÁLÉ EXPOZICE
Praha 1606 v pohybu   Roku 1606 zprostředkoval městu a svě-
tu podobu hlavního města českého království významný grafik 
a vydavatel Aegidius Sadeler. Kresebný návrh mědirytu vytvořil 
Philippus van den Bosche a do mědirytu jej převedl Johann 
Wechter. V roce 2019 přinášíme prostřednictvím devítimetrové 

animace současníkům vhled do života rudolfínské Prahy a jejích 
obyvatel. Spojeným úsilím odborníků na historii i na současné 
moderní technologie vznikl nový Sadelerův prospekt… | od 
22. 5.
Praha Karla IV.  – středověké město – úvod expozice je 
zaměřen na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 
14. století, v době panování Karla IV. a lucemburské dynastie. 
Druhá část pak přibližuje život středověkých obyvatel města. 
Dominantou je videomapping modelu Karlova náměstí. Další 
vizualizace připomínají důležitost řeky, brodů a mostů a způsoby 
řízení pražského souměstí.

PROGRAM PRO VEŘEJNOST
13. 06. | 17.30 | Komentovaný program expozice

PROGRAMY PRO ŠKOLY
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému na 
www.muzeumprahy.cz, více: lektori5@muzeumprahy.cz

Po stopách Karla IV. – program v dětském muzeu (5–9 let)
Praha Karla IV. – střed Evropy (10–19 let)
Praha Karla IV. – středověké město (10–19 let)

PŘEDNÁŠKY A VYCHÁZKY PRO VEŘEJNOST
26. 06. | 18.00 | Street art – vycházka s hosty, sraz u pokladny

VÝSTAVY
Pro kamna ke Špačkovi / Kachle a kamnářství v renesanční 
Praze   Výstava seznamuje návštěvníky s výrobou kamnových 
kachlů i kamnářským řemeslem v Praze pozdního středověku 
a raného novověku. Představuje také výjimečný archeologický 
nález hrnčířské dílny v Truhlářské (dříve Hrnčířské) ulici na Novém 
Městě pražském, objevené při rozsáhlém výzkumu bývalých kasá-
ren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v letech 2003–2006. 
Součástí výstavy jsou originální archeologické nálezy, dobová 
vyobrazení, rekonstrukce výrobních zařízení, 3D modely, vizua-
lizace, filmové dokumenty a nechybějí ani hmatová část a dětské 
aktivity | do 29. 3. 2020
Programy pro školy (ZŠ, SŠ, 10–19  let), více informací: 
lektori1@muzeumprahy.cz
Escape není jen klávesa na tvým počítači   Gymnázium 
Na Vítězné pláni je koordinátorem tříletého mezinárodního 
projektu Erasmus+ s názvem „Refugees“ (r. č. 2016-1-CZ01-
-KA201-024012), který se týká spolupráce škol z různých států 
Evropské unie (Česká republika, Řecko, Itálie, Island a Lotyšsko). 
Tématem projektu je uprchlická krize a jakým pohledem se na 
tuto problematiku dívají studenti ze zapojených zemí. Výstava 
pojednává i o tom, jak studenty ovlivnila spolupráce v mezi-
národním kontextu, co vše prožili a viděli a jakým způsobem 
je tento globální problém ovlivnil v jejich pohledu na svět | 
do 30. 6.
Programy pro školy (SŠ, 15–19  let), více informací: 
lektori1@muzeumprahy.cz
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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 09.00–18.00
  badatelna otevřena po předchozím objednání na tel.: 233 323 998, 
nebo e-mailem: vila.studium@muzeumprahy.cz.

VÝSTAVA
Božena Rothmayerová Horneková a Alice Masaryková. 
Svěřenkyně a mentor (1926–1939)   Výstava k 100. výročí 
vzniku Československa prezentuje vzájemné vztahy mezi dvěma 
osobnostmi ženské kultury dvacátých a třicátých let 20. století, 
textilní výtvarnice Boženy Hornekové/Rothmayerové a dcery 
prezidenta republiky Alice Masarykové | do 29. 9.

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

12. 06. | 17.00 | Dvakrát Barrandov. Od filmové továrny 
k panelovému sídlišti – historie Barrandova je neodmyslitelně 
spjata s Václavem a Milošem Havlovými, kterým se zde podařilo 
vystavět výletní restauraci, plavecký bazén, vily pro moderní by-
dlení, a především rozsáhlé filmové ateliéry. Přednáška přiblíží 
historii postupného budování Barrandova od dob Československa 
přes období 80. let až po současnost. Přednášející: Ing. arch. Petr 
Krajči

VYCHÁZKY
  vycházky jsou zahájeny ve Studijním a dokumentačním centru 
Norbertov. Průvodkyně: Hedvika Čenková.

25. 06. | 17.00 | Od Müllerovy vily přes Dehnice k usedlosti 
Hadovka – Ořechovkou a následně podchodem pod Buštěhrad-
skou dráhou se vycházka dostane až do Dehnic, původní vsi, kte-
rou dnes známe jako Dejvice. Připomínkou původního osídlení 
je bývalý dvůr a kostel sv. Václava. Dejvice byly původně plné 
vinic, na jejichž místě vznikaly usedlosti a zámečky. To je případ 
Hadovky, kde vycházka skončí.

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) do stanice 
Ctěnice

  otevřeno: út–ne 10.00–18.00

AKCE
08. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc
| 13.00–22.00 | foukání skla v mobilní sklářské peci
15. a 16. 06. | 15.00 a 16.30 | Zahrada open air. Diva-
dlo Minor – kouzelná výprava pro celou rodinu za hranice 
všednosti. Fragmenty úspěšné minorské inscenace Trnkovy 

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

  otevřeno: denně kromě po 10.00–18.00

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 Podska-
láky. Další část expozice je věnována historii voroplavby a lodní 
dopravy v okolí Prahy.

PROGRAMY PRO ŠKOLY
  objednávejte se na www.muzeumprahy.cz, více na: 
lektori4@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 09.00, 11.00, 13.00, 15.00 
a 17.00

  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému umístěného 
na www.muzeumprahy.cz

  prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěv-
níků ve skupině je 7 osob.

  pokladna Müllerovy vily je umístěna v galerii Studijního a dokumen-
tačního centra Norbertov, Nad Hradním vodojemem 53/13, Praha 6.

Světově proslulé dílo avantgardního architekta Adolfa 
Loose (1870–1933)

ROTHMAYEROVA VILA
Národní kulturní památka
U Páté baterie 896/50, 160 00 Praha 6 – Střešovice
tel.: +420 224 312 012
e-mail: vila.rothmayer@muzeumprahy.cz

  spojení: metro A – Hradčanská nebo Petřiny, tram 1  
nebo 18 – Vojenská nemocnice

  otevřeno: út, čt, so a ne prohlídky v červnu 09.00, 11.00, 13.00, 15.00 
a 17.00

  objednávejte se pomocí rezervačního systému umístěného na 
www.muzeumprahy.cz

  prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěv-
níků ve skupině je 7 osob.

  možnost zakoupení dárkové vstupenky a zvýhodněné společné 
vstupenky do Müllerovy a Rothmayerovy vily.

Vlastní vila architekta Otto Rothmayera (1892–1966), 
žáka a spolupracovníka Jože Plečnika (1872–1957).
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Zahrady rozehrávají postavy Trpaslíka, Kocoura a  zvědavého 
kluka | vstupenky lze zakoupit pouze v pokladně divadla Minor: 
www.minor.cz

EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století

VÝSTAVA – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Nashle na skle / Současná tvorba studentů a pedagogů 
sklářské školy v Novém Boru   Výstava věnovaná sklářskému 
řemeslu představí sklářskou školu v Novém Boru, neboť české 
sklářské vzdělávání se zrodilo právě tam již v roce 1763. Škola 
jako jediná v ČR sdružuje všechny tři stupně sklářského vzdělá-
vání. Součástí výstavy jsou řemeslné dílny a cyklus doprovodných 
programů, během nichž si mohou návštěvníci vyzkoušet různé 
sklářské techniky, a odnést si tak nejen zážitek, ale i vlastnoručně 
vyrobený předmět | do 13. 10.

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 sdružová-
ní, a představuje tak jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních 
památek na světě.

EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR
Nádraží Praha-Těšnov / Provoz obnoven   Expozice předsta-
vuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Model 
budovy v měřítku 1 : 87 zahrnující i pozoruhodnou sochařskou 
výzdobu vznikl dle původních technických výkresů metodou 
3D tisku a nabízí návštěvníkovi možnost udělat si velmi reál-
nou představu o podobě nejkrásnější nádražní budovy v Praze, 
vystavěné v letech 1872–1875 coby reprezentativní železniční 
stavba významné společnosti Rakouské severozápadní dráhy. 
Na modelovém digitálně řízeném kolejišti jsou v provozu repliky 
dobových vlakových souprav.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
11. 06. | 14.00 | Martina Fialková a Tomislav Vašíček – To-
mislav Vašíček, jeden ze zakladatelů českého rokenrolu, vstoupil 
před pár lety v Praze do rokenrolové síně slávy. A to dokonce 
dvakrát, podruhé i s celou kapelou Sputnici, jejímž byl zpěvákem 
a lídrem. V rakouské emigraci se etabloval jako špičkový expert 
u společnosti IBM. Dnes s rodinou žije nedaleko Vídně. Láska 
k hudbě ho neopustila ani v Rakousku, a proto se začal věnovat 
jejím různým žánrům – jako autor i producent.

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY
  objednávejte se předem na tel.: 286 001 362 nebo na e-mailu: 
lektorctenice@muzeumprahy.cz.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY: (ÚT–PÁ)
Řemesla v pořádku – pro 2. st. ZŠ, SŠ

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY: (ÚT–PÁ)
Tovaryšova cesta na zkušenou – vhodné pro 1. st. ZŠ
Skleněné hrátky – interaktivní program v rámci výstavy sklář-
ské školy z Nového Boru.

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 na: lektori3@muzeumprahy.cz.

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY A TVOŘIVÉ DÍLNY PRO 
VEŘEJNOST
Klíče k Pražským věžím – hledejte společně s námi klíče k Praž-
ským věžím, projděte se s dětmi po unikátních historických objek-
tech, získejte volný vstup do muzea a krásnou odměnu k tomu! 
Více informací na: muzeumprahy.cz/klice-k-prazskym-vezim/ 
a na: lektori3@muzeumprahy.cz.

PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA
Petřínské sady, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

EXPOZICE
Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování

ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA PETŘÍNĚ
Petřínské sady, 110 00 Praha 1

STÁLÁ EXPOZICE
Dioráma Boj studentů se Švédy na Karlově mostě roku 
1648   Autory monumentální malby z roku 1891 o rozměrech 
8 × 10 m jsou bratři Adolf a Karel Liebscherové.
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 vrchol-
ně 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.
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1924 a 11. června byl pohřben na Novém židovském hřbitově 
v Praze-Strašnicích.

VÝSTAVA 
Existenciální prostor – V první fázi vstupu do Kafkova světa 
se setkáváme s tím, co město se spisovatelem dělá, jak tvaruje 
jeho život, jakou stopu v něm zanechává. Praha na Kafku pů-
sobí celou svou proměňující silou a uzavírá ho v existenciálním 
prostoru, do něhož může vstoupit jen tak, že „pohled připoutá 
k povrchu věci“. Praha nutí Kafku k prostorovému zúžení, dáv-
kujíc vytrvale svá tajemství. Praha přináší mýtus, svou temnou 
magii, nádhernou dekoraci, ale nenávidí to, co je zjevné. A to je 
právě to, co Kafka zachycuje. Město se představuje jako matička 
s drápy, je obdařeno minulostí větší, než je jeho přítomnost, je 
chráněno svým kouzlem, ale zároveň zvedá obří, neustále hrozící 
pěst. Deníky a objemná korespondence se členy rodiny, přáteli, 
snoubenkami a nakladateli jsou dokladem tohoto vlivu. Naším 
úmyslem je zkoumat toto vše z Kafkova pohledu. Výlučně živo-
topisný nebo pouze chronologický přístup by byl nedostatečný. 
Je pro nás výzvou v hutnosti zachytit hlavní konflikty v životě 
Kafky v Praze a nechat se vést pohledem spisovatele samého. 
Znamená to Kafku doprovázet, když sestupuje do hlubin svého 
města, přijmout za vlastní vějíř jeho pocitů a vnímání, účastnit 
se postupujícího deformování časoprostoru, zkrátka přijmout 
zkušenost, v níž je dovoleno vše až na lhostejnost.
Imaginární topografie – Způsob, jakým Kafka zobrazuje své 
město, představuje jeden z nejzáhadnějších postupů moderní 
literatury. Ve svých románech a povídkách Kafka, až na několik 
výjimek, nepojmenovává místa, která popisuje. Město ustupuje 
do pozadí, přestává být rozpoznatelné podle svých budov, mostů 
a památek. A ačkoliv může obyvatel Prahy nebo znalec Kafky 
nakonec tyto památky poznat, proměnily se v něco jiného.

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

EXPOZICE
CUSTOS TURRIS / Strážce města – Expozice seznámí návštěv-
níka 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.

NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ 
Nové mlýny 827/3 A, 110 00 Praha 1 – Nové Město

  otevřeno: út–ne 9.00–12.00 a 12.30–18.00

EXPOZICE
Praha hoří   Expozice představuje nebezpečí požárů pro Prahu 
v dobách před řadou staletí i v časech jen nedávno minulých, 
stejně jako způsoby, kterými se obyvatelé metropole bránili proti 
ničivému živlu. Vedle konkrétních zachycení tématiky ohně a boje 
s ním je návštěvníkovi nabídnuta možnost zažít hrozivou situaci 
při požárech středověké nebo raně novověké Prahy. Pomocí smy-
slových iluzí je vytvořen dojem ohrožení Pražanů při požárech, 
které zachvátily celé čtvrti.

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

MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

MUZEA A–Z

FRANZ KAFKA MUSEUM 
Cihelná 2 b, 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 260 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 180 Kč, 
rodinné 650 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.

Muzeum Franze Kafky bylo otevřeno v létě roku 2005 v jedi-
nečných prostorách Hergetovy cihelny na malostranském 
břehu Vltavy v Praze. Franz Kafka se narodil v Praze 3. čer-
vence 1883, zemřel v rakouském sanatoriu v Kierlingu 3. června 

foto © Franz Kafka Museum 2017
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CHOCOTOPIA – SVĚT PLNÝ ZÁBAVY PRO 
CELOU RODINU
Dvě atrakce v jedné budově:
1. Chocolate Museum by Choco-story
2. Wax museum of Legends by Grévin
Celetná 15, 110 00, Praha 1
mobil: +420 226 776 776
email: info@chocotopia.cz
www.chocotopia.cz

  otevřeno pá–ne 9.30–21.00; po–čt 9.30–19.00
  vstupné viz www.chocotopia.cz, koupit lze pouze na pokladně

MUZEUM ČOKOLÁDY / CHOCO-STORY

Nechte se zlákat na cestu časem a vydejte se za neu-
věřitelnou historií čokolády sahající hluboko do dějin 
lidstva. 
Zajímá Vás, jakou roli na začátku dějin vaší oblíbené sladké po-
choutky měly krvavé obětní rituály starých Mayů a Aztéků? 
Vypravte se na kakaovníkovou plantáž a zjistěte, jak se pěstuje 
kakao. Vyzkoušejte si, jakou dřinu musí farmáři na kakaovníko-
vých plantážích podstoupit, aby kakaové boby doputovaly až 
do čokoládové továrny. Dozvíte se také, z čeho se dnes vyrábí 
ta nejlepší čokoláda a jak ji měli před tisíci lety nejradši staří 
Mayové.
Vaše senzační cesta nově otevřeným čokoládovým muzeem 
vyvrcholí v čokoládové dílně, kde uvidíte, jak se vyrábí pravé 
belgické pralinky, které vám zaručeně budou chutnat. Využijte 
nabídku muzea maximálně a přikupte si ke vstupence workshop 
s výrobou vlastní čokolády.
Při tom všem sbírání informací si nezapomeňte vše fotografovat, 
bavit se, a ochutnávat tolik čokolády, kolik zvládnete.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Nechte se unést do světa čokolády prostřednictvím našich 
čokoládových workshopů. Naší novinkou je 360 VR Experien-
ce movie – Yucatan Mayan Adventure. Všechny informace 
naleznete o nás na www.chocotopia.cz
Ukázka výroby belgických pralinek probíhá každých 30 minut 
a je součástí vstupného. Uvidíte, jak se pralinky připravují a sa-
mozřejmě ochutnáte hotové výrobky.
Výroba vlastní čokolády – pro návštěvníky muzea je možná 
v průběhu celého dne. Skupiny na workshop se musí předem 
objednat.
Degustace čokolády – v rámci vstupného neomezené ochut-
návání různých druhů čokolády.
Skupinové prohlídky a prohlídky pro školy včetně ukázky 
práce čokolatiéra | objednávejte předem na výše uvedených 
kontaktech.

MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURÍN  
A LEGEND / GRÉVIN

Vstupte do našich legendami opředených interaktivních světů, 
kde si skutečnost podává ruku s fantazií. Budete šokováni, že 
figuríny z vosku vypadají jako živé. Navíc jsou zasazeny do 
bohatých scénografií plných vizuálních a zvukových efektů.
V divadle je ještě několik volných míst k sezení. Chcete zaujmout 
místo vedle Jana Třísky nebo Dagmar Havlové? Strhující at-
mosféru si nenechají ujít ani George Clooney nebo Marilyn 
Monroe. A co Vy?
Přijměte naše pozvání na velkolepou párty, kde na Vás čekají 
Brad Pitt, Karel Gott nebo Katy Perry. Zazpívejte si s Mickem 
Jaggerem nebo přímo na pódiu s Helenou Vondráčkovou.
V nově dokončené části expozice věnované legendám staré Prahy 
navštivte vodníka přímo v jeho příbytku nebo položte hlavu na 
špalek kata Mydláře. Vyzkoušejte si pocity českých pánů na 
Staroměstském náměstí v roce 1621. Máte chuť si při prohlídce 
muzea zahrát jednoduchou šifrovací hru? Jedině úspěšní luštite-
lé získají kód, který je vpustí do tajemného Faustova domu. 
Výstava je tajemná, zábavná i poučná a je určena všem návštěv-
níkům, kteří si rádi hrají nebo objevují příběhy starých časů.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Vyfoťte se u nás, a odneste si s sebou krásnou vzpomínku. Najdete 
u nás spoustu fotokoutků. Více informací naleznete na našem 
webu www.chocotopia.cz.
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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 260 Kč; děti, studenti a senioři nad 65 let 180 Kč; 
rodinné 650 Kč, české školy 30 Kč/os

  prohlídky s průvodcem po předchozí objednávce
  obchod s dárkovými předměty (plakáty, pohledy, záložky, kalendáře 
a diáře, zápisníky, trička, hedvábné šátky, šperky, sklo aj.). Unikátní 
dárky a plakáty k zakoupení na shop.mucha.cz

EXPOZICE
První muzeum na světě věnované životu a dílu proslulého, světově 
známého představitele secese Alfonse Muchy (1860–1939), je 
umístěno v barokním Kaunickém paláci v historickém centru 
Prahy. Výběr přibližně 100 děl skládající se z litografií, olejoma-
leb, kreseb, pastelů, fotografií a  osobních předmětů podává 
souhrnný pohled na výtvarné dílo Alfonse Muchy, kromě 
jeho Slovanské epopeje.

Pozornost je soustředěna zejména na pařížské období (1887–
1904), které je světově nejproslulejší. Vystaven je ucelený soubor 
litografií, v čele s nejvýznamnějšími plakáty pro Sarah Bernhardt, 
legendární pařížskou herečku konce 19. století, soubor charak-
teristických dekorativních panó, početná ukázka z Documents 
décoratifs (1902) a ukázka z pařížských skicáků. Další dekorativní 
předměty, plastika a ukázky z knižní tvorby jsou uloženy ve vitrí-
nách. Zvláštní skupiny jsou vytvořeny z plakátů vzniklých později 
v Čechách (1910–1939), z kreseb a olejomaleb. V závěru expozice 
se nacházejí původní kusy nábytku z Muchova pařížského ateliéru, 
fotografie jeho rodiny a soubor ateliérových fotografií pořízených 
Muchou v Paříži. Součástí expozice je také půlhodinový dokument 
o životě a díle Alfonse Muchy.

MUSEUM KAMPA
Nadace Jana a Medy Mládkových
U Sovových mlýnů 503/2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 286 147
www.museumkampa.cz

  otevřeno: denně 10.00–18.00; 17. – 21. 6. Museum Kampa z tech-
nických důvodů zavřeno

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

STÁLÁ EXPOZICE
František Kupka   Expozice Františka Kupky v Museu Kampa 
představuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl tohoto prů-
kopníka abstraktního umění. V expozici jsou vystaveny práce 
od období studentských let, díla z vrcholného období Kupkovy 
abstraktní tvorby i z pozdějších let.

VÝSTAVY
Rafani: O nevyvratitelnosti   Velkou silou lze vyvrátit kořen 
stromu, intelektuální ekvilibristikou a mocenskou převahou lze 
napadnout a vyvrátit jakékoli tvrzení. Existuje na tomto světě 
něco, co odolá, něco nevyvratitelného? Kurátorka: Martina Vít-
ková | do 9. 6.
Jiří Seifert: sochař   Výstava významné osobnosti českého so-
chařství druhé poloviny 20. století. Kurátorky Miroslava Hayek, 
Martina Vítková | do 9. 6.

Jiří Seifert, Kréta V, 1996, alabastr, 33 × 30 × 31 cm, soukromá sbírka

Eva Koťátková: Kancelář pro oči, nos, jazyk, ústa, srdce, 
ruku a masku   Výstava skupiny sedmi umělců: Nicole Bagin-
ski, Tanja Geiss, Patrick Henkel, Susanne Kümpel, Andreas Maus, 
Michael Müller a Anna Rossa. Kurátorky: Jutta Pöstges a Noemi 
Smolik | do 9. 6.

foto © Mucha Trust 2017
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Já, Naděžda Plíšková   Výstava představí tvorbu grafičky 
a básnířky Naděždy Plíškové, manželky Karla Nepraše a členky 
volného uskupení Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu. 
Ukázány budou její grafiky, kresby a objekty od 60. do konce 80. 
let. Kurátorka Mariana Placáková | do 18. 8.
MEDA: ambasadorka umění   Speciální projekt věnovaný stým 
narozeninám Medy Mládkové – v hlavním městě USA, Washing-
tonu DC., kde Mládkovi prožili část svého života (1960–1989), 
vytvořili ze svého domu centrum středoevropské kultury, skuteč-
nou ambasádu Československa. Propojením umění, architektury 
a designu vznikl kompaktní celek, výstavní síň i depozitář, před-
chůdce Musea Kampa. Jejich dům byl místem setkávání umělců, 
spisovatelů, intelektuálů, politiků, ale i mostem, který propojoval 
svět za železnou oponou se západem. Výstava představí práci 
a život Mládkových, část jejich archivu a sbírek | od 24. 6. do 30. 9.
Helmut Newton: módní a inscenovaná fotografie   Re-
trospektivní výstava připravená ve spolupráci s Kicken Gallery 
Belin bude zaměřena na širší kontext vzniku Newtonových prací. 
Prostřednictvím uměleckých děl z jiných médií ukáže souvislosti 
s dobovou výtvarnou scénou a představí inspirační zdroje. Sou-
částí výstavy bude i představení spolupráce Helmuta Newtona 
a českých fotografů Tona Stana a Gabiny Fárové. Kurátorka: Ina 
Schmidt-Runke, ředitelka Kicken Gallery, Helena Musilová | od 
29. 6. do 28. 10.
Jiří Kolář – Formy vizuální poezie    Výstava na zámku v Morav-
ském Krumlově zahrnuje všechny hlavní aspekty umělcova díla, 
jak se vyvíjely během několika desetiletí. Zahrnuje širokou škálu 
koláží v různých technikách a představí také práce, ve kterých 
Kolář využívá kombinaci s textilem. Kurátorka Helena Musilová. 
Zámek Moravský Krumlov | do 30. 6.

DOPROVODNÝ PROGRAM
  aktuální program na www.museumkampa.cz/programy

26. 06. | 17.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Meda 
Ambasadorka umění s kurátorem Pavlem Liškou, na pro-
hlídku navazuje diskuze ve Werichově vile

PROGRAM PRO RODINY S DĚTMI
15. 06. | 15.00 | Nazdar jaro, čau léto – dopoledne plné vý-
tvarných her a umění v Museu Kampa pro děti a jejich (pra)rodiče 
| 100 Kč dítě / 1 dospělí zdarma, další 50 Kč

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
Léto pro děti se koná v termínech:
07. – 19. 07. | Základna tábora je v Museu skla Portheim-
ka, Štefánikova 12, Praha 5
12. – 16. 08. | Základna tábora je v Museu Kampa, U So-
vových mlýnů 503/2. Praha 1
Cena: 3 700 Kč celý týden, možné přihlášení i  na jednotli-
vé dny: 800 Kč / den. Další informace, přihlášky a  rezervace 
na rezervace@museumkampa.cz nebo na telefonním čísle 

+420 732 875 540, +420 734 315 351 (Každý všední den od 10.00 
do 18.00). Program je vhodný pro děti ve věku od 6 do 12 let.

WERICHOVA VILA
U Sovových mlýnů 501/7, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 251 511 669
www.werichovavila.cz

  otevřeno denně 10.00–18.00

Informace o programech na www.werichovila.cz
Nejen stálá expozice ve sklepení a prvních patrech vily 
věnovaná Janu Werichovi, jeho době, tvorbě a současní-
kům, Osvobozenému divadlu, či Vladimíru Holanovi nebo 
přízemní relaxační klubová zóna, ale i podkroví Werichovy vily lá-
ká 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 oso-
bitost této unikátní stavby v srdci Kampy.

AKCE
03. 06. | Daniela Fischerová: Zbytečná koroptev aneb Dů-
věrné sdělení – autorské čtení PEN klubu.
04. 06. | 10.00–19.30 | Tři strážníci – spolek Kašpar z Divadla 
v Celetné na zahradě vily
07. 06. | 19.30 | Rozmarný večer – spolek Kašpar z Divadla 
v Celetné na zahradě vily
13. 06. | 20.00 | Stand-up na půdě: Čermák, Staněk a hosté.
16. 06. | 20.00 | Margaritě – Ljuba Krbová v mono-dramatu 
Carlose Be.
20. 06. | 18.00 | Swing na Kampě – narozeninové vydání.
26. 06. | 18.30 | Ženy v umění – moderovaná diskuze. V rámci 
projektu MEDA 100.
27. 06. | 19.30 | Open air Slam poetry exhibice – poezie 
naživo. Poezie okamžiku. Poezie vs. show.
28. 06. | 20.00 | Orten 100: Ohnice – současné poetické hu-
dební divadlo o životě, lásce a smrti.

PROGRAMY PRO DĚTI
03. 06. | 10.00 | Protentokrát – dokumentární divadelní 
představení (nejenom) pro školy
11. 06. | 10.00 | Tanky na plovárně – dokumentární divadelní 
představení (nejenom) pro školy
13. 06. | 10.00 | Fialky a mejdlíčka – dokumentární divadelní 
představení (nejenom) pro školy
16. 06. | 16.00 | Královna koloběžka – Werichova pohádka 
v podání rodičů a dětí ze DS Křoví
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PORTHEIMKA MUSEUM SKLA
Štefánikova 68/12, 150 00 Praha 5 
mobil: 776 036 111
www.museumportheimka.cz

  otevřeno út–ne 10.00–18.00

STÁLÁ EXPOZICE
Sklo jako umění   Expozice věnovaná modernímu a současné-
mu sklu, na jejíž podobě spolupracují Museum Kampa a Umě-
leckoprůmyslové museum v Praze. Stálá expozice představuje 
nejen sbírky těchto dvou institucí, ale i zápůjčky od již slavných 
či na uměleckou scénu teprve vstupujících sklářských výtvarní-
ků. Nejsou opomenuta díla osobností jako Stanislav Libenský 
a Jaroslava Brychtová, Miluše a René Roubíčkovi, Václav Cigler, 
Vladimír Kopecký, Jiří Harcuba, František Vízner a další.

VÝSTAVA
Svěží barvy/Fresh Colours   Skupinová výstava představuje 
jedenáct sklářských umělců, designérů a designérských studií, 
jejichž tvorbu spojuje zaujetí barvami jako jednoho ze zásadních 
výrazových prostředků, který prostupuje nejen sklářské umění, 
užité umění a design po tisíce let. Vystavující autoři: Jakub Ber-
dych starší, Bystro Design, Irena Czepcová, Ilona Dragoeva, Lukáš 
Jabůrek, František Jungvirt, Jitka Kamencová Skuhravá, LLEV, 
Petr Stacho, Marcela Šilhánová, David Valner. Kurátor výstavy: 
Jaroslav Polanecký | do 9. 6.
Caution: Contents Hot!   Výstava děl Vendulky Prchalové a He-
leny Todd představí experimentální přístupy k současné sklářské 
tvorbě a designu | od 22. 6.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY A PŘEDNÁŠKY PRO 
VEŘEJNOST

  cena vstupenky + 40 Kč, rezervace na e-mailu: 
programy@museumportheimka.cz; nebo na telefonu:  
+ 420 776 036 111

04. 06. | 17.00 | Přednáška s MgA. Marcelem Mochalem: 
Jak vznikla instalace výstavy Svěží barvy/Fresh Colours – 
architektura a realizace od A do Z od design studia LLEV | studenti 
vstup zdarma
06. 06. | 11.00 | Komentovaná prohlídka výstavy Svěží 
barvy / Fresh Colours
12. 06. | 11.00 | Komentovaná prohlídka stálé expozice 
Sklo jako umění s lektorkou

HRAVÉ PROHLÍDKY PRO RODIČE S DĚTMI
05. 06. | 15.00–16.30 | Hravá prohlídka výstavy Svěží 
barvy / Fresh Colours pro rodiče s dětmi spojená s výtvarnou 
dílnou inspirovanou instalací výstavy; tvorba soch z polystyre-
nu a barevných písků. Cena vstupenky + 40 Kč. Rezervace na 

emailu: programy@museumportheimka.cz nebo na telefon:  
+ 420 776 036 111 

WORKSHOP PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
  100 Kč / výrobek. Rezervace na emailu: 
programy@museumportheimka.cz nebo na telefon:  
+ 420 776 036 111

22. 06. | 13.00–14.30 a 15.00–16.30 | Dotek a otisk – 
struktura, povrch, kompozice. Výtvarný workshop pro dospělé 
i děti inspirovaný krátkodobou výstavou Caution: Contents Hot! 

SPECIÁLNÍ AKCE
27. 06. | 10.00–18.00 | Rok v Portheimce – přijďte tvořivě 
oslavit první narozeniny Musea skla Portheimka. V průběhu ce-
lého dne otevřené workshopy: tvorba Pískoobrazů, malování na 
skleněné bubliny a tvoření se skleněnými trubičkami. Vstup bez 
rezervace, workshopy jsou zdarma.
11.00 a 16.00 | Komentovaná prohlídka stálé expozice 
a krátkodobé výstavy – prohlídka je zdarma k platné vstu-
pence, rezervace na emailu: programy@museumportheimka.cz 
nebo na telefon: +420 776 036 111
17.00 | Pěvecká árie v Mramorovém sále expozice Musea 
skla Portheimka v podání paní M. Kozákové.

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 loutek 
v Galerii Scarabeus. Objednání komentovaných prohlídek a dílen: 
scarabeus@galeriescarabeus.cz, 603552758

STÁLÁ EXPOZICE
Káva a kávoviny v proměnách času a kultur   Expozice se-
znamuje návštěvníky nejen s historií kávy a kávových náhražek, 
s jejich pěstováním, sklizní, zpracováním a přípravou nápojů. 
Unikátní sbírkové předměty dokumentují vývoj historických 
pražiček, kávomlýnků, kupeckých zásobníků, dóz na kávu a ká-
voviny, 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.
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MUZEUM KOUZLO STARÝCH ČASŮ
Historické oděvy a doplňky z let 1850–1920
Valdštejnská 150/4, 110 00 Praha 1 – Malá Strana
mobil: +420 723 960 308
e-mail: kouzlostarychcasu@gmail.com
www.kouzlostarychcasu.cz

  otevřeno: út–ne 10:00–17:00
  vstupné: dospělí 250 Kč, senioři, studenti a děti 190 Kč,  
rodinné 550 Kč, skupinové (6–10 osob) 190 Kč

EXPOZICE
Unikátní soukromá sbírka viktoriánských a edwardián-
ských oděvů, doplňků a kuriozit z období 1850–1920.
V komorním prostředí mohou návštěvníci obdivovat část roz-
sáhlé 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 vyprávěných příběhů. Ojedinělá 
sbírka, která vznikala desítky let, obsahuje několik set kusů 
kompletních oděvů, prádla, textilu a také stříbrných předmětů 
viktoriánského a edwardiánského období, pocházejících z ce-
lého světa. Část sbírek tvoří porcelán z českých a německých 
porcelánek do r. 1930.

VÝSTAVA
Něžná krása kruté Anglie – Život viktoriánské ženy na konci 
19. stol. Výstava ze soukromé sbírky | do 30. 6.

AKCE
01.–02. 06., 08.-09. 06., 15.–16. 06., 22.–23. 06. a 29. až 
30. 06. | 10.00–17.00 | Viktoriánská vdova a postmortální 
zvyky staré Anglie – mimořádné prohlídky

04.–05. 06., 11. 06. a 18.–19. 06. | 10.00–11.30 a 15.00 až  
16.30 | Čaj o páté
08.–09. 06. | 14.00–15.30 | Čaj o páté – Atmosféra odpoled-
ních čajů z přelomu 19. a 20. století ve staré Anglii. Nad šálkem 
čaje s tradičním občerstvením se seznámíte s čajovou etiketou 
a zvyky, které se zapsaly do povědomí celých generací. Dobové 
oděvy a klobouky vítány.
Akce pouze na objednávku pro skupiny 6-10 osob. Cena 
6.500,-/skupina. Informace: e-mail: kouzlostarychcasu@gmail.com, 
tel:+420 724 185 088, 723 960 308.

MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ
Prohlídky Muzea pražského vodárenství 
a úpravny vody Podolí
Podolská 15, 140 00 Praha 4
tel.:+420 272 172 345
www.pvk.cz

  v rámci zážitkové turistiky: prohlídky pro jednotlivce i skupiny 
(max. 20 osob): každý čt 13.00, 15.00 a 17.00, druhou so v měsíci 
11.00 a 13.00

  cena prohlídky: jednotlivá vstupenka 150 Kč, od 10 osob 130 Kč
  vstupenky si můžete objednat přes www.nfveolia.cz/
  upozornění: prohlídka není bezbariérová, vyžaduje určitou 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 skleně-
nou stěnou a tak se návštěvníkům naskytne neuvěřitelný výhled 
do Engelovy „katedrály“ s filtry. Celá expozice zachovává chro-
nologické členění historického vývoje pražského vodárenství od 

Život viktoriánské ženy  
na konci 19. století.  

Výstava ze soukromé sbírky.
The life of a Victorian woman  

in the late 19th century.  
An exhibition from  
a private collection.

6. 4.–30. 6. 2019
Otevřeno: Út–Ne 10:00–17:00
Muzeum Kouzlo starých časů

Valdštejnská 150/4, Praha 1 – Malá Strana

Open: Tue–Sun 10:00 am–5:00 pm
Old Times Museum

Valdštejnská 150/4, Praha 1 – Malá Strana
www.kouzlostarychcasu.com

Něžná krása  
kruté Anglie

Gentle Beauty 
         of Cruel England

Něžná krása kruté Anglie 210x210 bez prohlídek.indd   1 17.3.2019   10:55:22
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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 potru-
bí 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 po-
stupem úpravy surové vody. 
Vodárenská věž – panoramatický rozhled na Prahu z nezvyk-
lého stanoviště

MYSTERIA PRAGENSIA
Poznejte tajemství Prahy ve dvou muzeích

 
MUZEUM ALCHYMISTŮ A MÁGŮ STARÉ 
PRAHY
Jánský vršek 8, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 224 508
www.muzeumalchymistu.cz

MUZEUM PRAŽSKÝCH POVĚSTÍ 
A STRAŠIDEL
Mostecká 18, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 221 289
www.muzeumpovesti.cz

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

EXPOZICE
Projděte si podzemní uličku s atmosférou staré Prahy 
a 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
  Aktuální program najdete na www.muzeumpovesti.cz

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, ICOM, ICOMOS, ICIS, ITIC zdarma

  vstupné na výstavy: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 60 Kč; 
držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOM, 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 expo-
zice jsou školní kabinet, ukázka školních tříd z 1. republiky a ze 
70. let 20. století, písařský koutek, interaktivní program o životě, 
díle a odkazu J. A. Komenského, elektronicky zpřístupněný fond 
školních vysvědčení, promítání dokumentů aj.

KRÁTKODOBÁ VÝSTAVA
Historické portréty J. A. Komenského a jeho současníků   
Výstava představí portréty J. A. Komenského, jeho spolupracovníků 
a členů rodiny, a to jak olejomalby, tak grafiky či poštovní znám-
ky, bankovky a medaile; bude prezentován i velmi vzácný kalich 
z 16. století, který příslušníci Jednoty bratrské odvezli během své 
emigrace z pobělohorských Čech do Polska. Dnes je uložen v muzeu 
v Lešně (Muzeum Okregowę) a je jedním z mála českých reformač-
ních kalichů, které se dochovaly | od 17. 5. do 1. 12.

AKCE
13. 06. | 17.00 | V rámci cyklu Návraty ke kořenům vzděla-
nosti – vzpomínky a úsměvné historky o známých osobnostech 
(R. Lukavský, F. Nepil aj.).

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

  volný vstup pro uživatele PK s platným čtenářským průkazem nebo 
aktivovanou ISIC, ITIC, lítačka, Open-Card
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VÝSTAVA
Virtuální prezentace k 100. výročí založení PK   Výstava je ve 
schodišťové hale a přilehlém prostoru multimediálně představeno 
poslání, historie a současnost PK, včetně poskytovaných veřejných 
služeb. Zahrnuje i nástěnnou výstavku věnovanou osobnostem 
a sídlům PK v její historii | od 30. 4. do 31.12.

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
  otevírací doba: otevřeno denně mimo pondělí 10.00–18.00
  Letohrádek Hvězda je otevřen od 2. 4. do 31. 10.

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.

VÝSTAVY
65 unikátů   Památník národního písemnictví připravil ve spolu-
práci se Slovenskou národní galerií v Bratislavě unikátní   virtuální 
projekt, v němž představuje 65 nejvýznamnějších dokumentů ze 
svého sbírkového depozitáře. Virtuální výstava vznikla k 65. výročí 
založení Památníku národního písemnictví. Rukopisy, portréty, 
dopisy, rukopisné záznamy, autografy, ale i další předměty si 
můžete prohlédnout na adrese 65.pamatniknarodnihopisem-
nictvi.cz.
Cestopisák Josefa Váchala   V Museum Josefa Váchala v Litomy-
šli probíhá výstava Cestopisák Josefa Váchala. Výstava představí 
humorem naplněných 75 obrázků z cest Josefa Váchala po Vyso-
čině. Když v srpnu 1921 Josef Váchal domaloval další část maleb 
v Portmoneu, vydal se s Josefem Portmanem a Annou Mackovou 
na několikadenní výlet na Vysočinu. Co všechno tam zažili a viděli? 
To zaznamenal Josef Váchal do vandrovní knížky obrazem i prů-
vodním slovem. Výstavu pořádá Portmoneum – Museum Josefa 
Váchala a Památník národního písemnictví | od 23. 3. do 16. 6.

Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda   Společně se 
zahájením sezóny na letohrádku Hvězda připravil Památník 
národního písemnictví modifikaci výstavy Ferdinand II. Tyrolský 
a letohrádek Hvězda do stálé expozice. Expozice, kterou pořádá 
Památník národního písemnictví ve spolupráci s Ústavem dějin 
umění Akademie věd ČR, představuje nejen život arcivévody Fer-
dinanda II. (1529–1595), ale především stavbu, která je s jeho 
působením v Českém království spjata snad nejpevněji.
Z rodinného alba. Příběhy česko-slovenského kulturního 
sbližování   Výstava Z rodinného alba. Příběhy česko-sloven-
ského kulturního sbližování v letohrádku Hvězda, představí, jak 
se Češi a Slováci v období 1800-1939 stýkali a poznávali a jaké 
kulturní výsledky z jejich zájmu vzešly. Prostřednictvím invenčně 
nainstalovaných archiválií, knih i uměleckých předmětů z řady 
českých muzeí seznámí výstava návštěvníky s tím, jak se oba ná-
rody navštěvovaly (a inspirovaly), jak hledaly společnou řeč (i jak 
si nerozuměly) a jak slovenská literatura pronikala do českých 
nakladatelství. Výstava Z Rodinného alba zasáhne i do meziná-
rodních souvislostí | 12. 6. v 18.00 vernisáž výstavy v letohrádku 
Hvězda | od 13. 6. do 8. 9.
Mánie Josefa Portmana. „Vy jste unikum milý Portmane!“   
Velkoryse koncipovaná výstava připomene životní i profesní osudy 
litomyšlského rodáka, bibliofila Josefa Portmana. Rozšíří dosa-
vadní povědomí o jeho práci a sbírce, ale také přehodnotí některá 
přetrvávající klišé vztahující se k jeho osobě. Portman zde bude 
prezentován nejen svou vydavatelskou činností, ale také jako 
vytrvalý sběratel, rozporuplný mecenáš a milovník umění. Výstavu 
pořádá Městská galerie Litomyšl ve spolupráci s Památníkem 
národního písemnictví v Praze.
Aktuální přehled akcí najdete vždy na našich webových stránkách 
a sociálních sítích.

PUBLIKACE
Josef Portman (1893–1968). Na pomezí bibliomanie 
(Vilma Hubáčková, Bronislava Rokytová (eds.)   Kolektivní 
monografie Josef Portman (1893–1968). Na pomezí bibliománie 
sumarizuje a prezentuje výsledky tříletého výzkumného projek-
tu. Rozšiřuje dosavadní povědomí o práci a sbírce litomyšlského 
bibliofila Josefa Portmana, ale také přehodnocuje některá pře-
trvávající klišé vztahující se k jeho osobě. Portman je zde prezen-
tován nejen svou vydavatelskou činností, ale také jako vytrvalý 
sběratel, rozporuplný mecenáš a milovník umění. Zatímco jeho 
přítel Josef Váchal, autor výmalby dvou místností domu, dnešního 
Portmonea, je dnes všeobecně znám, svérázný Portman zůstal 
jako démonický uzurpátor uměleckých děl ve Váchalově stínu.
Příběhy exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského 
impéria v meziválečném Československu (Jakub Hauser, 
Věra Velemanová, eds.)   Kolektivní monografie Příběhy exilu 
navazuje na úspěšný výstavní katalog Zkušenost exilu, publi-
kaci oceněnou v soutěži Gloria musaealis jako nejlepší muzejní 
publikace roku 2017. Kniha mapuje další vesměs málo známé 
aspekty fenoménu meziválečného ruského, ukrajinského a bělo-
ruského exilu, mj. v podrobných textech o vzdělávacím systému, 
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odbornících v technických oborech, dějinách Slovanské knihovny, 
literárním sdružení Daliborka či skupině výtvarníků Skytové. Stej-
ně jako loňský výstavní katalog obsahuje i tato kniha tři jazykové 
verze všech textů a bohatý obrazový doprovod, prezentující z vel-
ké části dosud nepublikované materiály z českých i zahraničních 
archivních, muzejních, galerijních i soukromých sbírek
S iniciálami V. V.   Po knihách Jméno Vokolek a Listy tří bratří 
a sestry Květy, nedávno vydaných v nakladatelství Torst, vy-
jde v polovině prosince, a  tentokrát v Památníku národního 
písemnictví, další svazek věnovaný umělecké rodině Vokolků. 
Kolektivní monografie nazvaná S iniciálami V. V. přinese různo-
rodý a pečlivě připravený celek, skládající se z literárněvědných 
a uměnovědných studií, ze vzpomínek přátel a z korespondence, 
kterou bratři udržovali s různými osobnostmi (Ivan Diviš, Mojmír 
Trávníček, Vladimír Binar, Josef Träger). Materiálově (i fotogra-
ficky) bohatý svazek vychází z fondů několika institucí, které 
o dílo bratrů pečují.

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

Pivovar a restaurace U Fleků nabízí dva prohlídkové  okruhy 
– pivovarské muzeum a exkurzi pivovaru.

  muzeum otevřeno: po–so 10.00–16.00
  prohlídky jsou doprovázeny odborným výkladem, prodej vstupenek 
končí 60 min. před 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 jazy-
ce; součástí prohlídky je ochutnávka piva a sklenička jako suvenýr.

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

PIVOVAR U FLEKŮ
Historický pivovar fungující od roku 1499 dodnes   Součástí 
exkurze je videoprojekce a prohlídka sklepa a varny. Jedinečné 
jsou především prostory varny, kde se pivo stále vyrábí pod pů-
vodními středověkými trámy z jedlového dřeva natřeného volskou 
krví. Měděné varní nádoby pocházejí z roku 1937, stále se používá 
i unikátní chladicí štok – velká měděná vana k ochlazování mla-
diny po uvaření. Pivovar již přes 150 let nabízí výhradně speciální 
tmavé pivo, které se vyrábí z tradičních surovin – vody, ječného 
sladu a chmele za použití kvasnic.

POPMUSEUM
Muzeum a archiv populární hudby
Bělohorská 150, 160 00 Praha 6
mobil: +420 776 141 531–2, 605 369 286
e-mail: info@popmuseum.cz
www.popmuseum.cz

  spojení: metra A – Malostranská; tram 22 nebo 25 st. U Kaštanu
  otevřeno st a čt 16.00–20.00; so 14.00–18.00 nebo po telefonické 
domluvě

  vstupné: pasivní prohlídka (pastva pro oči) 40 Kč; aktivní prohlídka 
(všemi smysly) 100 Kč/h

 
EXPOZICE
Elektrické hudební nástroje, hra na nástroje a s přístroji, 
karaoke, databáze, audio a video ukázky z dějin českoslo-
venské populární hudby, specializované časopisy, knihy.

VÝSTAVA
Zabal tu hudbu!   Obaly československých rockových (nejen, ale 
především) gramodesek od vinylu k iPodu. Významní výtvarníci 
tuzemských gramodesek. Obaly cenzurované i ty z krátké éry 
bez omezení a pravidel. Obaly metalové, punkové, jazzrockové. 
Rozdíly mezi obaly desek vydaných v Československu a na export. 
Singlové a albové série, fenomén univerzálního obalu | do 27. 6.
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se koná u příležitosti 80. výročí zavedení Norimberských zákonů 
v Protektorátu Čechy a Morava | od 20. 6.
Sklárna Elias Palme   Připomenutí 170. výročí věhlasné firmy 
na výrobu lustrů v Kamenickém Šenově | vstup zdarma
Sarkofág pro královnu   Výstava, projekce filmu a přednášky do-
kumentující vznik unikátního skleněného sarkofágu pro dánskou 
královnu Margrethe II. v dílně českého skláře Zdeňka Lhotského. 
Výstavu provází stejnojmenný film Pavla Štingla a série přednášek 
Zdeňka Lhotského | od 5. do 16. 6.

DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ
Ovocný trh 19, 110 00 Praha 1
www.czkubismus.cz

  otevřeno út 10.00–19.00; st–pá 10.00–18.00
  vstupné: plné 150 Kč, snížené 80 Kč

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

VÝSTAVA
Geometrie posvátného prostoru. Jan Blažej Santini Aichel  
Po staletích objevené souvislosti geometrie a prostorového roz-
vrhu staveb geniálního Jana Blažeje Santiniho Aichla | do 15. 9.

GALERIE JOSEFA SUDKA
Úvoz 24, 118 00 Praha 1
www.czkubismus.cz

  otevřeno út-ne 11.00–17.00
  vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč

VÝSTAVA
Miloš Spurný: Mizející krajiny   Botanik a rostlinný fyziolog 
fotografoval krajinné partie z pozice geomorfologie. Spurného 
fotografie z 50. a 60. let nás uvádějí do krajin, které byly kultivova-
né generacemi hospodářů. Do polí ještě nevjely traktory s pluhy, 
aby vše sjednotili do nekonečných družstevních lánů | od 27. 6.

HUDEBNÍ KLUB VAGON
Praha 1, Národní 25

  otevřeno od 19.00

VÝSTAVA
Jan Hrubý 70   Projekty a spolupráce předního rockového hous-
listy | do 31. 8.

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM 
V PRAZE

HISTORICKÁ BUDOVA 
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA 
V PRAZE
ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
mobil: +420 778 543 901
www.upm.cz

  otevřeno út 10.00–20.00; st – ne 10.00–18.00
  vstupné na všechny výstavy: plné 300 Kč, snížené 150 Kč.

VÝSTAVY
Šílený hedvábník. Zika & Lída Ascher: textil a móda   Výstava 
odkrývá příběh u nás zapomenutých pražských rodáků Ziky Asche-
ra a jeho manželky Lídy, kteří po odchodu z Československa v roce 
1939 vybudovali v Londýně úspěšnou firmu. Z textilií firmy Ascher 
vytvářeli své kolekce módní domy francouzské, stejně jako britské 
a italské například Dior, Balenciaga, Lanvin, Cardin, Y. S. Laurent, 
Paterson, Sassoon nebo Fabiani. Světovou proslulost jim také 
přinesla kolekce luxusních tištěných šátků (tzv. squares), které 
zhotovovali podle návrhů významných umělců, mezi něž patřili 
Henry Moore, Henri Matisse, André Derain a mnozí další | do 15. 9.
Plejády skla 1946-2019 I. část   Expozice představuje část svě-
tově proslulé sbírky skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze 
druhé poloviny 20. století a začátku 21. století, tzv. autorské sklo. 
Výběr klíčových děl z různých desetiletí začíná rokem 1946, dopro-
vází jej vysvětlující chronologické texty, včetně výroků slavných 
představitelů sklářské scény
Odvaha a risk   Výstava dokládá, jak důležitou roli sehrálo Umě-
leckoprůmyslové museum v Praze jako klíčová instituce designu, 
v jeho propagaci a prezentaci. Výběr progresivních výstavních 
akcí z období 1918-2000 upozorní prostřednictvím dochovaných 
muzejních exponátů, instalačních prvků a dobové dokumentace 
na důležitá témata, kterými muzeum často předvídalo tendence 
navrhování a výroby předmětného světa společnosti své doby | 
od 22. 5.
Navracení identity   Výstavou připomíná Centrum pro doku-
mentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. svě-
tové války a UPM problematiku kulturních statků zcizených či 
zkonfiskovaných konkrétním rodinám a lidem. Právě přes jejich 
bývalý majetek výstava připomene jejich tragické osudy. Výstava 
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VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA
U Památníku 2, 130 05 Praha 3
tel.: +420 973 204 900
e-mail: museum@army.cz
www.vhu.cz

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

ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV
U Památníku 2, 130 05 Praha 3

  upozornění: kvůli plánované rekonstrukci je muzeum zcela 
uzavřeno.

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

  otevřeno: od května do října, denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstup zdarma

EXPOZICE
Letecké muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu his-
torického vojenského letiště Praha – Kbely, první letecké 
základny vybudované po vzniku Československa v roce 1918. Ex-
pozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii českosloven-
ského a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání 
jsou zde vystaveny také vybrané typy světově významných letadel 
a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti draků letou-
nů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a další 
památky, které se vztahují k historii československého a českého 
letectví. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým 
muzeím v Evropě. Řada letounů patří ke světovým unikátům. 
Zpřístupněn je také letňanský areál Staré Aerovky, díky němuž 
se kbelská expozice rozšířila o další výstavní prostory | nachází 
se cca 900 metrů od kbelského areálu, vchod z ulice Hůlkova

UNIVERZITA KARLOVA

MUZEUM UNIVERZITY KARLOVY
Karolinum, Ovocný trh 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 491 111
www.muzeum.cuni.cz

  expozice je otevřena od 30. 4. do 17. 6. denně 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 středoevrop-
ské univerzity je umístěna v gotických sklepeních historické 
budovy Karolina v centru Prahy. Pět tematických bloků mapuje 
historii Univerzity Karlovy od jejího založení v roce 1348 až po 
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 revoluč-
ním roce 1848 nebo diplom a medaile nositele Nobelovy ceny za 
chemii Jaroslava Heyrovského z roku 1959.

VÝSTAVA
Czech Nature Photo 2019   Czech Nature Photo představuje 
nejlepší snímky přírody fotografů z České republiky a Slovenska. 
Cílem soutěže je ukázat přírodu celého světa tak, jak ji vidí naši 
fotografové. Czech Nature Photo doplňuje „sesterskou“ soutěž 
Czech Press Photo, která má více než dvacetiletou tradici a přináší 
nejdůležitější reportážní snímky roku. Cílem Czech Nature Photo je 
vzdělávat veřejnost v oblasti ochrany přírody a pomocí fotografií 
představovat unikátní svět zvířat. Prostřednictvím fotografií chce 
Czech Nature Photo sdělovat, že každý z nás má zodpovědnost 
za stav přírody na celé naší planetě | do 17. 6. | 10.00–19.00 | 
Ovocný trh 3, Praha 1, vstupné 150 Kč plné, 80 Kč snížené (pro 
studenty do 26 let, senioři nad 65 let)
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MUZEUM HRADNÍ STRÁŽE
Pražský hrad, 110 00 Praha 1

  upozornění: kvůli rekonstrukci Prašné věže Mihulka je expozice 
uzavřena.

V Prašné věži Mihulka se nachází expozice mapující vývoj 
českých vojenských jednotek střežících Pražský hrad od 
nejstarších dob do současnosti.

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
U Staré školy 1, 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 749 211
e-mail: office@jewishmuseum.cz
www.jewishmuseum.cz

  otevřeno: denně mimo so a židovských svátků 9.00–18.00

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
1) Židovské muzeum v Praze (Maiselova synagoga, Španělská 
synagoga, Pinkasova synagoga a Klausová synagoga, Obřadní síň, 
Starý židovský hřbitov a Galerie Roberta Guttmanna)
2) Pražské Židovské Město (Židovské muzeum v Praze a Sta-
ronová synagoga)
3) Staronová synagoga
Detailní informace o expozicích, cenách a možných slevách na-
leznete na www.jewishmuseum.cz.

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

VÝSTAVA
„Kresby odjinud…“   Nová výstava výtvarníka Jaroslava Róny 
(*1957), spoluzakladatele nejvýznamnějšího uměleckého sdruže-
ní generace osmdesátých let, skupiny Tvrdohlavých. Předmětem 
výstavy je soubor Rónových „Kreseb odjinud…“ z let 2012–2018, 
který nám nabízí možnost proniknout hlouběji do světa a představ 
umělce | do 6. 10.

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI
Maiselova 15, 110 00 Praha 1 (dílna v přízemí)

16. 06. | 14.00 | Lvíček Arje a Desatero přikázání – S De-
saterem a svátkem Šavuot vás seznámí lvíček Arje a sami si také 
něco vyrobíme. Prohlídka: Maiselova synagoga | vstupné 50 Kč

MAISELOVA SYNAGOGA
Maiselova 10, 110 00 Praha 1

POŘADY
  vstupenky na koncerty možno zakoupit v předprodeji v Maiselově 
synagoze, v Informačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, 
Praha 1), v sítích Ticket Art a Via Musica a prostřednictvím webových 
stránek muzea

AKCE
08. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – návštěvníky 
čekají ukázky letecké techniky a bohatý doprovodný program.

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

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

  vstup zdarma

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

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 českoslo-
venského 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
08. 06. | 19.00–01.00 | Pražská muzejní noc – návštěvníky 
čekají projekce ukázek z filmu Anthropoid a bohatý doprovodný 
program.
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MIMOPRAŽSKÁ MUZEA

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

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

HORNICKÝ SKANZEN BŘEZOVÉ HORY – 
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
Ševčinský důl, Vojtěšský důl, Anenský důl, 
Drkolnovský důl, hornický domek
nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI - Březové Hory
tel.: +420 318 633 138
e-mail: info@muzeum–pribram.cz
www.muzeum–pribram.cz

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

Expozice umístěné v historických báňských objektech při-
bližují minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších 
rud. Muzeum umožňuje svezení hornickým vláčkem po povrchu 
i podzemím, prohlídky dvou kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu 
po skluzavce k obřímu vodnímu kolu či seznámení s parními těž-
ními stroji, cennou mineralogickou sbírkou a havířským folklorem.

VÝSTAVY
Doprovodné rudy v příbramském uranovém revíru   Vý-
stava prezentuje ukázky galenitu a sfaleritu z některých lokalit 
příbramského uranového-polymetalického revíru | do 27. 12.
Císařův kamnář – o nálezech kachlových kamen na Pří-
bramsku   Výstava zpřístupní bohatý fond kachlů, uložený v ar-
cheologické sbírce Hornického muzea Příbram. Na této poslední 
zastávce putovní výstavy bude prezentován mimořádný počet 
kachlů | do 14. 7.

05. 06. | 19.00 | Z Kocku až do Košic – americký klezmerový 
houslista a zpěvák Yale Strom se opět vrací do Prahy. Spolu s před-
ním českým kontrabasistou Petrem Dvorským a akordeonistou 
Aliaksandrem Yasinskim zahrají teskné i extatické klezmerové, 
chasidské i romské melodie | vstupné 230 / 150 Kč
06. 06. | 19.00 | Bennewitzovo kvarteto: Mendelssohnovy 
inspirace – koncert jednoho z předních českých smyčcových 
kvartet. Na programu koncertu jsou kontrapunkt z Umění fugy 
Johanna Sebastiana Bacha (1685–1750) a smyčcové kvartety 
Felixe Mendelssohn-Barthodyho (1809–1847) a Ludwiga van 
Beethovena (1770–1827) | vstupné 230 / 150 Kč
19. 06. | 19.00 | Jaroslav Róna: Život a dílo – práce výtvarní-
ka Jaroslava Róny se vyznačují často archetypálními, mytickými 
a apokalyptickými tématy. Jaké nové práce se rodí v ateliéru na 
Novém židovském hřbitově na Olšanech? U příležitosti právě pro-
bíhající výstavy Kresby odjinud… v Galerii Roberta Guttmanna 
Židovského muzea v Praze pohovoří výtvarník o svém díle, které os-
ciluje od kresby a malby po plastiky a tzv. architektony | vstup volný

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

11. 06. | 18.00 | Deset hvězd: Historie židovských obcí v Plz-
ni a Březnici – Březnická synagoga z roku 1725 stojí uprostřed 
unikátního celku židovské čtvrti zvané Lokšany. O historii lokalit 
v Plzni a Březnici promluví autor stálých expozic v obou objektech 
historik Václav Fred Chvátal z Muzea Českého lesa v Tachově. Před-
náška je součástí přednáškového cyklu Deset hvězd | vstup volný
12. 06. | 18.00 | Kniha Zohar: mystický komentář k Tóře – 
přednáška teologa Josefa Blahy bude věnována stvoření světa, jak 
jej popisuje tato mystická kniha, i jejímu literárnímu charakteru 
| vstup volný
13. 06. | 18.00 | Nathaniel Reich: první egyptolog na praž-
ských univerzitách – životní osudy jednoho z předních světo-
vých egyptologů přiblíží ve své přednášce prof. Ladislav Bareš 
z Českého egyptologického ústavu FF UK | vstup volný
18. 06. | 18.00 | Aktivity organizace JDC v post-komuni-
stickém Československu – jak se tato organizace postavila 
k novým výzvám po roce 1989 a kam směřovala v prvních letech 
po pádu komunistického režimu?. Na tyto otázky ve své přednášce 
odpoví první porevoluční ředitel organizace JDC pro tehdejší Čes-
koslovensko Yechiel Bar-Chaim. Přednáška v angličtině s českým 
překladem | vstup volný
25. 06. | 18.00 | Osvětimské album – jediným dochovaným 
fotografickým dokladem o vnitřním fungování koncentračního 
tábora Osvětim je náhodně nalezená sbírka fotografií, tzv. Osvě-
timské album. Přednáška správce fotoarchivu Židovského muzea 
v Praze Martina Jelínka objasňuje vznik alba, jeho nalezení osvě-
timskou vězeňkyní Lili Jacob a poválečný osud alba, v němž hraje 
významnou roli i Židovské muzeum v Praze | vstup volný
27. 06. | 18.00 | Pět večerů s Billy Wilderem: Na titulní straně 
– poslední část stejnojmenného cyklu filmové historičky Alice Aro-
nové. V originálním znění (anglicky) s českými titulky | vstup volný
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Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na No-
voknínsku od nejstarších dob až do 20. století, dějiny města, 
místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování 
zlata u nás i v zahraničí.

AKCE
01. 06. | Muzejní noc v Muzeu zlata Nový Knín – noční pro-
hlídky historického objektu Mincovny, v níž kdysi perkmistr vyku-
poval od těžařů zlato, 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 Ry-
tířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou, seznamují se 
životem na venkově ve středním Povltaví a nejstaršími dějinami 
regionu spjatými s těžbou zlata. Součástí je i archeologická vý-
stava věnovaná keltskému oppidu Hrazany.

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 40 Kč, senioři, studenti a děti 30 Kč, rodinná 
vstupenka (2 dospělí + děti) 100 Kč.

  spojení: autobusem č. 374 ze stanice metra C – Kobylisy, ulice 
Pod Sídlištěm, autem směr Teplice a odbočit na Klíčany, vlakem 
z Masarykova nádraží do Libčic nad Vltavou a přívozem přes řeku dále 
1,2 km do Máslovic.

 
STÁLÁ EXPOZICE
Historické předměty na výrobu másla (různé typy máselnic, 
dřevěných tvořítek na máslo aj.) a máslenky na servírování 
másla
Sbírka obalů od másla českých i zahraničních výrobců
Expozice o historii obce
Muzejní obchůdek
Netradiční naučná stezka od muzea k přívozu

VÝSTAVA
V našem lese aneb Jak se dělá interaktivní kniha pro děti 
| od 4. 5. do 25. 8.

AKCE
08. – 09. 06. | Hornické pohádky se svatou Barborou a sva-
tým Prokopem – Prokopská štola na dole Anna ožije ťukáním 
želízek a mlátků havířů. Do tajemně osvětleného pohádkového 
podzemí se návštěvníci dovezou důlním vláčkem. Setkají se zde 
i se svatou Barborou a svatým Prokopem, patrony horníků. Zá-
bavný program pro děti.

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 šach-
tami, 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 ex-
pozice soch Jiřího Sozanského, možnost jízdy hornickým vláčkem.

SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC
Muzeum vesnických staveb středního 
Povltaví
262 52 Vysoký Chlumec 
mobil: +420 733 371 546
e-mail: info@muzeum-pribram.cz | 
www.muzeum-pribram.cz

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

Skanzen uchovává cenné památky venkovské architek-
tury, 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
01. 06. | Vojáci na vsi – celodenní program, při kterém skanzen 
ožije vojáky, sedláky i řemeslníky.
22. 06. | Balada pro banditu – kultovní muzikálová verze 
příběhu Nikoly Šuhaje loupežníka, jeho lásky Eržiky a dalších hr-
dinů příběhu se zlidovělými písničkami se odehraje v prostředí 
malebného Skanzenu Vysoký Chlumec.

MUZEUM ZLATA NOVÝ KNÍN
Muzeum těžby a zpracování zlata na 
Novoknínsku
nám. Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín
tel.: +420 318 593 015; mobil: +420 774 824 656
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz

  otevřeno: út–pá 9.00–17.00; so–ne 9.00–18.00
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč
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AKCE
15. 06. | Sekáči na mlýně – soutěž v sečení a naklepávání kosy, 
kulturní program, řemeslný jarmark, pečení chleba v peci

AKCE
22. 06. | Svatojánská noc na řece – noční jízda na lodích (ka-
noe, rafty) z Husince do Máslovic, v cíli odměny, ohňová show, 
občerstvení. Přihlášky nejpozději do 17. června!
Více informací na www.maslovice.cz.

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 jsou z důvodu rekonstrukce uzavřené
  otevřena zůstává vyhlídková věž Rumpál a černá kuchyně
  otevřeno denně  9.00–17.00

VÝSTAVY
Strakonicko a vznik protektorátu | do 16. 6.
Tipy na výlety po okolí | od 18. 6. do 15. 9.

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

 

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

  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
08. 06. | 20.00 | Muzejní noc – netradiční večerní prohlídka 
expozic Památníku
15. 06. | 14.00 | Výstava v zahradě – Landart – výstava 
objektů landartu vytvořených v zahradě studenty SUŠ Trenčín
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– v 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

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně 9.00–17.00
  vstupné: individuální prohlídka: plné 70 Kč; snížené 35 Kč; rodinné 
75 Kč; roční 280 Kč; snížené 140 Kč

  prohlídka s výkladem v českém / cizím jazyce (muzeum + závod): 
plné 140 Kč / 200 Kč; snížené 70 Kč / 100 Kč

  prohlídka s výkladem v českém / cizím jazyce (muzeum): plné 100 Kč 
/ 130 Kč; *snížené 50 Kč / 65 Kč

  prohlídka s pracovním listem (muzeum): 20 Kč
  zdarma: děti do 6 let; ZTP a ZTP|P a 1 doprovodná osoba; AMG; řidič 
bus; 1x doprovod od CK; 2x pedagogický dozor; novináři

STÁLÁ EXPOZICE
Expozice je rozdělena do tří tematických oblastí – Tradice, 
Evoluce a Preciznost. V tematické oblasti Tradice jsou přiblí-
ženy hodnoty značky ŠKODA – Hrdost, Každodenní využitelnost 
a Výzvy, symbolizované třemi páry vozů. Bustami obou zakla-
datelů firmy začíná Evoluce. Dominuje jí chronologická řada po 
sobě jdoucích milníků automobilového vývoje. Okruh Preciznost 
představuje vozy v různých stádiích renovace – od nálezového 
stavu až po „klenot“. Proces výroby současných vozů lze vidět 
v panoramatickém kině.

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

  otevřeno: Malá pevnost: denně 8.00–18.00; Muzeum ghetta a Mag-
deburská kasárna: denně 9.00–18.00; Krematorium: so zavřeno, 
ne – pá 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

VÝSTAVA
Zasnoubena se smrtí   Dokumentární výstava o Ireně (Ince) Ber-
náškové, první Češce, odsouzené nacisty k trestu smrti – předsálí 
kina Malé pevnosti | do 2. 6.
Trude Sojka – Holocaust a mateřství   Výtvarná výstava – 
předsálí kina Muzea ghetta | do 9. 6.
„ÉCRASER L›INFÂME!“ – Umělci a  koncentrační tábor   
Umělecká sbírka Památníku Sachsenhausen – výtvarná a do-
kumentární výstava, výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti 
(cela č. 41 + 42) | do 31. 7.
Jsem tu bez rodiny   Výtvarná výstava, práce žáků a studen-
tů, zaslané do Památníku Terezín v rámci XXV. ročníku literární 
a XXIII. ročníku výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové  
předsálí kina Malé pevnosti | od 8. 6. do 25. 8.
Fritz Lederer – Život a smrt v Terezínském ghettu (kresby, 
grafiky)   Výtvarná výstava ze sbírek PT – předsálí kina Muzea 
ghetta | od 18. 6. do 1. 9.
18. 06. | 14.00 | Vernisáž výstavy

AKCE
05. 06. | Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín – 
Memoriál Hany Greenfieldové – slavnostní vyhlášení výsledků 
XXV. ročníku literární a XXIII. ročníku výtvarné soutěže – Memo-
riálu Hany Greenfieldové
– od 13.00
– v kinosále Muzea ghetta
– doprovodný kulturní program a přehlídka vítězných prací
27. 06. | Pietní akt u příležitosti výročí popravy Milady Ho-
rákové – JUDr. Milada Horáková (25. prosince 1901 – 27. června 
1950). Milada Horáková byla československá politička popra-
vená 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 komu-
nistické straně.
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– festival IQ Play: na 300 her a hraček pro všechny věkové ka-
tegorie – logické a deskové hry, smart hry pro jednoho hráče, 
stavebnice, baby zóna, logické skládačky a smyslové hračky.
– v průběhu celého dne je možné navštívit expozici ŠKODA Muzea 
a depozitář prototypů a seznámit se tak s bohatou historií značky 
ŠKODA. Pro zájemce začínají každou celou hodinu 40 minutové 
komentované prohlídky expozice ŠKODA Muzea a depozitáře 
prototypů (zahájení na recepci muzea, předchozí rezervace není 
nutná).
08. – 09. 06. | Víkendový festival IQ Play – pobavení a po-
učení dětí i dospělých přinese vrcholnou měrou Festival IQ Play 
- hravá výstava, na které jsou k vidění, ale hlavně k vyzkoušení hry 
a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori 
pomůcky, dřevěné hračky, logické hry, stavebnice a zvětšeniny 
her. Festival je rozdělen do několika zón podle druhu her. Zóna 
logických her je plná společenských deskových her, smart her 
pro jednoho hráče, logických a deskových her. Stavebnicová zóna 
nabízí stavebnice z nejrůznějších materiálů včetně méně známých 
stavebnic. Baby zónu pak tvoří obří stavebnice, logické skládačky 
a smyslové hračky. Celý festival zahrnující na 300 různých her.
11. 06. | 17.30 | Alternativní pohony: minulost, současnost 
a budoucnost – elektřina, dřevoplyn, LPG, CNG, nebo vodík? 
Pohled do historie zprostředkuje Lukáš Nachtmann, současný 
vývoj a perspektivy dalšího směřování značky představí Martin 
Hrdlička, vedoucí vývoje podvozku a agregátu ŠKODA AUTO | Sál 
L&K Fórum, vstup zdarma. 

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, v ostatní dny po předchozí domluvě 
  využijte možnosti zakoupit kombinovanou vstupenku Rodný dům 
F. Porscheho & ŠKODA Muzeum za zvýhodněnou cenu. Více informací 
na www.rodnydumporsche.cz

Zveme vás k prohlídce nově zrekonstruovaného domu, ve 
kterém se v roce 1875 narodil Ferdinand Porsche, auto-
mobilový 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 pomo-
cí na místě zapůjčených iPadů. V případě návštěvy skupiny nad 
20 osob doporučujeme nás kontaktovat s předstihem. 

CAFÉ/RESTAURANT VÁCLAV 
  otevřeno denně 9.00–17.00 a před každou akcí
  rezervace na tel.: +420 326 831 243

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

VÝSTAVY
Kvasiny – 70 Let s okřídleným šípem   Východočeské Kvasiny 
si v letošním roce připomínají 70 let od připojení místní továrny 
k mladoboleslavské automobilce. Prvním vozem značky ŠKODA 
vyrobeným v Kvasinách byl již v roce 1947 ŠKODA SUPERB OHV. Vý-
stava návštěvníky ŠKODA Muzea seznámí s historií výrobního 
závodu Kvasiny od doby, kdy se v něm poprvé začaly vyrábět 
automobily a připomene nejúspěšnější vozy, které vyjely z bran 
kvasinské továrny | od 8. 5. do 1. 9.
David Černý: Český betlém   Ojedinělá výstava bronzových 
plastik výtvarníka Davida Černého představuje scénické obrazy 
českých dějin a kultury.
Ráj hlavolamů – Letní interaktivní výstava   Během letních 
prázdnin si návštěvníci ŠKODA Muzea mohou prohlídku stálé ex-
pozice zpestřit interaktivní výstavou Ráj hlavolamů. Na návštěv-
níky všech věkových kategorií čekají drobné i maxi prostorové 
hlavolamy (Edisonovo vlákno, Holandský biliard, Bludiště pro 
4 Ruce), smart games, deskové hry pro dva více hráčů či optické 
klamy. Pro nejmenší bude k dispozici dětský koutek se staveb-
nicemi. Těšit se můžete na sbírku ježků v kleci nebo Rubikových 
kostek či japonských kovových hlavolamů | Sál Hieronimus od 
1. 7. do 11. 8.

PROHLÍDKY EXPOZICE A VÝROBNÍCH PROVOZŮ 
Nabízíme komentované prohlídky expozice ŠKODA Muzea 
a prohlídky výrobních provozů společnosti ŠKODA AUTO s prů-
vodcem. Dále zajišťujeme exkurze do Lean Centra, ŠKODA Parts 
Centra, Vzdělávacího centra Na Karmeli a výrobního závodu ve 
Vrchlabí a Kvasinách. Pořádáme speciální prohlídky pro škol-
ní 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
01. 06. | 08.00–19.00 | Cool Dance superliga – srdečně vás 
zveme na taneční soutěž COOL DANCE Superliga. Těšit se můžete 
na strhující souboj o body do republikového žebříčku, a to ve všech 
věkových kategoriích. Superliga je nejvyšší úrovní rankingové 
soutěže, které se mohou účastnit pouze nejlepší páry žebříčku 
ČR. Letos očekáváme účast 250 tanečních párů. Na finálová kola 
se můžete těšit od 19.00. Nenechte si ujít to nejlepší z tanečního 
sportu v Mladé Boleslavi v prostorách ŠKODA Muzea. 
08. 06. | Dětský den se Škodovkou – u příležitosti svátku dětí 
mají všechny děti i jejich dospělý doprovod po celou sobotu vstup 
do expozice ŠKODA Muzea zdarma. 
Těšit se můžete na zábavný program: 
– malování na obličej, tvoření neobvyklých účesů, skákání v nafu-
kovacím hradu a další aktivity na téma SUPERHRDINŮ, za jejichž 
splnění budou pro děti připraveny odměny
– YO-YO freestylové vystoupení mistra ČR i Evropy
– testovací jízdy vozy ŠKODA SCALA
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ČERVEN NA ZÁVODIŠTI
VELKÁ CHUCHLE

Parkurové závody
čtvrtek - neděle 13. - 16. června

CPI Summer Cup

Dostihy
sobota 1. června

Dětský den a 69. Velká Červnová Cena, 16. Cena Nory Jeane 

sobota 22. června
99. České Derby

DOSTIHY PARKURY



volnočasové 
aktivity
PLANETÁRIUM PRAHA
Královská obora 233, 170 21 Praha 7
tel.: +420 220 999 001–3
e-mail: planetarium@planetum.cz
www.planetum.cz

  změna programu vyhrazena
  otevírací doba: po 8.30–12.00; út – pá 8.30–21.00; so 10.30–21.00; 
ne 10.30–19.30

  výjimky: 8. 6. zavřeno; 12. 6. 19.00–21.00; 21. 6. 08.30–19.30;  
22. 6. 10.30–16.30

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
  dětský den s Polarisem včetně doprovodného programu pro děti.

01. 06. | 11.00, 14.00, 15.00, 16.30 a 18.00 | Polaris 2 – 
Lucie – Tajemství padajících hvězd – premiéra – nejprve 
se tučňák James a lední medvěd Vladimír vydají raketou Polaris 
zkoumat polární záři, jenže jako na potvoru je zasáhne meteorit. 
A vynoří se otázky: Jak to, že na nás padají hvězdy? Padají na nás 
skutečně? Pokud ano, mohou se trefit i do nás? Odpovědi budou 
hledat James, Vladimír a jejich nová kamarádka Lucie. Podniknou 
bláznivé dobrodružství na Měsíc, mezi planetky a komety.
06. a 20. 06. | 19.30 | Biosphere + INITI – představení kom-
binující hudbu norského ambientního skladatele Geira Jenssena 
alias Biosphere a projekce z dílny Initi v prostoru pražského plane-
tária je jedinečnou možností, jak prožít cestu napříč atmosférou 
a ponořit se do nekonečna.
24. 06. | 19.00 | Distant Bells: Pink Floyd pod hvězdami 
– koncert brněnské kapely Distant Bells - Pink Floyd tribute. 
Nechte se obklopit obrazem, autentickým zvukem, hvězdami 
i tmou a ponořte se do nesmrtelné hudby legendárních Pink Floyd
26. 06. | 17.30 | Kosmoschůzka – Kosmonautické aktuality – 
Michal Polák, Jemný úvod do astrodynamiky – Jaroslav Kousal, 
50 let od Apolla 11

PROGRAM POD HVĚZDNOU KLENBOU
  digitální planetárium

01. 06. | 11.00, 14.00, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 | Polaris 2 
– Lucie CZE/ENG – premiéra nové pohádky pro děti i dospělé

PROGRAM POD HVĚZDNOU OBLOHOU OD 2. DO 30. 6.
  digitální planetárium

út | 18.00 | Voyager CZE/ENG – nový pořad vhodný od 10 let
út | 19.30 | Horizon CZE/ENG – nový pořad vhodný od 12 let
st | 17.30 | Astrokurz
st | 19.30 | Voyager CZE/ENG – nový pořad vhodný od 10 let
čt | 18.00 | Voyager CZE/ENG – nový pořad vhodný od 10 let

čt, pouze 13. a 27. 06. | 19.30 | Noční obloha 8K CZE/ENG
čt, pouze 6. a 20. 06. | 19.30 | Biosphere + INITI
pá | 18.00 | Horizon CZE/ENG – nový pořad vhodný od 12 let
pá kromě 21. 06. | 19.30 | Voyager CZE/ENG – nový pořad 
vhodný od 10 let
so kromě 08. 06. | 11.00, 14.00, 15.00 | Polaris 2 – Lucie 
CZE/ENG – pohádka pro děti i dospělé
so kromě 08. a 22. 06. | 16.30 a 19.30 | Voyager CZE/ENG 
– nový pořad vhodný od 10 let
so kromě 08. a 22. 06. | 18.00 | Noční obloha 8K CZE/ENG
ne | 11.00, 14.00, 15.00 | Polaris 2 – Lucie CZE/ENG – po-
hádka pro děti i dospělé
ne | 16.30 a 18. 00 | Voyager CZE/ENG – nový pořad vhodný 
od 10 let

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: hvezdarna@planetum.cz
www.planetum.cz

  otevírací doba: po–pá 14.00–19.00 a 21.00–23.00;  
so–ne 11.00–19.00 a 21.00–23.00

POŘADY PRO DĚTI
víkendy mimo 16. 06. | 14.30 | O kouzelné pastelce – Ťulda 
a hvězdy – pořad pro děti 6 až 11 let. Pohádka o mocném kou-
zelníkovi, malém klukovi a neobyčejné pastelce, se kterou stačí 
něco nakreslit, a hned to máte ve skutečnosti. Klidně i raketu 
pro cesty ke hvězdám.

POŘADY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
víkendy | 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.

SPECIÁLNÍ AKCE
01. 06. | 11.00–18.00 | Den dětí – těšit se můžete na bohatý 
doprovodný program, úkoly a hádanky s astronomickou témati-
kou a za dobrého počasí i pozorování Slunce dalekohledy | vstup 
pro děti do 15 let zdarma.
16. 06. | 14.30 | O nebi a zemi aneb Meteorologické po-
hádky – křest knihy Ludmily Bakonyi Selingerové – slavnostní 
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uvedení a křest knihy O nebi a zemi aneb Meteorologické pohádky, 
setkání s autorkou a autogramiáda, divadélko na téma pohádky 
z knihy i prohlídka hvězdárny.

STÁLÁ VÝSTAVA
Astronomická výstava, jejíž součástí jsou interaktivní exponáty, 
optické pokusy, historické přístroje i počítače s astronomickými 
animacemi. Dále je možno navštívit muzeum meteoritů.

HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8
tel: +420 283 910 644
e-mail: dablice@planetum.cz
www.planetum.cz

  otevírací doba: po 13.30–16.00 a 18.00–21.00; út 13.30–16.00;  
st 13.30–16.00 a 22.00–23.00; čt 13.30–16.00 a 22.00–23.00;  
so 14.00–23.00; ne 14.00–18.00

POZOROVÁNÍ OBLOHY
po a út 13.30–16.00; st a čt 13.30–16.00 a 22.00–23.00;  
so 14.00–23.00; ne 14.00–18.00

PŘEDNÁŠKY
  astronomické, přírodovědné a cestopisné

17. 06. | 18.30 | Letní obloha – Ing. Václav Přibáň – souhvězdí, 
zajímavé úkazy a objekty

POŘADY
  filmové večery s pozorováním oblohy

03., 10. a 24. 06. | 18.30 | Slunce a stíny

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
  za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce, příp. Venuše

každou so | 15.00 | O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici

POZOROVÁNÍ OBLOHY NA OBOU HVĚZDÁRNÁCH
  předpokladem k pozorování je vždy jasné počasí. Pozorování každého 
objektu je doprovázeno odborným výkladem. V případě nepříznivého 
počasí je podán výklad k přístrojovému vybavení kopulí.

Měsíc: našeho nejbližšího kosmického souseda lze na večerní 
obloze v otvírací době hvězdárny pozorovat přibližně od 5. do 
16. června. Nejlepší pozorovací podmínky jsou kolem 10. června, 
kdy nastává první čtvrt a kdy poblíž rozhraní mezi osvětlenou 
a tmavou polokoulí (na tzv. terminátoru) vrhají povrchové útvary 
zřetelné stíny. Tehdy, na rozdíl od úplňku (nastává 17. června), 
vynikne plastičnost měsíčního povrchu.
Planety: z planet je na večerní obloze pozorovatelný Mars, 
přibližně od druhé půlky měsíce bude možno pozorovat planetu 
Jupiter.
Zajímavé objekty: červnovou oblohu zdobí mnoho zajímavých 
objektů hvězdného vesmíru, jež můžeme pozorovat zejména 
za bezměsíčných nocí, kdy světlo Měsíce neruší pozorování. 
Z dvojhvězd lze pozorovat např. Albireo ze souhvězdí Labutě, 
dále pak čtyřhvězdu ze souhvězdí Lyry. V souhvězdí Herkula 

můžeme najít kulovou hvězdokupu s označením M 13, která je 
vděčným pozorovacím objektem po celé léto. Další zajímavostí je 
např. prstencová mlhovina v souhvězdí Lyry, jejíž charakteri-
stický tvar je ve větším dalekohledu dobře patrný.
Slunce: na denní obloze lze sledovat Slunce. Dalekohledem, 
který odcloňuje větší část slunečního světla, jsou na povrchu 
Slunce pozorovatelné sluneční skvrny, speciální chromosférický 
dalekohled pak odhalí sluneční protuberance.

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

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice; bus 112 do stanice Zoologická 
zahrada nebo Botanická zahrada Troja, odtud pěšky dle značení; 
Metro C – Kobylisy, bus 102, 144 do stanice Na Pazderce, odtud pěšky 
dle značení; návštěvníci mají možnost využít ke vstupu do zahrady 
bránu u zastávky MHD – bus č. 112 Kovárna

  otevírací doba: venkovní expozice denně 9.00–19.00, skleník Fata 
Morgana út–ne a státní svátky 9.00–19.00, 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 (3–15 let) 75 Kč, studenti (do 26 let), ISIC karta, senioři 
75 Kč.

  pouze venkovní expozice – dospělí 100 Kč, děti (3–15 let), studenti 
(do 26 let) 45 Kč, ISIC karta, senioři 50 Kč.

PROCHÁZKY ZAHRADOU S ODBORNÍKEM
do 14. 09. | v so 14.00 a 16.00 | Ornamentální zahrada
15. 06. | Japonská zahrada a bonsaje – Miroslav Horský | sraz 
u pokladny Jih v ul. Nádvor
22. 06. | Svatojánské byliny – Jarmila Skružná a Klára Loren-
cová | sraz u pokladny Sever v ul. K Pazderkám
29. 06. | Hortenzie – Tomáš Vencálek | sraz u pokladny Sever 
v ul. K Pazderkám

SUKULENTY – KRÁSA ROSTLINNÉHO TĚLA
12. 06. – 21. 07. | 09.00–19.00 | Svět sukulentů – Po roční 
přestávce jsou opět zde chlupatí a pichlaví krasavci všech možných 
tvarů a velikostí. I letos bude výstava doplněna o prodej rostlin 
s možností poradit se o jejich pěstování s profesionály. Letos su-
kulenty představíme z jiného hlediska. Všeobecně není známo, že 
sukulentní rostliny nejsou jen kaktusy, agáve, aloe a tlustice, ale 
existují sukulentní příbuzní révy vinné, pampelišky nebo tykve. Na 
světě roste více než 10 tisíc sukulentních rostlin ze 40 – 60 čeledí 
(záleží na názorech autora) a stále se objevují další.
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VONNÁ STEZKA – SVATOJÁNSKÉ BYLINY
22. 06. | 16.00–19.00 | Stráň – letošní zastavení Vonné 
stezky připomene polozapomenuté oslavy letního slunovratu. 
Otevíráme pro vás novou expozici magických rostlin s důrazem 
na byliny spojené se svatojánským kultem. Během odpoledne 
proběhne bohatý program pro celou rodinu. Dozvíte se mnoho 
zajímavostí o tradičních oslavách léta a rostlinách s nimi spoje-
ných, vyrobíme si bylinné čaje, usteleme svatojánskou postýlku, 
připravíme vonný zlatý prach a možná s dětmi najdeme i zlaté 
kapradí! Oslavu zakončíme svatojánským ohněm s překvapením. 
Léto má narozeniny, ať žije léto!

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
U Trojského zámku 3/120, 170 00 Praha 7 – Troja
tel.: +420 296 112 230
e-mail: pr@zoopraha.cz
www.zoopraha.cz

  otevřeno denně 9.00–21.00 
  vstupné: dospělí 200 Kč; děti 3–15 let; studenti, senioři, držitelé ZTP 
150 Kč; rodina (2 dospělí, 2 děti) 600 Kč

  spojení: bus 112 ze stanice metra C – Nádraží Holešovice; bus 236 ze 
stanice Zámky; přívoz z Prahy 6 – Podbaby

KOMENTOVANÁ KRMENÍ A SETKÁNÍ
Komentovaná krmení a setkání – probíhají o víkendech 
a státních svátcích
Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejaktivnější, a odhalte 
zajímavosti z jejich života. Setkání s oblíbenými zvířaty doplněná 
poutavým vyprávěním se konají po celý den – stačí si jen vybrat!
Happy Mondays – každé pondělí (mimo 22. 4.)mají všechny 
děti od 3 do 15 let, důchodci a studenti vstup za 50 Kč. Držitelé 
průkazek ZTP, ZTP/P mají vstup za 1 Kč.

Večerní prohlídky s průvodcem – zveme Vás na procházku 
po zoo po zavírací hodině každý pátek a sobotu od 19.00. Na 
prohlídku je nutné se předem objednat.
Hudební vycházky – každou neděli od 13.00, Vás zveme do 
galerie Gočárovy domy na cyklus nedělních hodinových koncertů 
pod širým nebem.

VÝSTAVY
Štíři v Zoo Praha | Galerie Gočárovy domy | do 26. 5.
Na hlídce v Gobi | Jurta | do 28. 3.
Orlí lovci | Jurta
První jízda nového Toulavého autobusu   Terasa před vzdě-
lávacím centrem

DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ PRAHA – VELKÁ 
CHUCHLE
Radotínská 69, 159 00 Praha 5
www. velka-chuchle.cz

  vstupné: 150 Kč, děti do 15 let vstup zdarma

AKCE
01. 06. | 67. Velká červnová cena, 16. Cena Nory Jeane
02. 06. | Klusácké dostihy
07. – 09. 06. | Diplomats Polo cup
13. – 16. 06. | Cpi Summer cup
22. 06. | 99. České derby

SPORTOVNĚ-ZÁBAVNÍ PARK TOBOGA 
FANTASY
Zábava pro celou rodinu za každého počasí
TOBOGA FANTASY 
Home park 
Skandinávská 5a, 155 00 Praha 5
mobil: +420 778 545 760 
e-mail: info@toboga.cz  
www.facebook/tobogafantasy
www.toboga.cz/praha

V zábavním parku na Zličíně najdete skákací hrad v podobě 
nafukovacího draka s otevřenou tlamou. 
Toboga Fantasy je největší rodinný indoor park v České 
republice. Na rodiče s dětmi čeká na ploše 6000 m2 přes 100 
hracích a sportovních atrakcí, které nabízejí nezapomenutelné 
zážitky. Děti se mohou vyřádit na tobogánech, trampolínách, 
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obří mega skluzavce, skákacích hradech, horolezecké stěně, 
šplhací sopce, v pavoučí věži, na motokárách či na obrovském 
nafukovacím drakovi. 

Hlavní předností tohoto indoor parku je to, že je koncipován jako 
sportovně – zábavní centrum pro aktivní trávení volného 
času dětí a rodičů za každého počasí. Všechny atrakce jsou 
určené také pro dospělé. Rodiče v tomto zábavním parku nejsou 
odkázáni do role pasivního doprovodu, ale můžou se účastnit 
mnoha aktivit. Park nabízí rodičům také možnost bez obav o své 
děti a v klidu relaxovat v prostorách velké restaurace, která je 
součástí parku (wi-fi připojení zdarma). V Restauraci je k dispozici 
široká nabídka teplých jídel. 
Park je perfektně vybavený i pro nejmenší děti. Je zde 
velký koutek s atrakcemi pro batolata. Ve čtvrtek a v pátek od 
10.00 do 14.00 mohou maminky s malými dětmi využít dopole-
dní cenově zvýhodněný vstup. Děti do jednoho roku mají vstup 
zdarma. Rodinám se vyplatí pořídit si rodinnou permanentku, 
které jsou k dostání na recepci. Při zakoupení permanentky je 
každý šestý vstup zdarma. Permanentek je více typů, nejen pro 
rodiny, ale i pro jednotlivce. 
Park Toboga Fantasy pořádá množství akcí a doprovod-
ných programů jak pro děti, tak pro dospělé. Nejoblíbenější 
jsou dětské narozeninové oslavy. Mezi pravidelné akce patří tvoři-
vé a výtvarné dílny, soutěže, nocování pro děti v atrakcích a večery 
pro dospělé (firemní akce a večírky).  
Zábavní centrum Toboga Fantasy patří pod značku Toboga, 
ke které náleží další tři indoor parky – Tongo v Hradci Králové, 
Bongo v Brně a Galaxie ve Zlíně.

CHVALSKÝ ZÁMEK
Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: +420 281 860 130
e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
www.chvalskyzamek.cz

  otevřeno denně od 9.00–18.00

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
do 25. 08. | 09.00–18.00 | Umění loutky aneb od Kašpárků 
až po Spejbla s Hurvínkem – unikátní výstava představující ko-
lekci loutek a rodinných divadel z let 1850 – 1950 ze sbírky man-
želů Jiráskových. Uvidíte, jak se loutka postupem času proměnila, 
a budete moci navštívit hravé dílny pro malé herce. Vyzkoušíte 
si, jak se takové loutky „vodí“, ve stínovém divadle prověříte svůj 
smysl pro představivost a v tvořivých dílnách si vyrobíte vlastní 
loutku. Výstava koresponduje s červnovým čtrnáctým ročníkem 
Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru a sli-
buje bohatý doprovodný program.

AKCE PRO VŠECHNY
16. 06. | 15.00–17.00 | Svatojánský bál princezen a rytířů 
– srdečně vás zveme na osmý ročník pohádkového bálu princezen 
a rytířů na zámecké nádvoří, kterého se zúčastní i celá královská 
družina. Setkáte se s princeznami Šípkovou Růženkou, Popelkou, 
Zlatovláskou, 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 výstavy Umění loutky.
22. – 23. 06. | 09.00–17.00 | DETEKTIVNÍ VÍKEND na zámku 
aneb pátrej na vlastní pěst! – akce pro děti s rodiči. Přijďte 
rozluštit další ze zámeckých záhad. V recepci obdržíte zapečetěnou 
obálku s detektivním případem a indiciemi a dál už bude jen 
na vás, zda se vám podaří záhadu vyřešit. Stopy vedou novou 
výstavou Umění loutky i dalšími zámeckými prostory.

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

 A bezbariérový vstup
  otevřeno denně 9.30–18.00 
  spojení: metro C – Vyšehrad; tram 7, 18, 24, st. Albertov; tram 2, 3, 
7, 17, 21, st. Výtoň

  průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace 
v areálu podle směrovek a orientačních map.
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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

  nově předprodej vstupenek na goout.cz (pokud není uvedeno jinak)

AKCE
07. 06. | 19.00–22.00 | Bodaidžu macuri neboli Svátek lip 
– 14. ročník tradičních japonských oslav vrcholícího jara na praž-
ském Vyšehradě. Oslavy začínají jako vždy alegorickým průvodem 
z vltavské náplavky na Výtoni. Na Vyšehradě samém pak pokračují 
očistnými rituály, na které naváže vystoupení bubeníků, samuraj-
ské souboje a další program | více informací na www.macuri.cz
08. 06. | 07.00–14.00 | Bodaidžu macuri neboli Svátek lip
15. 06. | WaldorFest 100 – hudba, divadlo, eurytmie, dílnič-
ky, prodejní stánky i dětský koutek. Vše na jednom místě, aby 
návštěvník mohl plně nasát atmosféru waldorfských škol. Pár 
přednášek, trocha informací, hodně kultury a spousta milých 
lidí, to vše během celého dne. Více informací na w100.wskola.cz 
| vstup zdarma
16. 06. | 17.00 | Letní koncert Kakofonu – koncert smíšeného 
pěveckého sboru KAKOFON, kde zazní, jak v původním aranžmá, 
tak v originálních úpravách, skladby nejrůznějších žánrů – od 
baroka po modernu, písně domácí i zahraniční, skladby populární 
hudby, jazzové či spirituály. Jsme malý pěvecký sbor, který vznikl 
v roce 1996 jako kvintet a v současné době má 18 zpěváků. Stejně 
jako náš repertoár, je i naše složení velmi pestré, což vítáme. Spo-
juje nás především hudba, kterou si společně náležitě užíváme. 
Zaměřujeme se na čtyř a vícehlasé nápadité skladby, zpíváme 
a capella a s radostí!. Více informací www.kakofon.cz

PROGRAMY PRO ŠKOLY NA OBJEDNÁVKU
  navštivte Vyšehrad se svojí školní třídou a prozkoumejte jeho tajemná 
místa. Objednávat můžete na: strnadova@praha-vysehrad.cz

Turnaj krále Karla – pro 1. – 2. třídu ZŠ – vydejte se s námi 
životem Karla IV., do doby kdy žil, do Prahy, kterou proměňoval.
Libuše – pro 2. – 4. třídu ZŠ – Libuše, Krok, Teta, Kazi, Přemysl 
Oráč, Chrudoš, Šťáhlava, Bivoj. Znáte je? Znáte jejich osudy? Netra-
diční divadelní inscenace s navazujícím interaktivním programem.
Budíme češtinu – pro 1. – 4. třídu ZŠ – interaktivní storyte-
llingový projekt plný her. Karel Hynek Mácha, Josef Jungmann 
a Magdalena Dobromila Rettigová. Tři národní buditelé a jejich 
osudy.

Ať žije republika! – pro 3. – 5. třídu ZŠ – 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!. Vzdělávací vypravěčská inscenace, 
která propojuje příběhy známých i neznámých postav a interak-
tivně zapojuje diváky prostřednictvím her a úkolů. Vlastní záži-
tek z vyprávění napomáhá chápat dobové souvislosti a uceluje 
kontext.
Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ – interaktivní pozná-
vací vycházka po Vyšehradě. Děti provází průvodce a na základě 
prožitých situací u jednotlivých památek se dozvědí o mytologii 
a historii Vyšehradu.
Výprava – pro 9. třídu ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ či gymnázia 
– tématem Výpravy je genius loci Vyšehradu, důležitá i zapadlá 
místa, významné osobnosti a historické momenty, které jsou 
s Vyšehradem spjaty.

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
  sraz na prohlídku je v Informačním centru Špička
  cena za prohlídku je 50/30 Kč

Odsvěcená kaple stětí sv. Jana Křtitele – každý lichý víkend 
v měsíci, vždy v 11.00 a 14.00
Martinské kasematy – každý sudý víkend v měsíci, vždy v 11.00 
a 14.00

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VYŠEHRADU NA 
OBJEDNÁVKU
Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které se 
pojí k Vyšehradu. Během 90 minut navštívíte jeho nejzajímavěj-
ší místa. Více informací na www.praha-vysehrad.cz. Objednávejte 
na: info@praha-vysehrad.cz , telefonním čísle 241 410 348 nebo 
přímo v našem Infocentru Špička

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

Nabízíme širokou škálu workshopů a dílen, abychom přivedli di-
váka blíže divadlu a divadlo blíže divákovi. Přijďte odhalit, jak se 
cítí herec v roli na jevišti, jak pracuje scénograf nebo jaká kouzla 
se dějí v maskérně a mnoho dalšího. Naučte se u nás pracovat se 
svým hlasem i tělem s kreativitou vám vlastní. Načerpejte spoustu 
inspirace pod vedením našich osobitých lektorů.
12., 19. a 26. 06. | 16.00 | Rétorický workshop
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Celkem došlo 746 odpovědí, z toho 463 žen, 283 mužů.

Nejvíce odpovědí přišlo:
Hl. město Praha: 30,70%
Středočeský kraj: 18,90%
Ústecký kraj: 8,45%
Vysočina: 8,04%
Liberecký kraj: 6,70%
Jihomoravský kraj: 5,36%
Ostatní kraje: 28,55%

Soutěž o 2 x 2 vstupenky do divadla Studio DVA
otázka: Starci na chmelu budou k vidění ještě na jedné letní 
scéně divadla Studio DVA. Víte, kde jinde než v Praze prožije 
Berenika Kohoutová a Ivan Luptát letní romanci?
odpověď: c) Letní scéna Tvrz Divice
soutěžilo: 140 čtenářů; 139 správně; 1 špatně
výherci: Jakub Pintera, Praha 4; Martina Balážová, Praha

Soutěž o tři rodinné vstupenky do Zrcadlového 
labyrintu
otázka: Co vás rozesměje v Síni smíchu v Zrcadlovém labyrintu 
v Divadle kouzel Pavla Kožíška?
odpověď: c) vtipná prohnutá zrcadla
soutěžilo: 141 čtenářů; 140 správně; 1 špatně
výherci: Monika Tichá, Chotěboř; Petra Dubravová, Praha; 
Vladimír Hrbas, Vsetín

Soutěž o 2 x 2 vstupenky do Divadla Kolowrat
otázka: Ve kterém století vznikla fiktivní postava Don Juana?
odpověď: b) 17. století
soutěžilo: 143 čtenářů; 142 správně; 1 špatně
výherci: Hana Valová, Praha; Ivana Vokálová, Praha

Soutěž o dvě vstupenky na koncert Večer pro krále
otázka: Skladatelé, jejichž díla na koncertě zazní, všichni 
komponovali pro jistého hudbymilovného francouzského krále. 
Který to byl?
odpověď: c) Ludvík XV.
soutěžilo: 132 čtenářů; 114 správně; 18 špatně
výherci: Luděk Erben, Praha 8

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: b) strop pasáže Alfa, Praha 1
soutěžilo: 105 čtenářů; 99 správně; 6 špatně
výherci: Růžena Havlínová, Neratovice; Helena Kohoutová, 
Praha; Zuzana Štveráčková, Praha

Křížovka
tajenka: … může pyšnit východočeský zámek Kuks 
soutěžilo: 85 čtenářů; 83 správně; 2 špatně
výherci: Věra Chadrabová, Kolín; Eva Modrová, Vysoký Újezd; 
Milan Mašat, Praha

Správné odpovědi a výherci 
SOUTĚŽE ZA MĚSÍC KVĚTEN 2019

Odpověď na fotohádanku a tajenku křížovky nám zašlete do 10. června z www.kampocesku.cz/souteze  
nebo poštou na adresu redakce. Dvakrát tři autoři správných odpovědí obdrží mapu věnovanou 
vydavatelstvím Kartografie Praha. Výherci si ceny vyzvedávají v redakci!

Poznáte místo na fotografii?
a) Knihovna Strahovského kláštera, 
Praha 1
b) Knihovna Klementina, Praha 1
c) Břevnovský klášter, Praha 6

FOTOHÁDANKA 
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mezinárodní dny, svátky a roky
ČERVEN 2019 Název vyhlášeno vyhlásil

Den otců
(3. neděle v červnu) 1966 Lyndon Johnson

1.

Světový den dětí 
(Mezinárodní den dětí se u nás slaví od roku 1950) 1954 OSN

Světový den rodičů 2012 OSN

Světový den mléka 1958 FAO

 3. Evropský den jízdních kol 1998 Attac

 4. Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese 1982 OSN

 5. Světový den životního prostředí 1972 OSN (UNEP)

 8.
Světový den oceánů 1992 OSA

Světový den boje proti nádorům mozku 2000 German Brain Tumor Association

 9. Mezinárodní den archivů 2007 Mezinárodní rada archivů OSN, ILO

12. Světový den proti dětské práci 2002 OSN, ILO

14. Světový den dárců krve 2003 WHO

15.
Světový den proti násilí na seniorech 2006 WHO

Světový den větru 2009 GWEC, EWEA

16. Den afrického dítěte 1991 Organizace Africké jednoty

17. Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha 1995 OSN

18. Autistický den hrdosti 2005 Organizace Africké jednoty

20. Světový den uprchlíků 2001 OSN

21.

Evropský den hudby 1982 Jack Lang

Mezinárodní den skateboardingu 2008 Mezinárodní skateboardová asociace

Mezinárodní den trpaslíků 2002 Fronta za osvobození zahradních trpaslíků

Mezinárodní den jógy 2014 OSN

23.
Mezinárodní den vdov 2011 OSN

Mezinárodní olympijský den 1948 Mezinárodní olympijský výbor

25. Den námořníků 2010 IMO

26.
Mezinárodní den proti drogám 1987 OSN

Mezinárodní den podpory obětem násilí 1987 OSN

27. Světový den rybářství 2001 OSN

30. Den ozbrojených sil České republiky 2002 Václav Havel
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Slevu je možné uplatnit pouze po předložení kuponu z tištěné verze Pražského přehledu kulturních pořadů. 
Vstupenky z jednotlivých kuponů je nutné si vyzvednout na uvedených adresách.

Čtenář se v publikaci dozví, jaký je městem 
aktuálně užívaný znak, 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 tipy na doporučený výlet.  
Cena knihy formátu A6: 250 Kč.

Kupon lze uplatnit na adrese redakce
KAM po Česku, Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3
www.kampocesku.cz
Platnost kuponu do 30. 6. 2019.

Městská heraldika Čech,  
Moravy a Slezska
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67. ročník

S námi máte přehled!
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ZIMNÍ POHÁDKA

letNÍ 
sHAKesPeArOvsKé 
slAvNOstI 2019 
 25. 6. – 6. 9.

www.shakespeare.cz

Předplatné Pražského přehledu 
kulturních pořadů

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

Kupon lze uplatnit vždy 30 minut před začátkem 
vybraného koncertu v pokladně chrámu sv. Mikuláše 
na Staroměstském nám., Praha 1.
Platnost slevy do 30. 6. 2019.
Jednotlivé slevy nelze sčítat.

Koncert vážné hudby  
v chrámu sv. Mikuláše
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Ke každému novému předplatnému 
Pražského přehledu získáte po předložení 
kuponu a potvrzení o zaplacení u firmy 
SEND Předplatné navíc jednu publikaci 
vydavatelství KAM po Česku zdarma.

Platnost do 30. 6. 2019
K vyzvednutí v redakci KAM po Česku,  
Kubelíkova 30, Praha 3 (po-pá 8.00–16.00)

1+1 vstupenka zdarma nebo poloviční 
sleva na rodinné vstupné.
Platí na sobotní a nedělní prohlídky.  
Časy prohlídek a informace:  
www.staracistirna.cz

Stará čistírna odpadních vod
Papírenská 199/6
160 00 Praha 6
Platnost do 9. 6. 2019. Jednotlivé slevy nelze sčítat. 

Stará čistírna odpadních vod  
Praha - Bubeneč
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Slevu je možné uplatnit pouze po předložení kuponu z tištěné verze Pražského přehledu kulturních pořadů. 
Vstupenky z jednotlivých kuponů je nutné si vyzvednout na uvedených adresách.

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz

Kompletní pravidla slevového programu najdete 
na www.kampocesku.cz
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Úprava J. V. Mas Quiles pro sóla, chlapecký sbor, smíšený sbor a dechový orchestr
Arranged by J. V. Mas Quiles for Soloists, Boys’ choir, Mixed choir and Wind Concert BandC

ar
l O

rff CARMINA
BURANA

Obecní dům
Smetanova síň

Municipal house
Smetana hall 

19:30

Nashville Symphony Chorus (USA)
Tucker Biddlecombe Umělecký vedoucí / Artistic Director

Wichita Symphony Orchestra Chorus (USA)
Michael Hanawalt Umělecký vedoucí / Artistic Director

Blair Children's Chorus (USA)
Mary Biddlecombe Umělecký vedoucí / Artistic Director

Camerata 2018 Dechový orchestr / Wind Band (ČR)
Vojtěch Jouza Umělecký vedoucí / Artistic Director

18. 6.
2019

Dirigenti / Conductors 
Tucker Biddlecombe

Michael Hanawalt
 Soprán / Soprano
Cristina Castaldi
Baryton / Baritone

Evan Jones
Tenor

John Logan Wood

Vstupenky / Tickets

Pokladna Obecního domu
Municipal house box office
Denně / Daily 10:00 – 20:00 PRAGUETICKETOFFICE.com

nadační fond
CHARITAS

účinkujících
performers150

JCH ART AGENCY PRAGUE
concerts & event production
www.jchart.cz

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

0618_CarminaBurana_PP_m.pdf   1   5/6/2019   1:22:49 PM


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

