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66. ročník

S námi máte přehled!

NEJZÁBAVNĚJŠÍ MUZEUM 
VOSKOVÝCH FIGURÍN

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

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

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

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

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

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

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

Bonusem jsou znaky všech pražských městských částí.

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

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

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

Co možná nevíte
> Napajedla jsou nejsevernější 

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

Tip na výlet
> Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 

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

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

Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska

Novinka z ediční řady KAM Edition

  vázaná plnobarevná publikace vyšla 
v prosinci 2016

  doporučená prodejní cena 250 Kč

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

Heraldika PP.indd   2 16. 12. 2016   20:09:53
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Relaks, adwent, zima…

Relax, advent, zima…

Rocznik 7 / Ročník 7 | Listopad 2017 – Luty 2018/ November 2017 – Február 2018www.openczechia.eu

ZDARMA
GRATIS

Magazyn turystyczny / Turistický magazín 

Czechia
Year / Jahrgang 11 | November 2017–February / November 2017–Februar 2018www.travel-eye.eu

FREE OF CHARGE
KOSTENLOS

Tourist magazine / Reisemagazin

EYETR
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Relax, advent, winter…

Entspannen, Advent, Winter…

www.kampocesku.cz

ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník XI., listopad 2017

Neříkejte, že žijeme 
jenom jednou. 
Není to pravda. 
Žijeme znovu každé 
ráno. Umíráme 
jen jednou.

-Jan Tříska-

Už zase jen 
vánoční 
kapři

Historie vzniká 
v budoucnosti

ZDARMATuristický magazín ročník VII., červen 2017

NA VÝLET
ZA HISTORIÍ Speciál PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ
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65. ročník

S námi máte přehled!

19. – 28. 11. 2017

Rudol� num, Dvořákova síň & Pražská konzervatoř

KLAVÍRNÍ 
FESTIVAL 
RUDOLFA 
FIRKUŠNÉHO
5. ročník 

Rudol� num, Dvořákova síň & Pražská konzervatoř

FIRKUŠNÉHO

19. – 28. 11. 2017

KLAVÍRNÍ 

www.� rkusny.cz

Pr
až

ské jaro uvádí ≈
 Prague Spring pres

en
ts

 ≈

Za � nanční podpory O� ciální hotelO� ciální automobilMediální partner

KFRF_PrazskyPrehled_124x124.indd   1 17.10.2017   10:00:08
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www.kampocesku.cz

Jezdecká socha T. G. Masaryka v Lánech
Tomáš Garrigue Masaryk (7. března 1850 
Hodonín – 14. září 1937 Lány), český státník, 
filozof, pedagog, první prezident Československé 
republiky, je také označován za prezidenta 
osvoboditele. Lány coby Masarykovo oblíbené 
letní sídlo, ale i místo jeho posledního odpočinku, 
jsou spjaty s jeho osobností i odkazem.

Není tedy divu, že jeho jezdecká socha v mírně 
nadživotní velikosti byla slavnostně odhalena 
v předvečer 160. výročí jeho narození, 6. března 
2010, právě zde. Autorem je Petr Novák 
z Jaroměře. Sousoší Masarykovy první jezdecké 
sochy bylo odlito v umělecké slévárně HVH 
v Horní Kalné a znázorňuje prezidenta, který 
sedí a přemýšlí na pasoucím se koni. Autor se 
snažil takto ztvárnit ty Masarykovy povahové 
rysy, které jej činily jedinečným. Ale také 
moudrým a zároveň dobrosrdečným člověkem 
s velkým rozhledem a nezměrnou vůlí spojenou 
s vírou ve smysl světa. Náklady na vytvoření 
sousoší byly hrazeny z veřejné sbírky a příspěvku 
Středočeského kraje. Socha je umístěna před 
budovou Muzea T. G. Masaryka v Lánech.  

Den, kdy vychází… n KAM po Česku n Pražský přehled kulturních pořadů n Travel EYE n OPEN Czechia n státní svátky  

VY
DAVATELSTVÍ
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Redakce si vyhrazuje právo změny termínů vydání. © Vydavatelství KAM po Česku, s. r. o. Tisk magazínů redakce KAM po Česku zajišťuje tiskárna
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Milí čtenáři, 

hrátky paní Zimy zatím nekončí a dny 
se prodlužují pomalu. Čerpat síly 
v tomto náročném období se dá růz-

ným způsobem. Někdo zaleze pod peřinu a vystrčí nos 
až na jaře, další se láduje multivitaminovými přípravky, 
doufaje, že tím chřipku a jiné nemoci zažene, jiní se však 
vydávají do přírody nebo za kulturou. Myslím, že poslední 
možnosti jsou ty nejúčinnější. 
Mojí první kulturní pozvánkou je návštěva nové expozi-
ce v Obecním domě, která nabídne více jak 120 obrazů 
známého a oblíbeného českého malíře Kamila Lhotáka. 
Jeho žluté balony v ohradě si nenechejte ujít. Výstava 
začíná 7. února.
Pražský hrad pojal oslavy 100. výročí vzniku naší republiky 
vcelku důstojně. Již od ledna probíhá v prostorách Císařské 
konírny výstavní projekt Založeno 1918. V jeho rámci bude 
možno zhlédnout historické památky z počátků českého 
národa a poučit se o základech české státnosti. Jak pravil 
klasik: „Historie je učitelkou života“.
Folklórní slavnosti jsou u nás spojovány spíše s venkovem, 
ale i v Praze lze navštívit masopustní veselice, které pro-
běhnou např. na Žižkově, Malé Straně, Letné, v Břevnově 
či Hostivaři. Neváhejte a přidejte se.
Přeji vám radostnou mysl a pevné zdraví.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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  POČÁTKY STARÉHO BARRANDOVA (90 let)

Jednoho mladého stavaře ve 20. letech na cestě po USA 
uhranuly zahradní vilové čtvrti v Kalifornii. Byl to Václav 
M. Havel, otec prezidenta Havla. Po návratu domů hledal 
lokalitu pro podobnou výstavbu v Praze. Roku 1927 se stal 
majitelem pozemků na kopci Habrová a nová čtvrť byla po-
dle skály nad Vltavou pojmenována Barrandov. Stavební 
práce začaly na příjezdové serpentině 24. 2. 1928.

Vůdčím duchem Havlova týmu se stal Max Urban. První dvě vily 
„na ukázku“ navrhl právě on a Vladimír Grégr. V první fázi bylo roz-
prodáno 40 parcel, v roce 1930 bylo stavebně připraveno dalších 
60 parcel. Majitelé stavěli své vily ve funkcionalistickém stylu, jiné 

v romantickém stylu a projektovala je řada významných architek-
tů. Samostatným Urbanovým dílem je areál vyhlídkové restaurace 
s rozsáhlou parkovou úpravou. Výkopové práce začaly 27. března 
1929 a už 27. září téhož roku byly „Terasy na Barrandově“ dány 
částečně do provozu. V opuštěném lomu pod nimi byl v srpnu 
1930 zpřístupněn 50 m dlouhý bazén se skokanskou věží (arch. 
Václav Kolátor), obklopený amfiteátrem tribun. Po dokončení měl 
celý podnik kapacitu 3 500–4 000 míst. V roce 1930 se budovala 
také dnešní ulice Lumiérů. Na jejím konci se Miloš Havel (bratr de-
velopera) rozhodl postavit sídlo a ateliéry svého filmového studia 
A-B. Podle projektu M. Urbana se vystavěly v letech 1931–1933. 
Dodnes dobře slouží svému účelu.

Aleš Krejčí

  KAM ČERT NEMŮŽE... (95 let)

Zdeněk Podskalský, český televizní a filmový režisér i herec, 
se narodil 18. února 1923 v šumavských Malenicích. Již od 
dětství chtěl být ochotnickým hercem, ale míval velkou tré-
mu, proto od tohoto plánu upustil.

Začal studovat na reálném gymnáziu ve Strakonicích, které 
ukončil maturitou v roce 1942. Po válce pokračoval studiem 
sociologie, psychologie a divadelní vědy na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy (1945–1949). Láska k filmu jej přivedla ke 
studiím na FAMU. V lednu 1951 přešel na Vysokou filmovou ško-
lu v Moskvě (VGIK), kterou absolvoval jako kandidát estetických 
věd. Zdeněk Podskalský režíroval celý život komedie, často se 

jednalo o filmy na bázi muzikálu, což byl jeho oblíbený žánr. 
K jeho nejúspěšnějším filmům patří například Kam čert nemů-
že (1958), Bílá paní (1964), Světáci (1969), Noc na Karlštejně 
(1973) a řada dalších. Koncem 70. let navázal spolupráci 
s „cimrmanology“ Smoljakem a Svěrákem, výsledkem byla 
komedie o dvanáctisměně bytů s názvem Kulový blesk. Byl 
autorem a zároveň režisérem řady silvestrovských večerů ČT, 
včetně těch nejproslulejších. Dlouhá léta žil v Praze, v nárožní 
věži Mostecké ulice s výhledem na chrám sv. Mikuláše. Životní 
partnerkou mu byla po 27 let Jiřina Jirásková. Zdeněk Podskal-
ský zemřel 29. 10. 1993, ve věku 70 let. 

Andrea Kepplová 

4  kalendárium
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4. 2. 1928 (90 let)
Narodil se herec, komik, režisér a legendární bavič Jiří 
Císler. V televizi se podílel na několika pohádkách, např. 
Jak se peče štěstí nebo Doktorská pohádka. Jeho hlas 
byl spojen s pořadem Studio Kamarád, kde namlouval 
postavičku Harryho Šoumena, nebo s televizním seriálem 
Šmoulové, kde daboval čaroděje Gargamela. 

11. 2. 1798 (220 let)
Narodil se významný léčitel Johann Schroth, zakladatel 
Lázní Dolní Lipová. Nejprve léčil domácí zvířata, později 
i pacienty. Jeho léčebné metody byly poměrně neotřelé. 
V lázních zavedl až drastické diety, omezoval pití vody 
a pacientům předepisoval střídání suchých dnů s půsty, 
doplňované pitím vína. 

11. 2. 1878 (140 let)
V Plzni se narodil Rudolf Vojtěch Špillar, český malíř 
a autor příruček o fotografování. V letech 1919 až 1923 stu-
doval u profesora Nechleby na pražské akademii. Je znám, 
jako autor aktů, krajin a zátiší. Byl bratrem malířů Jaroslava 
a Karla Špillarových. 

13. 2. 1758 (260 let)
V Asparn an der Zaya se narodil Josef Hardtmuth, rakouský 
architekt a zakladatel firmy KOH-I-NOOR Hardtmuth. Byl mi-
mořádně nadanou a všestrannou osobností s mnoha zájmy. 
Mimo jiné navrhl několik staveb v Lednicko-valtickém areálu. 
Nám je znám především jako vynálezce tužky.

14. 2. 1933 (85 let)
Narodila se česká filmová a divadelní herečka Míla 
Myslíková. Za svůj život ztvárnila spoustu rolí. 
Nezapomenutelnou roli měla např. ve filmu Jak utopit 
doktora Mráčka (vodnice Wassermanová) anebo v prvních 
čtyřech „básnických“ komediích Dušana Kleina (starostlivá 
maminka Šafránková).

1838
(180 let)

Josef Ladislav 
Turnovský
* 9. 2. 1838
† 8. 2. 1901

český novinář, 
spisovatel

1848
(170 let)

Karel Klostermann
* 13. 2. 1848
† 16. 7. 1923

český spisovatel 
německé národnosti

1628
(390 let)

Humprecht Jan 
Černín

* 14. 2. 1628
† 3. 3. 1682

český šlechtic 
a diplomat

  KOČOVNÝ ŽIVOT MILOVNÍKA UMĚNÍ 
I ŽEN (210 let)

Josef Kajetán Tyl zasvětil svůj život dramatickému umění. 
Jeho vlastenecké cítění, literární, publicistická, překlada-
telská, a především rozsáhlá divadelní činnost mu vynesly 
nejen uznání a popularitu, ale také mnoho dluhů, bídu 
a nakonec i smrt.

Autor slov české hymny se narodil 4. února 1808 v Kutné Hoře 
jako Josef Kajetán Till. Po gymnaziálních studiích v Kutné Hoře, 
Praze a také v Hradci Králové, kde pobýval u dramatika Václava 
Klimenta Klicpery, se přihlásil na Filozofickou fakultu Karlovo-Fer-
dinandovy univerzity. Studium však nedokončil, neboť se v roce 

1829 přidal k německé kočovné společnosti. Zde se seznámil se 
svou budoucí ženou Magdalenou Forchheimovou. S ní a také s její 
sestrou Annou, která Tylovi porodila devět dětí, vytvořil kuriózní 
manželský trojúhelník. V roce 1831 se Josef Kajetán Tyl vrátil 
zpět do Prahy, kde nejprve přijal místo účetního. Následně se 
začal věnovat redakční činnosti v Květech českých a také založil 
Kajetánské divadlo. Od roku 1835 začal řídit česká představení 
ve Stavovském divadle. Ve čtyřicátých letech 19. století se z Tyla 
stal miláček národa – organizoval kulturní život, vydával svá 
prozaická díla, získal cenu Matice české a byl zvolen poslancem 
říšského sněmu. Kvůli ostrým politickým kritikám nakonec přišel 
o místo ve Stavovském divadle a v roce 1851 se rozhodl odejít 
z Prahy ke kočovné divadelní společnosti. Pod tíhou dluhů a těžce 
nemocen umírá v Plzni roku 1856.

-TreBl-

Portrét Josefa Kajetána Tyla od malíře Jana Vilímka
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  NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ (670 let)

Římsko-německý král Karel IV. založil 8. února 1348 Nové 
Město pražské, kterému udělil stejná práva, jakým se těšilo 
Staré Město. K založení došlo především kvůli přibývajícímu 
počtu obyvatel tehdejší Prahy a zároveň i díky jejímu vzrůs-
tajícímu významu jakožto sídelního města. 

Pro založení byly panov-
níkem brány v úvahu pro-
story na levém i pravém 
břehu Vltavy. Pro lepší 
přístup k vodě byl nako-
nec zvolen ten pravý, mezi 
Starým Městem a Vyše-
hradem. Již 28. března 
1348 Karel VI. slavnostně 
položil základní kámen 
ke stavbě hradeb Nové-
ho Města. Ve své době 
se jednalo o mimořádný 
počin především proto, že 

si panovník při založení Nového Města počínal opravdu velkoryse. 
Urbanistickou koncepcí předběhl svou dobu a místo křivolakých 
a úzkých uliček využil existující prostor pro zbudování tří tržišť 
vzájemně spojených širokými ulicemi. Propojením tehdejšího 
Dobytčího trhu, Koňského trhu a Senného trhu fakticky vytvořil 
dopravní okruh s napojením na další osady. Za zmínku stojí i to, že 
při výstavbě bylo nařízeno budovat domy toliko kamenné a jedno-
patrové. Aby vše proběhlo rychle, osvobodil Karel IV. stavebníky 
od daní a poplatků, když své dílo dokončí do osmnácti měsíců. 
Zároveň tento moudrý panovník dbal na dodržování stanovených 
termínů výstavby i dodržení všech plánů, a to pod pohrůžkou přís-
ných trestů. Pokud by došlo k porušení výše zmíněných pravidel, 
mohly být tyto domy i zbourány.

Miroslav Foltýn

Nejstarší dochovaný pohled na Prahu (1493), Schedelova Kniha kronik, pohled z Vyšehradu

  JEDNOOKÝ KRÁL (790 let)

Budoucí čtvrtý český král z rodu Přemyslovců Václav I. 
(1205–1253) byl druhorozeným synem Přemysla Otakara 
I. a Konstancie Uherské. Od dětství byl zvláštní – neurotický, 
možná psychicky chorý. Miloval potulky hlubokým lesem, 
rád lovil… A právě při jednom z lovů přišel o levé oko a vy-
sloužil si přízvisko Jednooký.

Otec nechtěl po-
nechat synovu 
existenci náhodě, 
a tak jej ve dvou 
letech zasnoubil 
s Kunhutou Štauf-
skou (Kunhutě 
bylo asi sedm). 
V  jedenácti zajis-
til synovo navr-
žení na českého 
krále na shromáž-
dění české šlechty 
v  Praze (1216) 
a  uspěl. Druhého 
dne již chvátal 
posel za císařem 
Fridrichem II. 
Štaufským, který 
26.  7. s  volbou 

také souhlasil. V devatenácti letech syna s Kunhutou oženil 
(1224) a ve třiadvaceti, 6. února 1228, jej nechal korunovat 
„mladším králem“.

Eliška Procházková

Václav I., Gelnhausenův kodex z přelomu  
14. a 15. stol.

Novoměstská radnice
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17. 2. 2018 (220 let)
Ve Slaném se narodil český malíř Josef Matěj Navrátil. 
Vyučil se malířem pokojů u svého otce. Po studiu na 
Akademii se stal malířem-dekoratérem. Byl také vynika-
jícím krajinářem a autorem zátiší. Jeho tvorba inspirovala 
fotografa Josefa Sudka při zaznamenávání kolínské krajiny. 

22. 2. 1973 (45 let)
V Praze byl zahájen provoz na Nuselském mostě, jenž 
se klene nad Nuselským údolím. Spojuje Pankrác a vzdá-
lenější jihovýchodní části města s Karlovem a se středem 
města. Je dlouhý 485 m a široký 26,5 m. Průměrná výška 
je 42,5 m nad údolím. V roce 2000 získal ocenění Stavba 
století v kategorii Dopravní stavby.

22. 2. 1998 (20 let)
Čeští hokejisté, pod vedením trenéra Ivana Hlinky, vybo-
jovali na zimních olympijských hrách v japonském Naganu 
zlaté medaile. Finálová bitva s Ruskem dlouho hledala 
svého střelce. Nakonec ho našla. Do 49. minuty zasadil 
svoji životní trefu Petr Svoboda.

24. 2. 1948 (70 let)
Ve 12 hodin začala hodinová generální stávka, 
která měla prosadit sociální a ekonomické požadavky. 
Sociálnědemokratičtí ministři Václav Majer a František 
Tymeš podávají demisi. Prezident Beneš ji přijal a doplnil 
vládu podle Gottwaldovy předlohy. Protestní demonstrace 
byla potlačena a komunistická vláda slavila Vítězný únor.

26. 2. 1898 (120 let)
V Slavětíně u Loun se narodil český lyrický básník 
Konstantin Biebl. Je řazen k představitelům proletářské 
poezie, poetismu a surrealismu. Od roku 1919 publi-
koval v časopisech Host a Kmen, v Lidových novinách 
i v Literárních novinách. Byl členem Devětsilu a zakládají-
cím členem Surrealistické skupiny.

1853
(165 let)

Jaroslav Vrchlický
* 17. 2. 1853
† 9. 9. 1912

český spisovatel, 
básník, dramatik 

a překladatel

1523
(495 let)

Jan Blahoslav
* 20. 2. 1523

† 24. 11. 1571
český spisovatel, kněz 

a biskup jednoty 
bratrské

1918
(100 let)

Svatopluk Beneš
* 24. 2. 1918
† 27. 4. 2007

český divadelní 
a filmový herec

  KRVAVÝ HODOKVAS (1 015 let)

Boleslav III. Ryšavý (okolo 965–1037) byl českým kníže-
tem v letech 999–1002 a krátce roku 1003. Jeho násilnická 
vláda byla korunována snahou zbavit se svých bratrů coby 
konkurentů.

Roku 1001 uprchli jeho bratři Jaromír (na příkaz Boleslava 
vykastrován) a Oldřich, který měl být na Boleslavův příkaz za-

vražděn, do Bavorska. 
Roku 1002 povstali proti 
Boleslavovi Vršovci, a tak 
se Boleslav III. uchýlil 
k  Boleslavu Chrabrému 
do Polska. Jakmile byl 
v lednu 1003 Boleslavem 
Chrabrým opět dosazen 
na český knížecí stolec, 
9.  února 1003 slíbil od-
pouštění dřívějším od-
půrcům. Krátce nato však 
vyvraždil nenáviděné 
Vršovce při „krvavém ho-
dokvasu vyšehradském“ 

(podle Veleslavína), což vyvolalo povstání. Boleslav Chrabrý tedy 
povolal svého chráněnce do Polska. Následně jej nechal oslepit 
a uvěznit. Nikým neželen vězeň Boleslav III. umírá roku 1037.

Josef Grof

Boleslav III., znojemská rotunda sv. Kateřiny

Rotunda sv. Kateřiny, Znojmo
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 zrozhovor
  DORIAN GRAY VE SPOLEČNOSTI 
ZÁŽITKŮ
Rozhovor s Martinou Kinskou

Je divadelní dramaturgyní i úspěšnou autorkou a režisérkou. 
A z domovského Švandova divadla to má do Kinského zahra-
dy co by kamenem dohodil. Jak ale sama říká, se slavným 
šlechtickým rodem příbuzná není, prý snad možná s nějakou 
chudou větví. Práce Martiny Kinské ale bohatá je. Už její hra 
Pankrác ´45 sklidila uznalé recenze a u Švandů je neustále 
vyprodaná. A teď se jako autorka a režisérka pustila do Obra-
zu Doriana Graye, inscenace podle slavného románu Oscara 
Wildea. Premiéra je 10. února.

Vzpomenete si, kdy jste Obraz Doriana Graye četla poprvé? 
Bylo to, tuším, někdy v prvním či druhém ročníku na gymnáziu. 
Vzhledem k věku převládl zcela neomylně romantický pohled, 
značně zjednodušený. Naštěstí jsem však v sobě stále měla nut-

kání se ke knize vracet, 
dokonce několikrát od 
té doby, možná šlo 
o tušení, že je v ní toho 
ukryto mnohem více. 

Co rozhodlo, že jste 
se Wildeův text 
rozhodla převést 
do podoby divadel-
ní hry?
Prvním impulsem 
byla eseje sociologa 
Jana Kellera „Dorian 
Gray a společnost 
zážitku“ a druhým 
detailnější propátrání 
života Oscara Wildea. 

Obé mě donutilo číst román jinak. Vnímala jsem mnohem ostřeji 
ironii až cynismus, který ovšem pramení z jisté přecitlivělosti, ze 
sebeobrany, z vědomí patu, do něhož se člověk ve svém životě 
může dostat. 

Jaké téma vás při přepisu látky do podoby divadelní hry 
zaujalo nejvíc?
Určitě – a právě i díky eseji Jana Kellera a postřehům dalšího 
sociologa Gerharda Schulzeho – mě zaujal způsob existence a jed-
nání společnosti, která staví subjektivní vjem nade vše. Pouze 
subjektivní hodnocení je bráno v potaz, jde primárně o „můj zá-
žitek“. Tím je značně posílena důležitost ega, které se chtě nechtě 

rozpíná a zkouší, kam až může jít. Ono pokoušení hranic může být 
na jednu stranu cosi jako adrenalinový sport a touha po neustále 
novém, na druhé straně ale dost dobře také jakási provokace 
a zoufalé volání po řádu. Zkoušíte, kam až můžete zajít v naději, 
že někdo řekne „Tak dost“.

Ještě něco jste z předlohy „vytáhla na jeviště“?
Zajímá mě také téma, které se vynořuje ve většině mé práce, 
a tím je odpovědnost za své činy. Včetně odpovědnosti za to, co 
člověk vytvoří a jak vědomě na někoho působí. V románu je to 
chytře zobrazeno hned v několika rovinách. Ani Dorian, ani jeho 
přítel Henry ale neuniknou tomu, aby se za svými činy nemuseli 
v určitý moment ohlédnout.

Proč jste do titulní role obsadila právě Ondřeje Krause, 
čerstvého absolventa brněnské JAMU?
Ondřeje jsem poprvé viděla u nás v divadle při konkurzu na roli 
syna v inscenaci Pohřeb až zítra, kterou ve Švandově divadle 
chystal režisér Daniel Hrbek. Na roli v Pohřbu byl ale moc „starý“. 
Když poté padlo rozhodnutí inscenovat Wildeův román, napadl 
mě Ondřej okamžitě.  Zcela zásadní pro mě byla jeho schopnost 
proměny, včetně proměn energií a usebrání se k rychlým střihům.

Na inscenaci spolupracujete se světově úspěšnou choreo-
grafkou a tanečnicí Miřenkou Čechovou. Jak jste se daly 
dohromady?
K práci na inscenaci jsem záměrně nepřizvala „pohybáře“ či cho-
reografa, který secvičí čísla a ta se pak nějak dolepí k ostatním 
scénám, ale někoho, kdo primárně vyjadřuje příběh skrze tělo a je 
tak spoluautorem celého konceptu. Právě jsem měla asi ojedinělý 
záchvat drzosti, takže jsem zkusila i na podnět Radima Vizváryho 
oslovit Miřenku, s níž jsme se do té doby osobně neznaly. A jsem 
za to velmi ráda. Její uvažování o věcech bylo velmi inspirativní 
už před samotným zkoušením. Bylo zřejmé, že málokdo se umí 
tak podnětně ptát.

Pro redakci připravil Martin Sládeček

Martina Kinská a Miřenka Čechová na zkoušce v kavárně v Pavilonu Grébovka, 
foto © Michal Hančovský

Martina Kinská, foto © Alena Hrbková
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 zredakce zve
  16. ROČNÍK FESTIVALU NOVÉHO 
DIVADLA MALÁ INVENTURA

Na konci února Praha opět ožije divadlem. Ale také kultur-
ním networkingem, diskusemi, workshopy a v neposlední 
řadě i slavnostním udílením cen České divadelní DNA. Malá 
inventura začíná 21. února a po dobu osmi dnů zve všechny 
příznivce nového divadla hned na dvanáct festivalových 
míst, převážně na Praze 7.

Festival odstartuje v pořadí už čtvrté předávání cen Česká divadelní 
DNA v holešovické La Fabrice. V rámci hlavního programu budou pak 
následovat například matadoři postdramatického divadla Handa 
Gote Research & Development s představením Die Rache ve Studiu 
ALTA či Navždy spolu vždy perfekcionistické Farmy v Jeskyni v DOXu. 
Ve Werichově vile se zase v zářivé freakshow představí Roštěnky 
u Tiffanyho a MeetFactory uvede Počátek veškeré lásky a ukáže, jak 
jednoduše se může spokojený život mladé bohaté rodiny rozložit 
na prvočinitele. Malá inventura nabídne celkem 20 divadelních 
představení i bohatý doprovodný program.

Návštěvníci festivalu se mohou mimo jiné těšit například i na pro-
jekt Horizont 8 – sondu do proměn společensko-historické situace 
v České republice i nejbližšího okolí, která otevírá „osmičkový“ rok. 
Letos festival propojuje rekordní počet divadel a kulturních institucí 
s centrem v holešovickém Studiu ALTA. Zde bude mít festival zázemí 
pro většinu doprovodných a networkingových akcí.
Přijďte se setkat, diskutovat nebo se třeba jen pobavit na festivalový 
večírek. To je Malá inventura po šestnácté. A zase s tím kuřetem!

Pro redakci připravil Petr Pola

foto © Patrik Borecký

foto © Dita Havránková

  ADAPTACE KLASICKÉHO RUSKÉHO 
DÍLA I SOUČASNÁ TRAGIKOMEDIE 
O MODERNÍM MATEŘSTVÍ
Městská divadla pražská připravují 
březnové premiéry

Nový rok začal v Městských divadlech pražských zkoušením 
inscenací, které diváci poprvé uvidí v březnu. Režisér Pavel 
Khek připravuje v Divadle Rokoko novou adaptaci jednoho 
z nejvýznamnějších děl světové literatury – Idiota od Fjodora 
Michajloviče Dostojevského. Na scéně Divadla ABC pak nastu-
duje Petr Svojtka inscenaci na ryze ženské téma I♥MAMMA 
od současné izraelské dramatičky Hadar Galron o radostech 
a strastech moderního mateřství.

První březnovou premiérou bude nová adaptace klasického díla 
světové literatury Idiot od Fjodora Michajloviče Dostojevského. 
Pod režijním vedením Pavla Kheka ožije příběh knížete Myškina, 
který se vrací ze Švýcarska do rodného Ruska. Setkává se s rodinou 
Jepančinových a jejich dcerami, Rogožinem i krásnou Nastasjou 
Filippovnou a jejich životy se osudově propletou. Jak si kníže 
Myškin ve své nekonečné dobrotě poradí s brutální přízemností? 
Nalezne smysl lidského bytí ve zkaženém světě zaprodaném po-

žitkům, mamonu a bezohlednému, dravému sobectví? Premiéra 
inscenace se odehraje 10. března 2018 v Divadle Rokoko. V hlavní 
roli knížete Myškina se představí Aleš Bílík. V dalších úlohách divá-
ci uvidí například Jiřího Hánu, Ninu Horákovou, Petru Tenorovou, 
Stanislavu Jachnickou a další.
O týden později se na jevišti Divadla ABC poprvé rozehraje tragi-
komedie o radostech a strastech matek v současné době s názvem 
I♥MAMMA. Autorkou hry je izraelská dramatička Hadar Galron, 
která je u nás známá svou inscenací Mikve. Hlavním tématem 
jsou důležité mezníky v životě ženy – těhotenství a mateřství. 
Jak se s nimi vyrovnají hlavní hrdinky této hry? To budou moci 
diváci poprvé posoudit 17. března 2018. Na jevišti uvidí například 
Zuzanu Kajnarovou, Henrietu Hornáčkovou, Terezu Vítů, Denisu 
Pfauserovou nebo Lenku Zbrankovou.

-red-

Idiot, Aleš Bílík, foto © Alena Hrbková

www.kampocesku.cz redakce zve  9



fot
o ©

 W
iki

m
ed

ia 
Co

m
m

on
s, 

au
to

r D
av

id 
Se

dle
ck

ý a
 M

ar
ie 

Čc
he

idz
eo

vá

 zohlédnutí
  ELEGÁN FILMOVÉHO PLÁTNA

Slavný milovník a gentleman patřil k legendám prvorepub-
likového filmu a během svého uměleckého života vytvořil 
desítky nezapomenutelných rolí. Jeho náručím prošly ty 
nejkrásnější a nejslavnější herečky, jako byly Lída Baarová, 
Hana Vítová nebo Nataša Gollová. 

Svatopluk Beneš se narodil 24. února 1918, takže byl o pár měsíců 
starší než naše republika. Bylo to v Roudnici nad Labem a jeho 
tatínek byl traťmistr Petr Beneš. Krátce po svém narození byl 
pokřtěn na jméno Svatopluk Alexej. V rodném městě prožil krásné 
dětství a rodiče se jemu i dalším třem sourozencům velmi věno-
vali. Své první herecké zkušenosti získal v roudnické ochotnické 

společnosti Mladá scéna, která se inspirovala humorem populární 
dvojice V+W. Maminka Růžena si přála, aby se malý Aťa, jak mu 
říkala, stal učitelem. Po zhlédnutí zvukového filmu Muži v offsidu 
(1931) se Svatopluk rozhodl, že chce být definitivně hercem. Jeho 
rozhodnutí odejít v patnácti letech z roudnického gymnázia na 
Státní konzervatoř do Prahy se doma nesetkalo s porozuměním. 
Maminka zpočátku budoucího herce kryla, ale když se to nakonec 
dozvěděl otec, odmítl platit synovi v Praze nájemné. Mladý Beneš 
proto musel každý den v pět hodin ráno vstávat na vlak a domů se 
vracel posledním vlakem po půlnoci. Jako syn zaměstnance drah 
měl totiž jízdenku zadarmo. 
Během studií se mu poštěstilo zahrát si epizodní roličky v ND 
a hlavně se již objevil ve filmech Hudba srdcí (1934) a Studentská 
máma (1935). Pak přišla nabídka z Vinohradského divadla v Praze, 
to bylo v roce 1937, kdy už měl za sebou první filmové role. Na 
tu zásadní si však Beneš musel ještě dva roky počkat – přišla 

s filmem Ohnivé léto (1939), kde měl za partnerku světově pro-
slulou krásku Lídu Baarovou. „Měl jsem před ní trému, ale ona mi 
hned nabídla tykání a při natáčení milostné scény mě dokázala 
uvolnit,“ prozradil herec po letech v jednom z rozhovorů. Teprve 
potom se Beneš objevil ve filmové adaptaci románu Viléma Mrš-
tíka Pohádka máje (1940), kde jako student Ríša sváděl něžnou 
Helenku v podání půvabné Nataši Gollové. Z dalšího slavného fil-

mu Noční motýl (1941) si pak určitě každý z nás vybaví proslulou 
scénu, kdy Beneš jako poručík Kala znásilní krásnou Hanu Vítovou. 
V té době na filmovém plátně něco nevídaného. A opět u toho 
nesměl chybět proslulý filmový milovník Svatopluk Beneš. V době 
protektorátu šel oblíbený elegán doslova z role do role a navíc v té 
době prožíval i milostný vztah s další slavnou hvězdou stříbrného 
plátna – Adinou Mandlovou. 
Herec Svatopluk Beneš, jeden z největších prvorepublikových 
milovníků, měl v sobě eleganci a šarm gentlemana a navíc oplýval 
smyslem pro humor. Bohužel po roce 1948 nastal úplný konec 
filmových milovníků a herec s nálepkou buržoazního elegána se 
musel přeorientovat na zcela odlišné role. Naštěstí ještě přišlo 
několik zajímavých hereckých příležitostí, jako byla nezapome-
nutelná role nadporučíka Lukáše ve filmech Dobrý voják Švejk 
(1956) a Poslušně hlásím (1957), nebo vrah-drogista v komedii 
Drahé tety a já (1974) či T. G. Masaryk ve filmu Člověk proti zkáze 
(1989). V roce 1998 obdržel Svatopluk Beneš Cenu Thálie za ce-
loživotní dílo. Poslední filmový milovník a pravý gentleman nás 
opustil 27. dubna 2007. 

Marcela Kohoutová

Svatopluk Beneš někdy kolem roku 1938

Pamětní deska na rodném domě v Roudnici nad Labem
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 zknižní tipy
  PRAŽSKÉ BAHNO
Karel Ladislav Kukla 

Pochybné hospody a bary, doupata neřesti, šejdíři, zloději a vy-
vrhelové ve stínech periferie a všelijaké další ztracené existence, 

i ti tvoří jednu z podob pr-
vorepublikové Prahy, jak 
ji zachytil podle osobního 
svědectví český novinář 
a dramatik Karel Ladislav 
Kukla, reportér Národní 
politiky, nejčtenějšího 
českého deníku přelomu 
19. a 20. století. Historky 
z prostředí hospod, ná-
leven, nevěstinců, barů 
a tančíren nezaměnitel-
ných jmen: Zelená žába, 
Žbluňk, Jedová chýše. Pří-

běhy z Černé Indie, Hotelu Díra nebo polepšovny. Osudy lidí, kteří 
žili na společenské periferii a nebyli jen figurkami: Papka-Kaprál, 
Lojza Rasík, Démon Jana, Tonka-Myš fórová. Obraz odvrácené 
tváře Prahy mezi dvěma světovými válkami.
cena: 249 Kč
www.albatrosmedia.cz

  ZDRAVÉ DOBROTY
Inmanová Henrietta

Publikace plná inspirativních receptů, podle kterých můžete 
připravovat sladké i slané pamlsky zcela bez lepku, mléčných 

výrobků a rafinované-
ho cukru. V první části 
ukáže vyučená cukrářka 
Henrietta Inmanová, jak 
zásobit spíž nejrůznější-
mi místními, sezonními 
a průmyslově nezpra-
covanými ingredience-
mi. Poté prozradí své 
základní recepty včetně 
nepostradatelných rad, 
jak namáčet a sušit oře-
chy, semínka, luštěniny 

a pseudoobiloviny a jak si vyrobit vynikající ořechová mléka, 
krémy a másla, bezlepkové těsto či lahodné domácí marmelády. 
V knize najdete přes 75 nafocených receptů na dorty, muffiny, 
chlebíčky, raw dezerty, dortíky a koláčky. 
cena: 369 Kč
www.kniha.cz

  VĚCI, KTERÉ UVIDÍTE, JEN KDYŽ 
ZPOMALÍTE
Haemin Sunim

Průvodce na cestě k vnitřnímu klidu a rovnováze pro moderního 
člověka. Tato knížka plná duchovní moudrosti zen-buddhismu 

přináší příležitost 
k  zamyšlení nad 
různými oblastmi 
lidského života. Vě-
nuje se mimo jiné 
tématům mezilid-
ských vztahů, práce, 
lásky a spirituality 
a zdůrazňuje důleži-
tost nalezení hlubší-
ho vztahu a soucitu 
nejen vůči ostatním, 
ale i vůči sobě samé-
mu. Jednoduchou 
a srozumitelnou for-

mou esejů a krátkých poselství, s nadhledem a pochopením pro 
člověka žijícího současným hektickým životním stylem inspiruje 
čtenáře k jinému pohledu na svět a k hledání cesty ke šťastnější-
mu a vyrovnanějšímu životu. Učte se skutečně vnímat okamžiky 
svého života a nacházet cestu ke klidu, vyrovnanosti a štěstí.
cena: 298 Kč
www.jota

  ENCYKLOPEDIE VELMI DŮLEŽITÝCH VĚCÍ 
pro děti, které chtějí všechno vědět

Malí objevitelé od 4 do 7 let se v této přehledné encyklope-
dii s bohatými ilustracemi dozvědí vzrušující a velmi důležité 

informace o světě, 
který je obklopu-
je: o  vesmíru, 
o  minulosti naší 
planety, o konti-
nentech, o příro-
dě, o vědě, obje-
vech či umění, ale 
také o lidech, kteří 
planetu obývají, 
o  vlastním těle 
a vůbec o spoustě 
dalších věcí, které 
v jiných knihách 

nenajdou. Pro zvídavé děti je tato knížka k nezaplacení!
cena: 399 Kč
www.knizniklub.cz
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Kdy se slaví Roš ha-šana 
a kam zajít na nejlepší 
gefilte fiš?
Poradí vám brožura Praha:židovská!

Najdete ji ve všech návštěvnických 
centrech Prague City Tourism 
nebo zdarma ke stažení na 
www.prague.eu



 zpražská 
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 ÚNORU 2018 

1. 2. / ČT
JAK A  KDE SE V  PRAZE OBCHODOVALO – PŘEDNÁŠKA.   
Představíme si něco málo z historie obchodování a následně si 
budeme povídat o pražských trzích, tržištích, tržnicích, krámech 
i obchodních domech s doprovodným obrazovým materiálem. 
POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 v sále PCT, 
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. Milada 
Racková

3. 2. / SO
STAVOVSKÉ DIVADLO.   Návštěvníky zveme na prohlídku vy-
braných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde 
kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé 
zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme divadlo, kde 
sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. POZOR! - omezený 
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla 
(ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Eva Sokolová
KOSTEL SV. MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ.   Pojďte s námi 
navštívit nejslavnější barokní chrám Prahy, na  jehož stavbě 
se podílelo několik generací významných architektů. POZOR! 
- omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do kostela 
na Malostranském náměstí. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude 
vybíráno vstupné do kostela 70/50 Kč. Marie Hátleová
SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ III.   Naše cesta povede tentokrát 
z Petrského náměstí do Zlatnické a Truhlářské ulice. Kromě za-
jímavých funkcionalistických domů si připomeneme i Jaroslava 
Haška a Švejkovu hospodu na Kuklíku. Ukážeme si místo, kde 
tvořil Václav Brožík, kde redigoval své Květy J. K. Tyl nebo kde 
složil text naší hymny. Půjdeme také okolo místa, kde žili Máchova 

Lori a malíř Josef. M. Navrátil. Připomeneme si osobnosti pres-
tižního gymnázia J. S. Gutha-Jarkovského, jako byl Josef Pekař, 
František Drtina i jeho absolventy, např. Jana Wericha, Vladimíra 
Holana, V. V. Štecha, Josefa Charváta a další. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 na Petrském náměstí pod pla-
tany. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.   Prohlídka 
v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavíra-
cí době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navští-
víme středověké síně i  novodobé reprezentační sály radnice. 
Komentovanou prohlídku s  rozšířeným výkladem zakončíme 
pod povrchem radnice, kde se ukrývá rozsáhlý systém román-
sko-gotického podzemí. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského 
orloje). Jednotná cena 250 Kč. Josefina Jelínková

4. 2. / NE
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE VI.   Tentokrát prozkoumáme 
pražské průchody kolem Revoluční a Dlouhé ulice, kde najdeme 
především ty prvorepublikové. Ukážeme si také místa, kde sice už 
dnes průchody nenajdeme, ale můžeme si udělat představu, jak 
se tudy v minulosti dalo pohodlně procházet. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodej 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před budovou Burzovního paláce 
(Rybná 14, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
RUDOLFINUM.   Prohlídka vybraných prostor objektu. Impozant-
ní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především 
k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji 
seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou 
úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený 
počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 před bočním vchodem do Rudol-
fina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Eva Sokolová

6. 2. / ÚT
KOSTEL SV. PROKOPA.   Na vycházce si prohlédneme jednu z do-
minant pražského Žižkova, římskokatolický kostel sv. Prokopa, 
který vznikl v místech původní kaple sv. Jana Nepomuckého při 
zdejší viniční usedlosti. Jeho základní kámen byl položen roku 
1898 u příležitosti 50. výročí panování císaře Františka Josefa I., 
aby zde mohl být o pět let později vysvěcen novogotický svatostá-
nek. Začátek akce ve 14:00 u kostela sv. Prokopa na Sladkovského 
náměstí (nejbližší zastávka tram. č. 5, 9, 15, 26 „Lipanská“). Cena 
120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

7. 2. / ST
VÝVOJ ZDRAVOTNÍ PÉČE V PRAZE - PŘEDNÁŠKA.   Během 
přednášky si představíme začátky a postupný rozvoj moderní 
medicíny. Neopomeneme ani na  významné osobnosti, které 
u nás přispěly ke zlepšení kvality života a prodloužení jeho dél-
ky. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme 
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12. 2. / PO
STAROMĚSTSKÝ ORLOJ NENÍ JEN LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ – 
PŘEDNÁŠKA.   Víte, co všechno se dá na orloji přečíst nebo určit? 
Víte, kolik různých časů orloj ukazuje? Přijďte se naučit číst údaje 
ze Staroměstského orloje, který je chloubou Prahy. Zjistíte, že to 
není jen turistická atrakce, ale funkční model vesmíru s velmi 
přesným chodem. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 
v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. 
Mgr. Dana Kratochvílová

13. 2. / ÚT
STRAHOVSKÁ KNIHOVNA.   Prohlídka historických sálů Stra-
hovské knihovny premonstrátského kláštera, včetně interiérů 
Teologického sálu, Filosofického sálu a kabinetu kuriozit. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před Strahovskou 
knihovnou na Strahovském nádvoří. Jednotná cena 200 Kč. Mi-
lada Racková
STRAŠNICKÝ KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY 
MARIE A OKOLÍ.   Ve volném pokračování lednové vycházky 
po pražských Strašnicích si tentokrát představíme moderní stavbu 
římskokatolického kostela Neposkvrněného početí Panny Ma-
rie. Po prohlídce kostela se vydáme do starých Strašnic, kde si 
představíme některé zdejší dochované stavby jako např. areál 
Gutovky, Bečvářův dvůr, Betlémskou kapli, sborový dům v Kralické 
ulici nebo zdejší sokolovnu. Začátek akce v 15:00 před kostelem 
Neposkvrněného Početí Panny Marie (Ke Strašnické 10, Praha 
10, nejbližší stanice aut. č. 154, 188  a tram. č. 22, 26 „Nádraží 
Strašnice“). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová 

14. 2. / ST
ZANIKLÉ PRAŽSKÉ ZAHRADY – PŘEDNÁŠKA.   Obecně se tradu-
je, že ve středověku nebyl uvnitř hradeb na zahrady prostor. Opak 
je však pravdou, a tak si dnes můžeme připomenout např. Anděl-
skou nebo Augustinovu zahradu. I v pozdější době vzniklo v Praze 
mnoho zahrad, které dnes již bohužel neexistují a jejich někdejší 
přítomnost nám připomínají jen názvy ulic. POZOR! – omezená 
kapacita sálu na 2 x 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:00 a v 17:15 v sále PCT, Arbesovo 
nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

15. 2. / ČT
SALÓNY LÁSKY PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ ČTVRTI. Vydáme se 
na místa židovské Prahy, kde se scházela nejvznešenější elitní 
pražská smetánka, ale i pražští hejsci a jejich děvčata. Dovíte se, 
kde byla nejpustší špeluňka Dennice i luxusní nevěstinec U Fried-
mannů, která ulice byla Hampejská, a jakou specialitu nabízel 
salón Aaron. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 
před kostelem sv. Šimona a Judy (na rohu ulic Dušní a U Milosrd-
ných, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 v sále PCT, 
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. Milada 
Racková 

10. 2. / SO
ZA ŽLUTOU ŘŮŽÍ JOSEFA MÁNESA.   Kalendářní desku staro-
městského orloje zná jistě každý – je zkrátka „od Mánesa“. Pojď-
me vzdát poctu tomuto nevšednímu umělci a vydejme se hledat 
v pražských zákoutích ozvěny jeho nelehkého života: místa, kde 
bral poprvé štětec do ruky, domy, kde s rodinou prožíval dobré 
i zlé, objekty, o jejichž výzdobu usiloval; a přelud žluté růže, kterou 
nikdy nenalezl. Najdeme ji na vycházce my? Začátek akce v 10:00 
před vchodem do objektu Anežského kláštera (ul. Anežská 12, 
Praha 1, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). Bc. Markéta Gausová 
Zörnerová
NÁRODNÍ DIVADLO.   Celková prohlídka vybraných prostor Ná-
rodního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hledi-
ště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek 
prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:00, 14:30 a v 15:00 
ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vcho-
dem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. 
(průvodci PCT)
S VÝHLEDEM NA BOTIČ.   V jižním cípu Vinohrad se skrývá ně-
kolik zajímavých staveb. Projdeme kolem vily Osvěta, ve které 
se narodil Jan Masaryk. Ukážeme si Zvonařku, kde nejen vyrá-
běl pražskou šunku Antonín Chmel, ale kde také končila koňka. 
Na Nuselských schodech uvidíme nejstarší zachovanou vinohrad-
skou stavbu, kapli sv. Rodiny. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce ve 14:00 na stanici MHD „Jana Masaryka“ (ve směru do Vršo-
vic). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka 
v českém jazyce.   Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup 
vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín 
Baloun

11. 2. / NE
STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA.   Prohlídka okruhu Strahovské obra-
zárny s díly od gotiky po romantismus, včetně klenotnice a expo-
zice věnované sv. Norbertovi. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce ve 14:00 u sochy lva na nádvoří Strahovského kláštera 
(u vstupu do Strahovské obrazárny). Cena 120/80 Kč + na místě 
bude vybíráno jednotné snížené vstupné do obrazárny 20 Kč. 
JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY.   Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! 
Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského 
areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čer-
tova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české 
velikány! Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány (první brána 
od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela 
Smrčinová
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(%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do domu 40 Kč/
za osobu. PhDr. Jarmila Škochová
POUTNÍ MÍSTO LORETA.   Komentovaná prohlídka unikátní pa-
mátky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 před vchodem 
do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč 
(%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lo-
rety 110 Kč. Marcela Smrčinová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka 
v anglickém jazyce.   Začátek akce ve 20:00 před věží objek-
tu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. 
JUDr. Jiří Vytáček

18. 2. / NE
ZIMNÍ LETNÁ ANEB PRAHA JAKO NA DLANI.   Akce pro děti. 
Více informací naleznete na konci programu!
BARRANDOV – SPLNĚNÝ SEN.   O splněném snu Václava Maria 
Havla i o architektech Maxi Urbanovi a Vladimíru Grégrovi, kteří 
pomáhali tento sen naplňovat, si budeme povídat mezi unikátní-
mi vilami na skalnatém ostrohu nad Vltavou. POZOR! – omezený 
počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu č. 105 „Fil-
mové ateliéry“ (jede od stanice metra B „Smíchovské nádraží“), 

17. 2. / SO
KDE SE VZALA PŘÍJMENÍ, DOMOVNÍ ČÍSLA A ZNAMENÍ.   Akce 
pro děti. Více informací na konci programu!
PRAŽSKÝ HRAD A ZIKMUND LUCEMBURSKÝ.   Procházka Praž-
ským hradem, zejména katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
s připomínkou osudu českého krále Zikmunda Lucemburského. 
Začátek v 10:00 na III. nádvoří PH u Žulového obelisku. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Cena 120/80 Kč + na místě 
bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 125 Kč (prosíme, aby 
si zájemci tuto částku připravili přesně). POZOR! Vstupenka je 
součástí okruhu B (Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, 
Zlatá ulička, katedrála sv.  Víta, Rožmberský palác). 
Po skončení vycházky je možno v rámci této vstupenky 
individuálně navštívit zmíněné objekty. PhDr. Jaroslava 
Nováková
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU.   Narození Karla IV. bývá někdy 
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 pro-
storách objektu, který jinak slouží jako výstavní prostor GHMP. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před domem 
U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč 
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Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Ja-
roslava Nováková

22. 2. / ČT
ZEMSKÁ PORODNICE U SV. APOLINÁŘE.   Jedová chýše a bývalá 
Zemská porodnice u sv. Apolináře – jaká je mezi nimi souvislost? 
To vše a mnoho dalšího si povíme na vycházce s prohlídkou kaple 
sv. Kříže dnešní gynekologicko-porodnické kliniky v Apolinářské 
ulici 18, Praha 2. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 
před vstupem do budovy z ulice Apolinářská (nejbližší stanice 
autobusu č. 148 „Apolinářská“). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

24. 2. / SO
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Akce pro děti. Více informací 
naleznete na konci programu!
DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD.   Opakování lednové 
vycházky. Románské kamenné domy byly skutečným unikátem 
ve  středověké Praze a  jejich pozůstatky byly odhaleny až při 
asanaci Starého Města na přelomu 19. a 20 století. Jsou skryty 
v suterénech domů a nejsou běžně přístupné. Navštívíme některé 
z nich – dům pánů z Kunštátu a Poděbrad a podzemí pod Staro-
městskou radnicí. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 
před domem pánů z Kunštátu a Poděbrad v Řetězové ul. čp. 222/3, 
Praha 1, Staré Město. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno 
jednotné vstupné do objektu 30 Kč. PhDr. Jarmila Škochová
PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA.   Během vycházky se 
seznámíme s historií všech významných budov na tomto náměstí, 
ale také se dozvíme, kde se v češtině vzaly výrazy jako kyslík, 
vápník nebo živec. V závěru si připomeneme pikantní epizody 
z pražských pobytů Alberta Einsteina. A víte, které události vedly 
k názvu tohoto náměstí? Začátek akce v 10:00 před kostelem sv. 
Václava na Smíchově (vchod ze Štefánikovy ulice). Cena 120/80 Kč 
(%). Šárka Semanová
KARLOV.   Zveme vás na procházku částí Nového Města, kde 
původně bývaly vinice a zahrady, kde Karel IV. založil 3 kostely 
a navíc je tu řada dalších zajímavých míst - např. vila Amerika 
s muzeem Antonína Dvořáka, rodný dům Emy Destinnové, Hrd-
ličkovo antropologické muzeum, bývala tu legendární Jedová 
chýše a v bývalém augustiniánském klášteře se nachází Muzeum 
policie ČR, které můžete po skončení vycházky individuálně na-
vštívit (vstup je zdarma). Začátek akce ve 14:00 před Lékařským 
domem (na rohu ulic Sokolské a Na Bojišti). Cena 120/80 Kč (%). 
Eva Sokolová
NÁRODNÍ DIVADLO.   Celková prohlídka vybraných prostor Ná-
rodního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hledi-
ště i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Ve 14:00 
prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 
13:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, 
vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v an-
gličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

(upozorňujeme, že malý autobus jezdí v  delších intervalech 
a prosíme o včasný příchod na vycházku). Cena 120/80 Kč (%). 
Mgr. Stanislava Micková 
PO STOPÁCH EMY DESTINNOVÉ V PRAZE.   Zajímavý osud 
operní pěvkyně a  všestranné umělkyně Emy Destinnové je 
s Prahou nerozlučně spojen, ačkoli si největší slávu vydobyla 
na pódiích jiných měst. Vydáme se po místech, která jsou s její 
osobností spojena, a povídat si budeme také o tom, jaký byl 
tehdejší společenský život a jaké podniky byly v té době popu-
lární. Začátek vycházky ve 14:00 u vchodu do historické budovy 
Národního divadla z Národní třídy. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Ja-
roslava Nováková
STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA.   Prohlídka okruhu Strahovské obra-
zárny s díly od gotiky po romantismus, včetně klenotnice a expo-
zice věnované sv. Norbertovi. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce ve 14:00 u sochy lva na nádvoří Strahovského kláštera 
(u vstupu do Strahovské obrazárny). Cena 120/80 Kč + na místě 
bude vybíráno jednotné snížené vstupné do obrazárny 20 Kč. 
JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

20. 2. / ÚT
IMPRESIONISMUS VE SBÍRKÁCH NÁRODNÍ GALERIE V PRA-
ZE.   Přijďte se podívat a zažít o čem je impresionismus, jeden 
z nejmodernějších uměleckých směrů 19. století. Naučte se roz-
poznávat nejen charakteristické znaky a výrazové prostředky 
impresionismu, ale i jednotlivá témata a rukopis francouzských 
a českých impresionistů. Zažijte originální díla C. Moneta, A. 
Renoira, E. Degase, A. Slavíčka a A. Hudečka na vlastní oko 
a  smysly ve  Veletržním paláci. POZOR! – omezený počet 
účastníků na  30  osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce v 15:00 u pokladen Veletržního paláce. 
Cena za výklad lektora 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírá-
no vstupné do Veletržního paláce 250/150 Kč (sleva ze vstup-
ného do prostor NG pro účastníky vycházky bude případně 
uvedena po uzávěrce programu na www.prazskevychazky.cz). 
Monika Švec Sybolová
KOSTEL SV. APOLINÁŘE.   Komentovaná prohlídka původně 
gotického kostela, vybudovaného na návrší Větrov na pokyn Karla 
IV. v rámci budování Nového Města pražského. Kostel byl následně 
zbarokizován a regotizován. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 16:00 u vchodu do kostela z ulice Apolinářská, Nové Město 
pražské. Cena 120/80 Kč (%) + na místě srazu bude vybíráno 
vstupné do kostela 60/30 Kč. Milada Racková

21. 2. / ST
ŽENY KARLA IV. – PŘEDNÁŠKA.   Tentokrát si nebudeme při-
pomínat dobu vlády nejslavnějšího českého krále a císaře Svaté 
říše římské, nýbrž osud jeho čtyř manželek. Každá z nich hrála 
důležitou roli nejen politickou, ale také mateřskou. POZOR! – 
omezená kapacita sálu na 2 x 20 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 a v 17:15 v sále PCT, 
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POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, 
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v  přízemí. Cena 120/80  Kč (%). 
PhDr. Jaroslava Nováková

  VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI
V ÚNORU 2018

17. 2. / SO
KDE SE VZALA PŘÍJMENÍ, DOMOVNÍ ČÍSLA A ZNAMENÍ.   Víte, 
jak vznikala naše příjmení a od kdy je musíme povinně mít? A také 
kdy dostaly domy svá čísla a proč máme jedno červené a druhé 
modré? Názorně si ukážeme, jak se podle tehdejších pravidel 
číslovaly domy ve vesnicích. Víte, kdo číslování prováděl nebo kolik 
najdeme ve staré Praze domovních znamení? A víte, co označova-
la? Přineste si psací potřeby a hodí se i tvrdá podložka na psaní!! 
Vhodné pro děti od 10 let (v doprovodu dospělé osoby). 
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici 
tramvaje č. 22, 23 „Pohořelec“ ve směru z centra. Cena 120/80 Kč 
(%). Mgr. Dana Kratochvílová

18. 2. / NE
ZIMNÍ LETNÁ ANEB PRAHA JAKO NA  DLANI.   Pojďte si 
s námi z Letné užít krásné výhledy na Prahu. Povíme si, kdo 
má právo obývat Kramářovu vilu, co zbylo z opevnění Prahy 
nebo co to je pražský metronom. 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 u Písecké brány (nejbližší za-
stávka tram. č. 22, 23 „Královský letohrádek“). Cena 120/80 Kč 
(%). (průvodci PCT)

24. 2. / SO
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.   Prohlídka vybraných prostor 
Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké 
divadlo vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, 
kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří 
v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu.  Vhodné pro děti 
od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený 
počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek akce ve 14:00 ve slavnostním vestibulu his-
torické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 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, inva-
lidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT 
a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupen-
ka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem 

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

25. 2. / NE
KRÁLOVSKÁ CESTA IV.   Pojďte s námi dovršit putování po Krá-
lovské cestě. Čeká nás poslední úsek od horní části Malostranské-
ho náměstí směrem vzhůru ulicí Nerudovou a následně Úvozem. 
Vyprávět si budeme o historii zdejších paláců i domů. Neopo-
meneme také na osudy jejich majitelů a známých osobností, 
které zde žily. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce 
v 10:00 v horní části Malostranského náměstí u morového sloupu 
Nejsvětější Trojice. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER.   Celková prohlídka klášterního 
areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské kryp-
ty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků 
na  35  osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší 
spoj tram. č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + 
na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 50 Kč. 
Marie Vymazalová
Z VÝTONĚ K VESLAŘSKÉMU OSTROVU.   Z Nového Města se 
nejkratším pražským tunelem dostaneme na Podolské nábře-
ží, vybudované v 50. letech 20. století. I na této trase najdeme 
zajímavé stavby význačných architektů se zajímavou historií. 
Vycházku zakončíme na Veslařském ostrově, připomínaném již 
v r. 1420. Trasa dlouhá cca 2, 5 km. Začátek akce ve 14:00 před 
budovou Podskalské celnice (naproti zastávce tramvaje č. 2, 3, 7, 
17 „Výtoň“). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

26. 2. / PO
JOSEF GOČÁR: OD JEHLANU PŘES OBLOUČEK K ELEGANCI 
HLADKÉ STĚNY - PŘEDNÁŠKA.   V přednášce si připomeneme 
jednoho z nejvýznamnějších českých architektů 20. století, který 
je tvůrcem domu U Černé Matky Boží, Legiobanky i kostela sv. 
Václava ve Vršovicích. POZOR! – omezená kapacita sálu na 2 x 
20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 
akce v 15:00 a v 17:15 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, 
v přízemí. Cena 120/80 Kč. Mgr. Stanislava Micková 

27. 2. / ÚT
HUSŮV SBOR V HOLEŠOVICÍCH.   Prohlídka kostela Českoslo-
venské církve husitské spojená s procházkou po okolí. POZOR! 
– omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před budovou sboru 
(Farského 3, Holešovice, Praha 7). Cena 120/80 Kč (%). Alexandra 
Škrlandová 

28. 2. / ST
JAK VZNIKALO ČESKOSLOVENSKO – PŘEDNÁŠKA.   Jak 
vznikalo Československo z  pohledu tzv. zahraniční akce. Kdo 
byli hlavní protagonisté programu česko – slovenské státnosti? 

www.kampocesku.cz  pozvánka Prague City Tourism  17



Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na měsíc únor 2018 bude zahájen ve čtvrtek 25. 
ledna 2018 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních cen-
trech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc březen 2018 
bude zahájen v pondělí 26. února 2018.

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

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ  
CENTRUM MŮSTEK

Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 - Staré Město
  denně 9:00 - 19:00

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
STAROMĚSTSKÁ RADNICE

Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město
  denně 9:00 - 18:00

(Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vráce-
ní vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. 
Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky 
programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit 
na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze 
formou předprodeje v turistických informačních cen-
trech PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci 
předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na http://
eshop.prague.eu

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ !!
U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá 
vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na 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
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�NOVINKY

  REKONSTRUKCE VĚŽE STAROMĚSTSKÉ 
RADNICE

V současnosti probíhá generální rekonstrukce vnějšího pláště 
věže Staroměstské radnice, předpokládaný termín dokončení 
prací je na podzim 2018. Vyhlídkový ochoz věže byl opraven již 
v roce 2017 a je veřejnosti přístupný. V souvislosti s pracemi však 
bude v období od 8. ledna do 31. srpna 2018 demontován 
pražský orloj.

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

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí
  v únoru ZAVŘENO

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T1

Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně
  denně 8:00 - 20:00

  TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
LETIŠTĚ PRAHA T2

Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně
  denně 8:00 - 20:00

  RECEPCE PCT, ARBESOVO NÁMĚSTÍ 
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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 změstské části
 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – OBBOR 
VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A KOMUNIKACE

        

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

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

VÝSTAVA
Ivan Králík a Petr Tošovský   Výstava obrazů a plastik skupiny 
DWAU | Galerie Toyen | do 27. 2., vstup zdarma

POŘADY
06., 13., 20. a 27. 02. | 09.00–12.00 | Poradenské centrum 
živnostenského odboru
01., 08., 15. a 22. 02. | 10.00–14.00 | Ombudsman pro 
seniory
14. a 28. 02. | 10.00 | Klub přátel Žižkova informuje občany 
Žižkova – chcete se dozvědět něco o historii městské části, ve 
které žijete? Přijďte se zeptat!
07. 02. | 17.00 | Vanuatu – Děti ráje. Cestovatelská přednáška 
Tomáše Kubce.
08. 02. | 18.00 | Rande naslepo – filmová projekce*
13. 02. | 14.00 | Za Seifertem na Žižkov – filmová projekce*
20. 02. | 10.00 | Sakrální interiéry v okolí Jiřího z Podě-
brad II. – Husův sbor na Vinohradech – vlastivědná pro-
cházka* – sraz před budovou Husova sboru, Dykova 1, Praha 10
21. 02. | 18.00 | Žižkovské rozhovory* s Martinem Seve-
rou – tentokrát Vám představíme zpěváka skupiny Čechomor 
Františka Černého
22. 02. | 18.00 | Polibek od Beatrice – filmová projekce*
27. 02. | 10.00 | Prohlídka malých soukromých výtvarných 
galerií na Žižkově – vlastivědná procházka* – sraz na Škrou-
pově náměstí
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: po, st 17.00–19.30 , út 15.00–19.30 a 1 h před představením
  změna programu vyhrazena

03. 02. | 10.30 | Nad hladinu! – povídej o světě tam nahoře. Pro 
děti od 7 let | vstupné 100 Kč (rodinné vstupné 3 a více, sleva 20%)
07. 02. | 19.30 | Světáci – parta tří fasádníků od Velhartic pra-
cuje v Praze | vstupné 390 Kč (balkon 350 Kč)
21. 02. | 19.30 | Spirituál kvintet – jedna z prvních českých 
folkových skupin | vstupné 350 Kč (balkon 250 Kč)
22. 02. | 19.30 | Výběr z besídek – Divadlo Sklep – sklizeň 
nejlepších plodů posledních let | vstupné 390 Kč (balkon 350 Kč)

24. 02. | 14.30 | Dětský karneval – soutěže, předtančení, vyhod-
nocení masek a další aktivity | vstupné děti 50 Kč, dospělí 100 Kč
24. 02. | 19.30 | Maškarní zábava – 4. ročník večerní zábavy 
pro dospělé v rytmu písní skupiny Wilder pořádá opět Divadelní 
soubor UCHO | vstupné/předprodej: sezení 150 Kč (stání a balkon 
100 Kč); vstupné/den konání: sezení 200 Kč (stání a balkon 150 Kč).

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

  UHŘÍNĚVESKÉ MUZEUM
Nové nám. 1251, 104 00 Praha 22

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

VÝSTAVA
Zachraňte naše děti   Putovní výstava, která připomíná odsun 
1500 dětí našich krajanů z chorvatského Daruvaru do ČR v roce 
1991, kde probíhala válka | do 16. 2., vstupné dobrovolné
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Dva autoři správných odpovědí obdrží dvě vstupenky na představení MISERY konané ve středu 4. 4. 2018 od 19 hod.  
v divadle Studio DVA. Správné odpovědi zasílejte nejpozději do 10. 2. 2018 na www.kampocesku.cz (SOUTĚŽE) 
nebo poštou na adresu redakce: KAM po Česku, Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Nezapomeňte uvést svoji adresu!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Misery je první činoherní režií Ondřeje Sokola pro divadlo  
Studio DVA. Muzikálů má za sebou již několik, na kterém z níže uvedených se nepodílel? 

a) Evita               b) Děvčátko – Vánoční příběh               c) Funny Girl 

Studio DVA divadlo, Palác Fénix
Václavské náměstí 802/56, Praha 1

   SOUTĚŽ
O 2x2 VSTUPENKY



 zpředprodeje 
vstupenek

  TICKET ART
Váš partner ve světě kultury a zábavy

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

DOPORUČUJEME
DANIEL LANDA   50 Zpěvák Daniel Landa si přímo na své 
50. narozeniny nadělí opravdu veliký dárek! Po 3 letech, kdy se 
mu podařilo svolat desítky tisíc fanoušků na svůj Velekoncert 
v pražských Letňanech, opět vystoupí před českým a slovenským 
publikem. Připravuje se velkolepá show se speciálním pódiem, 
které se vyrábí pouze pro toto exkluzivní narozeninové turné 2018 
– 27. 10. Brno, 29. 10. Ostrava, 31. 10. Pardubice, 2. 11. České 
Budějovice, 4. 11. Praha.
ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS 2019   V lednu 2019 se můžete těšit 
na celkem 7 vystoupení v 6 městech s novou jubilejní „BEST OF“ 
show THE GREAT WALL, která nabídne to nejlepší z čínské akro-
bacie. Artistický ohňostroj s příběhem a historie tradiční Číny 
soustředěná kolem největší, pověstmi opředené stavby světa Vel-
ké čínské zdi, se rozzáří v obvyklém uměleckém rámci spojujícím 

v jedinečné symbióze akrobacii, tanec, divadlo, hudbu a humor. 
Tradiční jeviště a pestrobarevné folklorní kostýmy z Říše středu 
doplňují tuto imaginární cestu diváka do jiných časů a jiného 
světa – 21. 1. Zlín, 22. 1. Ostrava, 23. 1. Brno, 24. 1. Pardubice, 
25. 1. a 26. 1. Praha, 27. 1. 2019 České Budějovice.

TICKET ART V PRAZE – VYBRANÁ PRODEJNÍ MÍSTA
Praha 1:
Čedok, Na Příkopě 18, tel.: +420 224 197 632, 224 197 699
TA Centrála, Politických vězňů 9, tel.: +420 222 897 551, 222 897 
552 – více na www.ticket-art.cz
Praha 2:
ReadyGo, Ječná 5, tel.: +420 251 560 015
Praha 3:
Bobs Tour, Koněvova 183, tel.: +420 284 861 974
Praha 4:
Čedok, Arkády Pankrác, tel.: +420 241 411 363
Praha 5:
Čedok, Metropole Tesco Zličín, tel.: +420 226 082 237
Čedok, Plzeňská 8, tel.: +420 257 941 551
Praha 8:
CA Eva Tour, Sokolovská 180, tel.: +420 284 826 625
Praha 9:
Čedok, Obchodní centrum Letňany, tel.: +420 284 053 108
Praha 10:
CAL, Práčská 4/40, tel.: +420 251 561 402
Celkem 35 prodejních míst v Praze, 568 po celé ČR (seznam 
na www.ticket-art.cz).

Dva autoři správných odpovědí obdrží dvě vstupenky na představení MISERY konané ve středu 4. 4. 2018 od 19 hod.  
v divadle Studio DVA. Správné odpovědi zasílejte nejpozději do 10. 2. 2018 na www.kampocesku.cz (SOUTĚŽE) 
nebo poštou na adresu redakce: KAM po Česku, Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Nezapomeňte uvést svoji adresu!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Misery je první činoherní režií Ondřeje Sokola pro divadlo  
Studio DVA. Muzikálů má za sebou již několik, na kterém z níže uvedených se nepodílel? 

a) Evita               b) Děvčátko – Vánoční příběh               c) Funny Girl 

Studio DVA divadlo, Palác Fénix
Václavské náměstí 802/56, Praha 1

   SOUTĚŽ
O 2x2 VSTUPENKY

SOUTĚŽ O 3 × 2 VSTUPENKY 
DO DIVADLA ABC NA PŘEDSTAVENÍ

MACBETH

So
ut

ěž
ní

 ot
áz

ka

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

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

Soutěž o 2 x 2 vstupenky na výstavu

Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. 
Renesanční vladař a mecenáš  
mezi Prahou a Innsbruckem
Národní galerie v Praze,  
Valdštejnská jízdárna; do 25. 2. 2018

So
ut

ěž
ní

 
ot

áz
ka

Ve kterém roce byl Ferdinand II. 
Habsburský korunován  
za českého krále?
a) 1616        b) 1617        c) 1615

Své odpovědi posílejte do 10. února 2018  
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu  
redakce: Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3.

_souteze_02_18_NG.indd   1 15.01.18   12:02
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Jevištní podobenství 
společnosti , 
v níž už není 
důležité přežít, 
ale svůj život „zažít".  

NOVINKA 
V REPERTOÁRU



 zdivadla
�DIVADELNÍ PREMIÉRY

 Wolfgang Amadeus Mozart: FIGAROVA 
SVATBA (LE NOZZE DI FIGARO)

Stavovské divadlo, scéna Národního divadla, 1. a 3. 2.

Na světě se dochovalo jediné dosud hrající divadlo, v němž osob-
ně řídil provedení svých oper Wolfgang Amadeus Mozart. Je jím 
pražské Stavovské divadlo, na jehož jevišti zní Mozartova hudba 
od roku 1783, kdy zde byl uveden Únos ze serailu. Mimořádný 
ohlas provedení Figarovy svatby o tři roky později přiměl skladate-
le přicestovat v lednu 1787 poprvé do Prahy, uvést ve světové pre-
miéře svoji Symfonii č. 38 D dur a dirigovat operu, jejíž úspěch mu 
přinesl nejen bezmezné nadšení diváků, ale rovněž objednávku 
na další operu. Výborná předloha, Beaumarchaisova divadelní hra, 
a neméně kvalitní italské libreto Lorenza da Ponteho postavené 
na skvěle vykreslených charakterech postav, zápletkách, převle-
cích a situační komice, jsou spolu s Mozartovou hudbou příčinou 
neutuchající oblíbenosti Figarovy svatby u diváků i interpretů. 
Magdalena Švecová se stane první režisérkou v historii Národního 
divadla, která nastuduje Figarovu svatbu, a nabídne nám tak 
ženský pohled na podoby a proměny lásky, nevěry a žárlivosti 
v jubilejním 20. nastudování Operou Národního divadla.

  EVERGREEN
Divadlo Na Rejdišti, 1. 2.

Scénický koncert inspirovaný kariérou a životem Barbry Strei-
ssand. „My jsme něco extra! My jsme ten preclík mezi žemlema!“ 
Účinkují studenti 5. ročníku oddělení populární hudby.

  Jan Večeřa a kol.: KLUB LHÁŘŮ PANA E. 
Studio Ypsilon, 2. 2.

Každý zřejmě aspoň jednou v životě zalhal. Někdo lže ovšem pořád 
a někdo už dokonce ani neví, kdy mluví pravdu a kdy lže. Členové 
záhadného Klubu pana E. se snaží skoncovat se lží a znovu v sobě 
objevit pravdu. Autorská inscenace na téma pravdy, lži a toho, 
co je mezi nimi. 

  Hrají: Jan Bradáč, Pavel Zajíček j.h., Ladislav Karda j.h., Jan 
Večeřa, Lumíra Přichystalová, Marek Eben (ze záznamu)

  Režie: Jan Večeřa a kol.

  POPELKA
Divadlo Karla Hackera, uvádí LD Jiskra, 4. 2.

Popelka, sestry, zlá macecha, princ – klasická loutková pohádka.

  Oscar Wilde: OBRAZ DORIANA GRAYE 
Švandovo divadlo, 10. 2.

Slavný příběh okouzlujícího mladíka, jemuž se krása stala bohem 
a obraz svědomím, jako jevištní podobenství společnosti, v níž už 
není důležité přežít či dobře žít, ale svůj život „zažít“. 

  Hrají: Ondřej Kraus, Tomáš Petřík, Luboš Veselý, Marie Štíp-
ková, Michaela Rykrová, Tomáš Červinek, Miroslav Hruška, 
Marta Dancingerová, Natálie Řehořová, Jacob Erftemeijer. 

  Režie: Martina Kinská.

 Michel Faber, Jiří Bulis: NESKONALÁ 
Divadlo Kampa, uvádí Divadlo NaHraně, 22. 2.

Šibeniční humor Michela Fabera spolu s poetickou melancholiíí 
Jiřího Bulise. Kabaret o tom, jak tragické je najít životní lásku, 
protože ji dřív nebo později ztrácíme. „Kéž bych se dožil sta let, 
s Evou po boku, a nikdy nic takového nenapsal.“ Jenže co když 
všechno mění jediný její úsměv? 

  Hrají a zpívají: Marie Jansová a Martin Severýn

  Eugéne Labiche: MILÁČEK CÉLIMARE  
ANEB PAROHÁČI

Divadlo Na Fidlovačce, 22. 2.

Situační komedie o jednom specifickém pohledu na lásku v nové 
úpravě.

  Hrají: Zdeněk Kupka, Daniel Rous, Jakub Slach, Sandra 
Pagodová, Aneta Krejčíková, Gustav Hušek, Jakub Albrecht, 
Ctirad Götz

  Režie: Ivan Krejčí

  O ZLATÉ RYBCE
Divadlo Image, 25. 2.

Klasický příběh o rybáři a jeho chamtivé ženě znají děti v mno-
ha různých podobách po celém světě. A že kdo chce stále víc, 
nebude mít nakonec nic, to platí úplně všude! Barevný svět pod 
vodní hladinou, jednou přívětivý a kolíbající, jindy rozbouřený 
a zrádný. Bájní tvorové, hraví koníci a zpívající rybky, ti všichni 
budou spolu s dobráckým rybářem rozplétat pohádkový příběh 
na jevišti Divadla Image. A nakonec i rybářova žena pozná, že 
není chudý ten kdo má málo, ale ten, kdo nemá rozum. Zcela 
nové černodivadelní zpracování Evy Asterové, Petra Lišky a Mi-
chala Hechta s originální hudbou Zdeňka Zdeňka nechá znovu 
ožít původní rekvizity a dekorace jednoho ze zakladatelů černého 
divadla Františka Tvrdka.

  JEDEN SPOLU DOMEČEK ŠNEK  
A ŠNEKNA NEMÍVÁ

Divadlo Orfeus, 27. 2.

Pořad zahrnuje texty Matěje Václava Šteyera, Giovanniho Batis-
ty Manni, Bohumíra Josefa Hynka Bílovského, Daniela Nitsche, 
Martina Pruggeria, Jana Ignáce Libertina, Damascena Marka 
a  Františka Ondřeje de Waldta, jehož rozsáhlejší část kázání 
na den sv.Jana Křitele - „Pravda ze země pošla a Spravedlnost 
z nebe vyhlídla“, tvoří myšlenkové i interpretační vyvrcholení 
pořadu. Zastoupeny pak jsou texty nejrůznějších žánrů : religiózní 
i světské, humorné i vážné, i kuchařské receptury, takže posluchač 
se seznámí s barokními texty v nezvykle rozsáhlém rozpětí, za-
myslí se i pousměje, a zaraduje se v neposlední míře i z překrásné 

www.kampocesku.cz  divadla  25



� PŘENOSY BALETU

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

04. 02. | 15.45 | Dáma s kaméliemi – s pomocí Chopinovy 
romantické klavírní partitury a srdceryvné choreografii Johna 
Neumeiera vynáší Světlana Zacharova tuto vášnivou tragedii 
na zcela novou úroveň. Nechte se strhnout tragickým dramatem 
lásky pařížské kurtizány a  muže z  vyšší společnosti. Balet 
na  motivy románu Alexandra Dumase mladšího, který dal 
vzniknout i slavné opeře La traviata! John Neumeier, jeden 
z nejvýznamnějších choreografů současnosti, rozkrývá hlubo-
kou psychologii postav v jednom ze svých nejúspěšnějších ti-
tulů. Melancholickou atmosféru marné lásky umocňuje klavír-
ní hudba Frederyka Chopina. Hudba: F. Chopin, choreografie: 
J.  Neumeier, obsazení: S. Zacharova (Marguerite Gautier), 
E. Revazov (Armand Duval) | záznam
Bolšoj balet živě si získal srdce diváků po celém světě a hned 
po známých operních přenosech z Metropolitní opery je glo-
bálně druhý nejnavštěvovanější mezi přenosy do kin. Hlavní 
ingrediencí úspěchu projektu je nepřekonatelná interpretační 
bravura tanečnic Bolšoje (Olga Smirnova, Jevgenie Obrazcová, 
Maria Alexandrová, nebo ukrajinská rodačka Světlana Zacha-
rová). V mužské části souboru okouzlují diváky hvězdy jako 
Michail Lobukin, Ruslan Skvorcov, ale i historicky první ame-
rický tanečník v souboru, který přešel do Bolšoje z ABT David 
Hallberg.
Program přenosů Bolšoj baletu sezóny 2017/18 
04. 03. 2018 | Plameny Paříže
08. 04. 2018 | Giselle
10. 06. 2018 | Coppélia

češtiny 17. a 18. století, z jazyka, s nímž se interpreti snaží za-
cházet nepietně, nemuzeálně, hovorově, se samozřejmostí s níž 
byl tehdejší populací užíván. 

  Hrají: Irena Hýsková, Lena Tomšů a Radim Vašinka 
  Režie: Radim Vašinka

  Eric Assous: DOKUD NÁS MILENKY 
NEROZDĚLÍ 

Divadlo Palace, uvádí Pantheon production, 28. 2.

Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn o tom, kolik mi-
lenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství. 
Rosalie a Francis rekapitulují své dosavadní manželství a  určitě by 
se shodli na tom, že jsou spolu šťastní, kdyby se právě neprovalilo, 
že Francis žije dvojí život. Celá rodina se ocitá v komickém zmatku, 
Rosalie vrací odvetný úder, dceři se za podivných okolností hroutí 
manželství a další postavy celý děj ještě dál humorně zamotávají. 

  Hrají: Veronika Freimanová, Vladimír Kratina, Jana Bernáško-
vá, Kateřina Lojdová, L. Nešleha 

  Režie: Michaela Doleželová

  Tomáš Dianiška: PUSŤTE DONNU 
K MATURITĚ 

Divadlo pod Palmovkou, Studio Palm Off, 28. 2.

Čágo bélo, šílenci. Je právě tolik, kolik je a vaše oblíbené Studio 
Palm OFF přináší epizodu z vašeho dospívání.  Brandon má nového 
walkmana, Kelly to přehnala s odbarvovačem a mami, tati, Dylan 
pije! Nechceš si o tom promluvit? Nekompromisní ponor do de-
vadesátek, do období, kdy všechny otázky dokázalo zodpovědět 
Bravíčko. Kdy jsme všichni toužili chodit na West Beverly high. 
Kdy jsme trsali na Spice girls. Láska, sex a něžnosti na 90210 způ-
sobů. A nezapomeňte: až dokoukáte film, přetočte videokazetu 
na začátek, jinak dostanete v půjčovně pokutu.   

  Hrají: Tomáš Dianiška, Tereza Dočkalová, Kamila Trnková, 
Vendula Fialová, Ivana Wojtylová, Jan Hušek a další.

  Režie: F. X. Kalba 

  Viliam Klimáček: LÁSKA & TERPENTÍN 
Studio DVA divadlo, uvádí Divadlo GUnaGU (Bratislava), 22. 2.

Komedie o tom, že svět potřebuje být obelháván. Příběh šar-
mantního podvodníka, který se živí paděláním slavných obrazů. 
Postupně se potkává se svými osudovými láskami, jeptiškou 
z dob války, socialistickou traktoristkou a současnou fotograf-
kou. Abychom se náhodou nedozvěděli pravdu, raději všichni 
cosi předstíráme… 

  Hrají: Milan Kňažko, Dominika Kavaschová, Monika 
Horváthová, Viktor Horján 

  Režie: Ján Luterán
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25. 02. | 20.00 | Nothing Sad | Studio ALTA
25. 02. | 21.00 | Pár vzkazů veškerenstvu | Studio Hrdinů
26. 02. | 14.00 | Horizont 8 – Část 3 | Studio ALTA
26. 02. | 18.00 | Částečné znejistění | Studio ALTA
26. 02. | 16.00 a 20.00 | Stereopresence | Alfred ve dvoře
26. 02. | 11.00–14.00 | Veduty | Veletržní palác – Korzo
26. 02. | 20.00 | Navždy spolu! | DOX
27. 02. | 18.00 | Kaffeeklatsch | La Fabrika
27. 02. | 20.00 | Navždy spolu! | DOX
27. 02. | 20.00 | Horizont 8 – Epilog | Sraz u metra Vltavská
28. 02. | 18.00 | Bestiář | Studio ALTA
28. 02. | 20.00 | Naši furianti | Venuše ve Švehlovce

  FESTIVAL DNY DOBRÝCH ZPRÁV
26. 02 – 03. 03. 2018
10. ročník multižánrového 
festivalu křesťanské kultury

Vršovické divadlo Mana
Moskevská 34/967, 101 00 Praha 10
www.dnydobrychzprav.cz

26. 02. | 19.00 | Na zdi a za zdí – proč se lidé chovají v kyber-
prostoru jinak než v reálném životě? Co do našich životů přináší 
moderní technologie? Autor, externí lektor Národního centra 
bezpečnějšího internetu, do hry vnáší své zkušenosti z přednáš-
kové činnosti na školách, a z kazuistiky problémového chování 
na internetu. Scénář a režie: V. Vácha. Hraje amatérské divadlo 
Kairos II. | vstupné 120 Kč | velký sál 
27. 02. | 19.00 | Cello napříč žánry – směs klasických, fil-
mových, muzikálových i rockových melodií v netradiční aranži 
v podání virtuosa na violoncello Jana Skleničky. Těšit se můžete 
i na jeho hosty, např. skladatele, zpěváka a kytaristu Johna De 
Jonga, mezzosopranistku Michaelu Zajmi a další.| vstupné 120 Kč 
| velký sál 
28. 02. | 19.00 | Ondřej Škoch a Nitky – koncert Ondřeje Ško-
cha a jeho projektu Nitky – Nitky – zhudebněné básně Suzanne 
Renaud (v překladu Alice Škochové) a Bohuslava Reynka. Úč. 
O. Škoch – kytary, zpěv; Š. Škoch - dechové nástroje, percuse; 
P. Tichý – kontrabas; D. Král – klávesy; J. Linhart – bicí | vstupné 
120 Kč | velký sál 

�DIVADELNÍ FESTIVALY

 MALÁ INVENTURA 
21. – 28. 02. 2018
16. ročník mezinárodního festivalu nového 
divadla

www.malainventura.cz
  podrobnější informace včetně bohatého doprovodného programu 
naleznete na webových stránkách festivalu

  změna programu vyhrazena

21. 02. | 20.00 | Slavnostní předávání cen Česká divadelní 
DNA 2018 | La Fabrika
22. 02. | 14.00 | Horizont 8 – Prolog | Studio ALTA
22. 02. | 18.00 | Fidlovačka aneb Kdo je My? | Divadlo Archa
22. 02. | 20.00 | Počátek veškeré lásky | MeetFactory
22. 02. | 22.00 | MINE | Studio ALTA
22. 02. | 14.00 | Horizont 8 – Část 1 | Studio ALTA
23. 02. | 18.00 | KEEP CALM | Alfred ve dvoře
23. 02. | 20.00 | Ferdinande! | Venuše ve Švehlovce
24. 02. | 14.00–18.00 | Veduty | Veletržní palác – Korzo 
24. 02. | 16.00 a 20.00 | Die Rache | Studio ALTA
24. 02. | 18.00 | PULSAR | PONEC – divadlo pro tanec
25. 02. | 14.00 | Dlouhý, Široký a Bystrozraký | Studio ALTA
25. 02. | 16.00 a 20.00 | Roštěnky u Tiffanyho | Werichova vila

Kabaret Velázquez 

25. 02. | 18.00 | Kabaret Velázquez | Divadlo Archa
25. 02. | 19.30 | Horizont 8 – Část 2 | Studio ALTA
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15. 02. | 19.00 | Tosca – G. Puccini – opera – rež. A. Bernard
16. 02. | 19.00 | V rytmu swingu buší srdce mé – M. Vač-
kář, O. Havelka – činohra – úč. I. Ozorovič, J. Bidlas, P. Beretová, 
M.  Zbrožek, R.  Havelková, F.  Kaňkovský/P.  Batěk, M.  Borová, 
D. Matásek, M. Preissová, F. Rajmont – rež. O. Havelka
17. 02. | 19.00 | Madama Butterfly – G. Puccini – opera – 
rež. J. Heřman
18. 02. | 17.00 | Lohengrin
19. 02. | 19.00 | Maryša
21. 02. | 19.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. J. Heřman
22. 02. | 19.00 | Timeless
23. 02. | 19.00 | Juliette (Snář) – B. Martinů – opera – rež. 
Z. Gilhuus
24. 02. | 19.00 | Maškarní ples – Un ballo in maschera
25. 02. | 11.00 | Opera nás baví – Leoš Janáček
25. 02. | 19.00 | Pýcha a předsudek – J. Austenová – čino-
hra – úč. M. Borová, J. Stryková, P. Děrgel, F. Rajmont, K. Win-
terová, L. Juřičková, P. Batěk, D. Prachař, J. Suchý z Tábora, 
D. Barešová, I. Janžurová, J. Dudziaková, J. Preissová, E. Salz-
mannová, M. Štípková, M. Řezníček, L. Valenová, A. Peřinová, 
rež. D. Špinar
26. 02. | 19.00 | Prodaná nevěsta
27. 02. | 19.00 | Carmen
28. 02. | 19.00 | Manon Lescaut

  NÁRODNÍ DIVADLO NA SCÉNĚ 
HUDEBNÍHO DIVADLA KARLÍN

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

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

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

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

05. 02. | 19.00 | Rusalka – A. Dvořák – opera – rež. Z. Troška
06. 02. | 19.00 | Orfeus v podsvětí – J. Offenbach – opera – 
rež. M. Caban, Š. Caban 
12. 02. | 19.00 | Netopýr (Die Fledermaus) – J. Strauss ml. 
– opera – rež. M. Otava
13. 02. | 19.00 | La traviata – opera – rež. A. Bernard
20. 02. | 17.00 | Turandot – G. Puccini – opera – rež. V. Věžník
26. 02. | 19.00 | Netopýr (Die Fledermaus)
27. 02. | 19.00 | Romeo a Julie – S. Prokofjev – balet – rež. 
P. Zuska

� STÁTNÍ DIVADLA

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

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

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

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

01. 02. | 19.00 | Mefistofeles – A. Boito – opera – rež. I. Krejčí
02. 02. | 19.00 | Carmen – G. Bizet – opera – rež. J. Bednárik
03. 02. | 14.00 a 19.00 | Sněhová královna – S. Prokofjev – 
balet – rež. M. Corder
04. 02. | 17.00 | Mefistofeles
06. 02. | 19.00 | Strakonický dudák – J. K. Tyl – činohra – úč. 
I. Orozovič, F. Kaňkovský, T. Medvecká, M. Borová, O. Pavelka, 
V. Beneš, L. Juřičková, R. Mácha, J. Tesařová, E. Salzmannová 
ad., rež. J. A. Pitínský | derniéra
07. 02. | 19.00 | Prodaná nevěsta – B. Smetana – opera – 
rež. M. Švecová
08. 02. | 19.00 | Maryša – A. Mrštík, V. Mrštík – činohra – úč. 
V. Javorský, T. Medvecká, P. Beretová, D. Prachař, M. Řezníček, 
M. Preissová, F. Rajmont, rež. J. Mikulášek
09. 02. | 18.00 | Lohengrin – R. Wagner – opera
10. 02. | 19.00 | Timeless – balet
11. 02. | 19.00 | Timeless
12. 02. | 19.00 | Sen čarovné noci – W. Shakespeare – činohra 
– úč. O. Pavelka, A. Štréblová, P. Děrgel, J. Suchý z Tábora, P. Bere-
tová, L. Polišenská, P. Batěk, P. Štorková, K. Winterová, M. Stehlík, 
M. Kern, E. Vrbková, M. Preissová, P. Šmíd, rež. D. Špinar
13. 02. | 19.00 | Příhody lišky Bystroušky – L. Janáček – 
opera – rež. O. Havelka
14. 02. | 19.00 | Manon Lescaut – v. Nezval – činohra – úč. 
P. Štorková/J. Pidrmanová, R. Mácha, V. Beneš, V. Polívka/P. Děrgel, 
L. Zbranková, P. Šmíd/M. Řezníček, rež. D. Špinar
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17. 02. | 14.00 a 18.00 | Malá mořská víla – balet – rež. 
SKUTR – M. Kukučka a L. Trpišovský
18. 02. | 13.00 | Modrý pták – činohra – M. Maeterlinck – úč. 
P. Štorková, J. Bidlas, F. Kaňkovský, R. Mácha, P. Batěk, L. Juřičko-
vá, S. Rašilov, K. Winterová, J. Tesařová, M. Preissová, O. Pavelka, 
V. Postránecký, P. Děrgel, rež. Š. Pácl
18. 02. | 19.00 | Audience u královny – P. Morgan – činohra – 
úč. I. Janžurová, J. Hartl, I. Ozorovič, V. Postránecký, I. Bareš, D. Ma-
tásek, F. Němec. T. Medvecká, M. Stehlík, M. Pechlát, L. Juřičková
19. 02. | 19.00 | Noční sezóna
20. 02. | 19.00 | Mikve – H. Galron – činohra – úč. I. Janžurová, 
V. Hybnerová, J. Boušková, E. Salzmannová, M. Borová, A. Ta-
lacková, T. Medvecká a P. Beretová/M. Poulová, rež. M. Dočekal
21. 02. | 19.00 | Mlynářova opička
22. 02. | 19.00 | Don Giovanni
23. 02. | 19.00 | Krvavá svatba
24. 02. | 19.00 | Audience u královny
25. 02. | 19.00 | Spalovač mrtvol
28. 02. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro)

  NOVÁ SCÉNA 
scéna Národního divadla

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

 A bezbariérový přístup
  předprodej vstupenek probíhá na 5 měsíců dopředu 
  hlavní pokladna Národního divadla (Národní 4, Praha 1) a 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.

04. 02. | 20.00 | Orango & Antiformalistický jarmark
05. 02. | 20.00 | Křehkosti, tvé jméno je žena – 420PEO-
PLE, D. Špinar – činohra – úč. I. Janžurová, T. Medvecká, J. Prei-
ssová, J. Salzmannová, J. Tesařová, D. Prachař, H. Arenbergerová, 
Z. Herényiová, N. Novotná, rež. D. Špinar
06. 02. | 20.00 | Don Hrabal – M. O. Štědroň – opera – rež. 
L Keprtová
07. 02. | 20.00 | Experiment myší ráj – J. Havelka – činohra 
– úč. L. Juřičková, T. Medvecká, P. Kosková, D. Toniková, V. Be-
neš, L. Valentová, J. Bidlas, D. Prachař, O. Bauer, M. Bednář, rež. 
J. Havelka 
08. 02. | 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
14. 02. | 20.00 | Láska a informace – C. Churchillová – činohra 
– úč. P. Beretová, M. Polišenská, F. Kaňkovský, D. Matásek, E. Sal-
zmannová, T. Vilišová, S. Rašilov, P. Smolárik, P. Vančura | derniéra
15. 02. | 20.00 | Dotkni se vesmíru a pokračuj – R. Levínský 
– činohra – úč. D. Matásek, M. Preissová, S. Rašilov, J. Janěková 

  STAVOVSKÉ DIVADLO
scéna Národního divadla

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

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

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

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

01. 02. | 19.00 | FIGAROVA SVATBA (LE NOZZE DI FIGARO) – 
W. A. Mozart – opera – rež. M. Švecová | 1. premiéra
03. 02. | 19.00 | FIGAROVA SVATBA (LE NOZZE DI FIGARO) 
| 2. premiéra
04. 02. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro)
05. 02. | 19.00 | Mlynářova opička – V. K. Klicpera, M. Šotek 
– činohra – úč. V. Beneš, P. Štorková, F. Němec, V. Postránecký, 
J. Suchý z Tábora, F. Rajmont, D. Matásek, M. Řezníček, L. Juřič-
ková, M. Preissová a další, rež. Š. Pácl
06. 02. | 19.00 | Valmont – balet – úč. T. Podařilová/A. Nanu, 
A.  Katsapov/G.  Rotolo, M.  Drastíková/M.  Matějková/A.  Petit, 
A. Kramešová/M. Lanoue a další, rež. L. Vaculík
07. 02. | 19.00 | Valmont
08. 02. | 19.00 | Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) – 
W. A. Mozart – opera – rež. V. Morávek
09. 02. | 19.00 | Krvavá svatba – F. G. Lorca – činohra – úč. 
P. Štorková, T. Vilišová, P. Beretová, A. Fialová, F. Kaňkovský, P. Děr-
gel, R. Mácha, C. Kassai, T. Medvecká, J. Tesařová a další, rež. 
SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský)
10. 02. | 14.00 | Poprask v opeře – Viva la Mamma
11. 02. | 19.00 | Noční sezóna – R. Lenkiewiczová – činohra 
– úč. J. Preissová, O. Pavelka, T. Vilišová, V. Lazorčáková, L. Poli-
šenská, I. Orozovič, P. Batěk, rež. D. Špinar
12. 02. | 19.00 | Tři sestry – A. P. Čechov – činohra – úč. R. Má-
cha, M. Borová, T. Vilišová, J. Stryková, F. Rajmont, M. Pechlát 
a další, rež. D. Špinar
14. 02. | 19.00 | Don Giovanni – W. A. Mozart – opera – rež. 
SKUTR – M. Kukučka a L. Trpišovský
15. 02. | 19.00 | Spalovač mrtvol – L. Fuks – činohra – úč. 
M.  Pechlát, P.  Beretová, L.  Polišenská, R.  Mácha, V.  Javorský, 
K. Sedláčková Oltová, rež. J. Mikulášek
16. 02. | 19.00 | Figarova svatba (Le nozze di Figaro)
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�DIVADLA HL. M. PRAHY

  DIVADLO ABC
Městská divadla pražská

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

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

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

01. 02. | 19.00 | August August, august – P. Kohout – zápas 
krásného snu s neúprosnou realitou ve světě, kde krásky tančí 
na visutém laně, klauni dostávají kopance a v manéži se ozývá 
řev lvů. Úč. Z. Kalina, J. Schwarz, V. Fridrich, D. Choděrová, S. Jach-
nická, V. Svojtková, M. Kačmarčík, J. Hofman ad., rež. O. Zajíc | 
2 h 10 min
02. 02. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí 
číst v mapách – B. a A. Peasovi / M. Hanuš – hudební kome-
die, která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím. Úč. 
L. Jurek, Z. Kalina, P. Klimeš, H. Doulová, Z. Velen, J. Smutná ad., 
rež. M. Hanuš | 2 h 40 min
03. 02. | 17.00 | Holky z kalendáře + prohlídka zákulisí 
– T. Firth – něžná a jímavá komedie o ženách, které jsou pro 
dobrou věc ochotny udělat to, co by je nenapadlo ani v těch nej-
odvážnějších 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. 02. | 19.00 | Romulus Veliký, komedie antických rozmě-
rů – F. Dürrenmatt – tak takhle vypadá největší hrdina všech dob, 
nebo ne? Úč. A. Procházka, M. Delišová, N. Kouklová / P. Tenorová, 
V. Dvořák ad., rež. O. Zajíc | 2 h 20 min | derniéra
07. 02. | 19.00 | 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
08. 02. | 19.00 | Teror + prohlídka zákulisí – F. von Schirach 
– interaktivní drama, odehrávající se v soudní síni. Diváci se 
stávají porotou soudního přelíčení a mají osud obžalovaného 
ve svých rukách. Kauzou večera se stává vina, či nevina pilota 
stíhacího letounu, který neuposlechl rozkaz, rozhodl se jednat 
podle vlastního svědomí a sestřelil teroristou unesené civilní 
letadlo, jež mířilo na stadion s desítkami tisíc lidí. Diváci vy-
slechnou obžalobu, svědky a nakonec i obhajobu a podle svého 
úsudku rozhodnou, zda je pilot vinný, nebo nevinný. Úč. M. Kač-
marčík, Z. Kalina, T. Novotný, J. Smutná, L. Jurek, E. Pacoláková, 
rež. O. Zajíc | 2 h 30 min

ml., J.  Bidlas, P.  Štorková, O.  Pavelka, I.  Orozovič, A.  Švehlík, 
J. Štěpnička, rež. J. Frič
18. 02. | 16.00 | Superkluk – Studio Damúza
18. 02. | 20.00 | Na moři, zírám nahoru – F. Kruckemeyer – 
činohra – úč. M. Borová, P. Vaněk, L. Štěpánková, L. Polišenská, 
J. Suchý z Tábora, rež. Š. Pácl
19. 02. | 20.00 | Jsme v pohodě
20. 02. | 20.00 | Dotkni se vesmíru a pokračuj
21. 02. | 20.00 | Křehkosti, tvé jméno je žena
25. 02. | 16.00 a 20.00 | Vertigo – balet
26. 02. | 20.00 | Nová krev – koncert
28. 02. | 20.00 | Nová Atlantida – J. Adámek – činohra – úč: 
T. Medvecká, V. Javorský, M. Borová, P. Beretová, D. Matásek, 
F. Kaňkovský, P. Smolárik, P. Vančura, rež. J. Adámek | předpre-
miéra

  LATERNA MAGIKA
01. 02. | 20.00 | Cocktail 012 – The Best of – výběr nejoblíbe-
nějších scén z inscenací Laterny magiky z posledních let doplněný 
moderní retro revue
02. 02. | 20.00 | Malý princ – na motivy pohádkového románu 
Antoina de Saint-Exupéryho, rež. V. Morávek 
03. 02. | 20.00 | Malý princ
09. 02. | 20.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna – projekt 
Laterny magiky má svůj inspirační zdroj ve slavných románech 
Julese Verna, především pak v Tajuplném ostrově. Připomínáme 
v něm vědecké objevy 19. století a tehdejší zeměpisné, geolo-
gické, fyzikální a astronomické poznatky. Děj inscenace je však 
situován do prvních desetiletí 20. století, do éry pionýrů filmo-
vého průmyslu. V nové inscenaci se spojuje pohled na několik 
etap technologického vývoje a stupně vědeckého poznání. Rež. 
D. Drábek
10. 02. | 20.00 | Podivuhodné cesty Julese Verna
11. 02. | 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
16. 02. | 20.00 | Cube – balet – nová média a dynamická cho-
reografie v tanečním projektu mladých tvůrců
17. 02. | 20.00 | Cube
23. 02. | 20.00 | Kouzelný cirkus – nejdéle uváděná inscenace 
Laterny magiky, která dosáhla více než 6000 repríz, sleduje puto-
vání dvou klaunů za nedosažitelným obrazem krásy
24. 02. | 20.00 | Human Locomotion
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  DIVADLO POD PALMOVKOU
příspěvková organizace Magistrátu 
hlavního města Prahy

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

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

  on-line prodej GoOut 

01. 02. | 10.00 | Zamilovaný Shakespeare – L. Hall, M. Nor-
man, T. Stoppard – Romantická komedie o lásce a divadle. Hrají: 
T. Dianiška, K. Trnková, J. Teplý, I. Jiřík, Z. Slavíková, O. Volejník, 
O. Veselý, M. Hruška, R. Valenta, P. Skřípal, H. Seidlová, J. Hušek 
a další, rež. M. Lang | 2 h 55 min
02. 02. | 19.00 | Edith a Marlene – É. Pataki – Nejslavnější 
písně zlaté éry šansonu na pozadí dramatických osudů Edith 
Piaf a Marlene Dietrich. Hrají: H. Seidlová, R. Drössler, V. Fialová, 
K. Vlček, O. Kavan, J. Hušek a další, rež. P. Pecháček | 2 h 45 min
05. 02. | 19.00 | Něco za něco – W. Shakespeare – Kdo má moc, 
nemusí být v právu… Čtyři sta let stará hra nastoluje zásadní 
témata lidské existence, morálky, kterou všichni kážou, ale nikdo 
se jí neřídí, a demonstruje, jak je snadné zneužít moc. Hlavní po-
stavou hry je kníže Vincentio, vládce Vídně, ve které už čtrnáct let 
i přes přísné zákony bují smilstvo, prostituce a další neřesti. Vin-
centio určí na čas svým zástupcem šlechtice Angela a v převleku 
za mnicha pozoruje, jak se tomuto vyhlášenému strážci mravnosti 
a čistoty podaří nastolit pořádek. Angelo zklame a začne svoji moc 
zneužívat. Rež. J. Klata | podzimní předplatné A + C
06. 02. | 19.00 | Don Juan – Molière – Trpká komedie o muži, 
kterému ležel svět u nohou, a přesto jej vyzval na souboj. Hrají: 
O. Veselý, R. Valenta, V. Fialová, O. Volejník, I. Jiřík, J. Kačer a další, 
rež. M. Lang | 2 h 15 min
07. 02. | 19.00 | Můj romantický příběh – D. C. Jackson – 
Současná komedie o hledání lásky. Hrají: V. Fialová, J. Hušek, 
I. Wojtylová, J. Vlas, P. Horváthová a R. Valenta, rež. T. Svoboda 
| 2 h 20 min
09. 02. | 19.00 | Mocná Afrodíté – W. Allen – nejdojemnější 
komedie Woody Allena nejen o mileneckém mnohoúhelníku. 
Hraji: Z. Kupka, V. Fialová, T. Dočkalová, I. Jiřík, I. Wojtylová, O. Sim, 
S. Šárský, H. Seidlová, O. Volejník, J. Hušek a další, rež. V. Štěpánek 
| 2 h 20 min | jarní předplatné B
10. 02. | 19.00 | Fuk! – M. Goos – Černá komedie o úskalích 
mužského středního věku. Hrají: M. Hruška, J. Langmajer, O. Vo-
lejník, Z. Kupka, T. Branna, rež. P. Zelenka | 2 h
12. 02. | 18.00 | Vernisáž – Ivo Dankovič

09. 02. | 19.00 | Vím, že víš, že vím… + prohlídka zákulisí 
– R. Sonego, R. Giordano – hra, ve které se snoubí všechno, co 
v dobré komedii nesmí chybět. Úč. S. Stašová, M. Dlouhý, A. Daň-
ková, V. Fridrich / P. Vančura, rež. V. Strnisko | 2 h 20 min
10. 02. | 17.00 | 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
12. 02. | 19.00 | Macbeth – W. Shakespeare – jedna z nejslav-
nějších tragédií o zhoubném pokušení moci. Úč. P. Juřica, A. Bílík, 
M. Kačmarčík, T. Novotný, V. Udatný, R. Madeja / J. Š. Hájek ad., 
rež. P. Khek | 2 h 45 min
14. 02. | 19.00 | Shirley Valentine + prohlídka zákulisí – 
W. Russell – bravurní komedie o hledání sebe sama je určena 
nejen ženám středního věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou 
zábavu. Inscenace vznikla ve spolupráci s FDA. Úč. S. Stašová, 
rež. Z. Kaloč | 2 h 50 min
16. 02. | 19.00 | Pan Kaplan má třídu rád + prohlídka zá-
kulisí – L. Rosten, M. Hanuš – oblíbená kniha o záludnostech 
vyučování cizí řeči v originálním jevištním provedení plném pís-
ní, 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
17. 02. | 17.00 | Teror | předpl. sk. D
19. 02. | 19.00 | V+W Revue – J. Janků, P. Svojtka – hudební 
revue, která připomíná slavnou éru Osvobozeného divadla a jeho 
dva legendární protagonisty Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Úč. 
V. Fridrich, V. Gajerová, R. Říčař, L. Pernetová, R. Kalvoda, Z. Kalina, 
H. Bor, V. Janků, P. Juřica, B. Janatková a V. Svojtková / N. Horáková, 
rež. P. Svojtka | 2 h 30 min 
20. 02. | 19.00 | Evžen Oněgin
21. 02. | 19.00 | Holky z kalendáře
22. 02. | 19.00 | Na miskách vah + prohlídka zákulisí – 
R. Harwood – strhující drama o hledání pravdy a společenské 
zodpovědnosti v totalitní společnosti. Úč. V. Fridrich, J. Vlasák, 
J. Suchý z Tábora / M. Vykus, N. Horáková, P. Juřica, V. Janků, rež. 
P. Svojtka | 2 h 30 min
23. 02. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst 
v mapách + prohlídka zákulisí
24. 02. | 14.00 | Divadelní ABCeda – hravé odpoledne pro děti
24. 02. | 17.00 | Shirley Valentine
26. 02. | 19.00 | Listopad – D. Mamet – jak být znovu zvolen 
americkým prezidentem, když popularita klesá k nule? Nekorektní 
politická fraška, která získala cenu Komedie diváků na GRAND Fes-
tivalu smíchu v Pardubicích. Úč. M. Dlouhý ad., rež. P. Svojtka | 2 h
28. 02. | 19.00 | Vím, že víš, že vím…

MALÁ SCÉNA ABC
09. 02. | 11.00 | Tanec smrti | pro seniory
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16. 02. | 19.30 | Jak sbalit ženu 2.0 – T. Baránek – Technologie 
lovu nejen pro myslivce. Hrají: T. Dianiška, B. Kubátová/Š. Opršá-
lová, T. Dočkalová, J. Albrecht, rež. F. X. Kalba | 1 h 20 min
20. 02. | 19.30 | Dotěrnosti – M. Hýča – Být nesrozumitelný je 
jediný způsob, jak se vyhnout pocitu trapnosti. Hrají: T. Dianiška, 
J. Hušek, K. Trnková, rež. D. Šiktanc | 1 h 15 min
22. 02. | 19.30 | Mlčení bobříků – T. Dianiška – totalitní horor 
o nástrahách skautingu. Hrají: T. Dianiška, T. Dočkalová, J. Hušek, 
B. Kubátová/A. Kubátová, rež. J. Frič | 1 h 20 min
27. 02. | 10.00 | Pusťte Donnu k maturitě – T. Dianiška – 
Láska, sex a něžnosti na 90210 způsobů – hrají: T. Dianiška, 
T. Dočkalová, K. Trnková, V. Fialová, I. Wojtylová, J. Hušek a další, 
rež. F. X. Kalba | veřejná generálka
28. 02. | 19.30 | PUSŤTE DONNU K MATURITĚ | premiéra

  DIVADLO ROKOKO
scéna Městských divadel pražských

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

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

01. 02. | 19.00 | Top Dogs – U. Widmer – moderní groteska 
o rekvalifikaci manažerů propuštěných z vysokých funkcí. Úč. 
H. Hornáčková, D. Batulková, L. Zbranková, Z. Vencl, J. Hána, 
L.  Jurek, R. Kalvoda, M. Vykus, Z. Dolanský, rež. P. Svojtka | 
2 h 20 min
02. 02. | 19.00 | Konkurz – J-C. Carrière – všichni chtějí roli. 
A jsou pro to ochotni udělat téměř vše. O jakou roli se jedná? To 
nikdo přesně neví. Úč. D. Batulková, J. Hána, A. Procházka, J. Vlach, 
Z. Dolanský, H. Hornáčková, rež. O. Zajíc | 2 h 10 min
03. 02. | 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 | 
představení pro nezadané
04. 02. | 15.00 | To jsme my – Dětský domov Tuchlov
05. 02. | 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 | pro předplatitele a členy KD za 90 Kč
06. 02. | 19.00 | Happy End – A. Gov – současná izraelská 
tragikomedie, ve které se lehce a s nadhledem vypráví o vel-
mi vážných věcech. Úč. D. Batulková, R. Fidlerová, J. Smutná, 
E. Pacoláková, H. Doulová, J. Hána, Z. Velen, rež. A. Goldflam | 
2 h 20 min | derniéra
07. 02. | 19.00 | Otec + prohlídka zákulisí – F. Zeller – dojem-
ná a současně vtipná tragikomedie o jednom smutném fenoménu 

13. 02. | 19.00 | Něco za něco
14. 02. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare
15. 02. | 19.00 | Nora – H. Ibsen – I bezelstné hrdinky mívají svá 
tajemství… Hrají: J. Teplý, T. Dočkalová, J. Hušek, K. Holánová, 
R. Valenta, H. Seidlová, rež. J. Nebeský | 2 h 20 min
16. 02. | 19.00 | Edith a Marlene
17. 02. | 19.00 | Don Juan
19. 02. | 19.00 | Paní Bovaryová – G. Flaubert – Dramatizace 
slavného románu o hledání rodinného štěstí, nevěře a finanč-
ní a morální krizi. Hrají: L. Štěpánková, M. Hruška, R. Valenta, 
Z. Slavíková, J. Teplý, J. Hušek, O. Veselý, S. Šárský, W. Valeri-
án, K. Trnková, I.  Jiřík, M. Málková, W. Cichy, rež. M. Lang | 
2 h 55 min
20. 02. | 10.00 | Něco za něco
22. 02. | 19.00 | Králova řeč – D. Seidler – Hra napsaná podle 
tajných deníků královského logopeda o síle rodící se z překonávání 
slabosti. Hrají: M. Stránský, D. Sitek, P. Horváthová/S. Vrbická, 
K. Macháčková, P. Skřípal, K. Vlček, I. Jiřík, I. Kubečka, M. Hruška 
a další, rež. P. Kracik | 2 h 45 min
23. 02. | 19.00 | Můj romantický příběh
24. 02. | 19.00 | Laskavé bohyně – J. Littell, D. Majling – Sex, 
incest, konečné řešení. Maximilien Aue nikdy neexistoval. Druhá 
světová válka ano. Historická fikce na půdorysu antického drama-
tu. Světově proslulý román poprvé na českém jevišti. Hrají: J. Teplý, 
O. Volejník, O. Veselý, M. Helma, Z. Slavíková, T. Dočkalová, I. Jiřík, 
Z. Kupka a další, rež. M. Lang | 2 h 55 min | jarní předplatné C | 
představení s anglickými titulky
26. 02. | 19.00 | Něco za něco
27. 02. | 19.00 | Zamilovaný Shakespeare

PALM OFF STUDIO
02. 02. | 19.30 | Mickey Mouse je mrtvý – T. Dianiška a kol. 
– Divadelní trip o zlých snech. Hrají: T. Dianiška, B. Kubátová, 
T. Dočkalová, J. Albrecht, rež. F. X. Kalba | 1 h
03. 02. | 19.30 | Dva ubohý Rumuni, co mluvěj polsky – 
D. Masłowska – Tragikomedie „on the road“, ve které se Rumu-
nem může stát kdokoliv. Hrají: O. Volejník, T. Dočkalová, J. Teplý, 
H. Seidlová, S. Šárský, S. Vrbická, V. Vostarek, M. Nohýnková, rež. 
M. Lang | 1 h 45 min | derniéra
08. 02. | 19.30 | Kvidoule 3 + KK | Cabaret Calembour | host 
divadla
09. 02. | 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. Hrají: 
B. Kubátová/K. Císařová, J. Albrecht a T. Dianiška, rež. F. X. Kalba 
| 1 h 5 min
13. 02. | 19.30 | Triptychon_di_voce | Cabaret Calembour 
| host divadla
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26. 02. | 19.00 | Noc bláznů
27. 02. | 19.00 | Čapek
28. 02. | 19.00 | Premiéra mládí

ZÁJEZDY
05. 02. | 19.00 | Listopad | Vrchlabí
10. 02. | 19.00 | Čapek | Pardubice
14. 02. | 19.00 | Oddací list | Strakonice
15. 02. | 19.00 | Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst 
v mapách | Jablonec nad Nisou

  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“.

07. 02. | 19.00 | Spejbl a město hříchu – M. Kirschner, R. Král, 
J. Lstibůrek – temnější atmosféra, detektivní zápletka, děsivé 
zpěvy a tance při kterých by se i v loutkách krve dořezal! Ptáš se, 
komu klapou dřeváky? Tobě klapou!
14. 02. | 19.00 | Spejbl versus Drákula – H. Philippová, 
I. Štědrý – swingový horor muzikál pro dospělé – Pan Spejbl 
se – stejně jako před čtyřiceti lety - opět pustí do skládání mu-
zikálu, který ho má zbavit dluhů. V přízračné atmosféře pařížské 
mansardy, která je svědkem Spejblových tvůrčích muk, nechybí 
upírobijec Hurvínek, podnikavá nymfoMánička, pes basker-
vilský alias Žeryk a paní Kateřina, která svede boj o Spejblovu 
přízeň s francouzskou dekadentní zpěvačkou Poulet. Jak vše 
dopadne, když se k nočnímu životu probere i žoviální hrabě 
Drákula? Uvidíte.
28. 02. | 19.00 | Dějiny kontra Spejbl – H. Štáchová, A. Kne-
ifel – prostřednictvím Spejbla a Hurvínka, díky jejich humoru 
a typickému vidění světa, se seznámíme se skvělými objevy, 
které vznikly se záměrem ulehčit lidem život, nakonec však byly 
proti nim zneužity. Otec Spejbl chce přesvědčit skeptického syna 
o smyslu a vyšším poslání dějinných událostí. Snaží se poukázat 
na lepší stránku lidstva – má však mocného „protivníka“ – dě-
jiny. Tato aktualizovaná hra patří k těm nejlepším představením 
pro dospělé diváky, které za dobu existence D S+H vznikly. Rež. 
H. Štáchová, hudba J. Škorpík.

naší doby – Alzheimerově chorobě. Hra je psaná z pohledu muže, 
jenž je tímto neduhem postižen. Jednotlivé scény se vzájemně 
popírají, postavy mají více podob a příběh se skládá nepřímo, 
skoro až detektivně. Úč. J. Vlasák, V. Gajerová, A. Procházka, T. Vítů, 
Z. Vencl, L. Zbranková, rež. P. Svojtka | 2 h
08. 02. | 19.00 | Strýček Váňa – A. P. Čechov – „Život člověka 
utahá!“ Tragikomedie o velkých touhách a nenaplněných snech. 
Úč. V. Fridrich, A. Procházka, Z. Kajnarová, N. Horáková ad., rež. 
P. Svojtka | 2 h 30 min
09. 02. | 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
12. 02. | 19.00 | Premiéra mládí – Ch. Giudicelli – bláz-
nivá komedie o dvou mimořádných ženách a jednom velkém 
dobrodružství. Úč. D.  Syslová, J.  Smutná, rež. J.  Ryšánek 
Schmiedtová | 2 h
13. 02. | 19.00 | Molly Sweeney – B. Friel – česká premié-
ra psychologického dramatu vynikajícího irského dramatika 
o slepotě skutečné i domnělé, a opravdových zázracích života. 
Úč. D.  Batulková, V.  Fridrich a  A.  Procházka, rež. O.  Zajíc | 
2 h 20 min
15. 02. | 10.00 | Otec – pro seniory
15. 02. | 19.00 | Konkurz
16. 02. | 19.00 | Strýček Váňa
17. 02. | 17.00 | Oddací list – E. Kishon – řada komických situací 
s jemnou nadsázkou a chytrou ironií provokuje k zamyšlení: vzali 
bychom si svého partnera i po dvaceti letech společného soužití? 
Úč. J. Vlasák, T. Medvecká ad., rež. O. Zajíc | 2 h 15 min
19. 02. | 19.00 | Čapek + prohlídka zákulisí – inscenace 
sleduje poslední chvíle života velkého spisovatele a  velkého 
člověka, který musí na sklonku života čelit zbabělosti, malosti 
a nenávisti národa, který tolik miloval a pro nějž tolik udělal. 
Úč. J. Hána, M. Kačmarčík, M. Málková, S. Jachnická, V. Dvořák, 
J. Smutná, H. Doulová, J. Vlasák, P. Tenorová, A. Bílík ad., rež. 
P. Khek | 2 h 20 min
20. 02. | 19.00 | Otec | předpl. sk. A
21. 02. | 19.00 | Kancl + prohlídka zákulisí 
22. 02. | 19.00 | Hodina před svatbou – P. Riera – drama 
o tom, jak finanční a obchodní zájmy devastují rodinné vztahy. 
Úč. P. Štěpánek, M. Badinková / B. Valentová, V. Dvořák, J. Hána, 
L. Jurek, E. Pacoláková, D. Batulková, M. Málková, M. Kačmarčík, 
rež. O. Zajíc | 2 h
23. 02. | 19.00 | Kdo se bojí Virginie Woolfové? – E. Albee  
– jedna z  nejlepších her druhé poloviny dvacátého století. 
Slavné komorní drama plné překvapivých zvratů i absurdních 
krutých her je hlubokou sondou do partnerských vztahů. Úč. 
A.  Procházka, V.  Gajerová, V.  Dvořák, V.  KhekKubařová, rež. 
P. Svojtka | 100. repríza
24. 02. | 19.00 | Top Dogs
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10. 02. | 17.00 | 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
11. 02. | 19.00 | Muži sa minuli – Krátká Dlouhá | Slovenská 
sekce
12. 02. | 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
13. 02. | 19.00 | Bouře | host STK Theatre Concept
14. 02. | 19.00 | Viktor aneb Dítka u moci – R. Vitrac – hra 
surrealistického básníka a dramatika R. Vitraca (1899-1952) je 
nelítostně krutou a současně nesmírně zábavnou satirou měš-
ťáckého pokrytectví a přizpůsobivosti | 2 h 30 min | derniéra
15. 02. | 15.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční 
povídka | zadáno pro KMD
16. 02. | 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
18. 02. | 19.00 | Souborné dílo Williama Shakespeara 
ve 120 minutách
19. 02. | 19.00 | Polední úděl – P. Claudel – drama jedné ženy 
a tří mužů. Příběh trýznivé lásky a nikdy nenaplnitelné touhy. 
Úč. H. Dvořáková (Cena Alfréda Radoka a Cena Thálie za herecký 
výkon), M. Němec, M. Táborský a M. Hanuš, rež. H. Burešová | 
2 h 50 min
20. 02. | 19.00 | 407 gramů z Bohumila Hrabala – B. Hrabal – 
útržky z Hrabala s intermezzem a filmovým epilogem aneb Návrat 
k vyprávění! Hrají M. Hanuš, M. Táborský, J. Pokorná, M. Matejka, 
M. Doležalová, Č. Koliáš, M. Turková, L. Veliká, V. Lazorčáková, 
M. Veliký, M. Potoček, F. Cíl, P. Tesař, V. Zavřel, M. Kopečný, rež. 
J. Borna, M. Hanuš | 2 h 20 min
21. 02. | 19.00 | Oblomov – I. A. Gončarov – „Dobře – tak ne-
ležíte, a místo toho ustavičně poletujete sem a tam jako mouchy, 
jenže jaký to má smysl?“. Hrají: M. Isteník, T. Turek, J. Meduna, 
J. Vondráček, V.  Lazorčáková, E.  Hacurová, rež.  H.  Burešová | 
2 h 45 min
22. 02. | 19.00 | Lidská tragikomedie – L.  Klíma – „Ne-
ztrácejme ani vteřinu, ten čas je ztracen, který nestráví člověk 
v hospodě!“ Hrají: M. Němec, J. Vondráček, M. Táborský, M. Ha-
nuš, M. Matejka, M. Zimová, V. Lazorčáková, V. Zavřel, T. Turek, 
J. Meduna, rež. H. Burešová | 2 h 55 min
23. 02. | 19.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční 
povídka

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

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

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

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

  vstupenky zrušených představení je možno vrátit v místě zakoupení

01. 02. | 19.00 | Heda Gablerová – H. Ibsen – z temnoty temně 
hříchy září. Hrají J. Vondráček, L. Trmíková, J. Pokorná, K. Sedláč-
ková-Oltová, M. Hanuš, R. Milouš | předposlední repríza, v lednu 
derniéra | 1 h 45 min bez pauzy | derniéra
02. 02. | 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
04. 02. | 17.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční po-
vídka – L. Aškenazy, J. Borna – divadelní revue pro nás, kteří 
jsme byli mladí v 60. letech, pro naše děti (i vnuky). Úč. P. Tesař, 
J. Vondráček, P. Varga, Č. Koliáš, M. Veliký, M. Matejka, M. Zimová, 
I. Lokajová, M. Potoček, T. Rejholec j. h., P. Lipták j. h. a K. Jirčíková, 
rež. J. Borna | 1 h 45 min
05. 02. | 19.00 | Hovory na útěku – B. Brecht – konec světa 
nebude, něco se posralo. Hrají: M. Hanuš, M. Kopečný, E. Hacu-
rová, V. Lazorčáková, M. Zimová, M. Matejka, J. Meduna, M. Po-
toček, J. Buble, S. Brabec/F. Tomášek, T. Makovský, rež. J. Borna 
a M. Hanuš
06. 02. | 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
07. 02. | 19.00 | Racek – A. P. Čechov – komedie o čtyřech 
dějstvích. Hrají: K. Sedláčková Oltová, P. Neškudla, P. Tesař, M. Pou-
lová, T. Turek, M. Zimová, E. Hacurová, P. Jeništa, J. Vondráček, 
J. Meduna, M. Veliký, L. Veliká, M. Doležalová, rež. SKUTR
08. 02. | 19.00 | Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾
09. 02. | 19.00 | Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční 
povídka
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textař T. Rice a skladatel A. L. Webber v roce 1969. Vypráví o po-
sledních dnech Ježíše Krista od jeho příchodu do Jeruzaléma až 
po ukřižování. Protože producenti měli strach z reakce věřících 
a církve, vydali nejprve písničky z muzikálu na gramofonovém 
albu. Až pak byl muzikál uveden živě v londýnském West Endu 
a později na Broadwayi. O čtyři roky později vznikl podle diva-
delního muzikálu slavný film v režii N. Jewisona. Novější filmové 
zpracování je z roku 2000 (rež. N. Morris). S muzikálem Jesus 
Christ Superstar se české publikum nesetká poprvé, v Praze 
byl uveden již 24. 7. 1994 v divadle Spirála. Úč. K. Střihavka-
/V. Noid Bárta, V. Noid Bárta/J. Toužimský/R. Tomeš, B. Basiková/
Dasha/E. Burešová, P. Polák/V. Noid Bárta, J. Korn/O. Brzobo-
hatý, R. Seidl/L. Hynek Krämer, J. Vobořil, J. Mach/J. Holub, 
P. Strenáčik ad., hudební nastudování O. Balage, choreografie 
P. Strouhal, rež. G. Barre
16. 02. | 19.00 | Jesus Christ Superstar
17. 02. | 15.00 | Jesus Christ Superstar
18. 02. | 15.00 | Noc na Karlštejně – K. Svoboda, Z. Pod-
skalský, J. Štaidl, E. Krečmar, Z. Podskalský ml. – muzikál – úč. 
M. Absolonová/K. Brožová, P. Štěpánek/P. Rímský, J. Žák, V. Vy-
dra, A. Hryc/M. Maděrič, B. Matuš/J. Urban, R. Škoda, H. Holišo-
vá/L. Stránská, L. Olšovský/R. Vojtek, V. Peterková, J. Oplt ad., rež. 
P. Novotný, dirigent A. Moulík
21. 02. | 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 zpě-
vačce 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
22. 02. | 19.00 | Sestra v akci
23. 02. | 19.00 | Sestra v akci
24. 02. | 15.00 | Sestra v akci
25. 02. | 15.00 | Sestra v akci
28. 02. | 19.00 | Čas růží – S. Tofi – jedinečná symbióza písní, 
největších hitů z repertoáru Karla Gotta a původního scénáře 
Sagvana Tofi. Těšte se na odhalení příběhu starého obrazu, 
který v sobě skrývá osud jedné velké celoživotní lásky! „Čas 
růží pobaví i dojme!“ Hrají: J. Kopečný/R. Tomeš, E. Burešo-
vá/M. Procházková/V. Vyoralová, L. Korbel/M. Písařík, P. Do-
pita/J. Vojtek, J. Langmajer/S. Tofi, A. Gondíková/I. Jirešová, 
O. Bábor/P. Pecha, J. Nosek/P. Ryšavý, M. Malinovský/J. Štágr, 
V. Beneš/V. Zavřel

24. 02. | 11.00 a 14.00 | Kvak a Žbluňk jsou kamarádi | 
host Divadlo Pro malý
25. 02. | 17.00 | O líné babičce – A. Kastnerová, J. Borna 
– návod na to, jak se nebát (plnit si své sny) a užívat (živo-
ta)! 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 
26. 02. | 19.00 | Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾
27. 02. | 19.00 | Ghost protocol | START/Krátká Dlouhá
28. 02. | 19.00 | Lucerna

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

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

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

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

01. 02. | 19.00 | Carmen – F. Wildhorn, J. Murphy, N. Allen 
– nejúspěšnější projekt v novodobé historii Hudebního divadla 
Karlín se vrací! Úč. L. Bílá, Dasha/M. Poulíčková, R. Jícha/P. Stre-
náčik, V. Noid Bárta/M. Pošta, P. Břínková, L. Kumpricht/T. Trapl, 
J. Korn/J. Štágr, H. Křížková/A. Langoska, Z. Durďinová/V. Veselá, 
K. Nováková, K. Sedláková, L. Fikar Stránská/B. Skočdopolová, 
T. Zelinková, I. Hrbáč, J. Šlégr, rež. G. Barre
02. 02. | 19.00 | Carmen
03. 02. | 15.00 | Carmen
04. 02. | 15.00 | Carmen
08. 02. | 19.00 | Dracula 2018 – K. Svoboda, Z. Borovec, R. Hes 
– nejúspěšnější česká legenda je zpět! Uvádí Hudební divadlo 
Karlín ve spolupráci s LL Production a ProVox music publishing 
s.r.o. znovu od roku 2015.
09. 02. | 19.00 | Dracula 2018
10. 02. | 15.00 | Dracula 2018
11. 02. | 15.00 | Dracula 2018
14. 02. | 19.00 | Polská krev – O. Nedbal – opereta – úč. T. Bar-
tůněk/D. Tolaš, L. Sass/M. Severová Klinkovská, M. Slavík/M. Vojt-
ko, B. Kotiš, A. Kalivodová/M. Kociánová, P. Břínková/L. Šmídová, 
J. Ježek, J. Šlégr ad., rež. A. Procházka
15. 02. | 19.00 | Jesus Christ Superstar – A. L. Webber, T. Ri-
ce – muzikál / rockovou operu Jesus Christ Superstar vytvořili 
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Hrají, zpívají a tančí: M. Bohadlo, K. Mende, M. Janouš, M. Kořínek, 
J. Jiráň, K. Kikinčuková, P. Labudová nebo J. Šteflíčková, M. Plán-
ková, J. Vacková, D. Renč, R. Rychlá, B. Skočdopolová, J. Štědroň, 
J. Bradáč, J. Večeřa, J. Noha, F. Uhlíř a hosté, rež. J. Schmid | 
2 h 30 min | host J. Zelenková
07. 02. | 19.30 | Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu – 
J. Schmid – trochu zběsilá komedie o absurdnostech dnešního 
života. Jeden velký trapas, v němž se sejdou lidé, které doba 
shodou okolností postavila proti sobě, takže jsme svědky různě 
obrácené logiky. Je to příběh dvou rodin, který se proplete, a které 
chtějí situaci řešit groteskně nesmyslným nápadem. Jenomže ono 
je vždycky všechno trochu jinak a blbost se stěhuje. Úč. M. Dejdar, 
J. Synková, J. Lábus, O. Navrátil, R. Rychlá, M. Bohadlo, J. Vacková, 
P. Labudová, M. Janouš, L. Malkina nebo L. Loubalová a D. Renč, 
rež. J. Schmid | 2 h 30 min
09. 02. | 19.30 | Sežeňte Mozarta! – W. A. Mozart, J. Schmid 
– hudební kratochvíle kolem flétny, která je kouzelná. V Ypsilonu 
opravdová senzace. Hudební divadlo s výsostným objevem, jež 
souvisí se vznikem opery Kouzelná flétna. Z hlediska tématu je 
to inscenace aktuální, do dnešní doby jak dělaná. Úč. R. Janál, 
P. Vršek, M. Šrůmová nebo J. Šrejma Kačírková, J. Korn, J. Synková, 
P. Labudová, O. Navrátil, J. Jiráň, P. Nový, L. Loubalová, K. Kikin-
čuková, M. Janouš, R. Rychlá, M. Čížek, M. Kořínek a D. Renč, rež. 
J. Schmid | 2 h 30 min
13. 02. | 19.30 | Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně 
pocta Jaroslavu Ježkovi
14. 02. | 19.30 | Varieté Freda A. aneb Chytání větru – přišli 
jsme na to, že slavný americký tanečník Fred Astaire má kořeny 
v Praze. Naší hlavní inspirací jsou vzpomínky Astairovy taneční 
partnerky Ginger Rogers. Zároveň jde o tanečně hudební divadlo 
plné skvělých, známých melodií. Úč. P. Vršek, K. Kikinčuková, J. On-
der, J. Synková, O. Navrátil, B. Skočdopolová, P. Nový, R. Rychlá, 
M. Bohadlo, K. Mende, J. Bradáč, J. Vacková, M. Janouš, J. Večeřa, 
J. Noha, D. Renč, rež. J. Schmid | 2 h 30 min
20. 02. | 19.30 | Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsilonce 
– kolektivní improvizace herců Studia Ypsilon. Úspěšné písničky, 
řeči, atrakce a nápady. Hrají, zpívají a improvizují M. Dejdar, J. Lá-
bus, P. Nový, J. Jiráň, M. Janouš a P. Hojer, rež. vedení M. Dejdar 
| 1 h 45 min
21. 02. | 19.30 | Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně 
pocta Jaroslavu Ježkovi
22. 02. | 19.30 | Babička se vrací aneb Dichtung und Wa-
hrheit (vysněná, nebo skutečná) – B. Němcová, A. Goldflam 
– Babička B. Němcové, vysněná a taky trochu skutečná. Neboli 
Babiččin příběh ve třech variantách, jak ho viděla B. Němcová, 
jak se s největší pravděpodobností skutečně udál a jak ho vidí-
me dnes. Úč. J. Synková, J. Lábus, L. Malkina nebo A. Goldflam, 
P.  Nový, J.  Jiráň, J. Vacková, B.  Skočdopolová, L.  Loubalová, 
J. Šteflíčková. R. Sittová, P. Vršek, M. Janouš ad., rež. A. Gold-
flam | 2 h 20 min
23. 02. | 19.30 | Svatá rodina – G. Schwajda – hořká komedie, 
v níž jsou na modelu jedné rodiny zobrazeny všechny problémy 

  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 
představením, vstupenky lze objednat na obchodni@ypsilonka.cz

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

VELKÁ SCÉNA
04. 02. | 19.30 | Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně 
pocta Jaroslavu Ježkovi – J. Schmid – chcete zažít Silvestr? 
S  Osvobozeným divadlem? Hudebně taneční revuální večer, 
kterým bude seriálovým způsobem probíhat příběh dona Juana 
a jiné zábavné atrakce, vždy s nejrůznější hudbou Jaroslava Ježka. 
A i na trapasy dojde! Možná i na předsevzetí. Úč. P. Vršek, J. Onder, 
M. Bohadlo, K. Kikinčuková nebo B. Skočdopolová, J. Kretschmero-
vá, J. Vacková, L. Loubalová, J. Večeřa, J. Bradáč, D. Renč, J. Noha, 
T. Víšek, P. Hasman, K. Mende, L. Přichystalová a O. Zicha, rež. 
J. Schmid. | 2 h 20 min

Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně pocta Jaroslavu Ježkovi

05. 02. | 19.30 | Rusalka nejen podle Dvořáka aneb Kdo je 
stará Háta? – A. Dvořák, J. Kvapil, J. Schmid – ypsilonkovská 
travestie slavné opery – co se stane do prostředí s Vodníkem, 
Ježibabou, Princem i Rusalkou vstoupí Švanda dudák, zvlášť když 
Princ už je trochu ve věku? Dvořákova opera se stala inspirací 
k inscenaci na téma problematického světa mytických postav 
a komplikovaného světa lidí. Navíc je plná odboček i asociací 
jinam. Úč. M. Dejdar, J. Synková, J. Lábus, M. Plánková nebo 
B. Skočdopolová, L. Loubalová, P. Vacek, J. Jiráň, O. Ruml, P. Vršek, 
R. Rychlá, J. Bradáč ad., rež. J. Schmid | 2 h 10 min
06. 02. | 19.30 | Swing se vrací neboli o štěstí – swing je 
muzika, v níž se žije štěstí. Swing chytne za srdce a hýbá tělem. 
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pohybovými kreacemi. Nechte se překvapit, určitě se pobavíte 
a třeba Vám bude i trošku smutno. Ovšem pozor! O brouka pře-
kvapivě nepřijdete! Úč. P. Vršek, J. Kretschmerová, O. Navrátil, 
P. Labudová, D. Šváb, B. Skočdopolová, K. Mende, M. Bohadlo 
a J. Vacková, rež. A. Goldflam | 1 h 20 min
25. 02. | 19.30 | Klub lhářů pana E.
27. 02. | 19.30 | VOSTO5: Operace: Levý hák | host

ZÁJEZDY
08. 02. | 19.00 | Swing se vrací neboli o štěstí | Jablonec 
nad Nisou
12. 02. | 19.00 | Vratká prkna | Blatná

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

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

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

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

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

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

  inscenace souboru Švandova divadla: Inscenace souboru Švandova 
divadla: 80- 430 Kč/slevy 20-40 % pro studenty, držitele karet ISIC, 
seniory a ZTP, Divadlo Spektákl: 170 Kč, Herecké studio ŠD: 170 Kč, 
Just Impro: 200 Kč, dětská představení: 90-120 Kč, Radim Vizváry: 
300 Kč, koncert: 480 Kč, workshopy: 630 - 900 Kč, scénické rozhovory: 
170 Kč, Herecké studio: 170 Kč, Buchty a loutky: 170 Kč, Poslechový 
pořad: 130 Kč, Vlnobití Andrey Buršové: 200 Kč, Footsbarn: 150 Kč, 
Západočeské divadlo Cheb: 180 – 250 Kč.

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

  titulky pro neslyšící u představení: Lámání chleba 21. 2.
  bližší informace o dětských představeních najdete v rubrice „Divadla 
pro děti“ a o Workshopech Švandova divadla v rubrice „Volnočasové 
aktivity “. 

01. 02. | 19.00 | Řemeslníci – L. Knutzon – dánská komedie, v níž 
je největším nepřítelem člověka tvor s vrtačkou, pivem a spoustou 
výmluv. V hlavních rolích: K. Cibulková, K. Halbich a R. Jašków. 
Rež. D. Hrbek | anglické titulky | 135 min | Velký sál

soudobé lidské společnosti. Hlavní hrdinka spáchá trestný čin 
v zoufalé naději, že pohne těmi nejlidštějšími stránkami mentality 
svých bližních. Naplní se její naděje? Úč. J. Synková, J. Lábus, P. No-
vý, M. Dejdar, J. Jiráň, R. Rychlá, O. Navrátil, R. Mrázik a D. Renč, 
rež. J. Nvota | 2 h 15 min
26. 02. | 19.30 | Muž na větvi aneb Slavnost na horách 
či Prvobytně pospolné místo v Čechách – J. Schmid a kol. 
– Ypsilonka naruby. Hodně hudby a život jako kabaret, ovšem pěs-
tovaný vícegeneračně. Herecké výkony úžasné a překvapení, jak ti 
nejmladší výborně a po svém přebírají ypsilonskou štafetu. Návod, 
jak se jinak dívat na minulost, a tím lépe chápat přítomnost. Muž 
na větvi je opravdový zážitek. Úč. O. Navrátil, J. Synková, P. Va-
cek, K. Mende, P. Vršek, R. Rychlá, J. Jiráň, J. Bradáč, P. Labudová 
nebo K. Kikinčuková, P. Nový, R. Mrázik, M. Janouš, L. Loubalová, 
J. Vacková, M. Bohadlo, K. Kauerová, D. Renč a J. Schmid, rež. 
J. Schmid | 2 h 15 min
28. 02. | 19.30 | Prodaná nevěsta aneb Pojď domů, ona 
brečí – B. Smetana, J. Schmid, M. Kořínek – česká klasika vysta-
věná na základě drobného Jeníkova podvodu. Tak se nám proplete 
Smetana i s Dvořákem, aby se ukázal rub i líc naší povahy. Úč. 
M. Eben, J. Kretschmerová, J. Lábus, J. Synková, P. Vršek, P. Va-
cek, J. Jiráň, M. Kořínek, R. Mrázik, D. Šváb, R. Rychlá ad., rež. 
J. Schmid | 1 h 50 min

MALÁ SCÉNA
01. 02. | 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 
02. 02. | 19.30 | KLUB LHÁŘŮ PANA E. – J. Večeřa a kol. – ka-
ždý zřejmě aspoň jednou v životě zalhal. Někdo lže ovšem pořád 
a někdo už dokonce ani neví, kdy mluví pravdu a kdy lže. Členo-
vé záhadného KLUBU PANA E. se snaží skoncovat se lží a znovu 
v sobě objevit pravdu. Autorská inscenace na téma pravdy, lži 
a toho, co je mezi nimi. Úč. J. Bradáč, P. Zajíček j. h., L. Karda j. h., 
J. Večeřa, L. Přichystalová, M. Eben (ze záznamu), rež. J. Večeřa 
a kol. | premiéra
11. 02. | 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
15. 02. | 19.30 | Ztracená Existence: Vařparáda | host
16. 02. | 19.30 | Hlava Medúzy 
18. 02. | 19.30 | Proměna aneb Řehoř už toho má dost – 
F. Kafka, A. Goldflam – Řehoř Samsa pracoval, živil rodiče a sestru 
a jednoho dne už ho to přestalo bavit. Franz Kafka ho proměnil 
v brouka, nepotřebný hmyz, ale my jsme to zpracovali trochu ji-
nak, po svém, ovšem v úctě a s láskou! A také s písněmi a několika 
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14. 02. | 19.00 | Protest/Rest – V. Havel, M. Hejduk – hru 
Václava Havla uvádíme spolu s úplně poslední „Vaňkovkou“ Marka 
Hejduka. V hlavních rolích: R. Jašków a T. Pavelka, rež. D. Hrbek 
| 100 min | Studio
15. 02. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? – L. von Trier – komedie 
o řediteli, kterého nikdy nikdo neviděl. V hlavních rolích: M. Dlou-
hý, K. Halbich, rež. D. Hrbek | anglické titulky | 160 min | Velký sál
16. 02. | 19.00 | Zabít Johnnyho Glendenninga – D. C. Jackson 
– gangsterská černá komedie, kde kulky létají vzduchem jako ne-
řízené střely a krev nemá cenu vytírat! V hlavní roli: D. Punčochář, 
rež. D. Hrbek | anglické titulky | 130 min | Velký sál
16. 02. | 19.00 | Vlnobití Andrey Buršové – hudebně-dra-
matická performance herečky Švandova divadla – One Woman 
Cabaret. Rež. D. Gombár | 90 min | Studio
19. 02. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? | anglické titulky | 160 min 
| Velký sál
19. 02. | 19.00 | Slušný člověk – M. Krátká – volně na motivy 
novely Karla Čapka Obyčejný život. Hrají: M. Hruška, B. Pavlíková, 
M. Pospíchal, P. Buchta, A. Glässnerová, rež. M. Krátká | 70 min 
| Studio
20. 02. | 19.00 | Ztracená čest Kateřiny Blumové – H. Böll – 
po představení diskuze na téma: média | pořádáno ve spolupráci 
s pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung | Studio
20. 02. | 19.00 | Hamlet – W. Shakespeare – slavná Shake-
spearova hra, tentokrát jako rodinné drama, které se ne náhodou 
odehrává ve Skandinávii. V hlavních rolích: P. Děrgel, K. Halbich, 
K. Cibulková, rež. D. Špinar | anglické titulky | 140 min | Velký sál
21. 02. | 19.00 | Lámání chleba – J. Holcman – rodinná sága 
mapující šedesát let české historie. Malá lidská dramata v do-
bách velkých diktatur. V hlavních rolích: J. Erftemeijer, T. Červinek, 
P. Buchta. Rež. D. Gombár | české titulky pro neslyšící | Velký sál
22. 02. | 19.00 | CRY BABY CRY – S. Krátká – pět žen se v dnes 
populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly 
změnit svůj život. Hrají: K. Cibulková, K. Frejová, B. Pavlíková, 
B. Popková, R. Derzsi aj. Šmíd, rež. M. Krátká | anglické titulky 
| 80 min | Velký sál
23. 02. | 19.00 | Obraz Doriana Graye | anglické titulky | 
Velký sál
24. 02. | 19.00 | Pankrác ’45 | 90 min | Studio
24. 02. | 19.00 | Kdo je tady ředitel? | anglické titulky | 160 min 
| Velký sál
26. 02. | 19.00 | Srdce patří za mříže – D. Košťák – jak snadné 
je v dnešním světě ztratit lidské srdce. Pohled nejmladší divadelní 
generace na téma násilí. Hrají: M. Krátká, M. Pospíchal, J. Erfteme-
ijer, T. Červinek, P. Buchta, K. Cibulková. Rež. A. Burianová | Studio
26. 02. | 19.00 | Pohřeb až zítra | anglické titulky | Velký sál
27. 02. | 19.00 | Šoa – Příběh Miloše Dobrého / Příběh Hany 
Pravdové – T. Hrbek, L. Kolouchová, D. Hrbek – příběh dvou lidí, 
kteří se ocitli na stejných místech a prožili podobné tragédie, 

02. 02. | 19.00 | Proměna – F. Kafka – Kafkova Proměna jako 
černá komedie o mužské vzpouře. V hlavních rolích: M. Pospíchal, 
P. Vaněk, K. Frejová, M. Krátká, P. Buchta, P. Děrgel. Rež. D. Gombár 
| 100 min | Velký sál
02. 02. | 19.00 | Karel Kryl bez legend – poslechový večer 
Jiřího Černého – cyklus čtyř návazných večerů s Krylovými slav-
nými i polozapomenutými nahrávkami a průvodním slovem dra-
maturga jeho pěti alb, Jiřího Černého. Třetí, předposlední večer 
krylovského cyklu vyplní ukázky z projektů Carmina Ressurec-
tionis, Dívka havířka, Karavana mraků a Plaváček, vzpomínka 
na setkání Kryla s Černým 1974 a 1979, i ukázky z jejich vzájemné 
korespondence | Studio
03. 02. | 19.00 | Pohřeb až zítra – N. Kocab – předpohřební ve-
čeře a rodina zase jednou pohromadě. Klidné to rozhodně nebude. 
Původní divadelní komedie od Natalie Kocab. Hrají: N. Řehořová, 
B. Kaňoková, B. Pavlíková, L. Veselý, R. Jašków, C. Dobrý/A. Ernest. 
Rež. D. Hrbek | anglické titulky | Velký sál
05. 02. | 19.00 | Země Lhostejnost – K. Kryl – Karel Kryl jako 
písničkář s výjimečným básnickým talentem, ale hlavně jako vi-
zionář a prorok, jehož skeptické názory publikum v porevolučním 
nadšení najednou nechtělo slyšet. Hrají: M. Hruška, T. Červinek, 
K. Cibulková, A. Buršová, J. Holík a T. Průchová. Rež. D. Gombár | 
90 min | Studio | derniéra
06. 02. | 19.00 | Ztracená čest Kateřiny Blumové – H. Böll 
– příběh dívky, která se stává obětí policie i tisku. Jenomže se 
začíná bránit. Hrají: M. Štípková, A. Štréblová, R. Jašków, T. Petřík. 
Rež. D. Šiktanc | Studio
07. 02. | 19.00 | Pankrác ’45 – M. Kinská – „Casting na po-
pravu“. Fiktivní příběh založený na skutečných událostech Hrají: 
D. Barešová/E. Josefíková, B. Pavlíková, K. Cibulková, A. Buršová 
a R. Derzsi, rež. M. Kinská | 90 min | Studio
09. 02. | 11.00 | Obraz Doriana Graye – O. Wilde – slavný 
příběh okouzlujícího mladíka, jemuž se krása stala bohem a obraz 
svědomím, jako jevištní podobenství společnosti, v níž už není 
důležité přežít či dobře žít, ale svůj život „zažít“. Hrají: O. Kraus, 
T. Petřík, L. Veselý, M. Štípková, M. Rykrová, T. Červinek, M. Hruška, 
M. Dancingerová, N. Řehořová, J. Erftemeijer. Rež. M. Kinská | 
anglické titulky | Velký sál | veřejná generálka
10. 02. | 19.00 | OBRAZ DORIANA GRAYE | anglické titulky | 
Velký sál | premiéra
12. 02. | 19.00 | Obraz Doriana Graye | anglické titulky | 
Velký sál
13. 02. | 19.30 | Ondřej Havelka & jeho Melody Makers – 
...to tentokrát vezmou od První křaplavky jazzové. Zbrusu nová 
show Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers chce vzdát hold těm 
prvním deskám jazzovým, které odstartovaly novou éru populární 
hudby | Velký sál
14. 02. | 19.00 | Kurz negativního myšlení – B. Breien – 
sarkastická černá komedie. V hlavní roli: M. Dlouhý, rež. D. Hrbek 
| anglické titulky | 100 minut bez přestávky | Velký sál
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SCÉNICKÉ ROZHOVORY
13. 02. | 19.00 | Janis Sidovský a Pavel Vítek – Janis Sidovský 
patří ke špičkovým manažerům v oblasti šoubyznysu, Pavel Vítek 
je dnes známý především jako muzikálový zpěvák. Oba jsou velmi 
aktivní v práci pro charitu a podílejí se na aktivitách české gay 
komunity. To všechno budou hlavní témata rozhovoru, v němž 
otázky spolu s diváky bude klást jako vždy moderátor David Hrbek 
| 90 min | Studio

�DIVADLA A–Z

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

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

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

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

01. 02. | 19.30 | Ptákovina – M. Kundera – „Nikdo nemůže 
vidět svět jako směšný, pokud s ním beze zbytku splývá. I k tomu, 
aby člověk sám sebe viděl v proporcích směšnosti, musí od sebe 
poodstoupit. Na ono zázračné stanoviště, z něhož je vidět směš-
né, dostává se člověk až během let; je to snad jakási odměna 
za dospělost. Směšné (alespoň jak já je chápu) nepopírá vážné, 
ale osvěcuje je.“ Milan Kundera. Úč. J. Dulava, M. Finger, L. Žáč-
ková, M. Procházková, L. Skopalová, B. Holiček/D. Šír, J. Břežková, 
P. Kikinčuk, S. Zindulka/J. Těšitel, P. Meissel a L. Jelínková, rež. 
L. Smoček
02. 02. | 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
03. 02. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: Bylo nás pět aneb 
kluci nestárnou – dramatizace podle knihy Karla Poláčka. Kdo 
by je neznal – Petr Bajza, Eda Kemlink, Tonda Bejval, Čeněk Jir-
sák a Zilvar z chudobince. Seznamte se s plejádou rychnovských 
postav a postaviček a buďte si jisti, že i našich pět hrdinů si získá 
vaši přízeň. Vraťte se s námi do doby, kdy děti dávaly počestnost, 
hokynáři si vážili svých zákazníků, děvčata voněla vanilkovým 
cukrem a  kluci válčili své malé velké války. Vraťte se s  námi 
do dětství. Hrají: L. Dvořák/Jeník Hejdrych, J. Jíše, R. Kotlaba, 
L. Ševců, P. Matoušek, M. Weiss, B. Kučerová/K. Weissová a další, 
rež. P. Matoušek | Divadýlko na dlani, Mladá Boleslav

a přesto se nikdy nepotkali. Hrají: Z. Onufráková/M. Dancingerová 
a M. Hruška. Rež. D. Hrbek | 60 min | Studio
28. 02. | 19.00 | Krysař – V. Dyk – hra na motivy příliš živé le-
gendy a jedné z nejznámějších próz české literatury. V titulní roli: 
K. Cibulková, rež. D. Gombár | anglické titulky | 155 min | Velký sál

DIVADLO SPEKTÁKL
www.facebook.com/spektakl

01. 02. | 19.30 | Uražení a ponížení – F. M. Dostojevskij – Do-
stojevského Petrohrad jako město hříchu, současné velkoměsto, 
které dusí a ničí vlastní obyvatele | Studio
03. 02. | 19.00 | Solaris – S. Lem – inscenace inspirovaná slav-
ným technothrillerem Stanisława Lema o výpravě za bezpečné 
hranice země a za bezpečné hranice vlastního já. Bojíme se ztráty 
ve vesmíru, ale přitom jsme se stále nenalezli v sobě | Studio
12. 02. | 19.00 | Solaris | Studio

BUCHTY A LOUTKY
08. 02. | 19.00 | Čelisti Reloaded – 3. díl loutkových Reloaded. 
Příběh o veliké rozzlobené rybě a odvážném plavčíkovi na motivy 
slavného filmu Čelisti | 95 min | Studio
21. 02. | 19.00 | Rocky IX – kultovní inscenace o smutném 
boxerovi, lásce a přátelství | 90 min | Studio

MIME PRAGUE
09. 02. | 19.00 | Radim Vizváry: Sólo – best of z pantomimické 
tvorby Radima Vizváryho | 80 min | Studio

JUST! IMPRO
www.justimpro.cz

28. 02. | 19.00 | Just! Impro Show – přijďte se pobavit příbě-
hy, skeči a písněmi, které vzniknou bez přípravy na vámi zadaná 
témata | 90 min | Studio

HERECKÉ STUDIO ŠD
15. 02. | 19.00 | Kytice – K. J. Erben – nový a v pořadí třetí 
projekt Hereckého studia Švandova divadla. Sbírka balad Karla 
Jaromíra Erbena v režii Martiny Krátké | Studio

ZÁPADOČESKÉ DIVADLO CHEB
17. 02. | 19.00 | Cejch – Z. Šmíd – vícegenerační western z cent-
rálního Krušnohoří. Láska, pomsta a zášť, proti níž jsou Montekové 
a Kapuleti nejlepšími přáteli | 137 min | Velký sál

FOOTSBARN TRAVELLING THEATRE
19. 02. | 09.00 | Opatrně na Molièra! – Retouchez pas 
Molière! – J.- B. P. Molière – v rámci festivalu FOOTSBARN EN 
TCHEQUIE. Jedno z hlavních děl Molièra, velmi upřímné a kruté, 
představuje zajímavé tipy postav v tragikomických situacích. 
Představení je složeno ze dvou her: Manželství z  donucení 
a Žárlivý Petříček | ve francouzštině s českými titulky | 90 min 
| Velký sál
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14. 02. | 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
15. 02. | 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
16. 02. | 19.30 | Bůh masakru
17. 02. | 19.30 | Černý med
18. 02. | 19.30 | Ubu králem – A. Jarry – „Ubuismus není hu-
manismus“. Hrají: I. Matoušek, O. Kulhavý, K. Karlík, K. Jakešová, 
O. Helcel, B. Hess, J. Karlíková, rež. P. Voskovec
19. 02. | 19.30 | Kati
20. 02. | 19.30 | Ujetá ruka (Behanding in Spokane)
21. 02. | 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
22. 02. | 19.30 | Urna na prázdném jevišti – M. Čičvák – 
„Moje poslední komedie“. Martin Čičvák režíruje svou autorskou 
inscenaci Urna na prázdném jevišti, v níž čtyři herečky – v na-
šem případě Lenka Skopalová, Veronika Žilková, Ivana Uhlířo-
vá a Sára Venclovská – rozptylují popel svého nenáviděného 
i milovaného režiséra. Černá až bulvární komedie žvaněním 
svých protagonistek nenápadně stále více přesahuje divadelní 
prostředí a dokáže mluvit o ženském osudu i osudu antické 
hrdinky Evropy, po níž je, bůhví proč, a asi ne náhodou pojme-
nován náš kontinent. Hrají: L. Skopalová, V. Žilková, I. Uhlířová, 
S. Venclovská, rež. M. Čičvák 
23. 02. | 19.30 | Léda (Manželskonemanželská povídka) – 
M. Krleža – nic, k čemu může dojít mezi mužem a ženou, není tak 
důležité, aby bylo nutno si kvůli tomu rvát vlasy. Úč. P. Nárožný, 
M. Maděrič/O. Brancuzský, N. Boudová, O. Vetchý a D. Černá, rež. 
L. Smoček
24. 02. | 19.30 | Léda (Manželskonemanželská povídka)
25. 02. | 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
26. 02. | 19.30 | Svatba pozdního léta (Variace na písmeno G)  
– J. Kačer – hra o touze být u někoho blízkého. Trochu groteska 

04. 12. | 19.30 | Činoherní klub uvádí: Gerontiny – J. Homo-
la – pohraniční veselice v devíti obrazech. Hrají: J. Těšík, J. K. Bo-
lina, N. Frollová, O. Pokoj, J. Brodecká, R. Tesárek, I. Theissigová, 
B. Černohorská, J. Homola a další, rež. J. Homola | DS Kladina, 
Kladno
05. 02. | 19.00 | Tramvaj do stanice Touha – T. Williams – 
„Řekli mi, že mám nastoupit do tramvaje, která jede do stanice 
Touha.“ Jedna z nejlepších Williamsových her a vrcholů americké 
dramatické tvorby. Hra se v originále jmenuje A Streetcar Named 
Desire – tramvaj jménem Desire (Touha). V New Orleans sku-
tečně existuje (nebo aspoň v době, kdy Williams Tramvaj psal, 
existovala) zastávka nazvaná Desire a je to zastávka konečná. 
Úč. L. Žáčková, J. Hájek, M. Procházková, M. Dadák, L. Jelínková, 
O. Brancuzský, V. Šanda ad., rež. L. Smoček
06. 02. | 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
07. 02. | 19.30 | Bratři Karamazovi – F. M. Dostojevskij – patří 
k nejčastěji adaptovaným a uváděným Dostojevského velkým 
románovým dílům a zejména v poválečném období se v Čechách 
objevila dlouhá řada provedení, mezi nimiž zaujímá čestné místo 
dramatizace a inscenace E. Schorma v Divadle Na zábradlí (premi-
éra v březnu 1979). Hrají: J. Kukura, M. Finger, I. Orozovič/M. Čap-
ka, J. Hájek, M. Dadák, G. Míčová, N. Puklušová, I. Uhlířová, rež. 
M. Čičvák
08. 02. | 19.30 | Qed – P. Parnell – inscenace hry P. Parne-
lla QED (Kvantová elektrodynamika), která je soustředěným 
a vtipným postižením situací ze závěru života geniálního fyzika 
Richarda Feynmana, nositele Nobelovy ceny. Úč. V. Kratina. Rež. 
J. Zindulka
09. 02. | 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
10. 02. | 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
12. 02. | 19.30 | Qed
13. 02. | 19.30 | Ujetá ruka (Behanding in Spokane) – 
M. McDonagh – mnoho rukou, ale žádná z nich ta pravá ... Zá-
pletka hry se točí kolem drsného chlápka s pistolí, jenž přijíždí 
do malého amerického městečka hledat ruku, kterou mu kdysi 
zlovolně nechali oddělit od paže vlakem. Dramatický rukopis: 
starý McDonagh od A do Z – bravurně podaný neuvěřitelný pří-
běh, nevázané, vtipné dialogy, překvapivé zvraty a nemožnost 
odhadnout, jak to vše skončí. Úč. M. Taclík, M. Finger, M. Stehlí-
ková, O. Sokol, V. Šanda, P. Horváthová
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19. 02. | 19.30 | Ucpanej systém – I. Welsh – proč Bůh sedí 
na střídačce. Hra inspirovaná dílem Irvina Welshe Acid House. Di-
vadelní adaptace: Daniel Majling. Hrají: I. Trojan, V. Neužil, M. Kro-
bot, M. Myšička, M. Pechlát, J. Plesl, H. Čermák/M. Hádek, P. Vršek, 
J. Holcová, K. Melíšková, L. Krobotová. Rež. M. Vajdička | zadáno
20. 02. | 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.
21. 02. | 19.30 | Vražda krále Gonzaga
25. 02. | 19.30 | Kakadu – K. F. Tománek, J. Havelka – hra ze ži-
vota. Hrají: S. Babčáková, S. G. Janáčková/E. Novotná, V. Khek Ku-
bařová, J. Holcová, B. Poláková, D. Novotný, J. Plesl, rež. J. Havelka 
26. 02. | 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
27. 02. | 19.30 | Brian
28. 02. | 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.

ANTI.KVARIÁT DD
  vstup přes Dejvickou divadelní kavárnu

08. 02. | 20.00 | Spal jsem s Marilyn – hudební představení 
studia DAMÚZA
16. 02. | 20.00 | Večer jedna báseň – netradiční talk show 
Lukáše Pavláska
22. 02. | 20.00 | Co.media – intermediální integrál Martina 
Myšičky.
24. 02. | 16.00 | Malý pán – loutková pohádka Divadla b.

  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. | 20.00 | Jiří Havelka / Karel František Tománek 
/ Vosto5 – Dechovka – „Lidé se mění, dechovka zůstává.“ 
Hospoda, divadlo, tancovačka… Vše ve svérázném hospod-
ském site specific hraném mezi stoly sálu v proměnách času. 
Stalo se roku 1923. Stalo se roku 1945. Stalo se včera. Děje se 
pořád. Dokument o historii, který je víc než jen dokumentem 
o nás. Když se rozdírají staré rány, když se hledají viníci, je 

i velmi vážná věc. Hrají: Z. Bydžovská, J. Kačer, N. Boudová, P. Ki-
kinčuk, J. Břežková, Z. Stavná, V. Šanda. Rež. L. Smoček

ZÁJEZDY
27. 02. | Urna na prázdném jevišti | Louny

  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 únor začal v pokladně DD v sobotu 20. ledna v 9.00, 
on-line předprodej ve čtvrtek 18. ledna ve 20.00

  v den představení je od 18.30 otevřen divadelní klub

01. 02. | 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. Režie: 
Miroslav Krobot.
02. 02. | 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
04. 02. | 19.30 | 39 stupňů – J. Buchan, A. Hitchcock – kome-
die na motivy klasického špionážního filmu Alfreda Hitchcocka 
z roku 1935. Adaptace Patrick Barlow. Hrají: J. Plesl, S. Babčáková, 
V. Neužil a D. Novotný, rež. D. Ondříček.
05. 02. | 19.30 | Kafka ’24 – K. F. Tománek – hra inspirovaná 
posledním rokem života Franze Kafky. Hrají: D. Novotný, L. Krobo-
tová, V. Neužil, B. Poláková/M. Issová, P. Šimčík, H. Čermák/K. F. To-
mánek, M. Bendová. Rež. J. Mikulášek | s anglickými titulky
06. 02. | 19.30 | Teremin – P. Zelenka – příběh člověka, který 
navždy změnil tvář moderní hudby. Hrají: I. Trojan, D. Novotný, 
M. Myšička, J. Bábek, K. Melíšková, Z. Žádníková, J. Plesl, E. Bouš-
ková, P. Šimčík, V. Jiráček, P. Koutecký, rež. P. Zelenka.
07. 02. | 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. 
09. 02. | 19.30 | Vražda krále Gonzaga
12. 02. | 19.30 | Racek – komedie o čtyřech dějstvích. Hrají: 
K. Melíšková, J. Plesl, I. Trojan, V. Khek Kubařová, H. Čermák/T. Je-
řábek, M. Krobot, L. Krobotová, V. Neužil, Z. Žádníková/S. Babčá-
ková, P. Šimčík a další. Rež. M. Vajdička.
13. 02. | 19.30 | Racek
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společnou řeč na hranici poetiky kabaretu, ambientu, solitérního 
písničkářství a úderné tancovačky. To vše v hávu ryzí audiovizuální 
improvizace. Čeští „Residents s identitou“ čerpají z bohaté zkuše-
nosti svých četných hudebních a výtvarných projektů a v tomto 
společném setkání cedí ze sebe to nejlepší. Milan Cais, Jura Hradil, 
Ondřej Smeykal a Petr Nikl, vizuální projekce: VJ Clad, letecké 
balety: Ondřej Eremiáš. 
19. 02. | 20.00 | Sváteční pop – Poprask II – koncert s vizu-
álními kreacemi na temném pozadí
22. 02. | 18.00 | Festival Malá inventura: Spielraum Ko-
llektiv / Divadlo Archa / Archa.lab – Fidlovačka aneb Kdo 
je My? – Tylova „Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka“ 
je spojovaná s povzbuzením národního sebevědomí. Pochází 
z ní česká národní hymna. Hra, která byla dlouho vnímaná jako 
propadák, zažila úspěch až v roce 1917. 83 let po premiéře, rok 
před vznikem samostatného Československa. Následovala nejen 
vytoužená fáze české samostatnosti, ale také fáze opětovné nesa-
mostatnosti. Nyní, 100 let po úspěchu Fidlovačky, stojí nacionali-
stické myšlenky opět v popředí zájmu. Experti všedního dne, kteří 
mají k otázce češství co dodat, nabízejí různé pohledy na téma 
národní identity. O česko-německých vztazích, migraci, strachu 
a českých hodnotách. Koncept: Mathias Straub, Linda Straub. Rež. 
Linda Straub. Více na www.malainventura.cz.
22 – 26. 02. | 20.00 | VOSTO5 – Pérák 2018 – Na jméně 
nezáleží. Rozhodují činy! – akční historická fikce Divadla Vosto5. 
Divadelní podívaná, která kombinuje prvky bojových umění 
a kaskadérských výstupů s poetikou originálního autorského 
divadla s typickým slovním humorem. Hravá interpretace dra-
matických událostí z období Protektorátu: horečnou činnost 
fiktivní odbojové skupiny – československé ligy výjimečných 
– téměř smete nečekaný úder nastupujícího říšského protektora 
Heydricha, který přijíždí do Prahy nastolit pořádek. Zachrání 
situaci mytický český superhrdina Pérák, který díky pérům 
na nohou přeskakuje pražské ohrady, tramvaje a domy a škodí 
fašistickým okupantům? A existuje vůbec? Inscenace přináší 
nečekaná fiktivní dobrodružství, která proplétá s historickou 
realitou a vytváří překvapivý alternativní výklad dějin. Scénář 
a režie: Jiří Havelka. 
25. 02. | 20.00 | Festival Malá inventura: Jan Komárek 
a kol. – Kabaret Velázquez – rozum je nepřítel imaginace... 
Snové divadlo Macabre – prolínání fantasmagorických obrazů 
a situací, inspirovaných dílem Diega Velázqueze a Petera Wit-
kina. Setkání českého tvůrce atmosférických jevištních nálad, 
zkušeného kanadského, alternativního hudebníka, vynikající 
české gambistky a expresivních performerek odlišných žánrů. 
Koncept a režie: Jan Komárek. Více na www.malainventura.cz.
28. 02. | 20.00 | Jiří Havelka / Karel František Tománek / 
Vosto5 – Dechovka – nově uváděno v Sokolovně Řepy, Na Cho-
botě 125/2b, Praha 6. 

potřeba vykopat a spočítat kosti. Chcete vědět, jak by vám 
bylo na tancovačce po druhé světové válce? Viděli jste už někdy 
slavnostní otevření sokolovny? A přejete svým nepřátelům 
pomník? Přijďte to zažít. Nově uváděno v Sokolovně Řepy, 
Na Chobotě 125/2b, Praha 6. 
01. 02. | 20.00 | Hudba 2017 – bilanční setkání publicistů, fes-
tivalových dramaturgů a iniciátorů Pavla Klusáka, Aleše Stuchlého 
a Karla Veselého. Nové estetiky, tvůrčí vrcholy a objevy loňského 
roku v nezávislém popu a experimentální hudbě aneb dyna-
mický večer plný projekcí, nahrávek, komentářů a bezděčných 
performancí.
02. 02. | 20.00 | MTO Universal Praha – přijďte si zatančit 
na  vystoupení hudebního seskupení MTO Universal Praha. 
Během čtyřhodinového koncertu Malý Taneční Orchestr, 
s nadhledem a napříč žánry, zmapuje hudební scénu od 60. 
let do současnosti. V podání Františka Skály, Tomáše Haná-
ka, Zdeňka Lhotského, Lenky Vychodilové a dalších známých 
umělců uslyšíte pestrou směsici písní od Elvise Presleyho, Toma 
Jonese, Franka Sinatry, Pavla Lišky, Jany Kratochvílové, Haničky 
Zagorové a mnoha dalších. 
03. 02. | 20.00 | Eva Turnová – Magická noc v Turnovém 
háji – křest šestého dílu sloupků Evy Turnové „Turnový háj“, které 
vycházejí v časopise Instinkt. Součástí programu bude autorské 
čtení a vystoupení skupiny Eturnity (Eva Turnová, Michal Nejtek, 
Martin Kleibl a jako host Vratislav Brabenec). Váženým hostem 
bude Monika Načeva, která představí svůj nový projekt „Průvan 
v hlavě“, jehož autory jsou DJ Five a slovenský beatmaker Tenta-
to. Obě kapely se na závěr spojí v písni „Magické noci“ od Mejly 
Hlavsy. 
04. – 05. 02. | 20.00 | Pieter De Buysser / Divadlo Archa 
– Afterparty – hra naší doby, popsong našich duší, afterparty 
našich rituálů. Je pět ráno, Pražský hrad. Ráj je daleko. Cere-
moniář Jan Ptáček, kterého najal už dávno zmizelý, milovaný, 
moudrý prezident, nadzdvihne ubrus a objeví pod ním úřednici 
EU Fanny Racine. Něco se vymklo z rukou. Něco se ale zase 
může kouzlem v dobré obrátit. Nu, dobrá tedy, dobrá, ale co 
to je, to dobro? Co dnes znamená Havlův odkaz pro Evropu? 
Může vzniknout nové spojenectví? A jak by vypadala krajina 
Adama a Evy na dnešní politické scéně? Text a režie: Pieter De 
Buysser, účinkují Vladimír Javorský a Christelle Cornil. Uváděno 
v češtině a francouzštině. 
12. 02. | 20.00 | Michael Gira (solo off SWANS) + special 
guest support – hlava, srdce a duše americké noisové legendy 
Swans se vydává pouze s elektrickou kytarou na sólové turné. 
Pořádají Divadlo Archa, Scrape Sound a Silver Rocket. 
14. – 15. 02. | 20.00 | Divadlo Vizita – nespoutané improvi-
zace Jaroslava Duška, Pjéra la Še’ze, Zdeňka Konopáska a Viktora 
Zborníka. 
18. 02. | 20.00 | Sváteční pop – Poprask I – koncert s vizuál-
ními kreacemi na temném pozadí. Sváteční pop je kapela, která 
vznikla propojením hyperaktivních výtvarníků a hudebníků Petra 
Nikla, Milana Caise, Ondřeje Smeykala a Jiřího Hradila, kteří našli 
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  DIVADLO HORNÍ POČERNICE
Votuzská 379/11, 193 00 Praha 9
tel.: +420 281 920 326 (kancelář), 281 860 174 (pokladna)
e-mail: divadlo@divadlopocernice.cz
www.divadlopocernice.cz

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

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

01. 02. | 19.30 | Velká vizita – Svrchní bělice – totální im-
provizační představení Jaroslava Duška a Pjéra la Šéz`e | Divadlo 
Kampa | vstupné 300, 270, 240 Kč, studentská sleva 20% | Nebuď 
konzerva
04. 02. | 15.00 | Čert a Káča – klasická činoherní pohádka | 
DAP Praha | 60 min | vstupné 100, 80, 60 Kč
05. 02. | 19.30 | Milada – film je inspirován osudem a životem 
JUDr. Milady Horákové, který se dotkl mnoha lidí. Odehrává se 
v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh ženy, v jejíž osobnosti 
a životě byly morální principy zakořeněny tak silně, že se často 
ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím než srdcem, 
a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama. Hrají: A. Zurer, 
T. Medvecká, V. Kerekes, I. Orozovič, J. Dulava, rež. D. Mrnka | 
130 min | vstupné 80 Kč | kino
07. 02. | 19.30 | Tchýně na zabití – J. Zindulka – komedie 
okořeněná špetkou duchařiny o vztazích mezi tchyní a zetěm, 
snachou a tchyní, mezi matkou a dcerou, synem a matkou, mezi 
mladými manžely a konečně (a hlavně) mezi tchyněmi samotný-
mi. Hrají: L. Zedníčková, D. Homolová, A. Kulovaná, M. Kraus, rež. 
J. Zindulka | Fanny agentura | 120 min | vstupné 300, 250 a 230 Kč
10. 02. | 15.00 | Velká oříšková loupež – animovaná rodin-
ná komedie – Veverčák Bručoun musí se svými přáteli zabránit 
starostovi Oakton City zbourat jejich domov kvůli plánované vý-
stavbě pochybného zábavného parku. Rež. C. Brunker | 92 min 
| vstupné 80 Kč | kino
12. 02. | 19.30 | Sextet aneb zkusíme to jinak – K. Jaroszński 
– nejste spokojeni s tím, jak vás pánbůh stvořil? Změňte to! Ne 
vždy je však s takovou změnou srozuměno i vaše okolí. Ale co, 
člověk si zvykne na leccos – hlavně, když se to bere s humorem. 
Hrají: Z. Slavíková, V. Beneš, K. Urbanová a M. Cikán, rež. G. Skála 
| Divadlo Metro | 130 min | vstupné 300, 250 a 230 Kč
14. 02. | 19.30 | Zahradnictví: Dezertér – pro majitele no-
blesního kadeřnického salonu v centru Prahy Ottu Bocka je podnik 
smyslem a naplněním života. Po všech válečných útrapách se sem 
vrací jako uznávaný šéf se svou manželkou Elou a jejími sestrami. 
Sestry společně přežily válku a německou okupaci a staraly se 

VEŘEJNÉ NATÁČENÍ SHOW JANA KRAUSE
06., 13., 20., 27. 02. vždy od 19.30

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

  změna programu vyhrazena

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

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

  představení pro děti naleznete v rubrice „Divadla pro děti“

01. 02. | 19.30 | Monology vagíny – E. Ensler – kultovní kon-
troverzní představení Intimního divadla D. Bláhové
04. 02. | 19.30 | Víš přece, že neslyším, když teče voda – 
R. Anderson – tři velice směšné, avšak lidské příběhy ze života 
s P. Nárožným v hlavní roli 
06. 02. | 14.00 | Číše plná operety a muzikálu – vystoupení 
operní pěvkyně J. Štěrbové – program pro seniory – pořádá MČ 
Praha 9
08. 02. | 19.00 | Libushe – autorský muzikál | Nové divadlo 
Mělník
13. 02. | 19.30 | Natěrač – D. Churchill – bláznivá komedie 
o životní šanci jednoho neúspěšného herce s L. Nohou v hlavní roli
14. 02. | 19.00 | Posezení u cimbálu – Slovácký krúžek v Praze
15. 02. | 19.30 | Žena vlčí mák – N. Chatelet – monolog starší 
dámy, která prožívá nečekané citové vzplanutí, s H. Maciuchovou 
v hlavní roli
16. 02. | 19.30 | Co vy na to, pane Šmoldasi? – večer plný 
humoru s oblíbeným moderátorem, básníkem a překladatelem 
Ivem Šmoldasem
18. 02. | 16.00 a 19.00 | Zdeněk Izer a autokolektiv – po-
pulární komik v zábavné show
21. 02. | 19.30 | J. J. Jazzmen – tradiční jazz, dixieland, swing 
a latin tinged jazz. Jazz Club Gong
22. 02. | 19.30 | Čochtan vypravuje – B. Lane, J. Voskovec, 
J. Werich – nestárnoucí muzikál Divotvorný hrnec v  osobité 
úpravě J. Dvořáka
23. 02. | 19.30 | Malina Brothers – Tour 2018 – trampské 
písně okořeněné bluegrassem
26. 02. | 19.30 | Nezmaři – koncert k oslavě 40. výročí skupiny
27. 02. | 19.30 | Pavel Bobeš a Tomáš Kotrba – koncertní 
vystoupení
28. 02. | 19.30 | Vladimír Mišík & Etc… – koncertní vystou-
pení
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01. 02. | 19.00 | Podivný případ se psem – M. Haddon, 
S. Stephens – dramatizace literárního bestselleru Marka Had-
dona Podivný případ se psem se stala velkým hitem současných 
světových jevišť. Nyní se konečně dostala na pražskou scénu, 
a to v režii respektovaného tandemu Skutr, který proslul svou 
nápaditou divadelní poetikou, a  s  mimořádným hereckým 
obsazením. Hlavní hrdina strhujícího vtipného i dojemného 
příběhu je patnáctiletý Christopher. Matematický génius, ale 
také autista, který příliš nerozumí okolnímu světu ani lidem. 
Během zdánlivě nevinného vyšetřování detektivního případu 
ze sousedství rozkryje docela jinou záhadu – která mu zásadně 
promluví do života. Úč. J. Cina, S. Babčáková, H. Vagnerová, 
M. Daniel, Z. Stavná, P. Vančura, rež. Skutr
02. 02. | 19.00 | Johanka z Arku – O. Soukup, G. Osvaldová – 
návrat jednoho z nejlepších českých muzikálů
03. 02. | 14.30 a 19.00 | Johanka z Arku
04. 02. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál On-
dřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové 
04. 02. | 19.00 | Natěrač – komedie vyšperkovaná hereckou 
improvizací vypráví příběh natěrače Waltera, který je souhrou 
pikantních okolností nucen sehrát roli manžela své klientky, za což 
je také náležitě odměněn…Inscenace Natěrače je nesmrtelná 
zejména díky skvělému klaunství jejích hereckých protagonistů. 
Diváci si mohou být jisti jen jediným – možné je úplně všechno! 
Hrají: P. Zedníček, J. Paulová, Z. Mixová, rež. L. Vymětal
05. 02. | 19.00 | Baronky – Michael Mackenzie ve své napí-
navé hře uhrančivě stopuje nenápadné, dojímavé, a přece kruté 
jednání baronky k oddané a zanedbané služce. Tento skutečný 
herecký koncert Evy Holubové a Zuzany Bydžovské skrývá mnohá 
překvapení i fascinující zvraty. Hrají: E. Holubová a Z. Bydžovská. 
Autorem úpravy, režisérem a scénografem je Š. Caban
06. 02. | 19.00 | Pro tebe cokoliv – první české uvedení výbor-
né francouzské komedie, která baví celou Paříž. Mateřská láska 
nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, 
že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Sa-
mozřejmě jí podpoříte! I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin 
převlečete do oblečení z biobavlny, sundáte paroží ze zdí a nově 
zařídíte celý byt, namísto steaku připravíte zeleninové hody 
a na výběrovou komisi zahrajete divadlo, že jste „alter-globali-
zační nadšenci“, i když nemáte ponětí, co to je. Hrají: J. Paulová, 
P. Zedníček, D. Suchařípa, L. Hampl, P. Vojáčková, S. Lewandowská, 
K. Kašpar, rež. P. Kracik
07. 02. | 19.00 | Začínáme končit – komedie uznávaného 
francouzského autora a komika nabízí unikátní hereckou příle-
žitost Barboře Hrzánové, která ztvární jednu ženskou hrdinku, 
a přesto se jedná o dvojroli: hraje totiž nejen atraktivní ženu své-
ho věku, ale také stejnou ženu tak, jak ji vidí její manžel, který 
je přesvědčený, že jeho manželka v poslední době příliš rychle 
stárne… Francouzská komedie výstižně vypráví o vztazích mezi 
muži a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí a ošklivosti, 
o (ne)schopnosti být spolu. Hrají: B. Hrzánová, R. Holub, R. Zima, 
R. Fidlerová/J. Tesařová/J. Jiskrová, rež. L. Engelová

o malé děti svých manželů, kteří byli zatčeni za protinacistický 
odboj. Teď všichni s ohromným úsilím realizují svůj sen, jenže 
přichází zlom po únorovém komunistickém puči. Ottova firma 
je vyvlastněna státem a jemu se podruhé v životě rozpadá svět. 
Hrají: J. Macháček, G. Míčová, K. Melíšková, A. Geislerová, M. Fin-
ger, S. Remundová, D. Novotný a další, rež. J. Hřebejk | 115 min 
| vstupné 80 Kč | kino
20. 02. | 19.30 | Vražda v Orient expresu – to, co začíná jako 
luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle promění 
v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů, 
jaký byl kdy vyprávěn. V okamžiku, kdy ve vlaku dojde k záhadné 
vraždě, každý cestující se stává podezřelým. Ve vlaku naštěstí ne-
chybí, Hercule Poirot. Hrají: K. Branagh, J. Depp, D. Ridley, M. Pfei-
ffer, P. Cruz a další, rež. K. Branagh | 114 min | vstupné 80 Kč | kino
23. 02. | 19.30 | Romeo a Julie – W. Shakespeare – dva rody, 
oba stejně proslulé, zde, v krásné Veroně, zas dávná zášť popouzí 
k hněvu, nové rozbroje vodí je cestou úkladů a vražd …Nesmrtelná 
klasika Williama Shakespeara o velké lásce, divoké nenávisti a kru-
té hře osudu. Hrají: A. Holcová, J. Spitzer, V. Procházka, P. Beneš, 
A. Herianová, J. Hohenberger, K. Blažek a další, rež. B. Jelínková | 
DS Zeptejte se kocoura | 120 min | vstupné 120, 100 a 80 Kč
24. 02. | 15.00 | Maxipes Fík – v domečku za lesem žila holčička 
Ája s rodiči a psem Fíkem, který umí mluvit, počítat a zažívá spous-
tu dobrodružství. Maxipes Fík tentokrát na divadelních prknech | 
Divadlo Krapet| 60 min | vstupné 100, 80 a 60 Kč
26. 02. | 19.30 | Do ložnice vstupujte jednotlivě – R. Cooney, 
J. Chapman – i prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou 
postelí může být náhle těsná… Přesně takové převýšení po-
ptávky nad kapacitou nastane v téhle bláznivé komedii. Hrají: 
M. Bočanová, L. Vaculík, M. Zounar, A. Gondíková a další, rež. 
A. Procházka | DS Háta| 135 min | vstupné 370, 350 a 330 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, Ticketpro a Ticketportal
  internetový předprodej vstupenek na www.divadlokalich.cz
  registrujte se při online nákupu nebo v pokladně divadla a využívejte 
výhod věrnostního programu Divadla Kalich

  bližší informace o muzikálech najdete v rubrice „Muzikály“
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17. 02. | 14.30 a 19.00 | Krysař 
18. 02. | 13.30 a 18.00 | Krysař 
19. 02. | 19.00 | Moje hra – Moje hra je komedií o životě, jak-
koli hlavnímu hrdinovi jeho život právě vyprchal ze žil. Magie 
divadla umožní spisovateli Jankulovskému už z „druhého břehu“ 
mluvit s jeho poslední ženou. Oba tedy mají vzácnou možnost 
říci si spoustu věcí, na které v každodenním shonu nemáme čas 
a u kterých zpětně litujeme, že jsme je nestihli vyslovit. Kome-
die odkrývá s nadhledem, odzbrojující upřímností a především 
humorem zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu třináctých 
komnat. Současně fandí životu. Hrají: J. Bartoška, Z. Bydžovská, 
J. Janěková ml., N. Divíšková/R. Hermanová, V. Peterková, A. Kout-
ná, A. Kačerová, M. Kubačák, rež. J. Kačer
21. 02. | 19.00 | Don Quijote – španělskou klasiku si původně 
upravili pro sebe Milan Lasica a Július Satinský. Po Satinského 
odchodu hledal Lasica, které herecké dvojici by hru předal. Dvě 
české herecké hvězdy Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na inscenaci 
spolupracovaly s vyhlášeným slovenských režisérem Vladimí-
rem Strniskem. Chytře, vtipně upravený klasický příběh s not-
nou dávkou herecké improvizace doplňují písně Jaroslava Filipa 
a Miroslava Kořínka 
22. 02. | 19.00 | Božská Sarah
23. 02. | 19.00 | Srdcový král – slavná broadwayská muzi-
kálová komedie 
24. 02. | 14.30 a 19.00 | Srdcový král
25. 02. | 19.00 | Dvě noci na Karlštejně – vyhledávaní di-
vadelní tvůrci, scénárista Petr Kolečko a režisér David Drábek se 
po velice úspěšné inscenaci Žena za pultem 2: Pult osobnosti, opět 
scházejí nad novou komedií, napsanou přímo pro Divadlo Kalich. 
Iveta je nejlepší česká manželka. Všude dokázala vždycky sehnat 
český knedlík. Proto si ji také bere nejmocnější muž Čech, velko-
paštikář Boris. Boris si myslí, že má úroveň, není jen zbohatlík. Je 
osvícený jako Karel IV. Svatba s Ivetou tak může být jen na Karl-
štejně a svatební noc jen v Karlově komnatě. A přes den golf se 
svatebčany na zdejším hřišti. Všichni mají svůj hendikep… Hrají: 
L. Benešová, V. Kopta, I. Chmela, J. Bernášková, rež. D. Drábek
26. 02. | 19.00 | Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem
27. 02. | 19.00 | Žena za pultem 2 Pult osobnosti – legendár-
ní vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizionářské komedii! 
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida Drábka 
ve hře Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná jednou může 
být pravda! Hrají: O. Kaiser, J. Lábus, rež. D. Drábek
28. 02. | 19.00 | Báječná neděle v parku Créve Coeur – pro 
svůj režijní debut si herecká legenda Iva Janžurová vybrala hru 
významného amerického dramatika Tennessee Williamse. V této 
cituplné komedii se z veliké vášně a touhy po štěstí v žáru jednoho 
horkého dne proplétá příběh čtyř ženských hrdinek. Nechtějí nic 
víc a nic míň než kdokoli z nás: vymanit se z nijakosti obyčejného 
života, žít romantický život plný vzruchů i vykřičet svou žádosti-
vost navzdory tušené šedi dnů. Hrají: S. Remundová, L. Žáčková, 
B. Munzarová a I. Janžurová, rež. I. Janžurová

08. 02. | 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.
09. 02. | 19.00 | Osmý světadíl – muzikál s hity skupiny Elán 
10. 02. | 14.30 a 19.00 | Osmý světadíl 
11. 02. | 19.00 | Božská Sarah – silnou a působivou hrou 
Božská Sarah si herecká legenda I. Janžurová plní dlouholetý 
profesní sen. V příběhu posledního léta světově proslulé herečky 
a vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardtové ji herecky doprovází 
K. Hádek či I. Orozovič. Budete se bavit, budete se spolu se Sarah 
cítit spalováni sluncem v její rezidenci na ostrově u bretaňského 
pobřeží, cestovat s ní jejím vlastním vlakem pětkrát křížem krážem 
Severní i Jižní Amerikou a sledovat statečnou cestu ženy ověnčené 
světovou slávou, ale i ženy sčítající nezdary a rány, které takový 
velký osud přináší. Hrají: I. Janžurová, K. Hádek/I. Orozovič, rež. 
A. Nellis
12. 02. | 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
13. 02. | 19.00 | Ani spolu, ani bez sebe – stejně jako v případě 
divácky mimořádně úspěšných komedií Drahouškové a Sbohem, 
zůstávám!, přivádí herečka Jana Paulová na naši divadelní scénu 
v české premiéře největší komediální hit současné Paříže. Byty 
obou hrdinů dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva 
jako by žili každý na jiné planetě. Ona – renomovaná psycholožka, 
on – manažer marketingu. Shodnout se dokážou jen na jediném: 
že toho druhého prostě nemůžou vystát. Úč. J. Paulová a D. Su-
chařípa, rež. L. Engelová
14. 02. | 19.00 | Sbohem, zůstávám! – velký francouzský 
komediální hit se chlubí naprosto výjimečným hereckým ob-
sazením. 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.
15. 02. | 19.00 | Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vakem – di-
vadelní představení složené z oblíbených scének z dílny Oldřicha 
Kaisera a Jiřího Lábuse z televizních pořadů Možná přijde i kou-
zelník a Ruská ruleta a s několika bonusy navíc, doprovázených 
písničkami Dáši Vokaté. 
16. 02. | 19.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela Landy 
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06. 02. | 19.30 | Poslední kachna – literárně-hudební pořad 
je volným navázáním na předchozí úspěšné uvedení jiných textů 
autorky v provedení stejných interpretů pod názvem „Brouk upro-
střed mé duše“ | Divadlo Blama | vstupné 150 Kč
07. 02. | 19.30 | Čtyřhra – sarkastické vztahové komedie o ne-
bezpečné přitažlivosti a různých tvářích lásky | Divadlo NaHraně 
| vstupné 220 Kč
08. 02. | 19.30 | IMPRO Samé vody: Karfiol v podpaží – 
totální divadelní improvizace. Jako vždycky, vždycky jinak. Hrají 
A+M Duškovi, S. Adamová a J. Kliment | vstupné 150 Kč
09. 02. | 19.30 | Dokonalá pitomost – Vyhnout se vlastnímu 
zasnoubení? Zařídit jedno cizí? Získat pro strýce vzácnou staro-
žitnost? Zachránit tetičku před vězením? A nezmačkat si při tom 
všem sváteční oblek? Když máte správného sluhu, žádný problém. 
Slavná dvojice anglického humoru Bertie Wooster a jeho komorník 
Jeeves, doplněná o excentrickou služebnou v netradičním diva-
dle na divadle. Držte si buřinky, jízda začíná! | Divadlo NaHraně 
| vstupné 220 Kč
10. 02. | 19.00 | Improvizuj – připoj se k Miriam a jejím vo-
kálním improvizacím. Sobotní večer v uvolněné atmosféře, kde 
improvizují a zpívají úplně všichni | vstupné 220 Kč
11. 02. | 19.30 | Malá Vizita – totální improvizační představení 
Jaroslava Duška a Pjéra la Šéz‘e pod světelným dohledem Viktora 
Zborníka | vstupné 250 Kč
14. 02. | 19.30 | Paralelní vesmíry – cenami ověnčená, svě-
ží, vtipná i dojemná, ale hlavně chytře napsaná romance z pera 
jednoho z nejnadanějších mladých britských autorů | Divadlo 
NaHraně | vstupné 220 Kč 
15. 02. | 19.30 | Vlny – monodrama herečky Nataši Burger 
o mnoha polohách ženy | vstupné 200 Kč
16. 02. | 19.30 | Anna Karenina – vášnivý příběh o niterné 
podstatě lásky. Dramatizace a režie Iveta Dušková | Divadlo Cylindr 
| vstupné 250 Kč
18. 02. | 19.30 | Když se zhasne – mrazivá komedie Romana 
Vencla a Michaely Doležalové. Vánoční večírek se proměňuje 
v rozvodové bitevní pole, kde se bojuje zbraněmi nejtěžšího 
kalibru, a  kde vítěz může být jen jeden... | DS Pod Hanou | 
vstupné 250 Kč
19. 02. | 19.30 | Dokonalá pitomost | Divadlo NaHraně | 
vstupné 220 Kč
20. 02. | 19.30 | Tonka Šibenice – pravdivý příběh známé pro-
stitutky, v režii Jaroslava Duška | Divadlo Cylindr | vstupné 200 Kč
21. 02. | 19.30 | Ty dvě, které obědvají – autorské představení 
Nataši Burger a Vlaďky Kužílkové | vstupné 200 Kč
22. 02. | 19.30 | NESKONALÁ – M. Faber, J. Bulis – šibeniční 
humor Michela Fabera spolu s poetickou melancholiíí Jiřího Bulise. 
Kabaret o tom, jak tragické je najít životní lásku, protože ji dřív 
nebo později ztrácíme. „Kéž bych se dožil sta let, s Evou po boku, 
a nikdy nic takového nenapsal.“ Jenže co když všechno mění jediný 
její úsměv? | Divadlo NaHraně | vstupné 250 Kč | premiéra

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
01. – 03. 03. | Krysař – muzikál Daniela Landy
04. 03. | Mauglí – rodinný muzikál
04. 03. | Začínáme končit
05. 03. | Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem 
06. 03. | Na mělčině
07. 03. | Splašené nůžky
08. 03. | Zabiják Joe
09. – 10. 03. | Tajemství – muzikál Daniela Landy
11. 03. | Žena za pultem 2: Pult osobnosti
12. 03. | Titanic
13. 03. | Pro tebe cokoliv
14. 03. | Podivný případ se psem
15. 03. | Sbohem, zůstávám!
16. – 18. 03. | Pomáda – muzikál
19. 03. | Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem
20. 03. | Ani spolu, ani bez sebe
21. 03. | Kočka v orgánu – premiéra
22. 03. | Moje hra
23. – 24. 03. | Srdcový král – muzikál
25. 03. | Žena za pultem 2: Pult osobnosti
25. 03. | Božská Sarah
26. 03. | Don Quijote
27. 03. | Dvě noci na Karlštejně
28. 03. | Báječná neděle v parku Créve Coeur
29. 03. | Bez předsudků
30. 03. – 01. 04. | Krysař – muzikál Daniela Landy

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

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

  představení pro děti naleznete v rubrice „Divadla pro děti“

01. 02. | 19.30 | Hrabě 2.15: Bez dechu – obyčejná zkouška 
kapely, která se stane osudovou. V žilách samozvaných jazzma-
nů koluje zbytkový alkohol a vášeň pro život a poezii. Hrají, milují, 
smějí se, chybují. A čekají na posledního z nich, na básníka. Pro 
všechny, kdo ve svých rukou nesou tento krásný ztřeštěný a je-
diný svět | Divadlo NaHraně | vstupné 250 Kč
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  předprodejní sítě PO CELÉ ČR: Ticketpro, Colosseumticket.cz,  
Kulturní portál, Ticket Art a Ticketportal.

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

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

  celý program včetně anotací naleznete v rubrice Divadla pro děti

03. 02. | 14.00 | Škola kouzel
10. 02. | 14.00 | Magická esa
17. 02. | 14.00 | Hra kouzel a magie
25. 02. | 14.00 | S kouzly kolem světa!

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

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

  otevřeno so a ne 11.00–17.00

Originální a strhující zábava pro celou rodinu!
Velké unikátní zrcadlové bludiště
Síň smíchu s vtipnými prohnutými zrcadly
Antigravitační místnost
Levitující stolek
Jedinečné optické klamy a iluze
… a navíc se naučíte i kouzlit!

  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 pa-
sáže vedle KFC), večerní pokladna u divadla otevřena 1 h před 
představením

  Černé divadlo Metro najdete v rubrice „Černá divadla“ 

20. 02. | 19.00 | Sextet – komediální hra z kliniky pro změnu 
pohlaví. Hrají: Z. Slavíková, V. Beneš, K. Urbanová, M. Merunka | 
vstupné: 340 Kč | derniéra

23. 02. | 19.30 | Budu všude kolem tebe – skutečné příběhy 
o bolesti a naději vyprávějí ženy-matky, které ztratily své děti | 
Divadlo Cylindr | vstupné 200 Kč
25. 02. | 19.30 | Duše K – tentokrát o uzdravení z tinnitu a en-
dometriózy – poutavé vyprávění Jaroslava Duška a jeho hostů 
s besedou s diváky | vstupné 250 Kč
26. 02. | 19.30 | Dostaví se Oscar Wilde – „Snesu jakékoliv 
množství kritiky, pokud použijete slova chvály a obdivu.“ | Divadlo 
SoliTEAter | vstupné 180 Kč
27. 02. | 19.30 | Anna Karenina | Divadlo Cylindr | vstupné 
250 Kč
28. 02. | 19.30 | Neskonalá | Divadlo NaHraně | vstupné 250 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

14. 02. | 19.00 | Hvězdný večer – Jan Cimický je známý přede-
vším jako psychiatr. Méně už se o něm ví, že je také prozaikem, 
básníkem, překladatelem, dramaturgem a scenáristou. Přijďte 
prožít večer v jeho přítomnosti. Dotazy z publika vítány | vstupné 
150 Kč/studenti a senioři 70 Kč
17. 02. | 19.00 | Příběh Coco Chanel – J.  Just – příběh 
královny módy, která se stala legendou. Její úspěch však také 
znamenal život bez lásky, což vzpomínající hrdinka komentuje 
s břitkým, až cynickým humorem. Hrají: M. Dolinová, L. Švor-
mová, J. Čenský, L. Olšovský/F. Sychra | vstupné 200 Kč/studenti 
a senioři 120 Kč
24. 02. | 15.00 | Housle čtyř století – Jaroslav Svěcený – 
v Divadelní bonboniéře pro seniory | vstupné 70 Kč

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

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

  otevírací doba kamenné pokladny je hodinu před představením, 
během představení a 30 minut po představení
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17. 02. | 15.00 | Obušku, z pytle ven | pohádka
18. 02. | 15.00 | Čert a Káča | pohádka
28. 02. | 10.00 | Obušku, z pytle ven

  DIVADLO NA JEZERCE
Divadelní společnost Jana Hrušínského

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

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

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

  generální partner Mountfield, a.s.

01. 02. | 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
02. 02. | 19.00 | Poslední aristokratka
03. 02. | 17.00 | Poslední aristokratka
04. 02. | 19.00 | Už je tady zas! – T. Vermes – Hitler už je tady 
zas, zatím naštěstí jen v divadelní komedii. Úč. O. Kavan, K. Hru-
šínská, Z. Hruška, M. Kern, M. Šplechtová, M. Sitta, T. Němcová, 
rež. M. Balcar
05. 02. | 19.00 | Paní plukovníková – B. Ahlfors – komedie, 
která vám dodá chuť do života. Úč. J. Bohdalová, L. Švormo-
vá/J. Tvrzníková, J. Satoranský, V. Jeníková, V. Zawadská, Z. Ma-
ryška/R. Novák a Z. Hruška, rež. V. Strnisko
07. 02. | 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
08. 02. | 19.00 | Generálka – J. Hubač – úč. J. Bohdalová, 
R. Holub, P. Vacek, M. Sitta, Z. Hruška, Z. Maryška/L. Hruška, rež. 
R. Balaš | nevhodné pro mládež do 12-ti let
09. 02. | 19.00 | Takový žertík – J. Dell, G. Sibleyras – o tom, 
že o rozchodech se nemá žertovat, vás přesvědčí nostalgická ko-
medie, která v roce 2003 vzbudila ve Francii velký rozruch a byla 
vyhlášena nejlepší francouzskou hrou roku. Úč. J.  Hrušínský, 
M. Šplechtová, F. Staněk, M. Menšíková, Z. Hruška/R. Stärz, rež. 
L. Hlavica | zadáno
12. 02. | 19.00 | Manželské vraždění – E. E. Schmitt – 
jedna z nejúspěšnějších francouzských her současnosti. Je to 
souboj, ve kterém jde v pravém slova smyslu o život. Chcete-li 

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

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

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

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

01. 02. | 19.00 | Mezi nebem a zemí – P. Valentine
02. 02. | 19.00 | Jeptišky – D. Goggin – muzikál
03. 02. | 15.00 | Famílie – J. DiPietro
06. 02. | 19.00 | Sen noci svatojánské – W. Shakespeare
07. 02. | 10.30 | Sen noci svatojánské
07. 02. | 19.00 | Mezi nebem a zemí
08. 02. | 19.00 | Eva tropí hlouposti – F. Vavřincová
09. 02. | 19.00 | Ženy na pokraji nervového zhroucení – 
D. Yazbeck, J. Lane
10. 02. | 15.00 | Ženy na pokraji nervového zhroucení
13. 02. | 19.00 | Famílie
14. 02. | 19.00 | Ženy na pokraji nervového zhroucení
16. 02. | 19.00 | Famílie
17. 02. | 15.00 | Jeptišky
20. 02. | 19.00 | Eva tropí hlouposti
21. 02. | 10.30 | Miláček Célimare aneb Paroháči – E. Labiche 
| veřejná generálka
21. 02. | 19.00 | Magor – L. Shue
22. 02. | 19.00 | MILÁČEK CÉLIMARE ANEB PAROHÁČI | 1. pre-
miéra
23. 02. | 19.00 | MILÁČEK CÉLIMARE ANEB PAROHÁČI | 2. pre-
miéra
24. 02. | 15.00 | Mezi nebem a zemí
25. 02. | 15.00 | Sugar (Někdo to rád horké) – P. Stone, 
J. Styne, B. Merill
27. 02. | 19.00 | Famílie

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

  pokladna otevřena v den představení 1 hodinu před jeho začátkem

13. 02. | 19.00 | Třetí prst na levé ruce – D. Canavan
15. 02. | 19.00 | Pět ve stejných šatech – A. Ball
16. 02. | 19.00 | Třetí prst na levé ruce
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úspěšný manažer, který se zamiluje a je nucen odolávat tlaku 
kolegů a  přátel. Ti s  jeho volbou nesouhlasí, neboť mají jiné 
představy o podstatě vztahu a uznávají naprosto odlišné životní 
hodnoty. Hru napsal současný americký dramatik a filmový režisér 
Neil La Bute. Hrají studenti Hudebně dramatického oddělení, 
rež. H. Marvanová.
15. 02. | 19.00 | Evergreen | zadáno
19. 02. | 19.00 | Krvavá Henrietta aneb Jedno jaro v Paříži 
– inscenace studentů 6. ročníku Hudebně dramatického oddělení. 
Příběh z dob, kdy Evropa tančila valčík. Muzikál pro činoherce 
autorů Oldřicha Daňka a Jana F. Fischera. Hrají a zpívají: E. Nejedlá, 
K. Kopčová, M. Rajdlíková, D. Jetel, L. Stirský Hädler, L. Klíma, 
rež. J. Kačmarčík.
21. 02. | 19.00 | Večer tříkrálový aneb cokoli chcete

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

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

08. 02. | 19.00 | Návrat Opilcova dítěte a Zelené Karkulky 
– Pierre H. Cami – skeče, minikomedie plné absurdismu, vel-
kolepých nesmyslů a elegantních slovních hříček. P. H. Cami je 
průkopníkem černého humoru – komický a šílený, necouvne 
před žádným bláznovstvím. Ch. Chaplin o něm kdysi řekl, že je 
„největším humoristou na světě“
13. 00. | 19.00 | Kravinec uprostřed cesty – R. Ţuculescu 
– hořká satirická komedie, pranýřující lidskou vychytralost, 
ve jménu zisku, neštítícího se jakékoli amorálnosti. Nenadálým 
štěstím ukáže se pro obyvatele zapadlé a bezvýznamné vesničky 
nečekané neštěstí jednoho z nich. Hru rumunského dramatika 
uvádíme v české premiéře.
20. 02. | 19.00 | Kravinec uprostřed cesty
22. 02. | 19.00 | Strejček koňská noha – Romská vyprávění 
z dob kdy Romové ještě byli Cikáni. Kromě syrové autentičnosti, 
pábení a jadrného osobitě poetického jazyka, je to především 
humor, na kterém tato vyprávění stojí. Neuvěřitelné příhody 
z nádherného světa plného barev, emocí a fantazie čte Irena 
Hýsková.
27. 02. | 19.00 | JEDEN SPOLU DOMEČEK ŠNEK A ŠNEKNA 
NEMÍVÁ – pořad z české barokní literatury. Zastoupeny jsou texty 
nejrůznějších žánrů: religiózní i světské, humorné i vážné, kuchař-
ské receptury i kázání, takže posluchač se seznámí s barokními 
texty v nezvykle rozsáhlém rozpětí | premiéra

se dobře bavit a zároveň cítit lehké mrazení v zádech, nenech-
te si ujít tuto Hřebejkovu inscenaci. Úč. J. Dušek a N. Burger, 
rež. J. Hřebejk
13. 02. | 19.00 | Shylock – M. Leiren-Young – představení pro 
všechny svobodomyslné lidi, kterým není lhostejné, co se dnes 
kolem nás děje. Úč. M. Kňažko, rež, R. Balaš.
14. 02. | 19.00 | Charleyova teta
15. 02. | 19.00 | Už je tady zas!
16. 02. | 19.00 | Paní plukovníková
18. 02. | 19.00 | Tři v tom – J. Vostrý – tři slečny tají, že jejich 
láska nezůstala bez následků. Úč. K. Hrušínská, T. Němcová, T. Kop-
sová/D. Pfauserová, P. Vacek, F. Slováček jr., J. Hrušínský, L. Hruška, 
V. Chalupa, Z. Hruška, M. Kern. Rež. M. Balcar
19. 02. | 19.00 | Poslední aristokratka
20. 02. | 19.00 | Dědicové – A. Krief – i při pohřbu může být 
v rodině pěkně veselo. Úč. M. Etzler, M. Hudečková, K. Hrušín-
ská, T. Němcová, M. Sitta, A. Daňková/D. Pfauserová, rež. J. Herz 
| derniéra
21. 02. | 19.00 | Generálka
22. 02. | 19.00 | Poslední aristokratka
23. 02. | 19.00 | Už je tady zas!
26. 02. | 19.00 | Manželské vraždění
27. 02. | 19.00 | Zahraj to znovu, Same – W. Allen – rozkoš-
ná komedie o tom, že člověk má za všech okolností zůstat sám 
sebou. Úč. J. Hrušínský, M. Šplechtová, M. Procházková/T. Něm-
cová a M. Taclík/Z. Hruška, speciální hosté (z filmového záznamu) 
L. Šafránková a J. Abrhám, rež. O. Sokol
28. 02. | 19.00 | Práskni do bot – O. McCafferty – Hrušínský, 
Zavřel, Sitta a Liška vydláždí v Hřebejkově režii veřejné záchodky. 
Upozorňujeme citlivé diváky, že obkladači mluví jako dlaždiči | 
nevhodné pro mládež do 12–ti let

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

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

  změna programu vyhrazena

01. 02. | 19.00 | EVERGREEN – scénický koncert inspirovaný 
kariérou a životem Barbry Streissand. Účinkují studenti 5. ročníku 
oddělení populární hudby. „My jsme něco extra! My jsme ten 
preclík mezi žemlema!“ | premiéra
12. 02. | 19.00 | Večer tříkrálový aneb cokoli chcete – 
W. Shakespeare – Čtyři století milovaná veselohra. Tříkrálová 
milá vřava. Dva milenecké páry. Jeden milostný čtyřúhelník. 
Hrají studenti Hudebně dramatického oddělení, rež. K. Iváková.
14. 02. | 19.00 | Tlustý prase – komedie o kultu štíhlosti. 
Hlavním nehrdinským hrdinou současné americké hry je mladý 
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14. 02. | 19.00 | The Naked Truth – Odhalená pravda | host
15. 02. | 19.00 | Světáci – Z. Podskalský – adaptace známé 
filmové komedie. Hrají: V. Limr/F. Tomsa, M. Zounar, O. Želenská, 
I. Andrlová, M. Bočanová/A. Gondíková - Divadelní společnost 
Háta
16. 02. | 19.00 | Chlap na zabití – F. Veber | host
19. 02. | 19:00 | Do ložnice vstupujte jednotlivě! – R. Cooney, 
J. Chapman – i prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou 
postelí může být náhle těsná... Přesně takové „převýšení poptávky 
nad kapacitou“ nastane v bláznivé komedii známých anglických 
dramatiků. Hrají: M.  Bočanová, M.  Absolonová/A.  Gondíko-
vá/Z. Pantůček/M. Sobotka, L. Vaculík, M. Zounar, rež. A. Pro-
cházka | Divadelní společnost Háta
20. 02. | 19.00 | Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete? – 
J. J. Bricaire, M. Lassayques – situační komedie Velká zebra je 
vystavěna na neobvyklé zápletce. Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová 
– Herčíková, J. Dulava, D. Černá/K. Špráchalová, M. Hudečková, 
Z. Vencl/O. Brancuzský. Překlad: J. Janeček, rež. P. Palouš.
21. 02. | 19.00 | Africká královna – C. S. Forester – humorný 
a dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit 
zamilovaného muže…. Hrají: L. Rybová, H. Čermák. Rež. V. Čer-
máková.
22. 02. | 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.
24. 02. | 15.00, 19.00 | Caveman – R. Becker | host
25. 02. | 15.00 | Líbánky aneb Láska ať jde k čertu – N. Co-
ward – dvojice bývalých manželů se po letech setkává v drahém 
francouzském hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými no-
vými a mladšími partnery. Úč. J. Langmajer, I. Jirešová/K. Issová, 
M. Válková/J. Čvančarová/K. Frejová a J. Teplý ml./M. Slaný, rež. 
P. Hruška.
25. 02. | 19.00 | Jo, není to jednoduché – J.–C. Islert – ko-
medie o tom, jak může dopadnout doučování matematiky pod 
peřinou. Úč. J. Langmajer, A. Gondíková, M. Timková, K. Krejčová 
a D. Punčochář, rež. P. Hruška.
26. 02. | 19.00 | Chvála bláznovství | host
27. 02. | 11.00 | Dokud nás milenky nerozdělí – E. Assous 
– brilantní situační komedie plná zvratů a záměn o tom, kolik 
milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství. 
Rosalie a Francis rekapitulují své dosavadní manželství a  určitě by 
se shodli na tom, že jsou spolu šťastní, kdyby se právě neprovalilo, 
že Francis žije dvojí život. Celá rodina se ocitá v komickém zmatku, 
Rosalie vrací odvetný úder, dceři se za podivných okolností hroutí 
manželství a další postavy celý děj ještě dál humorně zamotá-
vají. Hrají. V. Freimanová, V. Kratina, J. Bernášková, K. Lojdová, 
L. Nešleha | host | veřejná generálka 
28. 02. | 19.00 | DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ | host | 
premiéra

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

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

  ceny vstupenek: 250–499 Kč

01. 02. | 19.00 | P.R.S.A. – E. Szybal – „P.R.S.A. jsou hořkou 
rodinnou komedií a dámskou jízdou nejen pro ženy“ – hrají: K. Le-
ichtová, I. Svobodová, E. L Ecchiová, J. Bernášková, I. Wojtylová, 
J. Nosek/R. Trsťan, rež. V. Štěpánek 
03. 02. | 19.00 | Miláček Anna – M. Camoletti – aneb co se 
stane, když si záletní manželé přivedou domů každý svého dra-
houška. Ještě, že služka Anna má tolik důvtipu a situaci zvládne!. 
Úč. M. Hudečková, D. Prachař, V. Hybnerová, S. Rašilov a L. Rybová, 
rež. Z. Tyc
07. 02. | 19.00 | Rodina je základ státu – R. Cooney – komedie 
kde jde o život Úč. M. Etzler, V. Hybnerová, P. Motloch, S. Lau-
rinová, R. Trsťan, M. Kopečný, M. Hudečková/M. Procházková, 
R. Jelínek, J. Slach, Z. Piškula/M. Sabadin, rež. P. Hruška
08. 02. | 19.00 | Caveman – R. Becker – přijďte se podívat 
na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu 
ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně uta-
jených kvalitách obou pohlaví | host 
09. 02. | 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
10. 02. | 19.00 | Stará dobrá kapela – J. Hubač – křehká a něž-
ná romantická komedie o stáří,  lásce, snech a sílé přátelství. Hrají: 
V. Postránecký, S. Skopal, V. Beneš, Z. Maryčka/K. Vlček, V. Helšus, 
J. Tesařová/Z. Herfortová, N. Konvalinková J. Čapka Rež. P. Hruška
11. 02. | 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
13. 02. | 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 svo-
bodné pány, která byla dlouhá léta úspěšně uváděna v pražském 
Činoherním klubu. Komedii, odehrávající se v pokoji jednoho 
penzionu, kam si nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté 
předpisy domovního řádu.
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AKADEMIE UMĚNÍ 2018
Divadlo U Valšů

Odbornou garanci ročníku má MgA.  Jan Lorman. Lekto-
rování vzdělávacího programu se ujmou špičkoví experti: 
prof. PhDr. Jan Císař, CSc, prof. Jaroslav Vostrý, PhDr. Eva Zaoralová, 
doc. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D., PhDr. Ivan Ruml, MgA. Otakar 
Kosek, Doc. MgA. Jan Novák, Pavel Taussig. 
Cena: I.  a  II.  semestr 2018 + 1 speciál 1.400 Kč – studium 
absolventů I. a II. semestru 2018 bude ukončeno slavnostním 
předáváním osvědčení v Národním divadle.
Zájemci o celý ročník se mohou přihlásit od 2. 1. do 19. 1. 
2018 na pokladně Ž90 tel. 222 333 999 nebo na e-mailu: dana.
pekova@zivot90.cz. 
Cena 1 semináře: 100 Kč (pro zájemce, kteří si chtějí vybrat 
pouze libovolný seminář).
Více informací na www.divadlouvalsu.cz

PROGRAM
08. 02. | 19.00 | Drahá Mathilda – I. Horovitz – tragikomický 
příběh osudové lásky. Mathias je pětapadesátiletý Američan, 
kterému otec odkázal jedinou věc: luxusní byt v Paříži, s okny 
do Luxemburské zahrady. Bez jediného dolaru v kapse (poslední 
peníze utratil za letenku) se vydá do onoho bytu, aby jej odhadl 
a prodal. Jaké je ale jeho překvapení, když ho zde uvítá devade-
sátiletá stará dáma, která mu sdělí, že byt je sice jeho, ale otec se 
zavázal nechat ji zde dožít, a co víc, platit jí měsíční rentu ve výši 
dva a půl tisíce dolarů. A v tom okamžiku celý příběh začíná. Hrají: 
D. Kolářová, I. Svobodová, L. Veselý, rež. O. Kosek, scéna: M. Hess, 
kostýmy: I. Brádková, překlad: A. Jerie | vstupné 250 Kč | 150 Kč 
pro přátele Klubu Ž90
12. 02. | 16.00 | Pokračovatelé mistrů – koncert slavných 
árií z českých a světových oper v podání mladých pěvců B. Sme-
tana, W. A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi, G. Bizet, Ch. Gounod. 
Úč. S. Godarská, soprán, D. Klánský, basbaryton, A. Kužela, kla-
vírní doprovod, pedagog Pražské konzervatoře. Průvodní slovo: 
PhDr. R. Hrdinová | vstupné 150 Kč | 100 Kč pro přátele Klubu Ž90
13. 02. | 16.00 | Benefice – Karel Smyczek – herec a režisér 
Karek Smyczek začínal jako dětský herec. V devíti letech jej Franti-
šek Vláčil obsadil do svého snímku Holubice (1960). V průběhu 60. 
let se dále objevoval převážně ve filmech Milana Vošmika. V roce 
1975 absolvoval režii na FAMU a o čtyři roky později debutoval 
filmem Housata. Nejvíce celovečerních filmů natočil v 80. letech 
– Sněženky a machři, Proč a další. V průběhu devadesátých let se 
věnuje především seriálům – Třetí patro, Bylo nás pět. Jeho zatím 
posledním celovečerním filmem je velice oblíbená pohádka Lot-
rando a Zubejda, ke které napsal scénář Zdeněk Svěrák. Pořadem 
provází Jan Lorman | vstupné 150 Kč | 100 Kč pro přátele Klubu Ž90
14. 02. | 16.00 | Dámská šatna – A. Goldflam – hra Dámská 
šatna poodhaluje jindy skryté atraktivní prostředí divadelního zá-
kulisí. Ve čtyřech generačních rovinách dává nahlédnout do osu-
du čtyř hereček. Hrají: D. Kolářová, D. Batulková, E. Pacoláková, 
P. Tenorová. Rež. A. Goldflam, scéna a kostýmy: P. Goldflamová 

  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. 02. | 19.30 | Caveman – R. Becker – úč. J. Holík/J. Slach, 
rež. P. Hartl, hudba D. Kraus
10. 02. | 17.00 a 20.00 | Caveman
15. 02. | 19.30 | Caveman
18. 02. | 19.30 | Caveman
19. 02. | 19.00 | Bosé nohy v parku – úč. A. Linhartová, R. Má-
cha, V. Freimanová, R. Hrušínský, rež. K. Iváková
21. 02. | 19.30 | Caveman
22. 02. | 19.00 | Liga proti nevěře – úč. I. Šmoldas, M. Kuklová, 
V. Nová/T. Šefrnová, rež. B. Arichtev
23. 02. | 19.00 | Když kočky nejsou doma – úč. L. Vaculík, 
R. Štolpa, H. Sršňová, J. Galinová, 
L. Lavičková, D. Révaiová, rež. J. Galin 
26. 02. | 19.00 | Herci jsou unaveni – úč. S. Skopal, V. Vydra, 
J. Čenský, M. Zahálka, S. Postlerová, V. Křížová, N. Konvalinková, 
J. Boušková, L. Zahradnická, aj., rež. J. Novák
27. 02. | 19.30 | Caveman
28. 02. | 19.00 | Hexenšús – úč. L. Langmajer, D. Morávková, 
H. Čížková, P. Juřička, R. Zima, J. A. Duchoslav/I. Kubečka, G. Her-
mannová/M. Bittnerová, rež. P. Kracik

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

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

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

  pro skupiny 10 a více osob máme připraveny zajímavé slevy
  více informací najdete na www.divadlouvalsu.cz;  
pronájem a hromadné objednávky dana.pekova@zivot90.cz,  
tel. 222 333 512
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uvedených písní, jsme zařadili tento literárně-hudební autorský 
pořad „Všechny barvy lásky“, kterým Vás provedou Lenka Fili-
pová-Kudelová, herečka, šansoniérka, známá dabérka a Hana 
Švejnohová, herečka, moderátorka (ČT, Frekvence 1, ČRo Dvojka), 
autorka rozhlasových pořadů Dámský klub F1, Nezatloukat aneb 
My dva a čas. Pořad plný vzpomínek, vyprávění a šansonů na téma 
lásky a mezilidských vztahů v proměnách času. Všechny šansony 
jsou od autorské dvojice Richard Pogoda a Pavel Dostál z CD „Hledá 
se srdce člověčí | vstupné 100 Kč 
26. 02. | 16.00 | Benefice – Zdenka Procházková – 
Hartmann – Česko – rakouská herečka a konferenciérka Zden-
ka Procházková se již od dětství věnovala tanci a hře na klavír, 
ke které ji vedla její maminka, jenž byla také klavíristkou. Již 
během studií na gymnáziu odešla studovat herectví na Pražskou 
konzervatoř, které kvůli nacistické okupaci během 2. světové 
války byla nucena přerušit a dokončila ji až po válce v Brně. 
Po svém prvním angažmá v Opavě přešla do Prahy do Divadla 
ABC a Městských divadel pražských. Jejím prvním manželem byl 
herec Karel Höger, který byl také její oporou v uměleckých začát-
cích. Po sedmnácti letech se manželství rozpadlo. V 60. letech 
se provdala podruhé za rakouského státního občana a stala se 
rakouskou občankou. Zdenka Procházková dodnes udivuje svou 
vitalitou. Na stříbrném plátně se naposledy objevila ve velkofil-
mu Filipa Renče – Lída Baarová, kde brilantně ztvárnila starou 
Lídu Baarovou. Pořadem provází Jan Lorman | vstupné 150 Kč | 
100 Kč pro přátele Klubu Ž90
27. 02. | 16.00 | Potomci slavných – zveme Vás na další setkání 
s potomky, příbuznými i důvěrně blízkými populárních a slavných 
osobností. Hosty pořadu tentokrát budou potomci Matěje Ko-
peckého, Jana Wericha, Josefa Lady a Prokopa Diviše. O hudební 
doprovod se postará jeden z potomků Ester Kočičková. Dalšími 
hosty budou Václav Větvička, který představí spolu s Ladislavem 
Venyšem své nové knižní publikace, které si budete moci zakoupit 
a tečkou pořadu bude jejich autogramiáda. Pořadem provází Váš 
Vráťa Ebr | vstupné 150 Kč | 100 Kč pro přátele Klubu Ž90

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

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

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

01. 02. | 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 

– Štětinová, hudební spolupráce: M. Potoček | vstupné 200 Kč | 
150 Kč pro přátele Klubu Ž90
16. 02. | 19.00 | Dámská šatna | vstupné 250 Kč | 150 Kč pro 
přátele Klubu Ž90
18. 02. | 16.00 | Dělo se nedělo – J. Voskovec, J. Werich, J. Je-
žek – Veselá férie z textů a písniček Osvobozeného divadla. Čí je 
dělo a čí je jeho stín? Tuto otázku si klademe po staletí. Padla už 
před lety v chrámě Jovišově, stejně jako nedávno na jisté radnici. 
Pro dělo se krade, pro dělo se popravuje, pro dělo se praví: „Krá-
lovství za dělo!“ Hrají, tančí a zpívají studenti 2. ročníku herecké 
katedry činoherního divadla DAMU. Rež. A. Keita, V. Nejedlý | 
vstupné 80 Kč 
19. 02. | 16.00 | Polib tetičku – S. Williams – situační komedie 
– děj nás zavede do Londýna, kde nesmělý Leonard žije po rozvo-
du 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 nebo K. Vlček, H. M. Marouš-
ková nebo E. Jansová. Rež. J. Novák, scéna: M. Hess, kostýmy: 
J. Jelínek, překlad: R. Menclová | vstupné 200 Kč | 150 Kč pro 
přátele Klubu Ž90
20. 02. | 11.00 a 16.00 | Křišťálový fantom – dokumentární 
film 51 min. s besedou. Dokument je volným pokračováním filmu 
Vrahem z povolání. Utrpení soudce Karla Vaše. Autorem doku-
mentu je Pavel Paleček Ph.D., vedoucí Oddělení výuky a vzdělává-
ní Vojenského historického ústavu a vedoucí jeho pobočky v Brně, 
který bude hlavním hostem diskuse. Dokument vypráví osud dvou 
dětí: dcery soudce Karla Vaše, který v době stalinismu nechal 
oběsit dvě desítky lidí – a syna jeho nejznámější oběti, kterou 
se stal generál Heliodor Píka. Film nepřímo popisuje dramatické 
osudy dějin Československa v době totality a způsob, jak se všichni 
vyrovnáváme s tím, kdo jsou naši rodiče, ať jde o úspěšné nebo 
odsouzeníhodné lidi, kteří nás milují nebo zanedbávají. Tento 
dokument vznikl ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních 
režimů, Vojenským historickým ústavem a producentem Americ-
kým fondem o.p.s. Pořadem nás provede historik a ředitel ÚSTR 
Zdeněk Hazdra | vstupné 100 Kč 
21. 02. | 15.30 | Po strništi bos – lyrický film o dětství a hrdin-
ství v každém z nás. Hrají: O. Vetchý, T. Voříšková, A. Grec, J. Tříska, 
V. Pavlíková, O. Kaiser, Z. Stivínová, H. Čermák, P. Špalková, Z. Svě-
rák, S. Pošmourný, M. Hanuš, P. Brukner, M. Táborský a další. Režie 
a scénář: J. Svěrák | vstupné 50 Kč | 30 Kč pro přátele Klubu Ž90
22. 02. | 16.00 | Jak se hladí duše – František Novot-
ný – srdečně Vás zveme na další, volné pokračování pořad 
Františka Novotného, hostem pořadu bude Jan Petránek český 
novinář, komentátor a  literát | vstupné 180 Kč | 130 Kč pro 
přátele Klubu Ž90
25. 02. | 16.00 | Všechny barvy lásky – literárně-hudební 
pořad u  příležitosti nedožitých pětasedmdesátin bývalého 
ministra kultury Pavla Dostála, který je autorem textů všech 
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  KLUB LÁVKA
Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 082 288 (informace o volných místech)
e-mail: rezervace@lavka.cz
www.lavka.cz

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

  vstupenky lze zakoupit také v síti Ticketportal

04. 02. | 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
05. 02. | 19.00 | Čtyři dohody
06. 02. | 19.00 | Pátá dohoda – Pátá dohoda nás zavádí 
do hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací nás k naše-
mu vrozenému pravému já. Toto pokračování Čtyř dohod, které 
změnily životy milionům lidí po celém světě, připomíná největší 
dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být sám sebou | 
simultánně tlumočené do českého znakového jazyka i pro část 
neslyšících diváků
17. 02. | 19.30 | Řecký večer – Martha a Tena
19. 02. | 19.00 | Léčivé divadlo Gabriely Filippi „Spirituální 
déšť“ – host: Jan Bílý – rodinné konstelace    
25. 02. | 19.30 | Velká swingová noc s Original Vintage 
ochrestra – jedinečná noblesní show pro všechny milovníky 
swingu i  příznivce moderní hudby v  elegantním provedení, 
které předčí Vaše očekávání. Rezervace vstupenek telefonic-
ky: 221 082 288 či v prodejní síti Ticketportal
27. 02. | 19.00 | Čtyři dohody

  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)

01. 02. | 19.30 | Monology vagíny – dojemná a rozpustilá 
exkurze do  poslední neprobádané oblasti je oslavou ženské 
sexuality ve vší své složitosti a  tajemnosti. Hrají: D. Bláhová, 
M. Sajlerová, J. Asterová
04. 02. | 19.30 | 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: 

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
13. 02. | 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
17. 02. | 15.00 | Úhlavní přátelé – C. Greep – svěží francouzská 
komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství... aneb 
Co způsobí neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem na ná-
vštěvu nejlepších přátel. Hrají: T. Kostková, N. Boudová, M. Vladyka 
a R. Holub, rež. J. Seydler
19. 02. | 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
25. 02. | 19.00 | S barvou ven! – F. Veber –  (změna názvu 
hry, původně Kondomedie) – skvělá společenská komedie z pera 
vynikajícího francouzského autora F. Vebera (Blbec k večeři) si 
originálně, vtipně a zároveň vkusně s francouzským šarmem po-
hrává s lidskými předsudky na téma homosexualita, outsiderství, 
společenská i politická korektnost či přetvářka. Pokládá mimo jiné 
otázku, jak málo vlastně stačí, aby se z plachého a nevýrazného 
účetního, stala opravdová osobnost. Přitom ani nemusí nic měnit 
na svém chování, drobný trik změní chování ostatních k němu... 
A to se potom dějí věci! Česká premiéra. Hrají: J. Nosek, J. Vlasák, 
M. Málková, M. Kraus, P. Motloch, B. Kotiš, rež. J. Seydler
27. 02. | 19.00 | Chvilková slabost – D. Churchill – bravurní 
jímavá komedie skvělého britského dramatika, který je u nás 
známý především jako autor komediálního hitu Natěrač. Chvil-
ková slabost je hra na důvěrně známé téma -manželství. Bývalí 
manželé se setkávají na chalupě, aby si zde rozdělili věci po roz-
vodu. Každý už žije s jiným partnerem a zdá se, že budoucnost je 
neměnná. Situace se ale nečekaně komplikuje, především díky 
jejich osmnáctileté, rebelské dceři Lucy a vše dopadne jinak, než 
by divák předpokládal. Zdánlivě ukončená životní kapitola může 
mít pokračování. Vtipné a břitké dialogy této výborné komedie 
umožňují oběma hlavním postavám rozehrát opravdový herec-
ký koncert. Hrají P. Špalková, D. Matásek, S. Černodrinská, rež. 
P. Hruška
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11. 02. | 20.00 | Cirkopolis: Stefan Singer – Entropía | 
vstupné 250, 180* Kč | Velký sál
12. 02. | 18.00 | Cirkopolis: Remi Luches – Miettes | Divadlo 
Ponec
12. – 13. 02. | 20.00 | Cirkopolis: Stefan Singer – Entropía 
| vstupné 250, 170* Kč | Velký sál
13. 02. | 20.00 | Cirkopolis: Vít Nezval – Chyba | vstupné 
250, 180* Kč | Velký sál
15. – 16. 02. | 18.00 | Cirkopolis: Cie H. M. G. – 3D | vstupné 
250, 180* Kč | Velký sál
15. – 16. 02. | 20.00 | Cirkopolis: Katoen + Hisashi Wata-
nabe – As heavy as it goes + Inverted tree | Divadlo Ponec
17. 02. | 20.00 | Cirkopolis: Circusbattle | vstupné 250 Kč 
| Velký sál
23. 02. | 19.00 | Songfest.cz 2018 – Vítání roku Psa | vstupné 
250/150*, 300/200* Kč | Velký sál

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

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

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

01. 02. | 19.00 | Líbánky na Jadranu – P. Hartl – komedie 
o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i v pět-
advaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování 
a koloběhu života nejen na Jadranu. Hrají: E. Holubová, B. Klepl, 
M. Šoposká, V. Jílek/Š. Benoni, rež. P. Hartl
02. 02. | 15.00 | Hvězda – P. Hartl – původní česká one woman 
show věnovaná Evě Holubové. Komedie o fiktivní seriálové he-
rečce se odehrává během nejčernějšího týdne jejího života. Hra 
s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem 
líčí osobní problémy neznámé herečky, která po pětatřiceti letech 
u oblastního divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu. Hraje: 
E. Holubová, rež. P. Hartl | odpolední matiné
02. 02. | 19.00 | Vysavač – P. Hartl – Bohumil Klepl v jedinečné 
komediální one man show o zamilovaném uklízeči z nákupního 
centra. Přijďte se podívat na tuto romantickou komedii plnou 
vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných 
nárazů na držku a snění. Hraje: B. Klepl, rež. P. Hartl.

P. Nárožný, V. Vydra, N. Konvalinková, L. Švormová, J. Ptáčník, 
E. Janoušková
13. 02. | 19.30 | Natěrač – bláznivá komedie o tom, jak neú-
spěšný herec, živící se momentálně jako malíř pokojů, získá neče-
kaně svou životní roli … Hrají: L. Noha, B. Mottlová, E. Decastelo
15. 02. | 19.30 | Žena vlčí mák – herecký koncert Hany Maciu-
chové! Monodrama o nečekaném a šokujícím citovém vzplanutí 
starší dámy, k o 10 let staršímu muži. Hrají: H. Maciuchová
16. 02. | 19.30 | Co vy na to, pane Šmoldasi? – večer plný 
humoru a písniček s oblíbeným moderátorem, básníkem a překla-
datelem Ivo Šmoldasem. Hrají: I. Šmoldas, B. Mottlová, O. Mišák, 
P. Plecháč
18. 02. | 16.00 a 19.00 | Zdeněk Izer a autokolektiv – po-
pulární komik Zdeněk Izer v zábavné show, která nenechá vaše 
bránice ani na chvíli v klidu! Hraje: Z. Izer
22. 02. | 19.30 | Čochtan vypravuje – nejslavnější český 
představitel vodníků Josef Dvořák jako nejslavnější český vodník 
Čochtan v osobité úpravě známého muzikálu Jiřího Voskovce a Ja-
na Wericha „Divotvorný hrnec“. Hrají: J. Dvořák, K. Gult, S. Topinko-
vá/M. Hrubešová, R. Trtík/J Burda, J. Veit, B. Tůmová/V. Kahovcová, 
L. Chaciosová/N. Friebová.

DIVADLO SEMAFOR
Dejvická 27, Praha 6

08. 02. | 19.00 | Návštěvní den u Miloslava Šimka – pásmo 
písniček, povídek, scének a vyprávění. Zábavný pořad ve stylu 
legendárních „Návštěvních dnů“ Šimka a  Grossmanna. Hrají: 
L. Sobota, J. Krampol, M. Voborníková, P. Jablonský, V. Sodoma, 
J. Mařasová, J. Svobodová, M. Retková, A. Sobotová

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
07. 03. | Poslední ze žhavých milenců
09. 03. | Monology vagíny
13. 03. | Natěrač
15. 03. | Halina Pawlowská: Chuť do života
26. 03. | S Pydlou v zádech
28. 03. | Zdeněk Izer a autokolektiv

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

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

  *sleva – student, ZTP atp.
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11. 02. | 19.00 | CELEBRITY – O. Sokol – celovečerní stand-up 
comedy Ondřeje Sokola! Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje 
Sokola a téměř všech umělců v České republice.
12. 02. | 19.00 | Rybárik kráľovský – D. Home – Co všechno se 
stane, když bývalá milenka přijede za svým bývalým milencem 
přímo z pohřbu vlastního manžela? Co se stalo se vztahem, který 
měl čtyřicetiletou pauzu? A jak to vidí sluha bývalého milen-
ce? Nezapomenutelné setkání tří legend slovenského divadla 
na jednom jevišti. Hrají: E. Vášáryová, M. Lasica, M. Kňažko, rež. 
V. Strnisko | Štúdio L+S (Bratislava) | slovenské pondělky
13. 02. | 19.00 | Můj báječný rozvod | ADF Jan Balzer
14. 02. | 19.00 | Klára a Bára – P. Hartl – radikální komedie 
o dvou manželských krizích a jednom úmyslně založeném po-
žáru. Hrají: I. Chýlková, E. Holubová, R. Štabrňák a M. Maděrič, 
rež. P. Hartl.
15. 02. | 19.00 | Evita – T. Rice, A. L. Webber – muzikál, který 
dobyl svět. Strhující příběh. Vášnivá Argentina. Geniální hudba 
A. L. Webbera. Živý orchestr. Fascinující hity Don´t cry for me 
Argentina, You must love me a mnoho dalších. Emoce, které vás 
uchvátí. Hrají: M. Absolonová, P. Strenáčik, K. Roden/O. Sokol, 
O. Izdný a V. Vyoralová. Přebásnil: M. Prostějovský, hudební na-
studování: K. Marek, rež. O. Sokol.
16. 02. | 19.00 | Evita
17. 02. | 14.00 a 18.00 | Hello, Dolly! – J. Herman, M. Stewart 
– slavný americký muzikál s živým orchestrem! Premiéru měl 
v roce 1964 v New Yorku a „rozdrtil” všechny dosavadní broad-
wayské rekordy. Ústřední píseň v  podání Louise Armstronga 
(stejně jako slavná filmová verze s Barbrou Streisand) obletěla 
celý svět a stala se nesmrtelným hitem. Hrají: I. Chýlková, J. Du-
lava/J. Carda, S. Babčáková/M. Šabartová, K. Hádek/M. Slaný, 
J. Meduna/V. Jílek, B. Kohoutová, M. Maděrič, P. Pěknic, M. Sochor, 
R. Štabrňák, T. Hálová a další. Překlad: I. Osolsobě, texty písní: 
E. Krečmar, režie: O. Sokol, hudební nastudování: K. Marek, hla-
sový poradce: E. Klezla.
18. 02. | 19.00 | Vše o mužích – M. Gavran – aneb jak muži 
sami sebe vidí, za co se nestydí a stydí. Aneb jak to dopadá, když 
se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie o mužích 
pro ženy, aby je opět nepochopily. Hrají: M. Kramár, F. Blažek 
a M. Slaný, rež. J. Janěková
19. 02. | 19.00 | Vše o mužích
20. 02. | 19.00 | Vzhůru do divočiny
21. 02. | 19.00 | Hvězda
22. 02. | 19.00 | LÁSKA & TERPENTÍN – V. Klimáček – kome-
die o tom, že svět potřebuje být obelháván. Příběh šarmantního 
podvodníka, který se živí paděláním slavných obrazů. Postupně 
se potkává se svými osudovými láskami, jeptiškou z dob války, 
socialistickou traktoristkou a současnou fotografkou. Abychom se 
náhodou nedozvěděli pravdu, raději všichni cosi předstíráme… 
Hrají: M. Kňažko, D. Kavaschová/M. Horváthová, V. Horján, rež. Ján 
Luterán | Divadlo GUnaGU (Bratislava) | česká premiéra

03. 02. | 11.00 | Divadlo pod lupou – interaktivní prohlíd-
ka prostor divadla – nahlédněte s námi za oponu a odhalte 
kouzlo a tajemství skrytých divadelních zákoutí. Provedeme 
vás celým divadlem, vysvětlíme, jak vzniká inscenace, kdo 
je kdo v divadle a mnohé další! Zažijte ten magický pocit 
a  postavte se na  divadelní jeviště! Pořádáme i  skupinové 
prohlídky pro školy.
03. 02. | 15.00 a 19.00 | Sex pro pokročilé – M. Riml – jak 
získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením 
vzrušující víkend v hotelu a příručka „Sex pro pokročilé“? Škádlení, 
veselé akty zoufalství a objevování pravdy více než erotogenních 
zón nadchlo diváky této kanadské komedie po celém světě. Sex 
pro pokročilé nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro 
záchranu vztahu může znamenat mnohem víc... Hrají: J. Krausová 
a K. Roden, rež. D. Abrahámová.
04. 02. | 14.00 | Můj báječný rozvod – G. Aron – Můj báječný 
rozvod je laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala všem, 
kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Všech patnáct postav vytváří 
E. Balzerová, rež. J. Kališová | ADF Jan Balzer
04. 02. | 19.00 | Vzhůru do  divočiny – M.  Riml – příběh 
manželů Alice a Jindřicha, které jste si oblíbili v komedii Sex pro 
pokročilé, pokračuje. Tentokrát se však ze stylového hotelového 
pokoje, v němž se pokoušeli pikantně oživit svůj uvadající vztah, 
přesouvají do přírody. Hrají: J. Krausová, K. Roden, K. Nováková, 
rež. D. Abrahámová.
05. 02. | 19.00 | Vše o ženách – M. Gavran – komedie o mužích, 
kteří se domnívají, že všechno ví... a to nejen o ženách. Herecký 
koncert tří skvělých hereček, z nichž každá se představí v pěti ro-
lích v rytmu songů 60. let 20. století. Hrají: A. Šišková, J. Krausová 
a J. Schneiderová, rež. J. Janěková.
06. 02. | 19.00 | Věra – P. Zelenka – Zelenkova ironická komedie 
je sondou do zábavního průmyslu a cynické doby, která pokry-
tecky hlásá, že cynismus už není v módě. Příběh o výsluní a pádu 
ambiciózních jedinců. Hrají: I. Chýlková, B. Polívka, J. Stryková, 
P.Stach/K. Hádek, M. Pechlát/ R. Zach, M. Kubačák, S. Remundová 
a M. Šoposká, rež. A. Nellis
07. 02. | 19.00 | Věra 
08. 02. | 19.00 | Vzhůru do divočiny
09. 02. | 19.00 | Sex pro pokročilé
10. 02. | 15.00 | Funny Girl – J. Styne, B. Merrill, I. Lennart, 
M. Lennart – americký muzikál mapující příběh jedné z největ-
ších hereckých hvězd své doby, Fanny Briceové a jejího manžela 
Nicka Arnsteina. Diva populární ve dvacátých letech minulého 
století zářila na newyorských divadelních prknech a bavila tisíce 
lidí, ale v soukromí se jí příliš nedařilo. Hrají: M. Absolonová, 
R. Zach, L. Frej, L. Termerová, J. Stryková, J. Krausová, A. Lan-
goská, L. Novotná, P. Kosková, M. Slaný, P. Pěknic, K. Nováková, 
O. Izdný a další. Překlad: J. Josek, hudební nastudování: K. Ma-
rek, rež. O. Sokol.
11. 02. | 14.00 | Funny Girl
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Toto představení věnujeme P. Skoumalovi. Na představení Tři 
gentlemani v  tomto měsíci lze zakoupit max. 2 vstupenky 
na osobu.
03. 02. | 20.00 | Stará dáma vaří jed – A. Paasilinna – drama-
tizace slavného humoristického románu finského autora A. Pa-
asilinny. Poněkud nečekaná, ale velice současná černá groteska 
o dámě, která už je natolik stará, že by neměla stát v cestě zlotři-
lostem svého synovce a jeho kumpánů. Přesto jednoho dne vezme 
osud do vlastních rukou a začne jednat... Autorky dramatizace 
J. Škápíková a L. Engelová; překlad M. Hejkalová; hrají L. Malkina; 
N. Konvalinková a J. Zadražil; scéna I. Žídek; kostýmy I. Brádková; 
hudební spolupráce P. Mandel a rež. L. Engelová
06. 02. | 20.00 | Commedia finita – V. Hradská – nesmírně 
vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni. Výpovědi její pe-
dagogické konkurentky; uklízečky, společnice a komorné jsou 
svědectvím nejen o úspěších a pádech E. Destinnové; ale pře-
devším o závisti a malosti; které jako důvěrné známé provázejí 
i naše životy. Úč. D. Černá; J. Synková; D. Kolářová; M. Málková, 
rež. L. Engelová.
08. 02. | 20.00 | Proč si nezatančíte? – R. Carver – mistr krátké 
prózy, jeden z nejvýznamnějších spisovatelů americké literatury 
80. let minulého století v bravurním podání Jiřího Lábuse za kla-
vírního doprovodu Emila Viklického
09. 02. | 20.00 | Kylián: Narozen v cizině – povídky a filmové 
miniatury aneb každý z nás je věčným emigrantem. Ve světě 
znají jeho jméno, umění a výsledky jeho práce možná lépe než 
doma. Poznejte mezinárodně uznávaného choreografa Jiřího 
Kyliána také vy! Jiří Kylián se nyní ve Viole představuje nejen 
jako tanečník, ale i  originální autor snových povídkových textů. 
Jiří Lábus, vás v Kyliánových povídkách pozve do světa nespou-
tané fantazie, která si dokáže vymyslet i rozhlasové vysílání 
baletu v přímém přenosu. Program doplňují filmové skeče, 
které Jiří Kylián připravil a natočil výhradně pro tento večer. 
„…Jiří Lábus se do Kyliánových textů noří s náruživostí pijáka 
dobrého vína. Do Violy vstoupila nenápadně nová postava, 
která si s  její poetikou dokonale rozumí.“ R. Hrdinová, Právo. 
Představení uvádíme ve světové premiéře. Režie, texty a filmové 
skeče: J. Kylián. Úč. J. Lábus – vypravěč, scéna: I. Brádková, 
rež. T. Vondrovic.
10. 02. | 20.00 | Šunen Romale – poslyšte, Romové – rom-
ské pohádky a vyprávění, humoresky, anekdoty, písně i básně. 
Vyprávějí a zpívají: B. Hrzánová aj. Boušková, hudební spolu-
práce: M. Biháry /akordeon/, scénář a režie: H. Kofránková. Paní 
Mileně Hübschmannové, zakladatelce české romistiky s úctou 
a vděkem.
11. 02. | 20.00 | …jenže já jsem jen komik – Večer s Mi-
lanem Lasicou – rozhovor o životě bez hranic nad fejetony 
a texty Milana Lasici. Další setkání s oblíbeným hercem, humo-
ristou a spisovatelem tentokrát z kraje roku s výročím několika 
společných československých „osmiček“. Večerem s Milanem 
Lasicou – za klavírního doprovodu Emila Viklického – provází 
Robert Tamchyna.

23. 02. | 19.00 | Glen Hansard & Bandband  – irský zpěvák 
a skladatel Glen Hansard představí na koncertě pořádaném v rám-
ci evropského turné svou novou, v pořadí již třetí, sólovou desku 
„Between Two Shores“. Držitel nominace Grammy vystoupí spolu 
se svou kapelou ve složení Rob Bochnik, Joseph Doyle, Graham 
Hopkins, Romy, Justin Carroll, Curtis Fowlkes, Ronan Dooney 
a Michael Buckley | koncert
24. 02. | 14.00 a 18.00 | Šíleně smutná princezna – F. Vlček, 
B. Zeman – divadelní adaptace legendárního hudebního filmu, 
který si zamilovali diváci již několika generací. Hrají: B. Kohoutová, 
J. Cina, J. Kraus, B. Klepl, D. Kolářová, A. Šišková, R. Štabrňák a dal-
ší. Původní scénář: F. Vlček, B. Zeman, hudba: J. Hammer, texty 
písní: I. Fischer, divadelní adaptace: Š. Caban, rež. Š. Caban, hu-
dební nastudování: K. Marek.
25. 02. | 14.00 a 18.00 | Šíleně smutná princezna
26. 02. | 19.00 | 4 sestry – P. Hartl – komedie o módě, dietě, 
touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři 
a překvapení v kompostu. Hrají: I. Chýlková, A. Šišková, J. Stry-
ková, B. Kohoutová, R. Štabrňák, rež. P. Hartl.
27. 02. | 19.00 | SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné dobro-
družství – H. Miró – představení s písničkami na motivy kul-
tovního maďarského animovaného seriálu, určené pro diváky 
od sedmi do sto sedmi let. Proslulá rodinka prožila společně už 
mnoho příhod, ale ještě nikdy se nevydala Ládínkovou nafukovací 
kosmickou lodí na výpravu do vesmíru. To se jí nečekaně přihodí 
až v tomto zbrusu novém příběhu. Hrají: E. Holubová, B. Klepl, 
J. Stryková/ M. Váňová, V. Jílek/J. Meduna, J. Ployhar, R. Madeja-
/Z Šporc, M. Váňová/E. Hanušová, režie: M. Hanuš.
28. 02. | 19.00 | Líbánky na Jadranu

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

 A bezbariérový přístup
  předprodej na březen 2018 se koná 5. února v 16.00
  pokladna otevřena denně kromě neděle 16.00–20.00 

01. 02. | 20.00 | Sváteční Shakespearova pošta – výběr ze 
Sonetů W. Shakespeara v překladu M. Hilského přednese H. Maci-
uchová, tajemství Shakespearových Sonetů vám poodhalí M. Hil-
ský; večerem provází M. Horanský. Přijďte si poslechnout básnické 
dialogy o lásce; smrti a pomíjivosti času. Překlad a dramaturgie: 
M. Hilský, výtvarná spolupráce: I. Brádková; rež. M. Horanský. 
Po představení proběhne prodej knih spolu s autogramiádou 
pana Hilského.
02. 02. | 20.00 | Tři gentlemani – humorná koláž věnovaná 
staré dobré Anglii, pravlasti gentlemanů. Z děl K. Čapka a Petera 
Mayla sestavily L. Engelová a J. Kudláčková. Uč. M. Eben, V. Kopta 
a J. Vlasák; hudba P. Skoumal; výprava I. Žídek, rež. L. Engelová. 
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20. 02. | 20.00 | Novecento – Magické piáno – A. Baricco – 
strhující příběh geniálního klavíristy Úč.: D. Prachař a E. Viklický. 
David Prachař byl oceněn za hru Novecento cenou Thálie 2006 
v kategorii mimořádný mužský jevištní výkon
21. 02. | 20.00 | Malý princ – A. de Saint–Exupéry – na večer 
čtení z dopisů Antoina de Saint Exupéryho a vyprávění z Malého 
prince vás zvou herci Daniela Kolářová a Tomáš Pavelka, autorka 
scénáře a režisérka L. Engelová.
22. 02. | 20.00 | Miloš Horanský – Neumím jinak než lás-
kou – Božena Němcová – martýrium jednoho srdce a dvou 
osudů pro tři herce. Byla mučednicí lásky. Hořela pro ni – ne-
uměla jinak než láskou – ale nepotkala ji. Manželka, matka, 
milenka – všechno všanc, všechno celou bytostí, nic napůl. 
A velká spisovatelka, která jako Mácha a Havlíček pozdvihla naši 
literaturu k výšinám. Je uhrančivá tvorbou i životním stylem. 
Nezkrotitelně svobodná, spanilá duchem i zjevem. A vznešená 
tragickým údělem svého nedlouhého života. Text i  inscenace 
směřují k vícežánrové koláži jejího života s Josefem Němcem, 
plného dramat, vzpoury, souznění i poezie, ponejvíce černé. Úč. 
T. Vilhelmová; A. Procházka a T. Pavelka; hudební spolupráce 
E. Viklický; režijní spolupráce V. Čermáková; scéna a kostýmy 
I. Brádková; rež. M. Horanský
23. 02. | 19.30 | Století hitů – aneb to nejlepší z české 
populární hudby a poezie 20. století – dramaturgie a režie: 
P. Hartl, scénář: J. Škápíková, hudební spolupráce: E. Viklický, 
scéna a kostýmy: I. Brádková, pohybová spolupráce: M. Pacek. 
Hrají, zpívají a kabaretně dovádějí: B. Kohoutová, J. Meduna 
a J. Meduna | zadáno
24. 02. | 20.00 |Pohádka o třech námořnících – pohádka 
divadélka Láry fáry, ve které se děti stanou na chvíli malými ná-
mořníky a budou společně plout po vlnách pohádky za bájnou 
mořskou pannou spolu s kuchařkou Marmeládkou, čestným ka-
pitánem Hromem a zlobivým pirátem Kudličkou. Úč. J. Vlčková, 
L. Jurek a P. Jurková
26. 02. | 20.00 | Máj – K. H. Mácha – Máchovu velebáseň jara, 
lásky a smrti uvidíme v podání Barbory Hrzánové. Scénář a re-
žie: M. Horanský, hudba: E. Viklický, scéna: I. Žídek, kostýmy: 
I. Brádková
27. 02. | 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
28. 02. | 20.00 | Přípitek aneb Cihla – kabaretní kurs 
pravidel noblesního života pro začátečníky i pokročilé. Jiří 
Langmajer a Hanuš Bor vyprávějí a zpívají o tom, že život 
nemusí být obnošená, ale naopak skvěle padnoucí vesta! 
A nakonec, kdo by se nechtěl na chvíli povznést nad obyčejné 
starosti všedního dne? Scéna a kostýmy: I. Brádková, hudba: 
E. Viklický, dramaturgická spolupráce: J. Součková, scénář 
a režie: T. Vondrovic
V  divadelním baru probíhá výstava obrazů paní Jany 
Kremanové. 

12. 02. | 20.00 | Hodně smíchu a pár slz aneb Co život 
dal a vzal Betty MacDonaldové – životní a úsměvný optimi-
smus slavné spisovatelky Betty Mac Donaldové se k nám vrací 
prostřednictvím vzpomínek její dlouholeté přítelkyně. Scénář: 
J. Tejkalová s použitím knihy Blanche Caffierové. Hodně smíchu 
a pár slz v překladu E. Marxové. Výtvarná spolupráce: V. Všetečka. 
Hudební spolupráce: Dr. V. Truc. Úč. C. Mayerová a T. Kostková, 
rež. J. Pleskot
14. 02. | 20.00 | Volnost, rovnost, gastronomie – anglický 
humorista Peter Mayle v rozkošném vyprávění o Provence řeší 
otázku: Proč Francouzi netloustnou. Po vydání každé nové knihy 
anglického humoristy, žijícího ve Francii Petera Maylea se jen 
zapráší. Náš večer bude volným pokračováním Tří gentlemanů, 
inscenace, ve které se na základě textů Karla Čapka a Petera May-
lea zabýváme starou dobrou Anglií. Tentokrát se chceme zaměřit 
na Francii a spolu s autorem úsměvně dokázat, že jediným sku-
tečným náboženstvím Francouzů je jídlo. Dozvíte se, proč jsou 
michelinské hvězdy snem každého šéfkuchaře a proč při jejich 
ztrátě málem uvažuje o sebevraždě. Hrají: V. Kopta, S. Vrbická, 
M. Táborský, scénář: J. Kudláčková a L. Engelová, scéna: I. Žídek, 
kostýmy: I. Brádková, autor písní a hudební spolupráce: V. Kopta, 
rež. L. Engelová
15. 02. | 20.00 | Leoš Janáček v dopisech – hudebně – lite-
rární večer. Ve výročním roce 2018 bude český hudební velikán 
Leoš Janáček připomínán z mnoha úhlů pohledu, my nahlédneme 
na sklonek mistrova života a na jeho vztah s Kamilou Stösslo-
vou. Pouto mladičké pozdní múzy a vyzrálého skladatele bylo 
podnětem k řadě děl, která dodnes slýcháme na pódiích celého 
světa. Veškerá vášeň i peripetie jejich společného osudu se do-
chovaly díky Janáčkově bohaté korespondenci nejen s Kamilou, 
ale i dalšími osobnostmi. Texty v podání Josefa Somra doplní 
Janáčkovou hudbou klavírní múza Terezie Fialová. Čeká nás večer 
nabitý láskou.
16. 02. | 20.00 | Jako zázrakem / Jak dělat podobiznu ptáka  
– J. Prévert – slavný francouzský básník, scénárista filmů Děti 
ráje a Setkání Seiny s Paříží, autor textů šansonů Edith Piaf slaví 
ve světě (i ve Viole) svůj velký návrat. Buďte spolu s Josefem So-
mrem, 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.
17. 02. | 20.00 | Život jako smršť – fascinujícími vzpomínkami 
na vášnivé, divoké, kruté a přesto do konce Antoinova života trva-
jící manželství vás provedou Taťjana Medvecká a Martin Hofmann. 
Ze zvukového záznamu uslyšíte podmanivý hlas Viktora Preisse, 
překlad: Š. Belisová, scénář: J. Škápíková, hudba: E. Viklický, scéna: 
I. Žídek, kostýmy: I. Brádková, rež. L. Engelová
19. 02. | 20.00 | Stařec a moře – E. Hemingway – dramatická 
skica pro dva mužské hlasy – mistra a jeho učedníka – podle 
slavné novely E. Hemingwaye. Hlas moře vytváří hudba E. Vik-
lického. Úč. J. Somr a M. Holý; dramaturgie J. Kudláčková; scéna 
I. Žídek, rež. L. Engelová.
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D. Prachař, J. Janěková ml., L. Rybová, I. Chmela, rež. T. Zielinski 
| vstupné 380 Kč | velký sál | host Divadlo Verze
23. 02. | 19.30 | Jméno – mluvit se dá o všem. Brilantní komedie 
podle nejlepší francouzské tradice. Polštářová bitva omezenců, 
kteří jsou přesvědčeni o tom, že svá omezení už dávno překonali. 
Hra nabízí komický pohled na sebejisté zastánce svobodného 
myšlení. Hrají: R. Zach, J. Dolanský, J. Janěková ml., L. Rybová, 
P. Lněnička, rež. T. Zielinski | vstupné 420 Kč | velký sál | host 
Divadlo Verze
25. 02. | 17.00 | Imaginárium Hanse Christiana Andersena 
– jaká je hranice mezi realitou a fantazií? Zažijte divadlo jinak! 
Imerzivní (zážitkový) divadelní projekt. Představení využívá spe-
cifické atmosféry prostorů divadla a husitského kostela a vypráví 
o síle imaginace, která dává překonat tíživou přítomnost. Divák se 
stává poutníkem ve světě Andersenovy fantazie. Hrají: P. Pochop, 
DJ NI-MO, V. Svozílková a další, rež. J. Ondra, E. Merjavá | rodinné 
představení |vstupné 200 Kč | velký sál 
26. 02. – 03. 03. | Festival Dny dobrých zpráv – multižánrový 
křesťanský festival

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
01. 03. | Varhany jinak!
03. 03. | Buchty a loutky – Sůl nad zlato (pohádka pro děti)
03. 03. | Temná je noc
15. 03. | Úča musí pryč
25. 03. | Indiáni ze šuplíku (pohádka pro děti)
26. 03. | Naši furianti
27. 03. | Jméno

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

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

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

  online rezervace na březen: 1. 2. zveřejnění programu s možností 
rezervace za á 1.000 Kč, 19. 2. od 17.00 rezervace za běžnou cenu, 
27. 2. prodej nevyzvednutých vstupenek – telefonické rezervace 
od 10.00

01. 02. | 19.00 | Švestka – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana | zadáno
04. 02. | 19.00 | Němý Bobeš – Cimrman, Smoljak, Svěrák | 
Divadlo Járy Cimrmana

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

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

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

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

  změna programu vyhrazena
  podpora: MČ Praha 10, Státní fond kultury ČR, Nadace život umělce.
  více informací k festivalu Dny dobrých zpráv naleznete v rubrice 
„Divadelní festivaly“

10. 02. | 09.00–18.00 | BASIC TECHNICAL SKILLS – workshop 
Institutu světelného designu – cílem workshopu je osvojení 
základních dovedností a znalostí, které jsou potřeba pro práci se 
světlem v divadelním prostředí. Skrze výklad a praktická cvičení 
získají účastníci základní vhled do elektrotechniky, přehled o ty-
pech divadelních svítidel, jejich vlastnostech a použití, naučí se 
celý světelný park kontrolovat ze světelného pultu. Kurzovné: 
2.000 Kč za dva dny, sleva pro studenty 1.000 Kč. Registrace / 
informace: zdena@svetelnydesign.cz.
11. 02. | 19.30 | Úča musí pryč – emoce vřou, v prvním pololetí 
se známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná, 
navíc čekají děti po pololetí přestupové zkoušky na osmiletá gym-
názia. Kdo za známky nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! 
A proto je nutné ji ihned odvolat. Hrají: D. Prachař, J. Janěková 
ml., K. Frejová, L. Rybová, I. Chmela, P. Špalková, rež. T. Zielinski 
| vstupné 420 Kč | velký sál | host Divadlo Verze
14. 02. | 19.30 | Sudí – osamělost fotbalového rozhodčího – 
komediální monolog nejen o fotbale. S humorem a nadsázkou po-
pisuje mezinárodní fotbalový rozhodčí v podání Ladislava Hampla 
svůj život, který je spojený s nejsledovanější hrou na světě. Sudí 
nás provede svým životem, ale i  různými situacemi na hřišti 
i ve fotbalovém zákulisí. V rámci svého vyprávění se dostane 
i na fotbalové „hlášky“ nebo zajímavá videa rozličných fotba-
lových situací. Hraje L. Hampl, rež. T. Zielinski | vstupné 290 Kč | 
velký sál | host Divadlo Verze
17. 02. | 17.00 | Úča musí pryč | vstupné 420 Kč | velký sál | 
host Divadlo Verze
17. 02. | 20.00 | 3 verze života – Y. Reza – dva manželské páry 
prožijí během jednoho večera tři varianty téhož večírku a diváci 
tak mohou nahlédnout do životních situací, které jsou výsledkem 
těchto náhodných posunů. Je to jako v životě, kdy stačí jedno 
špatně zvolené slovo ve špatnou chvíli a je všechno jinak. Hrají: 
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� 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 pa-
sáže 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 techni-
ku! 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

05. – 11. 02. | 20.00 | DEJA VU – mottem představení je ci-
tát Alberta Einsteina: „Obávám se dne, kdy vývoj technologie 
předčí vzájemné lidské vztahy. To potom svět bude mít generaci 
idiotů.“ Představení se vážně i nevážně zabývá současným život-
ním stylem. Ukazuje, jak moderní komunikační technologie řídí 
i lidské osudy. Vykresluje lidský život humorně, poeticky a prav-
divě beze slov pouze pomocí výtvarných prvků černého divadla, 
tance, pantomimy a hudby.
12. – 18. 02. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn) – humorné 
a zároveň poetické nastínění lidského života pomocí výtvarných 
prvků černého divadla, tance, pantomimy a hudby. V tomto 
pojetí originálního černého divadla prožijete s hlavním hrdinou 
jeden obyčejný den a jeden, možná trochu obyčejný život. Části 
humorné, až groteskní, se střídají s poetikou černého divadla, 
moderní taneční čísla alternují s klasickým baletem a vše spo-
juje herecko-pantomimický projev hlavních představitelů. Den 
je plný zážitků, ale stejně jako v životě – vše má svůj konec.
19. 02. | 20.00 | DEJA VU
21. – 23. 02. | 20.00 | DEJA VU
24. – 25. 02. | 20.00 | DEJA VU
26. – 28. 02. | 20.00 | Life is Life (Život je fajn)

06. 02. | 19.00 | Kurz osudové přitažlivosti – Adam Kraus 
a kolektiv | TEĎ! Divadlo
07. 02. | 19.00 | Starý holky – M. Bidlasová | 3D company 
| ABO B
08. 02. | 19.00 | Čechov vs. Tolstoj aneb Manželská zkouška 
– M. Gavran | 3D company
10. 02. | 19.00 | Zabte ošklivé – B. Vian alias V. Sullivan | Di-
vadlo AQUALUNG
11. 02. | 19.00 | Dobytí severního pólu – Cimrman, Smoljak, 
Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana
12. 02. | 19.00 | Cesta kolem světa za 60 dní – J. Verne, 
A. Kisil | Divadlo AQUALUNG
13. 02. | 19.00 | Dlouhý, Široký a Krátkozraký – Cimrman, 
Smoljak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana | ABO C
14. 02. | 19.00 | České nebe – Cimrman, Smoljak, Svěrák | 
Divadlo Járy Cimrmana
15. 02. | 19.00 | Cimrman v říši hudby – Smoljak, Svěrák, 
Klusák | Divadlo Járy Cimrmana
16. 02. | 19.00 | Muži ve zbrani aneb Celá Zeměplocha jest 
jevištěm! – T. Pratchett | Divadlo AQUALUNG
18. 02. | 16.00 a 19.00 | Blaník – Cimrman, Smoljak, Svěrák 
| Divadlo Járy Cimrmana
19. 02. | 19.00 | Frida K. – G. Montero | 3D company
20. 02. | 19.00 | Vražda v salónním coupé – Cimrman, Smol-
jak, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana | zadáno
21. 02. | 19.00 | Záskok – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana
22. 02. | 19.00 | Lijavec – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana | zadáno
23. 02. | 19.00 | Pub in the glade – Cimrman, Smoljak, Svěrák 
– Cimrman English Theatre
24. 02. | 20.00 | Ples ŽDJC
26. 02. | 19.00 | Figaro, lazebník sevillský – W. A. Mozart, 
G. Rossini, J. Jiráň | Divadlo AQUALUNG
26. 02. | 19.00 | Dobrý proti severáku – D. Glattauer, U. Ze-
mme | 3D company
27. 02. | 19.00 | Afrika – Cimrman, Smoljak, Svěrák | Divadlo 
Járy Cimrmana
28. 02. | 19.00 | Akt – Cimrman, Svěrák | Divadlo Járy Cimrmana

www.kampocesku.cz  divadla  59



09. 02. | 20.00 | Cabinet kuriosit a zázraků profesora 
Pražáka

10. 02. | 20.00 | The Best of Image
12. 02. | 20.00 | Afrikania
13. 02. | 20.00 | Black Box
14. 02. | 20.00 | Galaxia
16. 02. | 20.00 | Cabinet kuriosit a zázraků profesora 

Pražáka
17. 02. | 20.00 | The Best of Image
19. 02. | 20.00 | Afrikania
20. 02. | 20.00 | Black Box
21. 02. | 20.00 | Galaxia
23. 02. | 20.00 | Cabinet kuriosit a zázraků profesora 

Pražáka
24. 02. | 20.00 | The Best of Image
26. 02. | 20.00 | Afrikania
27. 02. | 20.00 | Black Box
28. 02. | 20.00 | Galaxia

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

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

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

  předprodej vstupenek též v síti Ticketpro a BTI.

Aspects of Alice

01. – 28. 02. | 19.00 | Aspects of Alice – poetické černodiva-
delní 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 

  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 žán-
ru, černého divadla. Osobitým způsobem kombinuje precizní 
černodivadelní techniku, tanec a pantomimu.
02. 02. | 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.
03. 02. | 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.
05. 02. | 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.

Black Box

06. 02. | 20.00 | Black Box – mozaika černodivadelních obrazů 
a tanečních výstupů kombinovaná s útržky příběhu téměř krimi-
nálního. Muž zákona v patách dvojici diletantských gangsterů.
07. 02. | 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. 
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o Panně orleánské se sešli jak herci z původní verze, tak i noví pro-
tagonisté. Inscenaci zdobí výpravné dekorace a kostýmy. Jistě stojí 
za to jít se přesvědčit, jak léty dozrálo toto myšlenkově i dějově 
bohaté dílo, plné nezapomenutelných melodií Ondřeje Soukupa, 
Hrají: B. Basiková/L. Šoralová, K. Střihavka/J. Zonyga, D. Gon-
dík/V. Marek/Z. Podhůrský, V. Čok/J. Apolenář, O. Ruml/J. Kříž, 
R. Tesařík aj., rež. J. Bednárik
03. 02. | 14.30 a 19.00 | Johanka z Arku
04. 02. | 13.30 | Mauglí … jsme jedné krve – muzikál On-
dřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové má na svém kontě už více 
než 100 vyprodaných repríz! Příběh o přátelství, lásce, ale i o boji 
o přežití provází kromě nápadité hudby a vtipných textů také 
ojedinělá režie tandemu Skutr, která diváky překvapuje efektními 
výrazovými prostředky sahajícími až ke špičkovým akrobatickým 
číslům. Hrají: J. Korn, J. Zony ga, J. Kříž, L. Šoralová, J. Cina, C. Ka-
ssai, M. Tomešová, R. Tomeš, Z. Fric, V. Marek, R. Tesařík, P. Opava, 
M. Pleskot, R. Pavlovčinová.
09. 02. | 19.00 | Osmý světadíl – muzikál s hity skupiny Elán – 
hity legendární skupiny Elán poprvé na divadelním jevišti! Písně, 
které jsou kultovní už pro tři generace fanoušků, provázejí ro-
mantický příběh o lásce, touze a pominutelnosti okamžiku 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.
10. 02. | 14.30 a 19.00 | Osmý světadíl 
16. 02. | 19.00 | Krysař – osudový muzikál Daniela Landy – osu-
dový muzikál o tajemném muži v kápi a s píšťalou, ve které se ukrý-
vá obrovská moc. Krysař Daniela Landy se vrací na jeviště Divadla 
Kalich v novém hereckém obsazení a s novou výpravou i choreogra-
fií. O jeho návrat si celá léta psali sami diváci, pro které je bez nad-
sázky kultovním představením. Krysař je řazen mezi nejúspěšnější 
původní české muzikály všech dob. Dnes má muzikál na svém kontě 
více než 1000 repríz, odehraných jak v Čechách, tak i v zahraničí. 
Hrají: P. Pálek, R. Jašków/D. Suchařípa, M. Křížová/K. Šildová, M. Pe-
routka/R. Tomeš, M. Zounar/J. Apolenář, Heňo, F. Slováček jr./J. Šlégr, 
A. Slováčková/Ch. Doubravová aj., rež. M. Landa
17. 02. | 14.30 a 19.00 | Krysař 
18. 02. | 13.30 a 18.00 | Krysař 
23. 02. | 19.00 | Srdcový král – slavná broadwayská muzikálová 
komedie se slavnými hity byla vyhlášena Nejlepší inscenací v ČR 
2016! Nesmrtelné songy Elvise Presleyho v ní doprovázejí adaptaci 
Shakespearovy romantické komedie Večer tříkrálový. Do Ameriky 
50. let ji převedl uznávaný libretista Joe DiPietro. Do jednoho 
ospalého města přijíždí na motocyklu záhadný cizinec, aby všech-
ny jeho obyvatele nakazil rebelstvím své hudby a jejich nudné 
životy navždy převrátil vzhůru nohama… O Srdcovém králi se 
píše jako o „nejlepším rokenrolovém muzikálu od Pomády“. Hrají: 
J. Kříž/P. Pálek, P. Tenorová/P. Kosková, P. Vondráček/Z. Fric, P. Ku-
theil/J. Tenkrát aj., rež. Š. Caban
24. 02. | 14.30 a 19.00 | Srdcový král

projekce i ojedinělé technické triky. Přes 10 000 repríz u nás i ve tři-
ceti zemích světa! Součástí představení je interaktivní workshop.
LIGHT ART SHOW v Divadle Ta Fantastika
01. – 28. 02. | 17.00 | hrajeme každou sobotu
navštivte jedinečnou show v centru Prahy. Prožijte romantický pří-
běh, stověžatého města a ponořte se do kouzla malování světlem. 
Na luminiscenční plátno malujeme realistické obrazy, které mizí, 
aby je vzápětí nahradily nové. Tuto nenapodobitelnou světelnou 
animaci, dokresluje dramatický hudební doprovod. Odvezete si 
z Prahy zážitek, na který nikdy nezapomenete! Skvělá zábava 
pro celou rodinu. Součástí představení je interaktivní workshop | 
pokladna: 10.00–21.30 | rezervace: tel.: 222 221 366–7 | e-mail: 
predprodej@tafantastika.cz; www.lightartshow.cz

Light Art Show

�MUZIKÁLY

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

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

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

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

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

02. 02. | 19.00 | Johanka z Arku – O. Soukup, G. Osvaldová – 
návrat jednoho z nejlepších českých muzikálů, ověnčeného řadou 
cen, je velkou událostí. V novém nastudování romantické legendy 
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06. 02. | 10.00 | Dášeňka čili život štěněte – K. Čapek, V. Hu-
tařová – pohádka pro nejmenší děti o tom, jak se malá Dášeňka 
učí všem psím dovednostem, aby se pak jako psí slečna mohla 
sama vydat do světa | Malá scéna | od 3 let
07. 02. | 10.00 | Jak Jules žil Verne – O. Lážnovský – doba, 
život a dílo francouzského snílka, dobrodruha, spisovatele a ne-
smrtelného vizionáře | od 8 let
08. 02. | 10.00 | Elektrický Emil – J. Lesák – pohádka podle 
skutečného příběhu vysočanské superhvězdy – Emila Kolbena 
| od 8 let
09. 02. | 10.00 | Dobrodružství kocoura Modroočka – J. Ko-
lář, M. Pokorný – poetická hudební pohádka o tom, jak jeden 
kočičí kluk poznával svět | od 3 let
10. 02. | 15.00 | Dobrodružství kocoura Modroočka | od 3 let
13. 02. | 10.00 | Malá čarodějnice – O. Preussler, P. Johansson 
– kouzelné příběhy nerozlučné dvojice malé čarodějnice, která už 
chce konečně patřit mezi velké, a jejího věrného druha a rádce 
havrana Abraxase | od 4 let
16. 02. | 10.00 | Míša Kulička – J. Menzel, M. Pokorný – příběhy 
malého nezbedného medvídka Míši Kuličky, jeho mámy medvě-
dice Barbory a klauna Vasila | Malá scéna | od 3 let 
17. 02. | 15.00 | Dášeňka čili život štěněte | Malá scéna | 
od 3 let
19. 02. | 10.00 | Devatero pohádek – K. Čapek, V. Pokorný, 
M. Pokorný – pan Kolbaba na dobrodružné poštovní pochůzce 
světem | od 5 let
20. 02. | 10.00 | Ne)bezpečná (ko)média – V. Štěpánek – 
mediální výchova pro děti a mládež v kyberkostce | od 9 let
21. 02. | 10.00 | Příhody Ferdy Mravence – O. Sekora, P. Kraus, 
M. Pokorný – napínavá dramata i humorné taškařice broučků, 
motýlů, housenek, červíků a pavouků odehrávající se v nejtaj-
nějších úkrytech v trávě, pod kameny i na břehu potoka | od 3 let
22. 02. | 10.00 | Dobrodružství Toma Sawyera – M. Twain, 
V. Štěpánek – Škola? Pche! To je přece ztráta času, když se venku 
zatím dají zažít velká dobrodružství | od 8 let
24. 02. | 15.00 | Lakomá Barka – J. Werich – veselá i poučná 
pohádková klasika o  špatných lidských vlastnostech pro děti 
i dospělé | od 5 let
26. 02. | 10.00 | Záhada hlavolamu – J. Foglar, O. Lážnovský – 
kultovní klukovský napínavý román s hororovými prvky převedený 
na divadelní prkna | od 6 let
27. 02. | 10.00 | Lakomá Barka | od 6 let
28. 02. | 10.00 | Romeo a Julie – W. Shakespeare, J. Lesák 
a kol. – největší příběh všech dob, který není nutné představovat. 
Tentokrát v unikátní úpravě pro dva herce. Shakespeare v próze. 
Shakespeare is dead! Prostě o lásce | od 9 let

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
01. – 03. 03. | Krysař – muzikál Daniela Landy
04. 03. | Mauglí – rodinný muzikál
09. – 10. 03. | Tajemství – muzikál Daniela Landy
16. – 18. 03. | Pomáda – muzikál
23. – 24. 03. | Srdcový král – muzikál
30. 03. – 01. 04. | Krysař – muzikál Daniela Landy

�DIVADLA PRO DĚTI

  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 techni-
ku! Na konci každého představení vás čeká krátká ukázka techniky 
originálního černého divadla. Můžete se tak na chvilku  
i vy stát hercem přímo na jevišti!

24. 02. | 15.00 | Na výletě v iSvětě – humorné a zároveň poe-
tické nastínění lidského života pomocí výtvarných prvků černého 
divadla, tance, pantomimy a hudby. Představení černého divadla 
pro celou rodinu | vstupné: 159 Kč

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

  předprodej Ticketportal a pokladna Divadla Gong po–pá 14.00–18.00 
a vždy 1 hodinu před představením, při programu do 20.00

  objednávky zasílejte na e-mailovou adresu 
gongdetem@divadlogong.cz

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

01. 02. | 10.00 | Mauglí – R. Kipling, V. Pokorný – na porad-
ní skále uprostřed indické džungle se ve vlčí smečce rozhoduje 
o životě či smrti ztraceného lidského mláděte Mauglího | od 5 let
03. 02. | 15.00 | Stínadla se bouří – J. Foglar, O. Lážnov-
ský – druhý díl kultovní klukovské románové trilogie navazu-
jící na s úspěchem uváděnou první část – Záhadu hlavolamu 
| 13.30–14.30 doprovodný program – kreativní dílna na Malé 
scéně – ke vstupence na pohádku zdarma | od 6 let
05. 02. | 10.00 | Stínadla se bouří | od 6 let
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24. 02. | 18.00 | Škola Malého stromu – dramatizace stejno-
jmenné knížky o malém indiánovi z kmene Čerokí jménem Malý 
strom | od 6 let | vstupné 150 Kč
25. 02. | 16.00 | Země je placatá, jinak tě zabiju! – crazy 
komedie s písničkami o jedné výzkumné námořní výpravě, která 
se odváží až na samý okraj naší planety | od 10 let a dospěláky| 
vstupné 180, 150 Kč

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

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

  rezervace na www.divadlokh.cz nebo telefonicky ve všední dny 
na 284 681 103, prodej rezervovaných vstupenek končí 30 minut před 
začátkem představení. 

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

03. 02. | 10.30 | Pohádko, z pytle ven! – improvizační po-
hádkové představení, ve kterém je publikum interaktivně zapo-
jeno do příběhu | hraje L. Bouzek | Loutky bez hranic | od 4 let
04. 02. | 10.00 | POPELKA – Popelka, sestry, zlá macecha, 
princ… Klasická loutková pohádka | hraje LD Jiskra | od 3 let 
| premiéra
08. 02. | 09.00, 10.30 a 14.00 | Ať žijí strašidla – muzikálová 
pohádka s bohatou výpravou a mnoha písničkami. Malá Hermínka 
se ocitne ve Strašidelném zámku. Najde v něm nejen domov, ale 
setkání se strašidly přinese do jejího života i radost a naději | hraje 
Metropolitní divadlo Praha | od 4 let
09. 02. | 09.00 a 10.30 | Ať žijí strašidla
10. 02. | 10.30 | Ať žijí strašidla
11. 02. | 10.00 | Dvanáct měsíců – Pohádka o hodné Maruš-
ce, která najde na své strastiplné cestě v lese nečekané přátele 
a pomocníky. Klasická loutková pohádka | hraje LD Jiskra | od 3 let
18. 02. | 10.00 | Popelka
22. 02. | 09.00 a 10.30 | Pralesní pohádky – loutková pohád-
ka plná zvířátek, která se vydají za dobrodružstvím | hraje Divadlo 
Tondy Novotného | od 3 let
23. 02. | 09.00 a 10.30 | Pralesní pohádky
24. 02. | 10.30 | Pralesní pohádky
25. 02. | 10.00 | Loupežník Rumcajs – příběhy chytrého 
a sympatického loupežníka v klasické loutkové pohádce | hraje 
LD Jiskra | od 3 let

  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 černo-
divadelní techniku, tanec a pantomimu. 
11. 02. | 15.00 | Kaleidoskop – černo-divadelní pohyblivé 
obrazy tančících zvířat plné barev a kouzel střídají dva kamarádi 
mimové, kteří společně nebo sobě navzájem vymýšlejí různé 
kulišárny. Představení je vhodné pro děti od 4 let, ale pobaví 
se i dospělí. Pro děti hrálo Divadlo Image s úspěchem v mnoha 
zemích světa a nyní se těší na malé české diváky.
25. 02. | 15.00 | O ZLATÉ RYBCE – klasický příběh o rybáři a jeho 
chamtivé ženě znají děti v mnoha různých podobách po celém 
světě.| premiéra

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

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

DIVADLO C YLINDR
17. 02. | 15.00 | O vodníkovi z Čertovky – pohádka inspirovaná 
legendami Malé Strany. Písničky a příběh tří vodníků o nejmocněj-
ším kouzle na světě – o lásce | od 5 let | vstupné 100 Kč
18. 02. | 16.00 | Děvčátko Momo – pohádkový příběh o ne-
bezpečí naší civilizace - nedostatku „času“. A o malém děvčátku 
Momo, které náš svět zachrání před Zloději času | od 6 let | vstupné 
130 Kč
24. 02. | 15.00 | Ronja, dcera loupežníka – dramatizace zná-
mé pohádky. Vypráví příběh o velikém přátelství Ronji a Birka. 
„Romeo a Julie pro děti“, tak by také mohl znít podtitul | od 4 
let | vstupné 120 Kč
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  ZRCADLOVÝ LABYRINT
Mírové nám. 44, 250 65 Líbeznice u Prahy
mobil: +420 731 176 659
e-mail: info@zrcadlovylabyrint.cz
www.zrcadlovylabyrint.cz

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

  otevřeno celoročně, so a ne 11.00–17.00

ORIGINÁLNÍ A STRHUJÍCÍ ZÁBAVA PRO CELOU RODINU!
Velké unikátní zrcadlové bludiště
Síň smíchu s vtipnými prohnutými zrcadly
Antigravitační místnost
Levitující stolek
Jedinečné optické klamy a iluze
… a navíc se naučíte i kouzlit!
V zrcadlovém bludišti jste už možná někdy byli, ale v kouzelnic-
kém bludišti určitě ne… Náš velký unikátní zrcadlový labyrint 
vás okouzlí a hlavně pobaví téměř 70 velkoplošnými zrcadly! 
Důmyslný labyrint nekonečných chodeb s nikam nevedoucími 
uličkami a slepými zákoutími je perfektní zážitek pro všechny 
bez rozdílu věku. V našem zrcadlovém bludišti máte navíc časově 
neomezenou možnost si opakovaně během návštěvy zrcadlový 
labyrint procházet. V síni smíchu vás veselá různě prohnutá zr-
cadla promění v trpaslíka s malinkýma nožičkama, hubeňourka 
s dlouhýma rukama nebo jinou komickou figurku. O originální 
legraci a zábavu zkrátka není nouze. U nás není jako jinde zaká-
záno fotit, ale naopak! Udělejte si vtipnou fotku nebo video, jak 
sedíte na stropě v antigravitační místnosti, levitujete stoleček 
nad vaší hlavou nebo se vyfoťte v nekonečném prostoru tunelů 
zrcadlového bludiště, který vás magicky rozmnoží. Dále se mů-
žete těšit na úžasné interaktivní optické klamy a iluze, které vás 
zaručeně dostanou. V zrcadlovém labyrintu také poodkryjete 
jinak přísně střeženou roušku kouzelnických tajemství a naučíte 
se i sami kouzlit! Velké zrcadlové bludiště je nově otevřeno v pří-
zemí Divadla kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích u Prahy, takže 
návštěvu zrcadlového labyrintu můžete ideálně spojit s kouzel-
nickým představením. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03. 02. | 14.00 | Škola kouzel – pojďte si hrát na kouzelnickou 
školu a v roli kouzelnických učňů čarujte společně s Pavlem Kožíš-
kem. Každý kouzelnický učeň na jevišti dostane pravé kouzelnické 
vysvědčení a všechny děti v sále budou zapojeny do většiny kouzel 
a soutěží. Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíková/M. Dvořáková | vstupné: 
169 Kč
10. 02. | 14.00 | Magická esa – strhující show pro celou rodinu 
– při velkých „copperfieldovských“ iluzích se vedle mistra světa 
ze Světového poháru bavičů, iluzionisty Pavla Kožíška představí 
v neočekávaných rolích přední české modelky. Těšit se můžete 
na čtyřmetrovou skluzavku času, nebezpečné prostoupení obřím 
ventilátorem, originální levitaci divačky, vystřelení kouzelnice 
z děla, záhadné čtení myšlenek divákům v publiku a na řadu 
dalších velkolepých iluzí plných perfektní zábavy! Úč. P. Kožíšek, 
H. Mašlíková/A. Prešnajderová, M. Dvořáková/D. Grossmannová, 
taneční skupiny Magic Girls, Electric Men a další hosté | vstupné: 
359 Kč
17. 02. | 14.00 | Hra kouzel a magie – originální a naprosto 
jedinečné představení iluzionisty Pavla Kožíška plné neuvě-
řitelných kouzel a perfektní zábavy nejen pro děti. Pojďte si 
hrát na kouzelníky jako Harry Potter a naučíte se mimo jiné 
také sami kouzlit! Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíková/M. Dvořáková 
| vstupné: 169 Kč
25. 02. | 14.00 | S kouzly kolem světa! – prožijte velkou 
kouzelnickou cestou kolem světa! Poletíme na výlet letadlem 
a v každé zemi, kde přistaneme, na nás čekají typická a originální 
kouzla dané země. Děti budou s kouzelníkem Pavlem Kožíškem 
čarovat přímo na jevišti a také se některá kouzla i naučí! Bezva 
zábava nejen pro děti. Úč. P. Kožíšek, H. Mašlíková/M. Dvořáková 
| vstupné: 169 Kč 
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  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

03. 02. | 11.00 | Princové jsou na draka – dělání, dělání, 
všechny smutky zahání… Pohádkový muzikál s  písničkami 
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Hrají: L. Jeník/M. Stránský, 
B. Mottlová/E. Hamplová, J. Jedlinský/M. Maléř, V. Matějíčka-
/D. Býmová, J. Stránská, P. Houška a další …
10. 02. | 11.00 | Krkonošské pohádky – Trautenberk má své 
panství hned vedle Krakonošova a toť se ví, malý pán a velký pán, 
to nikdy nedělá dobrotu. Hrají: L. Jeník/P. Pěknic, B. Mottlová, 
J. Kučera, J. A. Duchoslav, K. Nohýnek/P. Houška, Š. Prýmková.
17. 02. | 11.00 | Krkonošské pohádky 2: Anče a Kuba mají 
Kubíčka – každý příběh má své pokračování! V potoce už uběh-
lo něco vody a Ančeti s Kubou se narodil kluk jak buk ... Hrají: 
L. Jeník/P. Pěknic, V. Matějíčka/M. Pazderka, B. Mottlová, R. Jíra, 
K. Nohýnek.
23. 02. | 15.30 | 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/M. Sochor.
24. 02. | 11.00 | Český Honza – veselá pohádka s písnička-
mi. Příběh o chudém chlapci, který svou chytrostí a statečností 
ke štěstí přijde. Hrají: M. Vejdělek/K. Bartoš, D. Býmová, B. Mo-
ttlová, P. Pěknic, Š. Prýmková.
25. 02. | 11.00 a 13.15 | Ať žijí duchové! – pohádkový muzikál 
na motivy stejnojmenného filmu s písničkami Zdeňka Svěráka 
a Jaroslava Uhlíře. Hrají: P. Rak, K. Raková, V. Hoskovec, J. Raková, 
P. Čulík, T. Alferi, P. Trochta, V. Hejko, A.-F. Joseph, P. Zikmund.

DIVADLO IMAGE
Národní 25, Praha 1

24. 02. | 15.00 | Brouk Pytlík – pohádkový muzikál na mo-
tivy slavné knížky Ondřeje Sekory plná dobrodružství slavného 
„všeuměla“ a „všeználka“ a jeho kamarádů. Hrají: R. Stodůlka, 
P. Kozák, Z. Bartošová, L. Lavičková, L. Masár, P. Erlitz a další ...

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
Mariánské nám. 1, Praha 1

25. 02. | 15.00 | Karneval s Dádou Patrasovou – maškarní 
bál s Dádou Patrasovou se spoustou písniček, tanečků a zábavy. 
Soutěž o  nejlepší karnevalovou masku... Hrají: D.  Patrasová, 
L. Krupanská, D. Kubečka, K. Petrboková.

REDUTA
Národní 20, Praha 1

04. 02. | 15.00 | Duhový hrad – interaktivní pohádka pro pět 
smyslů (a šest barev) o společné cestě za duhovými barvami 
a za štěstím, spolu s kastelánkou můžete vstoupit do fantazijní-
ho světa barev, stát se princeznami a princi barevných království, 
pohádka, která vás inspiruje k radostnému používání barev v ka-
ždodenním životě, režijní dohled: L. Jiřík, výtvarná spolupráce: 
I. Křivánková, v roli Kastelánky R. Nechutová 
11. 02. | 15.00 | Kominíkovo štěstí – česká lidová pohádka 
o lásce a řemeslech se zpěvy a tanci, s hudebním doprovodem 
bratrů Krčkových. Scéna: A. Pitra, kostýmy: I. Křivánková, hrají: 
L. Jiřík a R. Nechutová, rež. L. Jiřík | od 3 let

Myšáci jsou rošťáci

18. 02. | 15.00 | Myšáci jsou rošťáci – současná pohádka 
o  potrestaném kocourovi a  vynalézavých myšácích, s  písně-
mi a říkadly o kočkách a myších. Hrají: M. Lambora/M. Ligač, 
M. Hejný/R. Jíra, L. Jiřík, R. Nechutová, scéna: A. Pitra, kostýmy: 
I. Křivánková rež. L. Jiřík
25. 02. | 15.00 | Svět hraček – pohádka o hračkách vytoužených 
i opuštěných, s písničkami Z. Svěráka a J. Uhlíře. Hrají: E. Miškovič, 
M. Ligač/P. Florian, R. Nechutová, L. Jiřík, choreografie: E. Velínská, 
výprava: A. Pitra, rež. L. Jiřík
26. 02. | 09.00 a 10.30 | Svět hraček
27. 02. | 09.00 a 10.30 | Démoni současnosti – tragikomedie 
o nástrahách dnešního světa je určena především mladému pub-
liku. Dospělým však mnozí démoni mohou být také povědomí... 
Dynamická inscenace Divadla Minaret vtahuje diváky přímo 
do příběhu a provokuje k hlubšímu zamyšlení nad vlastním ži-
votem. Největší démoni nespí pod postelí, ale v tvojí hlavě! Scénář 
R. Nechutová, scéna A. Pitra, kostýmy E. Pitrová, hudba L. Jakl, 
choreografie E. Miškovič. Hrají: N. Válová, O. Brejcha, E. Miškovič 
a R. Nechutová, rež. L. Jiřík | pro mládež

STUDIO DIVADLA MINARET
Herecké kurzy pro děti a mládež 8–15 let se konají každou 
středu odpoledne v ZŠ Červený vrch | bližší informace na tel. 
730 141 693
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15. 02. | 10.00 a 14.00 | Hurvínek v hajanech – poetická 
pohádka s hravými a rytmickými písničkami, typu dětských říka-
nek,  pro nejmenší diváky.  Kdo z nás malých i velkých občas ne-
zatoužil strávit den v peřinách?! I Hurvínek o tom snil. A nakonec 
se mu to splnilo! Jenže pobyt v Hajanech si musí zasloužit. Touha 
lenošit  tak  Hurvínka nakonec bude stát více úsilí, než čekal. Musí 
totiž vyřešit hádanku, „proč pan Král stůně“. Dobrodružství, které 
Hurvínka čeká, mu přivede do cesty nejen záhadně nemocného 
krále s jeho starostlivým rádcem Mluvkou, ale na cestě za lékem 
na královu tajemnou nemoc se Hurvínek setká i s podivuhod-
nými obyvateli pouště, moře i vesmírných dálav. Někdy se stačí 
zachumlat do peřin a dobrodružství může začít....
16. 02. | 10.00 | Hurvínek v hajanech
17. 02. | 14.00 a 16.30 | Hurvínek v hajanech
18. 02. | 10.30 | Hurvínek v hajanech
20. 02. | 10.00 | Hurvínek v hajanech
21. 02. | 10.00 | Hurvínek v hajanech
22. 02. | 10.00 | Hurvínkova nebesíčka – jak se přihodilo, 
že se Hurvínek s Máničkou setkali se svérázným znalcem zvířat 
doktorem Kytlem, s jeho kocourem Petrklíčem a hubatou kavkou 
Francim? To vám prozradíme v našem novém představení. Hur-
vínek, Mánička a jejich chlupatý kamarád Žeryk se totiž ocitnou 
v podivuhodném domě, zvaném Nebesíčka, který se tu a tam 
zjevuje na Malé Straně! V domě se nachází podivná skříň Kos-
titřaska, k čemu slouží, vám ale zatím neprozradíme. Jisté je, že 
celý pohádkový příběh začíná ve chvíli, kdy se Hurvínek rozhodne 
naučit Žeryka mluvit lidskou řečí!
23. 02. | 10.00 | Hurvínkova nebesíčka
24. 02. | 14.00 a 16.30 | Hurvínkova nebesíčka
26. 02. | 10.30 a 14.00 | Hurvínkova nebesíčka
27. 02. | 10.00 a 14.30 | Hurvínkova nebesíčka

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

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

20. 02. | 09.30 | Příběhy zimních medvídků
23. 02. | 09.30 | Tři mušketýři 

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

 A bezbariérový přístup.
  divadlo je klimatizováno

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
02. 03. | Tři veteráni
03. 03. | Princové jsou na draka, Čtyřlístek v pohádce
04. 03. | O pejskovi a kočičce
09. 03. | Příhody včelích medvídků
10. 03. | Krkonošské pohádky 2: Anče a Kuba mají Kubíčka
11. 03. | Pat a Mat jedou na dovolenou
17. 03. | Ferda Mravenec
18. 03. | Krkonošské pohádky, Majda s Petrem zachraňují 
divadlo
24. 03. | Český Honza
25. 03. | Ať žijí duchové!
31. 03. | Princové jsou na draka

  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

03. 02. | 14.00 a 16.30 | Pohádky pro Hurvínka – Hurvínek 
s Máničkou se dostanou do světa pohádek. Na své pouti se sezná-
mí nejen s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, ale i dědem Vševě-
dem a dalšími pohádkovými postavičkami. A pořádně si to užijí!!
06. 02. | 10.00 | Pohádky pro Hurvínka
08. 02. | 10.00 | Hurvínek mezi osly – škola pro Hurvínka 
znamená jen velkou ztrátu času. Kéž by do ní už nikdy nemusel 
vkročit! Toto přání se Hurvínkovi splní, když se setká s prapodivnou 
osůbkou s oslíma ušima jménem Hýkálek!!! Ten ho totiž pozve 
do Oslova, města, o němž Hurvínek, a dokonce ani Mánička, 
nikdy neslyšeli. Děti si tam žijí jako v ráji! A jak by ne – nemusejí 
totiž chodit do školy! A tak se Hurvínek, navzdory Mániččiným 
protestům, vydává po boku Hýkálka do města Oslovo!! Jaké to 
tam doopravdy je, se spolu s Hurvínkem můžete přesvědčit i vy!
10. 02. | 14.00 | Hurvínek mezi osly
11. 02. | 10.30 a 14.00 | Hurvínek mezi osly
13. 02. | 10.00 | Hurvínek mezi osly
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známých postav, hrají i roztomilé loutky různých lesních zvířátek, 
a to všechno v malebných dekoracích a za doprovodu veselé hudby.
10. 02. | 14.00 a 15.30 | Příběh z džungle aneb Kaimo-
vo dobrodružství – malý Kaima je zvídavý malý kluk, který 
se stane svědkem kouzel šamana Bamankvaty. Protože nechce 
být už malým klukem, jak mu všichni říkají, vezme šamanovi 
kouzelnou loveckou mast a vydává se do pralesa stát se velkým 
lovcem. V džungli musí ale čelit nebezpečí, nejdříve utéct dvěma 
nebezpečným opicím, uniknout ostrým zubům a drápům gepar-
da, a potom ještě uniknout před rozhněvaným Bamankvatou. 
Jestli se mu to podaří, uvidíte za zvuků domorodé hudby v naší 
pestrobarevné africké pohádce.
17. 02. | 14.00 a 15.30 | Vodnická pohádka – dva sousedé, 
vodničtí kluci Brčálek a Škebloun, se rádi pošťuchují a trénují své 
závodní štiky na velký rybniční závod. Jejich nevraživost ale musí 
stranou poté, co jim zlá čarodějnice Bublava štiky zakleje a navíc 
unese z podvodního království i princeznu Bublinku. Vodnickým 
klukům pak nezbývá nic jiného, než se za čarodějkou vydat do je-
jího doupěte, aby štiky i princeznu osvobodili. Zda se jim jejich 
dílo podaří, na to už se musíte přijít podívat sami! 

Vodnická pohádka

22. 02. | 16.00 | Tři prasátka – tři prasečí sourozenci – dva 
kluci Kvík a Chropous a jejich sestřička Kvída, žijí v lesní oboře. 
Kluci ovšem dělají neustále nepořádek a tak Kvídě dojde trpělivost 
a rozhodne se odstěhovat. Bráškové nechtějí za mladší sestřičkou 
zaostávat a tak se také rozhodnou vybudovat si domečky…jak to 
ale dopadne, když jsou to lenoši a nešikové? A když se k tomu vše-
mu připlete zlý vlk, který už si dlouho na prasátka brousí tesáky? 
24. 02. | 14.00 a 15.30 | Pohádka O draku – takový Drak, co 
žere mládence, je setsakramenský problém. A tak se vesničani, 
strašpytlové Drndálek, Cabicár, Rychtář a obecní policajt Pivoňka 
pod vedením malého, ale statečného Kašpárka vydají na Draka. 
Jak to dopadne? No, však uvidíte. 
25. 02. | 15.00 | Kašpárek u čarodějnice – v milé veršované 
pohádce se Kašpárek dostane do služby k bábě kořenářce. Když 
ale zjistí, že nočním návštěvníkem u báby je Lucifer, v kotlíku se 
nevaří jen tak nějaký lektvar, ale lektvar mládí a baba se chystá 
pro knížete pekel unést princeznu – musí Kašpárek zasáhnout 
a zachránit jak sebe, tak i princeznu. 

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

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

BUCHTY A LOUTKY
www.buchtyaloutky.cz

04. 02. | 15.00 a 17.00 | Tři malá Prasátka – pohádka pro děti 
| od 3 let | 40 min | Studio
23. 02. | 17.00 | Žabák Valentýn – pohádka pro děti | od 3 let 
| 45 min | Studio
25. 02. | 15.00 a 17.00 | Kocour v botách – žili, byli tři bratři 
a tatínek jim nechal dědictví... | 50 min | Studio

DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO
17. 02. | 17.00 | Tři mušketýři – první díl divadelní parafráze 
Daniela Hrbka a Jiřího Janků, s hudbou Tomáše Kořénka v aranžích 
Petra Maláska | 160 min | Studio
18. 02. | 17.00 | Tři mušketýři | Studio
19. 02. | 17.00 | Tři mušketýři | Studio

  TRADIČNÍ LOUTKOVÉ DIVADLO 
ZVONEČEK

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

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

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

  doprava: tram 3, 17 zast. Přístaviště, poté autobus 196, 197 do zast. 
Sídliště Novodvorská. Ze zastávky Nádraží Braník autobus 106 do zast. 
Sídliště Novodvorská. Metro metrem C do zast. Kačerov, poté autobus 
106,196,197 do zastávky Sídliště Novodvorská. Metrem B na Smíchov-
ské nádraží, poté busem 196,197 do zastávky Sídliště Novodvorská

03. 02. | 14.00 a 15.30 | Perníková chaloupka – klasická 
světová pohádka o Jeníčkovi a Mařence, kteří zabloudí k domku 
zlé Ježibaby a Ježidědka. V této pohádce u nás, kromě starých 
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 zfilm
� VYBÍRÁME Z PREMIÉR

  OD 01. 02. 

  HAPPY END
Francie, 2017, drama, 107 min
Michael Haneke se vrací se sondou do života jedné „lepší“ evrop-
ské rodiny, kterou pozoruje se svébytným a velmi trpkým smyslem 
pro humor. Poté, co její maminka záhadně onemocní, stěhuje se 
malá Eve za otcem do rozlehlého rodinného sídla v Calais. Je-
ho neurotičtí a sebestřední obyvatelé jsou zahleděni do nevěr, 
komplotů a iluzí o vlastní výjimečnosti. Snadno tak přehlédnou, 
že nový přírůstek v jejich domácnosti také skrývá jedno temné 
tajemství. Do hlavních rolí ostré satiry obsadil Haneke plejádu 
velkých hereckých jmen včetně Isabelle Huppert a Jean-Louise 
Trintignanta – protagonistů Oscarem, Zlatou palmou i Zlatým 
glóbem oceněné Lásky. Filmu, na nějž Happy End i v některých 
dalších ohledech volně navazuje.

  Režie: Michael Haneke 

  NIT Z PŘÍZRAKŮ
USA, 2017, drama, 130 min
Mít šaty od návrháře Reynoldse Woodcocka znamenalo v dyna-
mické éře obrozujícího se poválečného Londýna úplně nejvíc. 
Status génia si ale vybíral svou daň v podobě Woodcockovy totální 
emocionální vyprázdněnosti. Odtržen od reality všedního dne, 
neboť o vše praktické se starala jeho sestra, stavěl všechny ženy na 
roveň krejčovských panen. Měl sice vždy po ruce nějakou milenku 
či múzu, ale stačilo, aby si ráno při snídani trochu hlasitěji mazala 
topinku máslem a už se pakovala z jeho života. Když v kavárně 
v zapadlém přístavním městečku Reynolds objevil stydlivou ser-
vírku Almu a rozhodl se jí nabídnout momentálně uvolněné místo 
po svém boku, netušil, s čím si zahrává. Tahle zdánlivě neškodná 
submisivní bytost totiž rychle pochopila pravidla hry. Situaci jí 
usnadňuje i to, že se do ní Reynolds zamiloval. Nápor citů se 
však velmi negativně začal odrážet na jeho tvorbě, a umělcova 
praktická sestra se proto rozhodne rázně zakročit.

  Hrají: Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps, Camilla 
Rutherford.

  Režie: Paul Thomas Anderson.

  PREZIDENT BLANÍK
Česká republika, 2018, komedie, 90 min
Celovečerní film vypráví příběh lobbisty Antonína Blaníka, který se 
rozhodne kandidovat na prezidenta České republiky. Hlavní hrdina 
Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu, v kampani slíbil 
například máslo a lithium do každé rodiny nebo korupci dostup-
nou pro všechny a sehnal i sto tisíc podpisů. Kandidaturu na Hrad 
však nakonec nepodal, když se jeho asistentovi Žížalovi nepodařilo 

doručit včas podpisové archy na ministerstvo vnitra. Přesto Tonda 
Blaník pokračuje ve snaze zachránit českou zemi a ukázat jejím 
obyvatelům, jak se mít líp. Celovečerní film navazuje na úspěšný 
seriál Kancelář Blaník.

  Hrají: Marek Daniel, Michal Dalecký, Halka Třešňáková
  Režie: Marek Najbrt

  OD 08. 02. 

  PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
USA, 2018, thriller, 105 min

Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii a Chris-
tiana končí veškerá legrace a že legendární Červenou mučírnu 
předělají na dětský pokoj, nemůžete se víc mýlit. Vynalézavost 
a fantazie novomanželů nezná mezí, zvlášť když je díky Chris-
tianově pohádkovému bohatství opravdu nemusí nic limitovat. 
Anastasia se však nechce stát manželkou uvězněnou ve zlaté kle-
ci a je rozhodnutá pokračovat v úspěšně rozjeté kariéře knižní 
redaktorky. Rostoucí emancipace jeho ženy se však záhy stane 
„bezpečnostním rizikem“, protože z minulosti se vynoří bývalý 
Anin kolega Jack Hyde, který má s oběma nevyřízené účty a pro 
pomstu je schopen udělat cokoliv. Jenže Anastasia už dávno není 
ta rozklepaná studentka, ale čím dál sebevědomější paní Greyová, 
která ví, že i svoboda může mít až padesát odstínů, a o žádný 
z nich nechce přijít.

  Hrají: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise 
Mumford, Rita Ora, Luke Grimes a další.

  Režie: James Foley.
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  SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ 
A LEDU

Rusko, 2016, animovaný, komedie, 89 min

Hlavní hrdinkou je opět odvážná Gerda, která porazila Sněhovou 
královnu a osvobodila svého bratra Kaie. Díky tomu se z nich staly 
tak trochu pohádkové celebrity. Zatímco Gerda to bere s nadhle-
dem, zasněný Kai se o něco hůře vyrovnává se svou popularitou. 
Aby si od této vysilující slávy trochu odpočinuli, vydávají se do hor 
za svým trollím kamarádem Ormem, kde na ně však čeká pořádné 
dobrodružství. Do trollích hor k Ormovi totiž také dorazí Rolan, 
mladík, který se v trollích legendách dočte o starobylém kou-
zelném trollím Kameni ohně a ledu. Pochopitelně jej jako pravý 
hrdina musí hledat a nalézt! A když se k nim ještě připojí drsná 
a krásná pirátka Alfida, je na pořádný zmatek v trolím království 
zaděláno. Události se naší partě hodně rychle vymknou z rukou 
a dá jim spoustu práce, než magickým kamenem probuzené síly 
ohně a ledu zase zkrotí. A možná se Gerdě a Kaiovi nakonec podaří 
nalézt i rodiče unesené Severním větrem a dát celou rodinu zase 
dohromady.

  Režie: Aleksey Tsitsilin

  OD 15. 02. 

  EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
Česká republika, Polsko, 2017, dokumentární, 90 min
Dokument Ewa Farna 10: Neznámá známá mapuje 10 let zpě-
vaččiny kariéry a také přípravy na jubilejní koncert. Kolem této 
události se také původně mělo točit dějství celého dokumentu. 
V tomto období se ale po dlouhých 10 letech zpěvačka nečekaně 
rozešla se svým managementem a poslední singly si navíc vydala 
pod vlastním vydavatelstvím. Postavila se více na vlastní nohy 
a ze slečny se stihla stát vdanou paní. Nic nepíše lepší scénář, 
než život sám.

  Hrají: Ewa Farna, Tomáš Klus, Matěj Ruppert. 
  Režie: Martin Linhart

  TVÁŘ VODY
USA, Kanada, 2017, fantasy, drama, 123 min
Němá uklízečka se v tajné vládní laboratoři sblíží s podivuhod-
ným vodním tvorem a s pomocí své nejlepší kamarádky, souseda 
a několika špiónů naplánuje jeden z nejpodivuhodnějších a nej-
romantičtějších únosů v dějinách filmu. 

  Hrají: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, 
Richard Jenkins, Doug Jones.

  Režie: Guillermo del Toro

  OD 19. 02.

  HMYZ
Česká republika, Slovensko, 2018, komedie, 98 min

Hospoda na malém městě. Je zavřeno, židle jsou převráceny na 
stolech. Na věšáku visí „hmyzí šatičky“: sukénky z krepového 
papíru, papundeklová motýlí křídla, pestře pomalovaná a černé 
lesklé krovky brouků. U stolu v koutě místnosti sedí šest místních 
ochotníků: režisér, Růžena, pan Václav, pan Borovička, Ajznboňák 
Kopřiva a slečna Jitka. Tulák leží doma s ischiasem. Chrobáčice 
a Kukla ještě nepřišly. „Během zkoušky se prolnou životy ochot-
níků s osudy Čapkových postav. Režisér – Cvrček umoří pana 
Václava, milence své ženy. Pan Kopřiva, hrající Parazita sežere 
slečnu Jitku – Larvičku. Panu Borovičkovi se podaří převtělení 
do chrobáka tak přesvědčivě, že opustí nadobro svoji lidskou 
podobu. Během zkoušky se rodí i umírá, čas nehraje roli. A to 
vše se odehrává na pozadí Čapkovy hry, kde se hmyz chová jako 
lidi a lidé jako hmyz.

  Hrají: Jan Budař, Jaromír Dulava, Jiří Lábus, Norbert Lichý, 
Kamila Magálová, Ivana Uhlířová, Pavel Nový.

  Režie: Jan Švankmajer

  OD 22. 02.

  AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
USA, 2017, drama, historický, 115 min
Film líčí příběh novinářů deníků The Washington Post a The New 
York Times, kteří zveřejnili tajnou zprávu označovanou jako Pen-
tagon Papers o angažovanosti americké vlády během války ve 
Vietnamu. Snaha o ututlání skutečností trvající čtyři prezidentská 
období donutila první americkou vydavatelku Kate Graham a am-
biciózního šéfredaktora Bena Bradleeho z deníku The Washington 
Post vyhlásit vládě bezprecedentní válku o zveřejnění tajné vládní 
zprávy Pentagon Papers.

  Hrají: Tom Hanks, Meryl Streep, Alison Brie, Carrie Coon, 
Michael Stuhlbarg, Bradley Whitford a další.

  Režie: Steven Spielberg.

70  film



  VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Česká republika, 2018, komedie
Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věčnost. Miluška učí 
aerobik a svého manžela i dospívající dceru neúnavně zahrnuje 
péčí. Josef svou ženu miluje, ale má slabost i pro mladší a krásnější 
ženy. Jejich manželství, spolu s Josefovým krachujícím nakladatel-
stvím, se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta, 
která má šílený plán jak krachující manželství i nakladatelství 
Josefa zachránit. Jako zkušená psycholožka, pracující v manželské 
poradně, naordinuje manželům nevěru – musejí se přistihnout 
in flagranti. 

  Hrají: Hrají: Vilma Cibulková, Saša Rašilov nejml., Lenka 
Vlasáková, Sára Sandeva, Natalia Germani, Jiří Lábus, Filip 
Blažek, Pavel Kříž a další.

  Režie: Milan Cieslar.

� PROGRAMY KIN
  uzávěrka tohoto vydání byla 10. ledna, uvádíme programy aktuální 
k tomuto datu, změna programu vyhrazena

  uvádíme pouze programy kin, 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. 02. | 15.00 | Prezident Blaník – ČR
01. 02. | 16.30 | S láskou Vincent – GB/Polsko
01. 02. | 17.00 | Prezident Blaník – ČR
01. 02. | 19.00 | Prezident Blaník – ČR
01. 02. | 20.45 | Happy End – Fra/SRN/Rak
01. 02. | 21.00 | Prezident Blaník – ČR
02. 02. | 13.30 | Nejtemnější hodina – GB
02. 02. | 14.30 | Prezident Blaník – ČR
02. 02. | 16.30 | Happy End – Fra/SRN/Rak
02. 02. | 17.00 | Prezident Blaník – ČR
02. 02. | 18.30 | S láskou Vincent – GB/Polsko
02. 02. | 19.00 | Prezident Blaník – ČR
02. 02. | 20.30 | Tři billboardy kousek za Ebbingem – USA
02. 02. | 21.00 | Prezident Blaník – ČR
03. 02. | 12.30 | Lucerna dětem: Coco + Ledové králov-

ství: Vánoce s Olafem – česká verze
03. 02. | 13.00 | Prezident Blaník – ČR
03. 02. | 15.00 | S láskou Vincent – GB/Polsko

03. 02. | 17.00 | Prezident Blaník – ČR
03. 02. | 17.45 | Mikhail Baryshnikov: Prostor 
03. 02. | 18.30 | Tři billboardy kousek za Ebbingem – USA
03. 02. | 19.00 | Prezident Blaník – ČR
03. 02. | 20.45 | Happy End – Fra/SRN/Rak 
03. 02. | 21.00 | Prezident Blaník – ČR
04. 02. | 12.30 | Lucerna dětem: Coco + Ledové králov-

ství: Vánoce s Olafem – česká verze
04. 02. | 13.30 | Prezident Blaník – ČR
04. 02. | 15.00 | S láskou Vincent – GB/Polsko
04. 02. | 15.45 | Bolšoj balet: Dáma s kaméliemi | 

seniorská sleva 50 Kč
04. 02. | 17.00 | Mikhail Baryshnikov: Prostor 
04. 02. | 17.45 | Tři billboardy kousek za Ebbingem – USA
04. 02. | 19.30 | Prezident Blaník – ČR
04. 02. | 20.00 | Happy End – Fra/SRN/Rak 
05. 02. | 13.30 | Čertoviny – ČR
05. 02. | 16.00 | Prezident Blaník – ČR
05. 02. | 16.15 | Happy End – Fra/SRN/Rak 
05. 02. | 18.00 | Milada – ČR
05. 02. | 18.15 | S láskou Vincent – GB/Polsko
05. 02. | 19.00 | Be2Can Club: Zabití posvátného jelena 

– GB/Irl
05. 02. | 20.30 | Prezident Blaník – ČR
06. 02. | 16.15 | Tři billboardy kousek za Ebbingem – USA
06. 02. | 17.00 | Prezident Blaník – ČR
06. 02. | 18.30 | S láskou Vincent – GB/Polsko
06. 02. | 19.00 | Prezident Blaník – ČR
06. 02. | 20.30 | Nit z přízraků – USA
06. 02. | 21.00 | Prezident Blaník – ČR
07. 02. | 13.30 | Senior Art: Rodin – Fra/Bel
07. 02. | 16.00 | Prezident Blaník – ČR
07. 02. | 16.15 | Tři billboardy kousek za Ebbingem – USA
07. 02. | 18.00 | Prezident Blaník – ČR
07. 02. | 18.30 | S láskou Vincent – GB/Polsko
07. 02. | 20.30 | Nit z přízraků – USA
08. 02. | 16.00 | Prezident Blaník – ČR
08. 02. | 16.15 | Vražda v Orient expresu – USA/Malta
08. 02. | 18.00 | Severská filmová zima (SFZ): Nekonečná 

cesta – slavnostní zahájení, vstupenky v prodeji – 
Finsko

08. 02. | 18.45 | S láskou Vincent – GB/Polsko
08. 02. | 20.30 | SFZ: Třídní sraz po finsku – rozlučka se 

svobodou – Finsko
08. 02. | 20.45 | Tři billboardy kousek za Ebbingem – USA
09. 02. | 13.30 | SFZ: Kyselé Vánoce – Švédsko
09. 02. | 14.45 | Prezident Blaník – ČR
09. 02. | 16.30 | SFZ: Staying Alive – Norsko
09. 02. | 16.45 | S láskou Vincent – GB/Polsko
09. 02. | 18.30 | SFZ: Darling – Dánsko
09. 02. | 18.45 | Cukrář – Izrael/SRN 
09. 02. | 20.30 | SFZ: Nepřestávej snít – Švédsko
09. 02. | 20.45 | Tři billboardy kousek za Ebbingem – USA
10. 02. | 13.30 | Lucerna dětem: Čertoviny – ČR
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10. 02. | 14.30 | SFZ: Drib – Norsko
10. 02. | 15.30 | Vražda v Orient expresu – USA/Malta
10. 02. | 16.30 | SFZ: Třídní sraz po estonsku – Estonsko
10. 02. | 18.00 | Mikhail Baryshnikov: Prostor
10. 02. | 18.30 | SFZ: Útěk do budoucnosti – Švédsko
10. 02. | 18.45 | Cukrář – Izrael/SRN
10. 02. | 20.30 | SFZ: Výletnice – Litva
10. 02. | 20.45 | Tři billboardy kousek za Ebbingem – USA
11. 02. | 13.30 | Lucerna dětem: Čertoviny – ČR
11. 02. | 14.15 | SFZ: Můj takzvaný otec – Švédsko
11. 02. | 15.30 | Mikhail Baryshnikov: Prostor
11. 02. | 16.15 | Prezident Blaník – ČR
11. 02. | 16.30 | SFZ: Restart – Norsko
11. 02. | 18.15 | Na konci světa – GB
11. 02. | 18.30 | SFZ: 9. duben – Dánsko
11. 02. | 20.15 | Vražda v Orient expresu – USA/Malta
11. 02. | 20.30 | SFZ: Ženy v příliš velkých pánských 

košilích – Norsko
12. 02. | 13.30 | Tři billboardy kousek za Ebbingem – USA
12. 02. | 16.15 | Prezident Blaník – ČR
12. 02. | 16.30 | SFZ: Ptáci nad průlivem – Dánsko 
12. 02. | 18.15 | Na konci světa – GB
12. 02. | 18.30 | SFZ: Kyselé Vánoce – Švédsko
12. 02. | 20.15 | Be2Can Club: Komuna – Dánsko/Šved/Niz
12. 02. | 20.30 | SFZ: Na věčné časy – Finsko
13. 02. | 16.15 | Prezident Blaník – ČR 
13. 02. | 16.30 | SFZ: Povídky ze Stockholmu – Švédsko
13. 02. | 18.15 | SFZ: Rosita – Dánsko 
13. 02. | 18.45 | Ladies Movie Night: Padesát odstínů 

svobody – USA
13. 02. | 20.30 | SFZ: Hrdinové – Estonsko
14. 02. | 13.30 | Senior Art: Cukrář – Izrael/SRN
14. 02. | 16.15 | SFZ: Kráčej se mnou – Dánsko 
14. 02. | 16.30 | Prezident Blaník – ČR 
14. 02. | 18.15 | SFZ: Dlouhý příběh ve zkratce – Dánsko 
14. 02. | 18.30 | Na konci světa – GB 
14. 02. | 20.30 | Cestovatelské kino: Havaj
14. 02. | 20.45 | SFZ: Z balkonu – Norsko
15. 02. | 16.00 | Prezident Blaník – ČR
15. 02. | 16.15 | S láskou Vincent – GB/Polsko
15. 02. | 18.00 | Manželka a manžel – Itálie
15. 02. | 18.15 | Nit z přízraků – USA
15. 02. | 20.30 | FG Sci-fi: Jak balit holky na mejdanech – GB 

– slavnostní zahájení, vstupenky v prodeji
15. 02. | 20.45 | Tři billboardy kousek za Ebbingem – USA
16. 02. | 13.30 | Prezident Blaník – ČR
16. 02. | 14.00 | Tři billboardy kousek za Ebbingem – USA
16. 02. | 16.15 | Prezident Blaník – ČR
16. 02. | 16.30 | FG Sci-fi: Brouci – Dánsko
16. 02. | 18.15 | FG Sci-fi: iShorts 
16. 02. | 18.45 | S láskou Vincent – GB/Polsko
17. 02. | 20.30 | FG Sci-fi: Terminátor 2: Den zúčtování 

– USA
16. 02. | 20.45 | Tři billboardy kousek za Ebbingem – USA

17. 02. | 12.30 | Můj život Cuketky (+ k.f. Vánoční svatba 
sněhuláka Karla) – česká verze

17. 02. | 13.00 | Ewa Farna 10: Neznámá známá  
– ČR/Polsko

17. 02. | 14.00 | FG Sci-fi
17. 02. | 14.45 | Mikhail Baryshnikov: Prostor
17. 02. | 15.30 | FG Sci-fi: Amatéři ve vesmíru – Dánsko
17. 02. | 16.00 | Prezident Blaník – ČR
17. 02. | 18.00 | FG Sci-fi: Saljut-7 – Rusko
17. 02. | 18.45 | S láskou Vincent – GB/Polsko
17. 02. | 20.30 | FG Sci-fi: Pátý element – Francie
17. 02. | 20.45 | Tři billboardy kousek za Ebbingem – USA
18. 02. | 12.30 | Můj život Cuketky (+ k.f. Vánoční svatba 

sněhuláka Karla) – česká verze
18. 02. | 13.30 | Ewa Farna 10: Neznámá známá  

– ČR/Polsko
18. 02. | 15.00 | Prezident Blaník – ČR
18. 02. | 15.30 | Mikhail Baryshnikov: Prostor
18. 02. | 16.30 | S láskou Vincent – GB/Polsko
18. 02. | 17.00 | FG Sci-fi: Sexmise – Polsko
18. 02. | 18.30 | Prezident Blaník – ČR
18. 02. | 20.00 | FG Sci-fi: Koncert pražského filmovéh 

orchestru | www.pfo.cz
18. 02. | 20.30 | Tři billboardy kousek za Ebbingem – USA
19. 02. | 13.30 | Prezident Blaník – ČR
19. 02. | 16.15 | S láskou Vincent – GB/Polsko
19. 02. | 18.15 | Prezident Blaník – ČR
19. 02. | 20.15 | Be2Can Club: O těle a duši – Maďarsko
20. 02. | 16.00 | Prezident Blaník – ČR
20. 02. | 16.45 | S láskou Vincent – GB/Polsko
20. 02. | 18.00 | Smart Talk: Večer úspěšných žen
20. 02. | 18.45 | Prezident Blaník – ČR
20. 02. | 20.30 | Akta Pentagon: Skrytá válka – USA – část 

vstupenek v prodeji | předpremiéra
20. 02. | 20.45 | Tři billboardy kousek za Ebbingem – USA
21. 02. | 13.30 | Senior Art: Happy End – Fra/SRN/Rak
21. 02. | 16.45 | S láskou Vincent – GB/Polsko
21. 02. | 18.45 | Prezident Blaník – ČR
21. 02. | 20.45 | Tři billboardy kousek za Ebbingem – USA
22. 02. | 16.00 | The Florida Project – USA 
22. 02. | 16.30 | Prezident Blaník – ČR
22. 02. | 18.15 | Akta Pentagon: Skrytá válka – USA
22. 02. | 19.00 | Eigasai 2018: Mohykán se vrací domů
22. 02. | 20.45 | Tvář vody – USA
23. 02. | 13.30 | The Florida Project – USA
23. 02. | 14.00 | (Ne)obyčejný kluk – USA
23. 02. | 16.00 | The Florida Project – USA
23. 02. | 16.30 | Prezident Blaník – ČR
23. 02. | 18.15 | Akta Pentagon: Skrytá válka – USA
23. 02. | 18.30 | Eigasai 2018: Rašómon
23. 02. | 20.30 | Eigasai 2018: Klíč
23. 02. | 20.45 | Tvář vody – USA
24. 02. | 13.30 | Ewa Farna 10: Neznámá známá  

– ČR/Polsko
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24. 02. | 14.00 | Eigasai 2018: frašky kjógen + Muži, 
kteří šlapou tygrovi na ocas

24. 02. | 16.00 | The Florida Project – USA
24. 02. | 18.00 | Eigasai 2018: Sídliště
24. 02. | 18.15 | Akta Pentagon: Skrytá válka – USA
24. 02. | 20.30 | Eigasai 2018: Nebe a peklo
24. 02. | 20.45 | Tvář vody – USA
25. 02. | 13.30 | Ewa Farna 10: Neznámá známá  

– ČR/Polsko
25. 02. | 14.30 | Prezident Blaník – ČR
25. 02. | 15.30 | The Florida Project – USA
25. 02. | 16.30 | Eigasai 2018: Wadaiko yosa-yosa: Dílna 

hry na bubny taiko + vystoupení
25. 02. | 17.45 | Akta Pentagon: Skrytá válka – USA
25. 02. | 18.00 | Eigasai 2018: Misomo Universe
25. 02. | 20.15 | Tvář vody – USA
26. 02. | 13.30 | Nit z přízraků – USA
26. 02. | 16.00 | Prezident Blaník – ČR
26. 02. | 16.15 | (Ne)obyčejný kluk – USA
26. 02. | 18.00 | Eigasai 2018: Dodeskaden
26. 02. | 18.30 | Hmyz – ČR/SR
26. 02. | 20.30 | Be2Can Club: Darebák a závodnice  

– Bel/Fra
27. 02. | Jiří Menzel 80. – Tlumočník | premiéra
28. 02. | 13.30 | Senior Art: Hmyz – ČR/SR
28. 02. | 16.00 | Prezident Blaník – ČR
28. 02. | 18.00 | Hmyz – ČR/SR
28. 02. | 20.00 | Akta Pentagon: Skrytá válka – USA

 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)
www.facebook.com/kulturaMKP

  změna programu vyhrazena

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

06. 02 | 19.00 | Odnikud – Německo, Francie 2017, F. Akin. 
V hlavní roli o pomstě a spravedlnosti exceluje Diane Kruger | 
anglicky s českými titulky | 106 min | od 15 let | vstupné 80 Kč 
| velký sál
13. 02. | 19.00 | Nejtemnější hodina – VB 2017, Joe Wright. 
Gary Oldman v roli Winstona Churchilla | anglicky s českými titulky 
| 125 min | od 12 let | vstupné 80 Kč | velký sál
15. 02. | 19.00 | Tři billboardy kousek za Ebbingem – USA 
2017, Martin McDonagh. Po zavraždění své dcery se M. Haynesové 
(Frances McDormand) rozhodne jednat | anglicky s českými titulky 
| 115 min | od 15 let | vstupné 80 Kč | velký sál

27. 02. | 19.00 | Zmenšování – USA 2017, Alexander Payne. 
V hlavních rolích: M. Damon a K. Wiig | anglicky s českými titulky 
| 135 min | od 12 let | vstupné 80 Kč | velký sál

  FILMOVÝ KLUB SPECIÁL
20. 02. | 19.00 | Akta Pentagon: Skrytá válka – USA 2017, 
Steven Spielberg. V hlavních rolích M. Streep a T. Hanks | anglicky 
s českými titulky | 115 min | od 15 let | vstup volný pro členy FK 
a čtenáře KP, ostatní 80 Kč | velký sál

  FILMOVÝ KLUB – BIO SENIOR
  vstup pouze s platnou legitimací FK. Cena legitimace 100 Kč, platí do 
31. 12. 2018, v prodeji v pokladně MKP. 

06. 02. | 16.00 | Největší showman – USA 2017, M. Gracey Ro-
mantický muzikál. Hrají H. Jackman, M. Williams, Z. Efron a další 
| anglicky s českými titulky | 97 min | vstupné 60 Kč | velký sál
13. 02. | 16.00 | Kolo zázraků – USA 2017, W. Allen. Drama. 
V hlavních rolích K. Winslet aj. Timberlake | anglicky s českými 
titulky | 101 min | od 12 let | vstupné 60 Kč | velký sál
20. 02. | 16.00 | Místo splněných přání – Itálie 2017, P. Ge-
novese. Záhadný muž sedí každý den u stejného stolu restaurace 
The Place, připraven vyslyšet a vyplnit největší přání návštěvníků 
| italsky s českými titulky | 105 min | od 12 let | vstupné 60 Kč 
| velký sál
27. 02. | 16.00 | Na konci světa – VB 2017, F. Lee. Romantické 
drama o lásce dvou mužů | 104 min | od 15 let | vstupné 60 Kč 
| velký sál

  BIO JUNIOR
03. 02. | 15.00 | Ferdinand – USA 2017, C. Saldanha, C. Malkasian, 
J. McGrath. Animovaný rodinný film | český dabing | 99 min | od 
12 let | vstupné 70 Kč | velký sál
17. 02. | 15.00 | Coco – USA 2017, L. Unkrich, A. Molina. Animo-
vaný dobrodružný rodinný film | český dabing | 109 min | vstupné 
70 Kč | velký sál

  3D PROJEKCE 
  ke každé 3D projekci je třeba zakoupit v pokladně 3D brýle (20 Kč) 
určené k opakovanému použití

03. 02. | 18.00 | Thor: Ragnarok – USA 2017, T. Waititi | český 
dabing | 130 min | od 12 let | vstupné 110 Kč | velký sál

  BIO SKEPTIK ANEB VEČER OBZVLÁŠTĚ 
VYTŘÍBENÉHO VKUSU

01. 02. | 19.00 | Nit z přízraků – USA 2017, P. T. Anderson. Po 
projekci následuje debata s redaktorem Aktuálně.cz Martinem 
Svobodou a Vítem Zapletalem o kvalitách snímku | anglicky 
s českými titulky | 115 min | od 15 let | vstupné 120 Kč | velký sál
08. 02. | 19.00 | Padesát odstínů svobody – USA 2018, J. Foley. 
Po projekci následuje debata s Kamilem Filou a Vítem Zapletalem 
o kvalitách snímku | anglicky s českými titulky | 105 min | od 18 let 
| vstupné 140 Kč | velký sál
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 MARATON TRILOGIE ZAHRADNICTVÍ
10. 02. | Projekce kompletní trilogie Zahradnictví autor-
ského dua Hřebejk – Jarchovský – ČR, SR 2017, Jan Hřebejk 
| celkem 353 min | vstupné na každý z jednotlivých filmů 70 Kč 
| velký sál | po poslední projekci diskuse s Petrem Jarchovským
| 14.30 | Rodinný přítel
| 17.00 | Dezertér
| 19.30 | Nápadník

  PROJEKCE A DIALOGY – FILMOVÉ 
PROJEKCE FAMU 

  besedy po promítání s tvůrci či kritiky moderuje V. Hendrich

12. 02. | 19.00 | Obávaný – Francie 2017. Autorský film Miche-
la Hazanaviciuse o osudech Jeana-Luca Godarda v Paříži 1967 | 
107 min | od 15 let | vstupné 80 Kč | velký sál
19. 02. | 19.00 | Western – SRN, Bulharsko, Rakousko 2017. 
Napínavý snímek Walesky Grisebachové z odlehlé divočiny v Bul-
harsku | 119 min | od 15 let | vstupné 80 Kč | velký sál
26. 02. | 19.00 | Ta, která odešla – Filipíny 2016. Snímek, 
natočený na motivy povídky L. N. Tolstého získal Zlatého lva na 
MFF v Benátkách | 226 min | od 15 let | vstupné 80 Kč | velký sál 

  SOUČASNÝ DOKUMENT
14. 02. | 19.00 | Český žurnál – Hranice práce – ČR 2017, 
A. Rychlíková. Po promítání beseda s publicistkou Sašou Uhlovou 
a filmovou režisérkou Apolenou Rychlíkovou moderuje Vladimír 
Hendrich | 70 min | mládeži přístupný | vstupné 60 Kč | malý sál 

  FILM A VÝTVARNÉ UMĚNÍ
21. 02. | 17.00 | S láskou Vincent – VB, Polsko 2017, D. Kobiela, 
H. Welchman. Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi 
| anglicky s českými titulky | 88 min | vstupné 80 Kč | velký sál

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

21. 02. | 19.00 | Tvář vody – USA 2017, G. del Toro. Zlatý lev za 
nejlepší snímek Benátského filmového festivalu 2017 | anglicky 
s českými titulky | 123 min | od 12 let | vstupné 110 Kč | velký sál

  SOUČASNÝ FILM
21. 02. | 19.00 | Nemilovaní – Rusko, Francie, Belgie, Německo 
2017, A. Zvjagincev. Nový snímek A. Zvjaginceva obdržel na MFF 
v Cannes 2017 Cenu poroty. Lektorský úvod V. Hendricha | 127 min 
| vstupné 80 Kč | malý sál

  PONREPO
Promítací síň Národního filmového archivu 
Praha

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

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

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

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

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

→ kavárna Ponrepo  
Nejen pro milovníky dobré kávy  

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

490x490_NFA_Cd.indd   1 16.03.15   19:50

  EJZENŠTEJN – REVOLUCE V ŘÍŠI 
MRTVÝCH

04. 02. | 20.00 | Sergej Ejzenštejn – Sergej Jutkevič – Naum 
Klejman – SSSR 1937, 1967 – Sergej Ejzenštejn – Generální 
linie – SSSR 1929
14. 02. | 20.00 | Sergej Ejzenštejn – Grigorij Alexandrov – 
Ať žije Mexiko – Mexiko 1931, SSSR 1978 + ukázka z filmu 
– Marie Setonová – Čas na slunci – USA 1939
17. 02. | 16.00 | Lee Unkrich – Coco – USA 2017
21. 02. | 17.30 | Den pro Prokofjeva – Sergej Ejzenštejn – 
Alexandr Něvský – SSSR 1938
21. 02. | 19.30 | Den pro Prokofjeva – Sergej Ejzenštejn – 
Ivan Hrozný – SSSR 1942–1946

  FILM PŘED STO LETY
26. 02. | 17.30 | Star – Francesca Bertini – André Antoine 
– Viník – Francie 1917 – Gustavo Serena – Sedm smrtelných 
hříchů – Lakomství – Itálie 1918 

  STAR – VIVA ITALIA!
04. 02. | 17.30 | Star – Claudia Cardinale – Luigi Zampa 
– hezký, charakterní Ital v Austrálii hledá krajanku za účelem 
sňatku – Itálie 1971
10. 02. | 20.00 | Star – Claudia Cardinale – Sergio Leone 
– Tenkrát na Západě – Itálie 1968 
11. 02. | 17.30 | Star – Claudia Cardinale – Jacques Baratier 
– Goha – Tunis, Francie 1957 
15. 02. | 17.30 | Star – Sophia Loren – Lina Wertmüllerová 
– Krevní pouto – Itálie 1978 

74  film



  ČEŠI A POLÁCI – POHLED PŘES HRANICE
02. 02. | 17.30 | Antonín Moskalyk – Dita Saxová – ČSR 1967 
09. 02. | 17.30 | Antonín Moskalyk – Kukačka v temném 
lese – Polsko, ČSR 1984 
16. 02. | 17.30 | Feliks Falk – Předtanečník – Polsko 1978 
23. 02. | 17.30 | Vladimír Michálek – Je třeba zabít Sekala 
– ČR, Polsko, Francie, Slovensko 1998 

  JIŘÍ MENZEL – MENZEL GYÖRGY
13. 02. | 17.30 | Gyula Maár – Hra v oblacích – Maďarsko 1983 

  K & K
06. 02. | 17.30 | Ján Kadár – Elmar Klos – Obžalovaný – 
ČSR 1964 
10. 02. | 17.30 | Ján Kadár – Elmar Klos – Tři přání – ČSR 1958 
18. 02. | 17.30 | Ján Kadár – Elmar Klos – Touha zvaná 
Anada – ČSR, USA 1969
22. 02. | 17.30 | Ján Kadár – Katka – ČSR 1950 + krátký film 
– Ján Kadár – Sú osobně zodpovední za zločiny proti ľud-
skosti! – ČSR 1946 

  PONREPO DĚTEM
04. 02. | 15.00 | Animace s Mariou Procházkovou – projekce 
– animační dílna | od 6 let
11. 02. | 15.00 | Václav Vorlíček – Dívka na koštěti – ČSR 1971 
| od 6 let
18. 02. | 15.00 | Dva mrazíci – pásmo krátkých filmů – lek-
torský program | od 3 let
25. 02. | 15.00 | P. Webber – L. Fan – R. Dale – Earth: Den 
na zázračné planetě – Velká Británie 2017 | od 6 let

  FILMY MIMO CYKLY
01. 02. | 17.30 | Filmové osmičky – František Čáp – Bílá 
tma – ČSR 1948 
01. 02. | 20.00 | Jean Rouch – Já, černoch 2x jinak – Do-
pis z Pobřeží slonoviny – Francie, ČSR 1962 – Já, černoch 
– Francie 1959 
03. 02. | 20.00 | FAMU a AVU – autorská spolupráce mezi 
školami
05. 02. | 17.30 | Pereira dos Santos – Severní předměstí 
Ria – Brazílie 1958 
06. 02. | 20.00 | Valeska Grisebachová – Western – Ně-
mecko 2017 
08. 02. | 20.00 | Andrej Tarkovskij – Ivanovo dětství – SSSR 
1962 
09. 02. | 21.00 | Midnight Movies – Piotr Szulkin – Válka 
světů – příští století – Polsko 1981 | vstupné 100 Kč

12. 02. | 17.30 | Pereira dos Santos – Rio 40 stupňů – Bra-
zílie 1955 
12. 02. | 20.00 | Impresionismus a dadaismus – Marcel 
L’Herbier a Hans Richter – Marcel L’Herbier – Uprchlík – 
1920 – Hans Richter – Dopolední strašidlo – 1927 – Hans 
Richter – Inflace – 1927 – Hans Richter – Kouzlo za dva 
groše – 1928 – Hans Richter – Od blesku k televizi – 1933 
13. 02. | 15.00 | Kapitoly z dějin (filmu) – Pásmo filmových 
týdeníků
14. 02. | 17.30 | Haro Senft – Hladký běh – SRN 1967 + 
krátký film – Haro Senft – Auto Auto – SRN 1964 
15. 02. | 20.00 | Jean Rouch – Etnofikce 1 – Volkswagen, 
ten uličník – Francie, Niger 1973 – Babatu: tři rady – Niger, 
Francie 1973 
16. 02. | 20.00 | Stanley Kubrick – Zabíjení – USA 1956 
17. 02. | 20.00 | Filmy Stanislava Hory
19. 02. | 17.30 | Lina Wertmüllerová – Všechno je úplně 
jinak – Itálie 1974 + krátký film 
19. 02. | 20.00 | Pereira dos Santos – Vyprahlé životy – 
Brazílie 1963 
20. 02. | 15.00 | Kapitoly z dějin (filmu) – z dějin filmového 
týdeníku 
20. 02. | 17.30 a 20.00 | Jan Švankmajer – Hmyz – ČR 2017 
22. 02. | 20.00 | Andrej Tarkovskij – Stalker – SSSR 1979
24. 02. | 14.00 | Kniha z kina – představení knižních publikací 
NFA
26. 02. | 20.00 | Valeska Grisebachová – Western – Ně-
mecko 2017 
27. 02. | 15.00 | Kapitoly z dějin (filmu) – pásmo krátkých 
filmů z 50. let
27. 02. | 17.30 | Mene Tekel 2018 – Dny pro Polsko – Rys-
zard Bugajski – Smrt Witolda Pileckého – Polsko 2006 | 
vstup volný
27. 02. | 20.00 | Mokrá svatba – Heidegger in Auschwitz – 
Jan Daňhel – Jakub Halousek – Mokrá svatba – ČR 2017 
– Martin Ježek – Heidegger in Auschwitz – ČR 2016 
28. 02. | 17.30 | Mene Tekel 2018 – Dny pro Polsko – Michał 
Nekanda-Trepka – Lžička štěstí – Polsko 2003 – Příběh Ire-
ny Sendlerové (Historia Ireny Sendlerowej, režie Andrzej 
Wolf) – Polsko 2015 
28. 02. | 19.00 | Mene Tekel 2018 – Dny pro Polsko – Niki 
Caro – Úkryt v ZOO – USA, ČR, Velká Británie 2017
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Holiday in Czech Republic
Ferien in der 
Tschechischen Republik
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ZDARMATuristický magazín

po Česku

ročník X., červen 2016

Nezávi te jeden 
druhému, ale 
m jte rad ji lásku 
mezi sebou, nebo  
závist plodí záš . 

-Karel IV.-

Co třeba 
na výstavu… 

KAM na 
rodinný 
výlet?

Rodinné 
výlety 
podzimní, 
zimní 
i jarní

ZDARMATuristický magazín ročník VI., říjen 2016

 Speciál
RODINA

NA VÝLET

PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

30 Kč www.kampocesku.cz

1*2016

64. ročník

soutěž o vstupenky do Divadla Rokoko, slevové kupony

Když všechny cesty
vedly do Prahy
www.karlovapraha.cz

SEND Předplatné s. r. o. | Ve Žlíbku 1800/77 | 193 00 Praha 9
e-mail: send@send.cz | tel.: +420 225 985 225 | mobil: +420 777 333 370
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e-mail: redakce@kampocesku.cz | tel.: +420 222 944 816-7 | mobil: +420 602 223 279
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 zkoncerty
�HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLY,
ORCHESTRY

  COLLEGIUM 1704 – SEZONA 2017 | 18
6. sezona koncertního cyklu
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
Václav Luks – dirigent a umělecký vedoucí

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

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

Collegium 1704
pražský barokní orchestr 
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20. 02. | 19.30 | Maddalena. Program: A. Caldara: Maddalena 
ai piedi di Cristo | Rudolfinum, Dvořákova síň
27. 03. a 03. 04. | 19.30 | Mesiáš. Program: G. F. Händel: Mesiáš 
| Rudolfinum, Dvořákova síň
19. 04. | 19.30 | Pane, slyš mé prosby. Program: H. Purcell, 
W. Byrd, T. Tomkins, J. Blow | Rudolfinum, Dvořákova síň

  BERG_2018 | 18. SEZONA ORCHESTRU BERG
Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel

8 originálních večerů, rozmanité prostory, kombinace hudby 
s ostatními žánry, světové i české premiéry, časem prověřené skladby. 
ABONENTNÍ VSTUPENKY 
Darujte sobě nebo blízkým zážitky na celý rok! 

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

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

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

  změny vyhrazeny

05. 03. | 19.30 | BÍLÁ | … severská krajina. Kamila Polívková 
– scénický koncept, Jan Komárek – light design. Program: Hans 
Abrahamsen: Schnee / Sníh | České muzeum hudby 

09. 04. | ARCHEOLOGIE 20. STOLETÍ | … blízká minulost 
v  hudbě. Opening Performance Orchestra – intonarumori, 
Dmitri Berzon – light design. Program: Miroslav Pudlák: nová 
skladba pro intonarumori (světová premiéra), John Cage: Radio 
Music, Unsuk Chin: Grafitti (česká premiéra), Salvatore Sciarrino: 
Archeologia del telefono | Studio Hrdinů
01. 05. | EXOTICKÝ RÁMUS | … jarní ornitologické zastave-
ní. Ve spolupráci s Českou ornitologickou společností. Program: 
Slavomír Hořínka: nová skladba (světová premiéra), Olivier Me-
ssiaen: Exotičtí ptáci | Sál Martinů + zahrady Lichtenštejnského 
paláce
04. 06. | NE/TRPĚLIVOST | … stavy duše. Jana Kubánková – 
housle. Program: Kaija Saariaho: Graal théâtre (česká premiéra), 
Petr Bakla: Statements (česká premiéra), Julia Wolfe: Impatience 
/ s filmem (česká premiéra) | Psychiatrická léčebna Bohnice
září | TRANSFORMACE | … starobylá inspirace. Program: 
Jakub Rataj: nová skladba (světová premiéra), Jonathan Harvey: 
Bhakti (česká premiéra) | hala Pražské teplárenské / v jednání
17. 10. | SPIRITUS EST | … estonské duchovní světy. Pro-
gram: Marek Keprt: nová skladba (světová premiéra), Erkki-Sven 
Tüür: Requiem, Arvo Pärt: Te Deum | kostel Nejsvětějšího Salvátora
listopad | OLD/NEW | … elektronika & interakce. Jiří Lu-
keš – live electronics, Vladimír Burian – interaktivní projekce 
a lightdesign. Program: Jiří Lukeš: nová skladba (světová premi-
éra), Heiner Goebbels: Sampler suite, Eva Reiter: Irrlicht (česká 
premiéra) | DOX – nový sál
02. + 03. 12. | QUO VADIS? | … tanečníci třetího věku. Mirka 
Eliášová – choreografie, Jan Komárek – light design. Program: 
Martin Klusák: nová skladba (světová premiéra), Per Nørgård: 
Constellations (česká premiéra), Arvo Pärt: Tabula rasa | dvorana 
Veletržního paláce

  HUDEBNÍ SALÓN CAFÉ CRÈME 
MONIKY KNOBLOCHOVÉ
… Lahůdky nejen hudební …

Kostel sv. Vavřince pod Petřínem
Hellichova 18, 118 00 Praha 1

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

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

  po skončení každého koncertu drobné pohoštění

18. 02. | 19.30 | Exotika v (barokní) hudbě. Číňané, Egypťané, 
Inkové či divoši ožívali už v hudbě 18. století – exotické prvky 
však nepřestaly lákat ani skladatele pozdějších období; nechte 
se unést do vzdálených světů ať už v originálních kompozicích či 
jejich transkripcích. Clara Nováková – flétna, Monika Kno-
blochová – cembalo.
18. 03. | 19.30 | Conversation musicale. Svět barokní Francie 
vynikal hravostí, vynalézavostí, půvaby i vtipem – to se netýkalo 
pouze hudby, nýbrž všech umění, galantní poezii nevyjímaje. 
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A tak je nasnadě tento hravý hudební repertoár propojit s galantní 
a lehce rozpustilou poezií, uváděnou často právě v salónech… 
Hana Fleková – viola da gamba, Miloslav Študent – arci-
loutna a barokní kytara, Monika Knoblochová – cembalo, 
Vojtěch Spurný - umělecký přednes.
15. 04. | 19.30 | Princ Chocholouš. Pohádky Matky husy Char-
lese Perraulta (1628–1703) doprovázené i ilustrované hudbou 
jeho současníků nás přivádějí k samotným kořenům tohoto žánru. 
Jana Semerádová – barokní příčná flétna, Monika Kno-
blochová – cembalo, Miroslava Bělohlávková – loutky.

  PKF – PRAGUE PHILHARMONIA
Koncertní sezona 2017 | 2018

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

  rodinná vstupenka s 50% slevou na Komorní cyklus (K), Dětská 
sleva 50 % na cykly A, K, S, cena 100 Kč pro studenty na cykly A, K, S.

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

04.02. | 19.30 | Orchestrální cyklus (A). Světová premiéra 
„JIN“. Angela Brower – mezzosoprán, Martin Opršál – vib-
rafon, PKF – Prague Philharmonia, Ilyich Rivas – dirigent. 
Program: C. Debussy: Petite Suite, L. Berio: Folk Songs, O. Štochl: 
Jin – nostalgie a naděje (světová premiéra verze pro vibrafon 
a orchestr), L. van Beethoven: Symfonie č. 1 C dur op. 21 | Ru-
dolfinum, Alšovo nábř. 12, Praha 1
06. 02. | 9.30 a 11.00 | Koncerty pro školy. Hudba a cizi-
na. PKF – Prague Philharmonia, Ilyich Rivas – dirigent. 
Program: Braniborsko, Alžírsko, Praha, Oxford, Španělsko. Až za 
Indiány můžete plout s námi. Třetí díl ze série koncertů PKF – Pra-
gue Philharmonia pro školy představí skladby, které se inspirovaly 
cizími zeměmi. Vhodné pro děti 4–7 let. Rezervace vstupenek 
výhradně telefonicky na čísle 224 267 644 nebo emailem na ad-
rese vstupenky@pkf.cz | KD Ládví, Burešova (Binarova) 1661/2, 
Praha 8 – Kobylisy
19. 02. | 19.30 | Komorní cyklus (K). Kaprálová Quartet & 
Ester Pavlů. Veronika Panochová – housle, Simona Hur-
níková – housle, Eva Krestová – viola, Simona Hečová – 
violoncello, Ester Pavlů – mezzosoprán. Program: J. Haydn: 
Smyčcový kvartet č. 2 d moll op. 76 „Kvintový“, F. Mendelssohn 
Bartholdy: Smyčcový kvartet č. 1 Es dur op. 12, G. Mahler: 3 písně 
z cyklu „Rückert Lieder“ v úpravě pro mezzosoprán a smyčcové 
kvarteto | České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1

25. 02. | 19.30 | Orchestrální cyklus (A). Eroica. Jeremy 
Ovenden – tenor, PKF – Prague Philharmonia, Rory Mac-
donald – dirigent. Program: E. Elgar: Serenáda pro smyčcový 
orchestr op. 20, B. Britten: Nocturne op. 60, L. van Beethoven: 
Symfonie č. 3 Es dur op. 55 „Eroica“ | Rudolfinum, Alšovo nábř. 12, 
Praha 1

  PRAŽSKÉ HUDEBNÍ VEČERY
sezona 2017 | 2018
Lubomír Brabec se svými hosty 

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

  abonentní vstupenka 1 500 Kč

22. 02. | 19.30 | Vilém Veverka – hoboj, Filip Hrubý – 
cembalo, Lubomír Brabec – kytara | Španělská synagoga, 
Vězeňská 1, Praha 1
22. 03. | 19.30 | Ensemble Octopus Pragensis /vokální 
oktet/, um. ved. Petr Daněk, Martin Kot – akordeon | 
Klášter Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2
26. 04. | 19.30 | Barocco sempre giovane /komorní orchestr/, 
Ondřej Sejkora – kontrabas, Lubomír Brabec – kytara | 
Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1

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

www.svatkyhudbyvpraze.cz
  předprodej vstupenek: Ticketportal a Ticketpro

20. 02. | 19.30 | „Cembalo v proměnách času“. Václav Hu-
deček – housle, Martin Hroch – cembalo a hosté. Program: 
J. S. Bach, J. I. Benda, G. F. Händel | Sál Pražské konzervatoře 
20. 03. | 19.30 | „Pocta Josefu Vlachovi“. Koncert věnovaný 
nedožitým 95. narozeninám významného českého pedagoga 
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a interpreta. Václav Hudeček – housle, Dana a Jana Vla-
chovy, Jiří a Marie Vodičkovi, Michal Ericsson a další, Český 
komorní orchestr. Program: G. Ph. Telemann, W. A. Mozart, P. I. 
Čajkovskij | Sál Pražské konzervatoře 
24. 04. | 19.30 | „Setkání žánrů“. Václav Hudeček, Čechomor 
a hosté na jarním Žofíně | Velký sál Paláce Žofín

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

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

25. 03. | 19.00 | Zahajovací koncert. Ježkovy stopy. Písničky 
Jaroslava Ježka, Jiřího Traxlera, Kamila Běhounka..., prostě český 
swing 30. a 40. let 20. století v originální interpretaci mladého 
energického swingového orchestru | Salesiánské divadlo, Koby-
liské nám. 1, Praha 8

05. 04. | 19.00 | Tradiční jarní rozjímání se souborem Spi-
rituál kvintet | Salesiánské divadlo, Kobyliské nám. 1, Praha 8
12. 04. | 19.00 | Lenka Filipová a její hosté. Průřez tvorbou 
a keltské písně z nové desky charismatické kytaristky a zpěvačky 
| Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní 1, Praha 1
17. 04. | 19.00 | Hradišťan. Hudebně taneční pásmo O slu-
novratu. Jaro, léto, podzim, zima přicházejí jak v přírodě, tak 
i v lidském životě. Umělecký vedoucí Jiří Pavlica, choreografie 
Ladislava Košíková | Divadlo Hybernia, nám. Republiky 4, Praha 1
03. 05. | 20.30 | Session Americana (USA). Směs country, 
folku a rocku v netradičním provedení vynikajících muzikantů 
(tento koncert pořádá 100 Promotion v koprodukci s festivalem 
Vítání jara) | Malostranská beseda, Malostranské nám. 21, Praha 1

10. 05. | 20.30 | Mário Bihári & Bachtale apsa a jejich hosté. 
Čerstvé lahůdky z romské muziky v dokonalém balení | Loď Ta-
jemství, Rašínovo nábř., Praha 2 – Nové Město
17. 05. | 20.30 | Cimbálová muzika České filharmonie. 
Lidové písničky i aranže klasické hudby v podání skvělých hu-
debníků z řad České filharmonie | Loď Tajemství, Rašínovo nábř., 
Praha 2 – Nové Město

� KONCERTNÍ SÁLY

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

  pokladna ČF: po–pá 10.00–18.00, o víkendech a svátcích 2 hodiny 
před začátkem koncertu

DVOŘÁKOVA SÍŇ
14. 02. | 19.30 | Kateřina Kněžíková – soprán, David Švec 
– klavír. Cyklus II. Program: A. Dvořák: V národním tónu op. 
73, Furiant pro klavír op. 42, B. Martinů: Nový Špalíček H 288, 
G. Fauré: Rêve d’amour op. 5 č. 2, Après un rêve op. 7 č. 1, Chanson 
d’amour op. 27 č. 1, C. Debussy: Nuit d’étoiles, Mandoline, Clair de 
lune, Apparition, Suite bergamasque pro klavír č. 3 Clair de lune, 
R. Strauss: Ständchen op. 17, Winteweihe op. 48, Cäcilie op. 27, 
Rote Rosen, Kling! op. 48 | poř. Český spolek pro komorní hudbu
19. 02. | 19.30 | Markéta Cukrová – mezzosoprán, Magda 
Malá a Veronika Manová – housle, Michal Dušek – viola, 
Libor Mašek – violoncello, Vojtěch Spurný – dirigent, 
cembalo. Cyklus I. Program: A. Vivaldi: Canta di prato RV 616, J. S. 
Bach: Koncert d moll pro cembalo BWV 1052, A. Vivaldi: Longa mala 
umbrae terrores RV 629, J. S. Bach: Koncert f moll pro cembalo, A. Vi-
valdi: Nisi Dominus RV 608 | poř. Český spolek pro komorní hudbu

SUKOVA SÍŇ
07. 02. | 17.30 | Vlachovo kvarteto, František Bláha – kla-
rinet. Cyklus Hudební podvečery. Program: A. Dvořák: Smyčcový 
kvartet E dur op. 80, J. Kabát: Smyčcový kvartet č. 4 „Ephemera“ 
– premiéra, W. A. Mozart: Klarinetový kvintet A dur KV 581 | poř. 
Český spolek pro komorní hudbu

  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
31. 01. a 01. 02. | 19.30 | Tomáš Netopil & Fantastická sym-
fonie. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Tomáš 
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Netopil, Vilém Veverka – hoboj. Program: M. Ravel: La valse, 
choreografická báseň, J, Gemrot: Koncert pro hoboj a orchestr (svě-
tová premiéra), H. Berlioz: Fantastická symfonie | veřejná generální 
zkouška 31. 1. v 10.00 | setkání s umělci 31. 1. v 18.15 | FOK
07. a 08. 02. | 19.30 | Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, 
dir. Olga Machoňová Pavlů, Kian Soltani – violoncello. 
Program: V. Kaprálová: Vojenská symfonieta, E. Elgar: Koncert pro 
violoncello a orchestr e moll, A. Dvořák: Symfonie č. 7 | veřejná 
generální zkouška 7. 2. v 10.00 | setkání s umělci 7. 2. v 18.15 | FOK

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

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

01. 02. | 19.30 | Musica Dolce Vita: Mozartovo tajemství. 
Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková – 
flétna, Zbyňka Šolcová – harfa. Program: L. Mozart, W. A. Mo-
zart, M. Teresia von Paradise, M. von Martinez, Th. A. Hoffmann, 
F. X. Mozart, A. Salieri | pořádá Za Trojku | vstupné 150/100 Kč | 
05. 02. | 17.00 | Fresh Senior. Koncert hobojisty Jana Thuri-
ho a jeho hostů z Japonska. Yusuke Ikeda – fagot, Misuzu 
Inoue – klavír | pořádá Za Trojku v koprodukci s Porte | vstup 
zdarma, rezervace nutná | Kaple
06. 02. | 19.30 | Open to East – dvojkoncert TALAQPO (CZ) 
– Lucie Páchová (zpěv), Mitakuye Oyeasin (housle), Šimon Ma-
rek (violoncello), Jan Chalupa (bicí) / TAYR (FR) – Adrien Séguy 
(čtvrttónový akordeon), Mahdi M’kinini (qanún), host: Vojtěch 
Procházka (klavír). Dva originální projekty inspirované hudbou 
Orientu | pořádá Za Trojku | vstupné 250/170 Kč | Kaple
10. 02. | 15.00 | Bena Havlů – pětiřadý xylofon. Oslava 
80. narozenin sólistky. Program: N. Paganini, B. Martinů, I. Stra-
vinskij | pořádá Za Trojku | vstupné 100/50 Kč | Kaple
14. 02. | 19.30 | Ivo Kahánek – klavír. Slavnostní křest nové-
ho piana Steinway and Sons a zahájení klavírního cyklu Klavírní 
A3UM ročník 0.2018. Program: D. Scarlatti, M. Kabeláč, F. Chopin 
| pořádá Za Trojku | vstupné 250/150 Kč | Kaple
17. 02. | 15.00 | Pro Arte Trio, Jiří Krejčí – klarinet /Pro Arte 
Trio: Marie Fuxová - housle, Zbyněk Paďourek – viola, Jitka Vlašán-
ková – violoncello/. Program: J. A. Fr. Míča, F. Schubert, J. Fiala, 
G. Klein, K. Stamic | pořádá Za Trojku | vstupné 150/100 Kč | Kaple
20. 02. | 19.30 | Pražské kytarové kvarteto. Marek Velemín-
ský, Matěj Freml, Václav Kučera, Patrick Vacík. Program: H. Purcell, 

J. Rodrigo, M. Ravel, G. Gershwin, M. de Falla, Manuel de Falla | 
pořádá Za Trojku | vstupné 150/100 Kč | Kaple
21. 02. | 19.30 | Prague Modern (CZ) a Pascal Gallois – křest 
CD Boulez-Schonberg 2017. Ansámbl Prague Modern v čele se 
svým hlavním hostujícím dirigentem Pascalem Galloisem 
představí českého publiku své poslední CD a přidá zvukovou 
ochutnávku materiálu dalšího připravovaného CD se skladbami 
Gérarda Griseyho a Fabiena Lévyho | pořádá Za Trojku | vstupné 
250/170 Kč | Kaple
27. 02. | 19.30 | A Trio. David Pokorný – housle, Vít Petrášek 
– violoncello, Martin Levický – klavír. Program: M. Bruch, 
J. Brahms, D. Popper, J. Suk, J. Kučera | pořádá Za Trojku | vstupné 
150/100 Kč | Kaple

  DIVADLO VIOLA
Národní tř. 7, 110 00 Praha 1

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

15. 02. | 20.00 | Leoš Janáček v dopisech. Hudebně-literární 
večer. Josef Somr – mluvené slovo, Terezie Fialová – klavír | FOK 

  HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA AMU – 
LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC

Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1
tel.: +420 234 244 134, 234 244 144
e-mail: koncertni@hamu.cz
www.hamu.cz

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

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

SÁL MARTINŮ
09. 02. | 19.30 | Absolventský koncert. Kateřina Ochmanová 
– klavír, spoluúčinkují: Ivo Kahánek – klavír, Roman Hranička – 
housle, Judita Škodová – violoncello. Program: D. Scarlatti, J. S. 
Bach, J. Brahms, D. Šostakovič, L. van Beethoven | vstupné 100 Kč 
(číslovaná verze sálu)
10. 02. | 19.30 | Absolventský koncert. Monika Dedičová – 
hoboj, spoluúčinkují: Klára Varsamisová – cembalo, Jana Lapková 
– hoboj, Michal Kubáč – fagot, Martin Bzírský – violoncello, Jiří 
Kundl – klarinet, klavírní spolupráce odb. as. Miloslava Machová. 
Program: G. Ph. Telemann, J. Fiala, E. Poulenc, B. Britten | vstupné 
100 Kč (číslovaná verze sálu)
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20. 02. | 19.30 | Bakalářský koncert. Radek Doležal – bicí 
nástroje. Program: D. Agostini, A. Koppel, N. Živković, R. Rodgers, 
L. Hart, M. Ford, E. Bernacka, E. Sammut, D. Friedman, B. Lee, 
B. Marsalis, T. Yariv | vstupné 100 Kč (číslovaná verze sálu)
23. 02. | 19.30 | Absolventský koncert. Lucie Havlíčková – fa-
got, spoluúčinkují: Jarmila Vávrová – hoboj, Hana Dostálová, Šárka 
Petříková – housle, Markéta Sádecká j. h. – viola, Viktor Vondráček 
j. h. – violoncello, Danijel Radanović – kontrabas, Alena Grešlová – 
cembalo, Jan Hudeček, Tadeáš Matucha a Štěpán Rímský – fagot, 
klavírní spolupráce Alena Grešlová. Program: F. Schubert, A. Vivaldi, 
H. Dutilleux, V. Zouhar | vstupné 100 Kč (číslovaná verze sálu)
24. 02. | Absolventský koncert. Jana Kubicová – zpěv, spolu-
účinkují: Lucie Vagenknechtová, Tereza Štěpánková – zpěv, klavírní 
spolupráce doc. Ladislava Vondráčková. Program: A. Vivaldi, M. de 
Falla, W. A. Mozart, P. Mascagni, G. Rossini, A. Dvořák, J. Massenet, 
Ch. Gounod, V. Bellini | vstupné 100 Kč (číslovaná verze sálu)

GALERIE
05. 02. | 19.30 | Bakalářský koncert. Petra Vondrová – 
zpěv, klavírní spolupráce prof. Jaroslav Šaroun, spoluúčinkuje 
Mirka Časarová – soprán, Jan Janda – bas, Jakub Kocna – viola. 
Program: J. Brahms, G. Mahler, G. Verdi | volný vstup do vyčerpání 
kapacity míst v sále
10. 02. | 19.30 | Bakalářský koncert. Matěj Pátek – kla-
rinet, klavírní spolupráce odb. as. Daniel Wiesner. Program: 
B. Martinů, W. Lutoslawski, M. Ištvan, R. Schumann, J. Brahms | 
volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
12. 02. | 19.30 | Ročníkový koncert. Ludmila Pavlová – 
housle, klavírní spolupráce odb. as. Stanislav Gallin. Program: 
J. R. Dřízal, L. van Beethoven, F. Poulenc, H. Wieniawski | volný 
vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
15. 02. | 19.30 | Bakalářský koncert. Walter Hofbauer – 
trubka. Program: D. Gabrielli, S. Friedman, Ph. Gaubert, P. Hinde-
mith, G. Gershwin | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
16. 02. | 19.30 | Bakalářský koncert. Vilém Petras – vio-
loncello, klavírní spolupráce Stanislav Gallin. Program: L. van 
Beethoven, A. Pärt, J. Brahms, F. Schubert, B. Martinů | volný 
vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
17. 02. | 19.00 | Bakalářský koncert. Josef Kovačič – zpěv, 
klavírní spolupráce prof. Jaroslav Šaroun. Program: F. Schubert, 
G. Verdi, V. Bellini, P. I. Čajkovskij | volný vstup do vyčerpání ka-
pacity míst v sále
20. 02. | 19.30 | Bakalářský koncert. Jan Janda – zpěv, 
klavírní spolupráce prof. Jaroslav Šaroun. Program: J. Brahms, 
R. Drejsl, P. Eben, M. P. Musorgskij | volný vstup do vyčerpání 
kapacity míst v sále
21. 02. | 19.30 | Bakalářský koncert. Josef Jarábek – kla-
rinet, spoluúčinkují: Lukáš Böhm, Matěj Pátek, Radek Žitný – 
klarinet, klavírní spolupráce odb. as. Daniel Wiesner. Program: 
J. Brahms, B. Martinů, F. Poulenc, P.-M. Dubois | volný vstup do 
vyčerpání kapacity míst v sále

22. 02. | 19.30 | Ročníkový koncert. Martina Vasilová – 
trubka. Program: J. N. Hummel, A. Arutiunian, E. Bozza, A. Jolivet 
| volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
23. 02. | 17.00 | Absolventský koncert. Lubomír Mandous 
– trubka, klavírní spolupráce odb. as. Alice Voborská. Program: 
L. Mozart, A. Arutiunian, A. Jolivet, J. Horovitz | volný vstup do 
vyčerpání kapacity míst v sále
24. 02. | 16.00 | Absolventský koncert. Barbora Černá – les-
ní roh, spoluúčinkují: Kristýna Ratajová – lesní roh, Jan Šimůnek 
– housle, Kristina Marková – klavír, klavírní spolupráce odb. as. 
Jarmila Panochová. Program: J. Haydn, R. Strauss, K. Slavický, 
J. Brahms | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále
24. 02. | 19.30 | Bakalářský koncert. Jakub Halata – trubka, 
spoluúčinkuje Patrik Sedlář – housle, klavírní spolupráce Alice 
Voborská, Marek Kozák. Program: J. N. Hummel, J. Kučera, G. Tar-
tini, J. Brahms, G. Enescu | volný vstup do vyčerpání kapacity 
míst v sále
25. 02. | 16.00 | Ročníkový koncert. Pavla Mazancová – 
housle, klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská. Program: 
W. A. Mozart, B. Smetana, L. Janáček, B. Martinů | volný vstup 
do vyčerpání kapacity míst v sále
26. 02. | 19.30 | Žestě v galerii. Komorní koncert katedry de-
chových nástrojů – účinkují studenti HAMU. Program: M. Haydn, 
J. Haydn, R. Schumann | volný vstup do vyčerpání kapacity míst 
v sále
27. 02. | 19.30 | Ročníkový koncert. Tereza Šmídová – housle, 
klavírní spolupráce odb. as. Václav Mácha. Program: L. van Beetho-
ven, P. I. Čajkovskij | volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále

STRAŠNICKÉ DIVADLO X10
Solidarity 1986/53, 101 00 Praha 10

24. 02. | 19.00 | Kouzelná flétna – zkrácená verze slavné opery 
v nastudování studentů Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, 
dir. Chuhei Iwasaki, rež. Michal Lieberzeit | předprodej vstupenek: 
Strašnické Divadlo X10, pokladna divadla otevřena pouze v den 
konání představení, 30 minut před jeho začátkem, bezbariérové 
divadlo, rezervace a předprodej vstupenek na představení je mož-
ná prostřednictvím webových stránek divadla v sekci Program. 

  KONCERTY JINÝCH POŘADATELŮ

SÁL MARTINŮ
24. 02. | 10.30 | Stipendisté a lektoři Akademie komorní 
hudby. Cyklus Dopolední koncerty. Program: G. Rossini: Kvartet 
č. 1 pro flétnu, klarinet, lesní roh a fagot, R. Karel: Nonet op. 43, 
W. A. Mozart: Hobojový kvartet F dur KV 370/368b, J. B. Foerster: 
Nonet op. 147 | poř. Český spolek pro komorní hudbu
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  KONZERVATOŘ J. DEYLA A STŘEDNÍ 
ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

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

14. 02. | 19.00 | Šanson – věc veřejná. Úč. Petr Ožana, Jan 
Petránek, Filip Sychra, Jana Rychterová – kytara, zpěv, Michal 
Žára, Marta Balejová a hosté | Poř. Společnost populární hudby 
a jazzu při AHUV ve spolupráci s OSA

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

  předprodej vstupenek v sítích Ticket Art, Ticket Pro a Ticket Portal
  hromadné a firemní objednávky také na vstupenky@mercedesforum.cz

Mercedes Forum Praha je unikátní prostor nejen pro prodej, 
servis a představení vozů Mercedes-Benz, ale také pro konání 
koncertů a dalších kulturních pořadů, konferencí, prezentací, fi-
remních a odborných akcí. Od roku 2002 mj. uvádí také koncerty 
festivalů Pražské jaro a Prague PROMS. 
Více informací na www.mercedesforum.cz.
26. 02. | 19.30 | Michal Pavlíček & Monika Načeva a smyč-
cový kvartet Pavla Bořkovce. Originální akustický koncert 
přinese divákům netradiční zážitek v unikátním sále Mercedes 
Fora Praha. Špičkové hudební umělecké a emocionální vystoupení 
předních osobností moderní české hudební scény | vstupné 550 Kč

23. 04. | 19.30 | Pražské kytarové kvarteto. Koncert připra-
vený v originální dramaturgii pro sál Mercedes Fora Praha | více 
informací o koncertu a vstupenkách na www.mercedesforum.cz

  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

22. 02. | 19.00 | „Perly hudebního klasicismu“. Pražské 
dechové trio /Z. Rys – hoboj, M. Polák – klarinet, L. Kořínek – 
fagot/. Program: Fr. X. Dušek, A. Salieri, W. A. Mozart.

  PÁLFFYOVSKÝ PALÁC, KOMORNÍ SÁL
Valdštejnská 14, 110 00 Praha 1
www.prgcons.cz

13. 02. | 18.30 | Koncert žáků kytarového oddělení Pražské 
konzervatoře. Program: J. S. Bach, M. Giuliani, M. M. Ponce, 
L. Brouwer | vstup zdarma
20. 02. | 18.30 | Koncert žáků klavírního oddělení Pražské 
konzervatoře. Program: L. van Beethoven, F. Chopin, B. Smeta-
na, L. Janáček | vstup zdarma

� KOSTELY, SYNAGOGY

  KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY 
Dušní ul., 110 00 Praha 1

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

13. 02. | 19.30 | Trio Arundo, Karel Dohnal – basetový roh, 
Jan Souček – hoboj, Jan Mach – klarinet, Václav Vonášek – 
fagot. Program: J. S. Bach: Goldbergovy variace, Suita C dur | FOK
27. 02. | 19.30 | Enrico Onofri – Dialog osamocení. Enrico 
Onofri – housle, Luca Guglielmi – cembalo. Program: J. S. 
Bach: Fantazie a fuga c moll, Ciaccona d moll z Partity, Sonáta 
G dur, G. Tartini: Sonáta g moll „Didone abbandonata“, J. van Eyck: 
Doen Daphne d’over schoene Maeght | FOK
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  KOSTEL SV. VAVŘINCE
koncertní síň Pražského jara

Praha 1 – Malá Strana, Hellichova 18
tel. + 420 257 314 038
e-mail: konopasek@festival.cz
www.festival.cz

SVATOVAVŘINECKÁ KONCERTNÍ SEZÓNA
15. 02. | 19.30 | Roman Janál – baryton, Norbert Heller 
– klavír. Program: L. van Beethoven, J. Brahms, R. Schumann.
22. 02. | 19.30 | Kristina Nouzovská Fialová – viola, Petr 
Nouzovský – violoncello. Program: L. van Beethoven, A. Dvo-
řák, A. Skoumal, R. Haas, F. Schubert ad.

  ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA
Vězeňská ul. 1, 110 00 Praha 1

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

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

01. 02. | 17.30 | 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.
04. 02. | 17.30 | 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.
05. 02. | 17.30 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
07. 02. | 17.30 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
08. 02. | 17.30 | 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.
11. 02. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
12. 02. | 17.30 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.

13. 02. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
14. 02. | 17.30 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
15. 02. | 17.30 | 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.
18. 02. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
19. 02. | 17.30 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
20. 02. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
21. 02. | 17.30 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
25. 02. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
26. 02. | 17.30 | To nejlepší z Gershwina. Czech Collegium, 
sólista M. Kejmar – trubka. Program: Rhapsody in Blue, An Ame-
rican in Paris, Summertime.
27. 02. | 17.30 | Bolero, Carmina Burana. Czech Collegium, 
sólistka M. Šrůmová – soprán. Program: M. Ravel: Bolero, C. Orff: 
Carmina Burana – O Fortuna, A. L. Weber: Evita – Don’t cry for me 
Argentina, G. Verdi: Nabucco, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Piazzolla 
a židovské písně.
28. 02. | 17.30 | To nejlepší z české a světové hudby. Czech 
Collegium, sólisté M. Kejmar – trubka, N. Chrobáková – soprán. 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Vivaldi, G. Verdi, G. Rossini, 
B. Smetana, A. Dvořák, G. Gershwin, L. Bernstein.
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 zkluby, kulturní 
centra

� KLUBY

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

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

KONCERT NA SCHODECH
20. 02. | 18.00 | Skupina H-H Blues – vznikla původně jako 
duo kytaristy a zpěváka Dragana Hoxhy a kytaristy a harmonikáře 
Vojty Hötzela. Po několika letech hraní v této komorní sestavě 
bylo H-H Blues obohaceno o bicí a basu. V současnosti Dragana 
a Vojtu doplňují bubeník Pavel Pečenka a basista Michal Arnot. 
Repertoár H-H Blues sestává především z vlastních aranží klasic-
kých bluesových skladeb mnoha autorů (Robert Johnson, Muddy 
Waters, Albert King, B. B. King atd.) a autorských skladeb skupiny.

  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. 02. | 21.00 | Filip Gondolán Gang – výjimečný multiin-
strumentalista & zpěvák – funk & latin jazz 
02. 02. | 21.00 | Adam Tvrdý Tough Three – jazz, blues 
& crossover
03. 02. | 21.00 | Utsi Zimring Trio (Iz/Nor/Rus) – špičkový 
evropský jazz – modern jazz
04. 02. | 21.00 | UMG jam session – tentokrát na téma: Charles 
Mingus music... – COME TO JAM!
05. 02. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
autentické „Chicago blues“
06. 02. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes – blues, 
funk & nejen to... – „Zlatý Anděl“ a další ceny
07. 02. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– Zlatý Anděl a další ceny
08. 02. | 21.00 | Eastbound – nejmladší jazzová generace – 
straight–ahead jazz
09. 02. | 21.00 | Kristína Miháľová Jazz Q. (SK/CZ) – finalistka 
soutěže „Hlas Československa“ se svým jazzovým projektem – 
vokální jazz
10. 02. | 21.00 | Jiří Maršíček Trio – pozoruhodný kytarista 
a zpěvák vyrůstajicí z bluesové tradice 
11. 02. | 21.00 | UMG jam session – „tentokrát na téma „Great 
American songbook“... – COME TO JAM!
12. 02. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
autentické „Chicago blues“
13. 02. | 21.00 | Jakub Zomer Hammond organ trio – od 
blues až k „acid jazzu“
14. 02. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– Zlatý Anděl a další ceny
15. 02. | 21.00 | Robert Balzar New Trio – feat. Jiří Levíček 
(p) & Kamil Slezák (b) – přední jazzové trio
16. 02. | 21.00 | Ďuso Baroš Hard Bop Q – strhující trumpetista 
i kapela – „straight-ahead“ jazz
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17. 02. | 21.00 | Přemek Tomšíček Sextet (CZ/UK) – od „cool 
jazzu“ až k „be-bopu“ – top straight–ahead jazz
18. 02. | 21.00 | UMG jam session – tentokrát na téma: great 
be–bop tunes... – COME TO JAM!
19. 02. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
autentické „Chicago blues“
20. 02. | 21.00 | Roman Pokorný Blues Box Heroes – blues, 
funk & more – Zlatý Anděl a další ceny
21. 02. | 21.00 | Kratochvíl/Ackerman/Zangi (CZ/USA/IR) –  
dnes již legendární formace tří hudebníků – jazz, blues, crossover
22. 02. | 21.00 | Los Quemados – dynamická směs od bopu 
až po funk
23. 02. | 21.00 | „Kombajn“  feat. Steve Walsh (USA, guit) – 
top blues, funk & nejen to... 
24. 02. | 21.00 | Albert Vila Trio (Esp/CZ) – dynamický kytarista 
a pozoruhodná kapela – top modern jazz
25. 02. | 21.00 | UMG Blues Jam Session hosted by Chicago 
bluesman Rene Trossman – COME TO JAM
26. 02. | 21.00 | Rene Trossman’s Blue Monday (USA/CZ) – 
autentické „Chicago blues“
27. 02. | 21.00 | Jakub Zomer Hammond organ trio – 
od blues až k „acid jazzu“
28. 02. | 21.00 | Najponk Trio – nekompromisní jazz & blues 
– Zlatý Anděl a další ceny

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

KONCERTY
01. 02. | 20.00 | Corpulent Provocateur, Most Wonky – dvo-
jitá porce čerstvých zástupců pardubické rockové scény | 130 Kč
02. 02. | 20.00 | Kaštan overnight - písničkáři na dece – 
Cermaque a jeho hosté: Martin Kyšperský, Kolemjdoucí, Asstma, 
Jan Unger solo, Člověk krve a možná i další. Vlastní deku s sebou! 
| 150 Kč
03. 02. | 20.00 | Nauzea Orchestra, Bavor a Javor – temné 
štěstí z Ústí a kluci, co hrajou na kytary | 150 Kč
08. 02. | 20.00 | Paprsky inženýra Garina, Kolna – vystoupe-
ní české industriální legendy nebývají častá. Jako hosty si pozvali 
improvizační duo Kolna, tvořené dvojicí Hmyzák & Jindrák | 130 Kč

09. 02. | 20.00 | Edith, Povodí ohře – temné a neúprosné 
spodní proudy. 2basstoner blackout & dirty country fuc*ing r’n’r 
členů Esazlesa, Esgmeq a Climatizado | 130 Kč
14. 02. | 20.00 | Zoe Hayter & Footsbarn Travelling Theatre 
(GB/F) – mladá, česko-anglická zpěvačka | 150 Kč
15. 02. | 20.00 | Jan Burian – pravidelný večer s Kulturní 
ozdravovnou | 100 Kč
16. 02. | 20.00 | Fetch!, Kontroll – dvojitá dávka surové i syrové 
alter-rockové energie | 130 Kč
17. 02. | 20.00 | Karabekian, Neřvi mi do ucha – taneční 
elektronika, obývákový pop a introvertní disco. Dunivé beaty 
i lyrické texty | 130 Kč
19. 02. | 20.00 | Daniel Kahn & The Painted Bird (D) – Ame-
rický zpěvák a akordeonista Daniel Kahn přenesl radikálního du-
cha židovské newyorské scény do Berlína živelným způsobem. 
Klezmer v jeho podání se proměňuje v rock, punk, swing i kabaret 
| 299 Kč
20. 02. | 20.00 | Lydia Lunch & Weasel Walter: Brutal Mea-
sures (US) – akční vystoupení americké performerky s hudebním 
doprovodem jejího dlouholetého spoluhráče | 299 Kč
21. 02. | 20.00 | Večer osamělých písničkářek – tentokrát 
vystoupí Marka Míková, Dagmar Andrtová, Herky a LeDva | 130 Kč
22. 02. | 20.00 | ZVA 12-28 BAND (SK) – slovenská porce jed-
notky intenzivní bluesové péče | 180 Kč
24. 02. | 20.00 | Schodiště – nestoři českého šraml-rocku, které 
nestačí slyšet, ale je nutno je i vidět | 150 Kč
27. 02. | 20.00 | Avokaduo, Oswaldovi – folk-jazzové dámy 
a česko-italské duo s imaginárními soundtracky k spaghetti 
westernům | 130 Kč

OSTATNÍ
03. 02. | 15.00 | Nápad myšky Terezky – Divadlo Matěje 
Kopeckého – příběh o přátelství lesních zvířátek | dětské před-
stavení | 50 Kč
05. 02. | 19.00 | Nepál – 46 dnů na treku – Pavel Svobo-
da – poutavé vyprávění i záběry stále populárnějšího fotografa 
a cestovatele | přednáška s projekcí | 100 Kč
06. 02. | 18.30 | Slavní německy hovořící architekti, naro-
zení na našem území – Ing. arch. Zdeněk Lukeš. Architekt a pe-
dagog Friedrich Ohmann (1858-1927). Profesor pražské UMPRUM 
a vídeňské Akademie, milovník baroka a autor prvních secesních 
staveb v Praze | přednáška | 80 Kč
07. 02. | 19.00 | Ladislav Čumba: Wittgensteinova kniha 
faktů – loňský knižní hit. Na závěr večer svým vystoupením 
ozdobí Banana Split & jeho Moralisté | literární beseda | 130 Kč
10. 02. | 15.00 | O červené Karkulce – pohádky MaMa – po-
hádka stokrát převyprávěná | dětské představení | 50 Kč
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12. 02. | 19.00 | Absence blízkosti – (ČR, 2017, 65 minut). Re-
žijní debut Josefa Tuky je komorním psychologickým dramatem. 
Film uvede sám režisér a po skončení proběhne beseda s tvůrci 
| film | 80 Kč
13. 02. | Masopustní veselice před Kaštanem – odpoledne 
a podvečer
17. 02. | 15.00 | Tam, kde žijí divočiny – Divadlo DAMM – 
příběh malého Maxe, který zlobí maminku | dětské představení 
| 50 Kč
21. 02. | 16.00 | O perníkové chaloupce – Sváťovo dividlo | 
dětské představení | 50 Kč
23. 02. | 20.00 | Milenky múz – Lenka Dusilová – první z řady 
nových talkshow v Kaštanu | beseda | 100 Kč
24. 02. | 15.00 | Cirkus plný pohádek – Divadlo Krtek – lout-
kovo-plyšové divadlo | dětské představení | 50 Kč
26.02. | 19.00 | Jiří Černý: Ro(c)kování – celovečerní posle-
chová antidiskotéka | poslechový večer | 90 Kč
28. 02. | 20.00 | Turek & Turek uvádí – Duo Pavel Turek (Re-
spekt) a Tomáš Turek (ex- Radio Wave), v tematickém audiovizu-
álním večeru | poslechový večer | 100 Kč

VÝSTAVA
Market Lamoš Žitňanská – Za oponou – komorní výstava 
kreseb a maleb. Moře ženské tělesnosti skryté za oponou v ak-
centech barvy a linie | od 2. 2. do 1. 3.
02. 02. | 18.00 | Vernisáž a komentovaná prohlídka

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

06. 02. | 19.30 | Duo Tornádo + Gladly S.W. – dvě kytary, dva 
energické ženské hlasy a poctivé trampské písně + oceňované 
kladenské country kvarteto
08. 02. | 19.30 | Bradwa – koncert bratří Jaroslava „Sitára“ a Mi-
lana Prodělalových, kteří hrají převážně původní folkové skladby
15. 02. | 19.30 | Portrait – bluegrassová šmakovina přesahující 
hranice žánru směrem k folku, country a dalším hudebním stylům
22. 02. | 19.30 | Zašití písničkáři – volné sdružení převážně 
folkových hudebníků

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

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

  otevřeno: 19.00–02.30

01. 02. | 20.30 | Vladimír Mišík & Etc... / host: Mirek 
Kovářík

02. 02. | 20.30 | Krausberry
03. 02. | 20.30 | Mário Bihári & Bachtale Apsa
04. 02. | 19.00 | Divadla Zaseto: Kajínek
05. 02. | 20.30 | Lili Marlene
06. 02. | 20.30 | Olin Nejezchleba & Band
07. 02. | 20.30 | Esence
08. 02. | klub zadán
09. 02. | 20.00 | Barování se Sandrou Novákovou a Fili-

pem Rajmontem
10. 02. | 19.30 | Luso-afro-brazilský karneval
11. 02. | 18.00 | Silent Scream – koncert pro Farní charitu 

Praha 1
12. 02. | 20.30 | Jiří Dědeček & hosté – narozeninový 

koncert!
13. 02. | 20.00 | 7 pádů Honzy Dědka
14. 02. | 20.30 | Ivan Hlas trio
15. 02. | 20.30 | Spy Joe – koncert + natáčení klipu / host: 

Richard Tesařík
16. 02. | 19.30 | Zimní VlčkoviceFest 2017
17. 02. | 20.00 | Písně Zuzany Navarové
18. 02. | 20.00 | Písně Zuzany Navarové
19. 02. | 20.30 | Robert Křesťan a Druhá tráva
20. 02. | 20.30 | Robert Křesťan a Druhá tráva
21. 02. | 20.00 | Potlach: Pacifik + Scarabeus
22. 02. | klub zadán
23. 02. | klub zadán
24. 02. | 20.30 | Bratři Ebenové
25. 02. | 20.30 | Bratři Ebenové
26. 02. | 20.00 | Lístek
27. 02. | 20.00 | Jan Smigmator & friends
28. 02. | 20.30 | Žlutý pes
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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

01. 02. | 10.00 | Líheň – Petr Nikl, Ondřej Smeykal – 
koncert pro děti | Velký sál; vyprodáno

01. 02. | 19.30 | Líheň – Petr Nikl, Ondřej Smeykal, host 
František Skála – křest DVD | Velký sál

02. 02. | 18.00 | John Wolfhooker + Special Guests (From 
Our Hands, Donnie Darko) | Velký sál

07. 02. | 20.00 | Festival Spectaculare: Lapalux /UK + 
Carlos Cipa &Occupanther /DE, Visuals Šimon Levitner 
| Velký sál

09. 02. | 19.30 | Afu-Ra feat Cut Dem – křest CD, hosté 
Orion,Pio Squad, Zverina, Čis T | Velký sál

14. 02. | 20.00 | Festival Spectaculare: Nik Bärtsch & Sha /CH 
| Velký sál

19. 02. | 19.00 | Napalm Death /UK + Deatrite /DE + 
support | Velký sál

21. 02. | 19.00 | Cannibal Corpse /US,The Black Dahlia 
Murder /US, No Return /FR | Velký sál

24. 02. | 19.30 | Mine + Ocean | Velký sál
25. 02. | 18.00 | Amenra /BE + Boris /JP | Velký sál
27. 02. | 19.30 | Mulatu Astatke /Etiopie | Velký sál
28. 02. | 20.00 | Martin Kohlstedt /DE | Velký sál

VÝSTAVA
Cover | Foyer Paláce Akropolis | do 28. 2.

PŘIPRAVUJEME
01. 03. | Dálava /US
02. 03. | Chinese Man /FR
03. 03. | Susanne Sundfør /NO
06. 03. | Fekete Seretlek /KAR
09. 03. | Carpenter Brut

  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. 02. | 21.00 | Janis Joplin revival
01. 02. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný

02. 02. | 21.00 | Guns N´Roses tribute Slovakia
02. 02. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
03. 02. | 19.00 | Maťa 29 ! – A Bude hůř + Hovado Boys + 

Mnichovo Smradiště + SBK + Hally Belly
03. 02. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
04. 02. | 21.00 | Finlandia – Nightwish revival + Iron 

Maiden revival Klatovy
06. 02. | 21.00 | Keltské úterý: Five Leaf Clover
06. 02. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
07.02. | 21.00 | Tony Ducháček & Garage
07. 02. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
08. 02. | 21.00 | Queenie – World Queen Tribute Band
08. 02. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
09. 02. | 21.00 | AC/DC Czech revival 
09. 02. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
10. 02. | 21.00 | Black Sabbath revival + Votchi
10. 02. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
12. 02. | 21.00 | Extempore (J. J. Neduha, Jerry Tomášek, 

Jiří Hradec, Martin Neduha) + Die Blauetrottel-
parade band

13. 02. | 21.00 | Keltské úterý: Vintage Wine + Odraedir
13. 02. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
14. 02. | 21.00 | Red Hot Chili Peppers Paprikacze  

+ Dreddy Seppsama
14. 02. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
15. 02. | 21.00 | Bubny Praha
15. 02. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
16. 02. | 21.00 | U2 Desire
16. 02. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
17. 02. | 21.00 | Nirvana Revival Praha + Neřesti
17. 02. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
18. 02. | 21.00 | R’n’R Jam Session
19. 02. | 21.00 | Záviš kníže pornofolku
20. 02. | 21.00 | Led Zeppelin revival + UBS – Karafiát 

& Martínek & Roškaňuk
20. 02. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
21. 02. | 21.00 | Znouzectnost + Skrznaskrz
21. 02. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
22. 02. | 21.00 | Mucha
22. 02. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
23. 02. | 21.00 | Totální Nasazení + Deratizéři + Dilemma 

In Cenema
23. 01. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
24. 02. | 21.00 | The Pirates of The Pubs + Deliwery + L159
24. 02. | 24.00–06.00 | Videorockotéka – vstup volný
25. 02. | 21.00 | The Moon and The Nightspirit + Nemuer
26. 02. | 21.00 | Marco Mendoza (Whitesnake, The Dead 

Daisies)
27. 02. | 21.00 | Mamahotel + Goofy Cow
27. 02. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný
28. 02. | 21.00 | XlV. Cimerfest: Folimanka Blues + 

Yamrtaal + Veteráni Vítkáči (výjimečná sestava pro 
tento večer)

28. 02. | 24.00–05.00 | Rockotéka – vstup volný

88  kluby, kulturní centra



� 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

06. 02. | 15.30 | Vystoupení tanečního souboru Medunka. 
Program: tance na motivy písní Karla Hašlera, milostných básní 
i několika písniček za doprovodu kytary. Soubor působí za podpo-
ry Domu sociálních služeb Prahy 1 | refektář, vstupné dobrovolné
11. 02. | 17.00 | „Ach, jak mě svět se vším mrzí...“ – večer 
barokních kázání Antonína Koniáše a Ondřeje de Waldt protknutá 
poezií Fridricha Bridela. Zazní slova rozjímavá, naučná i vášnivá, 
jež vytvořili a se zápalem sdělovali velcí mužové 17. a 18. věku – 
kněží, literáti a kazatelé – význační i rozporuplní. Jejich překrásná 
čeština zazní v interpretaci Marcely Šikové a Ireny Pulicarové za 
doprovodu loutny či jiného nástroje. Texty nastudovala Ada Fryn-
tová | kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné
18. 02. | 15.30 | Kytarový koncert se zpěvem – účinkují: An-
drea Klepišová – zpěv, Hana Němcová – kytara, Jan Janda – zpěv 
a kytara, Martin Křehnáč – kytara. Program: skladby A. Vivaldiho, 
J. S. Bacha, T. O’Carolana a dalších | refektář, vstupné dobrovolné
04. 03. | 17.00 | Viento Marero Duo – Michaela Mecová – 
flétna, Jiří Meca – kytara. Program: Roberto Di Marino, František 
Benda, Friedrich Kuhlau, Eugéne Bozza, Robert Beaser, Mario 
Castelnuovo Tedesco a Béla Bartók | kostel sv. Rodiny, vstupné 
dobrovolné
11. 03. | 15.00 | Koncert pro hospice – 5. ročník, účinkují: 
Vojtěch Spurný – dirigent a varhanní pozitiv, Alena Hellerová 
– soprán, Kamila Zbořilová – soprán, Daniela Čermáková – alt, 
Jiří Sycha – 1. housle, Magdaléna Malá – 2. housle, Helena Ma-
tyášová – violoncello. Program: Padre Antonio Soler: Preludium 
a fuga c moll a Stabat Mater pro 2 soprány a continuo, Girolamo 
Abos: Stabat Mater pro 2 soprány a alt, dvoje housle a continuo. 
Koncert vysílá v přímém přenosu Český rozhlas, stanice Vltava | 
kostel sv. Rodiny, 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.

VÝSTAVA
Kdo je v pohodě, rozdává radost – výstava obrazů Honzy 
Volfa | refektář, vstup volný | od 1. 2. do 31. 3.

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

  změna programu vyhrazena

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

PROGRAMOVÁ NABÍDKA DNM
Knihovna – obsahuje knižní publikace, časopisy, filmové a hu-
dební nosiče různých národnostních menšin žijících v ČR s téma-
tem „národnostní menšiny v historických obrazech“. Publikace 
mají různé jazykové mutace.
Galerie – pravidelné výstavy, prezentace autorů z jednotlivých 
národnostních menšin žijících v ČR.
Filmové a hudební projekce, besedy a klubové večery s 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
Vazraždane – 70. let bulharské školy – výstava | Galerie 
| od 1. 2.
Spolek Němců a přátel německé kultury – Hans Kudlich, 
osvoboditel sedláků – výstava | Galerie | od 16. 2.

  CHODOVSKÁ TVRZ
Kulturní Jižní Město o. p. s.

Ledvinova 9, 149 00 Praha 4
tel.: +420 267 914 831
facebook.com/chodovskatvrz
www.chodovskatvrz.cz

  galerie otevřena út–ne 13.00–19.00
  pokladna otevřena; út–pá 10.00–19.00; so–ne 13.00–19.00
  restaurace otevřena po–ne 11.30–22.30
  spojení: autobusem č. 125, 136, 213, 203 – zastávka Chodovská 
tvrz, pak 3 minuty chůze; metrem C – stanice Chodov, poté 10 minut 
chůze podle šipek
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KONCERTY
08. 02. | 18.00 | Lístky do památníku – komponovaný pořad – 
Musica dolce vita vám přináší „Lístky do památníku“, program plný 
krásné hudby našich klasiků, počínaje F. Škroupem, B. Smetanou 
či A. Dvořákem, významným skladatelům 20. století | 150/100 Kč
11. 02. | 19.00 | Lukáš Jadrníček jazz kvartet – tradiční 
hudební cyklus jedenáctého na „Jedenáctce“ nabídne tentokrát 
skvělou jazzovou hudbu. Účinkují T. Vybíral (bicí), I. Algür (klavír), 
T. Závora (flétna) a L. Jadrníček (kontrabas) | 150/100 Kč
21. 02. | 18.00 | Šansony na tvrzi – pravidelná šansonová 
setkání s Filipem Sychrou a Janou Rychterovou. Na klavír zahraje 
Petr Ožana. Slovem doprovodí spisovatel a populizátor vědy Václav 
Větvička | 130/100 Kč
22. 02. | 20.00 | Jazz klub Tvrz – Zuzana Vlčeková trio – 
objev slovenské hudební scény a držitelka ocenění „Nová tvář 
Slovenského jazzu“ zpěvačka Zuzana Vlčeková, s hlasovým pro-
jevem inspirovaným slavnou Ellou Fitzgerald, je stálicí pódií nejen 
v Čechách a na Slovensku | 130/100 Kč
28. 02. | 15.00 | Two voices Jany Rychterové – hudebně zá-
bavný pořad složený ze známých skladeb velkých klasiků, ovšem 
s originálními texty Jany Rychterové. Rovněž nechybí osvěžující 
mluvené slovo spojené s inteligentním humorem | 120/90 Kč

POHÁDKY
04. 02. | 15.00 | Pohádky z mechu a kapradí – veselá pohádka 
plná hravosti, humoru a písniček Václava Čtvrtka. Pro děti od tří 
let. Hraje Nezávislé divadlo | 50 Kč
18. 02. | 15.00 | Osm dní v nebi – představení je volně inspi-
rováno knihou I. B. Singera. Jedná se o tři humorné pohádky plné 
něhy a lásky. Loutkové představení provázejí živě hrané a zpívané 
písničky. Určeno pro děti od tří let. Hraje Divadlo Tondy Novot-
ného | 50 Kč
25. 02. | 15.00 | O Smolíčkovi – veselá pohádka Vlastimila 
Pešky, na známé motivy, pro děti předškolního a mladšího škol-
ního věku, oficiálně premiérovaná na slavné lodi bratří Formanů 
v Praze na Vltavě. Hraje divadlo KK | 50 Kč

KURZY/ DÍLNY/ OSTATNÍ
01. 02. | Dovedeme – výtvarné kurzy – v únoru opět probíhají 
od úterý do čtvrtka v Ateliéru Chodovské tvrze kurzy malby, kres-
by a výtvarné dílny pro děti i dospělé. Informace a rezervace na 
www.dovedeme.cz; Dovedeme@email.cz či na tel. 733 507 188
15. 02. | 18.00 | Brasília – město – sen – příběh o architektuře 
a výstavbě metropole, která je považována za jedno z největších 
dobrodružství lidstva ve 20. století. Poutavé vyprávění editorky 
Yvonny Fričové, doprovodí projekce fotografií | 60/40 Kč
17. 02. | 14.00–18.00 | Kurz patchworku – ateliér Chodovské 
tvrze nabízí třetí únorovou sobotu kurz základů ručního vyšívání 
patchworku. Maximální možná kapacita ve výuce je 10 osob. Re-
zervace nutná (267 914 831) | 400 Kč

GALERIE
  jednotné vstupné 50/30 Kč

Zašitá krása – výstava patchworku – autorská skupina „X-XII 
Ten to Twelve“ představí návštěvníkům Velké galerie Chodovské 
tvrze projekt společného přátelského šití – v patchworkovém 
světě nazývaný „Round Robin“ | do 10. 2.
01. 02. | 18.00 | Zašitá krása – komentovaná prohlídka
Jiří Anderle, malba, kresba a grafika   Retrospektivní výstava 
významného současného malíře a grafika Jiřího Anderleho, sesta-
vená především z kreseb a grafik z období 60. – 90. let 20. století 
| od 14. 2. do 15. 4.
27. 02. | 18.00 | Jiří Anderle – komentovaná prohlídka, provede 
kurátorka výstavy

  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

03. 02. | 18.00 | Rock’n’roll na Barče – taneční zábava Pepa 
Pilař a Classic Rock’n’Roll band, St. Johny, Frankie Trier 
a Screwballs

04. 02. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
04. 02. | 14.00 | dechovka Vršovanka – taneční odpoledne
05. 02. | 19.00 | Tančírna společenských tanců – vede 

Blanka Vášová
06. 02. | 18.00 | Taurus – taneční večer
07. 02. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
07. 02. | 19.00 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
10. 02. | 09.00 | Bleší trh
11. 02. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
11. 02. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
13. 02. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
14. 02. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
14. 02. | 19.00 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
15. 02. | 18.00 | Drum Circle
17. 02. | 08.00 | Entomologická burza
18. 02. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
18. 02. | 14.00 | Laurus – taneční odpoledne
19. 02. | 19.00 | Schovanky – legendární dámská country 

kapela hraje k tanci i poslechu
20. 02. | 18.00 | Taneční orchestr St. Douši – taneční 

zábava
21. 02. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
21. 02. | 19.00 | Country taneční – vede Jitka Bonušová
23. 02. | 20.00 | Prago Union – koncert
24. 02. | 08.00 | Šermířská burza
25. 02. | 08.00 | Filatelistické výměnné středisko
25. 02. | 14.00 | Hvězdný prach – taneční odpoledne
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26. 02. | 19.00 | Setkání osad na Barče – trampský večer 
hrají: KTO, Archa, Nové struny

27. 02. | 18.00 | Pražští heligonkáři – lidová zábava
28. 02. | 15.00 | Filatelistické výměnné středisko
28. 02. | 19.00 | Country taneční – vede Jitka Bonušová

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

  předprodej vstupenek v sítích Ticket Art, Ticket Pro a Ticket Portal
  hromadné a firemní objednávky také na vstupenky@mercedesforum.cz

Mercedes Forum Praha je unikátní prostor nejen pro prodej, 
servis a představení vozů Mercedes-Benz, ale také pro konání 
koncertů a dalších kulturních pořadů, konferencí, prezentací, fi-
remních a odborných akcí. Od roku 2002 mj. uvádí také koncerty 
festivalů Pražské jaro a Prague PROMS. 
Více informací na www.mercedesforum.cz.
26. 02. | 19.30 | Michal Pavlíček & Monika Načeva a smyč-
cový kvartet Pavla Bořkovce. Originální akustický koncert 
přinese divákům netradiční zážitek v unikátním sále Mercedes 
Fora Praha. Špičkové hudební umělecké a emocionální vystoupení 
předních osobností moderní české hudební scény | vstupné 550 Kč

23. 04. | 19.30 | Pražské kytarové kvarteto. Koncert připra-
vený v originální dramaturgii pro sál Mercedes Fora Praha | více 
informací o koncertu a vstupenkách na www.mercedesforum.cz

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 – ODBOR 
KULTURY

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

01. 02. | 10.00–11.00 | Kočárem do Vozovny – veselý dětský 
klub pro nejmladší návštěvníky Vozovny a jejich rodiče. Učíme 
se říkanky, hrajeme si na zvířátka, zpíváme, tančíme, čteme si, 
malujeme a skotačíme. Vhodné pro batolata od 18 měsíců do 
3 let | pořádá Za Trojku, vstupné 60 Kč za dítě, doprovod zdarma
01. 02. | 16.00–19.00 | Klub deskových her, skupina 1: Děti 
s doprovodem – klub deskových her, ve kterém se pravidelně 
setkáváme u stolních her, je pro děti i dospělé. Ti jsou rozděleni do 
3 skupin. Hrajeme pod vedením zkušených lektorů, kteří pomáhají 
s pravidly a učí nás ty nejlepší herní fígle. Skupina 1 je určena 
dětem do 10 let a jejich doprovodu, hrají se jednoduché a zábavné 
deskovky | pořádá Za Trojku, vstup 40 Kč dítě, senior 20 Kč
13. 02. | 17.00 | Divadlo Lokvar: Aucassin a Nicoletta – 
loutková rytířská komedie Aucassin a Nicoletta na motivy prastaré 
francouzské legendy se odehrává se ve středověké Francii. Mladý 
hrabě Aucassin se zamiluje do Nicoletty, o které nikdo neví, jakého 
je původu, protože ji jako malé dítě koupili od pirátů. Aucassenův 
otec jejich lásce nepřeje, a tak se musí milenci rozhodnout utéct 
za moře. V daleké Tramtárii je Nicoletta opět unesena a zdánlivě 
nenávratně ztracena. Ale velká láska nezná překážky, a nakonec 
se jejich cesty opět sejdou. Vhodné pro děti od 5 let a jejich rodiče 
| pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
15. 02. | 10.00–11.00 | Kočárem do Vozovny – veselý dětský 
klub pro nejmladší návštěvníky Vozovny a jejich rodiče. Učíme 
se říkanky, hrajeme si na zvířátka, zpíváme, tančíme, čteme si, 
malujeme a skotačíme. Vhodné pro batolata od 18 měsíců do 
3 let | pořádá Za Trojku, vstupné 60 Kč za dítě, doprovod zdarma
15. 02. | 16.00–19.00 | Klub deskových her, skupina 3: 
Tradiční deskové a karetní hry – klub deskových her, ve kte-
rém se pravidelně setkáváme u stolních her, je pro děti i dospělé. 
Ti jsou rozděleni do 3 skupin. Hrajeme pod vedením zkušených 
lektorů, kteří pomáhají s pravidly a učí nás ty nejlepší herní fígle. 
Skupina 3 je určena především tradičním deskovým a karetním 
hrám | pořádá Za Trojku, vstup 40 Kč; studenti a senioři 20 Kč
17. 02. | 16.00 | Téměř divadelní společnost: Čarodějnice 
z kumbálu. Dva klíče – francouzská pohádka o tom, jak si Pierre 
dům za pět franků koupil a v kumbále se mu usadila čarodějnice. 
A druhá, česká pohádka, o Jeníkovi, který byl čertu zaprodán 
a svým dobrým srdcem se vykoupil, svou milou získal, ztratil 
a znovu našel. Vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče | pořádá 
Za Trojku, vstup 30/50 Kč
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20. 02. | 17.00 | Divadlo b: iOtesánek – klasický příběh o Ote-
sánkovi, nenasytném hladovci, zahraný dřevěnými marionetami. 
Zábavné představení, místy napínavé. Všechno, jak má být, jen 
ten Otesánek je trošku jiný. Vhodné pro děti od 5 let a jejich rodiče 
| pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč
22. 02. | 15.00–16.30 a 16.30–18.00 | Dílna se Sofií: Pod-
mořský svět – kombinovaná technika, papír, igelit, tempery. 
Přijďte se ponořit do hlubin a objevit v nich tajemství! Vhodné 
pro děti od 3 do 12 let | pořádá Za Trojku, vstup 80 Kč
24. 02. | 16.00 | Anima Candida: Kde přespávají pohádky 
– budeme vám hrát O dvou divadelních maskách, které bývají 
nad vchodem do divadla, pak O divadelních oponách, kterých je 
na světě plno. Další pohádka je O kulise, která na jeviště nepat-
řila. Pro ty, kteří se hned tak ničeho nezaleknou, bude pohádka 
V divadelním propadle straší. A nakonec něco O divadelní točně, 
na které se pěkně povozíme. Komu by to nestačilo, můžeme začít 
od začátku. Vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče | pořádá Za 
Trojku, vstup 30/50 Kč
27. 02. | 17.00 | Divadlo T601: Sněhová královna – když máš 
někoho rád a jsi otevřen světu tak ti ten svět pomáhá ale někdy 
vlastně taky ne. Příběh, na motivy pohádky H. Ch. Andersena, 
o jedné zmatené holce, která přesně neví, jak svého ztraceného 
kamaráda najít, ale snaží se moc a moc. A to se počítá. Pomůžou 
jí masožravé kytky, zpocená laponská babička nebo bázlivý sob? 
A jak může malá Gerda pomoct svému Kajovi a roztavit ledové 
srdce Sněhové královny? Přijďte na hudební pohádku plnou lou-
tek, písniček, srandy a dobrodružství. Vhodné pro děti od 3 let 
a jejich rodiče | Pořádá Za Trojku, vstup 30/50 Kč

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

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

  KONCERTY, TANEC
01. 02. | 17.00 | Ústřední hudba AČR uvádí Swing v zeleném 
| vstup zdarma do naplnění kapacity sálu, místenky k vyzvednutí 
1 hodinu před začátkem koncertu v předsálí MKP, velký sál
24. 02. | 16.00 | My máme talent 2018 – přehlídka tanečních, 
sportovních a hudebních zájmových útvarů DDM – Praha 7 | vstup 
zdarma, velký sál

  PŘEDNÁŠKY, BESEDY, SETKÁNÍ
02. 02. | 17.00 | Marta Davouze (Železná) – Nejen o Bretani 
– beseda se známou spisovatelkou Martou Davouze (Železnou) je 
spojena s křtem její nejnovější knihy Celej Franz! Večerem provádí 
Jakub Železný. Setkání se koná ve spolupráci s Mladou frontou | 
vstup zdarma, velký sál

OSUDOVÁ SETKÁNÍ IMPRESIONISTŮ
  přednáší PhDr. Jana Jebavá

05. 02. | 17.00 | Auguste Rodin a Camille Claudelová – jeden 
z největších sochařů 19. století měl jako inspirační múzu mladič-
kou talentovanou sochařku | vstupné 40 Kč, malý sál
12. 02. | 17.00 | Georges Seurat a Paul Signac – zaklada-
tele neoimpresionismu a tzv. Salónu odmítnutých“ pojilo nejen 
přátelství, ale i společné umělecké vize | vstupné 40 Kč, malý sál
19. 02. | 17.00 | Pierre Bonnard a Henri Matisse – vzájemný 
obdiv a inspirace, vztah k francouzské krajině a osobitý pohled 
na umění inspiroval nejen dobové souputníky, ale i jejich násle-
dovníky | vstupné 40 Kč, malý sál
26. 02. | 17.00 | Vincent van Gogh a Paul Gauguin – osudové 
setkání v okolí Arles | vstupné 40 Kč, malý sál

MILION 21 – CESTOPIS KULTURNÍCH SOUVISLOSTÍ
05. 02. | 19.00 | Jáva: Ostrov dikobrazů, opic a Konstantina 
Biebla – daleká Jáva v textech a fotografiích Konstantina Biebla 
a v současnosti. Přednáší cestovatelka Mgr. Michala Tomanová | 
vstupné 40 Kč, malý sál
13. 02. | 17.00 | Literární krajina Bohuslava Reynka – bás-
nické a grafické dílo BR jsou propojeny s Petrkovem na Vysočině. 
Přednáší Václav Vokolek | vstupné 40 Kč, malý sál
15. 02. | 17.00 | Dánsko: nejen kola a pohádky – Judita 
Matyášová zemi představí ve stopách umělců jako kulturní archu 
otevřenou návštěvníkům všech generací | vstupné 40 Kč, malý sál
19. 02. | 19.00 | Madeira: Kolumbova inspirace – souost-
roví je turistickým rájem s oslnivou historií. Přednášejí Markéta 
a Michael Foktovi | vstupné 40 Kč, malý sál
28. 02. | 17.00 | Portugalci v Asii: ve znamení kříže – námořní 
plavby, objevitelské cesty a ostrovy koření mezi léty 1498 a 1580. 
Přednáší cestovatel RNDr. Aleš Krejčí, CSc. | vstupné 40 Kč, malý sál

KOLEM SVĚTA
  cyklus cestovatelských přenášek, uvádí RNDr. Karel Wolf

05. 02. | 19.00 | Island: Lowcost cestování na kouzelný 
ostrov severu – přednáší David Varga | vstupné 140 Kč, velký sál 
14. 02. | 19.00 | Vietnam ze severu na jih – přednáší Magda 
Radostová | vstupné 100 Kč, velký sál
23. 02. | 19.00 | Nejlepší treky v Peru – přednáší Martin Ubl 
| vstupné 100 Kč, velký sál
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GENIUS LOCI – SKRYTÁ TVÁŘ ARCHITEKTURY
06. 02. | 17.00 | Genius Loci jako fenomén – přednáší Ing. 
arch. Amáta Wenzlová | vstupné 40 Kč, malý sál

CESTOVATELSKÉ ÚTERKY
  uvádí RNDr. Miroslav Hrdlička

06. 02. | 19.00 | Portugalské Alentejo – kraj vinic a skvělé 
gastronomie. Přednáší cestovatelka Petra Sochorcová | vstupné 
50 Kč, malý sál
13. 02. | 19.00 | Florida – místo, které si zamilujete – spo-
lu s moderátorem přednáší redaktor ČRo Dvojky Jiří Hubička | 
vstupné 50 Kč, malý sál
20. 02. | 19.00 | Amsterdam – město z vody zrozené – 
přednáší redaktor časopisu Země světa RNDr. Jaroslav Hofmann 
| vstupné 50 Kč, malý sál
27. 02. | 19.00 | Megality a významná místa západní Ev-
ropy – pozůstatky starých kultur od Atlantiku po Skandinávii 
a jejich trvající význam. Přednáší spisovatel Ing. Pavel Kozák | 
vstupné 50 Kč, malý sál

STRAVA, HLAVA A LEDNICE
  ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové

07. 02. | 17.00 | Proč lidstvo neustále tloustne a čím dál 
více se potýká s důsledky civilizačních chorob? – přednáší 
specialistka na výživu ze Světa zdraví Ing. Monika Bartolomějová 
| vstupné 40 Kč, malý sál

POSTEL HOSPODA KOSTEL – TALK SHOW ZBIGNIEWA 
CZENDLIKA
07. 02. | 19.00 | Příběhy oblíbeného římskokatolického 
kněze z jeho osobního života, ale i postřehy ze současného dě-
ní ve světě, vyprávěné s osobitým humorem | vstupné 150 Kč, 
velký sál

CO PŘINESLO 25 LET V UNESCO?
08. 02. | 17.00 | Český Krumlov – 25 let na seznamu svě-
tového dědictví Co památce přináší její popularita a v jakém 
smyslu může být turistický ruch hrozbou? Přednáší Ing. Daniel 
Šnejd | vstupné 40 Kč, malý sál

STŘET CIVILIZACÍ
  vyprávění o průběhu expanze Západní civilizace

12. 02. | 19.00 | Saharská Afrika v proměnách času – tran-
ssaharský obchodní systém celá staletí přivážel luxusní zboží na 
evropské trhy a udržoval pohádkově bohaté africké a arabské 
vládce u moci. Jak je tomu dnes? Přednáší arabistka Mgr. Lenka 
Hrabalová | vstupné 40 Kč, malý sál
26. 02. | 19.00 | Příroda a kultura ve studiu lidské rozma-
nitosti – jak Darwinova teorie přírodního výběru ovlivnila zrod 
sociálního darwinismu a eugenického hnutí? Přednáší antropolog 
prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. | vstupné 40 Kč, malý sál

28. 02. | 19.00 | Muslimové v Evropě: původ, současnost 
a trendy – přednáší politoložka Zora Hesová, M.A., Ph.D. | vstup-
né 40 Kč, malý sál

SYMBOLY, OBRAZY A MÝTY JAKO ARCHETYPY POZNÁNÍ
20. 02. | 17.00 | Dáma s jednorožcem – tento středověký obraz 
má skrytou souvislost s jarními mystérii starověku. Přednáší RNDr. 
Mgr. Hana Blochová | vstupné 40 Kč, malý sál

VYBRANÉ PAMÁTKY KYKLADSKÝCH OSTROVŮ 
(AMORGOS, PAROS, DÉLOS)
21. 02. | 17.00 | přednáší PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D. | vstupné 
40 Kč, malý sál

JAK SE UČIT CIZÍ JAZYKY?
22. 02. | 17.00 | Slyš a poslouchej! Jak porozumět poslechu? 
Na přednášce získáte tipy na zjednodušené poslechy nebo na 
autentické texty vhodné k častému procvičování. Přednáší Mgr. 
Lucie Gramelová, Ph.D. | vstupné 40 Kč, malý sál

SHAKESPEARE A JEHO DOBA
  cyklus přednášek se koná ve spolupráci s British Council

22. 02. | 19.00 | Shakespeare a lidé na okraji – přednáší prof. 
PhDr. Martin Hilský, CSc. | vstupné 80 Kč, velký sál

TAJEMSTVÍ PŘEMYSLOVCŮ
23. 02. | 19.00 | přednášejí historik Jaroslav Čechura – při-
pravil a uvádí Hynek Žirovnický | vstupné 60 Kč, malý sál

  NETRADIČNÍ CESTY POZNÁNÍ

PRAMENY ÚSPĚCHU A (NE)ÚSPĚCHU
  cyklus přednášek se koná ve spolupráci s časopisem Regenerace

01. 02. | 19.00 | O statečnosti – jak překonat strach – přednáší 
PhDr. Patricie Anzari, CSc. | vstupné 40 Kč, malý sál
08. 02. | 19.00 | Čas – jeho definice, podstata a kvalita – 
přednáší Ing. Richard Stříbný | vstupné 40 Kč, malý sál
15. 02. | 19.00 | Milovat a být milován – přednáší PhDr. Pa-
tricie Anzari, CSc. | vstupné 40 Kč, malý sál
22. 02. | 19.00 | Škola intuice II – zábrany v intuitivním po-
znání – přednáší PhDr. Helena Šalátová | vstupné 40 Kč, malý sál
28. 2. | 19.00 | Imunologie odpuštění – Jak můžeme pro-
střednictvím odpuštění a vlastní mysli posílit imunitu? Přednáší 
MUDr. Jan Šula | vstupné 80 Kč, velký sál

ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ
  cyklus přednášek se koná ve spolupráci s časopisem Meduňka

14. 02. | 17.00 | Jak naučit dítě lépe jíst – deset účinných 
tipů, jak být úspěšným rodičem v oblasti stravovacích návyků 
dětí. Přednáší Mgr. Petra Klapáková | vstupné 40 Kč, malý sál
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PŘIPRAVUJEME
01. 03. | 19.30 | American Trailer Live – Rudy Linka a jeho 
americké trio hraje skladby z nového CD (Rudy Linka – kytara, 
Rudy Royston – bicí, Peter Herbert – kontrabas) | vstupné 350 Kč, 
velký sál
11. 04. | 19.30 | ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS – 
Křaplavky křaplavé – nová show vzdá hold prvním šelakovým 
(křaplavým) jazzovým deskám, které odstartovaly novou éru po-
pulární hudby | vstupné 490 Kč

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

  vstup na všechny akce zdarma

07. 02. | 18.00 | Autorské čtení Lucie Faulerové z knihy 
Lapači prachu – Lucie Faulerová bude číst ze svého románového 
debutu, který vydalo na podzim 2017 nakladatelství Torst.
14. 02. | 18.00 | Mezinárodní literární a kulturní festivaly – 
o významných literárních a kulturních festivalech v České repub-
lice i v zahraničí s básníkem a dramaturgem Domu čtení Josefem 
Strakou a jeho hosty.
21. 02. | 18.00 | Uvedení elektronické knihy Almanach 
Start line II – autorský večer účastníků Kurzu tvůrčího psaní 
prozaika a básníka Viktora Špačka.
28. 02 | 18.00 | Diskuzní večer na téma: Co se stalo s českou 
společností v posledních měsících, letech? – Česká společ-
nost v posledních letech prochází velkou proměnou. Přijďte dis-
kutovat o tématech současné České republiky. Našimi hosty budou 
politolog Martin Štefek, Jiří Šípek, klinický psycholog a prozaik 
Petr Pazdera Payne.

  OBECNÍ DŮM
Významná stavba pražské secese z roku 
1912 

nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 002 101
e-mail: info@obecnidum.cz
www.obecnidum.cz

  pokladna otevřena: denně 10.00–20.00

TURISTICKÉ PROHLÍDKY OBECNÍHO DOMU
Termíny na www.obecnidum.cz

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

  AMERICKÉ CENTRUM
Velvyslanectví USA v Praze

Tržiště 13, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 530 640
e-mail: acprague@state.gov
www.americkecentrum.cz

  aktuální informace o programech na www.americkecentrum.cz
  na jednotlivé programy se můžete přihlásit předem, pokud potvrdíte 
účast na webové stránce týkající se konkrétního programu. Stačí klik-
nout na „Přihlásit se“ a zadat svůj e-mail. Vstup na programy je volný. 

  změna programu vyhrazena

KNIHOVNA
  návštěvní hodiny pro veřejnost: po, st, čt 13.00–16.00, út 
13.00–19.00, zavřeno ve dnech českých a amerických svátků (19. 2.)

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

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

Překrásná Amerika   Výstava plakátů z různých částí Spojených 
států | chodba 
Výstava amerických firemních plakátů | velká a malá místnost

PROGRAMY
07. 02. | 17.30 | African-American Legacies: From Frederick 
Douglass to Ta-Nehisi Coates – přednáška prof. Normy Hervey 
při příležitosti Měsíce černošské historie. Dr. Norma Hervey je 
profesorkou americké historie se zaměřením na otázku občan-
ských práv na Luther College a na Karlově univerzitě | v angličtině 
08. 02. | 17.30 | 100 Years of Prague in the American Ima-
gination: New Perspectives on Literary Icons – přednáška 
Dr. Simone Kraus o tom, jak je Praha zobrazovaná v americké 
literatuře. Po více jak dvě stě let byla Praha jednou z nejdůležitěj-
ších ikon v americké literatuře. Seznam významných návštěvníků 
a spisovatelů obsahuje jména jako Washington Irving, Booker 
T. Washington, Marcia Davenport, F. O. Matthiessen, Philip Roth 
a Patricia Hampl. Kreativní způsoby osvojení si Prahy daly za vznik 
postavám a situacím, které jsou naprosto ojedinělé  | v angličtině

15. 02. | 17.30 | Winter on Fire – promítání dokumentu, kte-
rý zachycuje protesty ukrajinských občanů proti úřadující vládě 
v hlavním městě Ukrajiny v období mezi 21. listopadem 2013 
a 20. únorem 2014. Ve snímku jsou použité autentické záběry 
z barikád a výpovědi lidí čelících ozbrojené speciální jednotce 
zvané Berkut. Po promítání bude následovat diskuse s odborníky 
na Ukrajinu | v angličtině, film s anglickými titulky 
20. 02. | 17.00 | Book Club Amerického centra: Ernest He-
mingway – The Sun Also Rises. Diskuse o první knize Ernesta 
Hemingwaye, kterou povede diplomat z Velvyslanectví USA. Po-
kud knihu nemáte, je k dispozici k zapůjčení v Americkém centru 
či např. v Městské knihovně | v angličtině
27. 02. | 17.00 | Coffee with American English – chcete si 
procvičit angličtinu? Přijďte se zapojit do konverzačního kroužku 
Amerického centra | registrace nutná do 20. února, více informací 
na stránkách Amerického centra – www.americkecentrum.cz | 
v angličtině
28. 02. | 18.00 | Čeští skauti v Americe – zajímavé a pohnuté 
příběhy mužů a žen, kteří v průběhu 20. století našli svůj stálý či 
dočasný domov v USA. Přednáška Romana Šantory, vedoucího 
Archivu Junáka, Skautského institutu | v češtině

PŘIPRAVUJEME
01. 03. | 17.30 | U.S. Court Reform Post Ferguson – protesty 
ve Fergusonu v roce 2014 vyvolaly ve Spojených státech bouřli-
vou debatu o vztahu mezi policií a afroamerickou komunitou 
a také o nutnosti reformy soudního systému. O těchto otázkách 
promluví Dr. Alejandro del Carmen z Tarleton University v Texasu 
| v angličtině

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

06., 13., 20. 02. | Filmový klub Amerického centra – Měsíc 
černošské historie
27. 02. | Filmový klub Amerického centra – Češi v Holly-
woodu

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

  změna programu vyhrazena

VÝSTAVA
Italské ex libris   Výstava drobné grafiky pořádaná ve spolupráci 
s italskou sběratelskou společností Associazione Italia Exlibris 
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a českým Spolkem sběratelů a přátel exlibris | Galerie v 1. 
patře Italského kulturního institutu, Šporkova 14, Praha 1 | 
www.iicpraga.esteri.it | od 8. 2. do 28. 2.

HUDBA
20. 02. | 19.30 | Antonio Caldara: „Maddalena ai piedi di 
Cristo“. Oratorium v podání pražského barokního orchestru a vo-
kálního souboru Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704. 
Řídí Václav Luks. Účinkují: Francesca Aspromonte (Maddalena, 
soprán), Silvia Frigato (Marta, soprán), Raffaele Pe (Amor Celeste, 
kontratenor), Benno Schachtner (Amor Terreno, kontratenor), 
Václav Čížek (Cristo, tenor), Lisandro Abadie (Fariseo, bas). Koncert 
se koná za podpory Italského kulturního institutu| Rudolfinum – 
Dvořákova síň, Alšovo nábř., Praha 1 | www.collegium1704.com
27. 02. | 19.30 | Dialog osamocení. Účinkují Enrico Onofri 
(housle) a Luca Guglielmi (cembalo). Program: J. S. Bach, 
G. Tartini aj. van Eyck | koná se v rámci 83. koncertní sezóny Sym-
fonického orchestru hl. m. Prahy FOK a za podpory IKI | kostel sv. 
Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1 | www.fok.cz, www.enricoo-
nofri.com, www.lucaguglielmi.com

 MAĎARSKÝ INSTITUT V PRAZE
Prágai Magyar Intézet

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

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

VÝSTAVY
Kontext a prostorovost   Výstava architektonické kanceláře 3H 
| Sklepní galerie MI; do 23. 3.
„Paví děti“   Výstava fotografií Józsefa Farkase. Portréty z ma-
ďarské folklorní soutěže „Fölszállott a páva“ | Foyer MI; do 29.3.
21. 02. | 18.30 | Kodály – Ať se těší celý svět. Vernisáž výstavy 
k 50. výročí úmrtí slavného maďarského skladatele. Vystupují: 
Barbara Pospíšilová, Alena Kolaříková, Ludmila Tesaříková, Iveta 
Pospíšilová | Kulturní středisko Lovoš, 8. května 155, Lovosice
24. 02. | 14.00 | Soli Deo Gloria – Pět století maďarské 
reformace. Vernisáž výstavy při příležitosti 500. výročí reformace 
| Stará radnice, Radnická 8, Brno

PŘEDNÁŠKA
06. 02. | 18.00 | Artúr Görgey – vojevůdce, politik a vě-
dec. Pamětní večer při příležitosti 200. výročí narození významné 

osobnosti maďarské revoluce a boje za svobodu a nezávislost 
1848–1849. Přednášejí historici Róbert Hermann, Attila Süli 
a fyzikální chemik Riedel Mikló – se simultánním tlumočením 
do češtiny | Velký sál MI

FILM – KINO BÉLA
01. 02. | 18.00 | Pevnost – rež. Drahomíra Vihanová, 1994, 
97 min, české titulky | Velký sál MI
08. 02. | 18.00 | Polibek od Beatrice – rež. Martin Provost, 
Francie, 2016, 117 min, české titulky | Velký sál MI
22. 02. | 18.00 | Manifesto – rež. Julian Rosefeldt, Německo, 
Autrálie, 2015, 95 min, české titulky | Velký sál MI

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

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

TRVAJÍCÍ VÝSTAVA
Nadání je touha: Friedl Dicker-Brandeis a výtvarný vzdě-
lávací experiment | vstup volný | RKF, Jungmannovo nám. 18, 
Praha 1 | do 13. 4.

FILM
od 01. 02. | Happy End (F/AT/D) 2017, 107 min) – rež. Michael 
Haneke | francouzsky, české titulky | Česká republika, různá místa 
| více informací: www.aerofilms.cz/happyend

HUDBA
08. 02. | 18.00 | Klavírní recitál – Mitra Kotte. Program: 
F. Schubert, F. Liszt, F. Chopin. Moderace (pouze česky) – Lukáš 
Hurník | vstup volný | RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1

LITERATURA
22. 02. | 18.00 | Kathrin Röggla: Nachtsendung: unheim-
liche Geschichten | pouze německy | vstup volný | RKF, Jung-
mannovo nám. 18, Praha 1

PREZENTACE
02. 02. | 16.30 | Innauer-Matt Architekten. Salon dřevo-
staveb 2018 | německy (konsekutivně tlumočeno do češtiny) 
| Výstaviště Praha Holešovice, Průmyslový palác, Střední hala, 
Auditorium Salonu dřevostaveb, Praha 7
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  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

  TÝDEN DÁNSKÉ LITERATURY
  všechny filmy jsou uváděny v původním znění s titulky
  filmové projekce nebyly do uzávěrky programu upřesněny, sledujte 
www.skandinavskydum.cz

  rezervace vstupenek na www.evald.cz (filmové projekce)  
a www.skandinavskydum.cz (Eat&Read Danish)

  pořádá Skandinávský dům ve spolupráci s Dánským velvyslanectvím 
v Praze a za podpory Dánského uměleckého fondu

Ochutnejte současnou dánskou literaturu všemi smysly a pře-
svědčte se, že na Severu se zdaleka nepíší jen detektivky. Progra-
mové menu nabídne setkání se dvěma autory, projekce filmových 
adaptací dánských knih nebo jedinečný literárně-gastronomický 
zážitek. Hlavní hvězdou festivalu je nejúspěšnější dánský spiso-
vatel současnosti Peter Høeg, autor knih Cit slečny Smilly pro 
sníh, Představy o dvacátém století, Děti chovatelů slonů nebo 
Příběhy jedné noci. 

PROGRAM FESTIVALU V PRAZE
07. 02. | 19.00 | Filmová projekce | kino Evald, Národní 28, 
Praha 1 | vstupné 120 Kč
12. 02. | 17.30 | Autogramiáda Petera Høega | Knihkupectví 
Kosmas, Veverkova 16, Praha 7
13. 02. | 19.00 | Setkání s Peterem Høegem – beseda s nej-
slavnějším dánským spisovatelem, ukázky čte Ivan Řezáč | Umě-
leckoprůmyslové muzeum, 17. listopadu 2, Praha 1 | vstup volný

15. 02. | 19.00 | Poetický večer s Knudem Steffenem Niel-
senem – setkání s významným dánským básníkem a českými 
hosty | kavárna Potrvá, Srbská 2, Praha 6 | vstup volný
20. 02. | 19.00 | Eat & Read Danish – ochutnávka dánských 
gastronomických a literárních specialit | Goethe-Institut, Masa-
rykovo nábř. 32, Praha 1 | vstupné 250/200 Kč, nutná rezervace 
na www.skandinavskydum.cz
21. 02. | 19.00 | Filmová projekce | kino Evald, Národní 28, 
Praha 1 | vstupné 120 Kč

OZVĚNY A DOPROVODNÉ AKCE
20. 02. | 19.00 | Dánská občanská válka 2018–24 – dra-
matizace románu K. C. Nielsena | Divadlo Na zábradlí, Anenské 
nám. 5, Praha 1
08. 04. | 15.00 | Ponrepo dětem – dánský film a dílna pro děti 
| Bio Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1

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

Případné programy najdete na webových stránkách.

Peter Høeg, foto © Henrik Saxgren
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OBRAZY
IZRAELE

Lenka Hatašová

2.3. - 16.4.2018
Výstava dokumentárních fotografií v městské galerii Kryt

nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: 474 359 685, e-mail: galerie@muklasterec.cz

FB: Galerie Kryt, web: www.klasterec.cz

otevřeno: po - pá 8:30 - 17:00



 zgalerie, výstavy
�NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

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

OTEVÍRACÍ DOBA
  denně mimo pondělí 10.00–18.00

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

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

OSLAVY NG 222 / VSTUP ZDARMA
03.–04. 02. | NG 222 – oslavy 222. výročí od založení Spo-
lečnosti vlasteneckých přátel umění, předchůdkyně Národní 
galerie v Praze | vstup do sbírkových expozic a na doprovodné 
programy zdarma 

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

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstupné: základní 220 Kč/snížené 120 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 
Lapidárium a prohlídkový okruh architekturou kláštera 
| vstup zdarma
Sochařská zahrada   Klášterní zahrady s prohlídkovým 
okruhem architekturou kláštera a sochařskými díly předních 
českých umělců | otevřeno denně včetně pondělí, listopad–
únor 10.00–16.00, březen–květen & září–říjen 10.00–18.00 
| vstup zdarma

VÝSTAVA
Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 
14.–16. století   Výstava nabízí atraktivní formou mimořádné 
detaily a souvislosti, které jsou spojeny se středověkým dílenským 
provozem | do 20. 5.

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

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč/snížené 120 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách 
Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky baro-
ka nejen pro nevidomé
Císařská zbrojnice 
Barokní umělecké řemeslo 

VÝSTAVA
Zlatý věk benátské veduty: Canaletto, Marieschi, Guardi  
| od 5. 1. do 25. 3.

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

  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstupné do sbírkové expozice: základní 220 Kč/snížené 120 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Evropské umění od antiky do závěru baroka   Dürer, Cra-
nach, Rembrandt, Ribera, Tiepolo, El Greco, Goya, Rubens nebo 
van Dyck.

VÝSTAVA
Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty   České 
a moravské šlechtické rody připomenou heraldické a genealogické 
památky, archiválie, předměty uměleckého řemesla. | do 4. 3.

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

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

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Umění Asie | do 25. 2.
Loučení s Asií   Využijte poslední příležitosti prohlédnout si 
nejzajímavější díla asijského umění v paláci Kinských | do 25. 2.
Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne | vstupné: 
200 Kč / snížené 100 Kč | do 18. 3.
Upozornění: Expozice Umění Asie bude od 25. února 2018 uza-
vřena. Sbírky se během následujících let přesunou do jiné budovy.

www.kampocesku.cz  galerie, výstavy  101

mailto:info@ngprague.cz
http://www.facebook.com/NGvPraze
http://www.ngprague.cz
http://www.ngprague.cz/exposition-detail/zlaty-vek-benatske-veduty-canaletto-marieschi-guardi/


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

  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstupné: 220 Kč / snížené 150 Kč 

VÝSTAVA
Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař 
a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem | do 25. 2.

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

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Sbírková expozice Umění 19. století od klasicismu k romanti-
smu v Salmovském paláci je momentálně uzavřena

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

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

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně mimo pondělí 10.00–18.00
  vstupné do sbírkové expozice: základní 250 Kč/snížené 150 Kč

SBÍRKOVÁ EXPOZICE
Umění 19., 20. a 21. století | Součástí expozice je sbírka fran-
couzského umění 19. a 20. století a expozice zahraničního 
umění 20. století.
Upozornění: Sbírka mezinárodního umění v 1. patře je uzavřena. 
Expozice v 2. a 3. patře je otevřena do 18. března 2018.

VÝSTAVY
Katharina Grosse: Wunderbild | od 16. 2. 2018 do 6. 1. 2019
Maria Lassnig 1919–2014 (Rakousko) | od 16. 2. do 17. 6. 
Moving Image Department #8: Maria Lassnig. Má animace 
je umělecká forma | od 16. 2. do 9. 9. 
Poetry Passage #6: Radek Brousil, Johan Grimonprez | 
od 16. 2. do 9. 9. 
Introducing Patricia Dauder: Surface, Introduced by Adam 
Budak | od 16. 2. do 9. 9. 
Kosmická architektura Jana Konůpka – akvarely a uhlové 
kresby z let 1926–46 | do 11. 3.

�GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Staroměstské nám. 13, 110 00 Praha 1 (Dům U Kamenného zvonu)
tel.: +420 224 826 391
e-mail: pr@ghmp.cz
www.ghmp.cz (aktualizované informace)

  každé pondělí jsou všechny expozice a výstavy uzavřeny

  BÍLKOVA VILA
Mickiewiczova 1, 160 00 Praha 6 – Hradčany

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

Znovu zpřístupněná vila nabízí kromě ateliéru Františka Bílka 
výstavu sestavenou z několika raných prací a soubor knižní 
tvorby. Cílem expozice je ukázat na vybraných dílech Františka 
Bílka (volné sochy, reliéfy, kresby, grafiky, nábytek, keramika) 
celkový charakter jeho umění a poskytnout tak divákovi výstižný 
názor na osobní přínos Bílka českému a světovému modernímu 
umění.

STÁLÁ EXPOZICE
Otčenáš Františka Bílka a Alfonse Muchy   Komorní výstava 
kreseb a grafik představí dvě rozdílná ztvárnění základní křesťan-
ské modlitby Otčenáš, která patří k důležitým dílům v kontextu 
tvorby sochaře Františka Bílka a malíře Alfonse Muchy. Na své 
první autorské knize Otčenáš pracoval František Bílek už v roce 
1900; s předmluvou Otokara Březiny ji vydal o rok později Nový 
život v Novém Jičíně. Otčenáš Alfonse Muchy vyšel knižně v Paříži 
v roce 1899 a ve stejné době v limitovaném počtu také v Praze 
u nakladatele Bedřicha Kočího. Výběr vystavených prací dokládá 
originální invenci obou autorů, která jim umožnila vytvořit půso-
bivá mystická podobenství, směřující k morální obrodě člověka.

DOPROVODNÝ PROGRAM
11. 02. | 14.00 | Lektorská prohlídka

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

  otevřeno: pouze po telefonické objednávce (+420 775 204 388)

STÁLÁ EXPOZICE
Chýnovské vize Františka Bílka   Stálá expozice nabízí jedi-
nečnou příležitost seznámit se s díly, která mají z větší části přímý 
vztah k chýnovskému domu. Většinu z nich tu Bílek ke konci deva-
desátých let 19. a počátkem prvního desetiletí 20. století vytvořil, 
jiná se stala během jeho života součástí původního interiéru.
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  ZÁMEK TROJA
U Trojského zámku 1, 171 00 Praha 7 – Troja
tel.: +420 283 851 614

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

  v zimní sezoně uzavřeno

  COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC
Karlova 2, 110 00 Praha 1

  otevřeno: stálá expozice út–ne 10.00–16.00, výstava út–ne 
10.00–18.00

  vstupné: zdarma

STÁLÁ EXPOZICE
Historické interiéry v Colloredo-Mansfeldském paláci   Co-
lloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské 
palácové architektury s bohatým stavebním vývojem, propojují-
cím prvky vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými a druhoro-
kokovými úpravami. Prohlídková trasa je budována na několika 
základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost 
především k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám 
objektu. Napomáhá tomu specifická atmosféra paláce, v někte-
rých částech dochovaná v autentickém stavu, jinde poznamenaná 
řadou stavebních úprav i stopami užívání v minulosti. Návštěvník 
se v patnácti zastaveních seznámí s nejcharakterističtějšími prvky 
paláce, s výsledky stavebně-historických a restaurátorských prů-
zkumů, s vlastnickou historií, společenským a kulturním životem 
paláce v minulosti a zároveň se záměry galerie na další využití.

DOPROVODNÝ PROGRAM
17. 02. | 14.00 | Lektorská prohlídka

VÝSTAVA
Sráč Sam / Rozdíl v otázce   Výstava sleduje estetické konotace 
práce sociálně angažované umělkyně Sráče Sama. Svou činností 
přispěla k etickému obratu v umění, přesto nerezignovala na 
vizuální výstupy. Ve své práci reflektuje mimo jiné i zkušenost 
s totalitarismem a zvýšená citlivost vůči uplatňování moci se stala 
jedním z hlavních témat její tvorby | do 25. 2.

DOPROVODNÝ PROGRAM
22. 02. | 18.00 | Komentovaná prohlídka

  DŮM U KAMENNÉHO ZVONU
Staroměstské nám. 13, 110 00 Praha 1

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

VÝSTAVA
The Reunion of Poetry and Philosophy   Výstava představí 
dvojici čínských umělců, Zhang Xiaoganga a Wang Guanga, kteří 
jsou dnes součástí světové umělecké scény. Začínali v osmdesá-
tých letech, kdy se v neoficiálních kruzích rodilo nezávislé čínské 
umění v několika epicentrech inspirované kusými informacemi 

z málo dostupných materiálů o západním umění. Lü Peng, který 
je autorem syntetické práce o současném čínském umění a teo-
retikem hned několika generací čínských tvůrců, připravuje tuto 
výstavu jako konfrontaci dvou linií charakterizujících tamní vývoj 
výtvarného myšlení. Jedna čerpá z poetických a literárních zdrojů 
a druhá převážně z filozofických základů. V díle obou vystavujících 
budou tyto linie reprezentovány aktuální tvorbou, která vznikla 
z velké části z inspirace duchovní atmosférou Prahy. Doprovodí 
je výběr fotografií Xia Quana dokumentujících atmosféru přelo-
mových osmdesátých let, kdy se rodila nezávislá čínská kultura | 
otevřeno | od 9. 2. do 20. 5.

  DŮM FOTOGRAFIE
Revoluční 5, 110 00 Praha 1

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

VÝSTAVA
Vladimír Ambroz: Akce   Dosud prakticky neznámá činnost 
Vladimíra Ambroze (*1952) na poli performance, intervencí do 
veřejného prostoru a projevů blízkých inscenované fotografii 
trvala jen několik let. V druhé polovině 70. let patřil k okruhu 
brněnské umělecké scény působící vně tehdejších oficiálních in-
stitucí. Ambrozovy práce z tohoto období rozrušují hranici mezi 
uměním a životem a jsou otevřeny konceptuálním tendencím. Re-
flektují obecná civilizační témata a současně reagují na atmosféru 
vrcholící normalizace. V prostředí československé performance 
jsou unikátní důrazem na výraz fotografické dokumentace. Jejím 
cílem bylo nejen zaznamenat provedené akce, ale vytvořit vý-
znamotvorný obraz, jehož působení se blíží postupům umělecké 
fotografie. Výstava „Vladimír Ambroz: Akce“ se v autorské instalaci 
ohlíží za tím, co z tohoto umělcova období může nést obecnější 
význam. Protože se nedochovaly téměř žádné autentické fotogra-
fické zvětšeniny Ambrozových aktivit, jsou většinou prezentovány 
prostřednictvím novodobých tisků z původních negativů. Vedle 
nich výstava obsahuje i torzo dobové výstavy, filmovou dokumen-
taci performancí a po třiceti pěti letech i realizaci autorova díla 
Videohabitation z roku 1981 | od 30. 1. do 29. 4.

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

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

VÝSTAVA
Akvizice GHMP   GHMP obnovila svou akviziční činnost před pěti 
lety po dlouhé předchozí pauze. Začali jsme skromně – nákupem 
odkládaných akvizic z dlouhodobé výstavy s výmluvným názvem 
„Po sametu“. Byl to první pokus o doplnění alespoň jednoho seg-
mentu naší velmi nesourodé a vcelku nahodile utvářené sbírky, 
která sice vznikala díky darům umělců městu Praha už během 
posledních dekád 19. století, ale programové a zároveň tendenční 
akvizice nastaly až s oficiálním vznikem instituce v roce 1963. 
V 80. letech minulého století se pak GHMP mohla pochlubit řa-
dou zajímavých zisků z tehdy objevných výstav zaměřených na 
bílá místa v historiografii naší scény. Devadesátá léta byla spíše 
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érou občasných darů od mladší generace umělců a situace se 
v konkurenci stále aktivnějších soukromých sběratelů, kteří těžili 
z mohutnícího trhu a aukcí, zdála být bezútěšná. Galerie veřejno-
právního sektoru se ocitly na jeho okraji bez šance zasáhnout do 
soutěže o pozoruhodná díla z restitucí. GHMP má v současnosti 
díky porozumění ze strany svého zřizovatele možnost už popáté 
získat díla od autorů, jež dlouhodobě sleduje a uspořádala jim 
výstavu. Tato vazba je důležitá jak z hlediska programu nákupů, 
tak z hlediska efektivního nakládaní s kapitálem přiděleným 
magistrátem přímo pro tento úkol. Jednak se tímto systémem 
GHMP posouvá ke zřetelněji vyprofilované kolekci, která odpovídá 
sledovaným tématům vytyčeným ve výstavním programu, a jed-
nak těží ze vztahů s konkrétními osobnostmi, které recipročně 
přizpůsobují své ceny možnostem našeho rozpočtu. Naše výstava 
představí výběr z minulých čtyř let a otevře vhled do struktury 
sbírek, jež těmito kroky postupně získávají na ucelenosti, a směřují 
tak k budoucí stálé expozici | do 29. 4.

DOPROVODNÝ PROGRAM
15. 02. | 18.00 | Komentovaná prohlídka s kurátorkami 
a vybranými umělci

  DOPROVODNÝ PROGRAM
24. 02. | 15.00 | Lektorská prohlídka Domu U Kamenného 
zvonu zaměřená na jeho historii | vstupné 60 Kč

VETŘELCI A VOLAVKY S GHMP
  komentované procházky s Pavlem Karousem

17. 02. | 15.00 | Praha 4 – Sídliště Pankrác I. (sraz ve vesti-
bulu stanice metra Pankrác)
24. 02. | 15.00 | Praha 4 – Sídliště Pankrác III. (sraz na au-
tobusové zastávce Ryšánka)

POMNÍK JANA PALACHA NA ALŠOVĚ NÁBŘEŽÍ
  odborné komentáře lze objednat na edukace@ghmp.cz, zdarma

PŘÍBĚHY PRAŽSKÝCH SOCH A SOUSOŠÍ
  prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP 
v zajímavých kontextech

  vždy v úterý od 17.30 v Edukačním centru v Colloredo-Mansfeldském 
paláci, cena 50 Kč

CYKLUS PŘEDNÁŠEK I.
06. 02. | Poznámky k reliéfu z Juditina mostu
20. 02. | Karlův most

CYKLUS PŘEDNÁŠEK II.
13. 02. | Tvorba Aloise Sopra
27. 02. | Zobrazení umělce v sochařství

�GALERIE A–Z

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

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

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

  ARTINBOX GALLERY
Perlová 370/3, 110 00 Praha (Dům v Kisně)
mobil: +420 777 748 433
e-mail: nadia@artinbox.cz
www.facebook.com/ArtinboxGallery
www.artinbox.cz

  otevřeno: út a čt 16.00–18.00, nebo na vyžádání: +420 777 748 433
  aktuálně sledujte naše stránky na facebooku: Artinbox – galerie fotografie

VÝSTAVA
Alexandr Hackenschmied: Skromný prorok nových vizí. 
Výstava k 110. výročí narození autora. Před 110 lety se na-
rodil Alexandr Hackenschmied (17. 12. 1907 Linec – 26. 7. 2004 
New York City), později Alexander Hammid, český a americký 
fotograf, publicista, kameraman a režisér. Patřil k nejvýznam-
nějším osobnostem české filmové a fotografické avantgardy 

Alexandr Hackenschmied: Maya (Odpolední osidla), 1943
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a stal se jedním z mála českých držitelů ceny americké filmové 
akademie Oscar za film Žít! Výstava představuje jeho zájem nejen 
o výtvarnou a experimentální stránku fotografie, ale také sociálně 
dokumentární aspekt jeho tvorby. Představujeme snímky z doby 
kdy žil a tvořil v Československu, dále z cest, kdy provázel Jana 
Antonína Baťu na cestách po světě, a následně jeho tvorbu poté, 
co koncem 30 let emigroval do USA. | kurátorky: Petra K. Hammid, 
Nadia Rovderová | do 27. 2. 

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

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

        
VÝSTAVA
Eliška Stejskalová / Smells Like a Table   Vidět zvuk a slyšet 
obraz. Tyto netradiční způsoby vnímání se ve své instalaci snaží 
přiblížit Eliška Stejskalová, která se dlouhodobě věnuje zkoumání 
subjektivity zobrazení. Pokouší hranice a hledá mezery u objek-
tivního média, jakým je fotografie | od 24. 1. do 25. 2.

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

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: út–so 15.00–22.00 a po dobu konání programu

VÝSTAVA
Pavel Příkazký | vernisáž výstavy 9. 2. v 19.00

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

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

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

  vstupné: základní 180 Kč, snížené 90 Kč

Největší centrum současného umění v České republice   
Multifunkční prostor pro prezentaci mezinárodního i českého 
umění, architektury a designu. Kromě výstavních prostor zde 
najdete kavárnu, knihkupectví a designový obchod.

VÝSTAVY
DeTermination   Doposud největší samostatná výstava v Čes-
ké republice českého multimediálního umělce Daniela Pešty, 
DeTermination, představuje výběr jeho děl dotýkající se otázky 
genetické, rasové a sociální determinace člověka, za které byl letos 
oceněn na londýnském bienále | od 26. 1. do 7. 5. 
VIVA LUBOŠ PLNÝ!   Tvorba Luboše Plného má charakter celo-
životního konceptuálního projektu, ve kterém je výtvarná práce 
úzce propojena s quasi-vědeckými experimenty na vlastním těle. 
Výstava je koncipována s jistou nadsázkou jako hommage životu 
a dílu tohoto umělce-autodidakta a jeho úspěchu na mezinárodní 
výtvarné scéně | do 12. 3.
Projektil 33   Jedenáct realizací architektonického ateliéru Pro-
jektil v rukou předních současných fotografů a umělců | do 4. 3.

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

  GALERIE 9 – VYSOČANSKÁ RADNICE
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9
tel.: +420 236 041 292
http://galerie9.cz

  otevřeno: po–čt 10.00–19.00

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

Eliška Stejskalová / Barrier 1, 2017
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VÝSTAVY
„Na střeše světa“ – Pavel Bém – fotografie | do 8. 2. 
Dana Nováková a její absolventi   Výstava k šedesátinám kera-
mičky a pedagožky, absolventi = vystavující: Václav Jaroš, Marcela 
Schneiberková, Andrea Honejsková, Jiří Spurný, Tereza Hrušková, 
Ondřej Nápravník, Marie Černá, Monika Nováková, Tomáš Honz, 
Ondřej Ehlen, Jakub Kučera, Tereza Tomšů, Kateřina Šimánková, 
Stanislava Čechová | od 13. 2. do 8. 3.

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! 
07. 02. | 17.00–19.00 | výtvarná technika zentangle
14. 02. | 17.00–19.00 | malování na kameny
21. 02. | 17.00–19.00 | výroba loutky z papíru
28. 02. | 17.00–19.00 | malování voskovkami  

+ enkaustika

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.

28. 02. | 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. 

  GALERIE CESTY KE SVĚTLU  
ZDEŇKA HAJNÉHO

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

  otevřeno: út–ne 14.00–19.00

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

DOPROVODNÝ PROGRAM
Vesmírná píseň – hudebně obrazová fantazie | út a ne v 15.00
Putování vesmírem – hudebně poetická kompozice | so a ne 
v 17.00
Večerní pořady v 2. patře galerie: www.zdenekhajny.com
Velkoplošné projekce

VÝSTAVA
Martin Šrámek: „Za hranicemi snů“ | do 25. 2.

  GALERIE „D“ PORTHEIMKA
Štefánikova 68/12, 150 00 Praha 5
www.ilko.cz; www.galerieportheimka.cz

  otevřeno: út–ne 13.00–18.00
  vstup zdarma

VÝSTAVA
ILKO (Alexandr Iljuščenko): „Svět a Světlo“   Výstava ole-
jů na plátně a kreseb především s přírodní tematikou, nechybí 
však  ani zátiší, portrétní a figurální malba. Ilko je novoromantik 
těžící z impresionistického a symbolistního způsobu malby. Je 
znám jako „malíř světla“ a jeho paleta je pestrá stejně jako jeho 
inspirace. Ilkovy obrazy mají duši a v tom je jejich síla | do 11. 3.
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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, Taberyová, 
Viková, Volf, Wernerová ad.

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

  otevřeno: výstava – út, st, čt 11.00–18.00

VÝSTAVA
Jan Vičar: Vlčí hřbet / Le dos du loup   Vystavující autor, žijící 
střídavě v lese na Vysočině a ve Francii, představí svoji poslední 
tvorbu. Obraz Vlčí hřbet je záznamem konkrétního místa v Arde-
nách | od 13. 2. do 15. 3.
Těšíme se na vaši návštěvu!

  GALERIE HOLLAR
Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1
mobil: +420 737 288 310
e-mail: hollar@hollar.cz
www.hollar.cz

  otevřeno: út–ne 10.00–12.00, 13.00–18.00

VÝSTAVA
Vladimír Suchánek – Litografické příběhy   „Když jsme si 
s Vladimírem Suchánkem povídali nad jeho grafikami, použil 
v souvislosti s jednou svou bohatě lavírovanou litografií magic-
ký výraz ovládaná náhoda. A řekl to jen tak mezi řečí, jaksi na 
okraj, pokorně, přestože tím jasně definoval celý svůj umělecký 
postoj. V těch dvou slovech velmi trefně shrnul své výtvarné 
know how…“ / úryvek textu z katalogu výstavy | vernisáž: 28. 1. 
v 17.00; výstava potrvá do 25. 2.

DOPROVODNÝ PROGRAM
07. 02. | 16.00 | Hudební podvečer s Grafičankou
14. 02. | 16.00 | Autor s uměleckým tiskařem Petrem Kor-
belářem předvedou vznik a tisk litografie
21. 02. | 17.00 | Komentovaná prohlídka výstavy s Vladi-
mírem Suchánkem

  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
Jaroslav Šusta   Malá výstava k nedožitým 90. narozeninám 
| od 1. 2. do 8. 2. 
Výstava ze sympozia GLF v Lehnicích na Slovensku – I. Pi-
ačka, M. Komáček, B. Eliáš, J. Kopejtková, J. Čutek, T. Hřivnáč, 
Z. Tománek, J. Tichý | od 10. 2. do 28. 2.

Tomáš Hřivnáč, Modré nebe, 2017, 70 x 50 cm, akryl, plátno
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  GALERIE LAZARSKÁ
Lazarská 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 523 739
www.galerie-lazarska.cz

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

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

Václavská 7. 120 00 Praha 2

Jakub Luke‰

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

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

Mgr. Petr Luke‰

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

L U K E ·

VÝSTAVY
Česká tvorba XX. století a současná česká tvorba – F. Tichý, 
O. Janeček, L. Jiřincová, J. Kudláček, V. Plocek a další | do 9. 2.
Tomáš Janeček – fotografie | od 12. 2. do 9. 3.

  GALERIE MILLENNIUM
Tržiště 5, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 534 584–7
e-mail: gallery@gallerymillennium.cz
www.gallerymillennium.cz

  otevřeno: út–ne 12.00–18.00

VÝSTAVA
Současná česká a slovenská grafika | od 6. 2. do 6. 3.

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

  otevřeno: denně 10.00–17.00

VÝSTAVA
René Wirths (*1967, Německo) – obrazy | do 8. 3. 

  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
Jiří Kolář – „S dírou v hrudi živoří naše naděje“   Výstava 
představuje výtvarníka a básníka Jiřího Koláře /1914–2002/ hlá-
sícího se k civilizmu pražské Skupiny 42, básníka a výtvarníka, 
který uskutečnil živý průnik mezi poezií a výtvarným uměním. 
Výstava představí více jak 60 prací koláží, proláží, roláží, muchláží, 
autokoláží, chiasmáží, závěsných básní, kolážovaných objektů, ale 
i grafických listů z let 1960–1990 | do 25. 2.

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

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

VÝSTAVA
Alice Neugebauerová (1968)   Pochází z Čelákovic. Je absol-
ventkou Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze. Zde vystu-
dovala u profesora Zdenka Majznera obor propagační grafiky, 

Jiří Kolář, Jablko, 1983, koláž, objekt

MICL (Michal Novotný), Sloníci, litografie, 2017

108  galerie, výstavy



kterému se věnuje doposud. Kromě užité grafiky se věnuje volné 
tvorbě, kreslí a maluje zejména pastelem. Obrazy Alice Neuge-
bauerové jsou symbiózou snu a skutečnosti – realita ale vždy 
jako by byla obestřena snem. I když její práce působí navenek 
klidně, jsou při bližším pohledu nabité zvláštním vnitřním napě-
tím. Každý obraz má svůj vlastní příběh, který se odráží do všech 
ostatních. Alice Neugebauerová je již třetí v řadě výtvarníků svého 
rodu. Předci Rudolph a Joseph Neugebauer byli malíři. Joseph 
Neugebauer byl významným portrétistou Vídeňského dvora a jeho 
díla jsou zastoupena například ve sbírkách rodu Auerspergů na 
zámku Žleby. Účastní se soutěží a výstav doma i v zahraničí, kde 
byla v oblasti grafiky mimo jiné oceněna mezinárodní porotou 
OSN v Mexico City. Její práce jsou zastoupeny v domácích i zahra-
ničních sbírkách. Civilním zaměstnáním je kreativní grafik. Věnuje 
se grafickým projektům, tvorbě plakátů, úpravě knih a časopisů, 
drobným ilustracím a počítačové grafice. Žije a pracuje v Praze 
| od 1. 2. do 28. 2. 

  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
Když barvy tančí   Výstava obrazů pražské malířky Aleny Koz-
lerové (1963). Poprvé se setkala s kresbou a malbou v šestnácti 
letech, kdy navštěvovala kurzy kresby při OKD v Praze 3. K umění 
se vrátila až před pěti lety, kdy odjela se skupinkou malířských 
nadšenkyň malovat na ostrov Ischia. Tam s akad. malířkou Mi-
mozou Botsin podnikla první krůčky směrem k umění a začala se 
učit vnímat svět jinýma očima. Letním plenérem si „podmanila“ 
i francouzskou Provence. V malbě našla vnitřní radost ze života. 
V ateliéru Pragaprima se začala učit krok za krokem ovládat ama-
térské malířské nadšení u akad. malířů Michala Pěchoučka, Lukáše 
Bradáčka a Ing. Miloše Novotného. Přišly první malířské barevné 
exploze na plátně a realita. „Při malování každého obrazu vždy 
procházím obdobím hledání vlastní cesty k uchopení toho, co 
vidím a co chci vyjádřit. V tom jsou moji učitelé úžasní – pochopili 
mě, pochopili mou cestu a moje vidění světa,“ říká autorka. V ate-
liéru maluje dodnes, účastní se workshopů a plenérů v okruhu 
lidí stejně „poznamenaných“ radostí z malování…| do 23. 2.

STÁLÁ EXPOZICE
Obrazy Ivana Mládka, Františka Ringo Čecha a Rosti Osičky.

  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: e-mail:  
scarabeus@galeriescarabeus.cz, mobil 603 552 758.

LETENSKÝ MASOPUST
03. 02. | 10.30 | Zahájení masopustu | Strossmayerovo ná-
městí, před kostelem Sv. Antonína, Praha 7 | program masopustu: 
www.facebook.com/letenskymasopust/

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 loutkových 
divadel. Mnohá vznikala v umělecky orientovaných rodinách s vlas-
teneckým a literárním cítěním. Do historie rodinných loutkových 
divadel se tak nesmazatelně zapsali Josef a Amálie Mánesovi, Václav 
Levý, Mikoláš Aleš, Artuš Scheiner, Karel Štapfr, Adolf Kašpar, Fran-
tišek Kysela a mnozí další. Návrhy loutek vytvářeli sochaři, řezbáři i 
malíři, například Bohuslav Sucharda, Jan Král, Karel Svolinský, Karel 
Štapfer. V současné době počítačů, televizí a mobilů by se rodinné 
loutkové divadlo mohlo stát prostředkem kreativní mezigenerační 
hry, která umožní nejen rozvoj fantazie a výtvarného cítění, ale 
také slovní zásoby dětí. Výstava je uspořádaná na počest zařazení 
Loutkářství na Slovensku a v Česku do Reprezentativního seznamu 
nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

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

  otevřeno: út–so 11.00–18.00, ve státní svátky zavřeno
  vstupné: senioři, děti, studenti, ZTP a držitelé Zákaznické karty 
Pražské plynárenské zdarma, ostatní 50 Kč
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VÝSTAVY
Vladimír Renčín 
(1941–2017)   Vý-
stava, na kterou Vás 
zve Pražská plyná-
renská, představuje 
Renčínovu tvorbu za 
více než padesát let. 
Jeho humorné kresby 
doplňují originální ar-
tefakty z  ateliéru, ale 
též večerníčky, které 
potěší hlavně děti. 
Renčínovy kresby jsou 
často kousavé, protože 
takový humor je, přes-
to jde o  humor milý 
a přátelský | do 10. 2.

František Kobliha (1877–1962)   Koblihovo dílo tvoří jeden 
z vrcholů české grafiky 20. století. Výstava v Galerii Smečky je 
průřezem nejsilnějšího období jeho tvorby. V grafice vynikl pře-
devším v dřevorytu, ale i v leptu a litografii. Vytvořil si vlastní 
typický styl, charakteristický snovými a melancholickými vizemi. 
Výstava je doplněna souborem autorových exlibris a výběrem 
z jeho knižní tvorby. K výstavě vychází první monografie Františka 
Koblihy | do 7. 4.

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

  otevřeno: denně 11.00–19.00

         
VÝSTAVA
Martin Kuriš: „Cesta do Egypta“ | od 2. 2. do 18. 3.

  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
Napůl – SEDLO a Štěpán Molín   Studentský malířský projekt je 
realizován pouze pro daný prostor a má experimentální charakter 
| od 20. 2. do 16. 3.

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

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

VÝSTAVA
Vendula Chalánková – AU!   Výstava s víceznačným názvem, 
který je možné dešifrovat jako astronomickou jednotku délky, 
prošlou pražskou espézetku, chemickou značku zlata i nejčastější 
citoslovce bolesti. K vidění bude jak reprezentativní výběr obra-
zů Venduly Chalánkové z posledních let, tak i premiérová série 
osobních „tragikomiksů“ nebo autorčiny animace vytvořené pro 
Českou televizi | kurátor Radek Wohlmuth | od 8. 2. do 15. 4.

DOPROVODNÝ PROGRAM
22. 02., 15. 03., 12. 04. | 18.00 | kurátorské prohlídky
17. 03., 21. 04. | 17.00 | autorské prohlídky

MALÁ GALERIE
Město a krajina – Libuše Pilařová Kverková   Výstavou kraji-
nomaleb z Jižních Čech a pražských motivů oslavuje akademická 
malířka významné výročí. Autorka se řadí mezi moderní realisty 
a kromě krajinných motivů a obrazů milované Prahy se zabývá 
malbou zátiší | od 2. 2. do 28. 2.

FRESH SENIOR KLUB / VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
PRO SENIORY
Villa Pellé – Praha 6, Atrium a KC Vozovna – Praha 3, Písecká brána 
– Praha 6
www.freshsenior.cz

  info a rezervace: út–pá 10.00–14.00, tel.: 224 326 180, info@porteos.cz
  pořádá spolek PORTE za finanční podpory MČ Praha 6
  vstup zdarma

05. 02. | 17.00 | Koncert hobojisty Jana Thuriho a jeho 
hostů z Japonska. Komorní koncert předního českého hobojisty 
současnosti Jana Thuriho a jeho přátel z Japonska, Yusuke Ikeda 

Martin Kuriš, Osídlení, olej na plátně, 280 x 200cm, 2016
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– fagot, Misuzu Inoue – klavír. Program: skladby J. S. Bacha, 
A. Vivaldiho, A. Marcella, R. Schumanna, F. X. Thuriho a F. Poulenca 
| Atrium Žižkov 
06. 02. | 16.00 | Zdravé oči – lepší zrak. Základní cvičení pro 
zlepšení zraku a pohodu očí s profesionálním lektorem Pavlem 
Kořánem. Ukážeme si, jak uvolňovat oči, představíme si základní 
principy zlepšení zraku a zaměříme se na prevenci. Přednáška 
bude zakončena praktickými ukázkami v zahradě Villy Pellé | 
Villa Pellé
12. 02. | 16.00 | Jak dosáhnout změny ve svém životě III. | 
Poslední z cyklu certifikované koučky Mgr. Mileny Židlické nejen 
o koučinku, ale i o cestě k motivaci, o úskalích lidské komunikace, 
vnímavosti, podnětech a reakcích, které člověk vysílá svému okolí 
a jak okolí může tyto podněty chybně vyhodnotit | KC Vozovna
13. 02. | 16.00 | Od vědy k mikrofonu, od mikrofonu ke 
knize s Václavem Větvičkou. Povídání známého a oblíbeného 
popularizátora vědy a botanika, spisovatele RNDr. Václava Větvičky 
o své životní pouti a profesních cestách od konce 80. let prakticky 
dodnes. Beseda bude prokládaná autorským čtením. V. Větvička 
rád poskytne zájemcům autogramy | Písecká brána
19. 02. | 15.50 | Návštěva Českého rozhlasu. Český rozhlas 
je fenomén, který letos oslaví 95 let od svého prvního vysílání 
ve Kbelích. Budovu rozhlasu, informace o vysílání, o lidech, kteří 
v rozhlase zanechali nesmazatelnou stoupu, s ukázkami zázemí 
vysílání, nám poskytne moderátor a dramaturg Tomáš Černý. Sraz 
před budovou Českého Rozhlasu | Český rozhlas, Vinohradská 12, 
Praha 2 | rezervace nutná!
20. 02. | 16.00 | Na stupních vítězů. Citlivé a místy úsměvné 
portréty představují pět atletů, kteří se ve skromných podmín-
kách připravují na 18. mezinárodní seniorské mistrovství světa ve 
finském Lahti. Film představí seniory, kteří se nenechají odradit 
vysokým věkem a se svěží myslí v obdivuhodné kondici a pozi-
tivním přístupem ve zdolávání překážek se připravují na závody. 
Snímek nahlíží i do soukromí atletů, kteří se nebojí čelit výzvě 
vyhrát | Villa Pellé
26. 02. | 16.00 | Fresh Memory – Jogging pro svěží pa-
měť. Přijďte si procvičit své neurony a zlepšit tak svojí paměť 
na druhé letošní lekci Fresh memory s certifikovanou trenérkou 
paměti III. stupně, Mgr. Adrianou Rohde Kabele. Lekce na sebe 
nenavazují, ale jsou připravené jako celostní trénování paměti, 
zaměřené tematicky. Tématem bude Gastronomie | KC Vozovna
27. 02. | 16.00 | Rozhlasové příběhy s Tomášem Černým | 
Československo bylo 2. zemí v Evropě, která zavedla pravidelné 
rozhlasové vysílání. Od roku 1923 se posluchači setkávali s osob-
nostmi a pořady, z nichž některé vešly do obecného povědomí, na 
jiné se dávno zapomnělo. Hlasy, které dnes a denně promlouvaly 
éterem, patřily lidem jako my. Některé rozhlasové pořady prová-
zely každodenním životem celé generace a přitom málokdo zná 
okolnosti jejich vzniku či tvůrce. Příběhy z rozhlasových redakcí, 
chodeb a studií vypráví reportér a dokumentarista Tomáš Černý. 
Přehrává unikátní snímky z bohatého rozhlasového archivu a do-
plňuje k nim souvislosti, na které se případně zeptáte | Villa Pellé

PRAVIDELNÉ KURZY FRESH SENIOR 
Villa Pellé

Výtvarný kurz s ak. mal. Miladou Gabrielovou | úterý 
10.00–12.00 a 12.00–14.00
Kondiční a rehabilitační cvičení | středa 10.00–11.00
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
Cvičení pro pevný střed těla | čtvrtek 11.05–12.05
Informace, rezervace míst a přihlášky na kurzy Fresh senior: 
út–pá 10.00–14.00 na tel.: 224 326 180 nebo na e-mailu: 
info@porteos.cz (rezervace místa možná pouze u pořadu 
uvedeného v programu)

  GALERIE VLTAVÍN
Masarykovo nábř. 36, 110 00 Praha 1
tel.: +420 604 215 296
e-mail: nabrezi@galerie-vltavin.cz
www.galerie-vltavin.cz

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

VÝSTAVA
Identita – Zuzana Dvorská Šípová   „Výstava s názvem Iden-
tita je cyklus obrazů, ve kterém jsem zpracovala ukryté relikvie 
z totálního nasazení mého dědy. Bohužel není několik let mezi 
námi a s pomocí babičky a mnoha dokumentů jsem hledala 
příběh těchto věcí. Jsou to zvětšené fragmenty konkrétních 
věcí, které jsou spojeny s touto nelehkou dobou,“ říká autorka 
| od 6. 2. do 4. 3.
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  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

  LEICA GALLERY PRAGUE
Školská 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 211 567
e-mail: lgp@lgp.cz
www.facebook.com/LeicaGallery
www.lgp.cz

  otevřeno: po–pá 10.00–21.00, so+ne a státní svátky 14.00–20.00
  vstupné: dospělí 70 Kč; studenti a senioři od 60 let 40 Kč; rodinné 
vstupné 140 Kč; studenti uměleckých škol a školní skupiny nad 
10 osob s doprovodem 30 Kč; ZTP, ZTP/P, děti do 12 let a novináři 
zdarma

Leica Gallery Prague je fotografická galerie, která je součástí 
celosvětové nadnárodní sítě Leica Galerií. Sídlí v centru Prahy, 
výstavní prostory doplňuje kavárna a fotografické knihkupectví. 
Galerie také pořádá večerní besedy s významnými osobnostmi 
fotografie, fotografické workshopy, lektorské programy pro stu-
denty a zabývá se prodejem uměleckých fotografií.

VÝSTAVA
Marek Musil: World on Fire   Přední český módní fotograf Marek 
Musil nám zprostředkuje nezaměnitelnou svobodomyslnou atmo-
sféru amerického festivalu Burning Man, zachytil také nejznámější 
odnože festivalu v Izraeli a v Jihoafrické republice | od 1. 2. do 8. 4.

LEICA GALLERY CAFÉ
Fotografie – Tomáš Gaberle | od 30. 1. 
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

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

Moje země   Výstava představuje velkoformátové fotografie 
Pavla Radosty, redaktora a fotografa časopisu Moje země, který 
cestuje po České republice a hledá ty nejzajímavější záběry kra-
jiny, památek a lidí. Nevšímá si přitom pouze notoricky známých 
a nejnavštěvovanějších cílů, ale soustřeďuje se na méně známá, 
ovšem o to působivější místa naší země. Vystavené fotografie 
doprovází autor krátkými glosami a komentáři, které doplňují 
obraz o další osobitý rozměr. Výstavu pořádají Národní knihovna 
ČR a časopis Moje země | přízemí | od 25. 1. do 7. 3. 

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

  otevřeno: denně mimo pondělí 12.00–19.00
  vstup zdarma

VÝSTAVA
Richard Horák – Tajemná Praha | od 25. 1. do 4. 3.
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Jany Hradcové. Tvorba 
všech více než deseti 
vystavujících svou kva-
litou přesahuje geogra-
fické ukotvení. Autoři 
kvalitou své tvorby za-
sahují do celé republiky 
a často do zahraničí, 
kde úspěšně prezentují 
české sochařství a de-
sign. Výstavy se účastní 
např. Jan Benda, Pavel 
Drda, Jana Krejzová, 
Ivo Chovanec, Naděžda 
Potůčková, Mirek Oliva, 
Miloslav Svoboda, Hele-
na Ladová Lišková, Jitka 

Wernerová, Valerie Stehlíková. Kurátorka výstavy Dita Hálová | 
od 21. 2. do 10. 3.

  OBECNÍ DŮM
nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 002 101
e-mail: info@obecnidum.cz
www.obecnidum.cz

  výstavy otevřeny: denně 10.00–19.00 
  další program viz rubrika Kulturní domy

DLOUHODOBÉ VÝSTAVY
Blanka Matragi   K 30. výročí tvorby Blanky Matragi. Světově 
proslulá módní návrhářka Blanka Matragi navazuje na úspěšnou 
výstavu z roku 2006 a představuje svou tvorbu – zejména šaty, 
oděvní doplňky, ale také sklo, porcelán, sochy, lustry, šperky, 
grafiky aj. | prodlouženo do 31. 12. 2020

  vstupné: plné 260 Kč, snížené 155 Kč (pro návštěvníky nad 60 let, 
studenty SŠ a VŠ do 26 let, držitele průkazů ZTP, ZTP/P), rodinné 
550 Kč (1–2 dospělé osoby a 1–3 děti do 18 let), školní skupiny (ZŠ, 
SŠ, VŠ) 85 Kč za osobu (při minimálním počtu 10 studentů), 10% 
sleva z plného vstupného 235 Kč pro držitele Opencard nebo Lítačky, 
zvýhodněné: 1 Kč pro děti do 10 let v doprovodu rodičů, pedagogický 
doprovod skupiny minimálně 10 studentů, zdarma: držitelé AMG 
(Asociace muzeí a galerií)

Kamil Lhoták – Retrospektiva   Výstava nabídne přes 120 
obrazů věhlasného malíře Kamila Lhotáka, jednoho z nejpo-
pulárnějších českých malířů vůbec. Zastoupeny budou všechna 
zásadní Lhotákova motivická témata. Vystavená díla pochází ze 
státních i soukromých sbírek, řada z nich bude vystavena vůbec 
poprvé. Výstavu bude po celou dobu provázet bohatý doprovodný 
program | www.retrogallery.cz | od 7. 2. do 22. 4.

  NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 604 870 607
e-mail: info@novasin.org
www.novasin.org

  otevřeno: denně mimo pondělí 11.00–18.00

VÝSTAVY
Nové sdružení pražských umělců   Devatenáct tvůrců – de-
vatenáct výtvarných vizitek, to je společná přehlídka výtvarného 
spolku Nové sdružení pražských umělců v Nové síni. Nové sdružení 
pražských umělců, patří s ohledem na dobu svého vzniku v roce 
1992 mezi nejstarší aktivní novodobé umělecké spolky. Prošlo jím 

přes dvě stovky 
malířů, sochařů, 
grafiků a fotogra-
fů a má za sebou 
ke stovce kolek-
tivních výstav 
doma i  v zahra-
ničí. Je jen málo 
malířských smě-
rů, kterými by se 
někdo z  umělců 
zastoupených na 
přehlídce, nevy-

dal. Všichni tvůrci jsou ovšem natolik silnými a natolik vyhraně-
nými osobnostmi, že setkají-li se na společné výstavě, nemůže 
jeden zastínit druhého. Obrazně řečeno, všechny výtvarné hlasy 
zde zastoupené, mají svou melodickou a rytmickou samostatnost, 
a ačkoliv jsou často vedeny ve vzájemném protipohybu, nakonec 
se spojují ve výtvarně a obsahově logický celek. Šíře a kvalita 
uměleckého záběru na výstavě tvůrců převážně starší generace, 
z nichž někteří už dlouho spoluurčují současné výtvarné umění, 
zároveň nabízí jednu z možných variant odpovědi na otázku, jaký 
je aktuální stav domácí výtvarné scény. Je to odpověď ucelená, vr-
cholně zajímavá a ve svém vyznění optimistická | od 7. 2. do 18. 2.
Sdružení výtvarných umělců keramiků – „Z jihu z jílu“   Vý-
stava pořádaná Sdružením výtvarných umělců keramiků autorů 
spojených s Jihočeským krajem, absolventů Střední umělecko-
průmyslové školy Bechyně a především propojených s řemeslnou 
a uměleckou tradicí keramiky v této oblasti. Za poslední půl století 
se formovalo několik silných generací umělců a sochařů, které 
spojuje společný jmenovatel - práce s keramickými hmotami 
v nejrůznějších výtvarných pojetích. Různost pohledů určená 
nejen generačním odstupem vytváří citlivé konfrontační chvění, 
umocněné osobitou instalací výstavy hledající vazbu na místo 
- prostředí vzniku díla nebo na místo určení díla v instalačním 
koncepci Dity Hálové, podpořené grafickým designem výstavy 

Naděžda Potůčková
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Střední křídlo Pražského hradu; v pozadí 

věže Svatovítské katedrály

Central Wing of Prague Castle. St Vitus 

Cathedral’s towers in the background

Mittlerer Flügel der Prager Burg. Im Hintergrund 

die Türme des St. Veitsdoms

Центральное крыло Пражского Града. На заднем 

плане башни Кафедрального собора св. Вита

Hlavní loď kaple sv. Kříže 

s nástropními freskami 

od V. Kandlera (19. stol.)

Nave of the Chapel 

of the Holy Rood with 

its ceiling frescos by 

V. Kandler (19th century)

Hauptschiff  

der Heilig-Kreuz-Kapelle 

mit Deckenfresken 

von V. Kandler (19. Jh.)

Главный неф 

часовни св. Креста 

с потолочными 

фресками художника 

В. Кандлера (19 век)

Detail nástropní fresky 

Abrahámova oběť

Close-up of the ceiling fresco 

called Abraham‘s Sacri ce

Detail des Deckenfreskos 

Abrahams Opfer

Деталь потолочной фрески 

на сюжет жертва Авраама

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

Pražský hrad
nádvořími do zahrad

�  4 jazykové mutace, 200 stran

�  k dostání na adrese redakce 

�  prodejní cena 250 Kč

1 + 1 zdarma

KAM_Prazsky hrad PP_upr2.indd   4 05.12.16   10:51



 zpražský hrad
  PRAŽSKÝ HRAD

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

 A většina historických památek na Pražském hradě má bezbariérový 
vstup

Pražský hrad – sídlo českých knížat a králů od konce 9. století 
se vyvíjí nepřetržitě po celých jedenáct set let. Dnes je sídlem 
prezidenta republiky. Konají se zde slavnostní státní akty, vý-
znamné koncerty, výstavy.

INFORMAČNÍ STŘEDISKA PRAŽSKÉHO HRADU 
II. nádvoří tel. +420 224 372 423, 224 372 419, III. nádvoří  
tel. +420 224 372 434, 224 372 435, info@hrad.cz, otevřeno 
denně 9.00–16.00

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  9.00–16.00. Ka-
tedrála sv. Víta 9.00–16.00 (v neděli po ukončení bohoslužeb od 
12.00, poslední vstup vždy v 15.40). Velká jižní věž 10.00–17.00. 
Expozice Svatovítského pokladu 10.00–17.00. 
Zahrady Pražského hradu a Jelení příkop jsou v zimní se-
zoně uzavřeny. Zahrada Na Baště je otevřena celoročně denně 
6.00–22.00 

CENÍK VSTUPNÉHO DO HISTORICKÝCH OBJEKTŮ 
PRAŽSKÉHO HRADU

  ceny jsou uvedeny v pořadí: plné vstupné/sleva*/rodinné vstupné

Pražský hrad – okruh A: Starý královský palác, expozice Příběh 
Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, katedrála sv. Víta, Rožmberský 
palác, Zlatá ulička – 350/175/700 Kč
Pražský hrad – okruh B: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, 
katedrála sv. Víta, Zlatá ulička – 250/125/500 Kč
Pražský hrad – okruh C: Expozice Svatovítského pokladu, 
Obrazárna Pražského hradu – 350/175/700 Kč
Obrazárna Pražského hradu: 100/50/200 Kč
Expozice Příběh Pražského hradu: 140/70/280 Kč
Expozice Svatovítského pokladu: 250/125/500 Kč
Velká jižní věž katedrály sv. Víta: 150 Kč (jednotné vstupné)

* SLEVY VSTUPNÉHO:
– mládež od 6 do 16 let
– studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let
– rodinné vstupné (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)
– senioři starší 65 let

VSTUPNÉ PRO TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL:
Pražský hrad – okruh A + Obrazárna – žáci základních škol 
s pedagogickým doprovodem po předložení jmenného seznamu 
potvrzeného školou (vstupné pro skupinu v max. počtu 30 žáků 
+ 2 osoby doprovodu) – 150 Kč

VOLNÝ VSTUP:
– děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem
– děti do 6 let
– držitelé průkazu ZTP
– držitelé průkazu ZTP-P včetně jedné osoby doprovodu
– licencovaní průvodci s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky 
do návštěvnických objektů
Vstupenky jsou platné 2 dny. Zakoupené vstupenky nelze 
vracet. Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu 
nebo dokladu o denním studiu. Vstupné na výstavy, přednášky, 
koncerty a podobné akce je stanovováno samostatně.
Fotografování interiérů – licence: fotografovat je možno 
pouze bez použití blesku a stativu. Fotografovat nelze v expozici 
Příběh Pražského hradu, expozici Svatovítského pokladu, v Ob-
razárně Pražského hradu, v Rožmberském paláci, a v Mihulce. 
Cena 50 Kč.

  VÝSTAVY

  TEREZIÁNSKÉ KŘÍDLO STARÉHO 
KRÁLOVSKÉHO PALÁCE

  otevřeno: denně 9.00–16.00
  vstup ze stálé expozice Příběh Pražského hradu

Obnova Pražského hradu v letech 1918–1929   První pro-
jekt Pražského hradu věnovaný 100. výročí vzniku samostatného 
československého státu ukazuje proměnu Pražského hradu z mo-
narchického symbolu v sídlo prezidenta demokratické republiky 
i složitý proces vzniku a přijímání koncepce nové podoby Hradu 
a jeho následnou přestavbu, stejně jako s přestavbou související 
archeologické výzkumy a rozvoj památkové ochrany jedinečného 
hradního areálu | do 6. 5. 2018

  CÍSAŘSKÁ KONÍRNA
  otevřeno: denně 10.00–18.00

ZALOŽENO 1918   Výstavní projekt k 100. výročí vzniku ČSR. 
Labyrintem dějin českých zemí. Originální archiválie a další 
unikátní předměty představí zlomové okamžiky ve vývoji českého 
státu od 10. stol. do současnosti. K vidění budou pohřební insignie 
Přemysla Otakara II., originální svazky zemských desek pražských, 
brněnských, olomouckých a opavských, dále např. washingtonská 
deklarace a další dokumenty českých panovníků a významných 
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osobností. Po delší době bude opět vystavena v originále tzv. Zlatá 
bula sicilská, zlatá bula českého krále a císaře Svaté říše římské 
národa německého Karla IV. či Rudolfův majestát pro evangelické 
stavy | od 27. 2. do 1. 7. 2018
K dalším výstavám v rámci projektu „Založeno 1918“ více in-
formací na www.hrad.cz.

  DOPROVODNÉ AKCE
Po stopách Karla IV. na Pražském hradě   Po stopách Karla IV. 
se mohou návštěvníci vydat v rámci tzv. Karlova okruhu: prohlídka 
26 míst v areálu Pražského hradu, během které se návštěvníci 
dozvědí o stavebních a uměleckých počinech, kterými Karel IV. 
významně zasáhl do jeho podoby. Trasa prohlídky vede ke ka-
tedrále sv. Víta, ke Starému královskému paláci, kostelu Všech 
svatých nebo k Nejvyššímu purkrabství. Upozorňuje i na stavby, 
které vplynuly do stavební hmoty mladších objektů, takže si je 
dnes už nelze prohlédnout. Ke Karlovu okruhu byla vydána do-
provodná publikace.

  STÁLÉ EXPOZICE

  KAPLE SV. KŘÍŽE NA PRAŽSKÉM HRADĚ
II. nádvoří

  otevřeno: denně 10.00–17.00

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.

1216 červenec 26, u Ulmu. Fridrich II., král římský, potvrzuje volbu Václava I., 
syna českého krále Přemysla Otakara I., za českého krále. © Národní archiv, 
Archiv České koruny

Monstrance, zv. diamantová, Praha 1708 © Správa Pražského hradu
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  STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC – GOTICKÉ 
PODLAŽÍ

  otevřeno: denně 9.00–16.00

Příběh Pražského hradu   Dějiny Pražského hradu od prehisto-
rie až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktiv-
ní programy s vizualizacemi stavebního vývoje hradního areálu. 
Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných 
exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá 
trasa, chronologicky přibližuje význačné představitele českého 
státu, zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je 
umístěna v hlavních sálech gotického podlaží Starého královské-
ho paláce. Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata 
spojená s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh 
církve a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, 
Příběh korunovací i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky 
jsou umístěny v nově zpřístupněných prostorách navazujících na 
hlavní trasu prohlídky | k aktuálnímu programu více informací na 
www.pribeh-hradu.cz a www.hrad.cz

PŘEDNÁŠKY
08. 02. | 17.00 | Domácí a příchozí – hrob Vikinga na Praž-
ském hradě. Přednášející: PhDr. Jan Frolík.
15. 02. | 17.00 | Archeologický atlas Pražského hradu. 
Přednášející: Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D. a RNDr. Iva 
Herichová, Ph.D.
K aktuálnímu programu více informací na www.pribeh-hradu.cz 
a www.hrad.cz

  OBRAZÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU
II. nádvoří

  otevřeno: denně 9.00–16.00

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
Z technických důvodů je až do odvolání uzavřena.

  ZLATÁ ULIČKA
  expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových 
okruhů, od 16.00 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.

Reliéf s motivem Zvěstování, pohřební insignie Rudolfa I. Habsburského 
zvaného Kaše © Správa Pražského hradu
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 zpamátky
� VÝZNAMNÉ PAMÁTKY

  JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
Jindřišská, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
tel.: +420 224 232 429 
e-mail: pokladna@jindrisskavez.cz
www.jindrisskavez.cz

  otevřeno: denně 10.00–19.00
  vstupné: základní 120 Kč, senioři a studenti 80 Kč, děti 50 Kč, rodinné 
290 Kč

  rezervace vstupenek na výše uvedených kontaktech

STÁLÁ EXPOZICE
Muzeum pražských věží   Naprosto jedinečná expozice před-
stavuje návštěvníkům 120 nejznámějších pražských věží a svou 
interaktivní formou umožňuje seznámit se nejen s fakty o jednot-
livých objektech a jejich historií, ale také nahlédnout do tajemství 
legend, jež se s místem pojí | 4. patro
Pocta Jindřišské věži   Interaktivní expozice s kompletním 
výkladem o Jindřišské věži – o historii, přestavbě, kulturním 
dění | 6. patro

VÝSTAVA
Třešťské betlémy   Dřevěné ručně vyřezávané betlémy z Třeště 
již po desáté putují do Jindřišské věže. Přijďte si vychutnat jejich 
neopakovatelnou atmosféru | do 2. 2.

POŘADY
08. 02. | 19.30 | Jan Řepka. Jan Řepka se na české písničkářské 
scéně pohybuje od konce 90. let. Původní tvorba se točí kolem 
věčné osy láska-cesta-svoboda. Zvláště živým vystoupením udává 
tón Řepkův přirozený pěvecký projev, dynamická kytarová hra 
a citlivá dramaturgie. Vlastní repertoár prokládá i věrně přelo-
ženými písněmi svých slavnějších předchůdců (Donovan, Bob 
Dylan, Paul Simon a další) a zosobňuje tak pokračující tradici 
autorské písně | vstupné 170 Kč
26. 02. | 19.00 | Autorské čtení. Jako obvykle bude otevřeno 
čtením všem z vás, kteří rádi píšete povídky. Uvádí Petula Hein-
riche. Ve druhé půlce večera proběhne poutavá cestovatelská 
beseda  a promítání s cestovatelem Michalem Glyknerem 
o jeho výpravě po Pakistánu! | vstupné 60 Kč; více info: cteni-
vevezi@gmail.com (Petula Heinriche, Martin Zborník).

  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
VYŠEHRAD

V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad
tel.: +420 241 410 348, 241 410 247 
e-mail: info@praha-vysehrad.cz
www.praha-vysehrad.cz
Národní kulturní památka, místo opředené bájemi a pověstmi, sídlo 
prvního českého krále z konce 11. století, symbol české národní 
státnosti

 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 8.00–17.00
 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 9.30–17.00

Informace, prodej suvenýrů, propagace, občerstvení; tor-
zo gotické brány Špičky z doby Karla IV. | nachází se v ulici 
V Pevnosti mezi Táborskou a Leopoldovou branou

  INFORMAČNÍ CENTRUM CIHELNÁ BRÁNA
Cihelná brána, ul. V pevnosti 46

  otevřeno denně 9.30–17.00

Informace, prodej suvenýrů, propagace. 

  STÁLÉ EXPOZICE
  všechny stálé expozice otevřeny denně 9.30–17.00

CIHELNÁ BRÁNA, KASEMATY A SÁL GORLICE
  vstupné: výstava a vstup do kasemat s průvodcem: 60 Kč, snížené 
30 Kč, rodinné 120 Kč, děti do 6 let zdarma
 A bezbariérový vstup, doporučuje se doprovod – nerovný povrch

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

Historické podoby Vyšehradu   Stálá expozice ve zrekonstru-
ovaném kasematovém prostoru. 

  KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VYŠEHRADU 
NA OBJEDNÁVKU

Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které 
se pojí k Vyšehradu   Během 90 minut navštívíte jeho nejzají-
mavější místa | více na www.praha-vysehrad.cz; objednávky na 
tel. 241 410 348, e-mail: info@praha-vysehrad.cz, nebo přímo 
v Infocentru Špička

  INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY 
O VYŠEHRADĚ

Navštivte Vyšehrad se svojí školní třídou a prozkoumej-
te jeho tajemná místa | objednávky na e-mail: strnadova@
praha-vysehrad.cz
Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ
Libuše – pro 2. – 4. třídu ZŠ
Výprava – pro 8. a 9. třídu ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ či gymnázií
Budíme češtinu – pro 1. – 4. třídu ZŠ
Turnaj krále Karla – pro 1. a 2. třídu ZŠ

  GALERIE VYŠEHRAD (NAD LIBUŠINOU 
LÁZNÍ)

zavřeno do 2. 3. 2018

  STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL 
Programy pro děti viz rubrika Volnočasové aktivity.

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

  Vyhlídka z věže Novoměstské radnice a stálá expozice v bývalém bytě 
věžníka o historii Nového Města je v zimě uzavřena. 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. 777 787 064  

Ahoj, dědo   Výstava obrazů Pavla Raszky a jeho vnučky Moniky 
Kočendové, která říká: „Dědu jsem viděla jednou v životě. Vykala 
jsem mu. Byl to malíř, především krajinář. Když kreslím, mívám 
pocit, že stojí někde za mnou a dívá se.“ | Galerie v přízemí; ote-
vřeno út–ne 10.00–18.00; vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, 
rodinné 100 Kč | od 24. 1. do 11. 3. | komentovaná prohlídka 
výstavy s M. Kočendovou 20. 2. od 18.00

KONCERTY
24. 02. | 18.00 | Smyčce PFO hrají „nejen“ filmové skladby 
– Pražský filmový orchestr tentokrát přichází s programem svého 
smyčcového kvarteta v rozšířené podobě smyčcového orchestru. 
S dirigentem Jiřím Koryntou zařadí jak oblíbené skladby stříbr-
ného plátna, tak i populární klasiku. | vstupné 350 Kč, rezervace 
na www.pfo.cz | Velký sál

AKCE 
21. – 22. 02. | 09.00–17.00 | Řemesla živě – festival ře-
meslných workshopů - vyzkoušej si, zažij si! Kovář, kadeřnice, 
keramik, truhlář, instalatér, oděvní návrhář, automechanik a další. 
Dny řemeslných workshopů jsou určeny všem, kdo mají zájem 
o řemeslné obory a rádi si prakticky vybraná řemesla vyzkouší. 
| vstup zdarma | celá NR
The Chamber – Tajemství císaře – dobrodružná úniková hra, 
která hráče přenese do 14. století. Dlouhodobá akce | suterénní 
prostory Vinárny radnice; otevírací doba po–pá 11.00–21.30, 
so–ne 9.15–21.30; vstupné: 1090–1890 Kč. Hra pro 2–6 osob | 
rezervace předem na www.thechamber.cz

  PRAŽSKÉ VĚŽE
Malostranská mostecká věž, Petřínská rozhledna, Praš-
ná brána, Staroměstská mostecká věž, Svatomikulášská 
městská zvonice, Zrcadlové bludiště na Petříně viz rubrika 
Muzea – Muzeum hlavního města Prahy.

  STAROMĚSTSKÁ RADNICE
Staroměstské nám. 1/3, 110 00 Praha 1 – Staré Město
tel.: +420 236 002 629 
e-mail: staromestskaradnice@prague.eu
www.facebook.com/staromestskaradnice
www.staromestskaradnicepraha.cz; www.prague.eu

  památka ve správě hlavního města Prahy; provozuje Prague City 
Tourism

  otevřeno: sály: po 11.00–19.00, út–ne 9.00–19.00; věž: po 
11.00–22.00, út–ne 9.00–22.00 (pokud není budova vyhrazena pro 
akce primátora hl. m. Prahy)

  vstupné: dospělí 250 Kč, držitelé karty Lítačka 230 Kč, děti (6–15 
let), studenti (do 26 let) a důchodci nad 65 let 150 Kč, děti 4–5 let, 
ZTP, novináři a důchodci nad 75 let 50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí 
+ max. 4 děti do 15 let) 500 Kč, skupiny CK (min. 20 osob) 160 Kč/os., 
školní skupiny – MŠ 20 Kč/os., ZŠ, SŠ a VŠ 70 Kč/os.
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Staroměstská radnice   Nejstarší pražská radnice byla svědkem 
řady významných událostí v dějinách Prahy i celého státu. Byla 
založena roku 1338 na základě privilegia uděleného staroměst-
ským měšťanům českým králem Janem Lucemburským. Nevznikla 
novostavbou, určenou ke správním účelům, ale postupným vy-
kupováním měšťanských domů, které byly záhy pro účely rad-
nice mnohokrát přestavovány. Dodnes se zachovalo křídlo jižní, 
tvořené souborem pěti středověkých domů. Východní křídlo bylo 
zcela zničeno 8. května 1945, poslední den druhé světové války.

Prohlídkový okruh Staroměstské radnice   Prohlídka za-
hrnuje návštěvu historických interiérů čtyř domů jižního křídla 
a jejich podzemí. Během komentované prohlídky mají návštěvníci 
možnost zhlédnout bohatě zdobené radní síně vybavené cenným 
dobovým nábytkem, podívají se do reprezentačních sálů, kde dnes 
pražský primátor přijímá nejvýznamnější návštěvníky hlavního 
města, zavítají do místností bývalého středověkého vězení a pro-
hlédnou si i figury dvanácti apoštolů zpoza staropražského orloje. 
Celková doba prohlídky je 60 minut.
Nejvýraznější dominantou Staroměstské radnice je její 
mohutná hranolová věž   Již v době svého vzniku byla nejvyšší 
věží v celé Praze. Představovala nejen symbol zámožnosti praž-
ských měšťanů, ale měla i význam praktický – na jejím vrcholu 
sloužili hlásní, jejichž úkolem bylo sledovat okolí a v případě ne-
bezpečí dát městu varovný signál. Z ochozu věže se návštěvníkům 
naskytne vůbec jeden z nejkrásnějších pohledů na pražské pano-
rama. Z ptačí perspektivy je odtud možné spatřit Týnský chrám 
nebo kostel sv. Mikuláše, v dálce obdivovat Pražský hrad nebo 
se nechat unášet výhledem na malebná zákoutí Starého Města 
pražského. Na ochoz se mohou turisté nechat vyvézt moderním 
výtahem. Jedná se o architektonicky velmi hodnotný počin, za 
jehož realizaci získali autoři ocenění Interiér roku 2000.

MOBILNÍ VSTUPENKY
Návštěvníci Staroměstské radnice si mohou kromě kla-
sické vstupenky zakoupit i vstupenku elektronickou. Tzv. 
mVstupenka umožní přednostní odbavení při vstupu na věž, 
oproti běžné vstupence zaujme také nižší cenou a nabídne i bo-
nusový obsah do mobilního telefonu. Vstupenku lze získat po 
načtení QR kódu z informačních cedulí ve Staroměstské radnici 
nebo na stránce prague.mobiletickets.cz. Mobilní vstupenku 
nabízí Prague City Tourism pouze individuálním návštěvníkům 
v maximálním počtu 5 osob.

REKONSTRUKCE VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE
V současnosti probíhá generální rekonstrukce vnějšího pláš-
tě věže Staroměstské radnice, předpokládaný termín dokon-
čení prací je na podzim 2018. Vyhlídkový ochoz věže byl opraven 
již v roce 2017 a je veřejnosti přístupný. V souvislosti s pracemi 
však bude až do 31. srpna 2018 demontován pražský orloj.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE JE NA FACEBOOKU
Sledujte aktuální dění ve Staroměstské radnici! 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
03. 02. | 20.00 | Prohlídka v angličtině
10. 02. | 20.00 | Prohlídka v češtině
17. 02. | 20.00 | Prohlídka v angličtině 
24. 02. | 20.00 | Prohlídka v češtině

� CÍRKEVNÍ PAMÁTKY

  LORETA
Mariánské poutní místo
Provincie kapucínů v ČR

Loretánské nám. 7/100, 118 99 Praha 1 – Hradčany 
tel.: + 420 220 516 740 
e-mail: loreta@loreta.cz
www.facebook.com/loretapraha
www.loreta.cz

  spojení: tram 22, st. Pohořelec 
  otevřeno: denně 9.30–16.00
  vstupné: základní 150 Kč, senioři (70+) 130 Kč, studenti 110 Kč, 
rodinné 310 Kč, děti 6–15 let 80 Kč

  audioprůvodce: 150 Kč – česky, anglicky, německy, francouzsky, 
rusky, španělsky, italsky

  poplatek za fotografování 100 Kč

Pražskou Loretu založila Kateřina Benigna hraběnka z Lobkowicz 
v roce 1626. Komplex budov byl stavěn postupně několik de-
sítek let. Staviteli vrcholně barokního průčelí byli ve 20. letech 
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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 monstran-
ce zvaná Pražské slunce. Je z pozlaceného stříbra, ozdobená 
6 222 diamanty.

STÁLÁ EXPOZICE
Trvale zpřístupněn je 3D model krypty s barokními freskami 
podle Rembrandta a dalších holandských a vlámských malí-
řů. Umělecká díla spojená s historií Lorety a kapucínského řádu. 
Významná část výstavy Skrytá tvář Loretánského pokladu 
se stala součástí stálé expozice – Loretánský poklad tak zůstává 
trvale vystaven v celé své bohatosti.

ZVONOHRA 
Nedávno byla otevřena nová multimediální část expozice, 
přibližující návštěvníkům historii nástroje. Přijďte se podívat 
zblízka, jak zvonohra funguje!
Pravidelné sváteční koncerty zvonohry jsou opět obnoveny, 
program najdete na webu Lorety.

VÝSTAVA
Loreta Dientzenhoferů - Příběh loretánského průčelí   Vy-
staveny jsou tři architektonické modely jednotlivých stavebních 
fází Lorety, dobové grafiky s pohledy na Loretu, haptický model, 
originály soch z balustrády – torza andílků, rukopisy slavných 
architektů a sochařů i prezentaci zajímavých momentů z právě 
dokončené rekonstrukce hlavního průčelí | do konce února 

Malý kapucínský betlém v loretánském kostele Narození Páně 
bude otevřen do 2. 2. denně v otevírací době Lorety jako muzea 
a při pravidelných bohoslužbách.

OBJEVTE SVŮJ LORETÁNSKÝ POKLAD
Nový prohlídkový okruh pro děti a studenty. Od Tří králů 
nabízíme nově zábavné pracovní listy – přijďte s dětmi zjistit, 
jaké dary přinesli tři králové narozenému Ježíškovi, co je vlastně 
loreta a proč tu máme poklad!

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Kostel Narození Páně – neděle v 18.00
Aktuální program bohoslužeb je na www.loreta.cz
Poutní mše si mohou skupiny poutníků předem dojednat  
e-mailem.

AKCE
07. 02. | 19.00 | Večery u kapucínů – 78. benefiční koncert.  
Během večera vystoupí mužský sbor Ch-tdž! pod vedením Jaro-
slava Šindlera. Výtěžek benefice podpoří organizaci Spolu dětem, 
která již 12 let pomáhá dětem vyrůstajícím v dětských domovech.

  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.
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Malířství a sochařství 1300–1550
Rudolfínské malířství
Flámské a nizozemské malířství 16. – 17. století
Italské malířství
Středoevropské malířství 17. – 18. století
České malířství 19. století

  KONVENTNÍ BUDOVA – PŘÍZEMÍ
Ambity, kapitulní síň, zimní a letní refektář, románské sály

Multimediální expozice o Strahovském klášteře a zakla-
dateli premonstrátského řádu sv. Norbertovi

VÝSTAVY
Miroslav Troup – Vzhůru srdce!   Výstava obrazů se sakrálními 
motivy | Křížová chodba kláštera | do 1. 2.
Ze života sv. Norberta | Románské sály Strahovského kláštera 
| do 30. 10.

  KOSTEL SV. KLIMENTA NA LEVÉM 
HRADCI

Kulturní památka, která je majetkem římskokatolické církve
  spojení: bus 340 a 350 z Vítězného náměstí do zastávky Levý Hradec, 
nebo Rozcestí Žalov; vlak z Masarykova nádraží do zastávky Roztoky 
– Žalov; autem je Levý Hradec dostupný z Dejvic cca za dvacet minut

  vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč

PROHLÍDKY
Prohlídka s průvodcem po přemyslovském hradišti a kos-
tele sv. Klimenta

  prohlídky lze objednat (pouze pro 6 a více osob) telefonicky u průvod-
ce: Marcel Ramdan – mobil + 420 776 651 596

  prodej turistických vizitek a známek, pohlednic a jiných suvenýrů

� TECHNICKÉ PAMÁTKY

  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA  
STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Kotevní bod Evropské cesty průmyslového 
dědictví

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

  spojení: z metra A – Hradčanská busem 131 do zastávky Goetheho 
nebo z metra A – Bořislavka busem 131 do zastávky Nemocnice 
Bubeneč; projděte pod železničním viaduktem a pokračujte vlevo 
do Papírenské ulice 6; tram 8, 20 nebo vlakem do zastávky Nádraží 
Podbaba, dále pod mostem za benzínovou stanicí doprava do 
Papírenské ulice

  prohlídky: pracovní dny 11.00 a 14.00; soboty, neděle a svátky 10.00, 
11.30, 13.00, 15.00 a 16.30 (sledujte, prosím, web pro možné změny 
v otevírací době)

  kavárna: Café Továrna otevřena: po-pá 9.00–17.30,  
so-ne 9.30–18.00

  vstupné: prohlídka v českém jazyce: dospělí 180 Kč, děti od 5 let, stu-
denti, senioři 90 Kč, rodinné (2 dospělí + 1–3 děti do 15 let) 450 Kč; 
skupinové vstupné: dospělí 150 Kč, studenti a senioři 75 Kč, školní 
skupiny (min. počet 18 žáků) 60 Kč; ZTP a děti z dětských domovů 
30 Kč; prohlídka v cizím jazyce: základní 240 Kč, studenti a senioři 
140 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 1–3 děti) 620 Kč; skupinové 
vstupné: dospělí 200 Kč, senioři 110 Kč, školní skupiny (min. počet 
18 žáků) à 95 Kč

  dále nabízíme: jištěné výstupy na komín,  plavby na Převoz-
níkově 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 historic-
kými 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.).
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Kam vyrazit v Praze 
na skvělou kávu?

Inspirujte se na

kavarny.prague.eu



 zmuzea
�NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

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

  spojení: metro A – Hradčanská nebo metro C – Vltavská dále tram 1, 
8, 12, 25, 26 st. Letenské nám.

  otevřeno: po zavřeno; út–ne a státní svátky 9.00–18.00 
  vstupné: základní 220 Kč; snížené 100 Kč; rodinné 420 Kč;  
školní skupiny 50 Kč/dítě

  informace o aktuálním programu a doprovodných programech 
najdete na www.ntm.cz

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

Zakladatelem moderního technického muzejnictví se stal již 
Vojtěch Náprstek, který zpřístupnil sbírky Českého průmyslo-
vého muzea poprvé v roce 1862 a později vybudoval muzeum 
ve svém domě U Halánků. Národní technické muzeum bylo 
založeno roku 1908 jako Technické muzeum Království českého 
z iniciativy technické inteligence, především profesorů české 
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 ná-
vrhu Milana Babušky. Stavba byla dokončena již v době války 
a okupační správou zabrána pro ministerstvo pošt. V roce 1945 
byla budova na Letné získávána zpět pro muzejní účely. Nejmé-
ně jedna třetina budovy ale až do roku 1990 dále sloužila jiným 
institucím. V roce 2003 byla zahájena stavební rekonstrukce 
hlavní muzejní budovy na Letné a roku 2011 bylo slavnostně 
znovu otevřeno prvních pět expozic. V říjnu 2013 bylo Národní 
technické muzeum po 75 letech konečně dokončeno a plně 

zařízeno. Muzeum nyní představuje staletí technického důvtipu 
ve 14 stálých expozicích a množství krátkodobých výstavních 
projektů.

STÁLÉ EXPOZICE
Architektura, stavitelství a  design   Expozice dokumen-
tuje nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích 
v období posledních 150 let na původních i nových modelech, 
kopiích dobových plánů, skic a fotografií a řadou autentických 
stavebních prvků. Jedním ze symbolů expozice je model kopule 
nad Panteonem Národního muzea od Josefa Schulze, zajímavým 
exponátem je neuskutečněný soutěžní návrh Josefa Gočára na do-
stavbu Staroměstské radnice, návštěvníky zaujme prostředí dvou 
„ateliérů“ s vybavením z pozůstalostí známých architektů z konce 
19. století a doby první republiky.
Astronomie   Expozice seznamuje návštěvníky s historií astrono-
mie a představuje unikátní předměty ze sbírek NTM. Vystaveno je 
na 220 přístrojů a pomůcek astronomů, geometrů, navigátorů, 
počtářů a kartografů z 15. až 21. století. V expozici je volně pří-
stupný meteorit, který dopadl na území dnešní Argentiny před 
5 000 lety. Mezi nejvzácnější exponáty expozice patří Bürgiho 
sextant, používaný Johannesem Keplerem, unikátním exponá-
tem je „Organum mathematicum“, zařízení k usnadnění výpočtů 
a získávání informací jezuitského učence Athanasia Kirchera ze 
17. století.
Doprava   Stěžejní expozice NTM podává kompletní přehled 
o historii automobilů, motocyklů, jízdních kol, letectví a lodní 
dopravy a v kratším záběru přibližuje dějiny železniční do-
pravy a vývoje hasičských stříkaček v souvislosti s vývojem 
dopravy na území České republiky. Návštěvník může obdivovat 
nejstarší automobil provozovaný na našem území i nejstarší 
automobil u nás vyrobený, vůz prezidenta Tomáše G. Masaryka 
Tatra 80, letoun JK systém Blériot, se kterým Ing. Jan Kašpar 
v roce 1911 uskutečnil první dálkový let u nás. Populární je 
rychlíková lokomotiva přezdívaná Hrboun vyrobená před první 
světovou válkou.
Fotografický ateliér   V expozici je představen za pomoci vy-
stavených dobových fotografických přístrojů, pomůcek a ukázek 
fotografií vývoj fotografické techniky od prvních snah o zachycení 
obrazu v první polovině 19. století až po současnou digitální fo-
tografii. Klíčovým exponátem expozice je fotografie „Zátiší v ate-
liéru“ od vynálezce fotografie Luise Daguerra, kterou věnoval 
roku 1839 kancléři Metternichovi a která je zapůjčena ze zámku 
Kynžvart.  Vystavena je také nejstarší česká fotografie, řez stonku 
rostliny z roku 1840. Vývoj fotografie je prezentován v souvislosti 
s jeho dopadem na společenskou situaci.
Hornictví   Prezentace vývoje hornictví je zaměřena především 
na představení báňské techniky a dobývacích technologií. Ex-
pozice mapuje 6 000 let dlouhý úsek zdokonalování dobývací 
techniky včetně současné báňské techniky od českých výrobců, 
je zde možné shlédnout doklady historie oboru od paleolitic-
kých parůžkových kopáčů z pazourkových dolů po high–tech 
báňskou dobývací techniku reprezentovanou kombajnem firmy 
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T  Machinery z  roku 2013. Schémata historických dobývacích 
metod přibližují filmové animace.
Hutnictví   Expozice s podtitulem Kovy – cesta civilizace 
prezentuje technický a historický vývoj oboru hutnictví a jeho 
vazbu na život společnosti, především dějiny zpracování železa 
od sklonku doby bronzové po současnost. Zájem vzbuzuje např. 
instalace původního strojního vybavení hamru z 16. století, nej-
obsáhlejší kapitola expozice je věnována éře průmyslové revoluce.  
Je zde představen oddíl s názvem „Železo a válka“, místo v expozici 
našel také obor se staletou tradicí – zvonařství, za pozornost stojí 
výrobky umělecké litiny z 18. a 19. století.
Chemie kolem nás   Expozice zajímavým a pestrým způsobem 
dokládá, jak chemie ovlivnila lidskou společnost, ukazuje návštěv-
níkovi, že chemie a její výsledky, výrobky i dopady ho doprovází 
po celý den na každém kroku. V expozici je představen vývoj obo-
ru a významné osobnosti – pozůstalost Jaroslava Heyrovského, 
držitele Nobelovy ceny za vynález polarografie, čočkostroj Otty 
Wichterleho nebo přínos Antonína Holého. Významnou částí 
expozice je prezentace práce laboratoře Národního technického 
muzea, jsou zde vysvětleny analytické metody užívané muzeem 
při průzkumu sbírkových předmětů.
Historie kontaktních čoček   Nová malá expozice je věnovaná 
historii kontaktních čoček. Nachází se v expozici Chemie kolem 
nás. Vývoj měkkých kontaktních čoček je spojen se jménem vy-
nikajícího českého vědce Otto Wichterleho, který byl tvůrcem 
„čočkostroje“ – jednoduchého zařízení na odlévání kontaktních 
čoček. Čočky se používají nejen pro terapeutické účely, ale také 
jako kosmetický módní doplněk | od 4. 10.
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 estetickou 
stránku vystavených exponátů.  Dominantním exponátem jsou 
funkční věžní hodiny s jedním číselníkem a s odbíjením do ko-
vových 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 sou-
bor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných dioramat. 
Nové pojetí expozice umožňuje návštěvníkům pocítit reálné 
prostředí dolů. Prohlídka je možná pouze s průvodcem po za-
koupení časové vstupenky. Návštěvnická trasa je dlouhá 350 m 
a prohlídka trvá 45 minut. Prohlídku je možné rezervovat předem 
na webových stránkách muzea www.ntm.cz.
Herna Merkur   V blízkosti expozice Hornictví a Hutnictví je nově 
otevřena Herna Mekur, které je určena malým i velkým návštěv-
níkům pro odpočinek, zábavu i poučení. V herně jsou vystaveny 
exponáty postavené z Merkuru související s hornickou a hutnickou 
tematikou - rypadlo, těžní věž, mašiny, které mohou být inspirací 
pro práci návštěvníků s touto stavebnicí.

VÝSTAVY
Člověk v náhradách   Národní technické muzeum ve spolupráci 
s Univerzitou Karlovou a  Zdravotnickým muzeem NLK připravilo 
velkou výstavu se zaměřením na lékařsko-technický obor prote-
tika. Výstava umožní nahlédnout nejen do současnosti, ale také 
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do historie vývoje oboru. Návštěvníci se seznámí se zajímavou 
realitou současných možností medicíny, tedy s tím, co a jak je 
možné plnohodnotně či částečně nahradit v lidském těle a jak 
technika pomáhá člověku. Samostatná část výstavy je věnovaná 
tématu materiálů v medicíně. Výstavu doprovodí řada programů 
a přednášek | do 27. 5.
Plachetnice Niké a její osudy   Návštěvníci dopravní haly mu-
zea mohou obdivovat jachtu Niké, kterou postavil slavný český 
mořeplavec Richard Konkolski a v polovině 70. let s ní obeplul svět. 
Ve své době byla Niké druhou nejmenší lodí, která cestu kolem 
světa zdolala a pan Konkolski první Čech, který ji samostatně 
uskutečnil.  Na sedmimetrové Niké urazil vzdálenost 41,000 ná-
mořních mil s denním průměrem 100 mil. Plul přes bezvětrná 
pásma, podél Velké korálové bariery a přes bezvětrnou oblast 
Indonésie. Později Konkolski plachetnici vylepšil a přeplul s ní 
v rekordním čase Atlantik. Vystavenou loď doprovází projekce 
dokumentárních filmů | do 31. 5.
Nejkrásnější zámky, hrady a zahrady v Sasku   Malá výstava, 
která přestavuje historické skvosty Saska, vznikla ve spolupráci 
s Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen | do 4. 2.
Umění a řemeslo   Výstava s podtitulem „Současné medailér-
ské umění 2008–2017“ ukazuje, jaký je současný vývoj tohoto 
oboru. Představena je tu bohatá škála děl členů Asociace umělců 
medailérů, jejichž práce dokazují, že tato oblast úzce spojuje umě-
leckou invenci s řemeslným základem a že její nedílnou součástí 
jsou realizační techniky | do 25. 3.

Tvář průmyslové doby – Poldi – Lidé a jejich továrna   Vý-
stava návštěvníky seznámí prostřednictvím uceleného souboru 
fotografií z Poldi Kladno s vývojem fotografické techniky a se změ-
nami v pojetí průmyslové fotografie. Vystavený soubor fotografií 

ze sbírek NTM zároveň dokumentuje historii našeho významného 
průmyslového podniku a na příkladu ocelářské výroby více než 
stoletý pokrok techniky | do 11. 3.

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 budouc-
nost využívá možnosti moderní techniky, díky které přibližuje 
expozice Národního technického muzea žákům základních 
škol. Pro střední školy jsou připraveny specializované odborné 
workshopy a soutěže. Lektoři přiblíží muzeum také nejmenším 
dětem z mateřských škol. Komentované prohlídky a programy 
můžete nově objednat k velkým výstavním projektům. V NTM 
také úspěšně funguje Technický kroužek. Více informací a re-
zervace 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
15. 02. | V den výročí znovuotevření Národního technické-
ho muzea (15. 2. 2011) platí pro všechny návštěvníky snížené 
vstupné v hodnotě 50 Kč
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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

  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)
Praha barokní (1620–1784)
Langweilův model Prahy z let 1826–1837 – unikátní model 
Prahy vyrobený ručně z papírové lepenky
3D kino: virtuální průlet Langweilovým modelem Prahy
Muzeum pro děti a Langweilova herna – multifunkční pro-
stor pro malé i velké
Slabikář návštěvníků památek – hmatová expozice určená 
pro vidoucí i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu 
a gotice

VÝSTAVY
Kouzlo svatých obrázků   První část výstavy provádí návštěvní-
ka prostřednictvím vyobrazení milostných soch a obrazů na drob-
né devoční grafice na cestě po jednotlivých poutních místech 
v Praze a jejím nejbližším okolí. Druhá část výstavy je věnována 
období první poloviny 19. století, kterou lze nazvat „zlatou do-
bou“ tisku svatých obrázků v Praze. Vedle svatých obrázků jsou 
na výstavě prezentovány sochy, obrazy, domácí oltáříky a další 
umělecké předměty z 18. a z první poloviny 19. století ze sbírek 
Muzea hl. m. Prahy | do 2. 4.
21. 02. | 17.00 | Komentovaná prohlídka s autorem výsta-
vy, historikem PhDr. Jiřím Lukasem
Program pro školy – určen pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Program 
lze objednat prostřednictvím rezervačního systému, více infor-
mací: tschornova@muzeumprahy.cz | od 15. 12.
Český filmový plakát 1931–1948   Výstava představuje ucele-
ný výběr filmových plakátů z bohatých sbírek Muzea hl. m. Prahy. 
Návštěvníka seznamuje s unikátní plakátovou formou tzv. nudle, 

jež se masově rozšířila po vzniku zvukového filmu na počátku 
třicátých let 20. století | do 11. 3.
Program pro školy – je zaměřen na žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Pro-
gram lze objednat prostřednictvím rezervačního systému MMP, 
více informací: kubicek@muzeumprahy.cz

PŘEDMĚT SEZÓNY
Poklad mincí ze Štěpánské ulice v Praze   V roce 2006 byl 
předán do muzea soubor mincí nalezený při archeologickém 
výzkumu ve Štěpánské ulici v Praze 1. Depot obsahoval 2052 
stříbrných mincí přibližně z poloviny 15. století. Vystavené ex-
ponáty prezentují výběr z domácích i zahraničních mincovních 
dílen | do 1. 4.

PROGRAMY PRO ŠKOLY
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u kon-
krétních programů umístěných na webových stránkách muzea – 
www.muzeumprahy.cz.

PROGRAMY V EXPOZICÍCH
Praha v pravěku, Středověká Praha, Langweilův model 
Prahy, Praha v raném novověku, Barokní Praha

TEMATICKÉ PROGRAMY
Vyber si řemeslo, Královská cesta, Kalendář, 

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

MULTIKULTURNÍ PROGRAMY
27. 02. | Neslyšící pro slyšící

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY
20. 02. – 23. 02. | Škola mladých archeologů

STREET ART
28. 02. | 09.15 | Přednášky pro školy – vede fotografka Jitka 
Kopejtková. Objednávky na suska@muzeumprahy.cz.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému 
na www.muzeumprahy.cz

24. 02. | 10.00 | Škola mladých archeologů

STREET ART
28. 02. | 17.30 | Vede fotografka Jitka Kopejtková | přednáškový 
sál, 1. patro

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
Cyklus Praha neobjevená II
01. 02. | 16.30 | Portály (skupina A)
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21. 02. | 16.30 | Portály (skupina B)
14. 02. | 16.30 | Portály (skupina C)
Výtvarné umění v dějinách VI
08. 02. | Sklo a keramika
Pražské hřbitovy
15. 02. | Malostranský hřbitov

  DŮM U ZLATÉHO PRSTENU
Týnská 630/6, 110 00 Praha 1 – Staré Město
tel.: +420 224 827 022-24

  otevřeno: denně kromě po 9.00–20.00

EXPOZICE
Praha Karla IV. – středověké město   Ve druhé etapě je dokon-
čena stávající část expozice věnovaná změnám podoby pražského 
souměstí zhruba do roku 1400. Akcent je ovšem tentokrát položen 
na přiblížení života středověkých obyvatel města, expozice se sou-
středí na intimitu jejich soukromého života. Nový videomapping 
modelu Karlova náměstí návštěvníky seznamuje se středověkou 
zástavbou tohoto místa i s jeho funkcí, nové vizualizace připo-
mínají důležitost řeky, brodů a mostů pro středověké město, 
způsoby řízení pražského souměstí a důležitý prostor dostává 
i téma pražského opevnění.
08. 02. | 17.30 | Komentovaná prohlídka expozice pro 
veřejnost

PROGRAMY PRO ŠKOLY
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u konkrétních 
programů umístěných 

  na webových stránkách muzea – www.muzeumprahy.cz, více: 
zdralkova@muzeumprahy.cz.

Praha Karla IV. – program pro nejmladší děti 5–9 let v dětské 
herně. 
Praha Karla IV. – střed Evropy – 10–19 let
Praha Karla IV. – středověké město –10–19 let

VÝSTAVA
Od nitě ke košili / Středověké textilnictví a barvířství 
v  Praze – Výstava seznamuje návštěvníky se středověkým 
textilním a barvířským řemeslem v období 14. až 15. století. 
Vysvětluje proces vzniku textilie a jednotlivé výrobní postupy, 
přibližuje vybavení tkalcovské a barvířské dílny, předvádí růz-
né typy textilií a jejich praktické využití v běžném životě lidí 
v období vrcholného středověku. Ústředním exponátem je uni-
kátní soubor několika stovek fragmentů středověkého textilu, 
objevených při archeologických výzkumech smetištních vrstev 
v centru Prahy | do 18. 2.

PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST
13. 02. | 17.30 | Archeologické textilie jako pramen pozná-
ní historie textilní výroby – přednáší PhDr. Helena Březinová

15. 02. | 17.30 | Komentovaná prohlídka s autorkami vý-
stavy – PhDr. Helenou Březinovou, Archeologický ústav AV ČR 
Praha, v. v. i., a s Mgr. Miroslavou Šmolíkovou, Muzeum hl. m. 
Prahy
Programy s lektorem pro MŠ, ZŠ, SŠ a SOŠ – objednávejte se 
prostřednictvím rezervačního systému pro školy.

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

  otevřeno: denně kromě pondělí 10.00–18.00

STÁLÁ EXPOZICE
Zaniklé Podskalí a život na Vltavě   Podskalská celnice na Vý-
toni je poslední připomínkou starého Podskalí. Je to renesanční 
budova se srubovým patrem z 16. století, ve které se vybíralo 
clo z dříví připlaveného do Prahy, a to vytínáním klád (odtud 
název Výtoň). Život vorařů, dřevařů, pískařů, ledařů dalších „li-
dí od vody“ z Podskalí je představen na dobových fotografiích. 
Návštěvník uvidí také nástroje používané Podskaláky. Další část 
expozice je věnována historii voroplavby a lodní dopravy v okolí 
Prahy – návštěvník ji bude moci sledovat opět prostřednictvím 
dobové fotodokumentace se zapojením prezentačních možností 
moderní techniky. V expozici jsou rovněž k vidění modely lodí 
i voru. Celé pojetí expozice je zaměřeno na atraktivitu i pro dětské 
návštěvníky.

PROGRAMY PRO ŠKOLY
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u kon-
krétních programů umístěných na webových stránkách muzea – 
www.muzeumprahy.cz.

Jak „ploul“ strejda František – tematický program pro všechny 
věkové kategorie.
Zaniklé Podskalí – tematický program pro všechny věkové 
kategorie.
Plnou parou vpřed! – tematický program pro všechny věkové 
kategorie.

 MÜLLEROVA VILA
Národní kulturní památka

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

  otevřeno: út, čt, so, ne; prohlídky v únoru 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému umís-
těného na www.muzeumprahy.cz, nebo e-mailem: vila.
muller@muzeumprahy.cz.

  prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěv-
níků ve skupině je 7 osob.

  možnost zakoupení dárkové vstupenky a zvýhodněné společné 
vstupenky do Müllerovy a Rothmayerovy vily.

  pokladna Müllerovy vily je umístěna v galerii Studijního a dokumen-
tačního centra Norbertov, Nad Hradním vodojemem 53/13, Praha 6.

Světově proslulé dílo avantgardního architekta Adolfa 
Loose (1870–1933)
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  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 únoru 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00
  objednávejte se předem pomocí rezervačního systému umístěného 
na www.muzeumprahy.cz

  prohlídky objektu pouze s lektorským výkladem, max. 7 osob 
ve skupině

  možnost zakoupení dárkové vstupenky a zvýhodněné společné 
vstupenky do Müllerovy a Rothmayerovy vily.

Vlastní vila architekta Otto Rothmayera (1892–1966), 
žáka a spolupracovníka Jože Plečnika (1872–1957).

  STUDIJNÍ A DOKUMENTAČNÍ CENTRUM 
NORBERTOV

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

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

VÝSTAVY
Vila Tugendhat. 1928–2013   Putovní výstava Vila Tugendhat. 
1928–2013 pražskému publiku představí jedinečnou brněnskou 
stavbu, kterou navrhl pro manžele Gretu a Fritze Tugendhatovi 
v letech 1929–1930 německý architekt Ludwig Mies van der Rohe. 
Vila Tugendhat je dnes označována za nejvýznamnější Miesovo 
předválečné dílo a současně za jeho nejautentičtěji zachovanou 
stavbu v Evropě. V letech 2010–2012 prošla budova i se zahradou 
památkovou obnovou a restaurací, díky níž byla uvedena do po-
doby svého vzniku v roce 1930. Připomenutím této významné 
brněnské památky Muzeum hl. m. Prahy volně navazuje na před-
chozí výstavy zaměřené na objekty moderní architektury | do 4. 2.
Brno a Suomi   Výstava prezentuje na několika příkladech vzájem-
né vztahy mezi osobnostmi moravské metropole, v tomto případě 
reprezentované Františkem Kalivodou, pozoruhodným architektem, 
publicistou i organizátorem, a finskými protagonisty meziválečného 
uměleckého, kulturního a společenského dění jakými byli Alvar a Ai-
no Aalto, Maire Gullichsenová, či Nils-Gustav Hahl | od 15. 2. do 1. 4.

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

21. 02. | 17.00 | Dva hrady, dva přístupy, dvě provokace – 
přednáška přibližuje dvě nedávné realizace obnovy významných 
památkových objektů, pro jejichž koncepci byl zvolen v dnešní do-
bě neobvyklý přístup. Autor obnovy představí východiska, postup 
realizačních prací a výsledky obnovy paláce Hrádku, původního 
sídla Rožmberků v  areálu státního hradu a  zámku v  Českém 
Krumlově a dílčí aktivity postupné obnovy Thurnovského paláce 
státního hradu Lipnice nad Sázavou. Přednášející: prof. Ing. arch. 
akad. arch. Václav Girsa.

  ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE
Bohdanečská 259/1, 190 00 Praha 9 – Vinoř
tel.:+420 286 001 366
e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz

  spojení: metro B – Palmovka nebo metro C – Letňany; bus 185 (směr 
Vinořský hřbitov) a 302 (směr Přezletice – Kocanda)

  otevřeno: út–pá 10.00–16.00; so–ne 10.00–18.00; park je otevřen 
denně 8.00–18.00

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
04. 02. | 10.00–17.00 | Masopust – bujará oslava masopustu 
v Zámeckém areálu Ctěnice spojená s oslavou cechu řeznického. 
O tradiční masopustní veselí se postará muzika souboru Chorea 
Bohemica a rej originálních obřích masek divadla KVELB. Pro děti 
je přichystána dílna, kde si budou moci vyrobit masopustní masku 
a zúčastnit se karnevalového průvodu.  Chybět nebudou tradiční 
koblihy, boží milosti ani horký mošt a medovina. Pravou českou 
zabíjačku přichystá a své speciality nabídne pražské řeznictví 
HUDERA A SYN.

EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova
Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století

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, kterou spravuje právě Muzeum hl. m. Prahy.
Předmět čtvrtletí: Miska sklenářských tovaryšů   Cínová, 
oválná miska sklenářských tovaryšů představuje ve svém středu 
obrněnce, držícího rám okna zasklený skleněnými kolečky. Tovaryš 
usilující o získání mistrovství musel vyhotovit mistrovské dílo – 
zasadit do okenního rámu 56 skleněných koleček.

VÝSTAVA – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
Praha v čase vánočním / Tradice a řemesla od adventu 
do Hromnic   Prostřednictvím sbírkových předmětů, vánočně 
naladěného měšťanského pokoje a vůní prostoupené kuchyně 
se návštěvníci mohou seznámit s historií slavení Vánoc na území 
Prahy od adventu po Hromnice, jejichž oslavou se Vánoce zakon-
čovaly. Instalace měšťanského pokoje a kuchyně navíc umožňuje 
poznat Vánoce našich předků zblízka, pohrát si s dobovými hrač-
kami či se zapojit do pečení vánočního cukroví | do 4. 2.

MASOPUSTNÍ PEČENÍ
03. 02. | Boží milosti / Řezbářská tvůrčí dílna
04. 02. | Masopustní koblihy

EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR
Nádraží Praha-Těšnov / Provoz obnoven   Nová expozice 
představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. 
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Modelové kolejiště v měřítku 1 : 87 nabízí návštěvníkovi mož-
nost udělat si velmi reálnou představu o podobě nejkrásnější 
nádražní budovy v Praze, vystavěné v letech 1872–1875 coby 
reprezentativní železniční stavba významné společnosti Rakouské 
severozápadní dráhy. Model budovy, zahrnující i pozoruhodnou 
sochařskou výzdobu vznikl dle původních technických výkresů 
metodou 3D tisku.

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY

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

Řemesla v pořádku – komentovaná prohlídka expozice se-
známí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování 
v sociokulturním i uměleckohistorickém kontextu od středověku 
po současnost s důrazem na genezi cechovnictví na území Prahy 
| vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ
Praha v čase vánočním – komentovaná prohlídka vánoční 
výstavou je vhodná pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ | do 2. 2.
Interaktivní programy pro školy
Tovaryšova cesta na  zkušenou – program je koncipován 
jako cesta vyučeného tovaryše jdoucího do světa na zkušenou. 
Na základě vandrovnické knížky, kterou děti obdrží po interak-
tivní prohlídce, se samy vydávají na vandr po expozici | vhodné 
pro: 1. St. ZŠ
Vánoce našich prababiček – interaktivní program k výstavě 
Praha v čase vánočním, během něhož se přeneseme o několik 
desítek let zpět a poznáme, jak slavily vánoční svátky děti před 
více než 150 lety, jak zdobily stromeček či jaké dostávaly vánoční 
dárky | vhodné pro: MŠ, 1. st. ZŠ | do 2. 2.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
v sále Kočárovna

13. 02. | 14.00 | Jiří Hošek – Jiří Hošek, dlouholetý redaktor, 
zahraniční zpravodaj a moderátor Českého rozhlasu. Mezi lety 
2006–2010 působil jako stálý zpravodaj v Německu a v letech 
2012–2017 pak coby zahraniční zpravodaj ve Spojeném krá-
lovství. Od listopadu 2017 působí jako šéfkomentátor v Seznam 
Zprávy. Přispívá do různých českých médií. Je držitelem Ceny 
křepelek a Ceny Karla Kyncla

  PRAŽSKÉ VĚŽE
  věže a bludiště otevřeny v únoru denně 10.00–18.00

INTERAKTIVNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PRAŽSKÝCH 
VĚŽÍ

  pro MŠ a ZŠ, součástí programů jsou pracovní listy.

Procházky Prahou pro děti:
Pražský hrad, ten mám rád; Karlův most, příběhů dost; 
Staroměstské náměstí, známe nejen z pověstí; V královské 
zahradě, tulipánů habaděj; Královská cesta II.

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY A TVOŘIVÉ DÍLNY
Klíče k Pražským věžím – hledejte společně s námi klíče k Praž-
ským věžím, projděte se s dětmi po unikátních historických objek-
tech, získejte volný vstup do muzea a krásnou odměnu k tomu! 
Více informací na: muzeumprahy.cz/klice-k-prazskym-vezim/

  PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA
Petřínské sady, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

STÁLÁ EXPOZICE
Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování

  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 vrcholně 
gotického stavitelství v rámci stavební činnosti Karla IV., a to nejen 
v měřítku Prahy, ale i (střední) Evropy.

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

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

STÁLÁ EXPOZICE
Custos Turris | Strážce města   Expozice seznámí návštěvníky 
s náročným životem věžníků – strážců města –, s historií objektu, 
fenoménem městských zvonic i se zneužitím památky totalitními 
režimy.

 MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ
Karlův most, 110 00 Praha 1 – Malá Strana

  NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ 
Nové mlýny 827/3A, 110 00 Praha 1 – Nové Město

  otevřeno: út–ne 9.00–12.00 a 12.30–18.00

STÁLÁ EXPOZICE
Praha hoří   Expozice představuje nebezpečí požárů pro Prahu 
v dobách před řadou staletí i v časech jen nedávno minulých, 
stejně jako způsoby, kterými se obyvatelé metropole bránili proti 
ničivému živlu. Expozice je založena na využití digitálních repro-
dukcí vyobrazení Prahy, významných pražských požárů i pražských 
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hasičů a jejich výstroje a výzbroje. Vedle konkrétních zachycení 
tématiky ohně a boje s ním je návštěvníkovi nabídnuta možnost 
zažít hrozivou situaci při požárech středověké nebo raně novo-
věké Prahy. Pomocí smyslových iluzí je vytvořen dojem ohrožení 
Pražanů při požárech, které zachvátily celé čtvrti.

DOPROVODNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY
  na programy se objednávejte minimálně týden předem, prostřed-
nictvím rezervačního systému na www.muzeumprahy.cz, více na: 
gausova@muzeumprahy.cz.

Na všech věžích ve správě MMP jsou připraveny věkově odstup-
ňované tematické lektorské programy pro žáky od 10 do 19 let 
zaměřené na samotné expozice či objekty věží, jejich historii 
a význam.

�MUZEA A-Z

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

  otevřeno denně 10.00–18.00
  vstupné: dospělí 200 Kč, děti, studenti a senioři nad 65 let 120 Kč, 
české školy 30 Kč/os.

  prohlídky s průvodcem po předchozí objednávce
  obchod, který je součástí areálu Hergetovy cihelny, nabízí Kafkovu 
tvorbu, biografické knihy o Franzi Kafkovi, upomínkové předměty 
jako např. pohlednice, záložky, plakáty, kalendáře a diáře, zápisníky, 
fotografie, tašky, trička, hrnečky a další.

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

20. století. Výstava vznikla a byla otevřena roku 1999 v Barceloně. 
V letech 2002–2003 proběhla její repríza v The Jewish Museum 
v New Yorku a v roce 2005 byla instalována v jedinečných prosto-
rách Hergetovy cihelny na malostranském břehu Vltavy v Praze.
Výstava je rozdělena do dvou částí. První, nazvaná Existen-
ciální prostor, kategorizuje hlavní události Kafkova života 
a vlivy prostředí, v němž Kafka v Praze žil. Druhá, nazvaná 
Imaginární topografie, ukazuje, jak se u Kafky fyzická re-
alita Prahy a jeho života v ní složitě proměňuje v metaforický 
obraz. Na výstavě ožívají fotografie lidí a míst, rukopisy a knihy 
v důmyslně koncipovaných instalacích s využitím nejmodernější 
audiovizuální techniky. Slovo, obraz, světlo a hudba tu vytvářejí 
symfonický celek.

  GRÉVIN PRAHA
Nejzábavnější muzeum voskových figurín

Celetná 15, 110 00, Praha 1
tel.: +420 226 776 776
e-mail: info.praha@grevin.com
www.grevin.com

  otevřeno v únoru po – čt 10.00–19.30; pá – so 9.30–21.30;  
ne 10.00–19.30

  vstupné viz www.grevin–praha.com/cenik
  kavárna přístupná i zvenčí
  obchod se suvenýry

Vydejte se do muzea Grévin Praha na vzrušující cestu historií až 
po současnost. Opusťte realitu a vstupte do našich sedmi legen-
dami opředených interaktivních světů, kde si skutečnost podává 
ruku s fantazií. V Grévin vypadají voskové figuríny českých 
a světoznámých osobností jak živé a jsou zasazeny do boha-
tých scénografií plných vizuálních a zvukových efektů.

Zazpívejte si s Michaelem Jacksonem, udělejte si selfie s Bra-
dem Pittem nebo si zahrajte na klavír s Mozartem. Potkejte 
císařovnu Marii Terezii a Golema ještě před tím než půjdete 
na párty s Georgem Clooneym, Meryl Streepovou nebo 
Karlem Gottem.foto © Franz Kafka Museum 2017

132  muzea



Vytvořte si na počítači vlastní voskovou figurínu ve 3D 
a sdílejte proces výroby se svými přáteli. Užijte si nový rozměr 
zážitku z muzea a stáhněte si zdarma našeho digitálního průvodce 
pro chytré telefony. 
Využijte naší novou Fotolaboratoř a vytvořte si originální 
suvenýr s Vaší fotkou.

NOVÁ INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA
od 18. 01. | Zlaté časy českého hokeje

AKCE
09. – 14. 02. | Valentýn mezi sportovními hvězdami
– zahajte Zimní olympijské hry se sv. Valentýnem
– zúčastněte se naší fotosoutěže o nejvtipnější sportovní va-
lentýnku

  CHOCO–STORY PRAHA
Muzeum čokolády

Celetná 10, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 242 953
e-mail: info@choco–story–praha.cz
www.choco–story–praha.cz

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

EXPOZICE
V Choco–Story muzeu se ponoříte do vzrušujícího světa čo-
kolády a za pomoci všech smyslů se vydáte na cestu časem. 
Bude to požitek nejen pro Vaše chuťové pohárky, ale i oči a nos. 
Muzeum je členěno na 2 hlavní části – výstavní prostory 
a čokoládovou dílnu. Samotná expozice přibližuje především 
dávnou historii kakaa, od dob bájných Mayů a Aztéků až 
do dnešních dnů.
Muzeum disponuje unikátní sbírkou historických obalů a do-
bových artefaktů, dále je zde k vidění nejvyšší čokoládová 
fontána v ČR, hrobka mayského vládce Pakala a jiné zajíma-
vosti. Kromě poučení si návštěvníci odnesou i sladké vzpomínky, 
v průběhu návštěvy zde každý může sníst tolik čokolády, kolik 
jen bude chtít!
V čokoládové dílně návštěvníci odhalí tajemství výroby pravých 
belgických pralinek a hedvábně hladké čokolády a mají zde možnost 
stát se na chvíli čokolatiérem a vyrobit si své vlastní čokoládové 
výrobky. Muzeum je vyhledávaným cílem školních výprav i indivi-
duálních turistů a je velmi vhodné pro rodiny s dětmi.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Ukázka výroby belgických pralinek probíhá každých 30 minut. 
Uvidíte, jak se vyrábí a plní pralinky, a jak se s čokoládou pracuje, aby 
byla pěkná a chutná. A samozřejmě ochutnáte vyrobené pralinky!
Skupinové prohlídky a prohlídky pro školy včetně ukázky 
práce čokolatiéra | objednávejte na výše uvedených kontaktech 
nejméně tři dny předem
All you can eat – v rámci vstupného neomezená konzumace 
čokolády.

AKCE
14. 02. | 18.30 | Pořádáme speciální valentýnský čokolá-
dový kurz určený pro zamilované páry – přijďte si se svým 
milým či milou užít večer plný čokolády!. Za tři hodiny stihneme 
historii čokolády, výrobu pralinek a spousty dalších čokovýrobků, 
vše ve valentýnském duchu a navíc s překvapením nakonec! | cena 
2999 Kč, informace na výše uvedených kontaktech.

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

  otevřeno denně 10.00–18.00
  vstupné: dospělí 240 Kč; děti, studenti a senioři nad 65 let 160 Kč; 
české školy 30 Kč/os

  prohlídky s průvodcem po předchozí objednávce
  obchod s dárkovými předměty (plakáty, pohledy, záložky, kalendáře 
a diáře, zápisníky, trička, hedvábné šátky, šperky, sklo aj.). Unikátní 
dárky a plakáty k zakoupení na shop.mucha.cz

EXPOZICE
První muzeum na světě věnované životu a dílu proslulého, světově 
známého představitele secese Alfonse Muchy (1860–1939), 
je umístěno v  barokním Kaunickém paláci v  historickém 
centru Prahy. Výběr přibližně 100 děl skládající se z litografií, 
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olejomaleb, kreseb, pastelů, fotografií a  osobních předmětů 
podává souhrnný pohled na výtvarné dílo Alfonse Muchy, 
kromě jeho Slovanské epopeje.

foto © Mucha Trust 2017

Pozornost je soustředěna zejména na pařížské období (1887–
1904), které je světově nejproslulejší. Vystaven je ucelený soubor 
litografií, v čele s nejvýznamnějšími plakáty pro Sarah Bernhardt, 
legendární pařížskou herečku konce 19. století, soubor charak-
teristických dekorativních panó, početná ukázka z Documents 
décoratifs (1902) a ukázka z pařížských skicáků. Další dekorativní 
předměty, plastika a ukázky z knižní tvorby jsou uloženy ve vitrí-
nách. Zvláštní skupiny jsou vytvořeny z plakátů vzniklých později 
v Čechách (1910–1939), z kreseb a olejomaleb. V závěru expozice 
se nacházejí původní kusy nábytku z Muchova pařížského ateliéru, 
fotografie jeho rodiny a soubor ateliérových fotografií pořízených 
Muchou v Paříži. Součástí expozice je také půlhodinový dokument 
o životě a díle Alfonse Muchy

 MUSEUM KAMPA
Nadace Jana a Medy Mládkových

U Sovových mlýnů 503/2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 257 286 147
www.museumkampa.cz

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

VÝSTAVY
Muž s hořící hřívou! – Emil Filla a Surrealismus 1931–1939   
Výstava věnovaná dílu a osobnosti Emila Filly a autorům, kteří 
tvořili v počátečních letech surrealismu, mj. Emil Filla, František 
Janoušek, Rudolf Krajc, Vincenc Makovský, František Muzika, 
Jindřich Štyrský, Karel Teige, Toyen, František Vobecký, Alois 
Wachsman. Kurátor výstavy: Dr. Karel Srp | do 11. 2.

Frankenstein, 1968, polychromovaná asambláž, 71 × 100 cm, Museum Kampa

Jaroslav Vožniak   Výstava dosud méně prezentovaného autora, 
jednoho z členů umělecké skupiny Šmidrové, který svým postsu-
rrealistickým přístupem a jistou formou nadsázky patří k předním 
tvůrcům období normalizace. Projekt představí hlavní tvůrčí etapy 
autora, značná pozornost však bude věnována především 60. le-
tům, kdy Vožniak vytvořil sérii pop-artových ikon, vztahujících se 
k byzantským předlohám, kdy místo svatých mučednic znázornil 
dobové ikony tehdejší popkultury | do 4. 3.
Jitka Svobodová – venku a uvnitř   Výstava posledních pra-
cí Jitky Svobodové v Museu Kampa shrnuje všechny důležité 
přístupy její dosavadní tvorby. Kurátorka: Helena Musilová | 
do 11. 3.
Pravoslav Sovák   Retrospektivní výstava Čechošvýcara Pravo-
slava Sováka, který působil v Olomouci jako asistent J. Zrzavého, 
jehož tvorba i způsob výuky Sovákovu další činnost výrazně 
ovlivnily – jak formálními aspekty (velký důraz kladený na kres-
bu), tak vlastní podoba pedagogické činnosti | od 24. 2. do 27. 5.
Jan Zrzavý   Komorní výstava málo známých Zrzavého prací 
ze soukromých sbírek primárně doprovází výstavu Pravoslava 
Sováka. Kurátorky Helena Musilová, Petra Patlejchová | od 24. 2. 
do 27. 5.

DOPROVODNÝ PROGRAM
08. 02. | 18.30 | Komentovaná kurátorská prohlídka vý-
stavy Jaroslav Vožniak | cena vstupenky + 20 Kč za výklad, 
rezervace nutná na emailu: rezervace@museumkampa.cz
20. 02. | 18.30 | Večer Vožniak: doprovodný program 
pro dospělé | cena 150 Kč / 90 Kč studenti a senioři, rezer-
vace nutná
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DALŠÍ PROGRAMY
Komentované prohlídky   V českém, anglickém, německém 
nebo francouzském jazyce. Rezervace na výše uvedených kon-
taktech, u pokladny nebo v kanceláři muzea.
Workshopy a animační programy   Tyto programy na objed-
návku jsou vhodné pro školní či zájmové skupiny, rodiny s dětmi 
i skupiny dospělých. Vedle široké nabídky animačních programů 
a workshopů ke stálé sbírce Musea Kampa Vám nabízíme nové 
programy ke všem probíhajícím krátkodobým výstavám.
Další informace na www.museumkampa.cz/programy

 WERICHOVA VILA
U Sovových mlýnů 501/7, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 251 511 669
www.werichovavila.cz

  otevřeno denně 10.00–18.00

Informace o programech na www.werichovila.cz

 MUZEUM KÁVY ALCHYMISTA
Jana Zajíce 7, 170 00 Praha 7 (200 m od stanice tram Sparta)
tel.: +420 233 383 745
www.muzeumkavy.cz

  otevřeno: po zavřeno; út–pá 12.00–18.00; so–ne 11.00–18.00; 
út-pá 9.00–12.00 po předchozí tel. dohodě nebo mailem, 
komentované prohlídky, případně výtvarné dílny loutek pro 
školy a skupiny nad 6 osob. Součástí prohlídky je i expozice Muzea 
kávy Alchymista. Objednání komentovaných prohlídek a dílen: 
scarabeus@galeriescarabeus.cz, 603552758

STÁLÁ EXPOZICE
Káva a kávoviny v proměnách času a kultur   Expozice se-
znamuje návštěvníky nejen s historií kávy a kávových náhražek, 
s jejich pěstováním, sklizní, zpracováním a přípravou nápojů. Uni-
kátní sbírkové předměty dokumentují vývoj historických pražiček, 
kávomlýnků, kupeckých zásobníků, dóz na kávu a kávoviny, ale 
také předmětů a přístrojů spojených s přípravou a servírováním 
kávy. Zajímavými dokumenty dobové grafiky jsou prvorepub-
likové reklamní tiskoviny a faktury jednotlivých firem. Výstavu 
doplňují odborné texty v českém a anglickém jazyce a krátký 
film věnovaný fenoménu kávy.

  GALERIE SCARABEUS
Informace o výstavách viz rubriku Galerie, výstavy.

 MUZEUM KOUZLO STARÝCH ČASŮ
Historické oděvy a doplňky z let 1850–1920

Valdštejnská 150/4, 110 00 Praha 1 – Malá Strana
mobil: +420 723 960 308
e-mail: kouzlostarychcasu@gmail.com
www.kouzlostarychcasu.cz

  otevřeno: út–pá 10.00–17.00; so–ne 10.00–18.00
  vstupné: dospělí 190 Kč, senioři, studenti a děti 150 Kč, rodinné 
490 Kč, skupinové (6–10 osob) 150 Kč

EXPOZICE
Unikátní soukromá sbírka viktoriánských a edwardián-
ských oděvů, doplňků a kuriozit z období 1850–1920.
V komorním prostředí mohou návštěvníci obdivovat část rozsáhlé 
sbírky historických oděvů, doplňků a kuriozit vyšších společen-
ských vrstev, které dokumentují výjimečnost a um ručních prací 
předešlých generací. Vystavené exponáty jsou volně koncipovány 
do obrazů, aby návštěvník mohl vstoupit do děje a vnímat atmo-
sféru příběhů, které vyprávějí. Ojedinělá sbírka, která vznikala 
desítky let, obsahuje několik set kusů kompletních oděvů, prádla, 
textilu, ale i stříbrných předmětů viktoriánského a edwardiánské-
ho období, pocházejících z celého světa. Část sbírek tvoří porcelán 
z českých a německých porcelánek do r. 1930.

VÝSTAVA
Lesk viktoriánských salonů    Výstava ze soukromé sbírky ma-
puje společenský život londýnské smetánky na konci 19. století 
| do 28. 2.

AKCE
03. – 04., 10. – 11. a 17. – 18. 02. | 10.00–18.00 | Život 
pod schody – mimořádné prohlídky s ukázkou povinností ko-
morných – oblékání paní.
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 MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ
Prohlídky Muzea pražského vodárenství 
a úpravny vody Podolí

Podolská 15, 140 00 Praha 4
tel.:+420 272 172 345
www.pvk.cz

  v rámci zážitkové turistiky: prohlídky pro jednotlivce i skupiny  
(max. 20 osob): každý čt 13.00, 15.00 a 17.00,  
druhou so v měsíci 11.00 a 13.00

  cena prohlídky: jednotlivá vstupenka 150 Kč, od 10 osob 130 Kč
  vstupenky si můžete objednat přes www.nfveolia.cz/

Upozornění: prohlídka není bezbariérová, vyžaduje určitou tě-
lesnou zdatnost (výstup na ochoz budovy – 8 pater); předprodej 
vstupenek se uzavírá 4 dny před termínem; vstup pro děti od 6 let, 
každé dítě s vlastní vstupenkou

 MUZEUM PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ
Interiér filtrační stanice je od výstavních prostor oddělen skle-
něnou stěnou a tak se návštěvníkům naskytne neuvěřitelný 
výhled do Engelovy „katedrály“ s filtry. Celá expozice za-
chovává chronologické členění historického vývoje pražského 
vodárenství od prvních soukromých vodovodů z 12. století, 
přes vltavské vodárny renesančního období a  vodárenské 
snahy konce 19. století, až po současné zásobování hl. m. 
Prahy vodou. Je zde vystaven originál čerpacího stroje kla-
tovské vodárny z roku 1830, vodovodní potrubí z antického 
období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. a řada dal-
ších exponátů. Trojrozměrné předměty doplňuje řada kopií 
unikátního a dosud nevystavovaného archivního materiálu 
a množství historických fotografií. Velmi cenné jsou sbírky 
druhů vodovodního potrubí, uzavíracích elementů a dalších 
historických přístrojů a nástrojů. Samostatně je prezentována 
unikátní sbírka vodoměrů.

  ÚPRAVNA VODY PODOLÍ
Čerpací stanice surové vltavské vody – odstraňování nečistot 
ze surové vody na hrubých a jemných česlích.
Čiřiče – seznámení s funkcí, významem a technologickým po-
stupem úpravy surové vody. 
Vodárenská věž – panoramatický rozhled na Prahu z nezvyk-
lého stanoviště

 MYSTERIA PRAGENSIA
Poznejte tajemství Prahy ve dvou muzeích

 
 MUZEUM ALCHYMISTŮ  
A MÁGŮ STARÉ PRAHY

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

  muzeum Alchymistů opět otevřeno

 MUZEUM PRAŽSKÝCH POVĚSTÍ 
A STRAŠIDEL

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

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

EXPOZICE
Projděte si podzemní uličku s atmosférou staré Prahy 
a 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
02. – 04. 02. | Muzea jsou součástí akce Ledová Praha
04. 02. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
08. 02. | 18.00 | Se strašidlem za strašidly Novým Městem 
na Vyšehrad
09. 02. | 18.00 | Tajuplné průchody Starého Města
10. 02. | 16.00 | Za čerty k bráně pekelné
10. 02. | 22.00 | Hodina duchů v uličce duchů
11. 02. | 10.30 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem 
a Josefovem
14. 02. | 18.00 | Po zlatých stopách alchymistů Hradem 
i podhradím
16. 02. | 18.30 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hrad
17. 02. | 10.00 | Karlův most ze tří stran
17. 02. | 18.00 | Mysteria Pragensia – Velká tajuplná pouť 
Prahou
18. 02. | 10.30 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany
20. 02. | 18.00 | Se strašidlem za strašidly Starým Městem 
a Josefovem
23. 02. | 18.00 | Po zlatých stopách alchymistů Hradem 
i podhradím
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23. 02. | 21.00 | Strašidla  s hvězdičkou aneb Erotika v praž-
ských pověstech
24. 02. | 10.30 | Za starými pověstmi českými na Vyšehrad
24. 02. | 18.00 | Tajuplné průchody Starého Města
25. 02. | 10.30 | Se strašidlem za strašidly Novým Městem 
na Vyšehrad
28. 02. | 18.00 | Se strašidlem za strašidly Malou Stranou 
na Hradčany

  NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM 
A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO

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

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

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

  vstupné na doprovodné programy pro školní skupiny: 40 Kč (platí 
i jako vstupenka)

STÁLÁ EXPOZICE
Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdě-
lanosti Evropě. Expozice je zaměřena na tisíciletou historii 
vzdělanosti českého národa od středověku až po současnost 
v evropském kontextu (popisky česko-anglické). Prezentovány 
jsou unikátní školní pomůcky, učebnice, staré tisky, mapy aj. 
Součástí expozice jsou školní kabinet, ukázka školních tříd 
z 1. republiky a ze 70. let 20. století, písařský koutek, inter-
aktivní program o životě, díle a odkazu J. A. Komenského, 
elektronicky zpřístupněný fond školních vysvědčení, promí-
tání dokumentů aj.

KRÁTKODOBÁ VÝSTAVA
Nová škola v nové republice – Školství v meziválečném 
Československu   Výstava přibližuje školství meziválečné Čes-
koslovenské republiky v celé jeho šíři, včetně rozvoje slovenského 
a podkarpatoruského školství. Opominuto není ani měnící se po-
stavení učitele a jeho vztah k novému státnímu útvaru. Vyzdviže-
na je i jedinečnost reformních snah a pedagogické trendy, které 
jsou dodnes aktuální. Stranou nezůstává ani každodenní život 
ve školách. Součástí je menší výstava Tady první republika, 
která shrnuje základní vývoj meziválečného československého 
státu | od 1. 2. do 31. 12.

  PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA 
J. A. KOMENSKÉHO

Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 966 411, 415
e-mail: pedknihovna@npmk.cz
www.npmk.cz/knihovna; www.csk.npmk.cz

  knihovna je přístupná pro veřejnost po–pá 9.00–18.00
  fondy PK jsou zaměřeny především na oblast výchovy, vzdělávání 
a školství.

„Prostorem a časem 1. světové války“ prostřednictvím učeb-
nic dějepisu, odborné a populárně naučné literatury a dobových 
školních výročních zpráv z fondu Pedagogické knihovny J. A. Ko-
menského. Online multimediální výstava z vybraného knižního 
fondu PK a školních obrazů s interaktivními prvky – digitální 
kopie, vysvědčení apod.
Volný vstup pro uživatele PK s platným čtenářským průkazem 
nebo aktivovanou ISIC, ITIC, lítačka, Open-Card.

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

  spojení: tram 22, st. Pohořelec

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

  LETOHRÁDEK HVĚZDA
Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc

  spojení: stanice metra Petřiny; tram 1, st. Sídliště Petřiny
  vstupné: plné 75 Kč; snížené: 45 Kč; rodinné: 150 Kč

V termínu do 31. 3. 2018 je letohrádek Hvězda uzavřen.

 MALÁ VILA PNP
Pelléova 20/70, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

  spojení: 5 minut chůze od stanice metra A – Hradčanská
  otevřeno v rámci pořadů PNP, dalším zájemcům po telefonické 
domluvě 

  vstupné: plné 40 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 100 Kč

EXPOZICE
Pracovna Ladislava Mňačka je instalována autenticky podle 
dobových fotografií spisovatelova bytu. Pracovna je přístupná 
v rámci literárních čtení či diskuzí nebo na objednávku na tel. 
273 132 553.

www.kampocesku.cz  muzea  137



AKCE
Oblíbený pořad PNP ve spolupráci s projektem Praha město litera-
tury. Každé dva měsíce Vám představíme zahraničního rezidenta. 
Naším prvním rezidentem roku 2018 je spisovatel David White-
man z Edinburghu. Pro bližší informace o pořadu sledujte 
naše webové stránky.

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

Pivovar a restaurace U Fleků nabízí dva prohlídkové okruhy  
– pivovarské muzeum a exkurzi pivovaru.

  muzeum otevřeno: po–so 10.00–16.00, prohlídky jsou doprovázeny 
odborným výkladem, prodej vstupenek končí 60 min. před ukonče-
ním provozní doby; 

  vstupné do muzea 100 Kč/os., školní skupiny 50 Kč/os., délka prohlíd-
ky cca 30 min.; výklad v českém, anglickém, německém, španělském, 
ruském, švédském a italském jazyce.

  prohlídka pivovaru pouze na objednávku, o víkendech je prohlídka 
podmíněna konzumací v restauraci.

  vstupné do pivovaru: 210 Kč/os., školní skupiny 100 Kč/os., délka pro-
hlídky cca 45 min.; výklad v českém, anglickém a německém jazyce; 
součástí prohlídky je ochutnávka piva a sklenička jako suvenýr.

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

na jejich opracování, plnička lahví, váha na slad, hustoměry 
a další pivovarské a sladovnické náčiní.

PIVOVAR U FLEKŮ
Historický pivovar fungující od roku 1499 dodnes   Sou-
částí exkurze je videoprojekce a prohlídka sklepa a varny. 
Jedinečné jsou především prostory varny, kde se pivo stále 
vyrábí pod původními středověkými trámy z jedlového dře-
va natřeného volskou krví. Měděné varní nádoby pocházejí 
z roku 1937, stále se používá i unikátní chladicí štok – velká 
měděná vana k ochlazování mladiny po uvaření. Pivovar již 
přes 150 let nabízí výhradně speciální tmavé pivo, které se 
vyrábí z tradičních surovin – vody, ječného sladu a chmele 
za použití kvasnic.

  POPMUSEUM
Muzeum a archiv populární hudby

Bělohorská 150, 160 00 Praha 6
mobil: +420 776 141 531–2, 605 369 286
e-mail: info@popmuseum.cz
www.popmuseum.cz

  spojení: metro 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, časopisy, knihy.

VÝSTAVY
Československé beatové festivaly 1967, 1968 a 1971   Vze-
stup a počátek pádu tuzemské beatové scény | do 3. 3.
Napsat, vydat, šířit. Sám! – České (nejen) heavymetalové 
fanziny.   | do 2. 6.
07. 03. | 18.30 | Vernisáž výstavy

  HUDEBNÍ KLUB VAGON
Praha 1, Národní 25

  otevřeno od 19.00

VÝSTAVA
Rok bez Radima Hladíka   Výstava o tvůrčí dráze mistra elek-
trické kytary | do konce března
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  POŠTOVNÍ MUZEUM
Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 954 400 394
www.postovnimuzeum.cz 

  otevřeno: denně mimo po a svátků 9.00–17.00
  vstupné: základní a doprovodné akce PM 50 Kč; snížené 10 Kč
  knihovna a badatelna: otevřena denně mimo po 9.00–16.00
  muzejní prodejna: otevřena út–ne 9.00–17.00

STÁLÁ EXPOZICE
Poštovní známky České republiky a Československa včetně 
obálek prvního dne (FDC), filatelistických unikátů a pa-
dělků, nejstarší známky evropských i mimoevropských 
zemí, známky OSN, specializované sbírky známkové tvorby 
– Hradčany, ruská zemstva, klasické rakouské poštovní známky 
do roku 1918, staroněmecké státy do roku 1871, předznámkové 
dopisy, otisky razítek, první novinové známky světa.

VÝSTAVY
„200 let poštovní schránky“   Poštovní schránky se v hlavním 
městě rakouského mocnářství Vídni sice objevily již roku 1785, ale 
určeny byly pouze privilegovaným osobám, sdružením a úřadům, 
které nemusely platit poštovné. Všeobecně a nastálo byly s vý-
jimkou Lombardsko-benátského království zavedeny dekretem 
dvorské komory z 10. dubna 1817. A právě toto významné výročí 
si Poštovní muzeum letos připomíná rozsáhlou výstavou, která se 
věnuje všem známým i méně známým typům schránek, které se 
za těch 200 let používaly v českých zemích. Návštěvníci tak mohou 
očekávat nejen atraktivní obrazový materiál doprovozený zajíma-
vými a vzájemně provázanými texty, ale i množství jedinečných 
trojrozměrných exponátů ze sbírky Poštovního muzea | do 25. 2.
02. 02. | 10.00–17.00 | Prázdninové výtvarné dílny – pro-
gram k výstavě pro děti od 5 ti let | 50 Kč/os.
Bližší informace a aktuality o dění v muzeu na webových 
stránkách Poštovního muzea.

  UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM 
V PRAZE

  HISTORICKÁ BUDOVA 
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA 
V PRAZE

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

  otevřeno  út–ne 10.00–18.00
  vstupné: plné150 Kč, snížené 80 Kč

VÝSTAVY
Director’s Choice – výběr ze sbírek   Výstava Director’s Choice 
umožní nahlédnout do bohatého sbírkového fondu Umělecko-
průmyslového musea v Praze a představí mistrovská díla ze všech 
oborů uměleckého řemesla, užitého umění a designu. V třiceti 
tematických celcích je zachycen vývoj uměleckého řemesla od go-
tiky a renesance až do první poloviny 20. století, zastoupené díly 
Alfonse Muchy, Františka Drtikola, Pavla Janáka, Ladislava Sutnara 
a mnoha dalších. Unikátní díla “s příběhem” doplňuje téměř tři sta 
dalších exponátů ze všech muzejních sbírek, od nábytku a skla až 
po oděvní módu, šperk, hračku či fotografii | od 15. 11.
Bydliště: Panelové sídliště / Plány, realizace, bydlení 
1945–1989   Výstava přibližuje od  25. ledna do  20. května 
2018 historii vybraných sídlišť v České republice a společenské, 
politické, kulturní a ekonomické souvislosti, jež jejich vznik do-
provázely. Je vyvrcholením výzkumného a výstavního projektu 
Panelová sídliště v České republice jako součást městského ži-
votního prostředí (zkráceně Paneláci), který probíhal v letech 
2013–2017. Tým badatelů zkoumal 73 českých sídlišť především 
z uměleckohistorického hlediska, věnoval se jejich architektuře 
a urbanismu, demografickým charakteristikám obyvatel a mož-
nostem památkové ochrany | od 25. 1.
Small Worlds: Domečky pro panenky z Victoria and Albert 
Museum of Childhood v Londýn   Výstava souboru domečků 
pro panenky ze sbírek Victoria and Albert Museum of Childhood 
– tento fascinující svět v malém – je pro naši veřejnost zcela 
mimořádnou událostí. Domečky pro panenky, které u nás byly 
v minulosti téměř neznámou hračkou, se ve Velké Británii těšily 
velké oblibě. Dvanáct exponátů přibližuje způsob bydlení a každo-
denní život rodin od 18. století do současnosti. Domečky zároveň 
dokumentují vývoj architektury a designu: v expozici najdeme 
například venkovské sídlo, městský dům v georgiánském stylu, 
předměstskou vilu i byt ve výškové budově | od 16. 1.

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

  UNIVERZITA KARLOVA

 MUZEUM UNIVERZITY KARLOVY
Karolinum, Ovocný trh 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 491 111
www.muzeum.cuni.cz

  expozice i výstava otevřena od 5. do 28. 2. denně od 10.00–18.00
  vstupné dobrovolné
  prohlídku s průvodcem vždy poslední středu v měsíci je nutné 
domluvit e-mailem: petr.svoboda@ruk.cuni.cz

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

VÝSTAVA
Fotografická výstava Camino na  kolečkách vás vezme 
na 640 km dlouhou pouť po svatojakubské cestě Španělskem 
do Santiaga de Compostela. Honza Dušek se v roce 2017 spolu 
se svým synem a přáteli vydal na 29 dnů dlouhou neobyčejnou 
cestu. Podtitulem výstavy je „Na  vozíku život nekončí“,  
neb Honza je kvůli roztroušené skleróze posledních 6 let upoután 

na invalidní vozík. Přesto se nevzdává a rozhodl se dokázat sobě 
i druhým, že sny se dají a mají plnit | od 5. do 28. 2.
05. 02. | 18.00 | Vernisáž výstavy, beseda s promítáním 
fotografií a videí

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

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

  ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV
U Památníku 2, 130 05 Praha 3

UPOZORNĚNÍ: Kvůli plánované rekonstrukci je muzeum zcela 
uzavřeno.

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

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

EXPOZICE
Letecké muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu his-
torického vojenského letiště Praha – Kbely, první letecké 
základny vybudované po vzniku Československa v roce 1918. Ex-
pozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii českosloven-
ského a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání 
jsou zde vystaveny také vybrané typy světově významných letadel 
a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti draků letou-
nů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a další 
památky, které se vztahují k historii československého a českého 
letectví. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým 
muzeím v Evropě. Řada letounů patří ke světovým unikátům. 
Zpřístupněn je také letňanský areál Staré Aerovky, díky němuž 
se kbelská expozice rozšířila o další výstavní prostory.

  NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ 
HEYDRICHIÁDY

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

  otevřeno: denně mimo pondělí 09.00–17.00
  vstup zdarma

Místo úkrytu a posledního boje skupiny příslušníků českosloven-
ského zahraničního odboje, kteří se podíleli na atentátu na zastu-
pujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
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EXPOZICE
Expozice věnovaná Operaci ANTHROPOID – atentátu na Rein-
harda Heydricha v květnu 1942.

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

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

  vstup zdarma

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

  CÍSAŘSKÁ ZBROJNICE
Hradčanské nám. 2, 110 00 Praha 1

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

 MUZEUM HRADNÍ STRÁŽE
Pražský hrad, 110 00 Praha 1

V Prašné věži Mihulka se nachází expozice mapující vývoj 
českých vojenských jednotek střežících Pražský hrad 
od nejstarších dob do současnosti.

  ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
U Staré školy 1, 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 749 211
e-mail: office@jewishmuseum.cz
www.jewishmuseum.cz

  otevřeno: denně mimo so a židovských svátků 9.00–18.00

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
A) Židovské muzeum v Praze (Maiselova synagoga, Španělská 
synagoga, Pinkasova synagoga a Klausová synagoga, Obřadní síň, 
Starý židovský hřbitov a Galerie Roberta Guttmanna)
B) Pražské Židovské Město (Židovské muzeum v Praze a Sta-
ronová synagoga)
C) Staronová synagoga
Detailní informace o expozicích, cenách a možných slevách na-
leznete na www.jewishmuseum.cz.

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

VÝSTAVA
„Můj šálek Kafky…“   Kresby, grafika a obrazy Jiřího Slívy. 
Výstava grafika a ilustrátora Jiřího Slívy (uspořádaná k jeho 
71. narozeninám) představuje řadu kreseb, barevných litografií, 
leptů, pastelů a několik olejomaleb na jeho oblíbená témata 
Franz Kafka, Sigmund Freud, Golem, židovské zvyky a symboly, 
biblické motivy, jakož i další práce inspirované díly židovských 
spisovatelů. Dalšími oblíbenými tématy Jiřího Slívy jsou va-
riace na prostředí kaváren a každodenního života, které jsou 
výrazně ovlivněny absurdním humorem, jeho láskou k jazzu, 
vínu a tanci | od 22. 2.

KULTURNÍ POŘADY PRO VEŘEJNOST

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI
Maiselova 15, 110 00 Praha 1 (dílna v přízemí)

11. 02. | 14.00 | Arje slaví Nový rok stromů (Tu bi-švat) – Lví-
ček Arje společně s vámi oslaví Nový rok stromů (Tu bi-švat). Bude 
vám vyprávět, jaké rostliny a plodiny se pěstují a používají v Izraeli 
a co dobrého z nich můžeme připravit. Děti mu pak na oplátku 
připraví sváteční hostinu | vstupné 50 Kč

 MAISELOVA SYNAGOGA
Maiselova 10, 110 00 Praha 1

POŘADY
06. 02. | 19.00 | Nigun / Duo Duo Jarmila Vlachová & Miro-
slav Vilímec – koncert akordeonistky Jarmily Vlachové a hous-
listy Miroslava Vilímce. Vstupenky na koncert možno zakoupit 
v předprodeji v Maiselově synagoze, v Informačním a rezervačním 
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centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webo-
vých stránkách ŽMP, kde je uveden i kompletní program koncertu 
| vstupné 230/150 Kč
08. 02. | 18.00 | Mezi Prahou a Mariánkami – dějiny židovské 
přítomnosti v českých zemích v 19. a 20. století se stávají stále 
oblíbenějším předmětem výzkumu i v zahraničí.
21. 02. | 18.00 | Jindřich Mann: Lední medvěd – autorské 
čtení a prezentace nové knihy Jindřicha Manna, která obsahuje tři 
novely o touze, zradě a nečekaných souvislostech. Večer probíhá 
ve spolupráci s Pražským literárním domem autorů německého 
jazyka | vstup volný
26. 02. | 18.00 | Rabín Abraham Joshua Heschel: mystik, 
filosof, prorok – přestože rabín A. J. Heschel (1907 –1972) patří 
mezi nejvlivnější židovské myslitele druhé poloviny 20. století, 
jeho dílo zůstávalo českému čtenáři s drobnou výjimkou knihy 
Šabat (Academia, 2009) spíše neznámo. Moderuje redaktor na-
kladatelství Vyšehrad a pedagog ETF UK Filip Outrata.

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

07. 02. | 18.00 | Židé, půda a ... Akce! Izrael v zrcadle filmu 
– raná léta – zrod izraelského filmu je úzce spjat se sionistickým 
projektem a proměňoval se v závislosti na geopolitickém, historic-
kém a ekonomickém vývoji v oblasti. Přednáška je doprovázena 
bohatým filmovým materiálem | vstup volný
14. 02. | 18.00 | Písně z ghetta. Jidiš literatura ve varšav-
ském a vilenském ghettu za 2. světové války – lidská touha 
po kultuře a krásnu se nenechá zadusit ani těmi nejhoršími pod-
mínkami – dokladem toho jsou židovští literáti, básníci i prozaici, 
kteří působili v hrůzném prostředí ghett zřízených nacisty v prů-
běhu 2. světové války například ve Varšavě a Vilniusu. V českých 
překladech zazní i ukázky z děl významných jidiš autorů spojených 
s ghettem, jako byl například Avrom Suckever.
19. 02. | 18.00 | Chava Pressburger – An artist’s life cha-
racterised by war and violence. Chava Pressburger – život 
umělce charakterizovaný válkou a násilím. Stále nedoceněnou 
tvorbu Chavy Pressburger přiblíží německá historička umění Ilka 
Wonschik, autorka monografie Chava Pressburger: Bilder – Papie-
rarbeiten – Skulpturen (Hentrich & Hentrich, 2016). V angličtině 
| vstup volný

�MIMOPRAŽSKÁ MUZEA

  HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

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

  HORNICKÝ SKANZEN BŘEZOVÉ HORY – 
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
Ševčinský důl, Vojtěšský důl, Anenský důl, 
Drkolnovský důl, hornický domek

nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI - Březové Hory
tel.: +420 318 633 138
e-mail: info@muzeum–pribram.cz
www.muzeum–pribram.cz

  otevřeno: út–pá 9.00–16.00
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Expozice umístěné v historických báňských objektech 
přibližují minulost spjatou s  těžbou stříbra, uranu 
a dalších rud. Muzeum umožňuje svezení hornickým vláč-
kem po povrchu i podzemím, prohlídky dvou kilometrů štol, 
fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu či 
seznámení s parními těžními stroji, cennou mineralogickou 
sbírkou a havířským folklorem.

VÝSTAVY
S Honzou z role do role   Historické loutky, divadelní kulisy 
a rekvizity z pohádek o Honzovi ze sbírky Hornického muzea 
Příbram a soukromých sbírek | do 1. 11.
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Nejnovější mineralogické přírůstky do sbírek muzea   Výsta-
va představuje nejzajímavější mineralogické přírůstky do muzea 
za posledních 5 let | od 29. 1. do 28. 12.

AKCE
17. 02. | 10.00 | Hornický masopust – masopustní průvod 
a lidová veselice, rej masek a žertovné masopustní scénky v pro-
středí hornických Březových Hor

  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 9.00–16.00, poslední prohlídka v 15.00
  vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Dochovaný vězeňský areál mezi bývalými uranovými 
šachtami, ojedinělý ve střední Evropě. V letech 1949–1951 
tábor nucených prací a  následně do  roku 1961 zařízení pro 
politické vězně komunistického režimu. Muzeum obětí tota-
lity a dějin uranového hornictví, Galerie Orbis Pictus: Europa, 
exteriérová expozice soch Jiřího Sozanského, možnost jízdy 
hornickým vláčkem.

VÝSTAVY
Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice na Pří-
bramsku   Výstava dokumentuje poslední dny 2. světové války 
na Příbramsku, kdy zde došlo z vojenského i historického hlediska 
k událostem, které se nesmazatelně zapsaly do válečných dějin 
Evropy | od 2. 1. do 28. 12.

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

  otevřeno: so+ne 10.00–12.00 a 13.00–16.00; mimo tyto dny pouze 
po předběžné objednávce (min. 10 osob)

  vstupné: základní 30 Kč, senioři, studenti a děti 20 Kč, rodinná 
vstupenka (2 dospělí + děti) 80 Kč.

  spojení: autobusem č. 374 ze stanice metra C – Kobylisy, ulice 
Pod Sídlištěm, autem směr Teplice a odbočit na Klíčany, vlakem 
z Masarykova nádraží do Libčic nad Vltavou a přívozem přes řeku dále 
1,2 km do Máslovic.

 
STÁLÁ EXPOZICE
Historické předměty na výrobu másla (různé typy máselnic, 
dřevěných tvořítek na máslo aj.) a máslenky na servírování 
másla
Sbírka obalů od másla českých i zahraničních výrobců
Expozice o historii obce

Muzejní obchůdek
Netradiční naučná stezka od muzea k přívozu
Nepřehlédněte upozornění: od 29. 1. do 2. 3. je muzeum 
uzavřeno!!!

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
Ptáci na vodě i u vody   Výstava | od 3. 3. do 30. 6.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
14. 04. | Máslovická šlápota aneb Šlapeme do Máslovic 
stloukat máslo
Více informací na www.maslovice.cz.

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

  otevřeno celoročně; duben–říjen mimo po 9.00–17.00; listopad–
březen po–pá 9.00–16.00 (so+ne na tel. objednávku pro skupiny 
o minimálním počtu 10 osob)

  vstupné: základní 40 Kč; studenti a senioři 20 Kč; rodinné vstupné 
100 Kč; fotografování 10 Kč

      
STÁLÉ EXPOZICE
Život a dílo Karla Čapka 
Ferdinand Peroutka 
Olga Scheinpflugová 

  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 8.00–16.30; Muzeum ghetta a Mag-
deburská kasárna: denně 9.00–17.30; Krematorium: denně kromě 
soboty 10.00–16.00; Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední 
márnice: denně 9.00–17.00; Modlitebna a replika mansardy z doby 
terezínského ghetta: denně 9.00–17.30

VÝSTAVY
Hnědá kartonová složka – pocta Felixi Blochovi   | předsálí 
kina Muzea ghetta | do 28. 2.
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„O  osudu člověka se rozhoduje proužkem papíru…“. 
Transporty Židů z ghetta Terezín do Osvětimi – Březinky 
na podzim 1944   Putovní, historická výstava Památníku Terezín 
| předsálí kina Malé pevnosti | do 22. 4.

  ŠKODA MUZEUM
tř. Václava Klementa 294, 293 60 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 832 038
e-mail: muzeum@skoda–auto.cz
www.museum.skoda–auto.cz

 A bezbariérový vstup
  otevřeno: denně 9.00–17.00
  vstupné: individuální prohlídka: plné 70 Kč; snížené 35 Kč;  
rodinné 75 Kč; roční 280 Kč; snížené 140 Kč

  prohlídka s výkladem v českém / cizím jazyce (muzeum + závod): 
plné 140 Kč / 200 Kč; snížené 70 Kč / 100 Kč

  prohlídka s výkladem v českém / cizím jazyce (muzeum):  
plné 100 Kč / 130 Kč; *snížené 50 Kč / 65 Kč

  prohlídka s pracovním listem (muzeum): 20 Kč
  zdarma: děti do 6 let; ZTP a ZTP|P a 1 doprovodná osoba; AMG;  
řidič bus; 1x doprovod od CK; 2x pedagogický dozor; novináři

STÁLÁ EXPOZICE
Expozice je rozdělena do tří tematických oblastí – Tradice, Evo-
luce a Preciznost. V tematické oblasti Tradice jsou přiblíženy 
hodnoty značky ŠKODA – Hrdost, Každodenní využitelnost a Vý-
zvy, symbolizované třemi páry vozů. Bustami obou zakladatelů 
firmy začíná Evoluce. Dominuje jí chronologická řada po sobě 
jdoucích milníků automobilového vývoje. Okruh Preciznost 
představuje vozy v různých stádiích renovace – od nálezového 
stavu až po „klenot“. Proces výroby současných vozů lze vidět 
v panoramatickém kině.

VÝSTAVY
Historie reklamy LAURIN & KLEMENT a ŠKODA: od SUPER 
VELOCIPEDU až po SUPERBA   Projděte si s námi styly, tech-
niky a design reklamních materiálů značek LAURIN & KLEMENT 
a ŠKODA v jednotlivých fázích vývoje - od prvních, tiskařsky ručně 

komponovaných inzercí na prodej kol a motocyklů, přes propa-
gační letáky a brožury k jednotlivým vozům, až po kompletní 
produktové a imagové kampaně. Propagace značky ŠKODA AUTO 
je stejně bohatá, jako samotná historie společnosti. Výstava nabízí 
jedinečný vhled do komunikační strategie českého automobilo-
vého výrobce v běhu času a kontextu doby a je možné ji navštívit 
| od 1. 2.
David Černý: Český betlém   Ojedinělá výstava bronzových 
plastik výtvarníka Davida Černého představuje scénické obrazy 
českých dějin a kultury. Po předchozí rezervaci na tel. 326 831 135 
nabízíme komentované prohlídky pro školy a veřejnost.

PROHLÍDKY EXPOZICE A VÝROBNÍCH PROVOZŮ 
Nabízíme komentované prohlídky expozice ŠKODA Muzea 
a prohlídky výrobních provozů společnosti ŠKODA AUTO s prů-
vodcem. Dále zajišťujeme exkurze do  Lean Centra, ŠKODA 
Parts Centra, Vzdělávacího centra Na Karmeli a výrobního zá-
vodu ve Vrchlabí a Kvasinách. Pořádáme speciální prohlídky 
pro školní skupiny, technicky zaměřené skupiny a nevidomé. 
Rezervace a další informace na tel. +420 326 8 31134, 31135, 
31137, e–mail: muzeum@skoda–auto.cz.

  RODNÝ DŮM FERDINANDA PORSCHEHO 
VE VRATISLAVICÍCH

Tanvaldská 38, 463 11 Liberec – Vratislavice nad Nisou
tel.: + 420 326 832 028
tel.: +420 326 832 038 (info mimo otevírací dobu)
e–mail: Vratislavice@skoda–auto.cz

  otevřeno: pá–ne 9.00–17.00
  využijte možnosti zakoupit kombinovanou vstupenku Rodný dům 
F. Porscheho & ŠKODA Muzeum za zvýhodněnou cenu. Více informací 
na www.rodnydumporsche.cz

Zveme vás k  prohlídce nově zrekonstruovaného domu, 
ve 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 pomocí 
na místě zapůjčených iPadů. V případě návštěvy skupiny nad 20 
osob doporučujeme nás kontaktovat s předstihem. Návštěvníci 
muzea se mohou před prohlídkou expozice či po ní občerstvit 
v kavárně, k dispozici je i malý obchod.

  CAFÉ/RESTAURANT VÁCLAV 
  otevřeno denně 9.00–17.00 a před každou akcí
  rezervace na tel.: +420 326 831 243

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

AKCE
02. 02. | 08.00 | Pololetky v muzeu – na celodenní program 
do ŠKODA Muzea zveme školní děti, které mají tento den polo-
letní prázdniny. Přijďte k nám prožít den plný tvoření a zábavy 
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s kamarády, děti si můžete vyzvednout mezi 15.00–16.00. Oběd 
a materiál je v ceně. Doporučujeme obuv na přezutí. O děti se 
po celý den budou starat lektorky s pedagogickým vzděláním. 
Program je koncipován pro děti od 2. třídy a starší. Nutná rezer-
vace na tel. 326 8 32038 | vstupné 200 Kč
14. 02. | 18.00–21.30 | Sv. Valentýn – přijďte oslavit svátek 
zamilovaných do Café/Restaurantu VÁCLAV! Speciální menu bude 
podáváno v romantickém prostředí stylové restaurace. Rezervace 
přímo v Café VÁCLAV nebo na tel. 326 831 243.

ŠANSON, PÍSEŇ S PŘÍBĚHEM – ABONENTNÍ C YKLUS 
JARO 2018
Zveme vás na další abonentní cyklus, tentokrát na téma šan-
son. Představíme vám v  něm špičkové interpretky, které vás 
jistě příjemně překvapí svoji kvalitou a  invencí. Šanson se 
v  českých zemích formuje již od  30. let 20.  století. Přijďte si 

do monumentálního sálu L&K Forum poslechnout jeho současné 
výrazné představitelky a strávit tak příjemný večer.
05. 02. | Radůza – po kratší odmlce se písničkářka Radůza vrací 
na koncertní pódia
16. 04. | Lenka Nová & Petr Malásek
14. 05. | Radka Fišarová & Saša Yasinski & Jazz4
Abonentky za zvýhodněnou cenu jsou v prodeji do 21. 1. 2018 
za 750 Kč. Jednotlivé vstupné v prodeji od 22. 1. 2018 v ceně 
300 Kč. Předprodej vstupenek na pokladně ŠKODA Muzea a v síti 
TicketPro.

PŘIPRAVUJEME
16. 03. | Diashow Martina Loewa – Švýcarsko
26. 03. | Ida Kellarová, Čhavorenge a Česká filharmonie
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 zvolnočasové 
aktivity

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

  změna programu vyhrazena
  otevírací doba 1 – 28. 2. po 8.30–12.00; út–pá 8.30–20.00;  
so 10.30–20.00; ne 10.30–18.30

  pololetní prázdniny: 2. 2. 10.30–20.00

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
04. 02. | 11.00 | Povídání pro zvídavé děti – živá přednáška 
pro děti 6–9 let
23. 02. | 19.00–21.00 | Planeta hvězd Josefa G. – talk show

POLOLETNÍ PRÁZDNINY 2. 2.
11.00 | O zvědavé kometě – pro děti od 4 let
14.00 | Vesmír kolem nás – pro děti od 8 let
15.30 | Kde začíná vesmír – pro děti od 10 let
18.30 | Noční obloha 8K – pro dospělé a starší děti

PROGRAMY POD HVĚZDNOU KLENBOU 1. – 28. 2.
  projekční systém SkySkan Definiti 8K

út | 18.30 | Mapy cizích světů
čt | 18.30 | Komety
pá kromě 23. 02. | 18.30 | Noční obloha 8K
so | 11.00 | O rozpůlené hvězdě – pro děti od 4 let
so | 15.30 | Pozorujeme oblohu – pro děti od 10 let
so | 17.00 | Noční obloha 8K
so | 18.30 | Jupiter – vládce planet
ne kromě 04. 02. | 11.00 | O rozpůlené hvězdě – pro děti 

od 4 let
ne | 15.30 | Pozorujeme oblohu – pro děti od 10 let
ne | 17.00 | Mars HD

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

  ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA
Strahovská 205, 118 46 Praha 1
tel.: +420 257 320 540
e-mail: informace@observatory.cz
www.observatory.cz

  otevírací doba denně kromě po, út–pá 18.00–20.00;  
so a ne 11.00–20.00

STÁLÁ VÝSTAVA
Modernizovaná astronomická výstava, jejíž součástí jsou 
interaktivní exponáty, optické pokusy i historické přístroje 
a především počítače s astronomickými informacemi, anima-
cemi a pexesem. 
Nový Sluneční dalekohled v provozu.

POŘADY PRO DĚTI
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

každou so a ne | 14.30 | Na výlet do vesmíru – od 8 do 11 let

POŘADY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
  s prohlídkou hvězdárny a pozorováním dalekohledem

každou so a ne | 16.00 | Čas hvězd a Mandragor – pořad 
o astronomii doby Rudolfa II.

ASTRONOMICKÁ PŘEDNÁŠKA
28. 02. | 18.30 | Ohlédnutí za kosmonautikou v roce 2017 
a její vyhlídky na rok 2018 – Milan Halousek

  HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8
tel: +420 283 910 644
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

  otevírací doba po 13.30–15.30 a 18.00–21.00; st 19.00–21.00;  
čt 13.30–15.30 a 19.00–21.00; ne 14.00–16.00

PŘEDNÁŠKY
  astronomické, přírodovědné a cestopisné

12. 02. | 18.30 | Columbia STS – 107 – cesta bez návratu! 
– Milan Halousek
26. 02. | 18.30 | Novým Zélandem od severu k jihu – 
RNDr. Jiří Jiránek, CSc.

POŘADY
  filmové večery s pozorováním oblohy

05. a 19. 02. | 18.30 | Apollo 12, Apollo 14

POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
  za jasného počasí 11.00–12.00 pozorování Slunce

18. 02. | 10.15 | Odkud svítí sluníčko
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POZOROVÁNÍ OBLOHY NA OBOU HVĚZDÁRNÁCH
  podmínkou pozorování je pokud možno obloha bez mraků, při nepří-
znivém počasí se koná prohlídka přístrojového vybavení hvězdáren.

Měsíc: od 20. do 28. 2., nejlépe kolem první čtvrti 23. 2.
Planety: na únorové obloze chybí
Zajímavé objekty: – např. dvojhvězda Castor v souhvězdí 
Blíženců, hvězdokupa Plejády v souhvězdí Býka, Velká mlho-
vina v souhvězdí Oriona, galaxie M31 v souhvězdí Andromedy
Slunce: na denní obloze – sluneční skvrny, protuberance

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

  spojení: metro C – Nádraží Holešovice; bus 112 do stanice Zoologická 
zahrada nebo Botanická zahrada Troja, odtud pěšky dle značení; 
metro C – Kobylisy, bus 102, 144 do stanice Na Pazderce, odtud pěšky 
dle značení; návštěvníci mají možnost využít ke vstupu do zahrady 
bránu u zastávky MHD – bus č. 112 Kovárna

  otevírací doba: venkovní expozice denně 9.00–16.00, skleník Fata 
Morgana út–ne a státní svátky 9.00–16.00, vinotéka sv. Kláry po–pá 
13.00–17.00, so, ne a svátky 11.00–17.00

  vstupné: plné vstupné Fata Morgana + venkovní expozice – dospělí 
150 Kč, děti (3–5 let) 40 Kč, děti (5–15 let), studenti (do 26 let), ISIC 
karta, senioři 75 Kč.

  pouze venkovní expozice – dospělí 85 Kč, děti (3–5 let) 25 Kč, děti 
(5–15 let), studenti (do 26 let), ISIC karta, senioři 45 Kč.

DŽUNGLE, KTERÁ NESPÍ – DO 24. 3.
únor – pátky a soboty od 18.00
březen – pátky a soboty od 19.00
Fata Morgana – navštívit tropický deštný prales v noci, to se 
podaří opravdu jen málokomu. Ve skleníku Fata Morgana tuto 
možnost máte. Přijďte se projít džunglí, která nespí. REZERVACE 
NUTNÁ přes formulář na www.botanicka.cz

PŘEDNÁŠKOVÝ C YKLUS
  vstupné: 50 Kč

od 01. 02. vždy ve čtvrtek | 17.30 | Rostlinné bistro Bo-
tanická na talíři
01. 02. | Za orchidejemi ekvádorských hor – Jan Ponert 
08. 02. | Barevné klenoty naší ptačí říše – Jaroslav Škopek
15. 02. | Arboreta a botanické zahrady jihovýchodního 
Polska – Tomáš Vencálek
22. 02. | Květena vietnamského národního parku Bidoup 
– Nui Ba – Romana a Vlastík Rybkovi

VALENTÝNSKÝ VEČER V BOTANICKÉ
14. 02. | 18.00 | Fata Morgana – překvapte milovanou osobu 
netradiční oslavou a vezměte ji do botanické zahrady. Dozvíte 
se zajímavosti z milostného života rostlin, vychutnáte si sklenku 
vína z naší vinice, dáma dostane květinu a bude vás čekat také 
seznámení s parfémem Fata Morgana No. 1. Cena: 600 Kč/pár. 
Rezervace nutná na eva.novozamska@botanicka.cz

ZAVÍRACÍ TÝDEN VE SKLENÍKU FATA MORGANA
26. 02. – 01. 03. | Skleník Fata Morgana uzavřen – děku-
jeme za pochopení

  ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
U Trojského zámku 3/120, 170 00 Praha 7 – Troja
tel.: +420 296 112 230
e-mail: pr@zoopraha.cz
www.zoopraha.cz

  otevřeno denně 9.00–21.00 
  vstupné: dospělí 200 Kč; děti 3–15 let; studenti, senioři, držitelé ZTP 
150 Kč; rodina (2 dospělí, 2 děti) 600 Kč

  spojení: bus 112 ze stanice metra C – Nádraží Holešovice; bus 236 ze 
stanice Zámky; přívoz z Prahy 6 – Podbaby

KOMENTOVANÁ KRMENÍ A SETKÁNÍ
Komentovaná krmení a setkání – probíhají o víkendech 
a státních svátcích na 14 místech v zoo | Navštivte zvířata tehdy, 
kdy jsou nejaktivnější, a odhalte zajímavosti z jejich života. Se-
tkání s oblíbenými zvířaty doplněná poutavým vyprávěním se 
konají po celý den – stačí si jen vybrat!
Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti od 3 do 15 
let, důchodci a studenti vstup za 50 Kč. Držitelé průkazek ZTP, 
ZTP/P mají vstup za 1 Kč
Večerní prohlídky s průvodcem

AKCE
02. 02. | Zooškola pro děti – krmení je věda – na tento kurz 
je nutné se předem objednat
02. 02. | Pololetní prázdniny v zoo – bohatý program pro děti 
v Rezervaci Bororo. Speciální komentovaná krmení.
03., 10. a 11. 02. | Olympiáda začíná v zoo – kolik medailí 
získají naši sportovci, si tipne lachtan Meloun
03. 02. | Diri slaví 5. narozeniny – oslava narozenin orangutaní 
samičky Diri
03. 02. | Zooškola pro dospělé – zbavte se fobií – na tento 
kurz je nutné se předem objednat
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04. 02. | Den chovatelů želv – cyklus přednášek o želvách 
a chovatelská poradna po celý den
15. a 16. 02. | Zooškola pro děti – krmení je věda – na tento 
kurz je nutné se předem objednat
18. 02. | Den ohrožených zvířat – seznamte se s luskouny, 
saolou, laošem a sajgou
24. 02. | Mezinárodní den ledních medvědů – přijďte do zoo 
s plyšovým ledním medvědem a pomozte nám vytvořit rekord!

VÝSTAVY
F. X. Procházka | Galerie, Gočárovy domy 
Pomáháme jim přežít: Sajgy mongolské | Jurta

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

  otevřeno denně 9.00–17.00

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
do 1. 4. | denně 9.00–17.00 | Jiří Brdečka 100 let – od 
Limonádového Joea k zázrakům animace   Mimořádná retro-
spektivní a interaktivní výstava je věnovaná jedné z nejvýrazněj-
ších osobností českého filmu Jiřímu Brdečkovi, mj. spoluautorovi 
scénářů ke snímkům Limonádový Joe, Adéla ještě nevečeřela, 
Tajemství hradu v Karpatech nebo Císařův pekař a Pekařův císař, 
jež stále platí za hity české kinematografie. Výstava je pojatá jako 
rekonstrukce světa dětství, mládí, života a inspiračních zdrojů 
J. Brdečky. Návštěvníky zasvětí nejen do světa westernů, které 
Brdečku uchvátily, k vidění zde budou i obrazy jeho přátel z řad 
malířů, jako je například Kamil Lhoták či Adolf Born. Expozice 
připomene i Brdečkovy slavné hrané filmy a představí barran-
dovské dekorace a kostýmy z filmů, na kterých spolupracoval 
s Janem Werichem, Jiřím Trnkou a dalšími.

AKCE PRO VŠECHNY
17. 02. | 10.00–17.00 | Tajemná sobota na zámku s hrabě-
tem Telekem z Tölökö – proslulý hrabě Teleke z Tölökö, svérázná 
postava z filmu Tajemství hradu v Karpatech, vás provede Chval-
ským zámkem, interaktivní výstavou Jiří Brdečka 100 let, budete 
se bavit se a soutěžit. Prohlídka trvá 40 min, začíná vždy v celou 
hodinu (poslední prohlídka v 15.00) a je nutné si rezervovat čas 
na tel. 281 860 130. Po skončení prohlídky u nás můžete zůstat, 
jak dlouho chcete.
18. 02. | 10.00–17.00 | Westernová neděle na zámku s Li-
monádovým Joem a Tornádo Lou – šarmantní Tornádo Lou 
a klaďas každým coulem Limonádový Joe vás provedou Chvalským 

zámkem, interaktivní výstavou Jiří Brdečka 100 let. Prohlídka trvá 
40 min, začíná vždy v celou hodinu (poslední prohlídka v 15.00) 
a je nutné si rezervovat čas na tel. 281 860 130. Po skončení pro-
hlídky u nás můžete zůstat, jak dlouho chcete.
24. 02. | 19.00–22.00 | Strašidelná noc na zámku se 
svítícími přízraky a hladovou Adélou – děti, dospívající 
i dospělé zveme na strašidelnou noční prohlídku zámku, která 
je ve znamení filmu, westernu, humoru a setkání s postavami 
z filmů Limonádový Joe, Adéla ještě nevečeřela či Tajemství hradu 
v Karpatech. Očekávejte samá tajemná překvapení, rej svítících 
přízraků a pohled na nevídané věci | vstupné: dospělí 150 Kč; 
děti 2–15 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 a ZTP/P – 100 Kč, 
rodinné vstupné (2 dospělí + až 3 děti) 350 Kč

  NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
VYŠEHRAD

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

 A bezbariérový vstup
  otevřeno denně 9.30–17.00 
  spojení: metro C – Vyšehrad; tram 7, 18, 24, st. Albertov; tram 2, 3, 
7, 17, 21, st. Výtoň

  průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace 
v areálu podle směrovek a orientačních map.

  STARÉ PURKRABSTVÍ – KOMORNÍ SÁL
tel.: +420 222 513 842
e-mail: tazlerova@praha-vysehrad.cz, kolenova@praha-vysehrad.cz
www.facebook.com/vysehradpurkrabstvi
www.praha-vysehrad.cz

  cena vstupenek na dětský program: pohádka: dítě 80 Kč / dospělý 
60 Kč, výtvarná dílna: dítě 60 Kč / dospělý 40 Kč

  předprodej a rezervace vstupenek v pokladně ve Starém purkrabství 
po–pá 9.30–17.00 nebo do začátku představení; tel.: 222 513 842; 
e-mail: pokladna@praha-vysehrad.cz

04. 02. | 15.00 | Detektiv Lupa a tajemná věž – vydejme 
se s detektivem Lupou do jedné zapomenuté vesnice na kraji 
začarovaného lesa, kde se skrývá tajemná věž! Podaří se mladému 
detektivovi rozluštit záhadu ztracených dětí a dostat srdce krásné 
Emílie?. Pohádka vhodná pro děti od 4 let. Divadlo Damúza | 
omezená kapacita, rezervace na pokladna@praha-vysehrad.cz
11. 02. | 15.00 | Pohádkový vánek – výtvarná dílna Pro radost. 
Kinetické umění neboli kinetismus je moderní výtvarný směr, 
založený na vytváření pohyblivých soch. My si v tomto duchu 
vyrobíme lapače snů, cingrlátka na lustr, zvonkohry, poletující 
roj motýlů nebo hejno ptáků, draků, balónků, vlajek, deštníčků 
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z vějířů, sluneční soustavu, co koho napadne. Výtvarná dílna 
vhodná pro děti od 4 let. Dílnu vede Adéla Marie Jirků | omezená 
kapacita, vstupenky rezervujte na pokladna@praha-vysehrad.cz
18. 02. | 15.00 | Co chce jepice – poetický pohádkový příběh 
o krátkém, ale velmi pestrém životě jedné jepice. Loutková insce-
nace s živou hudbou. Příběh o vážkách, které žijí jen jeden den. 
Jepice Gréta je všem jen pro smích a pak ji ještě ke všemu bouře 
odfoukne daleko od domova. Na cestě zpátky se díky své odvaze 
naučí spoustu věcí a dokonce i zachrání život. Pochopí, že nezáleží 
na tom, kolik máme času, ale jenom na tom, kolik máme lásky. 
Přijďte se podívat, co vše se dá stihnout za jediný den. Pohádka 
vhodná pro děti od 3 let. Divadlo Damúza | omezená kapacita, 
vstupenky rezervujte na pokladna@praha-vysehrad.cz
25. 02. | 15.00 | O Horymírovi a jeho Šemíkovi – výtvarná 
dílna Staré pověsti české. Kůň Šemík pomohl svému pánovi Ho-
rymírovi utéci před smrtí skokem z Vyšehradu do Vltavy. My si 
vyrobíme také svého Šemíka – papírovou loutku koníka nebo 
jiného ochránce. Výtvarná dílna vhodná pro děti od 4 let. Dílnu 
vede Kristýna Fialová | omezená kapacita, vstupenky rezervujte 
na pokladna@praha-vysehrad.cz

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VYŠEHRADU 
NA OBJEDNÁVKU
Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které 
se pojí k Vyšehradu. Během 90 minut navštívíte jeho nej-
zajímavější místa | více informací na www.praha-vysehrad.cz 
| objednávejte na: info@praha-vysehrad.cz , tel.: 241 410 348 
nebo přímo v našem Infocentru Špička

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY O VYŠEHRADĚ
Navštivte Vyšehrad se svojí školní třídou a prozkoumejte jeho 
tajemná místa.
Turnaj krále Karla – pro 1. – 2. třídu ZŠ
Libuše – pro 2. – 4. tř. ZŠ
Mise Vyšehrad – pro 4. – 7. třídu ZŠ
Výprava – pro 9. tř. ZŠ a 1. a 2. roč. SŠ či gymnázia
Budíme češtinu – pro 1. – 4. tř. ZŠ
Objednávat můžete na: strnadova@praha-vysehrad.cz

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

Během našich workshopů poznáte divadlo blíž, než je pro diváky 
běžné, jelikož probíhají přímo v budově divadla a vy máte mož-
nost setkat se s herci, nahlédnout do zákulisí a při vlastní práci 
získat bohaté divadelní zážitky a zkušenosti.
02. a 09. 02. | 16.00–19.00 | Voice and speech workshop 
– On air – hlasová, dechová a artikulační cvičení, interpretace 
různých textů, vše spojené s návštěvou profesionálního nahráva-
cího studia a výroba vlastního CD | workshop vedený v anglickém 
jazyce
07. 02. | 16.00–19.00 | Herecký workshop pro mládež od 11 
do 16 let – Mládeži, na scénu! – člen/ka hereckého souboru 
Švandova divadla Vás seznámí se základními hereckými cvičeními 
a etudami a elementární hlasovou průpravou. Společně budeme 
hledat a objevovat principy herecké práce, a to hravě a zábavně!
16. a 17. 02. | 15.00–20.00 | Footsbarn theatre workshop 
– speciální workshop s mezinárodní kočovnou divadelní společ-
ností Footsbarn Travelling Theatre. Pomocí pohybových cvičení 
a pozorování těla a pohybu budou účastníci objevovat práci ve 
skupině a v prostoru. Součástí workshopu bude také pohybová 
a hlasová improvizace, práce s maskou a klauniáda. Pod vedením 
zkušených lektorů by studenti měli pocítit naléhavost, která je pro 
vlastní tvorbu nezbytná. Workshop je součástí festivalu Footsbarn 
en Tchéquie | workshop vedený v anglickém jazyce
14., 21. a 28. | 16.00–19.00 | Workshop tvůrčího psa-
ní – Piš, jak umíš – pod vedením dramaturgyně a režisérky 
Švandova divadla Martiny Kinské. Kurz je zaměřen na rozvíjení 
individuálních dispozic k této aktivitě. Mj. se pokusí účastníkům 
osvětlit principy dramatické situace a dialogu. Společně budeme 
hledat souvislosti mezi daným textem a vnějším světem a využití 
inspirace reálnými událostmi a jejich posunu k obrazu.
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 z Správné odpovědi a výherci 
SOUTĚŽE ZA MĚSÍC LEDEN 2018

Celkem došlo odpovědí 543, z toho 
349 žen, 194 mužů

Nejvíce odpovědí přišlo:
Praha 25,60%
Středočeský kraj 20,63%
Jihomoravský kraj 9,94%
Plzeňský kraj 6,63 %
Vysočina 5,89%
Ostatní kraje: 31,3%

Fotohádanka 
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: Winternitzova vila, Praha 5
soutěžilo: 161 čtenářů; 117 správně; 44 špatně
výherci: Zuzana Popovičová, Slaný; Ivana Veiserová, 
Praha 4, Petr Rosendorf, Praha 8 

Křížovka 
….a měl sloužit jako hokejový stadion
soutěžilo: 97 čtenářů; 93 správně; 4 špatně
výherci: Jitka Folberová, Praha 9, Helena Holubářová, 
Praha 10; Růžena Pancířová, Líbeznice 

Soutěž o vstupenky do Apple Musea
otázka: Kolik originálních exponátů z dílny Apple, Pixar 
a NeXT expozice Apple Musea obsahuje?
odpověď: 472
soutěžilo: 105 čtenářů; 101 správně; 4 špatně
výherci: Anna Tonarová, Praha 8; Jáchym Šlik, Praha 10 

Soutěž o vstupenky do Divadla Palace 
otázka: Jaké národnosti je dramatik Sean O’Casey?
odpověď: irské
soutěžilo: 180 čtenářů; 179 správně; 1 špatně
výherci: Šárka Havlová, Praha 5; Jana Štruncová, Plzeň; 
Ondřej Jupa, Praha 3 

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Odpověď na fotohádanku a tajenku křížovky nám zašlete do 10. února 2018 z www.kampocesku.cz/souteze 
nebo poštou na adresu redakce. Dvakrát tři autoři správných odpovědí obdrží od redakce zajímavé ceny. 
Výherci si ceny vyzvedávají v redakci!

FOTOHÁDANKA 

Poznáte místo na fotografii?
a)  kostel Nejsvětějšího Salvátora, 

Křižovnické nám., Praha 1
b)  kostel U Salvátora,  

Salvátorská ul., Praha 1
c)  kostel sv. Salvátora,  

klášter sv. Anežky České, Praha 1
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HRAJE PRO DĚTI

Černodivadelní 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.

TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ A DALŠÍ INFO:
neděle 11. 2. 2018 v 15 hodin
středa 28. 2. 2018 v 9.30 hodin
www.imagetheatre.cz/prodeti

ADRESA DIVADLA: 
Divadlo Image, Národní 25, Praha 1, 110 00

REZERVACE VSTUPENEK:  
gsm: (+420) 732 156 343
tel: (+420) 222 314 448 
e-mail: image@imagetheatre.cz

jednotné vstupné 150 Kč
děti do 3 let zdarma



inz. INCHEBA 145 × 210 + 3mm C M Y K

www.holidayworld.cz

15.–18. 2. 2018
Výstaviště Praha–Holešovice
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