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Březen

1 sobota
Bedřich 

Matějská pouť  2014 v Praze – začíná slavná pouť
Výstaviště Holešovice 1. 3. – 30. 4.  www  .  kudyznudy.cz

2 neděle
Anežka 

Foto ve věži – prodejní výstava světových fotografií v observatoři Žižkovské věže
Mahlerovy sady, od 1. 3. každý den od 8.00 do 24.00 www  .  towerpark.cz

 

3 pondělí
Kamil 

Crash Test: Jak? Jinak! – výstava konfrontující studentskou tvorbu s produkcí vybraných  
českých porcelánek, Galerie Czechdesign, 26. 2. – 28. 3. www  .  czechdesign.cz

4 úterý
Stela 

Carnevale Praha – tučné úterý, masopustní hostina a loučení s Carnevalem
Clam Gallasův palác, v 19.30 www  .  carnevale.cz

5 stŘeda
Kazimír 

Slovenská nová vlna – 80. léta, výstava fotografií
dům fotografie, do 16. 3. www  .  ghmp.cz

6 čtVrtek
Miroslav 

Jazzfestbrno – brad Mehldau trio
Janáčkovo divadlo, brno, v 19.30 www  .  jazzfestbrno.cz

 

7 pátek
Tomáš 

Muž a žena – taneční divadlo bílá velryba
divadlo ponec, ve 20.00 www  .  divadloponec.cz

8 sobota
Gabriela 

Karlův běh České spořitelny – 43. ročník tradičního  masového lyžařského běhu
boží dar – abertamy, 8. 3. – 9. 3. www  .  karluvbeh.cz

9 neděle
Františka 

Kamélie – růže dálného východu, 21. výstava kamélií
státní zámek rájec nad svitavou, 7. – 16. 3. www  .  zamekrajec.cz

10 pondělí
Viktorie 

Sextet – komediální hra z kliniky pro změnu pohlaví
divadlo Metro, v 19.00 www  .  divadlometro.cz

11 úterý
Anděla 

Geny a generace – 8. tématická výstava
artinbox galerie, 7. 2. – 18. 3. www  .  artinbox.cz

12 stŘeda
Řehoř 

Jeden svět – Festival dokumentárních filmů o lidských právech
různá místa v praze, 3. – 12. 3. www  .  jedensvet.cz

13 čtVrtek
Růžena 

Jeppe z vršku – komedie
divadlo na Jezerce, v 19.00  www  .  divadlonajezerce.cz

14 pátek
Rút/Matylda 

Česká filharmonie / Christiane Karg – soprán
rudolfinum – dvořákova síň, v 19.30 www  .  ceskafilharmonie.cz

15 sobota
Ida 

Trampská abeceda – výstava představující významný fenomén
národopisné muzeum – Musaion, letohrádek kinských, konec výstavy 15. 3. www  .  nm.cz
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Pokladna divadla Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666 a v obchodní odd. tel.:
221 868 777, e-mail: objednavky@hdk.cz
www.hdk.cz

VĚTŠÍ 
NEŽ MALÉ 
MNOŽSTVÍ LÁSKY

HUDBA/LIBRETO

KOLLER  KODYM  DVOŘÁK  P. B. CH. / BELKO

HITY SKUPINY LUCIE - MUZIKÁL
Hlavní mediální partner

KAŽDÝ SI VYBERE!

V ROLI JEŽÍŠE EXKLUZIVNĚ POUZE KAMIL STŘIHAVKA!
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16 neděle
Elena/Herbert

Mistrovství světa v letech na lyžích 2014
Harrachov, 13. – 16. 3. www  .  harrachov2014.cz

17 pondělí
Vlastimil

Století valčíku a polky – konec výstavy z cyklu Monarchie
české muzeum hudby, do 17. 3. www  .  monarchie.nm.cz

18 úterý
Eduard 

Svátky hudby v Praze – Večer „nevážné“ hudby, Václav Hudeček a jeho hosté
sál pražské konzervatoře, v 19.30 www  .  kudyznudy.cz

19 stŘeda
Josef 

Svět tajemných Baltů – Výstavní projekt přibližující kulturu a historii pobaltí
Moravské zemské muzeum, palác šlechtičen, brno, do 28. 9. www  .  mzm.cz

20 čtVrtek
Světlana 

Febiofest – zahájení  XXI. mezinárodního filmového festivalu
Cinestar anděl a další kina v praze, 20. – 28. 3. www  .  febiofest.cz

21 pátek
Radek 

For Garden – 8. mezinárodní veletrh zahradní architektury, nábytku, techniky a veřejné zeleně 
pVa expo praha - letňany, 20. – 23. 3. www  .  for-garden.cz

22 sobota
Leona 

Bylo nás pět – premiéra divadelního představení
divadlo abC, v 19.00 www  .  mestskadivadlaprazska.cz

23 neděle
Ivona 

Jan Kotík (1916 - 2002) – výstava poukazuje na vzájemné vztahy mezi jednotlivými médii napříč 
všemi etapami umělcovy tvorby, nG Veletržní palác, 23. 3. – konec výstavy www  .  ngprague.cz

24 pondělí
Gabriel 

San Francisco Symphony – mimořádný festivalový koncert 69. ročníku pražského jara 
obecní dům - smetanova síň, ve 20.00 www  .  festival.cz

25 úterý
Marián 

Besídka 2014 – divadlo sklep
dobeška, v 19.30 www  .  divadlodobeska.cz

26 stŘeda
Emanuel 

Šumař na střeše – americký muzikál
divadlo na Fidlovačce, v 19.30 www  .  fidlovacka.cz

27 čtVrtek
Dita 

Prague Fashion Night 2014 – módní noc, centrum města ožije módou 
butiky na starém městě, do 22.00 www  .  kudyznudy.cz

28 pátek
Soňa 

I panenky musí někde bydlet – výstava domečků pro panenky
regionální muzeum v Jílovém u prahy, do 30. 3. www  .  muzeumjilove.cz

29 sobota
Taťána 

Factory Fashion Market – 10. trh nezávislé módy, šperků a designu
buran teatr, kounicova 22/20, brno, 28. – 29. 3. www  .  factoryfashion.cz

30 neděle
Arnošt 

Hurvínkova nebesíčka – loutkové představení pro děti
divadlo spejbla a Hurvínka, ve 14.00 a v 16.30 www  .  spejbl-hurvinek.cz

31 pondělí
Kvido 

The Temperance Movement – koncert britské bluesrockové kapely
lucerna Music bar, ve 20.00 www.lucerna  .  musicbar.cz
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Cena 
Arnošta 
Lustiga
spisovatel arnošt 
lustig patří k nejvý-
znamnějším českým 
literátům. narodil se 
v roce 1926 v praze, 
kde i studoval na měš-
ťance, z níž však musel 
v roce 1941 odejít kvůli svému židovskému původu. 
pak byl poslán postupně do terezínského ghetta, 
osvětimi a buchenwaldu. V roce 1945 se mu podařilo 
jakoby zázrakem uprchnout z transportu smrti do  
dachau a po zbytek války se ukrýval v praze. po  
válce vystudoval novinářství a pracoval jako reportér 
rozhlasu a v novinách či jako scénárista na barran-
dově. po roce 1968 emigroval do Usa, kde vyučoval 
na vysokých školách literaturu a film. po roce 1989 se 
pravidelně vracel do prahy a byl dokonce i šéfredak-
torem časopisu playboy. 

Zemřel v roce 2011 po těžké nemoci. 

Jako spisovatel byl lustig velmi plodný. napsal dva-
náct románů, řadu novel, z nichž jsou nejznámější 
dita saxová, Modlitba pro kateřinu Horowitzovou  
či démanty noci, již zfilmoval v roce 1964 Jan němec.  

od roku 2011 nezávislý výbor česko-izraelské smíšené 
obchodní komory uděluje Cenu arnošta lustiga osob-
nostem, které se nejvíce zasloužily o udržení hodnot 
a rozvoj hodnot, jakými jsou odvaha a statečnost, 
lidskost a spravedlnost. předchozími držiteli ceny jsou 
Václav Malý a kamila Moučková. letos bude udělena 
21. března. www  .  cenaarnostalustiga.cz
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Duben

1 úterý
Hugo 

Život Galerie hlavního města Prahy 50 – výstava
dům U Zlatého prstenu, do 5. 4. www  .  ghmp.cz

2 stŘeda
Erika

Kočárky – výstava dětských kočárků ze soukromé sbírky Miloslavy Šormové
Muzeum a galerie severního plzeňska v Mariánské týnici, 5. 2. – 4. 5. www  .  marianskatynice.cz

 

3 čtVrtek
Richard 

FOR Senior – 8. veletrh pro plnohodnotný aktivní život
pVa expo praha – letňany, 3. – 6. 4. www  .  forsenior.cz

4 pátek
 Ivana 

Festival moderní magie – prestižní přehlídka českých a zahraničních kouzelníků
divadlo kouzel pavla kožíška, líbeznice u prahy, 4. – 6. 4. www  .  divadlokouzel.cz

5 sobota
Miroslava 

Staročeský velikonoční jarmark – tradiční jarní setkání s přírodou, tradicemi, řemesly a řemeslníky
středisko ekologické výchovy hl. m. prahy toulcův dvůr, 10.00 – 17.30 www  .  toulcuvdvur.cz

6 neděle
Vendula 

Ludvík Kuba – poslední impresionista – konec výstavy
salmovský palác, do 6. 4. www  .  ngprague.cz

 

7 pondělí
Heřman/Hermína 

Carmen, G. bizet, režie J. bednárik – opera
národní divadlo, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

8 úterý
Ema 

Osobní automobily Praga – výstava historických automobilů z let 1910 – 1939
národní technické muzeum v praze, do 27. 4. www  .  ntm.cz

9 stŘeda
Dušan 

Ze středu ven – umění regionů – výstavní projekt
Výstavní síň Masné krámy, plzeň, 2. 4. – 8. 6. www  .  zpc-galerie.cz

10 čtVrtek
Darja 

Dny evropského filmu – začíná 21. ročník tradiční přehlídky současného evropského filmu 
kina lucerna a světozor,  10. – 17. 4. www  .  eurofilmfest.cz

11 pátek
Izabela 

Leningrad Cowboys – jediná zastávka kultovního souboru v čr
MeetFactory, ve 20.00 www  .  meetfactory.cz

12 sobota
Julius 

Obrazy – balet – roztančené obrazy v doprovodu jazzové kapely
divadlo kolowrat, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

13 neděle
Aleš 

Superfinále florbalu 2014 – vyvrcholení nejvyšších soutěží mužů a žen 
o2 arena, od 13.00 www  .  o2arena.cz

14 pondělí
Vincenc 

Divadlo Vizita – srdce světa, nespoutané improvizace Jaroslava duška a jeho kolegů 
divadlo archa, ve 20.00 www  .  archatheatre.cz

15 úterý
Anastázie 

Velikonoční koncert, Collegium 1704 / Hvězdy barokní opery – J. s. bach: Matoušovy pašije 
bWV 244, rudolfinum, v 19.30 www  .  ceskafilharmonie.cz
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Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
Muzeum pražského vodárenství  
Podolská 15 • 140 00 Praha 4

www.pvk.cz

ZVEME VÁS DO MUZEA 
PRAŽSKÉHO VODÁRENSTVÍ
Chcete vědět, co skrývá 
architektonický skvost na břehu 
Vltavy?
Navštivte Muzeum pražského vodárenství 
a úpravnu vody v Praze Podolí a podívejte 
se na Prahu z krásné vyhlídky.

» Objednávky vstupenek jsou přes 
Ticketstream - www.ticketstream.cz nebo 
www.pvk.cz, kde najdete i kompletní 
seznam prodejních míst.
» Cena vstupenky: 150 Kč, pro skupiny  
10 osob/1300 Kč, 20 osob/2500 Kč
Termíny prohlídek: Čtvrtek - 13.00, 15.00, 
17.00 hod.  
» Sobota - jednou za měsíc, druhou sobotu 
v měsíci v 11.00 a 13.00 hod.
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17 stŘeda
Irena

Antonín Dvořák: Stabat Mater – symfonický orchestr Fok
obecní dům, smetanova síň, v 19.30 www  .  fok.cz

18 čtVrtek
Rudolf 

Kouzelný svět marcipánové módy – výstava, návštěvníci uvidí 40 panenek oblečených  
do marcipánových šatů, Muzeum čokolády a marcipánu tábor, do 30. 4. www  .  cokomuzeum.cz

19 pátek
Valérie 

Spirituál kvintet – koncert nejznámější české folkové skupiny
divadlo bez zábradlí, v 19.00 www  .  bezzabradli.cz

20 sobota
Rostislav 

Aida - muzikál, jeden z nejdéle hraných na broadwayi – hudba elton John
Hudební divadlo karlín, v 15.00 www  .  hdk.cz

21 neděle
velikonoční 

Cake and Lemon Eaters. Viktor Pivovarov a Ged Quinn, výstava
Galerie rudolfinum, malá galerie, 7. 2. – 20. 4. www  .  galerierudolfinum.cz

22 pondělí
velikonoční 

Lidové veselí od zimy do jara, aneb od Masopustu k Velikonocům, výstava se zimní a jarní 
tématikou, Centrum bohuslava Martinů v poličce, 7. 2. – 21. 4. www  .  cbmpolicka.cz

23 úterý
Evženie 

Tulipány a ostatní cibuloviny – tradiční výstava jarních cibulovin
dendrologická zahrada, průhonice 22. 4. – 11. 5. www  .  dendrologickazahrada.cz

24 stŘeda
Vojtěch 

Český národní symfonický orchestr – koncert, Gershwin, Mendoza, Ives, bernstein
obecní dům, smetanova síň, v 19.30 www  .  cnso.cz

25 čtVrtek
Jiří 

Cukunft – koncert polské přední klezmer – jazzové skupiny 
Španělská synagoga, v 19.30 www  .  zidovskemuzeum.cz

26 pátek
velikonoční 

Vivat musica! Tóny, barvy, tvary – výstavní projekt mapující bohatost a ojedinělost hudebních 
motivů ve výtvarném umění, nG Veletržní palác, 25. 4. – 9. 11. www  .  ngprague.cz

27 sobota
Oto 

Robbie Williams – v rámci svého evropského turné představí svůj nový titul “swings both Ways“ 
o2 arena, ve 20.00 www  .  o2arena.cz

28 neděle
Jaroslav 

Český plakát 1. pol. 20. století – výstava plakátů
Galerie portheimka,  7. 4. – 2. 5. www  .  galerie-portheimka.cz

29 pondělí
Vlastislav 

Miniopery – Jaroslav Uhlíř a Zdeněk svěrák – dětská opera praha
národní divadlo, nová scéna, v 18.00 www  .  narodni-divadlo.cz

30 úterý
Robert 

Ivan Ženatý – recitál houslového virtuóza
kostel sv. Šimona a Judy, v 19.30 www  .  fok.cz

31 stŘeda
Blahoslav 

1914 – činohra, 1. premiéra – působivá inscenace o evropě a jejích optimistech a pesimistech 
stavovské divadlo, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz
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Soutěž  
s Divadlem v Dlouhé
divadlo v dlouhé na jaře chystá dvě  
premiéry a festival pro děti.  
V režii Hany burešové uvede 5. dubna shakespea-
rovu komedii Mnoho povyku pro nic a 14. května 
bude mít premiéru nový titul komorní řady krátká 
dlouhá, tentokrát v podání slovenské sekce divadla, 
která uvede dvě hry laca keraty Chrobáci v krabici 
a Kvapky. od 28. května do 1. června pak  
bude divadlo 
v dlouhé opět 
patřit dětem  
a jejich dospě-
lým, jimž je  
určen další 
ročník festivalu 
Dítě v Dlouhé. 

pokud správně odpovíte na níže uvedené otázky 
a budete mezi pěti vylosovanými, vyhrajete poukázku 
na dvě vstupenky na představení divadla v dlouhé 
ve velkém sále podle vlastního výběru (s platností 
do konce října 2014).

1.  Kdo hraje Benedika a Beatricii  
v Mnoho povyku pro nic? 

2.  Kolikátý ročník festivalu  
Dítě v Dlouhé se letos  
chystá? 

Odpovědi posílejte do 1. května 2014  
e-mailem na adresu soutez@i-prague.info.
Nezapomeňte uvést svou poštovní adresu.

Soutěž  
s dárkem
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Květen

1 čtVrtek
Svátek práce 

Finále Plzeň – 27. filmový  festival českých a slovenských filmů
plzeň, 27. 4. – 3. 5. www  .  festivalfinale.cz

2 pátek
Zikmund 

Rusalka, antonín dvořák – opera
národní divadlo, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

 

3 sobota
Alexej 

Koncert v rámci festivalu Euro – via, orchestr symphony prague řídí Hongjia Cui
lichtenštejnský palác, v 19 hod www  .  symphonyprague.com

4 neděle
Květoslav 

Pentatonix – texaská pětice vokalistů,  excelent Jukebox – evropské turné
lucerna Music bar, ve 20.00 www  .  lucerna.musicbar.cz

5 pondělí
Klaudie 

Dinosaurium – největší putovní výstava pravých dinosauřích fosilií, 
Výstaviště Holešovice – křižíkův pavilon e, do 29. 6. www  .  dinosaurium.cz

6 úterý
Radoslav 

AMERICANA – slavné policejní hity – hudba z českých a světových kriminálních filmů 
pražský hrad, Španělský sál, v 18.00 www  .  kulturanahrade.cz

 

7 stŘeda
Stanislav 

André Rieu & orchestra –Tour 2014 – koncert
o2 arena, ve 20.00 www  .  o2arena.cz

8 čtVrtek
Den vítězství 

Pražské inspirace – výstava
Věž novoměstské radnice, 30. 4. – 18. 5. www  .  nrpraha.cz

9 pátek
Ctibor 

Valtické vinné trhy – 47. ročník vinařské akce
areál zámku Valtice, 9. – 10. 5. www  .  vinnetrhy.cz

10 sobota
Blažena 

Metropolitan opera: Live in HD, Popelka – závěr cyklu přímých přenosů z new Yorku 
kino světozor, v 18.45 www  .  kinosvetozor.cz

11 neděle
Svatava 

Volkswagen Maratonský víkend 2014 
start i cíl je na staroměstském náměstí, 10. – 11. 5. www  .  runczech.com

12 pondělí
Pankrác 

Happy Mondays 2014 – vstup do Zoo za korunu vybraným skupinám návštěvníků 
Zoologická zahrada hl. m. prahy, každé pondělí až do konce roku www  .  zoopraha.cz

13 úterý
Servác 

Praha Jiřího Boudy. Po vodě, po souši a po kolejích.  – výstava výtvarných děl Jiřího boudy  
u příležitosti jeho 80. narozenin, MHMp – Hlavní budova, do 18. 5. www  .  muzeumprahy.cz

14 stŘeda
Bonifác 

Human Lokomotion – vizuálně pohybová inscenace
nová scéna národního divadla, ve 20.00 www  .  novascena.cz

15 čtVrtek
Žofie 

Blanka Matragi – komentovaná prohlídka výstavy Znovuzrození Fénixe 
obecní dům – kulečníkové a karetní herny, v 18.00 www  .  obecnidum.cz
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na jižní Šumavě
blízko Lipenské nádrže 
na hrázi rybníka Olšina

pro pěší i cyklisty
pro houbaře i tenisty  
pro rybáře i turisty
pro rodiny s dětmi
pro konference  
i firemní akce

tel.: 737 226 560, 739 485 274
email: rekreace.olsina@vls.cz

Olšina

www.vls.cz/olsina

Rekreační zařízení
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16 pátek
Přemysl

Svět knihy 2014 – 20. mezinárodní knižní veletrh a literární festival
Výstaviště praha - Holešovice, 15. – 18. 5. www  .  svetknihy.cz

17 sobota
Aneta

Slavnost krále Jiřího, oslavy 550. výr. mírové mise krále Jiřího z poděbrad a 10. výr. vstupu čr 
do eU, festival středověké hudby a tance, poděbrady, 16. – 18. 5. www  .  ipodebrady.cz

18 neděle
Nataša 

Mezinárodní den muzeí 2014 – Muzea tvoří sbírky a lidé
různá místa po celé české republice network  .  icom  .  museum/icom-czech/muzea

19 pondělí
Ivo 

Médium a poselství: Plakát v souboji ideologií 1914–2014 
doX Centrum současného umění, 14. 2. – 19. 5. www  .  dox.cz

20 úterý
Zbyšek 

Don Giovanni – opera v unikátní verzi klasického loutkového divadla
národní divadlo marionet, ve 20.00 www  .  mozart.cz

21 stŘeda
Monika 

Čas zámořských objevů – výstava o časech, kdy evropané začali odkrývat dosud nepoznaný svět 
náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, do 14. 9. www  .  nm.cz

22 čtVrtek
Emil 

Janáčkův Máj – zahajovací koncert mezinárodního hudebního festivalu
Gong – multifunkční aula, ostrava – Vítkovice, v 19.00 www  .  janackuvmaj.cz

23 pátek
Vladimír 

Noc kostelů – pozvánka pro širokou veřejnost k návštěvě kostelů ve večerní a noční atmosféře 
různá místa po celé české republice www  .  nockostelu.cz

24 sobota
Jana 

Hello Dolly – slavný americký muzikál s živým orchestrem a Ivanou Chýlkovou v hlavní roli 
studio dVa divadlo, Václavské náměstí 56, v 15.00 a v 19.00 www  .  studiodva.cz

25 neděle
Viola 

Prague Food Festival – třídenní svátek jídla, který má v čechách již dlouholetou tradici 
královská zahrada pražského hradu, 23. – 25. 5. www  .  praguefoodfestival.cz

26 pondělí
Filip 

Khamoro – světový romský festival 
různá místa v praze, 26. – 31. 5. www  .  khamoro.cz

27 úterý
Valdemar 

Historie povodní v Praze – výstava ze sbírek Muzea hlavního města prahy
Muzeum hlavního města prahy - Hlavní budova,  30. 4. – 19. 10. www  .  muzeumprahy.cz

28 stŘeda
Vilém 

Carmen – opera je nastudována ve francouzském originále, režie Z. troška
státní opera praha, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

29 čtVrtek
Maxmilián 

Pražské jaro – PKF – prague philharmonia s dirigentem  Jakubem  Hrůšou 
rudolfinum – dvořákova síň, ve 20.00 www  .  festival.cz

30 pátek
Ferdinand 

Adolf Born – obrazy, grafiky – výstava
Chodovská tvrz, 4. 3. – 31. 5. www  .  chodovskatvrz.cz

31 sobota
Kamila 

Český pivní festival – 17 dní toho nejlepšího z českých pivovarů, od českých kuchařů, 
řezníků a pekařů, Výstaviště praha – Holešovice, 15. 5. – 31. 5. www  .  ceskypivnifestival.cz
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19 
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Proslulá mezzosopranistka 

 Vivica Genaux 
a Il divino Boemo  
 v Rudolfinu

koncertní cyklus 
Collegia 1704,  
Hvězdy barokní opery, 
pokračuje 18. března 2014  
koncertem Il divino boemo,  
na kterém zazní hudba  
J. Myslivečka  
a Ch. W. Glucka. 
Jako sólistka na něm  
vystoupí světoznámá  
americká mezzosopranistka 

Vivica Genaux za doprovodu barokního orchestru  
Collegium 1704 hrajícího na dobové nástroje.

18. 3. 2014, 19.30 h, Rudolfinum – Dvořákova síň
Vivica Genaux – mezzosoprán
Collegium 1704, Václav Luks – dirigent
Hvězdy barokní opery | Il divino Boemo
Ch. W. Gluck, J. Mysliveček

Cyklus pokračuje Velikonočním koncertem  
15. dubna, kde zazní Matoušovy pašije J. S. Bacha, 
ve kterých se jako Evangelista představí finská pěvecká 
hvězda Topi Lehtipuu.

www  .  collegium1704.com

Vstupenky:  
www.ceskafilharmonie.cz, www.bohemiaticket.cz
Ceny vstupenek: 200–950 kč, snížené vstupné: 
140–665 kč (studenti, senioři ad.)
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Co se děje v Praze

VIVAT MUSICA! Tóny, barvy, tvary
Výstavní projekt pražské národní galerie ve Veletržním 
paláci, který začíná 25. dubna a potrvá až do listopadu, 
mapuje bohatost a ojedinělost hudebních motivů 
ve výtvarném umění napříč rozsáhlou historií.
 www  .  ngprague.cz

Volkswagen Maratonský víkend 2014
Událostí, na které na vás dýchne neopakovatelná 
atmosféra, je jeden z nejprestižnějších maratonů 
ve střední evropě o víkendu 10. – 11. května. start i cíl 
jsou na staroměstském náměstí, trať vede srdcem met-
ropole, podél Vltavy i různými pražskými čtvrtěmi a pro 
návštěvníky je připraven bohatý kulturní program, 
letos v ulicích prahy zahraje běžcům i divákům více než 
dvacet kapel! součástí víkendu je i Volkswagen rodinný 
maraton, závod pro rodiny i jednotlivce dlouhý 4200 
metrů. startovné je pro běžce do 15 let 50 kč, pro do-
spělého 200 korun.  www  .  runczech.com

Febiofest po jedenadvacáté! 
21. ročník Febiofestu začíná 20. a potrvá do 28. března 
v praze v Cinestar anděl. následně se uskuteční regio-
nální ozvěny. první ohlášenou hvězdou letošního Febi-
ofestu je slovenská kráska barbora bobuľová. točí češi 
na telefon dobré filmy? Festival se to rozhodl vyzkoušet 
a otevřel cestu amatérským filmům v soutěži snímků 
natočených na mobily a tablety. V hlavním programu 
zazáří světla severu – Febiofest připravil speciální se-
verskou sekci. Festival letos podpoří tzv. „slané děti“, 
nemocné cystickou fibrózou. součástí festivalu bude 
jako obvykle bohatý hudební doprovodný program.
 www  .  febiofest.cz

Kdo se bojí, nesmí do Prahy aneb strašidelné 
příběhy z pražských pověstí 
Výstava je koncipována jako herní procházka po ob-
jektech Muzea hl. města prahy (hlavní budově muzea, 
prašné bráně, staroměstské mostecké věži, Malostran-
ské mostecké věži, svatomikulášské městské zvonici 
a podskalské celnici na Výtoni), kde jsou představeny 

nadpřirozené bytosti společně s jejich příběhy z praž-
ských pověstí. součástí celého projektu je interaktivní 
hra, kdy můžete na základě splněných úkolů najít ukry-
tý poklad. pořadí navštívených objektů je libovolné, ale 
procházku zakončete v podskalské celnici na Výtoni, 
kde také naleznete odměnu za správné odpovědi.
Výstava trvá až do konce června.

www  .  muzeumprahy.cz

Vietnamské umění v Čechách
specifiku a mnohotvárnost vietnamského umění 
představí výběr exponátů ze dvou nejvýznamnějších 
státních sbírek asijského umění, národní galerie v praze 
a národního muzea – náprstkova muzea asijských, 
afrických a amerických kultur. Výstava přibližuje hlavní 
okruhy vietnamské výtvarné tradice od nejstaršího 
exponátu, bronzového dongsonského bubnu z doby 
kolem přelomu letopočtu, přes buddhistické sochařství 
18. a 19. století, které tvoří jádro výstavy, po malířství, 
grafiku a keramiku. Výstava trvá v paláci kinských 
do 11. května. www  .  ngprague.cz

Historie povodní v Praze 
Výstava ze sbírek Muzea hlavního města prahy se usku-
teční na paměť prvního výročí poslední velké pražské 
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povodně z počátku června roku 2013. Zvýšená hladina 
Vltavy a jejích přítoků ohrožovala pražské ulice a jejich 
obyvatele každoročně, v některých obdobích více, 
v jiných méně. dvacáté století bylo v tomto ohledu pro 
prahu celkem milosrdné, velký zlom přišel s počátkem 
nového tisíciletí a velkou povodní roku 2002. poslední 
velká voda přišla v roce 2013, tentokrát byla způsobená 
zejména rozlitím menších přítoku velkých řek. Výstava 
trvá od 10. března do 8. června.

www  .  muzeumprahy.cz

Večerní prohlídka skleníku Fata morgana 
naprosto zvláštní a tajemnou atmosféru nabízí večerní 
prohlídka unikátního skleníku Fata Morgána v botanic-
ké zahradě v pražské troji. během noci také intenzivně-
ji voní některé druhy rostlin a celý interiér prostupuje 
atmosféra setmělého pralesa, naplněná kuňkáním de-
sítek drobných tropických žabek - bezblanek. tento je-
dinečný zážitek můžete prožít během večerní prohlídky 
skleníku. prohlídky se konají v pátek a v sobotu  
do 22.března, je však třeba si je rezervovat předem!

www  .  botanicka.cz

Osobní automobily Praga 
národní technické muzeum v praze se ve spolupráci 
s automuzeem praga ve Zbuzanech a za přispění něko-
lika soukromých sběratelů rozhodlo výrobu osobních 
automobilů praga připomenout samostatnou výstavou. 
ta sestává z patnácti historických automobilů praga 
z let 1910 až 1939, které doplňuje jedno atraktivní sou-
časné překvapení.
V automobilce praga byla napsána významná kapitola 
české automobilové výroby, která spolu s dalšími auto-
mobilkami laurin & klement – Škoda v Mladé boleslavi 
a nW – tatra v kopřivnici tvořila velkou trojku domá-
cích automobilových výrobců. Výrobu osobních auto-
mobilů praga ukončila druhá světová válka, po roce 
1947 byly pod touto značkou vyráběny již jen nákladní 
automobily. Výstava trvá do 27. dubna.

www  .  ntm.cz 

Jaroslav Svěcený 
s cikánskými ďábly
Jaroslav svěcený je jedním z nejlepších současných 
českých i světových houslistů. koncerty velkého po-
pularizátora houslové hry přitahují publikum všeho 
věku. koncertuje po celém světě a o jeho proslulosti 
svědčí mimo jiné i fakt, že jako první český houslista 
nahrál kompaktní disk pro sonY ClassICal. Je také 
uznávaným znalcem historie a stavby houslí. Jeho 
koncertní projekt pod souhrnným názvem VIolIno 
představuje mistrovské housle významných houslařů 
17. až 20. století.

Jeho novým projektem je série koncertů s Cigánskými 
diabli.  spojení cikánské kapely, v níž je každý hráč 
mistrem svého nástroje a s nejlepším světovým cim-
balistou v čele, představuje zážitek vskutku královský.

Jaroslav svěcený a Cigánski diabli, na první pohled 
interpretačně odlišných subjektů – to je bouře tónů, 
emocí a jedinečné setkání strhující virtuozity a sou-
znění. energie sálající ze všech aktérů dává nový směr 
klasickým skladbám i cikánským melodiím. není divu, 
že schindlerův seznam, Cigánské husle, laclairova so-
náta č. 3 i Montiho čardáš zvedají publikum ze židlí.

další koncert tohoto ojedinělého seskupení můžete 
vidět a slyšet, jistě nikoli naposledy, 3. března v diva-
dle kalich.

www  .  divadlokalich.cz
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Kam za kulturou 
a zábavou v Praze 5?

Navštivte kulturní portál
www.kultura-praha5.cz

Navštivte v něm druhou nejstarší  
klášterní knihovnu u nás. 
Seznamte se s jednou z nejlépe  
zachovaných historických sbírek 
knih, rukopisů a prvotisků ve střední 
Evropě. Zastavte se nad mapami a glóby 
a užasněte nad jedinečnou výzdobou 
Filosofického sálu, Teologického sálu, 
nad freskami a nad exponáty  
v Kabinetu kuriozit.   
Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
Otevřeno denně: 9 – 12 a 13 – 17
tel. 233 107 749
Privátní prohlídky: tel. 602 190 297
Studovna út a čt 9 – 16, pá 13 – 16
tel. 233 107 750, 710

www.strahovskyklaster.cz

Strahovský klášter je nejstarší 
premonstrátský klášter 
v Čechách
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SCÉNÁŘ PRO TŘI NESKUTEČNÉ, 
ALE EXISTUJÍCÍ HERCE

Bogusław Schaeffer
Svérázná komedie z divadelního  
prostředí o třech umělcích v tvůrčích 
mukách, a o tom, že my všichni se 
permanentně o něco pokoušíme.
Hrají:  Jan Hofman, Jaromír Nosek,  

Michal Slanýw
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rezervace vstupenek:
prodejna Klokočí, tel.: 233 901 384

divadlo Semafor, Dejvická 27, Praha 6
www.semafor.cz 

Semafor se půl století osvobozoval. Od prvotního diletantizmu,  
od různých manýr, od ideologického tlaku, od ekonomického tla-
ku... Jediné, od čeho se osvobodit nehodlal, byl vliv Osvobozeného 
divadla. A o tom je naše představení.

Hrají a zpívají:
Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Michal Malátný j. h., 
Zuzana Říhová, Michal Stejskal, Magdalena Jedličková, Júlia Sabo-
lová, Natálka Stejskalová, Johanka Kopačková nebo Vendula Pare-
zová, Petr Ožana j. h. - piano, Pavel Greifoner - baskytara, Vladimír 
Vandrovec nebo František Prokop - kytara, David Vrobel - saxofon, 
Jiří Hájek - bicí nástroje
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21. 3.  
Otevření vyhlídkové věže  
Novoměstské radnice 

13. 4. 
Pražská výstava nožů 2014  
– nožířské umění z celého světa 

24. – 25. 5.  
Prague Vintage Fair – prodejní 
výstava vintage módyw
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Novoměstská radnice  
na Karlově náměstí

Praha 2  

WWW.TOWERPARK.CZ

Mahlerovy sady 1 / 130 00 Prague 3 / 
+420 210 320 081

OTEVŘENO
DENNĚ

8.00—24.00

DRUHÁ
NEJOŠKLIVĚJŠÍ
STAVBA SVĚTA!

BUDETE JI
MILOVAT! 

NOVÁ
OBSERVATOŘ
RESTAURACE

BAR
ONE ROOM HOTEL

Vitální umění 1900

Exklusivní výstava 
v Obecním domě 

ze sbírek 
Uměleckoprůmyslového 

musea v Praze!

Otevřeno denně
10 — 19

Pro školy, pro celé rodiny,  
za historií života - odborně i hravě

Kulturní centrum Novodvorská
Praha 4 / trilopark@gmail.com
732 865 798 / www.trilopark.eu

(INTER)
AKTIVNĚ
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hrad Hněvín s alchymistickou dílnou / přestěhovaný 
děkanský kostel zapsaný v Guinessově knize  

rekordů / hipodrom, autodrom, letiště / koupaliště 
Aquadrom / in-line dráhy / jezero Matylda /  

Podkrušnohorské technické muzeum

Více informací na: 

www.mesto-most.cz

Navštivte dynamické 
město Most

Další informace: 
INFOCENTRUM Slaný
tel./fax 312 523 448
e-mail: ic@infoslany.cz
www.infoslany.cz 

Slaný

(foto: P. Vychodil a J. Jaroch)

objevte kouzlo tohoto města!

20. a 21. června 
Slánská kvasnice 
a Slánský tuplák 2014

▲
▲

16. a 17. května 2014
16. Husitské slavnosti

ABITAT_14_64x30,5.indd   1 13.02.14   11:21

tel.: 313 537 700
e-mail: info@cdmuzeum.cz
bezbariérový přístup  
v celém areálu

www.cdmuzeum.cz

Udělejte si výlet 
do největší expozice 
historických kolejo-
vých vozidel v ČR. 
Těšte se na desítky 
parních a motorových 
lokomotiv, sbírku 
osobních, nákladních 
a služebních vozů.
Zažijte projížďku 
po úzkorozchodné 
železnici, nechybí ani 
modelová železnice.

na okraji davu
Umění a sociální otázka
V 19. století ...

21. 2. – 4. 5. 2014  Západočeská galerie v plZni

www.zpc-galerie.cz
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Slavnosti svobody
Oslavy osvobození Plzně 

americkou armádou
Plzeň, 2.–6. května 2014
www.slavnostisvobody.cz

Litomyšl
12. – 25. května
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Informační středisko
Město Jindřichů Hradec
Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 363 546, fax: +420 384 361 503
e-mail: info@jh.cz
www.infocentrum.jh.cz www.jh.cz
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Vítejte v Kutné hoře
Město, vzdálené necelých 90 km východně od prahy, 
bývalo pokladnicí království a hlavním pilířem moci 
českých panovníků. symbolem kutné Hory je pozdně 
gotický chrám svaté barbory, dnes památka UnesCo. 
další perlou mezi kutnohorskými památkami je Vlašský 
dvůr, kde za vlády Václava II. pracovala jediná mincov-
na v zemi, právě tady se kolem roku 1300 razily pražské 
groše. Jiným důležitým cílem turistů je gotický kostel 
sv. Jakuba a řada domů v historickém jádru města.  
Jedním z nejstarších je sankturinovský dům - impo-
zantní palác s barokní fasádou na palackého náměstí  
je sídlem informačního centra, Muzea alchymie  
a Muzea historických kočárků. 
pozornost si zaslouží také kamenný dům na Václavském 
náměstí nebo bývalý cisterciácký klášter v městské části 
sedlec s kostnicí a monumentální gotickou katedrálou 
nanebevzetí panny Marie, kterou ve slohu barokní goti-
ky upravil počátkem 18. století Jan blažej santini.
Víte, že…
… Vlašský dvůr býval dočasným sídlem českých králů? 

připomíná to bronzová deska z roku 1595 z původní 
staré kutnohorské radnice. 

… červené světlo v kostele sv. Jana nepomuckého lze 
považovat za ojedinělý jev, pozorovatelný jen v květ-
nu a v červnu: tehdy sluneční paprsky procházejí 
vitráží okna a jasně osvětlují srdce na obrazu sv. Jana 
nepomuckého.

… kostnice vděčí za svůj dnešní vzhled architektu  
J. santinimu – aichlovi a za podobu interiéru Fran-
tišku rintovi? Že vám jeho jméno nic neříká? není 
divu, když vstoupil do dějin jen jednou, a to tím, že 
je autorem, neobvyklé výzdoby sestávající výhradně 
z lidských kostí.
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Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého  
vydání Zima 2013/2014 zněla: bedřich dlouhý byl  

v 50. letech členem skupiny Šmidrové.
seznam výherců najdete na www.i-prague.info.

Portál hlavního města Prahy:
www  .  praha.eu 

Pražský kulturní přehled:
www  .  pragueout.cz 

Tipy na dovolenou a výlety:
www  .  kudyznudy.cz 

www  .  doprirody.com

www  .  vyletnik.cz 

Turistický průvodce po ČR: 
www  .  atlasceska.cz 

Cyklistické trasy ČR: 
www  .  cyklotrasy.cz 

Internetový portál pro volný čas: 
www  .  kdykde.cz 

Informace o jízdních řádech: 
www  .  jizdnirady.cz 

Užitečné  
odkazy

Soutěž
správné řešení soutěže ze strany 5 spolu s kontaktními 

údaji posílejte do 1. května na emailovou adresu:
soutez@i-prague.info

Okénko do léta 
Kam v Praze

Letní shakespearovské slavnosti 2014 
  www  .  shakespeare.cz

Bohemia Jazz Fest, 10. – 20. 7.,  Praha, Plzeň, 
Domažlice, Tábor, Liberec, Olomouc, Brno, 
Zlín, Prachatice www  .  bohemiajazzfest.cz

Naše moře…, Národní technické muzeum při-
pravuje výstavu, která umožní nahlédnout do 
každodenního života námořníků www  .  ntm.cz

Don Giovanni – Prague 2014, remake světové 
premiéry z roku 1787 v autentickém divadle, 
16. 7. – 17. 8. www  .  dongiovanniprague.cz

Letní Letná 2014 – 11.ročník Mezinárodního 
festivalu nového cirkusu a divadla, 17. 8. – 2. 9.
 www  .  letniletna.cz 

Pražská muzejní noc 2014, 14. 6. 
 www  .  prazskamuzejninoc.cz

Co se chystá mimo Prahu

49. Mezinárodní filmový festival  
Karlovy Vary, 4. – 12. 7. www  .  kviff.com

Colours of Ostrava, 17. – 20. 7. www  .  colours.cz

Okolo Třeboně, 27. – 29. 6. 
 www  .  okolotrebone.cz

Skupova Plzeň – Bienále profesionálního  
loutkového a alternativního divadla, 15. – 19. 6. 
 www  .  plzen.eu

69. ročník Mezinárodního folklorního festivalu 
„Strážnice 2014“, 26. – 29. 6. www  .  nulk.cz

Pražská informační služba:
◗ staroměstské náměstí 1, praha 1
◗ rytířská 31, praha 1 
◗ letiště V. Havla, terminál 2, praha 6 

www  .  praguewelcome.cz

Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism:
◗ Vinohradská 46, praha 2
◗ staroměstské náměstí 5, praha 1

www  .  czechtourism.cz 

Národní informační centrum pro mládež
◗ na poříčí 1035/4, praha 1

www  .  icm.cz 

Dopravní podnik hl. m. Prahy: 
◗ Magistrát hl. m. prahy, Jungmannova 29, praha 1
◗ Metro Muzeum, praha 1
◗ Hlavní nádraží, u vstupu do metra C, praha 2
◗ Metro anděl, vstup z křižovatky anděl, praha 5
◗ letiště Václava Havla, terminál 1 a 2, praha 6

www  .  dpp.cz

Informační 
střediska
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Předprodeje vstupenek
Ticketpro  www  .  ticketpro.cz

Ticketprotal www  .  ticketportal.cz

Ticket Art vstupenky  .  ticket-art.cz

Ticketstream.cz  www  .  tickestream.cz

Bohemia Ticket www  .  bohemiaticket.cz

Eventim www  .  eventim.cz
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Foto: Czechtourism, inzertní partneři, 
české dědictví UnesCo,  národní galerie 
praha, divadlo kalich, národní technické 
muzeum praha, Muzeum Hl. m. města 
prahy, botanická zahrada v troji 
Sazba: alineaprint

Vydavatel: Milan beniš

Mk čr e 17510

90 dní v Praze 
vydání jaro 2014
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

•	 uzávěrka	tohoto	čísla	byla 
24. 2. 2014

•	 uvádíme	v té	době	dostupné	
informace

•	 změny	programů,	termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny

www. i-prague.info

http://www.svetknihy.cz
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