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Březen

1 neděle
Bedřich 

UMPRUM 2014 – výstava prací studentů, která mapuje jejich tvorbu za minulý rok 
Veletržní palác, do 15. 3.  www  .  ngprague.cz

2 pondělí
Anežka 

Jeden svět – festival dokumentárních filmů o lidských právech 
různá kina v praze, do 11. 3. www  .  jedensvet.cz

 

3 úterý
Kamil 

To nemá chybu – komedie o jedné velké posteli a narozeninové oslavě  
Bytové divadlo Ferdinanda Vaňka, v 19.30 www  .  divadlovceletne.cz

4 StŘedA
Stela 

Jiří Bárta – brilantní cellista doprovázený Kühnovým smíšeným sborem 
Smetanova síň v obecním domě, v 19.30 www  .  fok.cz

5 čtVrteK
Kazimír 

Halové mistrovství Evropy v atletice – sportovní událost se vrací do prahy po 37 letech 
o2 arena, do 8. 3.  www  .  praha2015.org

6 páteK
Miroslav 

Návrat krále – výstava aktuální tvorby Bedřicha dlouhého
Museum Montanelli, do 3. 5.  www  .  museummontanelli.com

 

7 SoBotA
Tomáš 

Hrady a zámky: objevované a opěvované – tisíciletá historie českých zemí
Jízdárna pražského hradu, do 15. 3. www  .  npu.cz

8 neděle
Gabriela 

Vldimír Mišík & Etc – narozeninový koncert českého rockového zpěváka 
Malostranská beseda, ve 20.30 www  .  malostranska-beseda.cz

9 pondělí
Františka 

Rodina a jiné perverznosti – divadelní sitcom, který přináší každý měsíc nové příběhy 
rock Café, v 19.30 www  .  rockcafe.cz

10 úterý
Viktorie 

Vladimír Židlický: Retrospektiva – výstava fotografií kombinovaných s kresbou  
dům fotografie, do 3. 5.  www  .  ghmp.cz

11 StŘedA
Anděla 

Fun Fatale aneb Ženy na prknech – zahajovací večer festivalu a vernisáž výstavy 
Kd Mlejn, v 19.00 www  .  funfatale.cz

12 čtVrteK
Řehoř 

Předjaří v Královské zahradě – otevření stylového empírového skleníku 
Královská zahrada, do 13. 3.  www  .  kulturanahrade.cz

13 páteK
Růžena 

Odysseova dobrodružství aneb Staň se hrdinou – interaktivní výstava pro děti 
Chvalský zámek, do 5. 4.  www  .  chvalskyzamek.cz

14 SoBotA
Rút/Matylda 

Paul Simon & Sting – koncertní show dvou významných světových umělců 
o2 arena, v 19.30 www  .  o2arena.cz

15 neděle
Ida 

Kolem světa – cestovatelský festival, který přiblížuje zajímavé kouty naší planety 
národní dům na Smíchově www  .  kolemsveta.cz
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ADRESA: 
Štěpánská 47, 
100 00 Praha 1
info@galerie1.cz

ÚT-PÁ   10-12 | 13-18
SO          10-14

VÝSTAVNÍ PROSTOR MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1,
KTERÝ SLOUŽÍ PŘEDEVŠÍM ZAČÍNAJÍCÍM UMĚLCŮM

Bře
6

2015

ZLATÁ PRAHA, 
Marek Gult
Od 6. března 
do 4. dubna

TRVALE 
nejlevnější vstupné = 0 Kč!

WWW.GALERIE1.CZ
WWW. FACEBOOK.COM/GALERIE1.CZ

Kvě
6

2015

Výstava – ZUŠ 
BISKUPSKÁ
Od 6. května 
do 30. května 
2015

Dub
8

2015

VLADO 
VOVKANIC 
– historická 
výpověď
Od 8. dubna 
do 2. května

Výstava – ZUŠ 
BISKUPSKÁ
Od 6. května 
do 30. května 

in
Prague

in
Prag

90
dní v Prazední

365

na
Moravě

s
dětmi

http://www.galerie1.cz


16 pondělí
Elena/Herbert

Drobečky z perníku – představení hostujícího souboru divadla A. dvořáka z příbrami 
Žižkovské divadlo, v 19.00 www  .  zdjc.cz

17 úterý
Vlastimil

Dalibor Chatrný: Vidět svět jinak – retrospektivní výstava plná uměleckých experimentů 
dům U Kamenného zvonu, do 26. 4.  www  .  ghmp.cz

18 StŘedA
Eduard 

Petra Ernyei Quartet – swingová zpěvačka, kterou doprovází dvě kytary a kontrabas 
AghartA Jazz Centrum, ve 21.00 www  .  agharta.cz

19 čtVrteK
Josef 

Designshaker – prodejní přehlídka českého a zahraničního interiérového nábytku 
pVA eXpo praha letňany, do 22. 3.  www  .  designshaker.cz

20 páteK
Světlana 

FOR HABITAT – 22. veletrh bydlení, stavby a rekonstrukcí 
pVA eXpo praha, do 22. 3. www  .  forhabitat.cz

21 SoBotA
Radek 

Photocontest – výstava nejlepších fotografií studentů základních a středních škol 
Galerie veže novoměstské radnice, do 29. 3.  www  .  nrpraha.cz

22 neděle
Leona 

Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend – druhý den tuzemského festivalu módy 
právnická fakulta Univerzity Karlovy www  .  mbpfw.com

23 pondělí
Ivona 

Supersavings – výstava fotografa a kameramana Michala Vojkuvky
Art Salon S, do 12. 4. www  .  artsalons.cz

24 úterý
Gabriel 

Shannon – energické skotské a irské instrumentální skladby 
Balbínova poetická hospůdka, ve 20.00 www  .  balbinka.cz

25 StŘedA
Marián 

Strašnice Sídliště Solidarita – křest knihy editorky Barbory Špičákové 
Strašnické divadlo, v 19.30 www  .  divadlox10.cz

26 čtVrteK
Emanuel 

VISACÍ ZÁMEK – koncert při příležitosti představení nové desky 
palác Akropolis, v 19.30 www  .  palacakropolis.cz

27 páteK
Dita 

Václav Hollar: Lodě – grafické práce s lodní tematikou 
Schwarzenberský palác, do 19. 4.  www  .  ngprague.cz

28 SoBotA
Soňa 

Jarní velikonoční dílny pro děti – barvení vajíček, pečení i pletení pomlázky
Zámecký areál Ctěnice, v 10.00 www  .  muzeumprahy.cz

29 neděle
Taťána 

Aneta Langerová – koncert jarního turné k nově vydané desce na radosti 
Studio dVA divadlo, v 19.00 www  .  studiodva.cz

30 pondělí
Arnošt 

Collegium 1704 – velikonoční koncert velkolepé Bachovy Mše h moll 
rudolfinum, v 19.30 www  .  collegium1704.com

31 úterý
Kvido 

Prohlídka zákulísí – vnořte se do  útrob divadla dISK a dAMU 
divadlo dISK, v 19.00 www  .  divadlodisk.cz
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Velikonoční koncerty 
Collegia 1704

www.collegium1704.com

30. a 31. března v rudolfinu zazní Mše h moll Johanna 
Sebastiana Bacha, která je podle mnohých odborníků 
vrcholným dílem tohoto skladatele. Mše zazní 
k desátému výročí uznávaného hudebního souboru 
Collegium 1704. pouhých deset let od památného 
provedení Mše h moll na pražském jaru 2005 stačilo 
dirigentu Václavu luksovi na to, aby vybudoval 
a rozvíjel dnes mezinárodně uznávaný soubor 
specializovaný na hudbu 17. a 18. století. 
Velikonoční provedení Bachovy Mše h moll je zcela 
právem považováno za jednu z největších hudebních 
událostí roku 2015. Collegium 1704 o svém vynikajícím 
osobitém podání Mše h moll přesvědčilo nejenom 
české publikum, ale také kritiky od britské BBC až 
po Austrálii. V létě se Mše h moll v podání Collegia 
1704 podle všeho stane nezapomenutelným zážitkem 
na vysoce ceněném Salzburger Festspiele. 
Výročí Collegia 1704 oslaví přes dva tisíce posluchačů, 
mezi něž se můžete zařadit. Koncerty bývají zpravidla 
rychle vyprodané, a proto je lepší si zajistit vstupenky 
v dostatečném předstihu. 

Ceny vstupenek se pohybují v rozmezí:  
200–950 Kč (140–665 pro studenty, seniory a další).
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Duben

1 StŘedA
Hugo 

Lur – švédská elektronická kapela představí show plnou světel 
experimentální prostor nod, ve 20.00 www  .  nod.roxy.cz

2 čtVrteK
Erika

Zemětřesení v Londýně – hra britského dramatika inspirovaná čechovovými třemi sestrami 
nová scéna národního divadla, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

 

3 páteK
Richard 

50 let Obrazárny Pražského hradu – k příležitosti výročí zakladatele Jaromíra neumanna 
obrazárna pražského hradu, do 15. 4.  www  .  kulturanahrade.cz

4 SoBotA
 Ivana 

Jarní slavnost na Kamenném mostě – otevření turistické sezóny v písku 
Kamenný most v písku, v 10.00 www  .  písek.eu

5 neděle
velikonoční 

Dřív než usneš aneb jak se kdysi spávalo – interaktivní výstava plná pohodlí 
Muzeum Kroměřížska, do 31. 5.  www  .  muzeum-km.cz

6 pondělí
velikonoční 

Bach: Velikonoční kantáty – v podání Czech ensemble Baroque 
Kostel sv. Šimona a Judy, v 19.30 www  .  fok.cz

 

7 úterý
Heřman/Hermína 

Tereza Černochová – křest nového alba funkové a r‘n‘B zpěvačky 
la Fabrika, v 19.30 www  .  lafabrika.cz

8 StŘedA
Ema 

Když zaválí hot-jazz nebo swing – ondřej Havelka a jeho Melody Makers 
ústřední knihovna v praze, v 19.30 www  .  mlp.cz

9 čtVrteK
Dušan 

FOR FAMILY – soubor veletrhů pro celou rodinu (For KIdS, For petS, For SenIor) 
pVA eXpo praha, do 12. 4. www  .  forfamily.cz

10 páteK
Darja 

Prague Patchwork Meeting – veletrh textilního umění 
WellnessHotel Step, do 12. 4. www  .  praguepatchworkmeeting.com

11 SoBotA
Izabela 

Hurvínkova cesta do Tramtárie – dobrodružné představení v neznámé zemi 
divadlo Spejbla a Hurvínka, ve 14.00 www  .  spejbl-hurvinek.cz

12 neděle
Julius 

Scénář pro tři neskutečné, ale existující herce – komedie z divadelního prostředí  
s prvky improvizace, divadlo Komedie, v 19.30 www  .  divadlokomedie.cz

13 pondělí
Aleš 

Stylové večery – koncertní cyklus komorního orchestru Harmony prague 
novoměstská radnice, v 19.30 www  .  nrpraha.cz

14 úterý
Vincenc 

Ladislav Novák – výstava prezentující koláže českého surrealisty 
Galerie Smečky, do 27. 6. www  .  ppas.cz

15 StŘedA
Anastázie 

Hubart – keramický ateliér otevírá každý 15. den v měsíci své prostory návštěvníkům 
ateliér Hubart, v 15.00 www  .  hubart.cz
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WWW.ALEXANDROVCI.CZ

10.10. BRNO  ·  11.10. OSTRAVA
12.10. OLOMOUC  ·  13.10. ZLÍN 

15.10. PARDUBICE  ·  16.10. ČESKÉ BUDĚJOVICE
18.10. HRADEC KRÁLOVÉ  ·  19.10. LIBEREC 

Turné k příležitosti 70. výročí 
osvobození a ukončení 2. světové války

ALEXANDROVCI
EUROPEAN TOUR 2015

Pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana

17. 10. PRAHA
TIPSPORT ARENA, 15:00 A 20:00

Alexandrovci2015 64x131 90 dni Praha.indd   1 17. 2. 2015   9:16:19
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17 čtVrteK
Irena

Dětské kresby z Terezína 1942-1944 – kresby, které vznikaly při výuce kreslení 
pinkasova synagoga www  .  jewishmuseum.cz

18 páteK
Rudolf 

Digitalism DJ set – dvojice německých umělců hrající elektronickou taneční hudbu 
roxy, ve 22.00 www  .  roxy.cz

19 SoBotA
Valérie 

Kdyby tisíc klarinetů – známá komedie nejen o přeměně zbraní v hudební nástroje  
divadlo Semafor, v 19.00 www  .  semafor.cz

20 neděle
Rostislav 

Jehla v Kupce sena – výstava děl, které pracují s určitou symbolikou 
topičův salón, do 30. 4. www  .  topicuvsalon.cz

21 pondělí
Marcela 

Wovenhand – hudba začínající neofolkem, alternative country až po punkovou hudbu 
Klub Fléda v Brně, ve 20.00 www  .  fleda.cz

22 úterý
Alexandra 

La Morra - Madrigaly – renesanční skladby v podání vokálně-instrumentálního souboru 
kostel sv. Šimona a Judy, v 19.30 www  .  fok.cz

23 StŘedA
Evženie 

MHD za Protektorátu Čechy a Morava – vstupné platí na všechny výstavy muzea
Muzeum MHd www  .  dpp.cz

24 čtVrteK
Vojtěch 

Caveman – one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou 
Smetanův dům v litomyšli, v 19.30 www  .  litomysl.cz

25 páteK
Jiří 

Anna a Eva Mastníkovy – výstava matky a dcery, které se specializují na ilustraci a animaci 
oblastní galerie v liberci, do 7. 6. www  .  olg.cz

26 SoBotA
velikonoční 

Bitva Libušín – 24. ročník největšího středověkého festivalu u nás  
libušín u Kladna, ve 12.00 www  .  libusin.org

27 neděle
Oto 

Africká pohádka – loutkové představení pro děti už od 3 let 
Vila pellé, v 11.00 www  .  ddivadlo.cz

28 pondělí
Jaroslav 

Workshop s Karen Foss – placená výuka tance pro zájemce o pohybové divadlo 
Studio Alta www  .  alta.cz

29 úterý
Vlastislav 

Venkov – výstava, která přináší atmosféru venkova do srdce prahy
Musaion - letohrádek Kinských www  .  nm.cz

30 StŘedA
Robert 

Jarní GALA – donátorský večer, na kterém vystoupí houslista daniel Hope 
Španělský sál na pražském hradě, v 19.30 www  .  kulturanahrade.cz

31 čtVrteK
Blahoslav 

Čarodějnice na Ladronce – zábavné odpoledne pro celou rodinu plné soutěží a vystoupení 
park ladronka, ve 14.00 www  .  carodejnicenaladronce.cz
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„nezávislé divadlo s vášní pro nové hry“, tak se 
prezentuje soubor - divadlo letí, který vznikl 
v roce 2005 na Katedře alternativního a loutkového 
divadla na pražské dAMU. Mezi zakládající 
osobnosti patřil dramaturg dan přibyl a režisér 
Marián Amsler. Jedni z prvních herců souboru byli 
například Jana Kovalčíková či richard Fiala. Kromě 
jiných cílů si divadlo vytyčilo uvádět současnou 
dramatiku v české či světové jazykové premiéře.
od svého založení hostoval soubor divadla letí 
na různých pražských scénách, převážně v dejvickém 
divadle, divadle na Zábradlí a Malé scéně divadla 
pod palmovkou. V roce 2009 se soubor usídlil 
ve Studiu Švandova divadla. Mimo jiné se ale divadlo 
soustředí i na inscenace v reálných prostředích 
jako jsou: letiště, nádraží nebo galerie. V roce 2010 
divadlo letí iniciovalo vznik Centra současné 
dramatiky pod záštitou Václava Havla.
Mezi nejnovější inscenace divadla patří Sestup 
a vzestup pana B., jehož příběh napsal český 
dramatik a novinář roman Sikora. Inscenace 
pojednává o panu B., který neustále prahne 
po něčem víc. Když už nemůže být nejúspěšnějším 
bankéřem, snaží se stát nejúspěšnějším 
bezdomovcem. Komedii můžete ve Studiu 
Švandova divadla vidět 1. dubna. další zajímavou 
hrou, kterou uvádí divadlo letí 11. dubna, jsou 
rozhovory s astronauty. tu napsala německá 
autorka Felicia Zeller. Inscenace se zabývá 
výchovou dětí na počátku nového tisíciletí 
a na jevišti se vystřídají mladé, ale zkušené  
herečky Barbora poláková, Jana Stryková  
či Hana Vagnerová. www  .  divadlo-leti.cz

Divadlo LETÍ slaví  
10. výročí
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Květen

1 páteK
Svátek práce 

Pražský Majáles – tradiční open air studentský festival  
Výstaviště letňany www  .  praha.majales.cz

2 SoBotA
Zikmund 

Vittorio Grigólo – italský tenoriska, který patří mezi nejlepší hlasy své gnerace
Smetanova síň v obecním domě, v 19.30 www  .  nachtigallartists.cz

 

3 neděle
Alexej 

dm rodinný minimaraton – závod pro rodiny i jednotlivce na trati dlouhé 3 km 
Staroměstská radnice, v 9.15 www  .  runczech.com

4 pondělí
Květoslav 

Chiméra – výstava čtveřice současných belgických umělců 
Galerie MeetFactory, do 17. 5. www  .  meetfactory.cz

5 úterý
Klaudie 

Vše o mužích – tragikomedie o mužích pro ženy 
Studio dVA, v 19.00 www  .  studiodva.cz

6 StŘedA
Radoslav 

Voilá – netradiční chansonový koncert  
lucerna Music bar, v 21.00 www  .  musicbar.cz

 

7 čtVrteK
Stanislav 

Magnetic festival – taneční festival elektronické hudby 
pVA expo praha, v 17.00 www  .  magneticfestival.com

8 páteK
Den vítězství 

Human Locomotion – Unikátní inscenace o životě fotografa Muybridge 
nová scéna národního divadla, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

9 SoBotA
Ctibor 

Petr Veselý – výstava brněnského výtvarníka a pedagoga  
Galerie rudolfinum, do 28. 6. www  .  galerierudolfinum.cz

10 neděle
Blažena 

Válečné Poděbrady – výstava k připomínce 70. výročí konce 2. světové války 
polabské muzeum v poděbradech, do 30. 6. www  .  polabskemuzeum.cz

11 pondělí
Svatava 

Kuřačky a spasitelky – komedie mladé dramatičky Anny Saavedry 
reduta theatre stage, v 19.00 www  .  redutajazzclub.cz

12 úterý
Pankrác 

Zahajovací koncert Pražského jara 2015 – pod taktovkou dirigenta thomase Hengelbrocka 
Smetanova síň v obecním domě, ve 20.00 www  .  obecnidum.cz

13 StŘedA
Servác 

LEGO – rozměrné modely divů světa postavené ze známé stavebnice
Galerie kostek Central Kladno, do 31. 12. www  .  galeriekostek.cz

14 čtVrteK
Bonifác 

Garderobiér – tragikomedie o herectví a Shakespearovi 
divadlo Bez zábradlí, v 19.00 www  .  bezzabradli.cz

15 páteK
Žofie 

Svět knihy – čestné hostování na veletrhu přijal pro tento ročník egypt 
Výstaviště praha - Holešovice, do 17. 5.  www  .  svetknihy.cz
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VĚTŠÍ 
NEŽ MALÉ 
MNOŽSTVÍ LÁSKY

HUDBA/LIBRETO

KOLLER  KODYM  DVOŘÁK  P. B. CH. / BELKO

HITY SKUPINY LUCIE -  MUZIKÁL

Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, 
Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd. 
tel.: 221 868 777, 888, 999, 
e-mail: objednavky@hdk.cz, 
v síti TicketArt vč. všech poboček CK Čedok.

www.hdk.cz
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16 SoBotA
Přemysl

Pochod Praha - Prčice – 50. ročník nejznámějšího turistického pochodu  
různá místa podle délky zvolené trati www  .  praha-prcice.cz

17 neděle
Aneta

Dny se sníženým vstupným – k příležitosti mezinárodního dne muzeí a galerií je vstupné 50Kč
národní technické muzeum www  .  ntm.cz

18 pondělí
Nataša 

Libozvuky – svými hlasy můžeme společně probudit k životu bytosti plné světla 
divadlo Minor, v 9.30 www  .  minor.cz

19 úterý
Ivo 

Jiří Sozanský – Mezní situace – výstava věnující se tématu zhroucení osvícenských témat 
Galerie středočeského kraje, do 25. 10. www  .  gask.cz

20 StŘedA
Zbyšek 

Pérák: Na jméně nezáleží, rozhodují činy! – divadelní show souboru Vosto5 
divadlo Archa, v 20.00 www  .  archatheatre.cz

21 čtVrteK
Monika 

Art Brut Live – díla ze sbírky francouzského sběratele Bruna decharma 
doX, do 17. 8.  www  .  dox.cz

22 páteK
Emil 

Víkend komorní hudby – deset koncertů komorní hudby v rámci pražského jara
různá místa v praze, do 25. 5. www  .  festival.cz

23 SoBotA
Vladimír 

Fringe festival – mezinárodní festival plný divadla, tance a hudby 
různá divadla v praze, do 30. 5. www  .  praguefringe.cz

24 neděle
Jana 

Indila – koncert francouzské zpěvačky a hostů Jany Kirschner a Kristíny 
Forum Karlín, ve 20.00 www  .  forumkarlin.cz

25 pondělí
Viola 

Mikve – izraelské drama o střetech nového se starým 
Stavovské divadlo, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

26 úterý
Filip 

Brána do vesmíru – fascinující výstava o vstupu lidstava do vesmíru 
Výstaviště praha - Holešovice www  .  branadovesmiru.cz

27 StŘedA
Valdemar 

Jan Bačkovský – abstraktní umělec generace osmdesátých let 
Galerie Václava Špály, do 21. 6. www  .  galerievaclavaspaly.cz

28 čtVrteK
Vilém 

Kabát – koncert legendy českého rocku  
KC Semilasso v Brně, v 20.00 www  .  semilasso.cz

29 páteK
Maxmilián 

Zlín Film festival – mezinárodní filmový festival pro děti a mládež 
různá místa ve Zlíně, do 4.6 www  .  zlinfest.cz

30 SoBotA
Ferdinand 

Perfect days – komedie o hledání toho pravého muže na reprodukci 
národní divadlo Moravskoslezské v ostravě, 18.30 www  .  ndm.cz

31 neděle
Kamila 

Svět hraček – stoletá výstava je rozdělena do pěti virtuálních pokojíčků   
Středočeské muzeum v roztokách u prahy, do 30. 6. www  .  muzeum-roztoky.cz
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Jedinečným dokladem 
podoby Starého 
Města, Malé Strany 
a pražského hradu 
před přestavbou je 
langweilův model, 
který byl ručně 
vyroben z papírové 
lepenky. na přibližně 
20 m² je zobrazeno historické jádro prahy v detailní 
podobě, jakou mělo před před stopadesáti lety. Více 
než 2 000 budov je na barevném modelu zachyceno 
v měřítku 1:480. tvůrcem modelu byl Antonín 
langweil (1791–1837), který tomuto projektu věnoval 
veškerý volný čas i finanční prostředky. nyní se model 
nachází ve sbírkách Muzea hlavního města prahy, kde 
je nejvyhledávanější součástí historické expozice.

Soutěžní otázka:
Kolik let trvalo Antonínu Langweilovi  
model vytvořit?

Soutěž s Muzeem 
hlavního města  
Prahy

Pět vylosovaných výherců se správnou odpovědí získá 
čestné vstupenky pro dvě osoby do Muzea hlavního 
města Prahy. Ty může využít ke vstupu do všech objektů 
vyjma Müllerovy vily. Vstupenka má platnost 1 rok 
od data vydání. Výhercům přidáme i publikace.
Správnou odpověď posílejte e-mailem na adresu: 
soutez@i-prague.info do 15. května 2015.
nezapomeňte uvést poštovní adresu pro zaslání výhry.

Více informacích o objektech muzea, konaných 
výstavách a doprovodných akcích na  

www.muzeumprahy.cz

Soutěž  
s dárkem
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Slavná výročí

Fotograf fascinovaný ženami
13. května oslaví 80. narozeniny jeden z nejvýraznějších 
českých fotografů Jan Saudek. Většina české veřejnosti 
zná vedle umělcových fotografií i jeho extravagantní 
image. Saudkovy snímky jsou rozpoznatelné na první 
pohled díky nezaměnitelnému ateliérovému rukopisu, 
ručnímu kolorování a také tématům, kterým se tento 
umělec věnuje. Většina jeho tvorby se soustředí na že-
ny: na jejich sexualitu, krásu a osobitost.
Saudkovo dětství poznamenala na svém konci druhá 
světová válka. Byl společně se svým bratrem Karlem 
internován do koncentračního tábora Auschwitz, kde 

strávili několik měsíců. V padesátých letech vystudoval 
grafickou školu a v roce 1952 získal výuční list jako  
reprodukční fotograf. této profesi se věnoval až do  
roku 1958. 
Během šedesátých let měl Jan Saudek možnost něko-
likrát vycestovat z československa. po očarování ital-
ským filmem a kulturou objevil západní svět a Ameriku. 
postupně nalézá nejsilnější fascinace, které později 
formují jeho prvotní fotografický styl a pohled na svět. 
nejprve se věnuje hledání fenoménu rodinných vztahů. 
V roce 1972 použil svůj výrazný trademark – oprýska-
nou zeď, před kterou fotografuje své modely dodnes.

Až začátkem osmdesátých let se Saudkovým fotografiím 
dostává opravdové pozornosti a uznání. po mnoha za-
hraničních výstavách se představil ve velkém stylu české 
veřejnosti v roce 1998 v rámci expozice v obecním do-
mě. nedávno o jeho životě vznikl film režisérky pavlásko-
vé Fotograf s Karlem rodenem v hlavní roli.

První filmový herec
Jen málokdo dnes zná nezaměnitelný humor, kuplety 
a divadelní frašky Josefa Švába. 16. března to bude přesně 
155 let od jeho narození na pražské Malé straně. Své 
původní povolání pekaře opustil již v mladém věku. pravi-
delně vystupoval v představeních ochotnického divadla, 
pro které posléze začal psát i krátké satirické scénky, frašky 
a písně. Mezi lidmi se stal velice oblíbeným díky kupletům, 
které psal s ohromnou lehkostí ve velkém množství. 
Švábův humor se šířil mezi čechy na konci 19. století 
nejenom díky jeho písním, ale také díky humoristickým 
časopisům, do kterých pravidelně přispíval. od roku 
1885 jej přijalo do hereckého souboru Švandovo diva-
dlo na Smíchově, kde ztvárnil stovky rolí vedle budou-
cích hvězd národního divadla, jako byl eduard Vojan, 
Jindřich Vilhelm, Marie ryšavá a další. 
Kromě hraní, zpívání a psaní se Josef Šváb zajímal 
hlavně o humorné situace. Společně s Josefem Zeffi - 
Heřmanem vytvořili stovky kabaretních čísel a scének, 
které se objevovaly v téměř všech kabaretech po praze. 
Vedle divadelního herectví se Šváb dostal i k filmový rolím. 
Jako první český filmový herec si vedle Ferdinanda Gýry 
zahrál ve dvou němých filmech dostaveníčko v mlýnici 
a Výstavní párkař a lepič plakátů. Krátce poté, co Josef 
Šváb skončil u divadla, založil vydavatelství. Vedle divadel-
ních her a kupletů vydával časopis český kabaret, který se 
později přejmenoval na Švábův český kabaret. 

Stavovské divadlo
Stavovské divadlo je jedním z nejdéle fungujících  
divadel ve střední evropě, které dodnes plní svoje  
prvotní obrozenecké poslání: být kulturním 
svatostán kem české kultury. tato divadelní budova je 
v několika ohledech unikátní. Vedle divadla ve Štýr-
ském leovenu – je jedinou dochovanou klasicistní 
stavbou podobného určení a podoby na světě. pro 
emancipující českou kulturu konce 18. století se 
Stavovské divadlo stalo jedinou kamennou budovou, 
v níž se objevovaly inscenace v češtině.
prvotní iniciativu vybudování nového divadla vedl 
a posléze i financoval hrabě František Antonín nostic 
rieneck. po krátkých dvou letech bylo divadlo od zá-
kladů postaveno v těsné blízkosti budovy Karlovy 
univerzity. 21. dubna v roce 1783 byla budova pod 
názvem Hraběcí nosticovo divadlo slavnostně otevře-
na lessingovým dramatem emilia Gallotti. Sporadicky 
se o víkendech a svátcích začaly hrát české inscenace, 
které vytvo řily profesionální základnu pro budoucí 

české divadlo. V roce 1798 zakoupili divadlo čeští  
stavové a přejmenovali jej na Královské stavovské  
divadlo, které hrálo více v češtině, než v němčině. 
Kromě začínající generace českých dramatiků jako 
byli bratři thámové, Klicpera, tyl, Kolár a další se 
do historie Stavovského divadla neopakovatelně za-
psal i Wolfgang Amadeus Mozart, který zde předsta-
vil světu dvě své opery: don Giovanni a la Clemenza 
di tito. po konci 
první světové 
války se Stavov-
ské divadlo stalo 
nedílnou součástí 
národního diva-
dla. V současnosti 
ve Stavovském 
divadle hrají 
repertoárové 
soubory opery, 
činohry a baletu.
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Co se děje v Praze?

Prague Food Festival 
pravděpodobně největším svátkem gastronomie 
v české republice je prague Food festival. Jeho de-
vátý ročník se bude konat v Královských zahradách 
na pražském hradě ve dnech 29. – 31. května. pro 
všechny návštěvníky je připravený bohatý program: 
degustace jídel luxusních restaurací, prezentace vý-
robců vybraných jídel a delikates a také workshopy 
pořádané předními šéfkuchaři. V budově historické 
míčovny bude připraven dlouhý jídelní stůl, kde bu-
dete moci ochutnat 3 chody připravené některými 
vítěznými kuchaři Mauerova výběru Grand restau-
rant. také se můžete setkat s hvězdami světové 
gastronomie. Každý, kdo rád objevuje nová jídla, 
pití a delikatesy si na prague Food festivalu přijde 
na své.  www  .  praguefoodfestival.cz

Dohazovačka 
V divadle na Fidlovačce bude mít 13. března premiéru 
hra dohazovačka. tato inscenace pochází z pera ame-
rického spisovatele a dramatika thorntona Wildera, 
který je trojnásobným držitelem pulitzerovy ceny. první 
světovou premiéru měla dohazovačka už v roce 1954 
na festivalu v edinburghu. později se tato hra stala 
předlohou pro slavný muzikál Hello dolly, který byl 
filmově zpracován režisérem Genem Kellym.
pro české publikum představení režijně zpracoval Zde-
něk dušek pod vedením dramaturga Zdeňka Janála. 
V hlavní roli dolly leviové, která se rozhodne po le-
tech dřiny užívat života, se představí eliška Balzerová. 
V dobrodružné komedii se dále můžete těšit například 
na Sandru pogodovou, Marii doležalovou či Zdeňka 
Maryšku. V jarních reprízách se dohazovačka hraje  
25. a 29. dubna vždy v 19.30. www  .  fidlovacka.cz

Atelier Zbyňka Sekala ve Veletržním palác
po smrti jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů 
druhé poloviny minulého století Zbyňka Sekala v roce 
1998 se ukázalo, že kromě svých uměleckých děl 
po sobě zanechal i Gesamkunstwerk – prostor svého 
atelieru tak završil jako své životní dílo.  
od 20. února do konce roku se tento nezaměnitelný 
atelier přesunul do národní galerie ve Veletržním 
paláci. Zbyněk Sekal trávil tolik času ve svém atelieru, 
až se sám tento prostor stal jím samým a naopak. 
pečlivě přenesené místnosti dominuje plastika hlavy 
připodobňovaná k autoportrétu umělce, ale také 
k tváři smrti. prostor kromě nástrojů obsahuje téměř 
kompletní soubor sádrových odlitků, sadu schránek 
a pečlivě uspořádané materiály.   www  .  ngprague.cz

V multimediálním prostředí laterny Magiky vznikla 
ojedinělá inscenace podivuhodné cesty Julese Verna, 
která je inspirovaná nejznámějšími romány tohoto 
spisovatele. Zároveň je také poctou průkopníkům 
filmu z 20. let minulého století. Vizuálně fascinující 
podívaná, kterou prostřednictvím projekcí 
a scénografie vytvořil výtvarník Kopecký s režisérem 
drábkem, zavede diváky do džungle tajuplného 
ostrova i hluboko do podmořského světa. podstatná 
část se však odehrává ve filmovém atelieru, který 
vznikl na základě fotografií edisonových prvních 
filmových studií. děj inscenace ukazuje lidstvo 
naplněné údivem nad svým pokrokem, objevy 
a vynálezy i snahu spisovatele zaujmout i dospělé 
publikem. na Verna se tvůrci nedívají s přehnanou 
úctou, ale spíše s lehkým humorným nadhledem. 
V podivuhodných cestách Julese Verna můžete vidět 
nejenom členy uměleckého souboru laterna Magika, 
ale také hostující herce z národního divadla, jako 
jsou: Jiří Zapletal, Ivana Machalová, radim Kalivoda 
a další.  www  .  narodni-divadlo.cz

Podivuhodné cesty 
Julese Verna
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Novoměstská radnice  
na Karlově náměstí, Praha 2  
Novoměstská radnice  
na Karlově náměstí, Praha 2  

14. 3.  
Novoměstský krajáč  
Festival originálních českých 
výrobků a potravin  

28. 3.  
Vinný festival:  
vína a produkty zemí EU

Vstup volný na obě akce

V Galerii rudolfinum je do 3. května pro veřejnost 
otevřena netradiční výstava Model. Ve výstavních 
prostorech jsou k vidění exponáty, které většinou umělci 
používají jako předlohy svých budoucích děl. expozice 
návštěvníkům nabízí kromě jednotlivých exponátů 
i samotné téma uchopení a funkce modelu v umění: 
jeho využití v praxi, přínosy a negativa modelování.
V Galerii se prezentuje celkem jedenáct současných 
světových umělců, kteří se zabývají modelováním 
a sochařstvím. některým vystavujícím model slouží jako 
předloha k výrobě fotografii a videí. Mezi výrazná jména 
v tomto oboru patří německý konceptuální umělec 
tomas demand. proslavil se fotografiemi modelů 
oválné pracovny v Bílém domě a jejích proměn během 
působení posledních čtyř prezidentů. další rozměr práce 
s modelem nabízí britská umělkyně rachel Whiteread, 

která je držitelkou 
prestižní turnerovy 
ceny. Whiteread tvoří 
pomocí odlévání objektů, 
které nás každodenně 
obklopují. pomocí 
barevné sádry, pryskyřice 
a bronzu tak vytváří 
netradiční zátiší. 
K výstavě je připraven 

i bohatý doprovodný program. V sobotu 14. března 
od 14 hodin se koná workshop s dřevěnou stavebnicí, 
která nejenom dětem dává možnost vytvářet svá vlastní 
umělecká díla. pro dospělé program nabízí zajímavé 
přednáškové cykly. o modelu v současném umění bude 
mluvit kurátor výstavy ladislav Kesner 19. března  
od 18 hodin. www  .  galerierudolfinum.cz

Fenomén modelu 
v Rudolfinu

GORAN 
STEFANOVSKI

za finanční podpory 

CineStar Anděl / www.febiofest.cz
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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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Strahov

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! 

OBSERVATOŘ
RESTAURACE

BAR
ONE ROOM HOTEL

MINIGOLFgalerie / kavárna / obchod
U Prašného mostu 53
Pražský hrad, Praha 1
224 372 453
info@galeriejizdarna.cz
www.galeriejizdarna.cz
otevřeno denně 10–18

gallery
café
v Jízdárně Pražského hradu
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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.

SHOW NA LEDĚ PRO MALÉ I VELKÉSHOW NA LEDĚSHOW NA LEDĚ

JEN POCKEJ, 
ZAJICI!´

ˇ

2015
TOUR

WWW.JEN-POCKEJ-ZAJICI.CZ

17.10. BRNO - 7.11. CESKÉ BUDEJOVICE

21.11. OSTRAVA - 28.11. PARDUBICE

ˇ

12.12. PRAHA
TIPSPORT ARENA, 13:30 A 17:00

ˇ

ÚČINKUJÍ: MICHAL NESVADBA A TOMÁŠ VERNER
SCÉNÁŘ: ALEXEJ KOTĚNOČKIN

JenPockej2015 64x131 90 dni Praha.indd   1 17. 2. 2015   9:28:33

Sobotka
■  přízemní i patrové roubené domy 

z 18. a 19. stol.
■  goticko-renesanční kostel 

Sv. Maří Magdaleny
■  zámek Humprecht s tureckým půlměsícem 
■  festival českého jazyka, řeči a literatury 

Šrámkova Sobotka (červenec)
■  Sobotecký jarmark 

a festival uměleckých řemesel (srpen)
■  východisko turistických cest ke hradům 

Kost a Trosky, do Vesce, do údolí Plakánku

80 km SV od Prahy v ose Mladá Boleslav – Jičín

Městské informační centrum: 
493 571 587, mic@sobotka.cz
www.sobotka.cz, www.humprecht.cz

nazývaná jižní branou Českého ráje

Rotunda sv. Kateřiny jediná dochovaná 
románská rotunda ve východních Čechách  

– www.mmct.cz

Chaloupka Maxe Švabinského s originální 
kresbou přímo na štítu – www.mmct.cz

Rozhledna na Kozlovském kopci s výhledem 
na Krkonoše, Orlické hory a Králický Sněžník

Městské muzeum mimo jiné s jedinečnou 
expozicí „Do České Třebové vlakem, 

Velorexem, letadlem i lodí“ – www.mmct.cz

Lanový park, bike park či horské káry 
v komplexu Peklák – www.peklak.cz

Těšíme se na Vaší návštěvu!

S dotazy se obraťte na TIC Staré náměstí 78 
560 02 Česká Třebová, 465 500 211

info@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz.

Navštivte 

Českou Třebovou, 
malebné město v podhůří Orlických hor 

in
Prague

in
Prag

90
dní v Prazední

365

na
Moravě

s
dětmi

http://www.jen-pockej-zajici.cz
http://www.cdmuzeum.cz
http://www.sobotka.cz
http://www.ceska-trebova.cz


Vás zve do skanzenu na  
25. tradiční velikonoční  
výstavu Jaro na vsi,  
doplněnou o bohatý  
doprovodný program  
(soboty a neděle).

14. 3. – 19. 4.  
od  9 do 17 hodin  
denně mimo pondělí

Polabské národopisné muzeum 
289 16 Přerov nad Labem
skanzen@polabskemuzeum.cz
Více na www.polabskemuzeum.cz

Vás zve do skanzenu na  
25. tradiční velikonoční  
výstavu Jaro na vsi,  
doplněnou o bohatý  
doprovodný program  
(soboty a neděle).

14. 3. – 19. 4.  
od  9 do 17 hodin  
denně mimo pondělí

››  pietní akty  ‹‹
››  účast amerických a belgických veteránů  ‹‹
››  prezentace české a americké armády  ‹‹

››  přehlídka vojenských historických vozů  ‹‹
››  vojenské tábory  ‹‹

››  lidové veselice a tančírny  ‹‹
››  koncert skupiny Lynyrd Skynyrd  ‹‹

70. výročí osvobození Plzně  
americkou armádou
1. – 6. května 2015

www.slavnostisvobody.cz

19. – 22. 3. 2015
www.forhabitat.cz

SOUBOR VELETRHŮ PRO BYDLENÍ 
A ZAHRADU

ABITAT_15_64x30,5.indd   1 13.2.15   11:03

Litomyšl
23. a 24. května

Zemčata a zelené věci
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9. – 12. 4. 2015
www.senior.cz

9. VELETRH PRO PLNOHODNOTNÝ 
AKTIVNÍ ŽIVOT

SENIOR_15_64x30,5.indd   1 18.02.15   15:09

4. dubna 
Velikonoční veselice 
- oslava příchodu jara

9. května
Tour de kids  
- dětský cyklozávod 

16. května 
Běž na Věž  
- závod ve zdolání  
městské věže 

23. května 
Přes kopec na  
Hradec aneb  
Jindřichohradecký  
pedál - zahájení  
turistické sezóny  
ve městě

Jindřichův Hradec

Do České Kanady zavál  
první jarní vánek

www.infocentrum.jh.cz

Panská 136/I
tel.: +420 384 363 546, info@jh.cz
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Co se děje v regionech?

Jiří Trnka – Atelier
Jedním z vlajkových projektů plzně, evropského měs-
ta kultury 2015, je projekt nazvaný: Jiří trnka a svět 
animace. Jiří trnka je jedním z nejuznávanějších a zá-
roveň nejslavnějších plzeňských rodáků. Svým všestra-
ným uměním tvoří samostatnou kapitolu dějin vývoje 
animo vaného filmu. V plzni vznikly celkem dvě zásadní 
výstavy, které veřejnosti přibližují trnkovu tvorbu. 
V galerii města plzeň na náměstí republiky je denně 
kromě pondělí otevřena expozice nazvaná Jiří trnka – 
Atelier, která prezentuje trnku nejenom jako animáto-
ra, ale také jako sochaře, malíře a ilustrátora. Jednotlivé 
exponáty doplňují imaginativní animace a fotografie 
reálných mís t, jež přibližují prostředí, v němž trnka 
tvořil. druhou výstavou, kterou vytvořili syn a vnuk 
Jiřího trnky, je trnkova Zahrada 2. tato expozice v Zá-
padočeském muzeu se nachází v šesti místnostech, 
ve kterých návštěvník postupně pozná všechny postavy 
a dějové linky příběhu Zahrady. Autoři zvolili atraktivní 
formu audiovizuálních a animovaných instalací, které 
přímo reagují na zvídavé jednotlivce. díky tomu má 
každý možnost doslova vstoupit do kouzelného světa 
Jiřího trnky.  www  .  galerie-plzen.cz

Velká filmová zbrojnice
 V zážitkovém husitském skanzenu Housův Mlýn, který 
se nalézá blízko centra města tábor, můžete navštívit 
unikátní filmovou zbrojnici. Jedná se o jediný filmový de-
pozitář zbraní, kde je povoleno fotografovat a dokonce 
si i vyzkoušet brnění a osahat další exponáty. K vidění je 
zde připraveno přes tři tisíce zbraní, zbrojí ze všech his-
torických epoch. Velká filmová zbrojnice je dílem petra 
nůska, který je majitelem filmové produkční společnosti, 

Vědecký park Vida!
V areálu Veletrhů Brno vznikl interaktivní zá bavný 
vědecký park, jehož obsah dokonale vystihuje jeho 

název: Vida!. Každý den od 10. do 18. hodin můžete 
v bývalém pavilonu d navštívit místo, kde máte 
možnost na vlastní kůži zažít základní fyzikální a pří-
rodní jevy. na ploše téměř 5 tisíc metrů čtverečních 
je připraveno 151 interaktivních exponátů, které si 
může každý, i ten nejmenší návštěvník vyzkoušet 
a mimoděk tak i dokonale pochopit jejich smysl. 
V expozici se můžete projet na kole na provaze, 
na chvíli se stát archeologem na nalezišti, nebo si 
třeba můžete zkusit pohybovat myslí malým míč-
kem Mind-ball.    www  .  vida.cz

jež zajišťuje servis pro natáčení velkorozpočtových 
zahraničních filmů. díky tomu máte možnost poznat re-
pliky zbraní z filmů, jako jsou Království nebeské, tristan 
a Isolda, Hellboy, Shanghai knights a další. Zbrojnice je 
otevřena veřejnosti denně, a pokud byste měli zájem, 
můžete si dopředu telefonicky objednat komentovanou 
prohlídku. www  .  housuvmlyn.cz

Templfest Ostrava 
od 14. do 19. dubna ožije ostrava čtvrtým ročníkem 
templfest, který ukazuje židovskou historii a zároveň 
nalézá dialog mezi křesťanstvím a judaismem. program 
templfestu nabízí autorská čtení, přednášky a besedy 
s renomovanými odborníky, promítání filmů a také 
taneční vystoupení a koncerty. Mezi největší hvězdy 
festivalu patří Jaromír nohavica. Festival zakončí slav-
nostní Mše svatá s modlitbou za Svatou zemi, kterou 
bude v kostele sv. Václava celebrovat biskup František 
Václav lobkowitz.  www  .  templfest.webnode.cz
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Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého  
vydání zima 2014/2015 zněla:  

Sedlák kavalír se nejčastěji uvádí s Komedianty.  
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 7 spolu s kontaktními 

údaji posílejte do 15. května na e-mailovou adresu:
soutez@i-prague.info

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

www  .  praguewelcome.cz

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

www  .  czechtourism.cz 

Národní agentura pro evropské vzdělávací  
programy
◗ na poříčí 1035/4, praha 1

www  .  naep.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
◗ Metro Hradčanská, praha 6

www  .  dpp.cz

Informační 
střediska

Předprodeje vstupenek
Ticketpro  www  .  ticketpro.cz
Ticketportal www  .  ticketportal.cz
Ticket Art vstupenky  .  ticket-art.cz
Ticketstream.cz  www  .  ticketstream.cz
Bohemia Ticket www  .  bohemiaticket.cz
Eventim www  .  eventim.cz

Okénko do léta 
Kam v Praze

Růžový Avon pochod, konaný na podporu žen 
s rakovinou prsu  www  .  zdravaprsa.cz

Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let 
 www  .  u21euro2015.cz

12. ročník Pražské muzejní noci v Novoměstské 
radnici  www  .  nrpraha.cz

Závěrečný koncert 80. sezóny FOK s Adamem 
Plachetkou www  .  fok.cz

Hudební slavnost plná různých žánrů 
na United Islands www  .  unitedislands.cz

Rozmanitá přehlídka luxusních a sportovních 
automobilů www  .  praguecarfestival.cz

Festival tolerance Prague Pride 
 www  .  praguepride.cz

Co se chystá mimo Prahu

To nejlepší z oblasti nového cirkusu  
z celé Evropy na Cirk – UFF v Trutnově 
 www  .  cirkuff.cz

Přehlídka netradičních a zajímavých sportů 
v Písku www  .  sportfestpisek.cz

Tradiční festival česneku na zámku Buchlovice
 www  .  festivalcesnekubuchlovice.cz

16. ročník závodů extrémních skoků do vody  
v Hříměždicích Hight Jump   www  .  highjump.cz

Mezinárodní hudební festival Operní týden 
v Kutné Hoře www  .  opernityden.cz
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NÁKUPNÍ
CENTRUM

EDEN

Program na 
www.nceden.cz 

164x120_zr.indd   1 16.2.15   14:16

90 dní v Praze 
vydání jaro 2015
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

•	 uzávěrka	tohoto	čísla	byla 
22. 2. 2015

•	 uvádíme	v té	době	dostupné	
informace

•	 změny	programů,	termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny

Elektronickou podobu 90 dní v Praze najdete na www.i-prague.info

Foto: M. Šuková, Czechtourism,  
prague Welcome, obchodní partněři 
Sazba: Alineaprint

Vydavatel: Milan Beniš
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http://www.nceden.cz
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