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Březen

1 ÚTERÝ
Bedřich 

Bez hranic – umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí
Valdštejnská jízdárna, do 13. 3.  www  .  ngprague.cz

2 STŘEDA
Anežka 

Karel Plíhal – koncert básníka, písničkáře a instrumentalisty   
Dům kultury v Ostravě, v 19.00 www  .  dk-ostrov.cz

 

3 ČTVRTEK
Kamil 

Sněhová královna – premiérové baletní představení choreografa Michaela Cordera
Státní opera, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

4 PÁTEK
Stela 

Šumavská 30 – otevřený závod pro závodníky bez i s výkonnostní třídou
Nová Pec, do 5. 3.  www  .  sumavska30.cz

5 SOBOTA
Kazimír 

Filip M. – hostem večera bude kytarista a zpěvák Marek Dusil
Balbínova poetická hospůdka, ve 20.00 www  .  balbinka.cz

6 NEDĚLE
Miroslav 

Pianista roku – veřejné kolo 4. ročníku soutěže pro neprofesionální hudebníky
hotel Boscolo Prague, v 18.00 www  .  pianist.cz

 

7 PONDĚLÍ
Tomáš 

Mahášivarátri – oslava jednoho z nejvýznamnějších indických svátků
Novoměstská radnice, v 18.30 www  .  nrpraha.cz

8 ÚTERÝ
Gabriela 

Naše sousedství / můj svět – krajinomalby mladého umělce Tomáše Honze
Galerie 9, do 31. 3.  www  .  galerie9.cz

9 STŘEDA
Františka 

Kamélie posel jara – výstava kamélií společně s dalšími jarními květinami
Zámek Rájec, d 13. 3.  www  .  zamekrajec.cz

10 ČTVRTEK
Viktorie 

Grafika roku 2015 – každoroční prezentace našich nejlepších grafiků
Clam–Gallasův Palác, do 20. 3.  www  .  hollar.cz

11 PÁTEK
Anděla 

Festival otrlého diváka – přehlídka nejzapadlejších i nejbizarnějších hororů
Kino Aero, do 13. 3.  www  .  otrlydivak.cz

12 SOBOTA
Řehoř 

Angela Hewitt – klavírní recitál kanadské umělkyně
Dvořákova síň - Rudolfinum, v 19.30 www  .  fok.cz

13 NEDĚLE
Růžena 

Historický park Bärnau-Tachov – otevření archeologického muzea v letošní sezóně 
Tachov, v 10.00 www  .  historicky-park.cz

14 PONDĚLÍ
Rút/Matylda 

Plačící satyr – hra Fráni Šrámka se na jeviště divadla vrací po více než 90 letech  
Divadlo na Vinohradech, v 19.00 www  .  divadlonavinohradech.com

15 ÚTERÝ
Ida 

Štěpánka Šimlová: Léta Levitace – výstava představí převážně nové práce autorky
Colloredo–Mansfeldský palác, do 20. 3.  www  .  ghmp.cz
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Vstupenky přímo na www.hdk.cz nebo v pokladně 
divadla, Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, 
obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, 
e-mail: objednavky@hdk.cz 
a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

www.hdk.cz
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16 STŘEDA
Elena/Herbert

Jonas Kaufmann: Nessun Dorma – koncert nejlepšího světového tenoristy
Obecní dům – Smetanova síň, v 19.30 www  .  obecnidum.cz

17 ČTVRTEK
Vlastimil

Febiofest – zahájení pražské části mezinárodního filmového festivalu
Cinestar Anděl, do 25. 3. www  .  febiofest.cz

18 PÁTEK
Eduard 

For Habitat – druhý den veletrhu bydlení, stavby a rekonstrukcí
PVA Expo Letňany, do 20. 3. www  .  forhabitat.cz

19 SOBOTA
Josef 

Dyzajn market JARO – největší open-air prodejní výstava autorské tvorby
Piazzeta Národního divadla, do 20. 3. www  .  dyzajnmarket.com

20 NEDĚLE
Světlana 

220. výročí Národní galerie v Praze: Velkorysost. Umění obdarovat – výstava
Palác Kinských, do 3. 7. www  .  ngprague.cz

21 PONDĚLÍ
Radek 

Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho – kultovní groteska s Bolkem Polívkou
Činoherní klub, v 19.30 www  .  cinoherniklub.cz

22 ÚTERÝ
Leona 

Pozdní Sběr – hudební skupina, která se prezentuje kytarovou hudbou   
s bluesovými základy, Divadlo U Hasičů, v 19.00 www  .  divadlouhasicu.net

23 STŘEDA
Ivona 

Olga (Horrory z Hrádečku) – obrazy ze života Olgy Havlové
VILA Štvanice, ve 20.00 www  .  divadlo-leti.cz

24 ČTVRTEK
Gabriel 

Česko - Skotsko – přátelský zápas mužské fotbalové reprezentace
AC Sparta Praha, ve 20.45 www  .  fotbal.cz

25 PÁTEK
Velký pátek 

Dechovka 21. století – vystoupení dechových kapel Gloria a Budvarka
Sokolovna v Žirovnici, ve 20.00 www  .  zirovnice.cz

26 SOBOTA
Emanuel 

Oslavy svátků jara – aspoň na víkend zažijte tradiční Velikonoce v muzeu
Národopisné muzeum, od 13.00 www  .  nm.cz

27 NEDĚLE
velikonoční 

Titanic – rozsáhlá výstava plná artefaktů z legendárního parníku
PVA EXPO Letňany, do 30. 6.  www  .  vystavatitanic.cz

28 PONDĚLÍ
velikonoční 

Racek – představení studentů katedry činoherního divadla
Divadlo Disk, v 19.30 www  .  divadlodisk.cz

29 ÚTERÝ
Taťána 

Billy Barman – koncert rock-popového dua ze Slovenska
Café V lese, ve 20.00 www  .  cafevlese.cz

30 STŘEDA
Arnošt 

Mladí Ladí Jazz – festival plný tónů především americké jazzové scény
Jazz Dock, ve 20.00 www  .  mladiladijazz.cz

31 ČTVRTEK
Kvido 

Artscape Norway – multimediální výstavní projekt norské krajiny
Galerie Jaroslava Fragnera, do 3. 4. www  .  gjf.cz
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V  březnu se na  pražské Smíchovské náplavce budou 
konat hned dvě velké gastronomické slavnosti. Na první 
z nich se můžete těšit již 5. března během prvního ročníku 
Food Truck Show Praha. Občerstvení bude podáváno 
ze speciálně upravených dodávek, tříkolek, autobusů 
či přívěsů. V  centru Prahy budete moci ochutnat nejen 
českou kuchyni, ale i speciality z Maďarska, Francie, Belgie 
a  mnoha dalších zemí. Například svoji účast přislíbil 
tým Beef N’Roll, který přijede z Varšavy, aby připravil své 
vyhlášené burgery a hot dogy. 
O  dva týdny později na  tom samém místě proběhne 
druhý ročník Polívkování. Zde za  symbolické vstupné 
dostanete malý dárek a  časopis se spoustou receptů.  
Bude jen na  vás, jestli zvolíte exotické chutě například 
z  Maroka, Arménie, Vietnamu či tradiční české polévky. 
Přijďte se zahřát skvělými polévkami, poznat nové chutě 
a nevšední recepty z celého světa.  www  .  foodevent.cz

Vůně jídla u řeky

DIVADLO KOMEDIE KONČÍ
POKUD JSTE JEŠTĚ 
NEVIDĚLI NAŠE INSCENACE, 
NEBO POKUD CHCETE 
VIDĚT NAPOSLEDY, 
PŘIJĎTE A ROZLUČTE SE 
S NÁMI A NAŠÍM SOUBOREM.
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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

MINIGOLF

Duben

1 PÁTEK
Hugo 

Slavnostní nasvícení Vrtbovské zahrady – zahájení sezóny 
Vrtbovská zahrada, v 18.00 www  .  vrtbovska.cz

2 SOBOTA
Erika

Lucerna na růžovo – 2. ročník plesu pro neziskovou organizaci Mamma HELP
Velký sál Lucerna, v 19.00 www  .  ersi.cz

 

3 NEDĚLE
Richard 

90. Gomba handicap – první závod dostihové sezóny na 1200 metrů
Velká Chuchle, ve 14.00 www  .  velka-chuchle.cz

4 PONDĚLÍ
 Ivana 

Jméno – divadelní představení podle slavného francouzského filmu
Divadlo Komedie, v 19.30 www  .  divadloverze.cz

5 ÚTERÝ
Miroslava 

Jindra Viková: Prchavé okamžiky – výstava k autorčinu 70. výročí narození
Topičův Salon, do 15. 4. www  .  topicuvsalon.cz

6 STŘEDA
Vendula 

Charles Aznavour – legenda šansonu v 91 letech poprvé v Praze
Kongresové centrum Praha, ve 20.00 www  .  jmw.cz

 

7 ČTVRTEK
Heřman/Hermína 

For Travel – prodejní výstava cestovního ruchu pro tuzemsko i zahraničí
PVA EXPO Praha, do 10. 4.  www  .  for-travel.cz

8 PÁTEK
Ema 

Na cestě – autorská výstava geometrických děl Birgitt Fischerové
Galerie Kritiků, do 10. 5.  www  .  galeriekritiku.cz

9 SOBOTA
Dušan 

Dny Evropského filmu – přehlídka současné evropské kinematografie
různá kina v Praze, do 16. 4.  www  .  eurofilmfest.cz

10 NEDĚLE
Darja 

Wiehlova mříž – kaple ze Strahovského klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie 
Hlavní budova muzea, do 30. 4.  www  .  muzeumprahy.cz

11 PONDĚLÍ
Izabela 

Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu – komedie o absurdnostech dnešního života
Studio Ypsilon, v 19.30 www  .  ypsilonka.cz

12 ÚTERÝ
Julius 

Setkání/Encounter – 26. ročník mezinárodního festivalu divadelních škol
Divadelní fakulta JAMU v Brně, do 16. 4.  www  .  encounter.cz

13 STŘEDA
Aleš 

Duše peněz – multimediální výstavní projekt se soustředí na peníze jako na fenomén 
Centrum současného umění DOX, do 6. 6. www  .  dox.cz

14 ČTVRTEK
Vincenc 

Birth of Joy – holandská psychedelická kapela fungující už deset let 
La Fabrika, ve 20.00 www  .  lafabrika.cz

15 PÁTEK
Anastázie 

Aprílová noční dvacítka – 29. ročník pochodu s délkou 6, 10, 15 a 20 km
ranč Šídlovák u Plzně, v 18.00 www  .  kct.cz
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17 SOBOTA
Irena

Podzemní kryt Folimanka – volně přístupný spletitý labyrint chodeb a místností
podzemní kryt Folimanka, od 9.00 www  .  prague.eu

18 NEDĚLE
Rudolf 

Teď ne! aneb Na tohle teď není ta pravá chvíle – představení činoherního studia Bouře 
Švandovo divadlo, v 19.00 www  .  agenturaappart.cz

19 PONDĚLÍ
Valérie 

Tonbruket – koncert švédského jazzového kvarteta
Agharta Jazz Centrum, ve 21.00 www  .  agharta.cz

20 ÚTERÝ
Rostislav 

Steven Wilson – výjimečné audio-vizuální představení britského umělce
Forum Karlín, ve 20.00 www  .  forumkarlin.cz

21 STŘEDA
Marcela 

Úhlavní přátelé – svěží konverzační komedie s Terezou Kostkovou v hlavní roli
Divadlo v Rytířské, v 19.00 www  .  divadlovrytirske.cz

22 ČTVRTEK
Alexandra 

Antique – letošní téma jarního veletrhu starožitností je Ženská krása v umění 
Novoměstská radnice, do 24. 4.  www  .  nrpraha.cz

23 PÁTEK
Evženie 

List za list – Anglická versus česká grafika – výměna grafik s muzeem v Londýně
Veletržní palác, do 1. 5. www  .  ngprague.cz

24 SOBOTA
Vojtěch 

Apríles – festival pořádaný studenty Arts managementu z VŠE
park Parukářka, v 18.00 www  .  apriles.cz

25 NEDĚLE
Jiří 

The Tap Tap: Nefňuka – jedinečné divadelní představení
Nová scéna Národního divadla, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

26 PONDĚLÍ
velikonoční 

Zlín design Week – 2. ročník přinese moderní design přímo do ulic města
různá místa ve Zlíně, do 1. 5. www  .  zlindesignweek.com

27 ÚTERÝ
Oto 

Hurvínkovo přání – příběh o jednom splněném přání a jeho důsledcích
Divadlo Spejbla a Hurvínka, v 10.00 www  .  spejbl-hurvinek.cz

28 STŘEDA
Jaroslav 

Ateliér Jiřího Trnky – unikátní výstavní projekt s více než třemi sty exponáty
Chvalský zámek, do 15. 5.  www  .  chvalskyzamek.cz

29 ČTVRTEK
Vlastislav 

Olympic – kapela, která působí 54 let na tuzemské hudební scéně
Malostranská beseda, ve 20.30 www  .  malostranska-beseda.cz

30 PÁTEK
Robert 

Večer tříkrálový – premiérové představení Shakespearovské komedie
Divadlo pod Palmovkou, v 19.00 www  .  podpalmovkou.cz

31 SOBOTA
Blahoslav 

Andreas Groll (1812–1872): Neznámý fotograf – práce rakouského autora
Dům fotografie, do 8. 5.  www  .  ghmp.cz
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17/4
PROLOG

INGOLF WUNDER
KLAVÍRNÍ RECITÁL
MOZART
BEETHOVEN
RUDOLFINUM

18/4
JULIA LEZHNEVA
SOPRÁN
LA VOCE STRUMENTALE
DMITRY SINKOVSKY
HOUSLE / KONCERTNÍ MISTR
HÄNDEL & MOZART
STAVOVSKÉ DIVADLO

19/4
GABRIELA MONTERO
KLAVÍR
PRAŽSKÝ KOMORNÍ
ORCHESTR
MARTIN LEGINUS
DIRIGENT
MOZART
RUDOLFINUM

20/4
MOZART
ÚNOS ZE SERAILU
THEATER
AM GÄRTNERPLATZ
STAVOVSKÉ DIVADLO

21/4
MOZART
DON GIOVANNI
NÁRODNÍ DIVADLO
STAVOVSKÉ DIVADLO

22/4
GALA VE STAVÁKU
SÓLISTÉ, SBOR
A ORCHESTR
NÁRODNÍHO DIVADLA
MOZART
DON GIOVANNI
LA CLEMENZA DI TITO
STAVOVSKÉ DIVADLO

23/4
HISAKO KAWAMURA
KLAVÍRNÍ RECITÁL
MOZART
TAKEMITSU
PROKOFJEV
CHOPIN
RUDOLFINUM

24/4
MOZART
COSÌ FAN TUTTE
HUNGARIAN
STATE OPERA
STAVOVSKÉ DIVADLO

7/6
MOZART GALA
ADRIANA KUČEROVÁ
SOPRÁN
PRAŽSKÝ KOMORNÍ
ORCHESTR
MARTIN LEGINUS
DIRIGENT
RUDOLFINUM

16/12
MOZART GALA
RUDOLFINUM
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Květen

1 NEDĚLE
Svátek práce 

Svátek růžových vín – ochutnávka vína s krásným výhledem na celou Prahu 
Svatováclavská vinice, od 10.00 www  .  villarichter.cz

2 PONDĚLÍ
Zikmund 

Nebojsa – dětské představení o strachu, odhodlanosti a lásce
Divadlo Minor, v 9.30 www  .  minor.cz

 

3 ÚTERÝ
Alexej 

Hudba renesanční Prahy – koncert s výběrem děl skladatele Jacoba Handla
Kostel sv. Šimona a Judy, v 19.30 www  .  fok.cz

4 STŘEDA
Květoslav 

Vladimír Jiránek: Včéra a dnes – retrospektivní výstava významného českého kreslíře
Galerie Tančící dům, do 5. 6. www  .  galerietancicidum.cz

5 ČTVRTEK
Klaudie 

Viktor Dyk a WAW – hard rocková show v čele s muzikálovým hercem
Lucerna Music Bar, ve 20.00 www  .  musicbar.cz

6 PÁTEK
Radoslav 

Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků – výstava k 700. výročí narození Karla IV. 
Regionální muzeum v Teplicích, do 30. 10 www  .  muzeum-teplice.cz

 

7 SOBOTA
Stanislav 

Memoriál Karla Raise – tradiční závod Počerady-Louny pro handbike a in-line brusle 
park TGM Louny, v 10.00 www  .  mulouny.cz

8 NEDĚLE
Den vítězství 

Volkswagen Maraton Praha – první metry maratonu doprovodí tóny Smetanovy Vltavy 
Staroměstské náměstí, v 9.00 www  .  runczech.com

9 PONDĚLÍ
Ctibor 

The Ukulele Orchestra of Great Britain – koncertní vystoupení známého souboru
Palác Akropolis, v 19.30 www  .  palacakropolis.cz

10 ÚTERÝ
Blažena 

Návrat mladého prince – hra podle knihy argentinského spisovatele Roemmerse  
Vršovické divadlo MANA, v 19.30 www  .  vrsovickedivadlo.cz

11 PONDĚLÍ
Svatava 

Jelena Látalová: Etnografické studie – unikátní fotografie života na venkově
Uměleckoprůmyslové museum, do 29. 5. www  .  upm.cz

12 ČTVRTEK
Pankrác 

Český pivní festival – připraveno na 150 druhů čepovaného tuzemského piva 
Letenská pláň, od 10.00 www  .  ceskypivnifestival.cz

13 PÁTEK
Servác 

Svět knihy – spousta knih, pořadů a čestné hostování Severských zemí
Výstaviště Praha - Holešovice, do 15. 5. www  .  sk2016.svetknihy.cz

14 SOBOTA
Bonifác 

Sraz vozů Rolls-Royce a Bentley – bohatý doprovodný program pro celou rodinu
Dubečské Panské zahrady, od 10.00 www  .  sraz.rollsroyceclub.cz

15 NEDĚLE
Žofie 

Open House – druhý den festivalu architektury, při kterém bude zpřístupněno na 40 objektů 
různá místa v Praze, od 10.00 www  .  openhousepraha.cz
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16 PONDĚLÍ
Přemysl

Zemětřesení v Londýně – hra současného britského dramatika Mika Bartletta
Nová scéna Národního divadla, ve 20.00 www  .  narodni-divadlo.cz

17 ÚTERÝ
Aneta

František Bílek: Rané skici – výběr děl převážně z rozmezí let 1891–1903  
Bílkova vila, od 10.00 www  .  ghmp.cz

18 STŘEDA
Nataša 

Mezinárodní den muzeí –  snížené nebo volné vstupné do některých vybraných galerií  
různá místa v Praze, od 10.00 www  .  prague.eu

19 ČTVRTEK
Ivo 

David Cronenberg: Evolution – výstava věnovaná celoživotnímu dílu kanadského režiséra 
Dům U Kamenného zvonu, do 17. 7.  www  .  ghmp.cz

20 PÁTEK
Zbyšek 

Dvojhlavý orel – básnické drama o iluzích a světě politiky 
H2O – klubový sklepní prostor v Praze 3    www  .  oldstars.cz

21 SOBOTA
Monika 

Barvám neutečeš – netradiční běžecký závod plný barev a zábavy
Areál Psychiatrické nemocnice Bohnice, v 11.00 www  .  barvamneuteces.cz

22 NEDĚLE
Emil 

AC/DC – koncert pod širým nebem legendární australské pětice
Letiště Letňany, v 19.00 www  .  ticketportal.cz

23 PONDĚLÍ
Vladimír 

Život na trikrát – v hlavních rolích Milan Lasica a Emília Vášáryová
Studio DVA divadlo, v 19.00 www  .  studiodva.cz

24 ÚTERÝ
Jana 

Český kubismus – expozice představí průřez českým kubismem
Dům U Černé Matky Boží, od 10.00 www  .  ump.cz

25 STŘEDA
Viola 

Mika + support: Lake Malawi – britský zpěvák plný energie 
Forum Karlín, ve 20.00 www  .  forumkarlin.cz

26 ČTVRTEK
Filip 

Židovské tradice a zvyky I. – výstava představující bohoslužby, všední dny a svátky    
Klausová synagoga, v 9.00 www  .  jewishmuseum.cz

27 PÁTEK
Valdemar 

Šrámkův Písek – 55. ročník celostátní přehlídky experimentujícího divadla
Písek, do 29. 5. www  .  ckpisek.cz

28 SOBOTA
Vilém 

Festival dračích lodí – závody profesionálních i amatérských posádek lodí
Žluté lázně, ve 14.00 www  .  zlutelazne.cz

29 NEDĚLE
Maxmilián 

Zdeněk Rykr a továrna na čokoládu – výstava, která představí dílo autora v celé jeho šíři 
Veletržní palác, do 28. 8.  www  .  ngprague.cz

30 PONDĚLÍ
Ferdinand 

Il Divo – celosvětově úspěšný pop-operní kvartet
O2 arena, ve 20.00 www  .  o2arena.cz

31 ÚTERÝ
Kamila 

Husitské dny v Táboře – tradiční oslavy s dobovým doprovodným programem
Tábor, v 10.00 www  .  taborcz.eu

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Čtyři patra plná chytré zábavy pro celou rodinu, to 
je liberecké science centrum iQLANDIA. Najdete zde 
deset interaktivních expozic, které zábavně a  poutavě 
představují svět vědy, a  Planetárium vysílající v  nej- 
novějším rozlišení 4K (Ultra HD). Kromě toho nabízí 
iQLANDIA také zajímavý doprovodný program. V letošním 
roce se návštěvníkům otevřely tři nové expozice a  ty 
stávající se doplnily o nové exponáty. Navštivte svět vědy 
a techniky, jenž vás uhrane a nepustí!

Soutěžní úkoly:
1.  Vyjmenujte alespoň dvě  

nově otevřené expozice.
2.  Ve které expozici  

se nachází vesmírné  
vozítko Mars Rover?

3.  Napište název alespoň  
jednoho doprovodného  
programu.

Pět vylosovaných výherců, kteří správně vyřeší všechny tři 
úkoly, odměníme dvojicí volných vstupenek do expozic 
iQLANDIE, platných jeden rok ode dne vydání.
Správné odpovědi posílejte e-mailem na adresu  
soutez@i-prague.info do 15. května 2016. 
Nezapomeňte uvést svou poštovní adresu.
Více informací o iQLANDII najdete na www  .  iQlandia.cz.

Soutěž se science 
centrem iQLANDIA

Soutěž  
s dárkem
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Začátek českého letectví
13. května 1911 podnikl průkopník české aviatiky, 
inženýr, konstruktér a pilot Jan Kašpar první dálkový 
let na  našem území. Přes 120 kilometrů z  Pardubic 
až do  Velké Chuchle v  Praze překonal zhruba za   

90 minut. Jan Kašpar se narodil v roce 1883 a po ab-
solvování škol technického zaměření se začal inten-
zivně zajímat o  letectví. Pokoušel se sestrojit vlastní 
letadlo, nicméně poté seznal, že jeho stroj nebude 
pro let vhodný. Odjel proto do  Paříže, kde zakoupil 
v  Blériotově továrně jeden z  letounů. S  ním se pak  
12. dubna 1910 jako vůbec první Čech vznesl 
do vzduchu. Po složení pilotních zkoušek a několika 
ukázkových letech po  českých zemích se odhod-
lal k  prvnímu přespolnímu letu na  trase Chrudim 
- Pardubice. Tento úspěch mu dodal sebevědomí 
uskutečnit první dálkový let, který nakonec podnikl 
zmiňovaného 13. května. V tento přelomový den pro 
české letectví, odstartoval Jan Kašpar z Pardubického 
vojenského cvičiště, aby poté přistál nedaleko dosti-
hového závodiště v Chuchli.

Král komiků
9. dubna letošního roku by své 125. narozeniny oslavil 
jeden z  největších herců první republiky, král komiků 
Vlasta Burian. Liberecký rodák byl nejen oblíbeným her-
cem, ale i  režisérem, spisovatelem a  možná pro mnohé 
překvapivě i  vášnivým sportovcem. Do  Prahy se přestě-
hoval roku 1905 se svými rodiči, konkrétně na Žižkov. Již 
od dětství navštěvoval se svým otcem opery v Národním 
divadle a  sám projevoval pěvecký talent. Zpočátku své 
kariéry vystupoval pouze na sou kromých večírcích svých 
přátel. Otec mu nejdříve bránil, ale nakonec ho přesvědčil 
synův nesporný komediální talent. Na  doporučení Karla 
Hašlera se dostal až do  slavných pražských kabaretů 
jako bylo Rokoko nebo Červená sedma. Po  první svě-
tové válce začala jeho hvězda stoupat strmě vzhůru. 
Založil si vlastní Divadlo Vlasty Buriana, kterému dnes 
říkáme Divadlo Komedie. Prosadil se také ve filmu. Mezi 
léty 1923 a  1956 natočil čtyři němé a  třicet šest zvuko-

120 let fotbalového derby pražských „S“
Letos v březnu uběhne již 120 let od historicky prvního 
derby dvou našich nejslavnějších klubů Sparty a Slavie. 
Do letošního roku se mezi těmito nesmiřitelnými sou-
peři odehrálo neuvěřitelných 284 vzájemných zápasů. 
29. března 2016 se na Letné odehraje 285. derby praž-
ských „S“ téměř přesně po  sto dvaceti letech. Vůbec 
první klání proběhlo v rámci turnaje na Císařské louce, 
tehdejším obvyklém dějišti většiny zápasů. Utkání 
skončilo remízou 0:0. Sparta sice vstřelila branku, ale 
ta byla rozhodčím po zápase odvolána. Rozhodčím byl 
tehdy slavný český průkopník mnohých sportovní od-
větví Josef Rössler-Ořovský. Odvolání branky nebyl je-
ho výmysl, nýbrž důsledek přesného výkladu pravidel. 
Tehdy totiž museli oba kapitáni týmu souhlasit s dosa-
ženou brankou, přičemž Slavie právě po  zápase pro-
testovala. Tento incident byl jedním z  prvních, který 
zažehl sportovní rivalitu, která trvá dodnes. Důkazem 
ochlazených vztahů může být to, že další vzájemný 
zápas se odehrál až o  jedenáct let později. Do  vzniku 
samostatného Československa proběhlo osmnáct due- 
lů, přičemž tři skončily remízou, osm vyhrála Sparta 
a osm Slavie. Jak ubíhaly roky, měnily se síly týmů, ale 
i názvy týmů, zejména během okupace a posléze v do-
bě komunismu. Nicméně tradiční klání žilo stále dál. 
Dosud úspěšnějším týmem je Sparta, která vyhrála 132 
zápasů. Slavie má na kontě 87 výher a 65 utkání skon-
čilo remízou. Nejlepším střelcem derby je slávistický 
legendární útočník Josef Bican se svými úctyhodnými 
35 brankami. Nejvíce gólů v  jednom zápase padlo 
v  roce 1907, tedy hned při třetím vzájemném derby. 
Tenkrát se hrálo na  letenském stadionu Slavie, který 
později musel ustoupit Stalinovu pomníku a „sešívaní“ 
snadno zvítězili 9:1.

Jarní výročí vých filmů. Jeho úspěšnou kariéru odstartovala komedie  
C. a k. polní maršálek. Zlom v  jeho kariéře nastal v  roce 
1944. Nejprve jeho divadlo zavřeli Němci a po skončení 
války se stal trnem v oku nově nastupující politické repre-
zentaci. Dlouhé poválečné věznění přerušilo propuštění 
na  základě intervence Jana Masaryka. Posléze byl však 
znovu zatčen a  za  kolaboraci i  odsouzen. Na  počátku 
padesátých let mu bylo dovoleno opět se vrátit do veřej-
ného života, i když jen ve velmi omezené míře. Zahrál si 
ještě v několika filmech, ale to byly většinou jen menší ro-
le. Patrně nejslavnější z nich byla pobočník krále Atakdále 
z Werichovy pohádky Byl jednou jeden král. Burianovým 
vůbec posledním filmem se stal snímek Martina Friče 
z roku 1956 Zaostřit, prosím! Kromě omezení ve veřejném 
životě přišel i o většinu svého majetku, který mu byl státní 
mocí zabaven. A to včetně vily na Hanspaulce, která po-
sléze sloužila jako mateřská školka. Dnes je z ní rezidence 
maďarského velvyslance.  
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Co se děje v Praze?

Malichův reliéf na Kampě
Museum Kampa zve na  světovou premiéru unikátního 
reliéfu Karla Malicha a  jeho děl z  poslední doby. Hlavní 
exponát, který si organizátoři připravili, je rozměrný reliéf 
znázorňující vztah lidské postavy a  vzdušných vírů. Ten 
byl vytvořen pro jídelnu vysokoškolských kolejí v  Plzni 
mezi léty 1978 až 1980. Není bez zajímavosti, že toto dílo 
našeho významného malíře a sochaře stálo na původním 
místě prakticky bez povšimnutí a částečně zakryté skříně-
mi. Reliéf byl státní zakázkou, i tak dílo neztratilo souvis-
lost s  Malichovou tehdejší tvorbou. Společně se znovu-
objeveným reliéfem uvidíte i Černobílou plastiku z 60. let. 
Ta reprezentovala Československo v roce 1967 na výsta-
vě sochařů v  newyorském Guggenheimově muzeu. Do   
31. května si navíc kromě těchto dvou exponátů pro-
hlédnete i průřez Malichovým dílem z  let 2010 až 2015. 
 www  .  museumkampa.cz

Bitva národů
V  květnu vyroste na  Petříně bitevní aréna, kde se 
setkají bojovníci 35 národních týmů z  celého světa 
a utkají se o titul mistra světa ve středověkém kon-
taktním boji. Všichni účastníci s autentickou výzbrojí 
budou soutěžit v  několika disciplínách. Například 
boj jeden na  jednoho či pět proti pěti. Vrcholem 
pak bude jistě spektakulární bitva, které se zúčastní 
více než sto bojovníků. Přestože jsou boje tvrdé 
a kontaktní, mají svoje přísná pravidla, která je třeba 
dodržovat. Letos navíc přibude nová ženská katego-
rie. V  rámci areálu bude pro návštěv níky připraven 
i středověký trh s dobovými předmě ty, suvenýry, vy-
staveným brněním a nebude chybět ani občerstvení. 
7. ročník mistrovství světa s podtitulem Bitva národů 
se uskuteční od 6. do 9. května.  
 www  .  bitvanarodu.cz

Plno premiér
Divadlo pod Palmovkou přichystalo pro diváky sezonu 
PLNOU PREMIÉR a  vynikajících her, které nejsou 
jinde k  vidění. Divadlo zve zejména ty diváky, kteří 
mají rádi příběhy vyvolávající silné emoce, myšlenky, 
dojetí i  smích a které mohou být inspirativní pro všední 
dny i  výjimečné události. Na  repertoáru velké scény je  
13 titulů – mezi nimi jsou např. inscenace Othello (za roli 
Jaga získal Jan Teplý širší nominaci na Cenu Thálie), černá 
britská groteska Spolupracovníci či dramatizace světově 
proslulého románu Laskavé bohyně. Zároveň divadlo 
nabízí i skvělé komedie, v nichž diváci uvidí své oblíbené 
herce např. Zuzanu Slavíkovou, Jiřího Langmajera, Radka 
Valentu, Ivana Jiříka, Terezu Dočkalovou, Martina Hrušku, 
Zdeňka Kupku a  další. Na  jaro se chystají dvě nové 
premiéry: Náměsíčná komedie, jejíž děj se točí kolem 
klasického mužského problému, jak nejlépe a  hlavně 

potichu dostat cizí ženu 
ze své postele. Druhou  
premiérou je známá kome- 
die komedie W. Shake- 
speara Večer tříkrálový.
V  nově otevřeném Studiu 
Palm Off jsou uváděny tex-
ty současných autorů mí-
řících zejména (ale nejen!) 
k mladému publiku – Mlče-
ní bobříků, 1000 věcí, co mě 
serou, Dva ubohý Rumuni, 
co mluvěj polsky a  Přísně 
tajné: Hrubá nemravnost. 
Takže PŘIJMĚTE POZVÁNÍ 
– PALMOVKA PULZUJE! 
 www  .  podpalmovkou.cz

Císař Karel IV.
Národní galerie v  Praze společně s  Bavorským do-
mem a univerzitou v Lipsku připravily výstavu věno-
vanou významné postavě evropských dějin, císaři 
Karlovi IV.  Ten je znám jako jeden z nejdůležitěj ších 
panovníků středověké Evropy, mecenáš umění a  za-
kladatel mnoha institucí, z  nichž některé fungují 
dodnes. Cílem výstavy bude ukázat císaře Karla co 
možná nejvěrněji se všemi jeho pozitivními i negativ-
ními stránkami. K vidění bude více než 170 exponátů 
zapůjčených z  nejrůznějších sbírek z  celého světa. 
Budeme moci obdivovat dobové umění, rozmanité 
dokumenty a  další artefakty. Součástí bude i  do-
provodný program v  podobě sympozií, worksho pů, 
divadelních a hudebních představení. Dobu Karla IV. 
můžete zažít ve Valdštejnské jízdárně od 15. května.  
 www  .  ngprague.cz
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www.paroplavba.cz

Tradiční plavby Pravidelné plavby

ZOO, Slapy, Mělník

Hodinová plavba, Velká plavba 
Prahou, Plavby do Čertovky,  
Plavba s obědem a večeří, 
Gurmánský zážitek - Sladká Praha

PPS_90_dni_v_Praze_fin.indd   1 15.02.16   21:39

Nová stálá expozice
na Svatomikulášské městské zvonici

www.pragueintime.cz www.imozart.cz

17–24/4/2016
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Při příležitosti prohlídky Pražského 
hradu si nezapomeňte prohlédnout 
první založený premonstrátský 
klášter na našem území s historickou 
knihovnou.
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
denně 9–12 a 13–17, pokladna tel. 233 107 718

www.strahovskyklaster.cz

Navštivte druhou nejstarší 
klášterní knihovnu v Čechách

S
trah

ovsk
ý k

lášter

Strahov

DÁREK K VELIKONOCŮM:   

každý návštěvník obdrží 
ke vstupence „skládačku“  

s freskou z Filosofického sálu.
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Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  
Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  

MEDICÍNA OD DOB KARLA IV.  
PO SOUČASNOST / 3.–31. 5.  
výstava / 1. LF UK  

NOVOMĚSTSKÝ KRAJÁČ IV / 5. 3.    
farmářské a řemeslné výrobky  

ŘEMESLA ŽIVĚ / 14.–15. 5.  
festival / řemeslné workshopy

za finanční podpory 

Anděl
Černý Most

VÁCLAV ZAPADLÍK
Benzínové opojení
Galerie Mánes, Praha 1

2.-28.4. 2016
otevfieno dennû 
10.00 - 20.00 hod.
vstupné 100/70 Kã

V˘stava obrazÛ jednoho z nejznámûj‰ích malífiÛ
automobilov˘ch veteránÛ doplnûná skuteãn˘mi
historick˘mi automobily

www.benzinoveopojeni.cz

inzerce 64x64  16.2.2016 14:01  Stránka 1
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PRVNÍ  
REPUBLIKA 
JEN PRO 
VÁSwww.zamek-mnisek.cz

Zámek v Mníšku pod Brdy

http://www.vystavatitanic.cz/#!/
http://www.febiofest.cz/cs/
http://www.benzinoveopojeni.cz
http://www.ballethommesfatals.cz
http://www.zamek-mnisek.cz
http://www.nrpraha.cz


www.diamondmuseum.cz

Unikátní expozice / Obchod 
s poklady / Diamantová kavárna

Otevírací doba:
Denně 9 – 21 hod

Široká 24/4, Praha 1

Otevíráme

MUZEUM DIAMANTŮ
první a jediné svého druhu v Česku, 

to si nemůžete nechat ujít!

Zpestřete si svou procházku Petřínskými 
sady a objevte jedinečnou venkovní 
kavárnu ve Vlašské ulici 25 v Praze 1. 
V tréninkové kavárně s unikátním 
výhledem na Pražský hrad pracují 
lidé s mentálním postižením. Přijďte 
si od května kromě kávy a poctivého 
domácího štrůdlu vychutnat i koncerty 
pod širým nebem či netradiční piknik 
v Taussigovské zahradě.

kavárna,
která pomáhá

www.cafe-taussig.cz denně 12–19

7. – 10. 4. 2016
www.forsenior.cz

10. VELETRH PRO PLNOHODNOTNÝ 
AKTIVNÍ ŽIVOT

SENIOR_16_64x30,5.indd   1 18.02.16   12:41

www.ATZIJIDUCHOVEMUZIKAL.cz

OD DUBNA 2016  
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

VÝPRAVNÝ RODINNÝ MUZIKÁL

VŠECHNY ZNÁMÉ PÍSNĚ  

J. UHLÍŘE A Z. SVĚRÁKA

Hrají: J. Korn, V. Kopta, V. Kratina, J. Dulava,  
Ch. Poullain, J. Langmajer, R. Vojtek, D. Gránský 

P. Vraspírová, I. Korolová, H. Holišová, D. Batulková, 
R. Genzer, M. Suchánek, D. Suchařípa a další...

NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH

WWW.NARDUM.CZ

Banner2016_64_3045_01.indd   1 2/24/16   1:32 PM
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http://www.cafe-taussig.cz


Těšíme se 
na Vás!

www.muzeum-beroun.cz

Litomyšl
21. a 22. května

w
w

w
.g

as
tr

os
la

vn
os

ti
.c

z

ŽIROVNICEŽIROVNICE

ZÁMEKZÁMEK
� Gotické fresky
� Květiny v sídle šlechticů 

ŠPÝCHARŠPÝCHAR

                                                                               � Tradice a řemesla
� Život na vesnici    

 

 

PIVOVARPIVOVAR

 

� Knoflíkářství a perleť 
� Historické šicí stroje
� Ukázky pivovarnictví 

Branka 1, 394 68 Žirovnice   •  tel.: 565 494 095
e-mail: zamek@zirovnice.cz  •  www.zirovnice.cz
Branka 1, 394 68 Žirovnice   •  tel.: 565 494 095
e-mail: zamek@zirovnice.cz  •  www.zirovnice.cz

ŠKODA 
MUZEUM
ŠKODA 
MUZEUM

muzeum.skoda-auto.cz

Zažijte fascinující jízdu 
historií. Jen 60 km od Prahy 
se nachází unikátní sbírka 
automobilových skvostů!

Otevírací doba:
Po–Ne, 09:00–17:00

ŠKODA Muzeum, Tř. V. Klementa 294, 
Mladá Boleslav, T +420 326 832 038
muzeum@skoda-auto.cz

Přijeďte do 
Jihlavy!  
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http://muzeum.skoda-auto.cz
http://www.visitjihlava.eu
http://www.gastroslavnosti.cz
http://www.zirovnice.cz
http://www.muzeum-beroun.cz


Anenský vrch
V  samém srdci Orlických hor se nachází Anenský vrch. 
Tento 991 metrů vysoký kopec, který je součástí stejno-
jmenného hřbetu, naleznete jen něco málo přes patnáct 
kilometrů od Rychnova nad Kněžnou. Původně na tom-
to vrcholu stála kaple sv. Anny z  roku 1766. Ta prošla 
několika rekonstrukcemi a vydržela zde až do roku 1937, 
kdy byla rozebrána a přenesena na okraj nedaleké osady 
Hadinec. Důvodem bylo plánované budování linie po-
hraničního opevnění. Dodnes tak můžeme najít v okolí 
vrchu několik bunkrů, včetně známé dělostřelecké tvrze 
Hanička. Na  samotném vrcholu je pak návštěvníkům 
k  dispozici rozhledna. První byla vystavěna již v  roce 
1910, nejnovější verze pak byla slavnostně otevře-
na v  roce 2010. Rozhledna nabízí nádherné pohledy 
do okolí na Suchý vrch, Kralický Sněžník nebo do Polska 
na Bystřické hory.  www  .  orlickehory.net

Cesta kocoura Mikeše
Vydejte se po stopách slavného kocoura Mikeše a jeho 
zvířecích přátel, babičky a  Pepíka Ševců. Celé puto-
vání začíná v  Hrusicích. Narodil se zde tvůrce Mikeše 
Josef Lada a  do  okolí vesnice zasadil všechny historky 
o  černém kocourkovi. Příběhy vznikaly mezi léty 1934 
až 1936. Svazek obcí Ladův kraj si pro vás připravil 
dvanáct zastavení, při kterých poznáte místa, kde Mikeš 
prožíval všechna svá dobrodružství. Nejen, že si budete 
moci připomenout některé úryvky z  knih o  Mikešovi, 
ale zároveň vás jistě potěší i  mnohé Ladovy kresby. 
Dojít můžete z Hrusic až do Říčan. Zároveň lze soutěžit 
i  o  nejrůznější ceny. Stačí když budete sbírat razítka 
do prospektů, v nichž naleznete i seznam razítkovacích 
míst. Aby vás pořadatelé zařadili do slosování, stačí vám 
získat devět razítek.  www  .  laduv-kraj.cz

Rabštejn nad Střelou a okolí
Okolí Rabštejna nabízí nádhernou přírodu i  historic-
ké památky. Samotný Rabštejn nad Střelou, který je 
považován za  jedno z  nejmenších měst Evropy, na-
leznete nad pravým břehem řeky Střely. Nachází se 
zhruba 30 kilometrů od  Plzně a  jeho historické jádro 
bylo vyhlášeno za  městskou památkovou zónu. Do-
minantou celého městečka je barokní zámek se zří-
ceninou hradu. Za  návštěvu rozhodně stojí i  náměstí 
s  roubenými a  hrázděnými domky a  kamenný most 
přes řeku Střelu zřejmě ze 14. století. Dobu minulou si 
můžete připomenout i návštěvou židovského hřbitova  
z 18. století. Nedaleká vyhlídka nabízí překrásné výhledy 
na přírodní rezervaci Střela a městečko Rabštejn včetně 
zámku. Milovníci přírody využijí jarní procházku po oko-
lí například k roubenému mlýnu u Lišáka. 
 www  .  rabstejnnadstrelou.cz

Jarní procházky po regionech

Louny jsou centrem oblasti, kde se vyskytují menhiry 
a  působí mnohé tajemné síly. V  Lounech bývaly dva 
menhiry: jeden stál při silnici do  Postoloprt a  druhý 
na  Glázrově poli. Dnes jsou oba ztracené. Menhir 
najdeme ve Slavětíně, kde po staletí stojí „Baba“. Lounští 
si také jeden menhir opatřili. Ten je na dvoře muzea a je 
skryt před zraky všech návštěvníků. Přesto svojí energií 
ovlivňuje chod celého města. Pro milovníky tajemna 
máme jeden tip. Chcete-li se vydat hledat poklad, musíte 
jet do  vesnice Pátek. Tam je pod myslivnou zakopaná 
zlatá kvočna s 12 kuřaty. Poklad prý hlídají duše jeptišek!
Pokud Vám dojde energie, můžete ji znovu načerpat 
v  nedostavěném chrámu v  Panenském Týnci. Chrám 
stojí na dvou energeticky silných zónách. Pokud nevěříte 
na  přírodní síly, nechte se okouzlit monumentalitou 
stavby od  Petra Parléře, která nikdy nebyla dokončena. 
K chrámu a okolí se váží tajuplné legendy. Podrobnosti 
o nich se dozvíte na informačních tabulích.  
Genius loci a Louny jsou takřka synonyma a zvou svými 
krásnými zákoutími k  celoroční návštěvě. Přijeďte 
a nechte působit lounskou energii! www  .  mulouny.cz

Louny – město 
uprostřed menhirů
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Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého
vydání Zima 2015/2016 zněla: Studio Hrdinů funguje 

ve Veletržním paláci od roku 2012. 
Jména výherců najdete na www.i-prague.info.

Portál hlavního města Prahy:
www  .  praha.eu 

Tipy na dovolenou a výlety:
www  .  kudyznudy.cz 

www  .  doprirody.com

www  .  vyletnik.cz 

Klub českých turistů:
www  .  kct.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
Řešení úkolů ze strany 7 spolu s kontaktními údaji  

posílejte do 15. května na emailovou adresu:  
soutez@i-prague.info

Prague City Tourism:
◗ Staroměstské náměstí 1, Praha 1
◗ Rytířská 12,  Praha 1
◗ Václavské náměstí, roh ul. Štěpánská, Praha 1 
◗ Letiště V. Havla, Terminál 1 a 2, Praha 6

www  .  prague.eu

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  .  nicm.cz 

Informační 
střediska

Předprodeje vstupenek
Ticketpro  www  .  ticketpro.cz
Ticket Art vstupenky  .  ticket-art.cz
Ticketportal www  .  ticketportal.cz
Kulturní portál www  .  kulturniportal.cz

Okénko do léta
Kam v Praze

Letní scéna Divadla Ungelt www  .  letniscena.cz

Výstava ve Šternberském paláci Cranach  
ze všech stran www  .  ngprague.cz

Jeden z největších multižánrových festivalů  
již po třinácté v Praze  www  .  unitedislands.cz

Pětikilometrový běh The Color Run 
 www  .  thecolorrun.cz

Svátek všech druhů zmrzliny na Prague Ice 
Cream Festivalu  www  .  pragueicecreamfestival.cz

10. ročník folklórního festivalu v Praze 
 www  .  praguefestival.cz

Tradiční pražská noc kostelů, která se letos 
opět rozroste o nové objekty 
 www  .  nockostelu.cz

Poslední koncertní turné legendární skupiny 
Black Sabbath www  .  o2arena.cz

Co se chystá mimo Prahu

5. ročník historického oživeného židovského 
města v Třebíči www  .  mkstrebic.cz

Každoroční gotická slavnost Královské  
stříbření Kutné Hory www  .  stribreni.cz

Jičínské setkání historických vozidel  
vyrobených do roku 1945  www  .  vcjicin.cz

27. Mezinárodní bienále grafického designu 
v Brně www  .  bienalebrno.org 17. – 20. 3. 2016

www.pvaexpo.cz

největší soubor 
veletrhů pro bydlení, 
zahradu a design...

FOR HABITAT | FOR FURNITURE | FOR GARDEN 
BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY | DESIGN SHAKER

ABITAT_16_SOUBOR_64x30,5.indd   1 16.02.16   16:05
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90 dní v Praze 
vydání jaro 2016
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

• uzávěrka tohoto čísla byla 
22. 2. 2016

• 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: Czechtourism, Prague Welcome, 
Pavel Hejný, obchodní partneři
Sazba: AlineaPrint
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