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UŽIJTE SI JARO 
VE STŘEDNÍCH 
ČECHÁCH 

Navštivte Turistické informační  
centrum Středočeského kraje  
v Praze (Husova 21) nebo
www.centralbohemia.cz

 ČTVRTEK
Bedřich 

Mene Tekel – projekce, besedy a rekonstrukce na festivalu proti totalitě, zlu a násilí  
Různá místa v Praze, do 4. 3. www  .  menetekel.cz

 PÁTEK
Anežka 

Smetanovské dny – nejen hudební festival, letos o světle, stínech a tmě v kultuře 19. století 
Různá místa v Plzni, do 22. 3. www  .  smetanovskedny.cz

 

 SOBOTA
Kamil 

Rondí rudolfínský ples – osmý ročník akce s neopakovatelnou atmosférou renesanční slavnosti  
Mázhaus Novoměstské radnice, od 19:00 www  .  rond.cz/ples

 NEDĚLE
Stela 

Junior Glass Ways – soutěžní výstava mladých sklářských výtvarníků a designérů
Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě, do 25. 3.   www  .  juniorglassways.com

 PONDĚLÍ
Kazimír 

All Cats Are Grey – výtvarník Josef Bolf pro výstavní prostory zkombinoval různá média 
Galerie Vyšehrad, do 15. 4. www  .  praha-vysehrad.cz

 PONDĚLÍ
Miroslav 

Kamélie dell´arte – osmý ročník výstavy kamélií tematicky provází divadelní prostředí
Velký a Palmový skleník Květné zahrady v Kroměříži, do 25. 3.    www  .  zamek-kromeriz.cz 

 

 STŘEDA
Tomáš 

Československý postkonceptualismus – výstava Kataríny Hládekové a Ondřeje Homoly
Galerie Kvalitář, do 18. 4.  www  .  kvalitar.cz

 ČTVRTEK
Gabriela 

Ostravský knižní veletrh – novinky, autogramiády s autory, hlavním tématem je dětská kniha 
Výstaviště Černá louka v Ostravě, do 4. 3. www  .  cerna-louka.cz

 PÁTEK
Františka 

Armáda ČR 1993–2018 – venkovní výstava ke čtvrtstoletí existence české armády 
Před budovou Generálního štábu, do 28. 3. www  .  army.cz

 SOBOTA
Viktorie 

Live in HD: Semiramis – přímý přenos Rossiniho opery o ceně moci z Metropolitní opery  
Různá kina v ČR, v 18:45 www  .  aerofilms.cz

 NEDĚLE
Anděla 

Jarní blešák ve fabrice – padesát prodejců nabízí věci denní potřeby i raritní kousky 
MeetFactory, od 12:00 www  .  meetfactory.cz

 PONDĚLÍ
Řehoř 

Opereta gala – koncert SOČR složený z nejkrásnějších děl světového operetního repertoáru 
Obecní dům, v 19:30 www  .  rozhlas.cz/socr

 ÚTERÝ
Růžena 

Od turnýry k secesi – výstava módy a oblékání i hraček z přelomu 19. a 20. století 
Dobrovická muzea v Dobrovicích, do 30. 6. www  .  dobrovickamuzea.cz

 STŘEDA
Rút/Matylda 

Týden mozku – cyklus přednášek o objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách 
Akademie věd ČR, do 18. 3. www  .  tydenmozku.cz

 ČTVRTEK
Ida 

Festival bulharských filmů – přehlídka nejnovější bulharské hrané i dokumentární tvorby 
Kino Lucerna a kino Pilotů, do 22. 3.  www  .  bki.cz

Březen
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 PÁTEK
Elena/Herbert

Charles Aznavour – třiadevadesátiletý šansoniér ve stále skvělé kondici
Kongresové centrum Praha, ve 20:00 www  .  kcp.cz

 SOBOTA
Vlastimil

Bazaar – inscenace a divadelní ukázky především ze střední, východní a jižní Evropy 
Různá divadla v Praze, do 18. 3. www  .  alfredvedvore.cz/cs/bazaar

 NEDĚLE
Eduard 

Pašijové písně a žalmy – koncert písničkáře Slávka Klecandra, vstupné dobrovolné 
Komunitní centrum Matky Terezy, v 18:00 www  .  kcmt.cz

 PONDĚLÍ
Josef 

Půst – výstava Martina Mainera, současného malíře s uměleckými kořeny v generaci 80. let 
Nová galerie, do 27. 4. www  .  novagalerie.cz

 ÚTERÝ
Světlana 

Jaroslav Svěcený a Cigánski Diabli – houslový virtuos a energická romská kapela 
Švandovo divadlo, v 19:30 www  .  sveceny.cz

 STŘEDA
Radek 

Založeno 1918: Doteky státnosti – výstava věnovaná především historii státních symbolů 
Jízdárna Pražského hradu, do 28. 10. www  .  hrad.cz

 ČTVRTEK
Leona 

Hrůzy války – komentovaná prohlídka výstavy grafických listů s tématem třicetileté války 
Oblastní galerie Liberec, v 10:30  www  .  ogl.cz

 PÁTEK
Ivona 

Design Shaker – největší jarní přehlídka interiérové designu, novinky z Česka i zahraničí 
PVA EXPO Praha, od 22. do 25. 3.  www  .  designshaker.cz, www  .  designvkoupelne.cz

 SOBOTA
Gabriel 

Prague Teddy – výstavní veletrh „medvědů“, jak sběratelských, tak od současných umělců 
Historický špejchar Dubeč, do 25. 3. www  .  prague-teddy.webnode.cz

 NEDĚLE
Marián 

Struny dětem – rodinný program hudebního festivalu pro zvídavé děti a hravé rodiče 
Divadlo Minor, od 23. 3.  www  .  strunydetem.cz

 PONDĚLÍ
Emanuel 

Kleopatra – hra s Jitkou Čvančarovou a Michalem Malátným z prostředí starověkého Egypta
La Fabrika, v 19:30 www  .  lafabrika.cz

 ÚTERÝ
Dita 

Smutné království aneb Hudba lidu – koncert violistky a jejích přátel z cyklu Procházky uměním 
Museum Kampa, v 19:00 www  .  prochazkyumenim.cz

 STŘEDA
Soňa 

Stabat mater – Dvořákovo oratorium v provedení Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK 
Smetanova síň Obecního domu, v 19:30 www  .  fok.cz

 ČTVRTEK
Taťána 

Velikonoce na zámku – oslava jarních svátků s velkonoční hrou pro děti a speciální výzdobou 
Zámek Ždár nad Sázavou, do 2. 4. www  .  zamekzdar.cz

 PÁTEK
Velký pátek 

Starý přítel: porcelán Qinghua – vázy českého umělce Jiřího Straky, který se inspiruje Čínou 
Galerie Zdeněk Sklenář, do 7. 4. www  .  zdeneksklenar.cz

 SOBOTA
Kvido 

Zázračný obraz – výstava monumentálních obrazů současné německé umělkyně Kathariny Grosse 
Veletržní palác, do 6. 1. 2019 www  .  ngprague.cz
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Architekt Vladimír Ambroz (ročník 1952) mimo jiné 
rekonstruoval slavnou brněnskou funkcionalistickou vilu 
Tugendhat, aktuální výstava v pražském Domě fotografie 
ale nevznikla kvůli jeho architektonickým počinům. 
Ambroze představuje jako performera. Performancím 
a intervencím do veřejného prostoru se věnoval v druhé 
polovině sedmesátých a  na  začátku osmesátých let 
v Brně. Reagoval tak na stojatou šeď normalizace, v níž 
lidé vzdali čekání na  změnu. Místo občanské aktivity 
jezdili z  unifikovaných bytů v  panelových domech 
na  své chaty. Ambroz se vzdávat nechtěl. Na  asfalt 
nakreslil obdélník, v němž seděl a pokuřoval. Chtěl tím 
říct, že před skutečností se na žádné chatě nelze schovat. 
Podobně se „proměnil“ v auto parkující na anonymním 
sídlišti nebo v poutač na kulturní program. Své aktivity 
dokumentoval – a  díky tomu si jich mohou do  konce 
dubna povšimnout i návštěvníci výstavy s názvem Akce. 
Připravila ji Galerie hlavního města Prahy s  cílem 
upozornit na  to, co z  časově vzdálených umělcových 
zásahů do  veřejného prostoru může být inspirativní 
i  pro současnost. Kurátorem výstavního projektu je 
Tomáš Pospiszyl, který loni o  performancích Vladimíra 
Ambroze vydal také knihu.

Tip na výstavu:  
Vladimír Ambroz

 NEDĚLE
velikonoční 

Velikonoční koncert – skladby Vivaldiho či Rachmaninova v doprovodu varhan a violoncella 
Bazilika sv. Jakuba, v 17:00 www  .  praha.minorite.cz

 PONDĚLÍ
velikonoční

Bosch: oživené vidění – multimediální výstava fantaskního světa středověkého malíře 
Výstaviště Praha Holešovice, do 5. 5. www  .  vystavistepraha.eu

 

 ÚTERÝ
Richard 

Ó hory, ó hory, ó hory – výstava současné architektury v českých a slovenských horách 
Galerie Jaroslava Fragnera, do 6. 5. www  .  gjf.cz

 STŘEDA
 Ivana 

Česká taneční platforma – výběr nejzajímavější loňské tvorby na české pohybové scéně 
Různá místa v Praze, do 7. 4. www  .  tanecniplatforma.cz

 ČTVRTEK
Miroslava 

Avishai Cohen 1970 – koncertní projekt izraelského kontrabasisty, baskytaristy a zpěváka 
Bobycentrum v Brně, v 19:30  www  .  jazzfestbrno.cz

 PÁTEK
Vendula 

Reprezentační ples na Vinohradech – k tanci hraje Orchestr Karla Vlacha, zazpívá Ondřej Ruml 
Národní dům na Vinohradech, od 20:00 www  .  nardum.cz

 

 SOBOTA
Heřman/Hermína 

Mamma Mia! – obnovené uvedení české verze slavného muzikálu s písněmi skupiny ABBA 
Kongresové centrum Praha, do 17. 6. www  .  mammamiamuzikal.cz

 NEDĚLE
Ema 

Sternenhoch – zhudebněné groteskní romaneto Ladislava Klímy jako opera Ivana Achera 
Nová scéna Národního divadla, ve 20:00 www  .  narodni-divadlo.cz

 PONDĚLÍ
Dušan 

Sputnik 1 – vystavení modelů vyrobených k 60. výročí startu první umělé družice  
Planetárium Praha, do 30. 6. www  .  planetarium.cz

 ÚTERÝ
Darja 

Železniční modely – na výstavě jsou k vidění i modely automobilů a zemědělské a lesní techniky 
Národní zemědělské muzeum, do 15. 4. www  .  nzm.cz

 ÚTERÝ
Izabela 

Ivan Ženatý & Brahms – koncert se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK
Smetanova siň Obecního domu, v 19:30 www  .  fok.cz

 ČTVRTEK
Julius 

4000 dnů – Hana Maciuchová v komorním dramatu o nezbytnosti naslouchat sám sobě 
Kulturní centrum ve Vratislavicích nad Nisou, v 19:30 www  .  vratislavice101010.cz

 PÁTEK
Aleš 

For Horse – veletrh potřeb pro koně, chovatele a milovníky koní s doprovodným programem 
PVA EXPO Praha, od 12. do 15. 4. www  .  forhorse.cz

 SOBOTA
Vincenc

Josef Koudelka: Návraty – průřez tvorbou významného fotografa, hlavním tématem je srpen 68 
Uměleckoprůmyslové museum, do 23. 9. www  .  upm.cz

 NEDĚLE
Anastázie 

Osm rovinových dostihů – vrcholy budou Velká dubnová cena a Memoriál Rudolfa Deyla 
Dostihové závodiště Praha - Velká Chuchle, od 14:00 www  .  velka-chuchle.cz

Duben
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Park Mirakulum ve  středočeských Milovicích nabízí 
10 hektarů originální zábavy a  volnočasových aktivit 
s  množstvím nápaditých herních prvků. Najdete 
zde lesní hřiště a  kontaktní zoo, obří trampolíny 
a  houpačky, lanová centra, podzemní chodby, 
prolézačky a  v  neposlední řadě i  úžasný Vodní svět, 
kde se můžete osvěžit v  horkých letních dnech. 
Nezapomenutelný den si v  Mirakulu neužijí pouze 
děti, nýbrž i  rodiče, všechny herní prvky jsou totiž 
koncipované i pro dospělé. Navíc park nabízí množství 
zelených ploch vhodných k odpočinku, nechybí tu ani 
místa k posezení a široký výběr občerstvení. Mirakulum 
je všem otevřené od 14. dubna až do konce října.

Vylosujeme sedm správných odpovědí. Výherce odmě-
níme volnými vstupenkami do  Parku Mirakulum. Ře-
šení posílejte do  18. května 2018 e-mailem na  adresu:  
soutez@i-prague.info. V předmětu uveďte: Soutěž Miraku-
lum. Nezapomeňte připojit telefonický kontakt a adresu.

Soutěž  
s dárkem

Soutěž s Parkem  
Mirakulum

Soutěžní otázky: 
1.  Kolik má mirakulovský hrad věží? 
2.  Co je to Archimédův šroub a  kde ho v  Mira- 

kulu najdete? 
3.  Jak se jmenuje část Mirakula, ve  které se 

nachází tubingová dráha? 

   

 PONDĚLÍ
Irena

Imagine Dragons – americká rocková kapela přiváží třetí studiovou desku Evolve  
O2 arena, ve 20:00 www  .  o2arena.cz

 ÚTERÝ
 Rudolf

Turandot – uvedení Pucciniho opery s exkluzivním hostem, tenoristou Yusifem Eyvazovem  
Národní divadlo (v budově Hudebního divadla Karlín), v 19:00 www  .  narodni-divadlo.cz

 STŘEDA
Valérie 

Šrobárova sbírka: odhalení – výběr z unikátní, a přesto prakticky neznámé výtvarné sbírky 
Národní zemědělské muzeum, do 30. 6.  www  .  nzm.cz

 ČTVRTEK
Rostislav 

Gentlemen Singers – vokální okteto z Hradce Králové uvede díla Monteverdiho nebo Hasslera 
Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích, v 19:00 www  .  pardubickehudebnijaro.cz

 PÁTEK
Marcela 

Antique – prodejní veletrh starožitností, pořádá Asociace starožitníků 
Novoměstská radnice, od 19. do 22. 4. www  .  asociace.com 

 SOBOTA
Alexandra 

Zpřístupnění vodárny zámku Hluboká – možnost navštívit veřejnosti nepřístupný objekt 
Zámek Hluboká, od 10:00 www  .  zamek-hluboka.eu

 NEDĚLE
Evženie 

Bára Poláková – klubové turné herečky, která je už stejně známou zpěvačkou a autorkou hudby 
Lucerna Music Bar, ve 21:00 www  .  musicbar.cz

 PONDĚLÍ
Vojtěch 

Pravé poledne – náladové reflexe reálných situací v obrazech malíře Zbyňka Sedleckého 
Galerie Václava Špály, do 6. 6. www  .  galerievaclavaspaly.cz

 ÚTERÝ
Jiří 

Hudební festival Antonína Dvořáka  – největší přehlídka klasické hudby ve Středočeském kraji 
Různá místa na Příbramsku, do 7. 6. www  .  hfad.cz

 STŘEDA
velikonoční 

Misery – Zlata Adamovská a Petr Štěpánek v divadelní adaptaci bestselleru Stephena Kinga 
Divadlo Studio DVA, ve 20:00  www  .  studiodva.cz

 ČTVRTEK
Oto 

50 let Jethro Tull – kytarista Martin Barre se svým bandem připomene hity slavné kapely 
Retro Music Hall, ve 20:00 www  .  retropraha.cz

 PÁTEK
Jaroslav 

Czech Nature Photo – příroda celého světa v hledáčku českých fotografů na soutěžní výstavě 
Czech Photo Centre, do 13. 5. www  .  czechpressphoto.cz

 SOBOTA
Vlastislav 

Bojovka – bojová hra pro rodiny k výročí Neviditelné výstavy, kde se návštěvníci neřídí zrakem 
Novoměstská radnice, od 10:00 www  .  neviditelna.cz

 NEDĚLE
Robert 

Mezinárodní den tance – oslava tanečního umění napříč styly pro profesionály i veřejnost 
Různá místa v ČR www  .  danceday.cz

 PONDĚLÍ
Blahoslav 

Chinaski – klubové turné s názvem Není nám do pláče, kapela se představí v nové sestavě 
Sokolovna v Sušici, v 19:30 www  .  chinaski.cz
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 ÚTERÝ
Svátek práce 

Exotický rámus – malá „zvuková procházka“ současnou hudbou v podání Orchestru BERG 
Lichtenštejnský palác, v 19:00 www  .  berg.cz

 STŘEDA
Zikmund 

Anifilm – přehlídka české i zahraniční animované tvorby pro diváky i filmové profesionály 
Třeboň, do 6. 5. www  .  anifilm.cz

 

 ČTVRTEK
Alexej 

Němé filmy F. W. Murnaua – snímky režiséra němého a expresionistického filmu s živou hudbou 
Kino Lucerna, v 19:30 www  .  kinolucerna.cz

 PÁTEK
Květoslav 

Pavel Haas Quartet – uznávané smyčcové kvarteto hraje skladby Dmitrije Šostakoviče 
La Fabrika, v 19:30 www  .  lafabrika.cz

 SOBOTA
Klaudie 

Konzervovaná minulost – výstavní nahlédnutí do práce konzervátorů papíru, textilu či dřeva 
Dům U Zlatého prstenu, do 21. 10. www  .  muzeumprahy.cz

 NEDĚLE
Radoslav 

Africké offroad safari – jízda s průvodcem po „divočině“ safari ve Dvoře Králové
Od května do září, v 17:00 a 18:00 www  .  safaripark.cz

 

 PONDĚLÍ
Stanislav 

Aleš Růžička – výstava současného výtvarníka, hlavním motivem jeho maleb jsou květiny 
Topičův salon, do 17. 5. www  .  topicuvsalon.cz

 ÚTERÝ
Den vítězství 

Den otevřených dveří v Senátu – prohlídky zdarma u příležitosti státního svátku  
Valdštejnský a Kolovratský palác, od 9:00 www  .  senat.cz

 STŘEDA
Ctibor 

Bobby McFerrin – koncert amerického jazzového a capella zpěváka a skladatele
Forum Karlín, ve 20:00 www  .  forumkarlin.cz

 ČTVRTEK
Blažena 

Svět knihy – mezinárodní knižní veletrh a literární festival, letos se zaměří na Izrael či komiks 
Výstaviště Praha Holešovice, do 13. 5. www  .  svetknihy.cz

 PÁTEK
Svatava 

Axwell & Ingrosso – švédské DJ duo přiveze audiovizuální show na taneční Magnetic Festival 
PVA EXPO Praha, v 19:00 www  .  magneticfestival.com

 SOBOTA
Pankrác 

Běh na hrad Točník – závod pro dospělé i děti, součástí je také čtyřkilometrový běh v brnění 
Hrad Točník, od 11:00 www  .  bezimenahrad.cz

 NEDĚLE
Servác 

150 let Národního divadla – happening k výročí položení základního kamene
náměstí Václava Havla www  .  narodni-divadlo.cz

 PONDĚLÍ
Bonifác 

Síla hlasu a pohybu – workshop německého tanečníka Hannese Langolfa
Studio Alta, do 18. 5. www  .  altart.cz

 ÚTERÝ
Žofie 

Naše Francie – výstava představí české ilustrátory a překladatele francouzské poezie 
Letohrádek Hvězda, do 31. 10. www  .  pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Květen
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 STŘEDA
Přemysl

Hra o trůny – hudba z oblíbeného seriálu, orchestr řídí její skladatel Ramin Djawadi
O2 arena, ve 20:00 www  .  o2arena.cz

 ČTVRTEK
Aneta

Na dotek – sarkastický pohled na partnerské vztahy v příběhu milostného čtyřúhelníku 
Divadlo Broadway, v 19:00 www  .  divadlo-broadway.cz

 PÁTEK
Nataša 

Ameriky v Plzni – první ročník srazu majitelů a fandů amerických automobilů
Autokemp Ostende u Boleveckého rybníka, do 20 5. www  .  amerikyvplzni.cz

 SOBOTA
Ivo 

Bonsaje – výstava japonského zahradního umění s doprovodným programem 
Botanická zahrada hl. m. Prahy, do 20. 5. www  .  botanicka.cz

 NEDĚLE
Zbyšek 

Kočka v oregánu – situační komedie o střetu velkoměstských ideálů s venkovskou zemitostí 
Divadlo Kalich, v 19:00 www  .  divadlokalich.cz

 PONDĚLÍ
Monika 

Prague Design Week – prodejní přehlídka designérů, studií, škol, módních návrhářů a šperkařů 
Kampus Hybernská, do 27. 5. www  .  praguedesignweek.cz

 ÚTERÝ
Emil 

"3" – výstava tří současných umělkyň: Ivany Šrámkové, Kamily Najbrtové a Pavly Soukupové 
Galerie Nová síň, do 3. 6. www  .  novasin.org

 STŘEDA
Vladimír 

Měsíční sonáta – inscenace skutečné komunikace posádky Apolla 11 s řídicím centrem NASA 
Experimentální prostor NoD, v 19:30 www  .  nod.roxy.cz

 ČTVRTEK
Jana 

Jaroslav Hutka – známý písničkář slaví koncertem půlstoletí svého veřejného vystupování 
Divadlo u Hasičů, v 19:30 www  .  divadlouhasicu.net

 PÁTEK
Viola 

Noc kostelů – netradiční možnost navštívit cíkrevní stavby, často s doprovodným programem 
Různá místa v ČR, od 18:00 www  .  nockostelu.cz

 SOBOTA
Filip 

Středověké slavnosti v klášteře – rytířské turnaje, dobové tržiště i hudba a prohlídky zdarma  
Břevnovský klášter, od 9:30 facebook  .  com/stredovekaslavnost

 NEDĚLE
Valdemar 

Jízda Podřipským motoráčkem – po trase z Roudnice nad Labem do Libochovic a zpět
O víkendech a státních svátcích, do 28. 10. www  .  kzc.cz

 PONDĚLÍ
Vilém 

Epoque Quartet – koncert smyčcového kvarteta s programem očekávaným i neočekávaným 
Národní technické muzeum, ve 20:00 www  .  epoquequartet.com

 ÚTERÝ
Maxmilián 

Úšklebek století – výběr výtvarných prací Jiřího Koláře propojených s jeho básnickým dílem 
Palác Kinských, do 2. 9. www  .  ngprague.cz

 STŘEDA
Ferdinand 

Mat Collishaw – výstava britského umělce, který pod přitažlivým povrchem skrývá hlubší náměty 
Galerie Rudolfinum, do 8. 7. www  .  galerierudolfinum.cz

 ČTVRTEK
Kamila 

Roberto Ferri – výstava děl současného italského umělce, který portrétoval i papeže Františka 
Arcidiecézní muzeum Olomouc, do 7. 10. www  .  muo.cz

16 
17 
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Kam se v květnu vydat za hudbou? Vedle „klasiky“, 
kterou v tomto měsíci zastupuje především festival 
Pražské jaro, nabízí májový program i  muziku pro 
posluchače trochu jiného vkusu. Třeba vystoupení 
Enriquea Iglesiase, který zpěvácké geny podělil 
po svém neméně slavném otci Juliovi. Enriquea asi 
nejvíce proslavila píseň Baillamos ze soundtracku 
k filmu Wild Wild West. Tuzemské publikum roztančí 
8. května v  O2 areně. Do  Prahy míří i  americká 
popová zpěvačka Anastacia. Vrací se po  devíti 
letech, aby 12. května ve  Foru Karlín představila 
svou novinku Evolution. Navazuje částečně 
i  na  předchozí koncertní sérii Ultimate Collection. 
A  jistě nevynechá ani své největší hity, jako jsou 
písně I'm Outta Love a Left Outside Alone. Z trochu 
jiného soudku bude koncert Simona Greena 
na  stejném místě 22. května. Britský hudebník, 
producent a  DJ, usazený v  Los Angeles, vystupuje 
pod uměleckým jménem Bonobo. Přiveze ukázku 
z poslední desky Migration. Jeho krajan Christopher 
Michael Taylor alias Sohn potěší fanoušky žánru 
electronic 12. května v  Paláci Akropolis. Tento 
zpěvák a  producent spolupracoval třeba se 
zpěvačkou Rihannou, pražskému publiku ale 
zahraje ze svého posledního alba Rennen. Mnohem 
blíže to do  hlavního města budou mít IMT Smile. 
Slovenská kapela, jejíž název je odvozen od  iniciál 
zakládajících bratrů Táslerových, svůj jediný pražský 
koncert naplánovala na  3. května v  Lucerna Music 
Baru. A  na  oslavu svých narozenin zve poslední 
květnový den do  Lucerny Daniel Hůlka. Původně 
operní zpěvák, jehož k  muzikálům přivedla titulní 
role ve  slavném Draculovi, uspořádal koncert 
k padesátinám, které připadají na 1. června.

Květnové koncerty
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Kam do divadla
Divadelní dramaturgové rádi sahají po  látkách, jež lze 
vztáhnout na  současnost. Takové jsou i  dvě novinky 
pražských scén, které nabízejí poučení z minulosti. 
Ve Švandově divadle se rozhodli pro dramatizaci romá-
nu Obraz Doriana Graye. Po svém vydání v roce 1891 
vzbudil pobouření a  mimo jiné přitížil svému autorovi 
Oscaru Wildeovi při obvinění z  homosexuality. Podle 
tvůrců aktuální inscenace může tento román posloužit 
i jako obraz dnešní doby. Hlavním hrdinou je okouzlující 
mladík, který zůstává stále mladý a bez poskvrnky, pro-
tože všechny jeho hříchy se odráží v  jeho portrétu. Au-
torka divadelní adaptace a režisérka hry Martina Kinská 
v příběhu vidí téma odpovědnosti člověka za jeho činy. 
Současná společnost má podle ní s Dorianem společnou 
i neustálou touhu po nových zážitcích. "Roste počet těch, 

kteří už neřeší, jak přežít, ale co zažít. Hledáme, čím napl-
nit náš – relativně zajištěný – život, a při tom velmi často 
zaměníme vzrušení za smysl. Ale uspokojení, natož smí-
ru, tak nedocházíme. A z lovců zážitků se sami stáváme 
štvanci,“ říká. Pohybový koncept Miřenky Čechové odráží 
další související téma – sebeprezentaci společnosti. „Je 
neustále připravena být portrétována, focena – a  tudíž 
se staví do póz, v nichž si připadá skvostná,“ vysvětluje 
choreografka. V  hlavní roli nadčasového příběhu uvidí 
návštěvníci Švandova divadla Ondřeje Krause. Najít se 
publikum může také v  novince Divadla na  Vinohra-
dech. Drama Čarodějky ze Salemu vychází ze skuteč-
ných událostí, k nimž došlo v americkém Massachusetts 
ke  konci 17. století. Hledání viníka obtížných životních 
podmínek – dlouhé zimy a epidemie – vedlo až k zinsce-
novanému čarodějnickému procesu, k němuž se místní 
nechali zfanatizovat. Hra, kterou o  salemských událos-
tech napsal na  konci 50. let minulého století americký 
dramatik Arthur Miller, měla být varováním, kam může 
vést zneužití demokratických institucí populisty a  fana-
tiky. Tehdy docházelo k  politickým procesům na  obou 
stranách železné opony a podobnost s aktuálním děním 
diváci ve hře jistě postřehnou i dnes. V režii Jaraje Deáka 
jim ji na  Vinohradech zprostředkuje Andrea Elsnerová, 
Otakar Brousek ml. nebo Tomáš Pavelka.

Jarní výročí: 
Charlotta Garrigue Masaryková
„Bez ní bych si nebyl ujasnil smysl života a  svůj po-
litický úkol,“ prohlásil o  své ženě Charlottě Tomáš 
Garrigue Masaryk. V souvislosti se stým výročím vzniku 
Československa je jeho jméno letos často skloňováno 
(například Národní muzeum mu věnovalo celoroční 
výstavu), ale, jak ostatně uznal i  zmíněným citátem, 
nebyl na všechnu tu politickou tíhu sám. Připomenout 
si proto zaslouží i  jeho manželka, která jako první 
dáma svůj osud s  novou samostatnou republikou 
už příliš spojit nestihla – zemřela 13. května 1923. 
Dcera bohatého obchodníka z  Brooklynu se se svým 
budoucím chotěm seznámila v Lipsku. Do německého 
města odjela v sedmnácti letech studovat hru na kla-
vír, pianistkou se ale kvůli zdravotním obtížím nestala, 
nakonec se v  Americe věnovala studiu matematiky. 
Do Lipska se ale vracela a při jedné z návštěv se tu po-
tkala s Masarykem, tehdy čerstvým doktorem filozofie. 
Do Prahy se, už jako manželé, odstěhovali v roce 1881. 
Masaryk získal místo na  univerzitě a  i  Charlotta se 
prosazovala ve veřejném životě, mimo jiné v ženském 
hnutí. Emancipaci žen podporoval i sám Masaryk, který 
si na  své manželce vážil jejího rozhledu a  vzdělání. 
Ostatně na důkaz rovnoprávnosti si vzal i její příjmení. 
Po  vypuknutí první světové války odešel Masaryk 
do  exilu, v  nepřítomnosti byl odsouzen za  velezradu 
a  rakousko-uherské úřady se zaměřily na  jeho ženu 
a děti, které v Praze zůstaly. U Charlotty se začala pro-
jevovat srdeční slabost a deprese, ze zdravotních potíží 
se nikdy už dostatečně nevzpamatovala, ani když se 
Masaryk vrátil – už ne jako politický vyhnanec, ale jako 
první československý prezident. Zemřela na  zámku 
v Lánech, kde je také pochována vedle svého manžela.
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Žižkovu a  Libni zdaleka se vyhni, říkávalo se za  první 
republiky. Žižkova se nevalná pověst už dnes nedrží, 
koneckonců se této čtvrti dostalo časem i  lichotivější 
přezdívky „pražský Montmartre“. 
S  pařížskou oblastí má společnou polohu na  kopci, při-
tažlivost pro bohémy a  také vinice, které se tu kdysi 
z  rozhodnutí Karla IV. rozkládaly. Vinohrad tu měl i  praž-
ský měšťan Vítek z  Hory, po  němž je nazván žižkov-
ský vrch Vítkov. Samotný Žižkov se měl původně jme-
novat Rudolfov, k  poctě rakouského korunního prince, 
ale název příliš loajální k  mocnářství se neujal. Nako-
nec bylo úředně povoleno pojmenování po  vojevůdci 
Janu Žižkovi z  Trocnova. Pod jeho vedením tu husité  
14. července 1420 rozprášili křižácké vojsko a husitské „hrr 
na  ně!“ se tu ozývá i  při každoroční rekonstrukci slavné 
bitvy. Na Žižku odkazuje nejen na úpatí Vítkova hospoda 
U Vystřelenýho oka, jedna z mnoha hospod, jimiž je tato 
čtvrť také proslulá, ale především Žižkova jezdecká socha. 

Příběhy pražských čtvrtí: Žižkov
Ta s výškou devíti metrů a váhou šestnáct a půl tuny patří 
k  největším jezdeckým sochám na  světě. Odhalena byla 
v den 530. výročí bitvy. To už v její blízkosti na Vítkově stál 
národní památník. Budován byl s  cílem uctění památky 
československých legionářů první světové války, na  pře-
lomu 50. a 60. let minulého století v něm bylo umístěno 
mauzoleum „prvního dělnického prezidenta" Klementa 
Gottwalda a  dnes jsou tu uloženy ostatky neznámého 
vojína z bitvy u Zborova. Součástí Prahy je Žižkov od roku 
1922. Předtím byl samostatným městem (od  roku 1881) 
a ještě předtím součástí tehdejších Královských Vinohrad. 
Z některých usedlostí v žižkovské části se dodnes docho-
valy aspoň místní názvy: Ohrada, Parukářka nebo Pražačka. 
Z Vinohrad byl Žižkov jako samostatná obec vyčleněn v ro-
ce 1875. Jedním z důvodů byl i mohutný rozvoj a výstavba 
v této oblasti. Zatímco při sčítání lidu v roce 1843 se k části 
současného Žižkova hlásilo 83 lidí, o půlstoletí později už 
zde žilo 42 tisíc obyvatel. V současnosti je Žižkováků téměř 
60 tisíc. Činžovní domy z přelomu 19. a 20. století dodnes 
tvoří podobu této čtvrti. I  když nemuselo to tak být –  
v 70. letech se uvažovalo o radikální přeměně na sídliště, 
ale paneláky na  místě původní zástavby stihly být před 
sametovou revolucí postaveny jen v  okolí Olšanského 
náměstí. Převyšuje je dominanta nejen Žižkova, ale celé 
Prahy – Žižkovský vysílač. Ostatně s 216 metry je v hlavním 
městě nejvyšší stavbou (a podle některých anket také nej-
ošklivější). K věži už neodmyslitelně patří i téměř stokilová 
„šplhající" batolata od umělce Davida Černého.

Kam na jaře na Žižkově?
Národní památník na Vítkově doplňuje stálou ex-
pozici (Křižovatky české a československé státnosti) 
i dočasnými výstavami. Do konce března připomíná 
významnou osobnost exilu Pavla Tigrida a  také vá-
lečný rok 1917 jako zlomový rok pro československý 
odboj. Další výstava se  do  29. dubna věnuje úspě-
chům českých sportovců na  olympiádě v  Naganu. 
Název výstavy odkazuje k větě, kterou tehdy komen-
tátor oslavil naše hokejové zlato: Přepište dějiny.
Starý židovský hřbitov byl založen v roce 1680 jako 
morové pohřebiště, dnes je kulturní památkou. Mís-
to s pohnutou historii je veřejnosti přístupné každý 
den s výjimkou soboty a židovských svátků.
Divadlo Ponec zve na  projekty tuzemské taneční 
scény. Spitfire Company slibuje soužití na  hranici 
reality a  magie v  novince Constellations II: Time 
for Sharing (12. a  13. března). Soubor VerTeDance 
uvádí Korekci, oceňovanou inscenaci o  nesvobodě 
(6. března a 16. května).
Galerie City Surfer Office v Bořivojově ulici je mís-
tem pro filmová promítání či workshopy, především 
ale výstavním prostorem se zaměřením na mladé tu-
zemské tvůrce. V březnu se tu návštěvníci mohou se-
známit s tvorbou Davida Fesla a Kateřiny Rafaelové.

Víte, že poslední veřejná poprava v Praze se konala 
na  Žižkově? Na  Židovských pecích neboli na  Šibe-
ničním vrchu byl v červnu 1866 oběšen Václav Fiala, 
který zavraždil svou milenku. Na  jeho popravu se 
prý přišlo podívat na třicet tisíc lidí.
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Praha 15. 3. – 23. 3. 2018Praahaa 11555.. 33. 
Nechte se unést

www.febiofest.cz

za finanční
podpory:
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STAROSTKA MČ PRAHA 3 
VLADISLAVA HUJOVÁ VÁS ZVE 
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DOPROVODNÝ PROGRAM 
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1. a 2. června 2018
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opera

YUSIF 
EYVAZOV 
JAKO KALAF 
V PUCCINIHO 
TURANDOT

17. 4. 2018 
24. 4. 2018 
V HUDEBNÍM DIVADLE 
KARLÍN
www.narodni-divadlo.cz

KC Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6
st a čt 16:00 – 20:00, so 14:00 – 18:00
a kdykoli po telefonické domluvě

tel.: 776 141 531-2, www.popmuseum.cz

archivuje / vystavuje /  
informuje / baví
(přijďte si pohrát s hudebními 
nástroji a přístroji)

Výstavy:
14. 3. – 2. 6.
O heavymetalových  
fanzinech   

od 6. 6. 
O kytaristovi   
Luboši Andrštovi 

PŘÍHODY LIŠKY 
BYSTROUŠKY
dětem určený animovaný film 
s živým hudebním doprovodem 

14. 4. 2018 | 15.00 | Forum Karlín 
socr.rozhlas.cz

 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Praha 1, Školská 15

vyučujeme 25 cizích jazyků včetně češtiny pro cizince 
ntru Prahy blízko Václavského náměstí 

vyučují pouze aprobovaní učitelé

www.sjs.cz

• KURZY PRO VEŘEJNOST • POMATURITNÍ STUDIUM • KURZY V PODNICÍCH
• STÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY • OSVĚDČENÍ O ZÁKLADNÍ 

ZNALOSTI JAZYKA • ZKOUŠKA A1 PRO TRVALÝ POBYT CIZINCŮ

Jazykové oddělení tel.:   222 232 237 
222 231 338

Sekretariát tel.:   222 232 236

8. – 9.  3.  2018
Výstaviště Praha – Holešovice
www.incheba.cz /pamatky

MEZIOBOROVÉ VELETRHY OBNOVY, 
FINANCOVÁNÍ A VYUŽITÍ

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 26. 3.

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ OTEVŘENA OD 21. 3.
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Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  
Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  www.facebook.com/NRpraha

FESTIVAL DELIKÁTNÍCH CHUTÍ 2018 
10. 3. / poznáte, jak chutná svět

JAROSLAV J. ALT / Účast / obrazy, kresby 
14. 3. – 15. 4. / výstava v Galerii v přízemí  

Václav Holohlavský / obrazy, grafika 
17. 5. – 10. 6. / výstava v Galerii v přízemí
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 ŠKODA MUZEUM  

RODNÝ DŮM FERDINANDA 
PORSCHEHO
Zveme vás na prohlídku nově 
zrekonstruovaného domu, ve kterém 
se v roce 1875 narodil Ferdinand 
Porsche, automobilový konstruktér 
a tvůrce vozu Volkswagen. 

Otevřeno pátek–neděle 9:00–17:00

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

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

22.–25. 3. 2018
www.forinterior.cz

VELETRH NÁBYTKU A INTERIÉRŮ

OFICIÁLNÍ VOZY

INTERIOR_18_64x30.indd   1 13.02.18   14:04

12. VELETRH PRO PLNOHODNOTNÝ 
AKTIVNÍ ŽIVOT

www.aktiv55plus.cz

12.–15. 4. 2018
OFICIÁLNÍ VOZY

AKTIV_55+18_64x30,5.indd   1 08.02.18   15:53
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 ŠKODA MUZEUM  

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

Zveme Vás na prohlídku 
ŠKODA Muzea i na 
exkurzi do výrobních 
provozů ŠKODA AUTO.

Prohlídky muzea s průvodcem,
exkurze do výrobních provozů
ŠKODA AUTO a cizojazyčný
výklad po předchozím 
objednání.

Litomyšl
19. a 20. května

„Pečité a sedliny“
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Archeologická naleziště na  svazích vápencového 
hřebene Pálavy (Pavlovských vrchů) představují 
v celoevropském měřítku jeden z nejvýznamnějších 
sídelních areálů, jaké moderní homo sapiens v ob-
dobí před 30 000 lety v Evropě vytvořil.
Pod příkrovem vápnitých spraší, které sem větry doby 
ledové později navály, se uchovaly půdorysy sídlišť, 
ohnišť, zbytky dílen, doklady výroby nástrojů a  dalších 
předmětů z  paleolitické domácnosti a  také kosterní 
odpad z  ulovených a  zkonzumovaných zvířat (skládky 
mamutích kostí a zbytky dalších zvířat). Mezi nejcennější 
objevy tohoto naleziště patří kostry samotných lidí, 
doklady technologií, které podle dosavadních znalostí 
zde lidé použili vůbec poprvé, a  konečně i  umělecké 
předměty svědčící o jejich estetickém cítění.
Na  začátku projektu archeoparku stál ideový záměr 
stavby, zpracovaný v roce 2003 z podnětu Archeologic-
kého ústavu AV ČR Brno, jenž je také partnerem a  od-
borným garantem projektu. Ten připravilo Regionální 
muzeum v  Mikulově ve  spolupráci s  architektonickým 
ateliérem Radko Květ. Návrh výstavby muzea vycházel 

Archeopark Pavlov: Unikátní muzeum  
v místě sídliště lovců mamutů

z daností lokality. Předpokládalo se, že nálezová vrstva 
bude uložena hluboko pod spraší – proto tedy vznikl 
koncept podzemní stavby. Druhým neméně důležitým 
aspektem byla skutečnost, že stavba bude umístěna 
v chráněné krajinné oblasti. Architekti tedy zvolili formu 
podzemního prostoru s  vystupujícími věžemi z  bílé-
ho betonu, evokujícími výchozy okolních vápencových 
skal. Tím bylo dosaženo požadavku, aby stavba nezatě-
žovala svým měřítkem a hmotou místní krajinnou sce-
nérii. Od samého začátku bylo také počítáno s expozicí 
in situ – tedy že archeologické nálezy zůstávají po svém 
odkrytí na  původním místě. Výjimečná architektura 
a  atraktivním způsobem pojatá expozice, kombinující 

Akce a výstavy Archeoparku Pavlov v roce 2018
Otevíráme archeopark (24. 3.) • Výstava: Archeopark 
očima návštěvníků (24. 3. – 15. 7.) • Velikonoce v ar-
cheoparku (31. 3. a 1. 4.) • Muzejní noc aneb Noční 
lov (19. 5.) • Den dětí: Za  mamuty do  archeoparku 
(2. 6.) • Na  kino do  archeoparku! (7. 7.) • Výstava: 
1888 – o  počátcích archeologického výstavnictví 
na Moravě (21. 7. – 14. 10.) • Archeopark po setmění 
(25. 8.) • Workshopy pravěkých technologií (1. 9., 
15. 9. a 29. 9.) • Mezinárodní den archeologie & Pra-
věká královna krásy (20. 10.) • Výstava: Petřkovická 
venuše (od 20. 10.) • Hudba v archeoparku (16. 11.)  
• Vánoční dílna (8. 12.)

na ploše více než 500 m2 současné audiovizuální tech-
nologie i  klasickou muzejní prezentaci, zpřístupnila 
široké veřejnosti to nejdůležitější, co vědecké výzkumy 
lokality přinesly. Prezentace nezapomíná na zajímavou 
historii těchto výzkumů, především se však věnuje sa-
motnému materiálnímu a duchovnímu světu tehdejších 
lidí, představuje nejen originální kamenné nástroje 
a kostěné předměty sloužící potřebám běžného života, 
ale i umělecké předměty; pozornost je věnována téma-
tům jako lov, každodenní život na sídlišti, umění a ritu-
ály, pohřbívání a magie. Vyzdvihuje nejcennější objevy, 
k  nimž patří právě kostry samotných lidí a  doklady 
nových technologií. Archeopark Pavlov nabízí také ce-
lou řadu edukačních programů pro veškeré vzdělávací 
instituce – od mateřských škol po gymnázia, a to nejen 
z blízkého okolí. Děti a studenty seznamují s vybranými 
tématy archeologie paleolitu. 
Stavba i samotná expozice se od svého otevření v červ-
nu 2016 může pyšnit již několika cenami a nominacemi, 
mimo jiné Českou cenou za  architekturu. Archeopark 
Pavlov můžete navštívit od dubna do listopadu.
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Správná odpověď na soutěžní otázku   
z minulého vydání:  

soutěž s kulturním prostorem Jatka78: 1) v pražské  
(holešovické) tržnici; 2) Jatka78 byla původně jatka  

a 7 a 8 jsou čísla hal; 3) Cirk La Putyka. 
Jména výherců najdete na www.i-prague.info.

Řešení soutěže ze strany 5 spolu s kontaktními údaji  
posílejte do 18. května na e-mailovou adresu:  

soutez@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

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 

Informační střediska Pražského hradu
◗ druhé a třetí nádvoří

www  .  hrad.cz 

Dopravní podnik hl. m. Prahy: 
◗ Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1
◗ Metro Můstek, Praha 1
◗ Hlavní nádraží, u vstupu do metra C, Praha 2
◗ Metro Anděl, (dočasně mimo provoz)
◗ Letiště Václava Havla, Terminál 1 a 2, Praha 6
◗ Metro Hradčanská, Praha 6
◗ Metro Nádraží Veleslavín, Praha 6

www  .  dpp.cz

Informační 
střediskaOkénko do léta

Kam v Praze

Krajinářská architektura a městský prostor na 
Landscape Festivalu www  .  landscape-festival.cz

Premiéra Verdiho opery Nabucco 
 www  .  narodni-divadlo.cz

Koncert kapely Pearl Jam www  .  o2arena.cz 

XVI. všesokolský slet   slet.sokol  .  eu

Koncert Ennia Morriconeho   
 www  .  pragueproms.cz

Pražské folklorní dny www  .  praguefestival.cz

Světová výstava poštovních známek  
  www  .  praga2018.cz

Záhada Čapkova koberce na výstavě 
 www  .  ngprague.cz

Co se chystá mimo Prahu

Výstava Lidičtí muži v boji za svobodu  
v Ležácích www  .  lidice-memorial.cz

Řezbářské sympozium v Luhačovicích 
  www  .  lazneluhacovice.cz

Skvosty zahradního umění na zámku Kynžvart
 www  .  zamek-kynzvart.eu

Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou 
 www  .  slovacko.cz

Hradozámecká noc www  .  npu.cz

Barokní divadlo na festivalu Theatrum Kuks 
 www  .  hospital-kuks.cz

Předprodeje vstupenek
Ticketpro  www  .  ticketpro.cz
Ticket Art vstupenky  .  ticket-art  .cz
Ticketportal www  .  ticketportal.cz
Kulturní portál www  .  kulturniportal.cz
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90 dní v Praze 
vydání jaro 2018
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

• uzávěrka tohoto čísla byla 
20. 2. 2018

• uvádíme v té době dostupné 
informace

• změny programů, termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny

Foto: Epoque Quartet (J. Přerovský);  
Národní divadlo, Tower Park Praha; GHMP 
(Václav Šedý,  Miroslav Ambroz); Švandovo 
divadlo (Michal Hančovský); Praha 3; Národní 
památník na Víktově (Vaněk); Regionální 
muzeum v Mikulově; Botanická zahrada hl. m. 
Prahy; CzechTourism a obchodní partneři

Sazba: AlineaPrint

Vydavatel: Ing. Klára Vurbsová
MK ČR E 17510

Strahovská knihovna 
Při příležitosti prohlídky 
Pražského hradu nezapomeňte 
poblíž navštívit premonstrátský 
klášter a 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
pokladna tel. 233 107 718

Otevřeno denně: 9 – 12 a 13 – 17
31. prosince 9 – 15, 1. ledna 12 – 17
na Štědrý den, 25. prosince  
a na velikonoční neděli zavřeno

www.strahovskyklaster.cz

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