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Září

1 pondělí
Linda/Samuel 

Veronika Bromová – výstava grafiky a fotografií
Galerie Václava Špály, do 30. 9. www  .  galerievaclavaspaly.cz

2 úterý
Adéla 

Ivan Hlas Trio – koncert v tradiční české hospůdce 
Balbínova poetická hospůdka, ve 20.00 www  .  balbinka.cz

3 středa
Bronislav 

Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend 2014 – svátek módy
právnická fakulta UK, do 7. 9. www  .  mbpfw.cz

4 čtVrteK
Jindřiška 

Slasti východní – hudebně taneční představení s orientální tématikou
Clam-Gallasův palác, ve 20.15 www  .  operabarocca.cz

5 páteK
Boris 

Fenomén Underground – pestrý seznam účinkujících
divadlo archa, v 17.00 www  .   archatheatre.cz

6 soBota
Boleslav 

Běhám pro děti – sportovní akce na podporu dětí z dětských domovů
Václavské náměstí, v 18.00 www  .   dejmedetemsanci.cz

7 neděle 
Regína 

Putování ve větvích – interaktivní představení v rámci výstavy les
sladovna písek, v 17.00 www  .   sladovna.cz

8 pondělí
Mariana 

Concerto Glassico – výstava českého sklářského a bižuterního průmyslu
toskánský palác na Hradčanském náměstí, do 28. 9. www  .   czechartofglass.com

9 úterý
Daniela 

VAMOS – vernisáž malíře Matěje lipanovského
Foyer divadla Komedie, v 18.00 www  .   divadlokomedie.cz

10 středa
Irma 

Potrava pro tělo i duši – přednáška o zdravém životním stylu
ústřední knihovna praha, v 17.00 www  .   mlp.cz

11 čtVrteK
Denisa 

Tendence 2014 – 19. veletrh dekorací, stolování a bytového textilu
Výstaviště praha Holešovice, do 14. 9. www  .   incheba.cz

12 páteK
Marie 

22. Haydnovy hudební slavnosti – zahajovací koncert přehlídky staré hudby
Zámek dolní lukavice, v 17.00 www  .   haydn-festival.eu

13 soBota
Lubor

Barování se Sandrou Novákovou – hudební večer v podání známých  
i dosud neznámých umělců, Malostranská beseda, ve 20.00 www  .   malostranska-beseda.cz

14 neděle
Radka 

Time zero – pořad shrnující dnešní znalosti o vesmíru a jeho vývoji
Štefánikova hvězdárna, v 17.00 www  .   observatory.cz

15 pondělí
Jolana 

The Body Present – fyzické divadlo na hranici fashion show 
experimentální prostor nod, ve 20.00 www  .   nod.roxy.cz
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POD ZÁŠTITOU STAROSTY MÈ PRAHA 1 OLDØICHA LOMECKÉHO

• VÁCLAV HUDEÈEK – housle 
• JIØÍ STIVÍN a MARKÉTA STIVÍNOVÁ –  étny
• MARTIN KOT – akordeon
• MAGDALENA A JOHANNA HANIKOVÁ  – housle, klavír
• ŽES OVÝ SOUBOR PRAŽSKÉ KONZERVATOØE, 
   um. ved. JIØÍ ŠEDIVÝ 
• PRAGA CAMERATA, dirigent PAVEL HÙLA

PALÁC ŽOFÍN, 29. záøí 2014 od 19.00 hod.

a jeho host

 Svatováclavský koncert 
  Václava Hude kaZDARM

A P
RO O

BÈANY P
RAHY 1!

ÚÈINKUJÍ:

MIMOØÁDNÝ KONCERT VÁCLAVA HUDEÈKA A JEHO HOSTÙ JE 
PØIPRAVEN PRO OBÈANY PRAHY 1 ZDARMA. VSTUPENKY BU-
DOU K VYZVEDNUTÍ PROTI PØEDLOŽENÍ OP S TRVALOU ADRE-
SOU V PRAZE 1 OD 1. ZÁØÍ 2014, KAŽDÉ PONDÌLÍ, STØEDU A PÁ-
TEK OD 10.00 DO 12.00 U MICHAELY MADEJOVÉ (MICHAELA.
MADEJOVA@PRAHA1.CZ), 7. PATRO, È. KANCL. 705, ÚMÈ PRA-
HA 1, VODIÈKOVA 18
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17 úterý

Ludmila
Na útěku – slavnostní představení k 80. narozeninám Jany Štěpánkové
divadlo Ungelt, v 19.00 www  .   divadloungelt.cz

18 středa
Naděžda 

Pharrell Williams – koncert několikanásobného držitele ceny Grammy
o2 arena, ve 20.00 www  .   o2arena.cz

19 čtVrteK
Kryštof 

Židovské mystické melodie – zahrané duetem shonertových na housle a piano
Španělská synagoga, v 19.00 www  .   jewishmuseum.cz

20 páteK
Zita 

Soudobé dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách – 37 her, 154 sonetů a 3 herci 
divadlo v dlouhé, v 19.00 www  .   divadlovdlouhe.cz

21 soBota
Oleg 

Hradišťan – koncert v rámci Vinobraní na pražském hradě
terasa Jízdárny pražského hradu, v 18.00  www  .   kulturanahrade.cz

22 neděle
Matouš 

Osmý světadíl – muzikál s nezapomenutelnými hity slovenské skupiny elán
divadlo Kalich, ve 14.30 www  .   divadlokalich.cz

23 pondělí
Darina 

Kafka‘24 – hra, která je inspirovaná posledním rokem života Franze Kafky
dejvické divadlo, v 19.30 www  .   dejvickedivadlo.cz

24 úterý
Berta 

Tarrus Riley – jamajský reaggae umělec nového milénia
lucerna Music Bar, ve 21.00 www  .   musicbar.cz

25 středa
Jaromír 

Tančírna – hra o taneční kavárně, která spojuje lidské osudy tancem
divadlo radka Brzobohatého, v 19.30 www  .   divadlorb.cz

26 čtVrteK
Zlata 

Soudobý romantik – retrospektivní výstava otty peschka
Klementinum, výstavní chodba, do 1. 11. www  .   nkp.cz

27 páteK
Andrea

4. Kunratické vinobraní – oslava kvalitního vína doprovázená bohatým programem 
Kunratická tvrz, v 17.00 www  .   kunratickevinobrani.cz

28 soBota
Jonáš 

Slavnostní koncert k Roku české hudby 2014 – s dirigentem Janem Kučerou 
rudolfinum, v 19.30 www  .   ceskafilharmonie.cz

29 neděle
Václav

Říše zvířat – představení o odvrácené straně herecké profese
studio Hrdinů, ve 20.00 www  .   studiohrdinu.cz

30 pondělí
Michal

Prsten pana Nibelunga – hudební komedie o starém germánském rodu ze 13. století 
semafor, v 19.00 www  .   semafor.cz

31 úterý
Jeroným 

Lásky jedné plavovlásky – plavovlásky jedné lásky – na motivy filmu M. Formana 
Husa na provázku v Brně, v 19.00 www  .   provazek.cz
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Města Klecany 
a roztoky již 
čtvrtým rokem 
pořádají kulturní 
festival pro 
širokou veřejnost 
- slavnosti  
pravého a levého  

břehu Vltavy. akce, kterou spolu s městy pořádá  
skupina místních umělců, nabídne 13. září návštěvníkům 
pestrou škálu hudebních i divadelních představení. 
nebudou chybět ani různé umělecké workshopy pro 
všechny věkové kategorie.
„napadlo mě, proč se nespojit s kamarády, 
starosty, umělci a neuspořádat festival na zelené 
louce u Vltavy,“ popsala hlavní myšlenku události 
organizátorka slavností Blanka laurychová. Zároveň 
tím vystihla uvolněnou atmosféru uplynulých ročníků. 
na malebných březích Vltavy měli v minulých 
ročnících obyvatelé Klecan a roztok příležitost rozvíjet 
sousedské vztahy, potkat se s místními umělci, jakožto 
i s náhodnými kolemjdoucími.  Fakt, že festival dýchá 
rodinnou atmosférou, však neznamená, že bude 
nouze o velká jména z uměleckého světa. letos se 
na festivalu představí například legendární herecké 
uskupení z divadla sklep, americký písničkář Justin 
lavash, nebo držitelé ceny anděl v kategorii objev 
roku 2010 republic of two. pořadatelé nezapomínají 
dát prostor také regionálním kapelám.
Festivalu se můžete zúčastnit zcela zdarma, zpoplatněn 
je pouze převoz přes Vltavu. Za symbolických 50 Kč  
získáte papírový náramek, díky němuž je zaručen ne- 
omezený pohyb mezi břehy. www  .  slavnostibrehu.cz

Slavnosti pravého  
a levého břehu Vltavy
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Zapřažená krása
Kočáry, saně a nosítka 18. – 20. století

Velkolepá výstava historických dopravních 
prostředků z Čech, Moravy a Slezska.

20. srpna – 19. října 2014

Vedle luxusních kočárů budou vystaveny rozmanité druhy 
saní a nosítek dokládajících technologickou a uměleckou 

zručnost našich předků.
Pro vytvoření představy o kráse historických  

spřežení nezůstanou bez povšimnutí ani postroje koní 
nebo livreje sloužících.

Pohled do světa dětí zprostředkují dobové hračky.
Návštěvníci na výstavě spatří např. kočár  

T. G. Masaryka, zlatý vůz olomouckých biskupů  
a řadu dalších.

Kočár Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu;  
foto PhDr. Jan Kramář, Česká pošta, s.p., Poštovní muzeum

www.kulturanahrade.cz

Otevřeno denně 10 – 18 hod.
Jízdárna Pražského hradu

1 středa
Igor

Petr Kolář – speciální akustická show
Kulturní dům Hronovická v pardubicích, v 19.00 www  .   kcpardubice.cz

2 čtVrteK
Olívie/Oliver

Traces/ Stopy – galerie otevírá po rekonstrukci fotografickou výstavou 
Galerie rudolfinum, do 4. 1. 2015 www  .   galerierudolfinum.cz

3 páteK
Bohumil 

Hodiny a klenoty – 23. mezinárodní specializovaná výstava
Výstaviště praha Holešovice, do 4. 10. www  .   hodinyaklenoty.cz

4 soBota
František 

Pilsner Fest – ukázka historické tradice pivovarnického řemesla
pivovar plzeňský prazdroj www  .   pilsner-urquell.cz

5 neděle
Eliška 

Pohádkový svět Zdeňka Smetany – končí výstava výtvarníka animovaného filmu
Museum Kampa, do 5. 10. www  .   museumkampa.cz

6 pondělí
Hanuš 

Další roky ve stejnou dobu – představení o lásce stárnoucího páru
divadlo Bez zábradlí, v 19.00 www  .   bezzabradli.cz

7 úterý
Justýna

Designblok – propagace a přehlídka designu ve všech jeho podobách
nákladové nádraží Žižkov, do 12. 10. www  .   designblok.cz

8 středa
Věra 

Šoa – drama dvou hrdinů, kteří se nikdy nepoznali, ale spojuje je podobný osud
Švandovo divadlo, v 19.00 www  .   svandovodivadlo.cz

9 čtVrteK
Štefan/Sára

Adam a Eva – muzikálová komedie pojednávající o vzniku světa, lidí a lásky
divadlo Broadway, v 18.00 www  .   divadlo-broadway.cz

10 páteK
Marina

Antoinetta – královna Francie – muzikál o jedné velké ženě a revoluci
divadlo Hybernia, v 18.00 www  .   hybernia.cz

11 soBota
Andrej 

Višňový sad – komedie o čtyřech dějstvích na motivy a. p. čechova
divadlo F. X. Šaldy v liberci, v 19.00 www  .   saldovo-divadlo.cz

12 neděle
Marcel 

O štěstí – přednáška Ivo tomana o tom, jak zvýšit své okamžité štěstí
Velký sál lucerna, ve 12.00 www  .   lucpra.com

13 pondělí
Renáta 

Čtyři vraždy stačí, drahoušku – představení hostujícího souboru aqualung
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, v 19.00 www  .   zdjc.cz

14 úterý
Agáta 

Anda-Louise Bogza – písňový recitál sólistky opery národního divadla
stavovské divadlo, v 19.00 www  .   narodni-divadlo.cz

15 středa
Tereza

Das Filmfest – 9. ročník festivalu německy mluvených filmů
Kino lucerna/ atlas, do 19. 10. www  .   goethe.de

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Říjen

in
Prague

in
Prag

90
dní v Prazední

365

na
Moravě

s
dětmi

http://www.kulturanahrade.cz


16 čtVrteK
Havel

Signal festival – světelné instalace, které rozzáří krásy prahy
různá místa v praze, do 19. 10. www  .   signalfestival.com

17 páteK
Hedvika

The Best Of Hollywood Movie Music – hraje Bohemian symphony orchestra
obecní dům, ve 20.00 www  .   obecnidum.cz

18 soBota
Lukáš

Hodinový hotelier – komedie o dvou penzistech a jednom mileneckém páru
divadlo na Vinohradech, v 19.00 www  .   divadlonavinohradech.cz

19 neděle
Michaela 

Marta Kubišová – s nebývalou ochotou – host večera ředitel divadla M. Hein
divadlo Ungelt, v 19.00 www  .   divadloungelt.cz

20 pondělí
Vendelín 

Ženská epopej – autorské monodrama o životě a díle alfonse Muchy
divadlo Bez hranic, v 19.30 www  .   divadlobezhranic.cz

21 úterý
Brigita 

Collegium 1704 v Rudolfinu/ Bejun Mehta – americký kontratenor
rudolfinum, v 19.30 www  .   collegium1704.com

22 středa
Sabina

Perly swingu II – o. Havelka a Melody Makers zahrají swing 30. a 40. let 20. století
ústřední knihovna praha, v 19.30 www  .   mlp.cz

23 čtVrteK
Teodor 

Ztracená existence: Vařparáda – komedie o partě kamarádů, jídle a vaření
studio Ypsilon, v 19.30 www  .   ypsilonka.cz

24 páteK
Nina 

This Place – výstava 12 světových fotografů a jejich pohledu na Izrael
doX Centrum současného umění, do 2. 3. 2015 www  .   dox.cz

25 soBota
Beáta  

Asaf Avidan – akustický koncert v rámci turné Back to Basic
Forum Karlín, ve 20.00 www  .   forumkarlin.cz

26 neděle
Erik 

Ohlušující pach bílé – hra o Vincentu van Goghovi, kterého obklopují jen bílé zdi
nová scéna nd, v 19.00 www  .   novascena.cz

27 pondělí
Šarlota/Zoe

Soňa Červená: Tím vším jsem žila – interaktivní výstava o životě operní pěvkyně
novoměstská radnice, do 31. 10. www  .   nrpraha.cz

28 úterý
Státní svátek 

Koncert pro republiku – Má vlast v podání symfonického orchestru hl. m. prahy FoK 
obecní dům, v 17.00 www  .   fok.cz

29 středa
Silvie

Hovory o štěstí mezi čtyřma očima – příběh tří mileneckých párů a jedné čivavy
divadlo studio dVa, v 19.00 www  .   studiodva.cz

30 čtVrteK
Tadeáš 

Jakub Zomer Trio – absolvent Konzervatoře Jaroslava Ježka v doprovodu bicích a kytary 
Jazzboat, ve 20.30 www  .   jazzboat.cz

31 páteK
Štěpánka 

Obrazy a plastiky – vystavují Jaroslav Valečka a Markéta Korečková
Galerie 1 ve Štěpánské ulici, do 22. 11. www  .   galerie1.cz
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V koncertním cyklu Collegia 1704 s novým názvem
– Collegium 1704 v rudolfinu se opět představí
mimořádné pěvecké osobnosti. 
Vedle nejuznávanějšího kontratenoristy současnosti 
Bejuna Mehty (21. října 2014) se rudolfinum 
rozezní hlasem proslulé kanadské sopranistky Kariny 
Gauvin (18. listopadu 2014), která zastoupí původně 
anoncovanou saru Mingardo. poprvé pak bude 
v rámci tohoto cyklu představen šarm francouzské 
barokní hudby v podání první dámy francouzského 
baroka Sandrine Piau (28. dubna 2015). novinkou 
je série tří koncertů, které jsou vyhrazeny trojhvězdí 
slavnostních mší: české premiéře Zelenkovy  
Mše Divi Xaverii (15. a 16. prosince 2014), Mozartově  
Mši c moll (24. února 2015) a především Bachově  
Mši h moll (30. a 31. března 2015), jejímž provedením 
Collegium 1704 na jaře 2015 symbolicky připomene 
10. výročí svého vzniku. Vstupenky: 200–950 Kč 
(140–665 Kč pro studenty, seniory ad.)

www  .  collegium1704.com

Koncertní cyklus

Collegium 1704
v Rudolfinu zahajuje 21. října 
a nabídne výjimečné hudební zážitky
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Listopad

1 soBota
Felix 

Lisa Stansfield – koncert ikony r’n’B, soulu a popu 80. a 90. let
Velký sál lucerna, v 20.00 www  .   lucpra.com

2 neděle
Pam. zesnulých

To nejlepší z Labutího jezera – představení obsahující nejdůležitější scény z baletu   
divadlo Hybernia, v 19.30 www  .   hybernia.eu

3 pondělí
Hubert 

Yamato – Raion: Howl of lion – velkolepá hudební show japonského bubenického souboru 
Kongresové centrum praha, ve 20.00  www  .   kcp.cz

4 úterý
Karel/Karla

Císař Rudolf II. se vrací do Prahy – Čeští sběratelé nakupují rudolfinské umění – výstava 
Hlavní budova muzea, do 29. 3. 2015 www  .   muzeumprahy.cz

5 středa
Miriam 

Degustace v Moravské vinotéce – Vinařství Sonberg – degustace vín 
Moravská vinotéka v Brně, v 19.00 www  .   moravska-vinoteka.cz

6 čtVrteK
Liběna 

Tajemné dálky – Symbolismus v českých zemích 1880–1914 – obsáhlý výstavní soubor 
Muzeum umění v olomouci, do 22. 2. 2015 www  .   olmuart.cz

7 páteK
Saskia 

Nouvelle Prague – mezinárodní hudební showcase festival
areál pivovaru staropramen, do 8. 11. www  .   nouvelleprague.com

8 soBota
Bohumír 

Hra kouzel a magie – interaktivní rodinné představení
divadlo kouzel pavla Kožíška, ve 14.00 www  .   divadlokouzel.cz

9 neděle
Bohdan 

Gospel Time party – Zuzana stirská a hosté v zábavně hudební show
divadlo semafor, v 19.00 www  .   semafor.cz

10 pondělí
Evžen 

Suška_Rais – výstava ocelových skulptur dvou sochařů
Botanická zahrada troja, do 16. 11. www  .   botanicka.cz

11 úterý
Martin 

Můj atlas světa – představení pro děti, které mají stále více otázek o světě
divadlo Minor, v 9.30 www  .   minor.cz

12 středa
Benedikt 

Klubová noc Strun podzimu – zakončení festivalu alternativní hudební přehlídkou
Klub roxy a experimentální prostor nod, v 19.00 www  .   strunypodzimu.cz

13 čtVrteK
Tibor 

Festival swingové hudby – koncert Grace Kelly & Quintet a Bohemia Big Band
národní dům na Vinohradech, v 19.00 www  .   nardum.cz

14 páteK
Sáva 

Smrt kmotřička – výstava zaměřená na umělecké ztvárnění smrti
české muzeum hudby, do 23. 2. 2015 www  .   nm.cz

15 soBota
Leopold 

Billy Roche – Slož mě něžně – irská komedie o komediantech a jednom boxerovi
národní divadlo moravskoslezské v ostravě, v 19.00 www  .   ndm.cz

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Vstupenky v pokladně divadla Křižíkova 10, Praha 8, 
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 

e-mail: objednavky@hdk.cz, www.hdk.cz

Generální partner

Hlavní mediální partner
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neděle
Otmar 

Famous Swing Melodies – americká i česká jazzová hudba
Klub reduta, v 19.30 www  .   redutajazzklub.cz

pondělí
Mahulena

Horečka sobotní noci – autory hudby legendárního muzikálu jsou Bee Gees
divadlo Kalich, v 19.00 www  .   divadlokalich.cz

úterý
Romana 

Collegium 1704 v Rudolfinu/ Karina Gauvin – proslulá kanadská sopranistka
rudolfinum, v 19.30 www  .   collegium1704.com

středa
Alžběta 

Tues Blues - Juwana Jenkins & Her Mojo Band – energické blues z philadelphie
Klub Jazzdock, v 19.30 www  .   jazzdock.cz

čtVrteK
Nikola 

Giovanni Battista Piranesi (1720–1778) – výstava tvorby jedné z nejvýraznějších postav  
světové grafiky, Clam-Gallasův palác, do 1. 2. 2015 www  .   ngprague.cz

páteK
Albert 

La Bayadère – nové nastudování baletního představení z prostředí Indie
státní opera praha, v 19.00 www  .   narodni-divadlo.cz

soBota
Cecílie 

Klaxons – koncert londýnské new rave skupiny
lucerna Music Bar, ve 20.00 www  .   musicbar.cz

neděle
Klement 

Sage Francis + Karaoke Tundra – nejvýznamnější koncert jednoho z nezávislých rapperů 
Klub podnik, ve 21.00 www  .   sagefrancis.net

pondělí
Emílie 

Festival francouzského filmu – přehlídka současné francouzské kinematografie
světozor/ lucerna a další pražská kina, do 27. 11. www  .   festivalff.cz

úterý
Kateřina 

Tartuffe Impromptu! – scénické, hudební a herecké variace na klasickou hru Moliera 
národní divadlo, v 19.00 www  .   narodni-divadlo.cz

středa
Artur 

Vypsaná Fixa – koncert legendární punkové kapely
Klub Fléda v Brně, ve 20.00 www  .   fleda.cz

čtVrteK
Xenie

Štedrej večer nastal, koledy přichystal – výstava jedinečné soukromé sbírky
Muzeum jižního plzeňska v Blovicích, do 12. 1. 2015 www  .   muzeum-blovice.cz

páteK
René 

Imagination festival – elektronická hudba dvaceti mezinárodních interpretů
Výstaviště eXpo letňany  www  .   imaginationfestival.cz

soBota
Zina 

Artfest – 2. ročník veletrhu výtvarného umění
Výstaviště české Budějovice, do 30. 11. www  .   vcb.cz

neděle
Ondřej 

Zimohraní: Chorea Bohemica & Luděk a Bára Munzarovi – adventní koncert
Kostel svatého Šimona a Judy, v 18.00 www  .   choreabohemica.cz
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Soutěž se ZOO 
Mořský svět
Získejte vstupenky  
do světa piraní, žraloků  
a dalších zajímavých  
podmořských živočichů!

Soutěž  
s dárkem

Zoo Mořský svět vznikla v době, kdy mořská 
akvaristika nebyla ještě tolik rozšířená. expozice byla 
otevřena pouze s malými akvárii, z nichž největší 
mělo objem 7 000 litrů mořské vody. Mořský svět 
měl však u návštěvníků velký úspěch. proto Zoo 
postupně rozšiřovala počty chovaných druhů 
a s přibývajícími znalostmi a zkušenostmi se také 
pustila do stavby nových, čím dál větších nádrží. 
V současné době největší nádrž obývají žraloci.

1. Ve kterém roce vznikla ZOO Mořský svět?
2.  Jaký objem má nádrž, ve které mají 

v současnosti domov tři druhy žraloků?

pět vylosovaných výherců obdrží rodinné vstupné  
2 + 2, platné do konce března 2015. 
Správné odpovědi posílejte do 31. října 2014 e-mailem 
na adresu: soutez@i-prague.info.
Nezapomeňte uvést svou poštovní adresu.
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Dny evropského dědictví - 30. výročí
také letos, jako už tradičně každý rok, se uskuteční 
dny evropského dědictví (eHd - european Heritage 
days). tato významná celoevropská kulturně po-
znávací, společenská a výchovná akce chce vzbudit 
zájem lidí o vývoj evropské civilizace prostřednictvím 
poznávání zajímavých architektonických, sakrálních 
a technických památek. 
Historicky první dny otevřených dveří památek se 
z podnětu Francie konaly již v roce 1984, tedy přesně 
před třiceti lety. Jejich základní myšlenkou bylo umož-
nit široké veřejnosti návštěvu nejrůznějších objektů, 
především pak těch, které nejsou běžně přístupné. 
V roce 1985 francouzský ministr kultury navrhl, aby 
se tato akce stala mezinárodní. Mezi prvními zeměmi, 
které se projektu zúčastnily, byly nizozemsko, Švéd-
sko, Belgie a skotsko. V roce 1991 se aktivity ve všech 
zemích spojily pod značkou dny evropského dědictví. 
téhož roku se eHd poprvé konaly i v české republice. 
K myšlence sdílení společného kulturního dědictví 
se dnes hlásí celkem 49 zemí. od roku 1999 existuje 
celoevropské téma „evropa – společné dědictví“, jed-
notlivé účastnické země si však volí svá národní téma-
ta. to letošní pro českou republiku má název „návraty 

ke kořenům“. V české republice proběhne zahájení 
6. září v opavě a dny se budou konat v celé řadě 
českých měst až do 14. září. V té době se veřejnosti 
otevřou dveře zajímavých historických a kulturních 
památek, budov a objektů, včetně těch, které nejsou 
běžně přístupné. souběžně s akcí proběhnou rozma-
nité přednášky, koncerty, městské slavnosti a soutěže. 
součástí dnů evropského dědictví budou také  
Industriální stopy - Den památek techniky  
a průmyslového dědictví, kdy se v sobotu 13. září 
návštěvníkům otevřou brány pivovarů, mlýnů, sklá-
ren, dolů a dalších objektů různých průmyslových 
odvětví. V neděli 14. září bude pak pro zájemce při-
praven Den lázeňské architektury.  

Po stopách ukrytých pražských památek
Buquoyský palác je barokní palácový komplex, 
který se nachází v samém srdci historické prahy, 
na Velkopřevorském náměstí. palác byl vybudován 
v letech 1736 – 38. od roku 1748 patřil starému 
francouzskému rodu Buquoyů. V roce 1919 se sy-
novec posledního přímého potomka hraběte Karla 
Buquoyského rozhodl palác pronajmout francouz-

skému státu. od té doby je sídlem Francouzského 
velvyslanectví a také středem česko-francouzských 
vztahů. Výjimečné zpřístupnění objektu v rámci dnů 
evropského dědictví připomíná francouzskou inicia-
tivu založení eHd. 
◗ 14. září od 10.00 do 17.00 hodin

Masarykův salonek na Masarykově nádraží vznikl 
původně při příležitosti svatební cesty císaře Františ-
ka Josefa I. a jeho manželky sissi. potom sloužil jako 
dvorní čekárna. po rozpadu rakouska – Uherska bylo 
ze salonku odstraněno vše, co by mohlo připomínat 
monarchii. později byl přizpůsoben potřebám prezi-
denta československé republiky. Kromě prezidenta 
v něm pobývala i řada dalších významných politic-
kých osobností. Z původního honosného vybavení 
salonku se dodnes zachovaly vyřezávaný krb, zdobe-
ný dřevěný strop, lustr a kliky dveří. na stěnách jsou 
umístěny busty t. G. Masaryka a Jana pernera.  
◗ 7. a 13. září od 9.00 do 17.00 hodin

Kaple sv. Eliáše, která se skrývá ve Vojanových  
sadech, byla postavena v 17. století jako zahradní  
kaple v podobě jeskyně, jejíž stěny jsou pokryty 
umělými krápníky, přírodními kameny a mušlemi.  
půdorys má tvar latinského kříže. V kapli je pět  
nepříliš zřetelných obrazů z legendy o eliášovi,  
zakladateli původní náboženské komunity karmeli-
tánů. Zahrada kolem kaple byla klidným místem pro 
modlitby a meditace karmelitek. pod kaplí bylo  
pravděpodobně umístěno i tělo svaté elekty, čelné 
představitelky a první převorky řádu bosých  
karmelitánek.
◗ 6. a 7. září od 10.00 do 18.00 hodin
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Významná výročí Vojta Náprstek (17. 4. 1826 – 2. 9. 1894) 
V tomto roce si připomeneme 120. výročí úmrtí Vojty 
náprstka, významného českého vlastence, národopisce 
a zapáleného bojovníka za pokrok. náprstkův život byl 
velmi vzrušující. Během studií práv se v roce 1848 zú-
častnil revoluce v praze a ve Vídni a po jejím potlačení 
emigroval do Usa. tam vystřídal různá povolání. nako-
nec si v Milwaukee otevřel knihkupectví, které se brzy 
stalo významným krajanským střediskem a základnou 
podporující české emigranty. V roce 1858 se náprstek 
vrátil z emigrace zpět do prahy. Za vydatné pomoci 
své matky, anny Fingerhutové, vytvořil z rodinného 
pivovaru „U Halánků“ na dnešním Betlémském náměstí 
centrum české inteligence. diskutovalo se zde o nejrůz-
nějších tématech, o technickém pokroku, o emancipaci 
žen i o zlepšení života pražanů.  náprstek nadále udr-
žoval kontakty s řadou čechů žijících v zahraničí. I díky 
jejich příspěvkům se rozrůstala jeho sbírka různých tech-
nických novinek. proto se v roce 1862 rozhodl otevřít 
„české průmyslové muzeum“. postupem času muzeum 
ztratilo své původní poslání - přinášet lidem praktické 
ukázky pokroku, a stále větší důraz byl kladen na roz-
růstající se národopisné sbírky. V roce 1866 dal náprstek 
postavit novou budovu, která dodnes nese jeho jméno. 
Vedle dlouhodobých výstav jsou v muzeu k vidění stálé 
expozice, které se věnují americkým kulturám, kulturám 
austrálie a oceánie a dalším 
exotickým oblastem. 
dne 2. září 2014 odpoledne 
si náprstkovo muzeum při-
pomene výročí úmrtí svého 
zakladatele. na nádvoří  
muzea proběhne koncert 
z děl hudebních velikánů  
19. století, pak bude následo-
vat přednáška Mileny secké.

Lída Baarová 
(7. 9. 1914 – 27. 10. 2000) 
letos v září uplyne přesně 100 let od narození  
jedné z nejpopulárnějších osobností českého filmu 

30. a 40. let minulého 
století, herečky lídy Baa-
rové. tato diva a femme 
fatale českého, německého 
a italského filmu prožila 
velmi bouřlivý život. lída 
Baarová, vlastním jménem 
ludmila Babková, se na-
rodila 7. září 1914 v praze 
- nuslích. po pražských 
hereckých začátcích, kdy se 
uplatňovala především díky 

svému atraktivnímu vzhledu, dostala nabídku k filmo-
vání v Berlíně, kde potom natáčela v letech 1935 – 39. 
Během tohoto období měla milenecký poměr s říšským 
ministrem propagandy a osvěty Josefem Goebbelsem. 
Kvůli této aféře jí v německu bylo zakázáno veřejné 
účinkování i filmování. V roce 1939 se tedy vrátila 
do prahy. Zde pak bydlela s rodiči na Hanspaulce 
ve vile, kterou jim nechala ve druhé polovině třicátých 
let postavit. po válce a po období výslechů a věznění 
emigrovala v roce 1948 do rakouska, kde žila v ústraní 
až do své smrti v roce 2000. 
Vilu lídy Baarové můžete vidět při procházce v praž-
ských dejvicích, v neherovské ulici. tato dvoupodlažní 
budova byla postavena v letech 1937 – 38 významným 
architektem meziválečného období, ladislavem Žá-
kem. Byla koncipována jako dvojdům. Jednu část domu 
obývala herečka, druhou její rodiče. Vila dodnes patří 
mezi pražské funkcionalistické klenoty. 

Městské informační centrum
T. G. Masaryka 499, 272 01 Kladno

Tel.: 312 604 540, E-mail: infocentrum@mestokladno.cz

Dny města KlaDna
Tradiční dvoudenní 
městská slavnost s bohatým 
kulturním programem. 
Vystoupí UDG, Rybičky 48, 
Clou, Doctor P.P., Olympic 
a další.

6. – 7.9. areál Městského 
stadionu Sletiště

scarlatti versus 
shaKespeare
Komponovaný pořad pro 
sólový soprán, trubku, 
recitaci a continuo.

16.10. Galerie kladenského 
zámku, od 19:00

poháDKový 
vánoční strom 
splněných přání
Charitativní akce  
pro děti z dětských  
domovů doprovázená 
kulturním programem, 
zahájení Adventu.

30.11. nám. Starosty Pavla

www.mestokladno.cz
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P AST
TADEUSZ 
RÓŻEWICZ
Česká premiéra

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

Pražský  
divadelní festival  
německého 
jazyka

21.11.—
— 1.12.
2014

inz 90dni_64x64-Thf14.indd   1 12.8.14   22:15

Je současná podoba demokracie na ústupu? Jak vlast-
ně vůbec funguje v dnešní době? takové a další otázky 
si kladou umělci z celého světa v rámci výstavního 
projektu Mody demokracie. tato unikátní, vícežánrová 
expozice má za cíl představovat různé formy demo-
kracie a zároveň vyvolávat diskuzi o jejím budoucím 
směřování. Jednotliví tvůrci ve spolupráci s uměleckým 
ředitelem doXu Jaroslavem andělem ukazují příběhy 
na všech možných úrovních  fungování demokracie: 
od městských čtvrtí, měst, velkoměst, autonomních 
oblastí až k malým a velkým státům.
Výstava je rozdělena do šesti oddílů podle tématu 
a geografie. evropu zastupují celkem tři okruhy: Itálie 
a její příběh soužití tří etnických skupin v autonomní 
oblasti Jižní tyrolsko; Island a jeho cesta k nové podo-
bě demokracie; a nakonec český oddíl, jenž mapuje 
práci několika občanských sdružení a iniciativ. 
Celou výstavu doprovází velké množství akcí pro veřej-
nost, na nichž se podílí domácí i zahraniční organizace. 
projekt je realizován německým historickým muzeem, 
za vydatné podpory rady evropy a evropské unie.  
Výstavu lze navštívit od 14. 11. 2014 do 16. 3. 2015. 

www  .  dox.cz

Mody demokracie  
v DOXu

GRAFFITI
Kouzelný cIRKus
leGendy mAGIcKé PRAhy
cocKTAIl 012-The BesT oF
humAn locomoTIon
AnTIKódy

První multimediální
divadlo na světě
První multimediální
divadlo na světě

www.laterna.cz | národní třída 4, Praha 1
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23. 9. 2014 
Romantický novoměstský klavír 

Klavírní koncert na téma  
„Píseň česká“

4. 10. 2014 
Historické slavnosti a řemeslný trh 
Bohatý historický program a přehlídka 

dobových řemesel

24. 10. 2014 
Fiesta Elegante 

Elegantní latino tančírna  
v srdci Prahy
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Karlovo náměstí, Praha 2  

www.dezortfoto.cz

Retro foto výstava  

JOVAN DEZORT
Co odnesl čas  
(1954 - 2014)  

Staroměstská radnice v Praze 
– Křížová chodba a Rytířský sál

12. 9. – 14. 10. 2014 
K 80. narozeninám autora  
a 60 letům profesionální činnosti. 

Co uvidíte? 
Praha a její proměny,  
Ze všedního života, Kultura,  
Osobnosti, Venkov, Sport,  
Zahraničí,  K pobavení

Podskalská celnice na Výtoni
Rašínovo nábřeží 412, Praha 2
Otevřeno: út–ne 10–18 hod.

23| 7| 2014 – 26| 4| 2015

Vltava a Podskalí
z archivu spolku Vltavan

Muzeum hlavního města Prahy

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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Zámek v Roztokách otevřen
Přijďte si prohlédnout nové expozice: 

Vrchnostenská správa panství  ·  Život v letovisku

středa – neděle, 10 – 18 hodin 

www.muzeum-roztoky.cz 

JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM SJZ 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Praha 1, Školská 15, 
zápis. kancelář tel. 222 230 016, sekretariát: 222 232 236

KURZY PRO VEŘEJNOST, POMATURITNÍ STUDIUM 
KURZY V PODNICÍCH

STÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
OSVĚDČENÍ O ZÁKLADNÍ ZNALOSTI JAZYKA
ZKOUŠKA A1 PRO TRVALÝ POBYT CIZINCŮ

vyučujeme 30 cizích jazyků včetně češtiny pro cizince 
v centru Prahy 1 – okolí Václavského náměstí

vyučují pouze aprobovaní učitelé

www.sjs.cz

galerie / 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

Právě podzim  
je vhodné období 

k návštěvě

Otevřeno So, Ne, svátky 9.00–17.00 hod. do 17.11.2014
Info 296 128 900 

pokornym@dpp.cz

www.dpp.cz

MUZEUM MĚSTSKÉ  HROMADNÉ DOPRAVYV PRAZE
Vozovna Střešovice

Patočkova 4, Praha 6

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
Muzeum pražského vodárenství  
Podolská 15 • 140 00 Praha 4

www.pvk.cz

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

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

5. října 
společná  
cyklovyjížďka  
„Jindřichohradecký 
pedál aneb  
po stopách  
Emy Destinnové“ 

Jindřichův Hradec

Nechte se okouzlit barvami  
podzimu v České Kanadě

www.infocentrum.jh.cz

Panská 136/I
tel.: +420 384 363 546, info@jh.cz

Interaktivní  
průvodce městem

Večerní toulky  
bájným Hradcem

Národní 
Svatováclavská
                     pouť

      28. 9. 2014 
www.staraboleslav.com

s koncelebrovanou mší svatou 
ve Staré Boleslavi (v 10 hodin)

AUTODROM (s polygonem)
HIPODROM (a fotbal-golfové hřiště)
AERODROM (vyhlídkové lety, tandemové seskoky)
AQUADROM (kryté i venkovní koupaliště s mnoha vodními 
atrakcemi)
IN-LINE DRÁHY (jezero Benedikt – dráha 2 km,  
hipodrom – dráha 3 km, jezero Matylda – dráha 4 km) 
JEZERO MATYLDA (wakeboarding, vodní skútry, lodičky, 
šlapadla, venkovní posilovací stroje, rybaření, cyklistika, 
in-line bruslení) 
CYKLISTICKÉ STEZKY A TRATĚ 
GOLFOVÉ HŘIŠTĚ •SKATEPARK

evropské město
sportu 2015

Po pořádném sportovním zážitku můžete navštívit:
HRAD HNĚvíN 
KOSTEL NANEbEvZETí PANNY MARIE  
(přestěhovaný kostel)
PODKRUšNOHORSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM  
(hornický skanzen) 

Most 

www.imostecko.cz, www.mesto-most.cz
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http://www.bluesalive.cz
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Správné odpovědi na soutěžní otázky z minulého  
vydání Léto 2014 zněly:  

40 let a příběh Veletržního paláce. 
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 31. října na emailovou 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 
◗  Malostranská mostecká věž  

(pouze od 1. 4. do 2. 11. 2014)

www  .  praguewelcome.cz

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

www  .  czechtourism.cz 

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

www  .  icm.cz 

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

www  .  dpp.cz

Informační 
střediska

Předprodeje vstupenek
Ticketpro  www  .  ticketpro.cz
Ticketprotal 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 zimy 
Kam v Praze

Stromboli, velký koncert kultovní skupiny 
osmdesátých let  www  .   o2arena.cz

Výstava Císař Rudolf II. se vrací do Čech 
 www  .   muzeumprahy.cz

15. festival Pražské vánoce 
 www  .   praguechristmas.cz

Adventní koncerty České filharmonie 
 www  .   ceskafilharmonie.cz

Design Supermarket - 8. ročník mezinárodního 
festivalu současného designu 
 www  .   designsupermarket.cz

Baletní představení Louskáček  
– Vánoční příběh www  .   narodni-divadlo.cz

Gastronomický veletrh Top Gastro & Hotel 
 www  .   top-gastro.cz

Československý ples v Obecním domě 
 www  .   ceskoslovenskyples.cz

Co se chystá mimo Prahu

Tematické prosincové jízdy parního vlaku 
z Jindřichova Hradce www  .   infocentrum.jh.cz

Betlémy, tentokrát tištěné – papírové betlémy 
ze soukromých a muzejních sbírek 
 www  .   muzeum-roztoky.cz

Vánoční výstava skleněných ozdob 
v Zámeckém sklepení www  .   litomysl.cz

Přehlídka animovaného filmu Olomouc 
 www  .   pifpaf.cz
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www.hdk.cz

ENGLISH SUBTITLES

OSKAR NEDBAL

VĚTŠÍ 
NEŽ MALÉ 
MNOŽSTVÍ LÁSKY

HUDBA/LIBRETO

KOLLER  KODYM  DVOŘÁK  P. B. CH. / BELKO

HITY SKUPINY LUCIE - MUZIKÁL

Generální partner

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 a v síti TicketArt 
vč. všech poboček CK Čedok.

Hlavní mediální partner

90 dni_198x131.indd   1 25.08.14   10:16
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www.nceden.cz

Otevřeno každý den 
9:00  - 21:00

NA NÁMĚSTÍ PŘED NC EDEN

NEJLEPŠÍ VINAŘI MORAVY A ČECH
VINNÝ TRH VÝSTAVA VÍN
DEGUSTACE

VINOBRANÍ V EDENU
PÁTEK 5. 9. 
14 – 20 hod.

164x120_inzerce_v2.indd   1 25.7.14   11:14

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

•	 uzávěrka	tohoto	čísla	byla 
22. 8. 2014

•	 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, české dědictví 
UnesCo, r. Chabiniok, H. Konvičková, 
www  .  praguewelcome.cz, 
VelkokneznaMaria, národní muzeum,  
inzertní partneři, www  .  historickasidla.cz
Sazba: alineaprint

Vydavatel: Milan Beniš

MK čr e 17510

http://www.nceden.cz
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