
in
Prague

in
Prag

90
dní v Prazední

365

na
Moravě

s
dětmi

    s
outěž

o vstupenky

volný
čas

a kultura

podzim/2015

tipy, kalendář, 
 informace



 úterý
Linda/Samuel 

Prvňáčci, hurá do Zoo – vstup je pouze za symbolickou jednu korunu
Zoo Praha, v 9.00 www  .  zoopraha.cz

2 středa
Adéla 

Svatováclavský hudební festival – koncerty zaměřené na duchovní hudbu 
různá místa Moravskoslezského kraje, do 28. 9.  www  .  shf.cz

čtvrtek
Bronislav 

Jan Lukas: Lidé (1930-1995) – výstava k 100. výročí narození fotografa
artinbox Gallery, do 6. 10. www  .  artinbox.cz

 Pátek
Jindřiška 

Má vlast – Pocta české krajinomalbě – 450 obrazů a přibližně 150 kreseb 
Jízdárna Pražského hradu, do 1. 11. www  .  kulturanahrade.cz

 sobota
Boris 

Dobřichovická Alotria – 12. ročník jednoho z největších festivalů historického šermu
Zámek dobřichovice, v 11.00 www  .  alotria.cz

 neděle
Boleslav 

Mercedes-Benz Prague Fashion Week – závěrečný den týdenního svátku módy
ZIba na Příkopě, v 10.30 www  .  mbpfw.com

 Pondělí 
Regína 

Acoustic Cabinet – komorní koncert, na kterém vystoupí kytarista Jaroslav Šindler
Jazz republic, ve 21.00 www  .  jazzrepublic.cz

 úterý
Mariana 

Karina Bisch: Comédie Moderne – francouzská umělkyně vycházející z dědictví avantgardy 
Galerie Futura, do 27. 9.  www  .  futuraproject.cz

 středa
Daniela 

Landcsape Festival – projekt věnovaný veřejnému prostoru, architektuře a landartu
různá místa v Praze, do 27. 9. www  .  gjf.cz

 čtvrtek
Irma 

Na film! – interaktivní výstava odhalující tajemství českého filmu
Museum Montanelli, do 25. 10. www  .  nafilm.org

 Pátek
Denisa 

Architekt Lubor Marek – výstava návrhů převážně horských staveb či průmyslových objektů
veletržní palác, do 20. 9.  www  .  ngprague.cz

 sobota
Marie 

Pohádkový les – stezka plná pohádkových postav v Prokopském údolí
Galerie butovice, ve 12.00 www  .  galerie-butovice.cz

 neděle
Lubor

Ústav úžasu: Vlk a hlad – představení zapojující imaginaci dětí
divadlo Minor, v 10.00 www  .  minor.cz

 Pondělí
Radka 

Chantet – křest klipu šansoniérky Markéty burešové a pianistky Petry bílkové
Malostranská beseda, ve 20.30 www  .  malostranska-beseda.cz

 úterý
Jolana 

Mime Fest – jediná mezinárodní přehlídka umění pantomimy u nás
Polička, do 20. 9.  www  .  mimefest.cz

Září
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Město Mšeno u Mělníka  
a Základní umělecká  
škola Mšeno srdečně  
zvou v rámci Dnů  
evropského kulturního  
dědictví 2015 na koncert  
Spirituál kvintetu,  
jenž v letošním roce oslavuje 55 let 
koncertní činnosti. 

Město Mšeno u Mělníka  
a Evangelický sbor pořádají  
Vzpomínkový večer na V. Havla,  
zazní úryvky z prací, vystoupí Jaroslav 
Hutka a moderované diskuse se zúčastní 
chartisté Jan Urban a Petr Císařovský.  
Lze v něčem dnes na Václava Havla 
navázat?  
Vítány budou různorodé názory. 

V pátek 18. září 
od 18 hodin, 

Vstupné na obě akce dobrovolné.

www.mestomseno.cz

V sobotu 12. září  
od 16 hodin,
chrám sv. Martina ve Mšeně. 

Koupaliště Mšeno.
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17 středa

Ludmila
Bhútán – země blízko nebe – výstava zaměřená převážně na tkalcovské umění
náprstkovo muzeum, do 30. 9.  www  .  nm.cz

18 čtvrtek
Naděžda 

Regulace intimity – autorský projekt souboru 11:55 zkoumající hranici důvěrnosti a soukromí
Jatka78, v 19.30 www  .  jatka78.cz

19 Pátek
Kryštof 

Bohouš Zatloukal & Ztracené iluze – vystoupení rockového kytaristy a skladatele
balbínova poetická hospůdka, ve 20.00 www  .  balbinka.cz

20 sobota
Zita 

Po stopách kocoura Mikeše – turistický pochod krajinou známého malíře a ilustrátora
Mnichovice, v 8.00 www  .  kctricany.cz

21 neděle
Oleg 

Burgerfest – druhý den gastronomického svátku věnovanému americké klasice
výstaviště Holešovice Praha www  .  burgerfest.cz

22 Pondělí
Matouš 

Po Fredrikovi – derniéra monodramatu s homosexuální tematikou
vila Štvanice, ve 20.00 www  .  divadlo-leti.cz

23 úterý
Darina 

Václav Havel objektivem Jiřího Jírů – fotografie dvorního hradního fotografa od roku 1993
české Centrum Praha, do 2. 10 www  .  prague.czechcentres.cz

24 středa
Berta 

Zakázané uvolnění – hořká komedie, která pojednává o osudech třech mladých žen
la Fabrika, studio 2 - slévárna, v 19.30 www  .  lafabrika.cz

25 čtvrtek
Jaromír 

Prague Bridal Show – 1. ročník svatební přehlídky plné luxusu
výstaviště Praha – Holešovice, do 26. 9. www  .  praguebridalshow.cz

26 Pátek
Zlata 

Charitativní výběh noční Plzní – za každý uběhnutý kilometr se přispěje pět korun
borský park v Plzni, ve 21.00 www  .  rozbehamecesko.cz

27 sobota
Andrea

Festival dřeva – největší dřevorubecká show v severních čechách
letní kino v ústí nad labem, ve 12.30 www  .  festivaldreva.cz

28 neděle
Jonáš 

Votchi – kapela jejíž hudební styl se nejvíce přibližuje progresivnímu hard-rocku
vagon, ve 21.00 www  .  vagon.cz

29 Pondělí
Václav

Svatováclavské slavnosti – řemeslné dílny, divadla a prohlídka rotundy sv. Petra a Pavla
budeč u Zákolan, v 10.00 www  .  omk.cz

30 úterý
Michal

Objevy pod pyramidami – výzkumy českého egyptologického ústavu FF Uk v egyptě a súdánu 
regionální muzeum v kolíně, dvořákovo muzeum pravěku, do 29. 5. www  .  muzeumkolin.cz

31 středa
Jeroným 

Viktor aneb Dítka u moci – příběh devítiletého chlapce, který odhalí tajemství svého otce
divadlo v dlouhé, v 19.00 www  .  divadlovdlouhe.cz
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Smetanova síň Obecního domu

SymfonickÝ orcheStr  
ČeSkého rozhlaSu

socr.rozhlas.cz

cyklus „Nové horizonty“ 

Vladimíru Válkovi  
k osmdesátinám | 7. září 

 
Vladimír Válek, Jan Kučera dirigent 

Václav Hudeček housle 
 

Od opery k rapu | 12. října 
 

Jiřík Petrdlík dirigent 
Bára Štěpánová, Jan Šťastný recitace  

Oto Klempíř rap 
 

25 let rozhlasového pořadu  
Muzikál expres | 23. listopadu 

 
večer světových i českých  

muzikálů s pěveckými hvězdami  
(Basiková, Dasha, Savka)  

Libor Pešek dirigent

Vstupenky: colosseumticket.eu
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1 čtvrtek
Igor

Marcel Flemr Band – syrové blues plné energie v podání hvězdy mladé generace
Jazzboat, ve 20.30 www  .  jazzboat.cz

2 Pátek
Olívie/Oliver

Bienále experimentální architektury – platforma pro mapování aktuálních tendencí a metod 
Galerie Jaroslava Fragnera, do 18. 9. www  .  gjf.cz

3 sobota
Bohumil 

Cry baby cry – komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí
Švandovo divadlo, v 19.00 www  .  svandovodivadlo.cz

4 neděle
František 

Adra běh – druhý ročník charitativního běhu s hlavní tratí dlouhou 10 kilometrů
letenské sady, v 11.00 www  .  adrabeh.cz

5 Pondělí
Eliška 

Buika – zahajovací koncert festivalu struny podzimu
státní opera, v 19.30 www  .  strunypodzimu.cz

6 úterý
Hanuš 

Dědictví Karla Velikého – putovní výstava vznikla v rámci projektu kolébky evropské kultury
tereziánské křídlo starého královského paláce, do 14. 10. www  .  kulturanahrade.cz

7 středa
Justýna

Šedá Sedmdesátá aneb Husákovo ticho – představení o nelehké etapě našich dějin
divadlo na zábradlí, v 19.00 www  .  nazabradli.cz

8 čtvrtek
Věra 

4 + 4 dny v pohybu – mezinárodní festival současného umění 
různá místa v Praze, do 10. 10. www  .  ctyridny.cz

9 Pátek
Štefan/Sára

Umělci a proroci. Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další – výstava vizionářů
veletržní palác, do 18. 10. www  .  ngprague.cz

10 sobota
Marina

Prague Coffee Festival – přednášky, představení kaváren, workshopy a degustace káv
národní zemědělské muzeum, do 11. 10. www  .  coffeefest.cz

11 neděle
Andrej 

Mysterium Šumava – rozsáhlá retrospektiva Josefa váchala a další čtyři výstavy
egon schiele art Centrum český krumlov, do 1. 11. www  .  schieleartcentrum.cz

12 Pondělí
Marcel 

Magma – skupina se vrací zahrát svým fanouškům do Prahy po deseti letech
Palác akropolis, v 19.30 www  .  palacakropolis.cz

13 úterý
Renáta 

Celebrity – premiérové představení stand-up comedy ondřeje sokola
divadlo studio dva, v 19.00 www  .  studiodva.cz

14 středa
Agáta 

Young Fathers – skotská popová a hiphopová skupina, která získala ocenění Mercury Prize
MeetFactory, ve 20.30 www  .  meetfactory.cz

15 čtvrtek
Tereza

Signal festival – již po třetí se historické budovy změní v barvách světelné show
různá místa v Praze, do 18. 10. www  .  signalfestival.com
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Říjen

WWW.ALEXANDROVCI.CZ

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

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

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

ALEXANDROVCI
EUROPEAN TOUR 2015

Pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana

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

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

Německý víkend – happening na Mírovém náměstí věnovaný partnerskému městu Zschopau 
louny, do 18. 10. www  .  louny.eu

17 sobota
Hedvika

Kurt Weill: balady a songy jinak – zakoupením vstupenky přispějete na chod divadla
semafor, v 19.00 www  .  semafor.cz

18 neděle
Lukáš

Trnkova Zahrada 2 – poslední den výstavy, na které si budete připadat jako v animovaném filmu
sladovna Písek, v 9.00 www  .  sladovna.cz

19 Pondělí
Michaela 

Ryan Keen – britský zpěvák ve své hudební tvorbě kombinuje prvky folku, blues i akustické hudby
Chapeau rouge, ve 20.00 www  .  chapeaurouge.cz

20 úterý
Vendelín 

Můj báječný rozvod – hra, kterou autorka věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami
komorní Fidlovačka, v 19.30 www  .  fidlovacka.cz

21 středa
Brigita 

Z nouze ctnost i móda – expozice je věnována umělecké litině z 19. století
Zámek troja, do 1. 11.  www  .  ghmp.cz

22 čtvrtek
Sabina

Památky – 4. mezioborový veletrh obnovy, financování, využití a řemesel
Incheba expo Praha, do 23. 10. www  .  incheba.cz

23 Pátek
Teodor 

Smějící se bestie – skupina hrající převážně alternativní akustickou hudbu
Malostranská beseda, ve 20.30 www  .  malostranska-beseda.cz

24 sobota
Nina 

Archa Noemova – expozice, která vás uvede do fascinujícího světa živočichů
nová budova národníh muzea www  .  nm.cz

25 neděle
Beáta  

Pocta Jamesi Hornerovi – akce k uctění památky zesnulého oscarového skladatele
dvořákova síň v rudolfinu, ve 14.00 www  .  filmmusicprague.com

26 Pondělí
Erik 

Baterkové pondělky – nevšední návštěva jeskyní s baterkou a zkušenými průvodci
koněpruské jeskyně, od 8.30 www  .  caves.cz

27 úterý
Šarlota/Zoe

Soudce v nesnázích – viktor Preiss jako ctihodný soudce v řadě choulostivých situací
divadlo na vinohradech, v 19.00 www  .  divadlonavinohradech.com

28 středa
Státní svátek 

TEDxPrague: Mám sen – o svůj příběh se podělí horolezkyně a cestovatelka renata Chlumská
nová scéna nd, v 8.00 www  .  tedxprague.cz

29 čtvrtek
Silvie

Eccentric Gravity – výstava česko-argentinského vizuálního umělce Federica díaze
letohrádek královny anny, do 31. 10. www  .  kulturanahrade.cz

30 Pátek
Tadeáš 

Eros Ramazzotti – italský pop-rockový zpěvák, kytarista, skladatel a producent
o2 arena, ve 20.00 www  .  o2arena.cz

31 sobota
Štěpánka 

Medové slavnosti – lidový jarmark s kulturně – zábavným programem pro děti i dospělé 
Špindlerův Mlýn, v 10.00 www  .  mestospindleruvmlyn.cz
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Neděláme z vědy vědu, tak přijďte  
a pobavte se stovkami  
interaktivních exponátů. 

Doporučujeme od 8 let.

TOP 5
 · Planetárium – 2D a 3D
 · Kosmonautický trenažér
 · Humanoidní robot  

– jediný v ČR
 · Kriminálka iQLANDIA 
 · Science show 

– experimenty  
s ohněm i ledem

Čtyři podlaží  a každé jiné!

TOP 5
 · Hudební podium
 · TV studio
 · Bublinárium
 · Zrcadlový labyrint
 · Titanik

Doporučujeme od 2 do 12 let.
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Listopad

1 neděle
Felix 

Amsterdam Klezmer Band – repertoár tvoří především venkovská židovská hudba
lucerna Music bar, ve 20.00 www  .  musicbar.cz

2 Pondělí
Pam. zesnulých

V rytmu swingu buší srdce mé – divadelní představení v režii ondřeje Havelky
národní divadlo, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

3 úterý
Hubert 

Krysáci se vracejí na zámek – interaktivní výstava o známých večerníčkových postavách 
Chvalský zámek, do 22. 11. www  .  chvalskyzamek.cz

4 středa
Karel/Karla

Gramatik – první návštěva slovinského hiphopového umělce v Praze 
roxy, ve 20.00 www  .  roxy.cz

5 čtvrtek
Miriam 

Pražský divadelní festival německého jazyka – 20. jubilejní ročník
různá místa v Praze, do 29. 11. www  .  theater.cz 

6 Pátek
Liběna 

Cannafest – mezinárodní veletrh konopí a léčivých bylin 
výstaviště Incheba Praha, do 8. 11.  www  .  cannafest.cz

7 sobota
Saskia 

Alternativa – festival přinášející nečekaná žánrová setkání i hudební dobrodružství
kaštan - scéna Unijazzu, do 14. 11. www  .  alternativa-festival.cz

8 neděle
Bohumír 

Velká kunratická – 82. ročník přespolního běhu s limitem 3400 závodníků
kunratický les, v 8.00 www  .  velkakunraticka.cz

9 Pondělí
Bohdan 

Peklo – Dantovská variace – tragikomické představení o krizi středního věku
experimentální prostor nod, ve 20.00 www  .  nod.roxy.cz

10 úterý
Evžen 

Iren Stehli: Libuna a jiné eseje – fotografka 30 let mapovala život pražské romky
Pražský dům fotografie, do 24. 1.  www  .  ghmp.cz

11 středa
Martin 

Festival Swingové hudby – na 18. ročníku vystoupí americká zpěvačka stacey kent
národní dům na vinohradech, do 12. 11. www  .  nardum.cz

12 čtvrtek
Benedikt 

Družba – série videí Pavla Jestřába z thajska, kde představoval slovanskou kulturu
MeetFactory, ve 20.00 www  .  meetfactory.cz

13 Pátek
Tibor 

La Bohème – dojemný operní příběh o lásce básníka rudolfa k něžné Mimi
státní opera, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

14 sobota
Sáva 

Czech Design Week – přehlídka tuzemské i světové tvorby
dům u Minuty, do 15. 11.  www  .  czechdesignweek.cz

15 neděle
Leopold 

Laurent Méteau’s Metabolism – švýcarská imaginativní mnhožánrová skupina 
Jazzdock, ve 22.00 www  .  jazzdock.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

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ 
ČESKÁ LEGENDA 

JE ZPĚT! 
muzikál Karla Svobody, Zdeňka Borovce 

a Richarda Hese
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Pondělí
Otmar 

Hvězdné manýry – komedie o dvou hvězdách, které se k smrti nenávidí
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, v 19.00 www  .  zdjc.cz

úterý
Mahulena

Prodaná nevěsta – klasická opera se skutečným provazochodcem
Janáčkovo divadlo v brně, v 19.00 www  .  ndbrno.cz

středa
Romana 

Skvělý nový svět s. r. o. – výstava srovnávající různé modely fungování společnosti
Centrum současného umění doX, do 25. 1. www  .  dox.cz

čtvrtek
Alžběta 

Dylan Moran – irský komik se vrací po dvou letech s novým představením
divadlo Hybernia, v 19.30 www  .  hybernia.eu

Pátek
Nikola 

Václav Noid Bárta – exkluzivní koncert známého muzikálového zpěváka
Hudební divadlo karlín, v 19.00 www  .  hdk.cz

sobota
Albert 

Noc divadel – divadelní zážitek obohacený o různé workshopy i autogramiády
různá divadla po celé čr www  .  nocdivadel.cz

neděle
Cecílie 

Milota Havránková: Milota – retrospektivní výstava uspořádána k životnímu jubileu 
dům U kamenného zvonu, do 17. 1.  www  .  ghmp.cz

Pondělí
Klement 

Jiří Stivín & Collegium Quodlibet – tradiční koncert Pocta sv. Cecílii 
dvořákova síň v rudolfinu, v 19.30 www  .  jiri.stivin.cz

úterý
Emílie 

Alva Hajn – výstava umělce, který patří k tzv. ztracené generaci malířů
topičův salon, 15. 1.  www  .  topicuvsalon.cz

středa
Kateřina 

Jedna a jedna jsou tři – hra o dialogu dvou osudových žen antonína dvořáka
Jindřišská věž, v 19.30 www  .  jindrisskavez.cz

čtvrtek
Artur 

The Wave Pictures + Greyhound Bus – koncert klasického amerického blues
kavárna Potrvá, ve 20.00 www  .  potrva.cz

Pátek
Xenie

Květa Pacovská – výstava umělkyně známé především originálními knižními ilustracemi
Městská knihovna, 2. patro, do 27. 3.  www  .  ghmp.cz

sobota
René 

Skrytá řeč rostlin – výstavní projekt rostlinné tematiky tradičního asijského umění
Palác kinských, do 3. 1. www  .  ngprague.cz

neděle
Zina 

Zaz – francouzská zpěvačka představí písně ze svého nového alba Paris
Forum karlín, ve 20.00 www  .  forumkarlin.cz

Pondělí
Ondřej 

Václav Neckář – vánoční písně z desky Mezi svými za doprovodu kapely bacily
vršovické divadlo Mana, v 19.30 www  .  vrsovickedivadlo.cz
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Pět vylosovaných výherců získá po dvou vstupenkách 
na festivalovou projekci dle vlastního výběru do Prahy, 

Brna či Plzně. Správné odpovědi posílejte do 14. října 
e-mailem: soutez@i-prague.info, nebo poštou na adresu 

redakce: i-Prague, Modrá 1979, 155 00, Praha 5.  
Nezapomeňte uvést své telefonní číslo  

pro následné domluvení termínu vybrané projekce.

letos v druhé polovině října oslaví své 10. narozeniny 
festival německy mluvených filmů das FIlMFest. 
tradiční přehlídka aktuální německé, rakouské 
a švýcarské filmové produkce nabídne divákům 
v Praze, brně a Plzni téměř čtyřicet celovečerních 
i dokumentárních snímků. U příležitosti oslav narozenin 
chystá festival i speciální tematickou sekci toP10, která 
představí desítku přelomových filmů historie německy 
mluvené kinematografie. 

❱  Kterému slavnému rakouskému filmovému 
tvůrci věnoval DAS FILMFEST v programu 
minulého ročníku retrospektivu?

❱  Jak se jmenuje tradiční festivalová 
sekce představující každoročně výběr 
krátkometrážních snímků německých, 
rakouských a švýcarských filmových tvůrců?

Das Filmfest

Soutěž  
s dárkem
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Filmový kouzelník
Kdo by neznal filmy jako Vynález zkázy, Cesta do pra-
věku nebo Baron Prášil. Stojí za nimi světově proslulý 
český výtvarník a režisér Karel Zeman. Za nedlouho, 
konkrétně 3. listopadu, si připomeneme výročí naroze-
ní tohoto uznávaného filmového umělce. Není bez za-

jímavosti, že Zeman, který obdržel za svá díla celou řadu 
mezinárodních cen, začínal jako aranžér výkladních skří-
ní u firmy Baťa. Získal za tuto činnost i cenu a paradox-
ně právě tak se dostal k filmové tvorbě, která posléze 
zaujala celé generace našich i zahraničních diváků. 
Při předávání aranžérských cen se seznámil s jiným 
známým režisérem Elmarem Klosem, který ho pozval 
do Zlínských ateliérů. Tam při spolupráci s Bořivojem
Zemanem nebo Hermínou Týrlovou, projevil nespor-
ný talent a po nějakém čase bylo jasné, že se ke své-
mu původnímu povolání už nevrátí.
Karel Zeman tvořil téměř 40 let. Zanechal tak za se-
bou nesmírně rozsáhlé dílo, se kterým se můžeme 
seznámit a nahlédnout do dílny filmových triků 
v pražském muzeu Karla Zemana. V letos natočeném 
dokumentu Filmový dobrodruh Karel Zeman se mů-
žete přesvědčit, jak velký vliv měla tvorba tuzemské-
ho filmaře na světové režiséry. 

Podzimní výročí
Otec kubismu
Na začátku minulého století vzniklo vedle sebe hned ně-
kolik uměleckých avantgardních stylů, které se prolínaly 
a navzájem ovlivňovaly. Téměř všechny se výrazně
odloučily od tradičních slohů a snažily se nalézt nové 
cíle a využití také pro všechny obory, jež s uměním těsně 
souvisejí. Jedním z těchto slohů byl kubismus, který 
vznikl na základě tvorby Pabla Picassa a Georgese Bra-
quea. U nás je s tímto architektonickým slohem pojeno 
především jméno Josefa Gočára, od jehož úmrtí uběhne 
10. září 65 let. Gočár studoval architekturu na Umělec-
koprůmyslové škole pod vedením významného a me-
zinárodně uznávaného architekta Jana Kotěry a stal 
se i jedním z jeho nejbližších spolupracovníků. Oba se 
společně nezaměnitelně zapsali do architektury města 
Hradce Králové. Nejznámější Gočárovy stavby najdeme 
však v Praze. Patří mezi ně vůbec první kubistická bu-
dova z roku 1912 dům U Černé Matky boží, která se řa-
dila k nejodvážnějším stavitelským počinům minulého 
století. Mezi další významné stavby patří Legiobanka 
v ulici Na Poříčí. Ta byla postavena ve stylu tzv. ob-
loučkového kubismu, to znamená, že ostré hrany byly 
v rámci slovanské tradice zaobleny. Zajímavostí je, že 
v suterénu banky byla vybudována koncertní síň, kte-
rou po přeměně na divadelní sál využívalo divadlo  
D 34 E. F. Buriana. V současné době sídlí v zrekonstruo-
vaném prostoru divadlo Archa.
Josef Gočár se kromě kubismu zaměřoval i na funkcio-
nalismus a podílel se na vytváření moderní architektury. 
Za své návrhy v architektonických soutěžích získává 
i několik prestižních ocenění, jedním z nich byl i řád fran-
couzské Čestné legie z roku 1926. Kromě projektování 
publikoval v tematických časopisech a učil na Akademii 
výtvarných umění, kde se stal i rektorem. 

Tvorba s pseudonymem
Odvážná, svobodomyslná i bojující proti genderovým 
stereotypům, tak by se mohla prezentovat tvorba české 
malířky dvacátého století Toyen. Ta se narodila na praž-
ském Smíchově s dívčím jménem Marie Čermínová, kte-
rého se však v roce 1923 vzdala. Umělkyně neudržovala
styky ani se členy své rodiny a o své minulosti mluvila
velice sporadicky. S nejspíš nelehkým dětstvím se vyrov-
návala pomocí své tvorby. Na obrazech tehdy pracovala
s motivy školaček, stavebnic a rozbitých hraček.
Nejvíce je tvorba Toyen spojována s Jindřichem Štyr-
ským, se kterým vstoupila počátkem 20. let do spolku De-
větsil. Společně odcestovali i do Paříže, kde tvořili ve stylu 
artificielismu, který směřoval k maximálně imaginativní 

malbě. Později se přiklonila k surrealismu a se Štyrským 
v roce 1934 založili Skupinu surrealistů v ČSR. Za nacis-
tické okupace byl však tento směr jedním z nežádoucích 
a tvůrci museli zůstat v ilegalitě. Po skončení druhé svě-
tové války sice Toyen nějaký čas vystavovala, ale v před-
tuše komunistického puče opustila rodnou zem. Odešla 
do Paříže, kde dále tvořila a byla členkou Bretonovy 
surrealistické skupiny. Zemřela  9. listopadu 1980.
Toyen dnes patří mezi tuzemské umělce, jejichž díla 
se prodávají za částky přesahující milionovou hranici. 
Bohužel i na osudu této umělkyně, která se nejlépe cítila 
v pánském obleku, si můžeme připomenout paradox 
našich novodobých dějin. Toyen je totiž více známá 
a uznávaná ve Francii než u nás.
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Co se děje v Praze?

Vzdělání hrou 
týden vědy a techniky av čr je nejrozsáhlejší  
tuzemský vědecký festival. letošní, v pořadí už  
15. ročník, proběhne tradičně v první polovině 
měsíce listopadu a nabídne přes 500 akcí po celé 
české republice. návštěvníci se mohou těšit na vý-
stavy, nevšední exkurze, vědecké kavárny nebo 
projekce dokumentárních filmů. své dveře v rámci 
festivalu otevře řada vědeckých pracovišť, laborato-
ří a knihoven. během letošního ročníku budete mo-
ci navštívit i rekordní počet pořádaných přednášek, 
kterých bude více než 220. 
v dopoledních hodinách jsou přednášky a exkurze 
zaměřeny především na středoškolskou mládež. 
odpolední a podvečerní přednášky a doprovodné 
akce jsou připraveny pro širokou veřejnost. sle-
dujte však informace u jednotlivých akcí, protože 
na velkou část programu mají přístup pouze řádně 
registrovaní návštěvníci. www  .  tydenvedy.cz

Hudební pocta Antonínu Dvořákovi
Za přítomnosti prestižních světových a domácích 
orchestrů, hvězdných sólistů a dirigentů, vzdá letošní 
mezinárodní festival dvořákova Praha hold jednomu 
z našich nejznámějších skladatelů. Festival se koná 
po skoro celý měsíc září a kromě slavných děl předsta-
vuje i celou řadu dvořákových kompozičních prací z je-
ho rané tvorby. na festivalu si můžete užít i jedinečnou
atmosféru, kterou nabízejí rozmanitá místa konání.
krásné melodie se rozezní například v katedrále  
sv. víta, rudolfinu i anežském klášteře. 
na 8. ročníku vystoupí věhlasná hudební tělesa
jako Philharmonia orchestra london v čele s Chris-
tophem von dohnányim, emerson string Quartet či 
bohemia luxembourg trio. na zahajovacím večeru 
konaném 7. září zahraje po boku české filharmonie 
a pod taktovkou Jiřího bělohlávka držitel šestnácti 
cen Grammy interpret Yo-YoMa, často titulovaný 
jako největší violoncellista současnosti.
Pro velký zájem jsou představení vždy rychle vyproda-
né a je proto lepší si vstupenky zakoupit co nejdříve. 
všechny informace o vstupenkách a k programu nalez-
nete na webových stránkách festivalu. 

www  .  dvorakovapraha.cz

Zapovězená skříňka
v prostorách Colloredo-Mansfeldského paláce se 
koná do 1. listopadu výstava Pandora’s vox/ ve-
ronika Holcová, klara kristalova, sandra vasquez 
de la Horra. výstava nese svůj název po známé 
postavě z řecké mytologie a představuje tvorbu 
tří různorodých umělkyň. česká autorka Holcová 
se hlásí k surrealismu, romantismu a symbolismu. 
kristalova je švédská umělkyně českého původu 
a pro její tvorbu jsou typické keramické plastiky, 
které vypovídají o traumatech v dospívání. německá 
autorka s původem z Chille vasquez de la Horra 
spojuje pomocí figurálních tužkových kreseb chillské 
legendy s evropskou literaturou. kresby v závěrečné 
fázi naimpregnuje voskem a tím vytváří zdánlivě 
posvátné objekty. Přestože tyto ženy mají odlišné 
zázemí a jiný kulturní základ, objevují se v jejich dí-
lech společné prvky existenciálního charakteru, které 
rozhodně stojí za prozkoumání.  www  .  ghmp.cz

3. VELETRH A FESTIVAL SOUČASNÉ FOTOGRAFIE

17. 10. 2015 | NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH
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VARVARA FAJER

ZLOČINY.ŽENY.DOC

Muzeum hlavního města Prahy
ve spolupráci s Labrys, o.p.s.,
a Národním muzeem
Na Poříčí 52, Praha 8
Denně kromě pondělí 9 – 18 hodin
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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
denně 9–12 a 13–17, pokladna tel. 233 107 718

www.strahovskyklaster.cz

Strahovský klášter je nejstarší 
premonstrátský klášter 
v Čechách
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zNovoměstská 
radnice  
na Karlově  
náměstí,  
Praha 2  

Delikatesy / 3. 10. 
festival evropských delikates   

Fashion / 10. a 11. 10. 
přehlídka módy a módních doplňků 

Novoměstský krajáč III / 24. 10. 
trh originálních českých výrobků 

Romantický novoměstský  
klavír 2015 / 23. 9. 
zahajovací koncert cyklu
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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!

http://www.divadlokomedie.cz
http://www.muzeumprahy.cz
http://www.strahovskyklaster.cz
http://www.nrpraha.cz
http://www.diamondmuseum.cz


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

A r c h i v  h l a v n í h o  m ě s t a  P r a h y
a  M u z e u m  h l a v n í h o  m ě s t a  P r a h y

1415−2015
25.9.2015 – 24.1. 2016

Clam-Gallasův palác
Husova 20, Praha 1

www.ahmp.cz, www.muzeumprahy.cz
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20. Pražský divadelní festival  
německého jazyka
5.— 29. 11.  2015

inz i-Prague 64x64_cj-Thf15.indd   1 19.08.15   22:40

LATERNA
MAGIKA

Kouzelný cirKus
legendy magicKé Prahy
cocKTail 012-The BesT oF
human locomoTion
Podivuhodné cesTy 
Julese verna

První 
multimediální
divadlo 
na světě

První 
multimediální
divadlo 
na světě

www.laterna.cz | info@laterna.cz
národní třída 4, Praha 1
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ŠKODA MUZEUMŠKODA MUZEUM

muzeum.skoda-auto.cz

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

Po–Ne, 09:00–17:00
GPS: 50°25’7.615”N, 14°54’50.838”E

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

24. - 26. 9. 2015

❙ Brána do Českého středohoří ❙ Nejhlubší mine- 
rální pramen v ČR – pramen Luna ❙ Zajímavé 
stavby architektů J. Kotěry, J. Mockera a K. Hil-
berta ❙ Poslední stavba arch. Benedikta Rejta 
– chrám sv. Mikuláše ❙ Nejhustší výskyt menhirů  
a energetických míst

LounyLouny

i n s p i r a c e  n a  ř e c e  O h ř e

Městské informační centrum
Pražská 95, 440 01 Louny, Tel.. +420 415 621 102
www.louny.eu
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http://www.ckrumlov.cz/opera
http://muzeum.skoda-auto.cz
http://www.hodinyaklenoty.cz
http://www.bluesalive.cz
http://www.louny.eu


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

 
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

SHOW NA LEDĚ PRO MALÉ I VELKÉSHOW NA LEDĚSHOW NA LEDĚ

JEN POCKEJ, 
ZAJICI!´

ˇ

2015
TOUR

WWW.JEN-POCKEJ-ZAJICI.CZ

17.10. BRNO - 7.11. CESKÉ BUDEJOVICE

21.11. OSTRAVA - 28.11. PARDUBICE

ˇ

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

ˇ

ÚČINKUJÍ: MICHAL NESVADBA A TOMÁŠ VERNER
SCÉNÁŘ: ALEXEJ KOTĚNOČKIN

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

Karlovarský kraj
ideální místo na výlety  
z Prahy po celý rok.

Na stránkách www.zivykraj.cz nabízíme informace 
o památkách, zajímavostech, lázeňských městech,  
přírodě, sportovním vyžití…

Zdroj fotografií:  
www.kvpoint.cz
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Objevte krásy jižní Moravy

Jižní Morava patří mezi nejnavštěvovanější regiony 
u nás. Svým návštěvníkům totiž umožňuje získat mno-
ho kulturních, sportovních i duchovních zážitků a potě-
ší tak všechny vaše smysly. V kraji naleznete místa plná 
dobrého jídla a pití, zvláště vína. Obdivovat budete jak 
přírodní tak i architektonické krásy. Na Jižní Moravě 
jsou 4 oblasti, které jsou zapsány v Seznamech světo-
vého kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Poho- 
stinná atmosféra, folklor a historie vás bude doprovázet 
na každém kroku. Vybrali jsme pár tipů, které vám  
mohou podzimní cestování a poznávání zpříjemnit.

Bachův varhanní podzim
V druhém největším městě republiky se začátkem 
října rozezní varhany tóny barokních skladeb. Šestý 
ročník mezinárodní přehlídky varhanní hudby si zvolil 
za své motto „hranice jako místo spojení“. Koncerty 
budou tak probíhat u nás i za hranicemi. Při prvním 
koncertě, konaném 6. října v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Brně, se představí Pier Damiano Peretti. 
Peretti je jediný Ital, který vyhrál slavnou anglickou 
soutěž St. Albans. Dále se v Brně můžete těšit na  
německého klarinetistu a saxofonistu Chriatiana  
Leitherera či mladého varhaníka Jiřího Kováře.

Westernové městečko
Svoji činnost zahájilo městečko už v roce 1994 a na-
chází se 36 kilometrů severně od Brna v Boskovicích. 
Areál je vybudovaný na místě bývalého pískolomu 
a věrně připomíná scenérie z dobrodružných filmů. 
V různých skrytých zákoutích můžete objevovat různé 
atrakce pro celou rodinu. Těšit se můžete na tema-
tická představení, koně, kovboje, indiány, anebo si 
vyzkoušet rýžování zlata. V krásném prostředí Western 
parku je i lanové centrum, které nabízí přes 43 středně 
obtížných překážek v korunách stromů. V městečku je 
možnost ubytování a v celé oblasti se platí originálními 
boskovickými dolary.

Pálavské vinobraní
Vinobraní znamená pro vinaře jednu z nejkrásnějších
částí roku, mohou totiž po ročním úsilí zahájit skli-
zeň hroznů. Toto období je samozřejmě oblíbené 
i u všech konzumentů vína. Na jeden ze svátků teku-
tých hroznů můžete vyrazit do města Mikulov,
které má dlouholetou vinařskou tradici. Od 11. do 
13. září na vás budou čekat kulinářské zážitky, tržni-
ce i oblíbený burčák. Doprovodný program kromě 
klasického folkloru, cimbálové muziky nabídne i kon-
certy populárních hudebníků. Pro rodiny s dětmi 
bude připraveno několik divadelních představení 
a mohou si vyzkoušet i základy tradičních řemesel. 
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Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého
vydání Léto 2015 zněla:  

1) v roce 1120, 2) Michael Josef Pojezdný, 3) siard 
nosecký. 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 odpovědi ze strany 7 posílejte do 14. října  
e-mailem na soutez@i-prague.info, nebo poštou  

na adresu redakce: i-Prague, Modrá 1979, 155 00, Praha 5.

Prague City Tourism:
◗ staroměstské náměstí 1, Praha 1
◗ rytířská 12,  Praha 1
◗ václavské náměstí, roh ul. Štěpánská, Praha 1 
◗ Malostranská mostecká věž, Praha 1 
◗ letiště v. Havla, terminál 1 a 2, Praha 6

www  .  praguewelcome.cz

Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism:
◗ vinohradská 46, Praha 2
◗ staroměstské náměstí 5, Praha 1

www  .  czechtourism.cz 

Národní agentura pro evropské vzdělávací  
programy
◗ na Poříčí 1035/4, Praha 1

www  .  naep.cz 

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

www  .  dpp  .  cz

Informační 
střediska

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

Okénko do zimy 
Kam v Praze

Advent v zámeckém areálu Ctěnice 
 www  .  muzeumprahy.cz

8. edice mezinárodního festivalu  
elektronické hudby Magnetic Festival  
 www  .  magneticfestival.com

Nejslavnější melodie z broadwayských  
muzikálů v podání České filharmonie 
  www  .  o2arena.cz

Umění v Krušnohoří 1250 – 1550 
ve Valdštejnské jízdárně www  .  ngprague.cz

Vystoupení černohorského kytaristy Miloše 
Karadagliće www  .  rudolfinum.cz

Klavírní recitál Milana Svobody www  .  fok.cz

Tradiční společenská událost Ples v Opeře
 www  .  plesvopere.cz

25. středoevropský veletrh cestovního ruchu 
Holiday World www  .  holidayworld.cz

Co se chystá mimo Prahu

Přehlídka animovaného filmu v Olomouci  
 www  .  pifpaf.cz

Fotografie Jana Svobody v Moravské galerii 
v Brně www  .  moravska-galerie.cz

Veletrh cestovního ruchu Go-Regiontour 
 www  .  bvv.cz

Světový pohár v biatlonu 2016 v Novém Městě 
na Moravě www  .  vysocina-arena.cz
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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.  www.hdk.cz
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Hlavní mediální partner
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90 dní v Praze 
vydání podzim 2015
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

•	 uzávěrka	tohoto	čísla	byla 
22. 8. 2015

•	 uvádíme	v té	době	dostupné	
informace

•	 změny	programů,	termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny

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

Foto: M. Šuková, Czechtourism,
Prague Welcome, Muzeum karla Zemana, 
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