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 PÁTEK
Linda/Samuel 

Tři čtvrtě století s humorem – průřez tvorbou humoristického kreslíře Pavla Kantorka 
Písecká brána, do 5. 9. www  .  piseckabrana.cz

 SOBOTA
Adéla 

Dožínky – program, v němž si lidé mohou vyzkoušet tradiční práce související se sklizní a obilím 
Ekocentrum Prales ve Kbelích, od 13:00 www  .  lhmp.cz

NEDĚLE
Bronislav 

F.O.O.D. piknik – rodinná akce v městském parku, s kuchařskou show a farmářskými stánky 
Park Ladronka, od 11:00 www  .  foodpiknik.cz

PONDĚLÍ
Jindřiška 

Ivan Král & Band – koncert hudebníka, který proslul jako baskytarista zpěvačky Patti Smith 
Střelecký ostrov, v 19:00 www  .  letnak.cz

 ÚTERÝ
Boris 

Vyšehrátky – interaktivní festival pro malé diváky zaměřený na loutkové a autorské divadlo 
Vyšehrad, do 10. 9. www  .  vysehratky.cz

 STŘEDA
Boleslav 

Vila Stiassni: proměny – výstava fotografií zachycujících známou vilu za různých časů a okolností 
Vila Stiassni v Brně, do 29. 10. www  .  vila-stiassni.cz

 ČTVRTEK 
Regína 

Betlémská kulturní noc – multižánrový program pod širým nebem, od čtení po koncerty 
Betlémské náměstí a okolí, od 15:00  www  .  gjf.cz

 PÁTEK
Mariana 

Vltava žije – audiovizuální festival na vodě, zakončený výpravnou multimediální show  
Náplavka v Českých Budějovicích, do 9. 9. www  .  vltavazije.cz

 SOBOTA
Daniela 

Sporťáček – náborová akce, na níž si mohou děti a mládež vyzkoušet různé druhy sportu 
Sportovní areál Hamr v Braníku, od 10:00 www  .  hamrsport.cz

 NEDĚLE
Irma 

Macocha – divadelní hra podle stejnojmenné sebereflexivní novely spisovatelky Petry Hůlové 
Studio Hrdinů, ve 20:00 www  .  studiohrdinu.cz

 PONDĚLÍ
Denisa 

Komorní koncert – houslista Josef Špaček a violoncellista Tomáš Jamník v koncertním duetu 
Winternitzova vila, v 19:00 www  .  loosovavila.cz

 ÚTERÝ
Marie 

Mime Fest – šestý ročník přehlídky české i zahraniční tvorby v oboru pantomimy 
Různá místa v Poličce, do 16. 9. www  .  mimefest.cz

 STŘEDA
Lubor

Vizionáři – výstava Lubomíra Typlta, který vyznává formální syrovost a obsahovou surovost 
Galerie U Betlémské kaple, do 4. 10. www  .  galerieubetlemskekaple.cz

 ČTVRTEK
Radka 

We're next – fashion show studentských návrhářů UMPRUM a akademie umění v Antverpách 
La Fabrika, v 17:00 www  .  werenext.eu

 PÁTEK
Jolana 

Šťastný Krtek – výstava jako oslava šedesátých narozenin oblíbené kreslené postavičky 
Chvalský zámek, do 3. 12. www  .  chvalskyzamek.cz

Září
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 SOBOTA

Ludmila
La Didone – novodobé nastudování barokní opery Antonia Boroniho, uvádí soubor Hof-Musici 
Zámecké divadlo v Českém Krumlově, do 17. 9. www  .  festival.krumlov.cz

 NEDĚLE
Naděžda 

Radnice dokořán – komentované prohlídky Staroměstské radnice, i běžně nepřístupných míst 
Staroměstská radnice, od 8:00 www  .  staromestskaradnicepraha.cz

 PONDĚLÍ
Kryštof 

Matisyahu – první sólový koncert amerického zpěváka a skladatele v Česku 
Lucerna Music Bar, ve 20:00 www  .  musicbar.cz

 ÚTERÝ
Zita 

Světový den nosorožců – program zoologické zahrady s připomínkou ohroženého druhu 
Zoo ve Dvoře Králové nad Labem www  .  zoodvurkralove.cz

 STŘEDA
Oleg 

60's aneb Šedesátky – hudební komedie o nadějné době a převratných časech minulého století 
Divadlo ABC, v 19:00 www  .  mestskadivadlaprazska.cz

 ČTVRTEK
Matouš 

Pastorale z Notre-Dame – koncert nevidomého varhaníka ze slavného pařížského chrámu 
Bazilika sv. Jakuba na Starém Městě, v 19:00 www  .  auditeorganum.cz

 PÁTEK
Darina 

Mezinárodní Den bez aut – poznávání a zážitky místo automobilů na jednodenní pěší zóně 
Štefánikova ulice na Smíchově, od 8:00 www  .  cistoustopou.cz/DenBezAut

 SOBOTA
Berta 

Václav Sivko – výstava knižního grafika a ilustrátora z cyklu Knihy se těžko vystavují 
Galerie Klementinum, do 2. 11. www  .  nkp.cz

 NEDĚLE
Jaromír 

Příští vlna / next wave – festivalová prezentace českého divadelního okraje a jiné alternativy 
Různá místa v Praze, do 1. 10. www  .  nextwave.cz

 PONDĚLÍ
Zlata 

Pocta Jarmile Novotné – operní gala jako připomínka výročí narození české pěvkyně 
Rudolfinum, ve 20:00 www  .  zamekliten.cz

 ÚTERÝ
Andrea

Periferie – baladická hra o zločinu, spravedlnosti a řádu od legionáře Františka Langera 
Divadlo na Vinohradech, v 19:00 www  .  divadlonavinohradech.com

 STŘEDA
Jonáš 

Zaha Hadid Architects: Unbuilt – výstava nerealizovaných projektů architektonického ateliéru 
Galerie Jaroslava Fragnera, do 29. 10. www  .  gjf.cz

 ČTVRTEK
Václav

Giacomo Puccini: Triptych – představení Slovenského národního divadla na festivalu Opera 2017 
Národní divadlo, v 19:00 www  .  festival-opera.cz

 PÁTEK
Michal

Fenomén Masaryk – výstava k osmdesátému výročí úmrtí prvního československého prezidenta 
Nová budova Národního muzea, do 31. 1. www  .  nm.cz

 SOBOTA
Jeroným 

Kolo pro život – závod horských kol určený pro širokou veřejnost, včetně dětských cyklistů  
Nové Město na Moravě, do 1. 10. www  .  kolopro.cz
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 NEDĚLE
Igor

Ubu králem: Svoboda! – slavná fraška v pojetí Divadla Husa na provázku, v hlavní roli M. Donutil 
Divadlo Archa, ve 20:00 www  .  divadloarcha.cz

 PONDĚLÍ
Olívie/Oliver

Obnova Pražského hradu 1918-1929 – výstava k výročí samostatného Československa 
Pražský hrad, do 31. 3. www  .  hrad.cz

 ÚTERÝ
Bohumil 

Ján Cikker: Juro Jánošík – představení Státní opery Banská Bystrica na festivalu Opera 2017 
Stavovské divadlo, v 19:00 www  .  festival-opera.cz

 STŘEDA
František 

Young for young – festival mladých divadel nejen pro mladé, program doplňují workshopy 
Městské divadlo v Mostě, do 7. 10. www  .  divadlo-most.cz

 ČTVRTEK
Eliška 

Mezi nebem a zemí – duchařská anglická komedie o manželství a andělech v režii Petra Hrušky 
Divadlo Na Fidlovačce, v 19:30 www  .  fidlovacka.cz

 PÁTEK
Hanuš 

Příběhy země – promítání dokumentárních filmů o přírodě i pokroku, doplněné besedami 
Různá místa v Praze, do 12. 10. www  .  pribehyzeme.cz

 SOBOTA
Justýna

Podzim v Ratibořicích – prohlídky zámku s tematickou výzdobou, včetně nepřístupných sklepení 
Zámek Ratibořice, do 8. 10. www  .  zamek-ratiborice.cz

 NEDĚLE
Věra 

Den otevřených dveří – Muzeum pražského vodárenství zpřístupní historické vodovody 
Muzeum pražského vodárenství, od 7. 10. www  .  pvk.cz

 PONDĚLÍ
Štefan/Sára

Radůza – koncert české písničkářky, na němž připomene album Marathon - příběh běžce 
Divadlo bez zábradlí, v 19:00 www  .  raduza.cz

 ÚTERÝ
Marina

Magdalena Kožená a Antonio El Pipa – koncert přední české pěvkyně s hvězdou flamenca 
Rudolfinum, v 19:30 www  .  kozena.cz

 STŘEDA
Andrej 

Malá mořská víla – baletní příběh podle pohádky H. Ch. Andersena o lásce a obětech 
Divadlo J. K. Tyla v Plzni, v 10:00 www  .  djkt.eu

 ČTVRTEK
Marcel 

Parta Hic znovu zasahuje – satira brněnského divadla Komediograf o české politické scéně 
Divadlo Dobeška, v 19:30 www  .  divadlodobeska.cz

 PÁTEK
Renáta 

Symposion Ludvíka Salvátora – mezinárodní vědecko-badatelské setkání s přednáškami 
Zámek Brandýs nad Labem, do 15. 10. www  .  ludviksalvator.cz

 SOBOTA
Agáta 

Deskohraní – festival plný deskových i karetních her a turnajů pro dospělé i dětské hráče 
Tyršův dům, do 22. 10. www  .  deskohrani.cz

 NEDĚLE
Tereza

Dýňový podzim – výstava stovek dýní s plody od deseti centimetrů až po pětadvacet kilo 
Botanická zahrada, do 22. 10. www  .  botanicka.cz
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Jatka78 je multifunkční kulturní prostor, divadelní 
sál, malá scéna, tréninková hala, zkušebna, galerie 
a bar. Místo s ideálními podmínkami pro nový cirkus, 
tanec, nonverbální, alternativní a  loutkové divadlo, 
domovská scéna Cirku La Putyka, 11:55 [zapětdvanáct] 
a 420PEOPLE. Prostor otevřený českým i zahraničním 
souborům, uzpůsobený pro rezidenční projekty 
a  představení, workshopy, konference, diskuze, 
přednášky, výstavy a happeningy.

Vylosujeme tři správné odpovědi. Výherce odměníme 
volnými vstupenkami na  představení souboru 11:55  
(11. prosince) nebo Divadla Vosto5 (18. prosince). Soutěžit 
můžete do   15. listopadu 2017. Řešení posílejte e-mai-
lem na adresu: soutez@i-prague.info. V předmětu uveďte:  
Soutěž Jatka78. Nezapomeňte uvést telefon a adresu.

Soutěž  
s dárkem

Soutěž s kulturním  
prostorem Jatka78

Soutěžní otázky: 
1.  Kde sídlí Jatka78?
2.  Podle čeho Jatka78 získala svůj název?
3.  Který soubor je hlavním rezidentem 

Jatek78?

 PONDĚLÍ
Havel

Life Sciences Film Festival – přehlídka dokumentů na téma zemědělské a potravinářské vědy 
Česká zemědělská univerzita, do 20. 10. www  .  lsff.cz

 ÚTERÝ
Hedvika

Jsem Jehuda Bacon – holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu 
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, do 31. 12. www  .  npmk.cz

 STŘEDA
Lukáš

Před očima – výstava snímků, na nichž mladí dokumentární fotografové zachytili dnešní Irák 
Centrum DOX, do 8. 1. www  .  dox.cz

 ČTVRTEK
Michaela 

Lunchmeat Festival – přehlídka současné elektronické hudby a audiovizuálních projektů 
Veletržní palác, do 21. 10. www  .  lunchmeatfestival.cz

 PÁTEK
Vendelín 

Struny podzimu – mezinárodní hudební festival, hrají Herbie Hancock nebo The Gloaming
Různá místa v Praze, do 9. 11. www  .  strunypodzimu.cz

 SOBOTA
Brigita 

FOTOEXPO – pátý ročník veletrhu a festivalu současné fotografie, besedy a workshopy 
Národní dům na Vinohradech v Praze www  .  fotoexpo.cz

 NEDĚLE
Sabina

Stivín věčně živý 50 + 25 – koncert k životnímu jubileu jazzového multiinstrumentalisty 
Studio Ypsilon, v 19:30 www  .  ypsilonka.cz

 PONDĚLÍ
Teodor 

Jak Krtek ke kalhotkám přišel – interaktivní program pro děti o textilních řemeslech a technikách 
Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, do 24. 10. www  .  muzeumbn.cz

 ÚTERÝ
Nina 

Podoby a příběhy – výstava portrétů a osobních předmětů k projektu Rok renesanční šlechty 
Šternberský palác (Národní galerie), do 4. 3. www  .  ngprague.cz

 STŘEDA
Beáta  

Ji.hlava – jednadvacátý ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů 
Různá místa v Jihlavě, do 29. 10. www  .  ji-hlava.cz

 ČTVRTEK
Erik 

Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě – večer hudby a příběhů jazzového kytaristy Rudyho Linky 
Ústřední budova Městské knihovny, v 19:30 www  .  mlp.cz

 PÁTEK
Šarlota/Zoe

Cti otce svého a miluj ženu svou – literární večer o příběhu tajné svatby na zámku Březnice 
Zámek Březnice, v 19:00 www  .  zamek-breznice.cz

 SOBOTA
Státní svátek 

Trvalky – autorská dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř slaví padesát let spolupráce  
O2 arena, ve 13:00 a 17:00 www  .  o2arena.cz

 NEDĚLE
Silvie

Don Giovanni s Plácidem Domingem – slavný pěvec diriguje slavnou Mozartovu operu 
Stavovské divadlo, v 19:00 www  .  domingomozartprague.cz

 PONDĚLÍ
Tadeáš 

Pohřeb až zítra – komedie Natalie Kocab o rodině, hrají Luboš Veselý či Robert Jašków 
Švandovo divadlo, v 19:00 www  .  svandovodivadlo.cz

 ÚTERÝ
Štěpánka 

Partitura – festival komunitního divadla pro děti, spojený s putováním za pražskou kulturou 
Studio Alta, do 8. 11. www  .  altart.cz
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Listopad

 STŘEDA
Felix 

Hollar dnes – výstava věnovaná tvorbě současných členů Sdružení českých umělců grafiků  
Obecní dům, do 20. 1. www  .  hollar.cz

 ČTVRTEK
Pam. zesnulých

Praga Cantat – mezinárodní soutěž pěveckých sborů s cenou Grand Prix 
Národní dům na Vinohradech, do 5. 11. www  .  bohemiafestival.cz

 PÁTEK
Hubert 

Dětská planeta – veletrh hraček, her a dětských potřeb, s doprovodným programem pro děti 
Výstaviště Praha Holešovice, do 5. 11. www  .  incheba.cz

 SOBOTA
Karel/Karla

Úklid lesa – každoroční dobrovolnická akce v okolí hradu Landštejna, zakončená táborákem 
Hrad Landštejn, od 9:00 www  .  hrad-landstejn.cz

 NEDĚLE
Miriam 

200 let poštovní schránky – výstava seznamující s historií poštovních schránek na našem území 
Poštovní muzeum, do 25. 2. www  .  postovnimuzeum.cz

 PONDĚLÍ
Liběna 

Ostrava v Praze – přehlídka inscenací z repertoáru ostravských scén na pražských jevištích 
Různá divadla v Praze, do 8. 11. www  .  vpraze.ostrava.cz

 ÚTERÝ
Saskia 

Pavel Baňka: Blízkost – výstavní sonda do fotografických cyklů svérázného solitéra
Galerie hlavního města Prahy, do 7. 1. www  .  ghmp.cz

 STŘEDA
Bohumír 

Týden vědy a techniky – popularizace vědních oboru na téma „česká věda hýbe světem“ 
Různá místa v Praze, do 12. 11. www  .  tydenvedy.cz

 ČTVRTEK
Bohdan 

Směle ber hračku Směr – výstava věnovaná české tradici výroby hraček   
Muzeum hlavního města Prahy, do 31. 12. www  .  muzeumprahy.cz

 PÁTEK
Evžen 

Georges Kars – výstava obrazů českého malíře, který tvořil v první polovině 20. století ve Francii 
Výstavní síň Mánes, do 29. 11. www  .  aloos.cz

 SOBOTA
Martin 

Svatý Martin v Jihlavě – kostýmní svatomartinský průvod inspirovaný místní pověstí 
Ulice Matky Boží a Masarykovo náměstí, od 8:00 www  .  havirskypruvod.cz

 NEDĚLE
Benedikt 

Velká kunratická – jeden z nejstarších běžeckých závodů v Čechách, výběr různých délek tratě 
Kunratický les, od 8:30 www  .  velkakunraticka.cz

 PONDĚLÍ
Tibor 

Festival spisovatelů – čtení a debaty s literáty z celého světa, s podtitulem A příště už oheň 
Různá místa v Praze, do 15. 11. www  .  pwf.cz

 ÚTERÝ
Sáva 

Noor – výstava fotografií z agentury Noor, která sdružuje fotožurnalisty a dokumentaristy 
Czech Photo Centre, do 3. 12. www  .  czechpressphoto.cz

 STŘEDA
Leopold 

Jsme v pohodě – hra o předsudcích s Lucií Juřičkovou, Janou Bouškovou či Patrikem Děrglem 
Národní divadlo, ve 20:00 www  .  narodni-divadlo.cz
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ČTVRTEK
Otmar 

Den poezie – připomínka básníka K. H. Máchy a poezie vůbec, s podtitulem Labyrint světa 
Různá místa v Česku, do 26. 11. www  .   denpoezie.cz

PÁTEK
Mahulena

Volný vstup do Národní galerie – zpřístupnění stálých expozic v den státního svátku 
Objekty Národní galerie www  .  ngprague.cz

SOBOTA
Romana 

Noc divadel – možnost nahlédnout do zákulisí divadelních scén s doprovodným programem 
Různá divadla v Česku www  .  nocdivadel.cz

NEDĚLE
Alžběta 

Minerály Brno – druhý ročník prodejní výstavy, jedna z největších mineralogických akcí v ČR 
Výstaviště v Brně, od 18. 11.  www  .  mineralybrno.cz

PONDĚLÍ
Nikola 

Klavírní festival Rudolfa Firkušného – koncerty Andreie Gavrilova, Davida Fraye či Tomáše Víška 
Různá místa v Praze, do 28. 11. www  .  firkusny.cz

ÚTERÝ
Albert 

Muž s hořící hřívou – výstava zaměřená na surrealistickou tvorbu Emila Filly a jeho současníků 
Museum Kampa, do 11. 2. www  .  museumkampa.cz

STŘEDA
Cecílie 

Festival francouzského filmu – přehlídka představující francouzskou kinematografii 
Různá kina v Praze, do 29. 11. www  .  festivalff.cz

ČTVRTEK
Klement 

Mezinárodní den flamenka – program k oslavám typického andaluského tance 
Různá místa v Praze, do 26. 11. www  .  denflamenka.cz

PÁTEK
Emílie 

Hudecké dny – přehlídka lidových cimbálových muzik Slovácka, pořádá Slovácký krúžek 
Stará Břeclav, do 25. 11. www  .  slovackykruzek.cz

SOBOTA
Kateřina 

Kolem světa – reportáže, besedy i projekce na festivalu pro cestovatele a o cestování 
Clarion Congress Hotel Prague, do 26. 11. www  .  kolemsveta.cz

NEDĚLE
Artur 

Adventní koncert II – hornistka Kateřina Javůrková hraje se souborem In modo camerale 
Rudolfinum, v 19:30 www  .  ceskafilharmonie.cz

PONDĚLÍ
Xenie

Laco Déczi & Celula New York – koncert trumpetisty s pověstí „enfant terrible“ hudební scény 
Balbínova poetická hospůdka, ve 20:00 www  .  balbinka.cz

ÚTERÝ
René 

Pocta invenci – výstava představující tvorbu architekta, malíře i grafika Vlastislava Hofmana 
Dům umění v Ostravě, do 3. 1. www  .  gvuo.cz

STŘEDA
Zina 

Tata Bojs – nezaměnitelná kapela připomíná na turné své zásadní album Futuretro 
Palác Akropolis, v 19:00 www  .  palacakropolis.cz

ČTVRTEK
Ondřej 

Zimohraní – hudební festival, který zahájí irské a skotské písně v podání skupiny Asonance 
Divadlo Hybernia, do 6. 1. www  .  zimohrani.cz
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  podzimsprahou1

Instagram MČ Praha 1:

 @mc_praha1  

SOUTĚŽ

SDÍLEJTE 
své podzimní 

fotografie 
s motivem Prahy 1 

na Instagramu! 

Soutěž potrvá od 23. 9. do 21. 12. 2017 nebo do vyčerpání zásob.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:
1. Lajkni Facebook: www.facebook.com/praha1cz 
2. Začni sledovat Instagram MČ Praha 1: @mc_praha1
3. Opatři fotografii hashtagem: #podzimsprahou1
Každý může poslat do soutěže maximálně 3 fotografie.

Každá
desátá 
fotografi e 
VYHRÁVÁ SELFIE TYČ!
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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

S
trah

ovsk
ý k

lášter

Strahov

Pražské Hradčany nabízejí několik zajímavých kultur-
ních a  architektonických památek. Jedna z  význam-
ných dominant je Strahovský klášter. Ten je plně 
funkční do dnešních dnů a nabízí všem příchozím ne-
opakovatelný pohled na  církevní i  světskou historii 
českých zemí. Ke  klášteru se nejlépe dostanete ze 
zastávky tramvaje Pohořelec nebo můžete vystoupat 
z  nádvoří Pražského hradu přes Hradčanské náměstí, 
kolem Loretánského náměstí a Černínského paláce. 
Královská kanonie premonstrátů na  Strahově byla 
založena již v roce 1143 a od té doby je klášter téměř 
nepřetržitě centrem řádu pro Čechy a Moravu. Odtud 
se členové, kromě studia a  výuky noviců a  kleriků, 
věnují i správě dalších far a objektů po celé republice. 
V  tamní barokní bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
se každý den od 18 a v neděli také od 10 hodin koná 
bohoslužba. Tento svatostánek boží je výjimečný neje-
nom svou výzdobou i oltáři, ale také uložením ostatků 
zakladatele řádu sv. Norberta v severní boční lodi. 
Při založení kláštera vznikla knihovna, která dnes obsa-
huje přes 300 000 knih a akademických prací. Je tak jed-
nou z  mála historických a  dosud fungujících knihoven 
na světě. Původní fondy, které přetrvaly války a požáry, 
se dočkaly v 17. století důstojného uložení v barokním 
Teologickém sálu. Tento monumentální prostor korunu-
jí stropní malby rámované bohatou štukovou výzdobou. 
Kolem stěn stojí původní dřevěné police naplněné 
historickými svazky knih. Teologický sál je unikátní 
také sbírkou glóbů z 16. a 17. století. V sále se nachází 
i dochované kompilační kolo z roku 1678, které sloužilo 
k  sestavování textů. Jak se knihovna rozrůstala, vznikl 

Objevujte a poznávejte jedinečná  
umělecká díla a historické poklady  
ve Strahovské knihovně

během konce následujícího století další sál nazvaný 
Filosofický. V této ohromné aule vás především upoutá 
nástropní malba vídeňského malíře Maulbertsche. Mal-
ba vytvořená během šesti měsíců zobrazuje vývoj věd 
a  náboženství v  jejich vzájemném ovlivňování od  nej-
starších dob až do doby založení sálu. 
Ke knihovně náleží i Kabinet kuriozit, který lze stručně 
popsat jako předchůdce novodobých přírodovědných 
a  historických muzeí. Jsou zde sbírky převážně moř-
ské fauny, hmyzu, různých minerálů, archeologických 
nálezů i zbraní. Mezi jednu z největších kuriozit patří 
fantaskní dráček, vyráběný speciálními řezy z rejnoka. 
Ve spojovací chodbě, kterou procházíte mezi jednot-
livými sály, je v  současnosti umístěna expozice do-
kumentující vývoj knižní vazby. Vedle premonstrátů 
v klášteře působí při knihovně i Památník národního 
písemnictví. V  klášteře lze projít také obrazárnu se 
stálou expozicí obrazů z  období 14. až 19. století 
a tzv. konvent anebo navštívit některou z dočasných 
výstav. Dále si můžete prohlédnout i přilehlé zahrady, 
které vám nabídnou výhled na místní vinice. 
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Co se děje v Praze
Dvě výstavy o  exilu. I  jako příspěvek do  aktuální 
diskuse kolem migrační krize se dají brát dvě výstavy, 
které se nezávisle na  sobě zabývají tématem nedob-
rovolného opuštění domova, nebo dokonce vlasti. 
Památník národního písemnictví se vrací do  situace 
před sto lety, kdy se mnozí rozhodli odejít z bývalého 
carského Ruska, tisíce z nich přišly do tehdejšího Čes-
koslovenska. Výstava ukazuje, že exulanti znamenali 
také kulturní a intelektuální obohacení svého nového, 
byť třeba dočasného, domova. S  jejich Zkušeností 
exilu, jak zní název výstavy, je možné se v Letohrádku 
Hvězda seznámit do 29. října. 
Centrum současného umění DOX si pro výstavu vybra-
lo naopak téma poměrně nedávné – ruskou okupaci 
Krymu před třemi lety a  vpád ruských vojsk na  vý-

Piknik na střeše Národního zemědělského muzea. 
Národní zemědělské muzeum zpřístupnilo návštěvní-
kům střešní terasu na  budově v  Holešovicích. Vyhlíd-
ka s  piknikovým trávníkem bude navíc v  budoucnu 
propojena s  expozicí Živá zahrada. Otevření terasy 
veřejnosti je zakončením celkové rekonstrukce, jejímž 
cílem bylo stavbu co nejvíce přiblížit původnímu návr-

Pražská historie
v geolokační
hře
Poměrně populárním trávením volného času je dnes 
geocaching. Těm, kterým nestačí „jen“ hledat, by 
se mohla zalíbit hra GEOFUN. Mobilní aplikace pro 
chytré telefony a tablety k hledání přidává ještě plnění 
zábavných úkolů, jejich zadání ale hráč zjistí až na místě. 
Mohou být fyzické, vyžadovat přemýšlení nebo prověřit, 
do jaké míry je účastník ochoten se ztrapnit.
Hra je spojena s  Prahou a  její historií i  pověstmi. 
Hráči ke  konkrétním místům dostanou i  „průvodce“: 
můžou zachraňovat s  bílou paní bezhlavého rytíře 
v  Nerudovce nebo se stát učněm mistra Jana Husa 
v  Betlémské kapli. Zvídavé povahy se dozvědí, jak to 
bylo s neviňátkem z Karlova mostu, objeví v Malešicích 
jeden z  divů pražského světa, dokonce se při luštění 
tajné šifry naučí klínové písmo. Umělecké typy si 
můžou zkusit opravit hodiny svatovítské katedrály, 
případně se na  Petříně stát předlohou pro umělecké 
dílo. Dobrodružné povahy mají šanci usilovat na Malé 
Straně o  ruku princezny, pomáhat tamborovi v  bitvě 
u  Štěrbohol či se připojit k  operaci Anthropoid 
a  připravovat atentát na  zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha. Za  dopadení 
lupiče z  vily bratří Čapků je dokonce čeká odměna: 
mají možnost nahlédnout do  interiéru této jinak 
nepřístupné budovy. 
K dispozici je více než 
desítka her, aplikaci 
lze stáhnout zdarma 
pro operační systémy 
Android a iOS na:
www.geofun.cz
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Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  
Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  www.facebook.com/NRpraha

Street Food Pop Up / skvělé pouliční jídlo  
5. 9. - 26. 9. / vždy v úterý 11 - 14 h 

Výstavy / Galerie v přízemí / Věž  
do 10. 9. / Můj krásný svět / Pavel Švácha
15. 9. - 15. 10. / Martin Frind / Obrazy
21. 9. - 15. 10. / Plný kontakt / Full Contact
20. 10. - 26. 11. /  Zdeněk Šputa /  

Obrazy a plastiky  

Koncerty / Komentované prohlídky

chodní Ukrajinu. Podle oficiálních statistik tato situace 
vyhnala ze svých domovů dva miliony lidí. Výstavní 
projekt se snaží přiblížit, co pro lidi znamená vytržení 
z  jejich kořenů. Rekonstrukce paměti začíná v  DOX 
22. září a potrvá do 20. listopadu.

hu architekta Milana Babušky z  roku 1937. Novinkou 
jsou také tři stálé expozice. První z nich nazvaná Voda 
v  krajině interaktivně představuje „příběh vody“. Obří 
mapa republiky návštěvníkům ukazuje, jak vypadá 
hospodaření s vodou. Zjistit mohou také, jaký vliv má 
voda na  život i  ráz krajiny v  jednotlivých oblastech. 
Objevovna, další z nově otevřených expozic, je jednou 
velkou laboratoří. Zájemci o pokusy všeho druhu v ní 
mohou bádat a  zkoumat. Určena je především školá-
kům. Pokusům trochu jiného druhu je pak vyhrazeno 
Gastrostudio. Sloužit má jako tréninkové místo pro 
kuchaře a  cukráře národního týmu. Jejich tréninky 
mohou návštěvníci sledovat na obrazovkách před stu-
diem, mají ale možnost se o kulinářském umění přiučit 
i něco prakticky, pokud si vyberou některý z muzejních 
kurzů vaření. Všechny novinky jsou součástí tzv. Oživo-
vání, s nímž začalo muzeum před dvěma lety.
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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

Tradiční plavby

ZOO, Slapy, Mělník

Pravidelné plavby

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

www.paroplavba.cz

PPS_iPrague_64x131.indd   1 23.05.16   18:52

•  21. 9.  Kimono Show MOMI, v parku Portheimka 
od 20 hodin 

•  28. 9.   Sladké baroko na Portheimce, 2. ročník 
gastronomické slavnosti v parku Portheimka  
od 10 do 17 hod. 

•  7. 9. – 30. 9.  Chemistry gallery, obrazy 
•  7. 9. – 29. 10.  Krysáci, Výstava o hlodavcích  

ze smetiště poblíž Vizovic 
•  8. 9. – 30. 9.  Ladislav Kuklík, Tajemství divočiny

•  4. 10. – 29. 10.  Jasan Zoubek,  sochy
•  6. 10. – 29. 10.  Karel Machálek, obrazy 60. let 

a plakáty 
•  14. 10.   Slavnosti škol Prahy 5,  v parku Portheimka 

od 10 do 15 hod. 
•  25. 10.   Alžbětinská serenáda,  koncert

•  1. 11. – 30. 11.  Jan Kanyza, obrazy 
•  3. 11. – 30. 11.  Ringhofferové, 200. výročí narození 
•  2. 11. – 30. 11.  Múzy dětem, aukční výstava

www.galerieportheimka.cz

úterý až neděle 13   –18 hodin

Výstavní program
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www.fotoexpo.cz
NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH
PRAHA

21. 10. 2017
SOUČASNÉ FOTOGRAFIE

5. VELETRH A FESTIVAL

5.–8. 10. 2017
www.forinterior.cz

VELETRH NÁBYTKU A INTERIÉRŮ

OFICIÁLNÍ VOZY

INTERIOR_17_64x30,5.indd   1 17.08.17   14:19
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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:

o Pavlu Bobkovi  do 16. 9.

o Jonáš klubu při divadle 
Semafor  20. 9. – 18. 11.

o Čs. beatových festivalech 
1967–68  od 22. 11.

www.festival-opera.cz

13. ROâNÍK FESTIVALU HUDEBNÍHO DIVADLA

PRAHA 13. ZÁ¤Í 2017 – 5. LISTOPADU 2017

Od baroka do souãasnosti.
Nejlep‰í operní inscenace 

z âeské a Slovenské 
republiky! Národní divadlo,

Stavovské divadlo, âeské
muzeum hudby ad.

in-prague-2017  17.7.2017 18:42  Stránka 1

22. Mezinárodní festival sólového 
piana – sólové recitály

Proběhne ve dnech
28. a 29. 11. a  5. a 6.12. 

v Nuselské radnici, Táborská 30, Praha 4

Informace na www.jmw.cz  
nebo www.pjmusic-eshop.cz
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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.

Navštivte středověký
stříbrnů důl v Kutné Hoře 
- královském horním městě
s bohatou historií.  
- 1 hodina od Prahy

Rezervujte si prohlídku na:
e-mail: objednavky@cms-kh.cz 
mobil: +420 733 420 366
on-line rezervace: www.cms-kh.cz

prague_cz.indd   1 22. 8. 2017   12:16:51

VÁCLAVSKÁ
POUŤ

v í c e  n a  w w w . l o k u l . n e t

W O H N O U T
LAURA A JEJÍ TYGŘI
ABBA STARS REVIVAL
HANKA KŘÍŽKOVÁ A TOMÁŠ SAVKA 

MONIKA IMMROVÁ – ČLENĚNÍ (sochy)
7. 9. – 7. 10. 2017

 
PETER MÄRKLI – ARCHITEKTURA

11. 10. – 12. 11.
 

MIROSLAW BALKA
29. 11. – 31. 12. 2017

Galerie současného umění a architektury
/ Dům umění České Budějovice

www.dumumenicb.cz

Nám. Přemysla Otakara II. 127/38
370 01 České Budějovice
 denně kromě pondělí 10–13, 13:30–18

h 
Aktuální
výstavy
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„Historie – víno – hudba – folklór“
Město při hranicích s Rakouskem je proslulé především 
barokním zámkem, vinařstvím a folklórem. Valtice jsou 
součástí unikátního Lednicko-valtického areálu, který 
byl v roce 1996 zapsán na seznam míst Světového 

a kulturního dědictví UNESCO. Valtice a víno, to jsou dva 
pojmy, které k sobě nerozlučně patří již stovky let.  

Proslulé vinné sklepy, tradiční výrobci vína, vinařské 
instituce i lákavé vinařské akce.  

To všechno jsou Valtice – hlavní město vína.

30. září - 14. října
LEDNICKO / VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL

6. října - 7. října
VALTICKÉ VINOBRANÍ 2017

www.valtice.eu

Dvě století služby vědě a  kultuře si v  letošním 
roce připomíná Moravské zemské muzeum. Stej-
nojmenná výstava na  podzim završuje celoroční 
oslavy této významné instituce.
Osvícenství přineslo v  17. a  18. století obrat myšlení 
k  rozumu, vzdělávání a  touze po  poznatcích. Řada 
věd v  té době proto zaznamenala nebývalý rozmach. 
Potřeba opřít vědecké zkoumání o ucelenější studium 
historie a  přírody vedla pak na  počátku 19. století 
v  habsburské monarchii ke  vzniku nových vědeckých 
institucí – muzeí. Jedním z nich bylo Moravské zemské 
muzeum, o jehož založení se mluvilo už od roku 1803. 
Je druhou největší (po Národním muzeu v Praze) a ta-
ké druhou nejstarší (po  Slezském zemském muzeu) 
muzejní institucí v České republice.
Zřízení Moravského zemského muzea schválil císař Fran-
tišek I. císařským dekretem z 29. července 1817. Na jeho 
počest se muzeum do  začátku 20. století jmenova-
lo Františkovo. Souhlas panovníka obsahoval rovněž 
souhlas s  bezúplatným převodem Biskupského dvora, 
který spravovalo olomoucké arcibiskupství, k  užívání 

Co nabízí další objekty muzea?
Biskupský dvůr byl prvním sídlem Moravského zem-
ského muzea. V různorodém souboru budov jsou dnes 
umístěny stálé expozice Fauna Moravy a  Akvárium 
sladkovodních ryb, s důrazem na ochranu přírody.
Palác šlechtičen sloužil kdysi pro výchovu opuš-
těných šlechtických a  měšťanských dívek, dnes je 
využíván jako prostor pro krátkodobé výstavy. Do   
22. října si tu můžete prohlédnout kresby Jiřího Win-
tera Neprakty nebo bronzové bohatství afrického krá-
lovství Benin. Do 1. října pak trvá výstava o recyklaci.

Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou 
doplňuje stálou expozici i krátkodobými výstavami. 
Do konce září se tu připomínají památky, které ze-
jména v příhraničních oblastech čekají na záchranu.
Pavilon Anthropos je místem vyhrazeným pro 
nejranější období lidských dějin. Poznat zde můžou 
zájemci 27. září neandrtálský jídelníček a  25. října 
se seznámit s neandrtálskou estetikou a sociálním 
chováním. Přednášky jsou doprovodným progra-
mem k dlouhodobé výstavě Vítejte u neandrtálců.

200 let Moravského zemského muzea
pro muzejní potřeby. Inventář muzea se začal shroma-
žďovat už o deset let dříve, i díky darům šlechtických 
zakladatelů. Sbírkový fond v dubnu 1945 poznamenal 
požár na zámku v Mikulově, kam byly sbírky převezeny 
v obavách před blížící se frontou. Nicméně dnes muze-
um uchovává přes šest milionů sbírkových předmětů 
z oborů přírodních a společenských věd. K nejvzácněj-
ším patří téměř třicet tisíc let stará soška Věstonické 
venuše. Ročně do muzea zavítá 160 tisíc návštěvníků.

Výročí v Dietrichsteinském paláci
Od  září loňského roku do  ledna příštího roku před-
stavuje muzeum postupně odborná oddělení histo-
rického, přírodovědného a  uměnovědného muzea. 
Každému oddělení je na prezentaci vyhrazen měsíc. 
Od 9. září je v paláci otevřena výstava 200 let služby 
moravské kultuře a  vědě. Připomíná nejstarší sbír-
kové fondy, historické souvislosti založení muzea 
i osobnosti, které ho iniciovaly. Od stejného data je 
návštěvníkům také zpřístupněna nová stálá expozice 
Středověká křižovatka: Morava ve 20. století.
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Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého  
vydání Léto 2017:  

soutěž se Strahovskou knihovnou: 1) dendrologická 
knihovna (spojovací chodba, Kabinet kuriozit); 2) počátek 

moudrosti je bázeň před Bohem (Teologický sál). 
Jména výherců najdete na www.i-prague.info.

Řešení soutěže ze strany 5 spolu s kontaktními údaji  
posílejte do 15. listopadu 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

Okénko do zimy
Kam v Praze

Výstava rokokového malíře Norberta Grunda
 www  .  ngprague.cz

Mikulášská nadílka v muzeu www  .    nzm.cz

Koncertní oslava 55 let existence kapely 
Olympic www  .   o2arena.cz 

Česká cena za architekturu   www  .   gjf.cz

Předvánoční koncert České filharmonie   
 www  .   ceskafilharmonie.cz

Pán prstenů: Návrat krále – film za doprovodu 
orchestru www  .   o2arena.cz

Premiéra opery o spisovateli Bohumilu 
Hrabalovi   www  .   narodni-divadlo.cz

Festival japonského filmu a kultury    
 www  .   eigasai.cz

Rozsáhlá retrospektiva výtvarníka Kamila 
Lhotáka www  .  obecnidum.cz

Co se chystá mimo Prahu

Vánoční koncert v klášteře Kladruby 
 www  .   klaster-kladruby.cz

Labutí jezero v nastudování Royal Moscow 
Balletu v Ostravě  www  .   dolnivitkovice.cz

Výstava v Brně o výstavbě panelových sídlišť 
za socialismu www  .   moravska-galerie.cz

Novoroční výstup na hrad Helfštýn 
 www  .  helfstyn.cz

Soutěž s ročním speciálem Kalendář 365 dní 
Správné řešení přiřazovací soutěže:

1. Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi • 2. Kláštery Český 
Krumlov • 3. Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně 

(Hornický skanzen Mayrau) • 4. Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav • 5. Žirovnice • 6. Muzeum MHD V Praze • 7. Dačice 

• 8. hrad Bouzov • 9. Chrám chmele a piva v Žatci  
• 10. Botanická zahrada v Praze • 11. Musée Grévin v Praze  

• 12. Muzeum Vysočiny Třebíč.

14. - 16. 9. 2017
Výstaviště Praha - Holešovice

www.hodinyaklenoty.cz
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KAŽDÝ SI VYBERE!

Vstupenky 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

AMERICKÝ MUZIKÁL

NOVÝ HIT

AUTORA 

MUZIKÁLU

CARMEN!

SISTER ACT Is presented through special 
arrangement with Music Theatre International (MTI). www.MTIShows.com

90_dni_198x131_vsechny muzikaly.indd   1 21.08.17   9:38
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90 dní v Praze 
vydání podzim 2017
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

• uzávěrka tohoto čísla byla 
20. 8. 2017

• uvádíme v té době dostupné 
informace

• změny programů, termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny

Foto: Památník národního písemnictví  
(Milan Kuzica); Archiv Moravského  
zemského muzea; Národní zemědělské 
muzeum; Národní galerie v Praze; 2media; 
Městská divadla pražská; Prague City Tourism 
a obchodní partneři

Sazba: AlineaPrint

Vydavatel: Milan Beniš

MK ČR E 17510
Elektronickou podobu 90 dní v Praze najdete na www.i-prague.info
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