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 NEDĚLE
Linda/Samuel 

Chaloupka na vršku – výstava podle večerníčku přibližuje koloběh přírody a lidové tradice
Chvalský zámek, do 24. 11.  www  .   chvalskyzamek.cz

 PONDĚLÍ
Adéla 

Mirek Kaufman – autorovy obrazy, práce na papíře a deníkové záznamy z posledního období   
Topičův salon, do 27. 9.   www   .   topicuvsalon.cz

ÚTERÝ
Bronislav 

Macbeth – předpremiéra nejtemnější Shakespearovy tragédie o zhoubném pokušení moci
Divadlo v Celetné, 19:30   www   .  divadlovceletne.cz

STŘEDA
Jindřiška 

Ariana Grande – americká zpěvačka přijíždí do Prahy, aby představila nedávnou desku Sweetener
O2 arena, 19:30  www   .   o2arena.cz

 ČTVRTEK
Boris 

Adam Štech – výstava malíře mladé generace, který pracuje s principem polarity a nesourodosti  
DSC Gallery, do 11. 10.   www  .  dscgallery.com

 PÁTEK
Boleslav 

Ortenova Kutná Hora – 26. ročník kulturního festivalu doplněného o soutěž mladých básníků  
Různá místa v Kutné Hoře, do 8. 9.   www  .  okhfestival.blogspot.com

 SOBOTA 
Regína 

Deset let rozhledny – celodenní program se zábavou a adrenalinem k výročí otevření
Akátová věž Výhon u Židlochovic, od 9:00   www  .  zidlochovice.cz

 NEDĚLE
Mariana 

Hračky v době Československé republiky – výstava mechanických hraček, od vláčků po kočárky   
Úřad průmyslového vlastnictví ČR, do 15. 11.   www  .  upv.cz

 PONDĚLÍ
Daniela 

K.Š.E.F.T. – dojmená i vtipná hra o sterotypech a předsudcích, které míváme ve vztazích
Činoherní klub, od 19:30    www  .  cinoherniklub.cz

 ÚTERÝ
Irma 

Betlémská kulturní noc – festival nezávislé kultury v turisticky zneužitém centru Prahy
Betlémské náměstí, od 15:00     www  .  gjf.cz

 STŘEDA
Denisa 

G–runs 'n Roses – koncert české bluegrassové kapely se značnou dávkou humoru
Balbínova poetická hospůdka, od 20:00   www  .  balbinka.cz

 ČTVRTEK
Marie 

Běh dobré vůle – první ročník charitativního závodu na pět či deset kilometrů nebo štafeta
Obora Hvězda, od 18:00 www  .  vdv.cz

 PÁTEK
Lubor

Zlý sen – inscenace o třech ztracencích, knězi a ďáblovi v bludišti snů a nudy
Divadlo X10, 19:30 www  .  divadlox10.cz

 SOBOTA
Radka 

Prague Open Dance Festival – soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích
Forum Karlín, do 15. 9. www  .  podf.cz

 NEDĚLE
Jolana 

Žižkovská loutka – loutkový festival, letos účinkují divadla z tzv. sovětského bloku
Různá místa, od 13. 9. www  .  zizkovskaloutka.cz

Září
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4. ZÁŘÍ – 2. LISTOPADU 2019 
GALERIE SMEČKY
WWW.GALERIESMECKY.CZ

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 
VÁS ZVE NA VÝSTAVU

Jiří Georg Jilovský

PRAŽSKÝ ROMANTIK 

2    90 dní

http://www.galeriesmecky.cz


Podzimní výročí:  
Ondřej Sekora
Už téměř sto let zvládá Ferda Mravenec práce všeho 
druhu, za  všeznalého kibicování Brouka Pytlíka. Auto-
rem obou postaviček je spisovatel a  ilustrátor Ondřej 
Sekora. Rodák z  Králova Pole, které 24. září 1899, kdy 
se narodil, ještě nebylo součástí Brna, měl od  dětství 
záliby, jež se prolínaly celý život i jeho profesí: sbíral mo-
týly a brouky, rád kreslil a taky sportoval. Jeho příběhy 
pojednávají nejčastěji právě o zvířatech, Sekora malým 
čtenářům představil také kuře Napipi, čmeláka Aninku 
nebo Uprchlíka na  ptačím stromě. Přestože se zapsal 
především jako tvůrce knížek pro děti (ovšem slav-
ným mravencem nejprve bavil dospělé), pracoval před 
druhou světovou válkou dvacet let pro Lidové noviny. 
Na  starosti měl sport a  kreslil také karikatury, včetně 
politických, obzvláště po nástupu nacismu v Německu. 
Temný čas zasáhl i do Sekorova života. Postihl ho zákaz 
tvorby, odejít musel i  z  novin a  nakonec byl s  man-
želkou, Židovkou, deportován do  pracovních táborů, 
kde se mimo jiné potkal s  hercem Oldřichem Novým. 
Po  válce se do  Sekorových příběhů pro nejmenší pro-
mítalo jeho politické přesvědčení a  do  pětiletek nebo 
boje proti tzv. americkému 
broukovi zapojil i Ferdu Mra-
vence. Z veřejného života se 
stáhl v  polovině šedesátých 
let, kdy prodělal mrtvici, 
zemřel v  roce 1967. Kromě 
dodnes oblíbené kreslené 
postavičky po sobě zanechal 
také méně známou zásluhu 
o prosazení ragby v Čechách. 
Byl vytrvalým propagátorem 
tohoto sportu.

 
 PONDĚLÍ

Ludmila
Za pravdu – téma pravdy v kontextu české historie na výstavě k výročí Jana Husa i roku 1989  
Betlémská kaple, do 10. 10.   www  .  bethlehemchapel.eu

 ÚTERÝ
Naděžda 

Klíště – Bolek Polívka a Milan Lasica ve hře o setkání dvou starých hereckých rivalů 
Divadlo Studio DVA, 19:00   www  .  studiodva.cz

 STŘEDA
Kryštof 

Karel Plíhal – koncert písničkáře, který si posluchače získal humornými i emotivními texty
Švandovo divadlo, 19:30   www  .  karelplihal.cz

 ČTVRTEK
Zita 

Český konstruktivismus – výstava děl Václava Boštíka, Milana Grygara či Stanislava Kolíbala
Chodovská tvrz, do 3. 11.   www  .  chodovskatvrz.cz

 PÁTEK
Oleg 

Zámek plný pohádek – dobrodružná večerní prohlídka po stopách pohádkových bytostí
Zámek Jánský Vrch v Javorníku, do 21. 9.   www  .  zamek-janskyvrch.cz

 SOBOTA
Matouš 

Tour de Poděbrady – pěšky i na kole, start na nádraží Poděbrady, Nymburk či Lysá nad Labem
Poděbrady, od 7:00   www  .  kct.cz

 NEDĚLE
Darina 

Jaroslav Veris – výstavní průřez všemi etapami malířova díla, včetně jeho kreseb a ilustrací
Arthouse Hejtmánek, do 13. 10.   www  .  arthousehejtmanek.cz

 PONDĚLÍ
Berta 

Sláva a pád krále Otakara – drama ničivé ctižádosti, moci, vášně a manipulace
Divadlo Komedie, od 19:30   www  .  mestskadivadlaprazska.cz

 ÚTERÝ
Jaromír 

Mocná Afrodíté – nejdojemnější komedie Woodyho Allena nejen o mileneckém mnohoúhelníku  
Divadlo pod Palmovkou, 19:00   www  .  podpalmovkou.cz

 STŘEDA
Zlata 

Zlatá Praha – přehlídka televizních filmů a pořadů, jejichž tématem je hudba či tanec
Nová scéna, do 28. 9.   www  .  ceskatelevize.cz

 ČTVRTEK
Andrea

Masaryk a Židé – výstava v Horní synagoze v Mikulově
Regionální muzeum v Mikulově, do 24. 11.  www  .  rmm.cz

 PÁTEK
Jonáš 

Symfonický orchestr Českého rozhlasu – slavnostní zahajovací koncert nové sezony
Rudolfinum, 19:30   www  .  socr.rozhlas.cz

 SOBOTA
Václav

Šumavský FotoMaraton – soutěž pro fotonadšence, za pět hodin nafotí pět zadaných témat
Infocentrum NP Šumava v Kašperských Horách, od 9:00   www  .  fotomaratony.cz

 NEDĚLE
Michal

Dýňový podzim – hravost barev a tvarů dýní na výstavě těchto plodů v Ornamentální zahradě  
Botanická zahrada hl. m. Prahy, do 20. 10. www  .  botanicka.cz

 PONDĚLÍ
Jeroným 

Lunchmeat Festival – přehlídka progresivní elektronické hudby a novomediálního umění
Studio Hrdinů, do 5. 10. www  .  lunchmeatfestival.cz
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 ÚTERÝ
Igor

Nabarvené ptáče – soubor černobílých fotografií vzniklých při natáčení filmu Václava Marhoula  
Galerie Václava Špály, do 20. 10.   www  .  galerievaclavaspaly.cz

 STŘEDA
Olívie/Oliver

Den s formulemi – studenti ČVUT představí své monoposty, součástí jsou předávědící jízdy
Monoblok ČVUT, od 10:00   www  .  eforce.cvut.cz

 ČTVRTEK
Bohumil 

Be2Can – přehlídka filmů, které letos uvedly festivaly v Berlíně, Benátkách a Cannnes
Různá kina, do 8. 10.   www  .  be2can.eu

 PÁTEK
František 

Josefínské slavnosti – ukázky vojenství 18. století, staročeský jarmark a noční bitva o pevnost  
Pevnost Terezín, do 5. 10.   www  .  terezin.cz

 SOBOTA
Eliška 

Humbookfest – čtvrtý ročník literárního young adult festivalu s českými a zahraničními autory  
Kongresové centrum, od 10:15   www  .  humbook.cz

 NEDĚLE
Hanuš 

Florea – výstava více než sto šedesáti druhů růží z Nizozemska i Afriky, s květinovou etiketou 
Restaurace Solnice v Českých Budějovicích, od 5. 10.   www  .  florea.cz

 PONDĚLÍ
Justýna

Jak šel jazz s Janou Koubkovou – výstava plakátů a fotografií z osobního archivu zpěvačky
Palác YMCA, do 6. 11.   www  .  palacymca.cz

 ÚTERÝ
Věra 

 3-2-1... Zero/Feuer! – konfrontace děl autorů z hnutí Zero, jejichž tvorba je spjata s ohněm 
Galerie Petr Žaloudek, do 2. 11. www  .  galerie-zaloudek.cz  

 STŘEDA
Štefan/Sára

Švihadlo + Green Smatroll – koncert známé české reggae kapely a jejího hosta 
Klub 007 Strahov, od 19:00   www  .  klub007strahov.cz

 ČTVRTEK
Marina

Výtvarná Litomyšl – salon, v němž svá díla představují výtvarníci se vztahem k Litomyšli
Městská galerie v Litomyšli, do 17. 11.   www  .  litomysl.cz

 PÁTEK
Andrej 

Noc v Toboze na téma Halloween – akce pro děti s přenocováním a programem plným zábavy  
Zábavní park Toboga Fantasy, od 17:30   www  .  toboga.cz

 SOBOTA
Marcel 

Čas radosti, čas posvícení – řemeslné dílny, na nichž si návštěvníci mohou ozdobit a upéct koláče
Národopisné muzeum, od 14:00   www  .  nm.cz

 NEDĚLE
Renáta 

Prague Coffee Festival – vše o kávě pro laiky i odborníky, od pěstování po degustaci
Pražská tržnice, od 12. 10.   www  .  coffeefest.cz

 PONDĚLÍ
Agáta 

Deskohraní – festival deskových a karetních her, turnaje nejen pro děti a profesionální hráče  
Tyršův dům, do 20. 10.   www  .  deskohrani.cz

 ÚTERÝ
Tereza

Nejen malba – výstava karlovarského malíře Jana Samce a jeho netradičně pojatých obrazů
Novoměstská radnice, do 3. 11. www  .  nrpraha.cz
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 STŘEDA
Havel

Festival spisovatelů – k hostům letošního ročníku patří Nancy Huston či Michael Cunningham  
Různá místa v Praze, do 20. 10.   www  .  pwf.cz

 ČTVRTEK
Hedvika

Vanessa-Mae – hudebně-vizuální show houslistky, která připomíná to nejlepší ze své kariéry
O2 arena, od 20:00  www  .  o2arena.cz

 PÁTEK
Lukáš

Tušení stínu – svět do smutku ponořených mladých lidí i nová barevnost v dílech Josefa Bolfa  
Veletržní palác, do 5. 1.   www  .  ngprague.cz

 SOBOTA
Michaela 

Biojarmark – farmářský trh zaměřený na biopotraviny, se vstupem do muzea zdarma
Národní zemědělské muzeum, od 9:00   www  .  nzm.cz

 NEDĚLE
Vendelín 

Rio Botičo – dobrodružná, 13,5 kilometru dlouhá plavba po známém pražském potoce
Start:  hráz Hostivařské přehrady, od 10:00  www  .  padler.cz

 PONDĚLÍ
Brigita 

Přelet nad kukaččím hnízdem – dramatizace příběhu, který proslavil film Miloše Formana
Divadlo Radka Brzobohatého, od 19:00   www.  .  divadlorb.cz

 ÚTERÝ
Sabina

Krátké rozhovory s odpornými muži – skupinová terapie podle  „cobainovského Jamese Joyce“  
Divadlo Na zábradlí, od 19:00   www  .  nazabradli.cz

 STŘEDA
Teodor 

Václav IV. a jeho doba – výstava o českém a římském králi v kulturně-historickém kontextu
Karolinum, do 6. 11.   www  .  2019.cuni.cz

 ČTVRTEK
Nina 

Pokáč – originální písničkář zve na koncert s humorem, křtem alba a hudebními hosty 
Forum Karlín, od 19:00   www  .  pokac.cz

 PÁTEK
Beáta  

Ji.hlava – mezinárodní festival dokumentárních filmů, tématem 23. ročníku je ekologie
Různá místa v Jihlavě, do 29. 10.   www  .  ji-hlava.cz

 SOBOTA
Erik 

Bod zlomu – kubismus a civilismus v  díle hybatele české moderny, sochaře Otto Gutfreunda
Galerie výtvarného umění v Ostravě, do 12. 1.   www  .  gvuo.cz

 NEDĚLE
Šarlota/Zoe

Komentovaná prohlídka Invalidovny – návštěva barokní stavby, která prochází proměnou
Invalidovna, od 10:00 www  .   invalidovna-praha.cz  

 PONDĚLÍ
Státní svátek 

Volné vstupy – na prohlídky stálých expozic a výstav zve Národní muzeum i Národní galerie
Budovy NM a NG  www  .  nm.cz, www  .  ngprague.cz

 ÚTERÝ
Silvie

Beata Hlavenková – nadžánrová muzikantka pokřtí nové album zhudebněných básní 
Palác Akropolis, od 19:30 www  .  palacakropolis.cz  

 STŘEDA
Tadeáš 

Skopové na porážku – dramatizace povídek Roalda Dahla o tom, že na každého jednou dojde
Divadlo Viola, od 20:00  www  .  divadloviola.cz

ČTVRTEK
Štěpánka 

Zpívající fontána – ukončení sezonního provozu, při nočním osvětlení zazní tři skladby
Mariánské Lázně, 20:00 www  .  marianskelazne.cz

Koho můžete na podzim 
potkat v divadle
Hašler, Hegerová, Werich a Holan. Čtyři osobnosti, které 
se od  podzimu objevují na  pražských scénách. Samo-
zřejmě ne osobně, ale jako inspirace nových inscena-
cí. Švandovo divadlo sleduje ve  vzájemných střetech 
i  o  samotě herce Jana Wericha a  básníka Vladimíra 
Holana, kteří dvě dekády sdíleli jeden dům – tzv. Weri-
chovu vilu na Kampě. V ní se inscenace Hadry, kosti, 
kůže nejen odehrává, ale i hraje. Ve Wericha se promění 
Miroslav Hanuš, v  Holana Luboš Veselý. Do  Divadla 
na Vinohradech se zase vrací slavný pražský písničkář, 
jenž chodil po starých zámeckých schodech a musel ze-
mřít v koncentračním táboře. Představení Hašler… se 
tu po více než roce rozhodli uvést v obnovené premiéře. 
V hlavní roli se našel Petr Rychlý. Hru, která chce nejen 
potěšit známými melodiemi, ale i připomenout drama-
tický životný příběh, napsal podle Hašlerových písniček 
Pavel Kohout. Z písní vychází i hudební inscenace Bez 
Hany (Hommage à Hegerová). Poetika, city i  ironie 
jejích šansonů, a nejen těch notoricky známých, ožívají 
v  příbězích šestice smyšlených postav. Novinku uvádí 
Divadlo Rokoko, s  jehož prkny jsou spojeny pražské 
začátky této nezaměnitelné zpěvačky.    
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Listopad

 PÁTEK
Felix 

Ostrava v Praze – tradiční přehlídka toho nejlepšího z ostravských divadelních scén
Různá místa, do 5. 11.    www  .  ostravavpraze.eu

 SOBOTA
Pam. zesnulých

Halloween v zoo – vydlabávání dýní a lampionový průvod na hřbitov vyhubených zvířat
Zoo Ostrava, čas bude upřesněn   www  .  zoo-ostrava.cz

 NEDĚLE
Hubert 

RepliCon – veletrh šermu a fantasy s burzou, přednáškami a řemeslnými workshopy
Modrá škola v Praze-Hájích, od 2. 11.   www  .  replicon.cz

 PONDĚLÍ
Karel/Karla

Life Sciences Film Festival – festival dokumentů na téma zemědělských a potravinářských věd  
Česká zemědělská univerzita, do 8. 11.   www  .  lsff.cz

 ÚTERÝ
Miriam 

Meet the Modern Tradition – představení současného umění australských domorodců
Kavárna Lucerna, do 7. 11.   www  .  lucerna.cz

 STŘEDA
Liběna 

The Tiger Lillies – britské trio slaví třicet let, hraje novinku Devil's Fairground i průřez tvorbou  
Divadlo Archa, od 20:00   www  .  divadloarcha.cz

 ČTVRTEK
Saskia 

Anna Netrebko & Yusif Eyvazov – slavný operní pár zpívá svou vlastní vizi uznávaných klasiků  
Obecní dům, od 20:00   www  .  berinart.com

 PÁTEK
Bohumír 

Oběd u Wittgensteina – Stivínová, Juřičková a Rašilov v dramatu Thomase Bernharda
Stavovské divadlo, 19:00   www  .  narodni-divadlo.cz

 SOBOTA
Bohdan 

Festival otevřených sklepů – v obcích Velké Pavlovice, Bořetice, Němčičky, Vrbice a Kobylí
do 10. 11.   www  .  otevrenesklepy.cz

 NEDĚLE
Evžen 

Praha 1606 – multimediální pohled na Prahu Rudolfa II.
Dům U Zlatého prstenu, stálá expozice www  .  muzeumprahy.cz

 PONDĚLÍ
Martin 

Týden vědy a techniky – hlavním tématem jsou letos globální hrozby a sametová revoluce
Různá místa, do 17. 11.  www  .  tydenvedy.cz

 ÚTERÝ
Benedikt 

Jindřich Štreit a cykly – zemědělský rok a cyklus lidského života zachycené na fotografiích
Národní zemědělské muzeum, do 30. 6.  www  .  nzm.cz

 STŘEDA
Tibor 

Broučci – opera podle mravoučného pohádkového příběhu Jana Karafiáta
Divadlo J. K. Tyla v Plzni, 19:00   www  .  djkt.eu

 ČTVRTEK
Sáva 

Amnézie – výstavní připomínka osobní statečnosti Josefa Čapka, Jana Palacha či Ivana Jirouse  
Obecní dům, do 15. 1.   www  .  obecnidum.cz

 PÁTEK
Leopold 

Zakopaný pes – psychologická detektivka o jedné rodině z prostředí anglické šlechty
Divadlo v Celetné, od 19:30    www  .  divadloma.cz

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

kultovní MUZIKÁL

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.

V  H L AV N Í  R O L I 

VOJTĚCH DYK/
LUKÁŠ JANOTA

   H U D B A / T E X T Y / L I B R E T O 

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ

64X131_Holmes.indd   1 19.08.19   10:12
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SOBOTA
Otmar 

Svatomartinské slavnosti – strašidelný průvod pro děti, ohňové představení a husí pečínka
Amfiteátr ve Velké Bystřici, 15:00   www  .  velkabystrice.cz

NEDĚLE
Mahulena

Den otevřených dveří v Úřadu vlády – komentovaná prohlídka jednacího sálu či pracovny
Strakova akademie, čas v době uzávěrky nebyl znám   www  .  vlada.cz

PONDĚLÍ
Romana 

Glen Hansard – irský muzikant představuje Čechům sólovou novinku Between Two Shore
Divadlo Archa, od 20:00   www  .  glenhansard.com

ÚTERÝ
Alžběta 

Papírová věž – výstavní průřez malířskou tvorbou Daniela Pitína, doplněný jeho filmy
Galerie Rudolfinum, do 29. 12.   www  .  galerierudolfinum.cz

STŘEDA
Nikola 

One Night of Elvis – britská tribute show, která připomene největší hity krále rokenrolu
Divadlo Hybernia, 19:30  www  .  hybernia.eu

ČTVRTEK
Albert 

Svatá Anežko, všichni svatí, orodujte za nás! – výstava k výročí vysvěcení Anežky Přemyslovny  
Artinbox Gallery, do 30. 1.  www  .  artinbox.cz

PÁTEK
Cecílie 

Alena Šrámková – česká architektka vybrala na jubilejní výstavu své nejdůležitější práce
Museum Kampa, do 31. 1.   www  .  museumkampa.cz

SOBOTA
Klement 

Kolem světa – cestovatelé, fotografové i spisovatelé se dělí o zážitky a poznatky z cestování
Clarion Congress Hotel Prague, do 24. 11.   www  .  kolemsveta.cz

NEDĚLE
Emílie 

Prolog Dnů Bohuslava Martinů – festival otevřou skladby Ježka, Bernsteina a Coplanda
Španělský sál, od 18:00   www  .  martinu.cz

PONDĚLÍ
Kateřina 

Ve vlnách – výstava sedmdesáti děl k sedmdesátinám malíře Michaela Rittsteina
Jízdárna Pražského hradu, do 5. 1.   www  .  kulturanahrade.cz

ÚTERÝ
Artur 

Jak se dělá design – výstava mapující čtyřicetiletou kariéru předního designéra Jiřího Pelcla
Moravská galerie v Brně, do 10. 3.   www  .  moravska-galerie.cz

STŘEDA
Xenie

Legenda in Memoriam – život ve dvou kulturách v dílech umělkyň Cornelie Renz a Belle Shafir  
Museum Montanelli, do 23. 2.   museummontanelli  .  com

ČTVRTEK
René 

Dánská dívka – křehký transgenderový příběh z dvacátých let minulého století
Divadlo Na Fidlovačce, od 19:00   www  .  fidlovacka.cz

PÁTEK
Zina 

Mittel Cinema Fest – možnost zhlédnout filmy z poslední sezony italské kinematografie
Kino Lucerna, do 4. 12.  www  .  mittelcinemafest.cz

SOBOTA
Ondřej 

Adventní koncert Evy Urbanové – významná sopranistka zpívá Dvořáka, Janáčka i Pucciniho
Zámek Duchcov, 15:00  www  .  zamek-duchcov.cz

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

Partner soutěže zve na  dvě komedie ze svého 
repertoáru:  Je úchvatná! a  Takový žertík.  První 
z  inscenací vypráví o  nejhorší zpěvačce na  světě a  je 
inspirována skutečným příběhem Florence Foster 
Jenkinsové, která vyprodala Carnegie Hall, přestože 
netrefila jediný tón. Zpívat falešně je velké umění, jak 
zjistíte při poslechu Jitky Sedláčkové v hlavní roli. Druhá 
komedievás zase přesvědčí, že o  rozchodech se nemá 
žertovat. Za žádných okolností.

Za správnou odpověď odměníme tři výherce volnými vstupenkami 
na  Takový žertík a  tři výherce na  inscenaci Je úchvatná! Výhru 
lze uplatnit od  února příštího roku do  konce sezóny 2019/2020. 
Řešení, spolu s  telefonickým kontaktem a  adresou, posílejte na:  
soutez@i-prague.info nejpozději do 18. listopadu 2019. V předmětu 
uveďte: Soutěž s  Jezerkou. Účastí v  soutěži dáváte souhlas, aby 
po dobu jejího trvání byly uchovány vámi zaslané osobní údaje.

Soutěž  
s Divadlem Na Jezerce

Soutěžní otázka: 
Kdo v představení  
Je úchvatná! hraje  
roli klavíristy?

a) Jan Hřebejk
b) Martin Sitta
c) Václav Tobrman

Soutěž  
s dárkem

90 dní    7
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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, kterou vídeňský malíř Anton Maul-
bertsch vytvořil během pouhých šesti měsíců. Zobrazuje 
vývoj věd a náboženství v jejich vzájemném ovlivňování 
od nejstarších 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. 

8    90 dní
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Pražské Vinohrady platily vždycky za dobrou adre-
su. Své domy si tu nechávali stavět úspěšní podni-
katelé i umělci. Některé z těchto vil tu stojí dodnes. 
Jména kterých osobností byste v  minulosti našli 
na vinohradských dveřích?

K nejhonosnějším stavbám na Vinohradech jednoznačně 
patří vila v Havlíčkových sadech čili Grébovce. Rozsáhlý 
park sice dostal kdysi název na počest známého českého 
novináře a spisovatele, nicméně říká se mu podle původ-
ního majitele. Tím byl Moritz Gröbe, zámožný německý 
podnikatel působící v  Čechách. Jméno a  majetek získal 
především při stavbě železničních tratí, koneckonců 
zeminu z  hloubení vinohradského železničního tunelu 
nechal využít při stavbě své vily v sedmdesátých letech 
osmnáctého století. Okázalou novorenesanční stavbu 
obklopil neméně propracovaným parkem, kde vznikly 
zahradní kompozice s  ornamenty květinových záhonů, 
altány a  fontánami. Zachována dodnes zůstala i  část 
původních vinic, jež tu mají tradici od třináctého století. 
Po  Gröbeho smrti sloužily vila a  park kdejakému účelu: 
Pronajímala si je císařská rodina Habsburků, vzdělávali 
se tu studenti zemědělské školy a také sídlila organizace 
Hitlerjugend nebo pionýři. Při zmýleném spojeneckém 
náletu na  Prahu na  konci druhé světové války byla vila 
poničena. Po  rekonstrukci z  počátku tisíciletí jsou její 
prostory využívány ke konferencím a seminářům, interi-
éry si lze ale prohlédnout při občasných komentovaných 
prohlídkách. Vinohradská adresa se zalíbila i  některým 
uměleckým osobnostem. V roce 1908 tu například začal 
stavět dům podle vlastního návrhu sochař Ladislav 
Šaloun. Z  praktických důvodů – aby mohl pracovat 
na pomníku Jana Husa pro Staroměstské náměstí. Práce 
na monumentálním díle vyžadovala prostornější ateliér, 

Příběhy pražských čtvrtí: Vinohrady
a  tak na  Vinohradech vznikla secesní stavba. Sochař se 
v ní neoddával jen tvorbě, k tehdy módním okultistickým 
seancím se tu prý scházeli třeba malíř Alfons Mucha či 
pěvkyně Ema Destinnová. Dnes dům patří Akademii 
výtvarných umění, která ho propůjčuje hostujícím zahra-
ničním pedagogům. Celebrity své doby mířily za  první 
republiky na Vinohrady i  za spisovatelem Karlem Čap-
kem. V  dvojdomě, který si nechal postavit spolu s  bra-
trem, malířem Josefem Čapkem, se totiž potkávali tzv. 
pátečníci. Pátečních debat intelektuální elity se účastnil 
mimo jiné T. G. Masaryk, jenž sám – ještě v době, kdy 
nebyl prezidentem, ale univerzitním profesorem – na Vi-
nohradech bydlel. Konkrétně ve vile Osvěta, jak ji podle 
svého měsíčníku pojmenoval její majitel Václav Vlček. 
Najdete ji v ulici Jana Masaryka, budoucí československý 
diplomat a  politik se tu totiž v  roce 1886 narodil. Stále 
stojí i  dvojvila bratří Čapků. Josefovu část obývají jeho 
příbuzní, Karlovu polovinu odkoupilo město a po rekon-
strukci ji chce zpřístupnit veřejnosti. 

Historie Vinohrad. Od vína se odvíjel už název ob-
ce, která dnešní městské čtvrti od konce osmnáctého 
století předcházela – Viničných Hor. O necelých sto 
let později změnila název na  Královské Vinohrady. 
Přívlastek „královský“ odkazoval k  vinicím rozšíře-
ným na  tamních svazích zásluhou Karla IV. V  roce 
1875 byla obec rozdělena na  dvě části: Královské 
Vinohrady I. a II. Z první se stal dnešní Žižkov, oblast 
dělnických činžáků, druhá si ponechala název Krá-
lovské Vinohrady a přitahovala spíše střední a vyšší 
vrstvu obyvatelstva. Záhy byla povýšena na  město 
a to pak bylo v roce 1922 připojeno k takzvané Velké 
Praze. Tehdy došlo na přejmenování řady ulic podle 
států a  měst Dohody, tedy koalice bojující za  první 
světové války proti (nakonec poraženým) Centrál-
ním mocnostem. Dodnes tak můžete procházet 
ulicemi Americkou, Rumunskou nebo Bělehradskou. 
Až do  současnosti si ale Vinohrady neudržely hrdý 
přívlastek „královské“, v socialistickém Českosloven-
sku se totiž odkaz na  šlechtu nenosil. Víno v  názvu 
ovšem v  žádné historické fázi nikomu nepřekáželo, 
a pokud byste se za ním chtěli na Vinohrady vypravit 
i dnes, máte možnost při vinobraní. Na ochutnávku 
úrody zve tato čtvrť 13. a 14. září na náměstí Jiřího 
z Poděbrad a také 20. a 21. září do Grébovky.

Věděli jste, že na Vinohradech stála jedna z největ-
ších synagog na světě? V Sázavské ulici, na místě, 
kde je dnes základní škola, byla vystavěna v letech 
1893 až 1896. Velikostí se mohla rovnat například 
Velké synagoze v  Plzni. Bohužel byla výrazně 
poškozena při bombardování Prahy v  roce 1945 
a o šest let později, kdy byl zájem úřadů o zacho-
vání židovské stavby nevalný, byla stržena.

90 dní    9



 

23. Pražský divadelní festival 
německého jazyka  
16 . 11. – 3 . 12. 2019  theater.cz
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5. – 7. 9. 2019

Souběžně se konají veletrhy 

FOR DECOR & HOME a Sběratel

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

FESTIVAL DELIKÁTNÍCH CHUTÍ 
12. 10. / kuchyně z celého světa

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
30. 9., 14. 10. / nutná rezervace

NOVOMĚSTSKÝ ADVENT  
30. 11., 1. 12. / nejen pro rodiny s dětmi

VÝSTAVA KARLA BENETKY 3. – 15. 9. 
a JAROMÍRA ŠOFRA 18. 9. – 17. 11.
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Situace je sbírka básní o různých situacích, o lásce a o vás. 

Také o tom, po čem opravdu touží ženy. Laskavý čtenář 

nechť posoudí, zda autor ženské tužby skutečně odhalil.

www.facebook.com/michalbrzak.cz

Hrajeme
pro dospělé!
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Martin Klásek

S+H – VE DVOU SE TO LÉPE...
pá 27. 9. | st 2. 10. | pá 4. 12. 2019 od 19.00

Miki Kirschner • Robin Král • Jan Lstibůrek

SPEJBL A MĚSTO HŘÍCHU
st 23. 10. 2019 od 19.00

Augustin Kneifel • Helena Štáchová

DĚJINY KONTRA SPEJBL
pá 15. 11. od 19.00 | so 16. 11. od 15.00 - pro seniory 

ve spolupráci s Nadačním fondem pomoci Karla Janečka
so 16. 11. 2019 od 19.00 - NOC DIVADEL

Helena Philippová •  Helena Štáchová  •  Ivan Štědrý

SPEJBL VERSUS DRÁKULA
st 30. 10. od 19.00 | čt 31. 10. 2019 od 15.00 
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Zřizovatelem D S+H je hlavní město Praha.
Spejbl

a Hurvínek
jsou držiteli

Thálie
12+

NOVÉ LOGO
MOŘSKÝ SVĚT

Zřizovatelem D S+H je hlavní město Praha.
Spejbl

a Hurvínek
jsou držiteli

Thálie
12+

NOVÉ LOGO
MOŘSKÝ SVĚT

Zřizovatelem D S+H je hlavní město Praha.
Spejbl

a Hurvínek
jsou držiteli

Thálie
12+

NOVÉ LOGO
MOŘSKÝ SVĚT

Zřizovatelem D S+H je hlavní město Praha.
Spejbl

a Hurvínek
jsou držiteli

Thálie
12+

NOVÉ LOGO
MOŘSKÝ SVĚT

PRAHA                          
JAKO 
NA 
DLANI
WWW.TOWERPARK.CZ

10    90 dní

http://www.theater.cz
http://hodinyaklenoty.cz
http://www.nrpraha.cz
http://www.kosmas.cz
http://www.spejbl-hurvinek.cz
http://www.towerpark.cz


8. 11. 2019 | 19.30 | Forum Karlín
Vstupenky v předprodeji v síti  
Colosseum Ticket.

SYMFONICKÝ ORCHESTR 
ČESKÉHO ROZHLASU  
& AVISHAI COHEN TRIO

socr.rozhlas.cz

23. Struny podzimu
15/10—13/11 2019, Praha
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Děkujeme mecenášůmZa podpory

Hlavní město podpořilo 

částkou 3,8 mil. Kč
Karel Janeček
Michaela Cittadini

Generální mediální partner

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

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

Zabal  
tu hudbu!

Obaly československých rockových 
(nejen, ale především) gramodesek

Devětaosmdesátej  
Revisited

Hudební události roku 1989,  
kdy se popkultura  

pojí s velkými dějinami

do  
5. října

od  
10. října
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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

www.fotoexpo.cz

7. VELETRH A FESTIVAL
SOUČASNÉ FOTOGRAFIE

19. 10. 2019 | PRAHA
NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH

17. – 20. 10. 2019

Souběžně se konají veletrhy 

 a 

10. – 13. 10. 2019

Souběžně se koná veletrh 

FOR GASTRO & HOTELS

 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.

■ Poloha v srdci Prahy, nádherný výhled ■ 
■ Příjemná atmosféra podtržená tóny klavíru ■ 

■ ■
 ■ Vybraná vína, zákusky ■

Legendární Kavárna Slavia dnes?

www.cafeslavia.cz

12    90 dní

http://www.sjs.cz
http://www.fotoexpo.cz
http://www.fortoys.cz
http://www.forinterior.cz
http://muzeum.skoda-auto.cz
http://www.cafeslavia.cz


„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.

29. září - 12. října
LEDNICKO / VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL

4. října - 5. října
VALTICKÉ VINOBRANÍ 2019

www.valtice.eu

Regionální muzeum 
v Mikulově
3. 5. – 24. 11. 2019
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Václav
Chochola
Morava
53–88 

www.rmm.cz

Chochola Mikulov.qxp_64 131  13.08.19  16:26  Stránka 1

Zruč nad Sázavou : ráj pro děti 
 Zámek jako z pohádky
 Interaktivní expozice Příběh řeky Sázavy
 Kolowratská věž
 Království panenek a medvídků
 Zábavně-naučná stezka Miloty z Kolowrat
 Naučná stezka zámeckým parkem
 Rozhledna Babka

www.blanik.net

a další na www.zamek-zruc.cz

90 dní    13

http://www.lipy.cz
http://www.valtice.eu
http://www.rmm.cz
http://www.blanik.net


Češi si v listopadu připomínají už třicet let od same-
tové revoluce. Za  politickým a  společenským zlo-
mem se vážně i  s  nadsázkou ohlíží řada kulturních 
akcí jak v Praze, tak v regionech.
 
Pokud chcete slavit dřív než 17. listopadu, máte v Praze 
příležitost už třeba 12. září. V tento den Národní divadlo 
zahajuje novou sezonu, a  to koncertem věnovaným 
právě výročí sametové revoluce. Vrcholem z výběru oper-
ní „hudby poroby, vzpoury a  smíření“ bude provedení 
Dvořákovy kantáty Te Deum, která zazněla při prezident-
ské inauguraci Václava Havla v  roce 1989. Vzpomínkou 
na Koncert pro všechny slušný lidi z prosince téhož roku 
má být pak 28. října Koncert pro Paměť národa ve Foru 
Karlín. A Palác Lucerna hostí 16. listopadu koncert Same-
tová 30, na němž se u příležitosti výročí na pódium vrátí 
Marta Kubišová. Hlavní oslavy se 17. listopadu budou 
odehrávat na  místech spojených s  děním před třemi 
dekádami. Akce Korzo Národní zaplní odpoledne třídu 
v  centru Prahy multižánrovým programem, Václavské 
náměstí je pak vyhrazenu Koncertu pro budoucnost, tedy 
pásmu vystoupení a projevů. Stejně jako před třiceti lety 
se také 17. listopadu vydá z Albertova studentský průvod, 
tentokrát ale v podobě divadelní rekonstrukce. A centrem 
města projde i  satiricko-karnevalový průvod Sametové 
posvícení. Kdo by raději něco poklidnějšího, může si 
vybrat z  „výročních“ divadelních premiér. Kupříkladu 

Divadla, koncerty a další akce k výročí sametové revoluce
Divadlo v Řeznické připravuje autorskou inscenaci Sejde-
me se pod vocasem, v níž prý nastaví zrcadlo prorežimní 
umělecké produkci. Divadlo ABC si jako podzimní novin-
ku vybralo Žebráckou operu ve  verzi od  Václava Havla. 
A sametové výročí neopominou ani pražská muzea a ga-
lerie. Národní galerie rekapituluje rok 89 ve fotografiích.  

Výstavou Listopad 1989 v pražských ulicích se k vý-
ročí sametové revoluce připojuje i Muzeum hlavního 
města Prahy. Od  25. září do  26. dubna přiblíží prů-
běh listopadových a prosincových událostí roku 1989 
v  hlavním městě. Vedle fotografií budou vystaveny 
i  plakáty, často rukodělné originály od  „neznámých 
pěšáků“ sametové revoluce. Plastický obrázek tehdej-
ší proměnlivé doby doplní i snímky z osobních sbírek 
Pražanů, kteří reagovali na  výzvu muzea, aby se po-
dělili o své záznamy ze vzrušeného dění v metropoli. 
25. září se současně před budovou na Florenci otevře 
venkovní panelová výstava Listopad 1989 – cesta 
ke svobodě. www  .  muzeumprahy.cz

Pod zvoláním Havel na Hrad! (od 15. listopadu) zachycují 
jak každodenní život, tak politické změny. Národní tech-
nické muzeum připravilo výstavu Diktatura v  technice 
(od 9. října), na níž přiblíží technické prostředky používa-
né režimem i jeho odpůrci. Galerie Jaroslava Fragnera se 
zase pod titulem Navzdory (od 8. října) ohlíží za morální 
konzistencí architektů v posledním půlstoletí.
Za  připomínkou sametové revoluce můžete vyrazit 
i do regionů. V Ostravě například výročí věnují čtyřdenní 
program SametOVA!!! (od 15. do 18. listopadu). Zahrnuje 
mimo jiné happening s  lidským řetězem, podobným 
tomu, který vytvořili Ostravané v roce 1989. Tehdejší stu-
denti a ti současní se také při společné debatě zamyslí nad 
otázkou, jestli se za třicet let naplnila revoluční očekávání. 
V Západočeském muzeu v Plzni dva měsíce před výročím 
otevřou výstavu Listopad 1989 aneb Na podzim padá listí 
a komunisti. Zaměřuje se především na období reálného 
socialismu a  jeho revoluční závěr v  plzeňském regionu. 
Jak odlišný od současnosti byl v osmdesátých letech pře-
jezd státních hranic, osvěží i 9. listopadu speciální dobový 
vlak do Bavorska. Cestování v čase zajistí i v Brně. Tamní 
Turistické informační centrum připravilo několik retro 
okruhů. Pěšky si zájemci mohou zajít do osmdesátkového 
bufetu nebo se vydat po stopách normalizačních reklam. 
Na  výlet zve i  kostel sv. Anny v  Jablonci nad Nisou. 
Putovní výstava Rekreace za ROHem tu do konce listopa-
du připomíná někdejší realitu příhraničního cestovního 
ruchu. Na výročí upozorňují i divadla. Například repertoár 
zlínské scény obohatí v listopadu politická satira Jednou 
budem dál, v níž chtějí divadelníci nekorektně popsat, co 
nás formovalo od cinkání klíči po dnešek. Vážnější tón pak 
zaznívá z Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. 
Na výročí sametové revoluce lze vztáhnout tamní listopa-
dovou premiéru Smetanovy opery Dalibor.

14    90 dní



Správná odpověď na soutěžní otázku  
z minulého vydání: 

soutěž s Uměleckoprůmyslovým museem:  
Museum zahájilo činnost v únoru 1885.

Jména výherců najdete na www.i-prague.info.

Okénko do zimy

Kam v Praze

Vánoční trhy na Tylově náměstí, náměstí Míru  
a Republiky www  .  vanocnitrhy.cz

Premiéra hry Sex noci svatojánské 
 www  .  divadlovrytirske.cz

Výstava uměleckého svazu Devětsil 
 www  .  ghmp.cz 

Novoroční videomapping  www  .  praha.eu

Slavnostní otevření rekonstruované  
Státní opery  www  .  narodni-divadlo.cz

Mezinárodní šachový festival www  .  nss.cz

Show The Illusionists www  .  praguecc.cz

Koncert rockerky Suzi Quatro www  .  lucerna.cz

Co se chystá mimo Prahu

Výstava Na rozhraní času v Litoměřicích 
 www  .  galerie-ltm.cz

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

Výstava Luminiscence v Turnově 
 www  .  muzeum-turnov.cz

Premiéra inscenace Dobové tance v Brně 
 www  .  ndbrno.cz

Otevření zámeckých skleníků v Rájci nad 
Svitavou www  .  zamekrajec.cz

Řešení soutěže ze strany 7 spolu s kontaktními údaji  
posílejte do do 18. 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 Pražského hradu
◗ druhé a třetí nádvoří

www  .  hrad.cz 

Dopravní podnik hl. m. Prahy: 
◗ Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1
◗ Metro Můstek, Praha 1
◗ Hlavní nádraží, u vstupu do metra C, Praha 2
◗ Metro 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
Ticketportal www  .  ticketportal.cz
Kulturní portál www  .  kulturniportal.cz

90 dní    15



90 dní v Praze 
vydání podzim 2019
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

• uzávěrka tohoto čísla byla 
16. 8. 2019

• uvádíme v té době dostupné 
informace

• změny programů, termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny

Foto: Divadlo Bolka Polívky (Jiří Salik Sláma); 
DSC Gallery (Adam Štech); Albatros; Městská 
divadla pražská; Wikimedia Commons (CC BY-SA 
4.0 – VitVit, CC BY-SA 3.0 – ŠJů, Chmee2); Pixabay; 
Prague City Tourism; Archiv TIC Brno (Muzeum 
města Brna) a obchodní partneři 
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ZÁBAVNÁ 
MUZIKÁLOVÁ REVUE 

MUZIKÁL
     S  P O H Á D K O V Ý M  PŘ Í B ĚHEM

PREMIERA
     L I S T O PA D  2 0 1 9

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.

Scénář Jan a Alena Pixovi
Hudba Tomáš Beran   

Scénář a režie 
Antonín Procházka
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Elektronickou podobu 90 dní v Praze najdete na www.i-prague.info
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