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1 pondělí
Iva 

Na vlastní uši Band – hudební vystoupení v podání známého publicisty Josefa Klímy 
Balbínova poetická hospůdka, ve 20.00 www  .  balbinka.cz

2 úterý
Blanka 

Ucpanej systém – komedie, jenž získala cenu Alfréda radoka za nejlepší inscenaci roku 
dejvické divadlo, v 19.30 www  .  dejvickedivadlo.cz

3 středA
Svatoslav 

Mezi zdmi – vernisáž výstavy pojednávající o limitech, které musí lidé zdolávat 
MeetFactory, v 19.30 www  .  meetfctory.cz

4 čtvrteK
Barbora 

Advent v Ratibořicích – prohlídka vyzdobeného údolí s doprovodným programem
nKp Babiččino údolí v ratibořicích, v 9.00 www  .  zamek-ratiborice.cz

5 páteK
Jitka 

Betlémské zvonění – vánoční prodejní výstava s ukázkou řemesel
Betlémská kaple, do 4. 1.  www  .  vanocnivystava.cz

6 soBotA
Mikuláš 

8: Plbprdlksm – výstava minulých i současných rezidentů z alternativního prostoru 
trafačka, do 14. 12.  www  .  trafacka.cz

7 neděle 
Benjamín

Pražská koláž – prezentace cyklu koláží fotografky Jitky Kopejtkové 
Hlavní budova muzea, do 1. 2.  www  .  muzeumprahy.cz

8 pondělí
Květoslava 

Lední Letná-LOSER(S) – unikátní akrobatické představení s prvky tance
výstaviště v Holešovicích, v 19.00 www  .  letniletna.cz

9 úterý
Vratislav 

Kvartet – komedie plná britského humoru o vysloužilých operních pěvcích 
divadlo Bez zábradlí, v 19.00 www  .  bezzabradli.cz

10 středA
Julie 

Z Prahy až do Buenos Aires – ženské umění meziválečného československa 
komentovaná prohlídka s kurátorkou, Galerie UM, v 17.00 www  .  umprum.cz

11 čtvrteK
Dana 

Vánoce – inscenace o Josefovi a Marii, která je plná snových scénických obrazů  
divadlo Minor, v 18.00 www  .  minor.cz

12 páteK
Simona 

Zahájení prodeje vstupenek – 70. mezinárodní hudební festival pražské jaro 
vstupenky v pokladně rudolfina a on-line na webových stránkách www  .  festival.cz

13 soBotA
Lucie 

Jiří Kolář: 100 let od narození – soubor děl z období 40. až 70. let minulého století 
Museum Kampa, do 18. 1.  www  .  museumkampa.cz

14 neděle
Lýdie 

designSUPERMARKET – prodejní přehlídka současného designu
dům U minuty, v 10.00 www  .  designsupermarket.cz

15 pondělí
Radana 

Collegium 1704 – vánoční koncert za zvuků děl J. s. Bacha a J. d. Zelenky 
rudolfinum, v 19.30 www  .  collegium1704.cz

Prosinec
BENNY ANDERSSON & BJÖRN ULVAEUS´
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16 úterý
Albína

České doteky hudby – 16. ročník mezinárodního festivalu vážné hudby
různá místa v praze, do 6. 1. www  .  ceskedotekyhudby.cz

17 středA
Daniel

Federer – Nadal – inscenace z prostředí tenisových kurtů ztvárňující průběh pěti setů  
A studio rubín, v 19.30 www  .  astudiorubin.cz

18 čtvrteK
Miloslav 

Petr Nikl – Švábení/ Broučí práce – spontánní velkoformátové kresby
villa pellé, do 10. 1.  www  .  villapelle.cz

19 páteK
Ester 

Hrady a zámky objevované & opěvované – výstava čítající téměř 800 exponátů  
Jízdárna pražského hradu, do 15. 3.  www  .  kulturanahrade.cz

20 soBotA
Dagmar 

Charlie Slavík Revue – jeden z nejuznávanějších hráčů na foukací harmoniku u nás
Jazz & Blues Club Ungelt, ve 21.15 www  .  jazzungelt.cz

21 neděle
Natálie 

Fluxus: Evropské festivaly 1962 – 1977 – interaktivní prezentace uskupení Fluxus 
veletržní palác, do 4. 1. www  .  ngprague.cz

22 pondělí
Šimon

Naše třída – drama podle skutečné události z roku 1941
divadlo Komedie, v 19.30 www  .  divadlokomedie.cz

23 úterý
Vlasta 

Chorea Bohemica – syntéza tradiční lidové hudby s výtvarným uměním
stavovské divadlo, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

24 středA
Adam a Eva 

Ave Gratia Plena – symfonie světových i tuzemských mistrů vážné hudby
Kostel sv. Josefa, ve 14.00 www  .  ticketportal.cz

25 čtvrteK
Boží hod 

Jak šla kometka do světa – pohádka, kde jsou v hlavní roli planety a hvězdy 
Štefánikova hvězdárna, ve 14.30 www  .  observatory.cz

26 páteK
Štěpán 

Týden sportu zdarma – řada pražských sportovišť se zdarma otevírá pro veřejnost 
různá místa v praze, do 31. 12. www  .  prahasportovni.cz

27 soBotA
Žaneta

Pat a Mat jedou na dovolenou – legendární postavičky poprvé na divadelních prknech 
divadlo Metro, v 11.00 www  .  divadlometro.cz

28 neděle
Bohumila 

Tři Bratři – interaktivní výstava plná ukázek kostýmů a materiálů z filmové pohádky 
Barrandov studio, do 31. 12.  www  .  barrandov.cz

29 pondělí
Judita

4tet – show v podání známého vokálního seskupení v čele s Jiřím Kornem 
divadlo Hybernia, v 19.00 www  .  hybernia.eu

30 úterý
David 

Vánoční prohlídky zámeckých interiérů – doplněné o původní betlémy 
státní zámek sychrov, v 10.30 www  .  zamek-sychrov.cz

31 středA
Silvestr 

Novoroční a Silvestrovské jízdy – projížďka po úzkorozchodné řepařské trati 
sendražice, do 1. 1.  www  .  zeleznicka.bloudil.cz
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Manželé Jan a Blanka lormanovi založili v roce 1990 
neziskovou organizací Život 90, která si vytyčila za cíl 
zlepšit kvalitu života seniorů a dovolit jim prožít 
důstojné stáří ve vlastních domovech. v rámci tohoto 
projektu v roce 2004 vzniklo i divadlo U valšů, jež se 
soustředí převážně na komediální repertoár. Kromě 
divadelních představení se zde konají pravidelně 
benefice, koncerty, recitály známých umělců a další 
různé kulturní akce. v připravených beneficích můžete 
poznat zajímavé osobnosti, které otevřeně vyprávějí 
své životní příběhy. setkání s jednotlivými hosty je 
doplněné o fotografie, dobové dokumenty či ukázky 
z nejslavnějších filmových rolí umělců. U valšů není stálý 
herecký soubor, ale přesto o významné herce nemá 
nouzi. s divadlem spolupracují například  
lubomír lipský, Květa Fialová, luba skořepová  
nebo david suchařípa.
Mezi velice oblíbené divadelní hry U valšů patří 
například Hodný pan doktor, kterou zpracoval neil 
simon na motivy A. p. čechova. v této komedii se 
objevuje 30 životních příběhů, které v ději spojuje 
vypravěč. na otázku, zda lze žít lépe a jak, vám 

v Hodném panu doktorovi 
pomohou odpovědět 
například Jan čenský  
či Jarmila Švehlová. 
divadlo U valšů sídlí  
v ulici Karolíny světlé 
18 na starém městě. 

divadlo je zcela bezbariérové a disponuje kapacitou 
sto míst. Začátky představení bývají již v odpoledních 
a podvečerních hodinách, převážně v 16 hodin.
Zajímavé výhody můžete získat, pokud se stanete členy 
spolku Život 90. www  .  zivot90.cz
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Leden

1 čtvrteK
Nový rok 

Pavel Klikar & Originální synkopický orchestr – repertoár z počátku 20. století 
Malostranská beseda, v 19.00 www  .  malostranska-beseda.cz

2 páteK
Karina

Opera Ballet Carmen – tragický příběh o krásné španělce a nenaplněné lásce 
divadlo Hybernia, v 19.30 www  .  hybernia.eu

3 soBotA
Radmila 

Elena Sonenshine Trio – autorské jazzové skladby s klasickým i originálním aranžmá 
Jazzboat, ve 20.30 www  .  jazzboat.cz

4 neděle
 Diana 

Josef Váchal: Magie hledání – poslední den výstavy s nádechem okultismu
dům u Kamenného zvonu, do 4. 1.  www  .  ghmp.cz

5 pondělí
Dalimil

Glengarry Glen Ross – známá Mametova hra v režiji ondřeje sokola
činoherní klub, v 19.30 www  .  cinoherniklub.cz

6 úterý
Tři králové

Nuselský most/ Historie. Stavba. Architektura – podstatné okamžiky stavby 
národní technické muzeum, do 11. 10. www  .  nuselskymost.cz

7 středA
Vilma

Mariane Golz-Goldlust – spravedlivá mezi národy – výstava z dob věznění na pankráci 
rakouské kulturní fórum, do 9. 1. www  .  rkfpraha.cz

8 čtvrteK
Čestmír 

Great Organ Music – pravidelný varhanní koncert zaměřený na velké mistry
Kostel nejsvětějšího salvátora, v 17.00  www  .  czechclassic.cz

9 páteK
Vladan

DiscoBalls – ska/soulová kapela, která byla založená v roce 2006  
007 strahov, v 19.00 www  .  klub007strahov.cz

10 soBotA
Břetislav

Vstupte! – inscenace o vztahu dvou komiků, které spojuje kariéra, úspěch i strasti 
divadlo na vinohradech, ve 14.00 www  .  divadlonavinohradech.cz

11 neděle
Bohdana 

Jizerská 50 – 48. ročník jednoho z nejslavnějších běžeckých zimních závodů  
lyžařský stadion Bedřichov, v 9.00 www  .  jiz50.cz

12 pondělí
Pravoslav 

Prodaná nevěsta aneb Pojď domů, ona brečí – představení, které se hraje už téměř 20 let 
studio Ypsilon, v 19.30 www  .  ypsilonka.cz

13 úterý
Edita 

Transfiguring – pohled na současnou uměleckou tvorbu pocházející z Makedonie  
české centrum, do 17. 1.  www  .  prague.czechcentres.cz

14 středA
Radovan 

Ženy a muži v českých dějinách – přednáška o významných osobnostech dějin 
Městská knihovna, v 17.00 www  .  mlp.cz

15 čtvrteK
Alice

Go-Regiontour – brněnský veletrh cestovního ruchu plný zážitků 
výstaviště v Brně, do 18. 1.  www  .  regiontour.cz
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v lednu a únoru 2015 se koná již 12. ročník jedinečné 
přehlídky, které se účastní všechny operní domy z české 
republiky a tentokráte i ze slovenska. K vidění budou 
tituly známé (pucciniho Bohéma a Tosca, čajkovského 
Evžen Oněgin ad.) i téměř nehrané (Foersterova Eva, 
Martinů Voják a tanečnice či poulencovy Dialogy 
karmelitek), nebo dokonce uvedené u nás vůbec  
poprvé (Ullmannův Pád Antikrista). 

Soutěžní otázka:  
v programu festivalu je také Mascagniho Sedlák kavalír.  
v Jihočeském divadle české Budějovice tuto aktovku 
nastudovali v kombinaci s pozoruhodným dílem 
skladatele a dirigenta Maria de roseho Nyní a navždy. 
Nejčastěji se ovšem Sedlák kavalír uvádí v kombi- 
naci s jedním dílem Ruggera Leoncavalla – jakým?

losujeme pět výherců, kteří získají vstupenky pro dvojici 
na závěrečné představení festivalu: operu Markéty 
dvořákové Alice in bed, kterou v divadle Hybernia   
21. února zahraje Janáčkova opera nd Brno.

Soutěž  
s festivalem Opera

správnou odpověď posílejte e-mailem  
na adresu: soutez@i-prague.info do 15. ledna 2015.
nezapomeňte uvést poštovní adresu pro zaslání výhry.

více o festivalu na www .   festival-opera.cz

Soutěž  
s dárkem

Evžen Oněgin, Štátna opera Banská Bystrica

16 páteK
Ctirad

Festival krátkých filmů Praha – mezinárodní soutěžní přehlídka filmové produkce 
Kino světozor, do 18. 1. www  .  pragueshorts.com

17 soBotA
Drahoslava

Svatební dny – přehlídka služeb, které jsou spojené se svatebními přípravami 
Clarion Congress Hotel, do 17. 1.  www  .  svatebnídny.cz

18 neděle
Vladislav 

Půldruhé hodiny spoždění – představení o změnách ve vztahu dlouholetých manželů 
studio dvA, ve 14.00 www  .  studiodva.cz

19 pondělí
Doubravka 

Peklo – Dantovské variace – tragikomedie o souboji se životem mírně za zenitem 
experimentální prostor nod, ve 20.00 www  .  roxy.cz

20 úterý
Ilona/Sebastián 

Cukráři a cukrárny – pohled na stručnou historii cukrářského řemesla 
Zámecký areál Ctěnice, do 1. 3. www  .  muzeumprahy.cz

21 středA
Běla 

Smlouva – hořká divadelní komedie o scénáristovi, který si objedná vlastní vraždu
divadlo v rytířské, v 19.00     www  .  divadlovrytirske.cz

22 čtvrteK
Slavomír

#jsi_user – drama o závislosti na internetu, která může jedince i zahubit     
studio Ypsilon, v 10.00 www  .  ypsilonka.cz

23 páteK
Zdeněk

Sochu! Sochej! Sochejme! – největší ledová instalace spojená s Gurmánským víkendem
náměstí Míru v Jindřichově Hradci, do 25. 1. www  .  hradeczije.cz

24 soBotA
Milena 

Swingový ples – v multikulturních prostorech Mersey klubu proběhne večer swingu 
Mersey klub v Brně, v 19.00 www  .  mersey.cz

25 neděle
Miloš 

Dvojexpozice – průřez fotografickou tvorbou 20. století
dům fotografie, do 1. 2. www  .  ghmp.cz

26 pondělí
Zora 

Hašler... – dramatické představení vypráví o životě české hudební a vlastenecké legendy 
divadlo na vinohradech, v 19.00 www  .  divadlonavinohradech.cz

27 úterý
Ingrid

Mozartovy narozeniny 2015 – tradiční koncert v den výročí narození velkého skladatele 
stavovské divadlo, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

28 středA
Otýlie 

Pavel Příkaský: Najdeš ji v levém uchu – prezentace fragmentárních maleb
Galerie Mimochodem, do 31. 3.  www  .  fotografestival.cz

29 čtvrteK
Zdislava

Marta Kubišová – S nebývalou ochotou – hudební koncert legendární pěvecké osobnosti  
divadlo Ungelt, v 19.00 www  .  divadloungelt.cz

30 páteK
Robin 

Až naprší a uschne – komedie o jednom netradičním víkendu v roce 1920 
divadlo na Fidlovačce, v 19.30     www  .  fidlovacka.cz

31 soBotA
Marika 

Industriální topografie: Architektura konverzí 2005 – 2015 – více jak 30 proměn objektů 
Galerie Jaroslava Fragnera, do 1. 2.     www  .  gjf.cz
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Únor

1 neděle
Hynek 

Jiří Sozanský: 1984 – Rok Orwella – výstava věnovaná 40. výročí požáru veletržního paláce       
veletržní palác, do 8. 2. www  .  ngprague.cz

2 pondělí
Nela 

Zahradní slavnost – absurdní komedie václava Havla, jež je aktuální i po 40 letech         
stavovské divadlo, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

3 úterý
Blažej 

Musica Pro Anima – komorní smyčcový koncert vybraných předních českých filharmoniků 
Kostel Šimona a Judy, v 19.30 www  .  fok.cz

4 středA
Jarmila 

Antonín Dvořák a vlaky – drobná výstava mapující vztah skladatele k vlakům a lodím
Muzeum Antonína dvořáka, do 29. 3.  www  .  nm.cz

5 čtvrteK
Dobromila 

Nejveselejší tragédie v Česku – komedie popisující posledních 50 let divadla semafor        
dvadlo semafor, v 19.00 www  .  semafor.cz

6 páteK
Vanda 

Hammerfall – koncert švédské heavymetalové legendy, která změnila hudební žánr 
MeetFactory, ve 20.30 www  .  meetfactory.cz

7 soBotA
Veronika 

Ples v Opeře – tradiční vrchol plesové sezony v novorenesančních prostorech 
národní divadlo, ve 20.00 www  .  narodni-divadlo.cz

8 neděle
Milada 

Česká filharmonie: Tučňáci – dětská koncertní laboratoř
rudolfinum, ve 14.00 www  .  ceskafilharmonie.cz

9 pondělí
Apolena 

Jessie Ware – představení pop-soulové zpěvačky, která bude prezentovat novou desku  
lucerna Music Bar, ve 21.00 www  .  musicbar.cz

10 úterý
Mojmír 

Válečné Poděbrady – výstava mapující průběh II. světové války na poděbradsku 
polabské muzeum v poděbradech, do 30. 6. www  .  polabskemuzeum.cz

11 středA
Božena 

AghaRTA Prague Jazz festival – 22. ročník přehlídky jazzové hudby v české metropoli 
různá místa v praze, do 28. 11. 2015  www  .  agharta.cz

12 čtvrteK
Slavěna

Ed Sheeran – první český koncert multižánrového muzikálního talentu z Británie  
Forum Karlín, ve 20.00 www  .  forumkarlin.cz

13 páteK
Věnceslav 

Kutloch aneb I muži mají své dny – černá komedie o životě a údělu moderních mužů 
studio dvA, v 19.00 www  .  studiodva.cz

14 soBotA
Valentýn 

Návrat Rembrandta – znovuvystavení díla po roční restaurátorské práci  
Šternberský palác, do 31. 12. 2015 www  .  ngprague.cz

15 neděle
Jiřina 

WOW Black Light Theater – interaktivní divadelní představení, do nějž jsou zapojení i diváci 
divadlo Broadway, ve 20.00 www  .  divadlo-broadway.cz
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Vstupenky v pokladně divadla Křižíkova 10, Praha 8, 
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 

e-mail: objednavky@hdk.cz, 

Generální partner

Hlavní mediální partner

www.hdk.cz
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17 pondělí
Ljuba

Perák: Na jméně nezáleží, rozhodují činy! – unikátní dramatické představení  
divadlo Archa, ve 20.00 www  .  archatheatre.cz

18 úterý
Miloslava 

Queen + Adam Lambert – megakoncert legendární kapely v rámci evropského turné 
o2 arena, ve 20.00 www  .  o2arena.cz

19 středA
Gizela 

Smrt kmotřička – expozice ukazující z mnoha úhlů pohledu podobu smrti  
české muzeum hudby, do 23. 2.    www  .  nm.cz

20 čtvrteK
Patrik 

Holiday World 2015 – 24. středoevropský veletrh cestovního ruchu
společně s top Gastro & Hotel, výstaviště praha - Holešovice, do 22. 2.  www  .  holidayworld.cz

21 páteK
Oldřich 

Winter Arena 2015 – druhý ročník festivalu kombinujícího hudbu s extrémními sporty  
Areál Klínovec, do 22. 2. www  .  fource.cz

22 soBotA
Lenka, Eleonora 

Smokie – glamrockový koncert s mnoha hosty a písněmi, které jsou hity už několik desetiletí 
lucerna – velký sál, ve 20.00 www  .  lucpra.cz

23 neděle
Petr 

Kupezsky: Mistr a jeho okruh v českých a slovenských sbírkách – tvorba portrétisty 17.století 
Místodržitelský palác v Brně, do 17. 5.  www  .  moravskagalerie.cz

24 pondělí
Svatopluk 

Hudba a politika – výstava plná hudby od roku 1848 až do současnosti 
národní památník na vítkově, do 29. 3.     www  .  nm.cz

25 úterý
Matěj 

Matoušek, Grunt, Osako, Petržilka, Napalmex: Japonské filmy – s hudebním doprovodem  
prostor rybanaruby, ve 20.00     www  .  rybanaruby.net

26 středA
Liliana 

Andrew Lloyd Webber, Christopher Hampton: Sunset Boulevard – muzikálové představení
divadlo Jiřího Myrona ostrava, v 18.30    www  .  ndm.cz

27 čtvrteK
Dorota

Vizuální a akustické – Milan Grygara – významná osobnost moderního umění
Městská knihovna, do 5. 4. www  .  ghmp.cz

28 páteK
Alexandr 

Rigoletto – mistrovská verdiho opera o tragédii mrzáka a šaška 
státní opera, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

29 soBotA
Lumír

Někdy v sukni/ Umění 90. let – retrospektivní výstava ukazující posun tvorby 14 umělkyň
dům U Zlatého prstenu, do 8. 3.   www  .  ghmp.cz
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Brožuru, kterou právě pročítáte, 
najdete po dobu tří měsíců na www.i-prague.info.

do 1. února 2015 probíhá v Clam-Gallasově paláci 
rozsáhlá výstava italského umělce, designéra 
a archeologa Giovanniho Battisty piranesiho. piranesi 
se narodil roku 1720 v Itálii do rodiny kameníka. Už 
od útlého věku se v Benátkách vzdělával u svého strýce 

v oboru stavitelství 
a divadelní 
architektury. 
ve svých dvaceti 
letech odjel piranesi 
do říma. tam se 
více soustředil 
na studium tamní 
architektury. Když 

nenašel uplatnění jako architekt, začal se věnovat 
kresbě a mědirytectví a společně s francouzskými 
stipendisty vydal první knihu vedut. Až později se 
k architektuře vrátil, pracoval i pro papeže a v roce 1767 
byl za své návrhy staveb povýšen na rytíře. 
Z pestré palety piranesiho tvorby jsou k vidění 
například listy ze souboru Carceri, neboli Žaláře.  
listy Carceri jsou známé svojí zneklidňující atmosférou 
a uhrančivou expresivitou, jež oslovily i spisovatele 
victora Huga. expozice nabízí také pohled na veduty, 
ve kterých piranesi kladl důraz na zpracování estetiky 
antického říma společně s podobou tohoto stylu  
v 18. století. Mezi exponáty výstavy patří i návrhy 
interiérů a originály jeho teoretických spisů.
výstava není sestavena jen z děl národní Galerie,  
ale je doplněna i o exponáty ze soukromých a státních 
sbírek. přípravu a realizaci expozice zaštítil italský 
velvyslanec a probíhá ve spolupráci s Archivem 
hlavního města prahy. www  .  ngprague.cz

Giovanni Battista 
Piranesi
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Slavná výročí
Oživlá Válka s mloky v ZOO
9. ledna si budeme moci připomenout 95. výročí naro-
zení jedné z nejvýraznějších osobností české literatury 
a kultury spisovatele Karla čapka.
vedle oficiálních kulturních událostí k výročí lze také od 
jara 2014 navštívit nově otevřenou expozici velemloká-
ria v pražské zoologické zahradě. právě velemloci byli 
totiž čapkovi inspirací při psaní známého utopického 
románu válka s mloky.  
velemloci byli v praze k vidění již v minulosti: poprvé 
koncem 19. století. Jako velká senzace byli vystaveni 
ve viváriu leknín v dnešních Havlíčkových sadech. 

v prostorech leknínu čapek zřejmě čerpal podněty 
k vytvoření svých hlavních antihrdinů, u kterých pro-
pojil lidské a zvířecí vlastnosti a instinkty. výlet do ve-
lemlokária je díky románu válka s mloky poučný jak 
z hlediska zoologického, tak i literárního. 
pět samostatných nádrží je umístěno kaskádovitě 
v různých výškách. toto rozmístění umožňuje  
ucelený pohled na pohyby obojživelníků. v jedné 
z nádrží je umístěna kamera, díky které si každý mů-
že prohlédnout tyto úžasné tvory opravdu z blízka. 
pavilon velemlokária umožňuje návštěvníkům sledo-
vat největší obojživelníky světa ve dvou světelných  

režimech. Každý den už ve 14 hodin začíná noční 
režim, během kterého postupně narůstá aktivita 
velemloků.
s kapitánem van tochem, který je postavou z čapkova 
románu, je možné navštívit zoo a expozici každý den 
od devíti do šestnácti hodin. 

Otec Laterny magiky
Alfréd radok, jeden z nejvýznamnějších českých a ev-
ropských režisérů druhé poloviny dvacátého století, 
by 17. prosince 2014 oslavil sté výročí svého narození. 
Kariéru započal ve svých dvaceti čtyřech letech jako 
asistent režie u e. F. Buriana v divadle d41. přestože 
měl úspěch v divadelním prostředí, byl většinu svého 
života pronásledován. nejdříve kvůli svému původu, 
později především z politických důvodů.
radokovo jméno je spjato jak s divadlem, tak i s fil-
mem. působil střídavě v mnoha významných českých 
divadlech. na čas se kvůli fašistům musel uchýlit 
na Moravu. velmi důležitá byla i jeho tvorba v rámci 
vesnického divadla.
Kromě divadelní tvorby se Alfréd radok zaměřil 
i na filmovou režii. Je autorem filmů jako jsou: daleká 
cesta, divotvorný klobouk či dědeček automobil. 
společně se scénografem Josefem svobodou vytvořili 
pro bruselské expo 58 představení laterna magika, 
jež slavilo obrovské úspěchy. v praze vzniklo i stej-
nojmenné multimediální divadlo, které dodnes sídlí 
na národní třídě.
o deset let později radok emigroval s rodinou do Švéd-
ska, které se mu stalo druhým domovem. v roce 1991 
byl Alfréd radok vyznamenán řádem t. G. Masaryka III. 
stupně in memoriam. Jeho jméno v současnosti připo-
míná prestižní divadelní ocenění – Cena Alfréda radoka.

Rudolfinum oslaví 130 let
dne 7. února 1885 byla pro veřejnost otevřena novo-
renesanční budova rudolfinum. tehdejších slavností 
při otevření rudolfina se zúčastnil i korunní princ  
rudolf, na jehož počest právě byla stavba pojmeno-
vána. Už v roce 1874 byla vypsána soutěž na stavbu 

kulturního 
centra, kterou 
vyhráli archi-
tekti  
Josef schultz  
a Josef Zítek. 
samotný pro-
jekt byl přijat 

i na základě předešlých úspěchů obou architektů. 
schultz zpracoval návrh na budovu národního muzea 
a Zítek stavěl budovu národního divadla. výstavba 
rudolfina mohla vzniknout díky peněžitému daru, 
který poskytla Böhmische sparkasse. Banka v té době 
slavila 50. výročí od svého založení. 

Hned po otevření se stalo rudolfinum centrem české 
kultury. pro výtvarné umění vznikla obrazárna spo-
lečnosti vlasteneckých přátel umění. rudolfinum také 
přispělo ke vzniku české filharmonie, která zde funguje 
od roku 1896. při vůbec prvním koncertě pod taktov-
kou Antonína dvořáka zazněla symbolicky symfonie 
Z nového světa. podle tohoto skladatele byla pojmeno-
vána i koncertní síň.
při vzniku samostatného československa se funkce 
stavby proměnila. Krátce tam sídlila poslanecká sně-
movna národního shromáždění. v období 2. světové 
války se uvedl koncertní sál do původního stavu a při 
té příležitosti byla vylepšena i jeho akustika. v průbě-
hu let se měnilo nejenom využití rudolfina, ale také 
jeho jméno na dům umělcú.
v letech 1990 – 1992 prošla celá budova kompletní 
rekonstrukcí a postupně se začal užívat původní název 
rudolfinum. v současnosti zde sídlí Galerie rudolfinum 
a česká filharmonie. Budova je oficiálně, ale i svou his-
torií, opravdovou národní kulturní památkou.
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Restaurant

Vynikající česká kuchyně podle receptů z období 
tzv. první republiky, která byla unikátním 

ostrůvkem demokracie a moderního života
v meziválečné střední Evropě.

Rezervace: +420 727 977 730
Břehová 5, Praha 1, 110 00

www.tovarnanailuze.czwww.tovarnanailuze.czwww.tovarnanailuze.czwww.tovarnanailuze.czwww.tovarnanailuze.czwww.tovarnanailuze.czwww.tovarnanailuze.czwww.tovarnanailuze.czwww.tovarnanailuze.cz
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Co se hraje v Praze?
Leni
tato divadelní hra pojednává o fiktivním setkání dvorní 
filmařky fašistického německa leni riefenstahlové 
s americkým moderátorem talkshow Jonnym Carsonem. 
na představení, které režíruje viktor polesný, se autorsky 
podílela dvojice ze slovenska valerie schulczová a ro-
man olekšák. Kromě vilmy Cibulkové, která ztvárňuje 
hlavní postavu leni, se v dalších rolích představí dana 
syslová, ondřej Kavan a daniel Krejčík.  
v průběhu děje se divákům odhaluje život režisérky 
a v neposlední řadě také její vztah k holokaustu a nacistic-
ké ideologii. leni si pokládá otázky určené nejenom jí: Je 
autor odpovědný za své umění? Je možné převzít jistou 
zodpovědnost za dobu, ve které tvoříme? Inscenace měla 
premiéru v listopadu v divadle v řeznické a k vidění je 
například 7. a 15. prosince.  www  .  reznicka.cz

Celebrity
Asi každý alespoň jednou snil o tom, jaké by to bylo 
být slavný a úspěšný. v divadelní komedii petera 
Quiltera Celebrity jde o příběh jednoho z pokusů pře-
měnit sen ve skutečnost. postava Alana Coogana, je-
hož hraje Zdeněk Kupka, je zapadlá hvězda televizní 
soutěže, která se rozhodne svoji slávu získat zpět a to 
bizarním způsobem. Alan přemluví svoji rodinu, aby 
se jejich společný život stal předmětem reality show.
Celebrity slavily úspěch v new Yorku, varšavě, ale 
i ve stockholmu. verzi pro české publikum režíroval 
známý režisér tomáš svoboda s hereckým souborem 
z divadla pod palmovkou. Inscenace, která zcela jistě 
pobaví každého diváka svým humorem a nadhledem, 
bude mít premiéru 17. ledna na jevišti divadla  
Komedie.  www  .  divadlopodpalmovkou.cz

Doktor Živago
27. a 28. února máte možnost navštívit v divadle 
na zábradlí premiérovou inscenaci podle románu 
Borise pasternaka doktor Živago. tento román 
vynesl pasternakovi v roce 1958 nobelovu cenu, 
kterou ale nakonec nepřevzal, neboť se obával ne-
gativní reakce sovětského režimu.
Během představení se seznámíte se sugestivním 
příběhem lékaře Živaga a jeho hledáním místa 
v životě i mezi dvěma ženami. to vše na pozadí 
událostí na začátku 20. století, které změnily dě-
jiny nejenom ruska, ale i většinu osudů hlavních 
postav příběhu.
ve hře účinkují například Jiří vyorálek, Marie spurná 
či dita Kaplanová. Inscenaci režíroval Jan Mikulášek.
 www  .  nazabradli.cz
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Strahovský klášter je nejstarší 
premonstrátský klášter 
v Čechách

Navštivte v něm druhou nejstarší  
klášterní knihovnu u nás. 
Seznamte se s jednou z nejlépe  
zachovaných historických sbírek knih, 
rukopisů a prvotisků ve střední Evropě. 
Zastavte se nad mapami a glóby  
a užasněte nad jedinečnou výzdobou 
Filosofického sálu, Teologického sálu, 
nad freskami a nad exponáty  
v Kabinetu kuriozit.   

Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1 
studovna tel. 233 107 710
Otevřeno denně: 9 – 12 a 13 – 17
31. prosince  9 – 15, 1. ledna  12 – 17
24. a 25. prosince  zavřeno

www.strahovskyklaster.cz

galerie / kavárna / obchod
U Prašného mostu 53
Pražský hrad, Praha 1
224 372 453
info@galeriejizdarna.cz
www.galeriejizdarna.cz
otevřeno denně 10–18

gallery
café
v Jízdárně Pražského hradu

12. ROâNÍK FESTIVALU HUDEBNÍHO DIVADLA
Praha 22.  ledna 2015 – 21.  února 2015

Nejlep‰í operní inscenace 
z celé âeské republiky 
a Slovenska v Praze!

Národní divadlo 
Stavovské divadlo 
Státní opera
La Fabrika 
Divadlo Komedie 
Divadlo Hybernia 
âeské muzeum hudby

InPrague 64x131 / česky  18.11.2014 13:42  Str
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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

MEZI NÁMA DOBRÝ

DOROTA 
MASŁOWSKA

Collegium 1704 
v Rudolfi nu
2014 | 15

15. 12. a 16. 12. 2014

Bach | Magni� cat

Zelenka | Missa Divi Xaverii

24. 2. 2015

Mozart | Mše c moll
Vstupenky | www.collegium1704.com

C1704_CVR_i-Prague_64_64_1114_v2.indd   1 04/11/14   12:16

13. – 14. 12.  
Česká hračka a řemeslo  
– 2. ročník adventního trhu 

7. 1. – 27. 2. 
Marie Blabolilová – Uvnitř  
– výstava  

13. 2. 
Čajomír ples w

w
w

.n
rp

ra
ha

.c
zNovoměstská radnice  

na Karlově náměstí
Praha 2  

balet

UVÁDÍME 
VE STÁTNÍ
OPEŘE

Choreografi e: Javier Torres, Marius Petipa 
Hudba : Ludwig Minkus
Premiéra: 20. 11. 2014

www.narodni-divadlo.cz

La Bayadère
Exotický příběh nenaplněné lásky
plný virtuózních tanečních výkonů

bajadera-so-inz-prague-in-64x131.indd   1 12.11.2014   9:16:53
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WWW.ALEXANDROVCI.CZ

17. 10.
PRAHA

TIPSPORT ARENA
15:00 A 20:00

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

EUROPEAN TOUR 2015

osvobození a ukončení 2. světové válkyosvobození a ukončení 2. světové válkyosvobození a ukončení 2. světové válkyosvobození a ukončení 2. světové války

ALEXANDROVCI

JIŽ V PRODEJI
ZAJISTĚTE SI NYNÍ TA NEJLEPŠÍ MÍSTA

Pod záštitou Prezidenta České republiky Miloše Zemana

Alexandrovci2015 64x131 iPrague.indd   1 10. 10. 2014   16:05:31

Vás zve do skanzenu na 28. tradiční  
vánoční výstavu Lidové Vánoce v Polabí, 
doplněnou o bohatý doprovodný program 
(soboty a neděle).

Výstava je otevřena  
od 15. 11. do 30. 12.,  
a to v pátek,  
sobotu a neděli  
od 9 do 16 hodin.

Vás zve do skanzenu na 28. tradiční  
vánoční výstavu Lidové Vánoce v Polabí, 
doplněnou o bohatý doprovodný program 
(soboty a neděle).

Výstava je otevřena  
od 15. 11. do 30. 12.,  
a to v pátek,  
sobotu a neděli  
od 9 do 16 hodin.

Vás zve do skanzenu na 28. tradiční  
vánoční výstavu Lidové Vánoce v Polabí, 
doplněnou o bohatý doprovodný program 
(soboty a neděle).

Výstava je otevřena  
od 15. 11. do 30. 12.,  
a to v pátek,  
sobotu a neděli  
od 9 do 16 hodin.

Polabské národopisné muzeum 
289 16 Přerov nad Labem
skanzen@polabskemuzeum.cz
Více na www.polabskemuzeum.cz

Mezinárodní
výstavy koček
Hotel DIPLOMAT Evropská 15,  Praha 6-Dejvice

ZO chovatelů koček Praha 8 Vás co nejsrdečněji zve na

14.–15. 2. 2015 w
w

w
.s
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u
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Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 
zve na výstavu

Otevírací doba:
st–ne 10 – 18 hodin
www.muzeum-roztoky.cz

PREDÁTOŘI
16. 1. – 30. 6. 2015

24. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

Výstaviště Praha - Holešovice
www.holidayworld.cz

19. - 22. 2. 2015

NEJVĚTŠÍ VELETRH 

CESTOVNÍHO RUCHU  

V ČESKÉ REPUBLICE

SVD_14_64x30,5_kupon.indd   1 19.11.14   9:31
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http://www.alexandrovci.cz
http://www.polabskemuzeum.cz
http://www.starshow.eu
http://www.vanocnidny.cz
http://www.muzeum-roztoky.cz
http://www.holidayworld.cz


13. – 14. 12. 2014 
Adventní dny  
na zámku  
a vánoční trhy 

11. 1. 2015
Festival Jeden svět 

23. – 25. 1. 2015 
Sochu! Sochej! 
Sochejme!  
Největší ledová  
instalace v ČR  
a Gurmánský víkend 

9. – 15. 2. 2015 
Orchideje  
kam se podíváš

Jindřichův Hradec

Také zima má ve městě  
nad Vajgarem své  
osobité kouzlo.

www.infocentrum.jh.cz

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

AUTODROM (s polygonem)
HIPODROM (a fotbal-golfové hřiště)
AERODROM (vyhlídkové lety, tandemové seskoky)
AQUADROM (kryté i venkovní koupaliště s mnoha vodními 
atrakcemi, aromakabina, sauna)
IN-LINE DRÁHY (kolem jezera Benedikt, kolem hipodromu 
a kolem jezera Matylda) 
BĚŽECKÉ TRATĚ (za vhodných klimatických podmínek 
vytvořeny kolem jezera Benedikt a jezera Matylda) 
CYKLISTICKÉ STEZKY A TRATĚ 
GOLFOVÉ HŘIŠTĚ •SKATEPARK

evropské město sportu 2015

Po pořádném sportovním zážitku můžete navštívit:
HRAD HNĚvíN 
PřESTĚHOvANý KOSTEL NANEBEvZETí PANNY MARIE
EXPOZICI STARÉHO MOSTU
PODKRUšNOHORSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM  
(hornický skanzen) 

Most 

www.imostecko.cz, www.mesto-most.cz

Poklady 
starého 
Egypta
Sbírka Josefa Ferdinanda 
Habsburského

12. 9. 2014–31. 5. 2015

WWW.MUZEUMKOLIN.CZ

Regionální muzeum v Kolíně, 
Dvořákovo muzeum pravěku, 
Brandlova 35
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http://www.albi.cz
http://www.muzeumkolin.cz
http://www.infocentrum.jh.cz
http://www.imostecko.cz


Co se děje v regionech
Repliky korunovačních klenotů v Brně
v roce 2016 se bude slavit 700. výročí narození jedné 
z nejvýznamnějších českých osobností - císaře Karla 
Iv. K této příležitosti se budou už začátkem roku 
v letohrádku Mitrovských v Brně vystavovat repliky 
korunovačních klenotů. K vidění budou kromě sva-
továclavské koruny, žezla a jablka, i různé předměty 
z dob vrcholného středověku. Jedná se především 
o mince, zbraně, ale i oděvy.
vystavené repliky pocházejí z uměleckých dílen 
manželů Cepkových a Jiřího Urbana. na repliky  
autoři použili zlacené stříbro a speciální skelné 
kompozice nahradily drahé kameny. výstavu české 
korunovační klenoty na dosah můžete navštívit 
od 24. ledna do 31. března. 
 www  .  letohradekbrno.cz

Na výlet do města betlémů
tradice betlémářství se v třešti traduje už do po-
čátku 19. století. na počátku tohoto uměleckého 
řemesla byly k vidění převážně papírové betlémy, 
které od druhé poloviny století nahradily dřevěné. 
toto řemeslo se v městě zachovává do dnešních dní. 
v současnosti žije a tvoří v třešti desítka amatér-

ských řezbářů, kteří zpřístupňují svoje dílny během 
takzvané Betlémské cesty. tato cesta je otevřena již 
tradičně od 26. prosince do 2. února.
v prostorách informačního centra města si návštěv-
níci mohou prohlédnout i stálou expozici betlémů.  
od 2. prosince se koná každoroční tematická vánoční 
výstava. letošní ročník nese název vánoce s pohád-
kou. nebudou tedy určitě chybět loutky a výjevy ze 
známých pohádek.  www  .  trest.cz

Poutník v bezčasí 
oblastní galerie v liberci připravila ve spolupráci 
s Galerií výtvarného umění v ostravě výstavu mapu-
jící tvorbu Františka Bílka. výstava je přístupná  
do 22. února a k vidění je v grafickém kabinetu. 
Bílek patří mezi nejvýznamnější symbolisty pocházející 
z českého prostředí. Jeho jméno je převážně spojeno 
se sochařskou a řezbářskou tvorbou, ale zabýval se také 
kresbou a grafikou. ve své tvorbě se tento významný 
umělec zaměřoval převážně na hledání smyslu života. 
v jeho dílech je k nalezení mystická, náboženská i filo-
zofická tematika.  www  .  ogl.cz

Výstava Stroj času ve Sladovně
v areálu písecké sladovny je veřejnosti otevřená 
interaktivní výstava stroj času, jež je určená pro děti 
i dospělé. samotní autoři v anotaci expozice uvádějí, že 
kapitánem stroje času se může stát každý, kdo dosáhne 
na ovládací panel. stroj je nastavený na epochy pra-
věku, Keltů, starověkého říma, středověku, renesance, 
19. a 20. století. Za pomoci dokonalých replik prostředí, 
kostýmů a aktivit může každý poznat a zažít evropskou 
historii na vlastní kůži. výstava trvá až do 26. dubna.
 www  . sladovna.cz

Za řemesly do Letohradu
Muzeum řemesel, které se nachází v památkově 
chráněném areálu nový dvůr, se veřejnosti otevře-

lo v roce 2000. Muzeum v sobě ukrývá 50 ucele-
ných expozic, které představují řemesla a živnosti 
v době od poloviny 19. století do roku 1930.
v zimních měsících je v novém dvoru k dispozici 
prohlídková trasa A, která patří k nejrozsáhlejším. 
Během exkurze se například v prvním patře sezná-
míte s výrobou mýdla a prací hodináře či krejčího. 
v této prohlídkové trase je vystaven i ojedinělý 
vyřezávaný mechanický skanzen všech řemesel. 
v druhém patře můžete poodhalit tajemství způ-
sobu zpracování potravin a také podobu obyčejné 
tehdejší světnice. 
v posledním patře na vás čeká dobová hospoda 
a prezentace hasičské techniky. rozmanité ukázky 
řemesel zaujmou všechny věkové kategorie. 
 www  .  muzeumremesel.cz
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Správné odpovědi na soutěžní otázky z minulého  
vydání Podzim 2014 zněly:  

vznik v roce 2002 a objem nádrže 100 000 litrů. 
seznam výherců najdete na www.i-prague.info.

Portál hlavního města Prahy:
www  . praha.eu 

Pražský kulturní přehled:
www  .  pragueout.cz 

Tipy na dovolenou a výlety:
www  .  kudyznudy.cz 

www  .  doprirody.com

www  .  vyletnik.cz 

Turistický průvodce po ČR: 
www  .  atlasceska.cz 

Cyklistické trasy ČR: 
www  .  cyklotrasy.cz 

Internetový portál pro volný čas: 
www  .  kdykde.cz 

Informace o jízdních řádech: 
www  .  jizdnirady.cz 

Užitečné  
odkazy

Soutěž
správné řešení soutěže ze strany 5 spolu s kontaktními 

údaji posílejte do 15. ledna na e-mailovou adresu:
soutez@i-prague.info

Pražská informační služba:
◗ staroměstské náměstí 1, praha 1
◗ rytířská 31, praha 1 
◗ letiště v. Havla, terminál 1 a 2, praha 6 

www  .  praguewelcome.cz

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

www  .  czechtourism.cz 

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

www  .  icm.cz 

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

www  .  dpp.cz

Informační 
střediska

Předprodeje vstupenek
Ticketpro  www  .  ticketpro.cz
Ticketportal www  .  ticketportal.cz
Ticket Art vstupenky  .  ticket-art.cz
Ticketstream.cz  www  .  ticketstream.cz
Bohemia Ticket www  .  bohemiaticket.cz
Eventim www  .  eventim.cz

Okénko do jara 
Kam v Praze

Soutěžní přehlídka filmů Febio Fest 
  www  .  febiofest.cz

Halové mistrovství Evropy 2015 v atletice 
 www  .  atletika.cz

Veletrh pro plnohodnotný aktivní život  
For Senior  www  .  forsenior.cz

Největší tuzemská festivalová přehlídka piva 
 www  .  ceskypivnifestival.cz

Světový romský festival Khamoro 
 www  .  khamoro.cz

Přehlídka gastronomie na Prague Food 
Festivalu www  .  praguefoodfestival.com

Po čtyřech letech švédský Roxette opět v Praze 
 www  .  o2arena.cz

Co se chystá mimo Prahu

14. ročník prezentace jazzové hudby v Brně
 www  .  jezzfestbrno.cz

Tradice oslav jara v kouzelném Českém 
Krumlově www  .  ckkrumlov.info

Slavnostní otevření zrekonstruovaného Kuksu
 www  .  revitalizacekuks.cz

Zahájení turistické sezóny v Českém ráji 
  www  .  cesky-raj.cz

Mezinárodní hudební festival Dvořákova 
Olomouc www  .  mfo.cz

Přehlídka filmů pro děti a mládež Zlín Film Fest 
 www  .  zlinfest.cz
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www.festival.cz
Generální partner Ve spolupráci Partner festivaluHlavní mediální partnerOficiální partner

70. mezinárodní hudební festival

Vstupenky v prodeji od 12/12/2014 on-line a v pokladně Pražského jara v Rudolfinu

iPrague.indd   1 21.11.14   14:17

90 dní v Praze 
vydání zima 2014/2015
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

•	 uzávěrka	tohoto	čísla	byla 
22. 11. 2014

•	 uvádíme	v té	době	dostupné	
informace

•	 změny	programů,	termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny

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

Foto: M. Šuková, A. pajer, A. Hrbková, 
Czechtourism, prague Welcome
Sazba: Alineaprint

Vydavatel: Milan Beniš
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http://www.festival.cz
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