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1 ÚTERÝ
Iva 

Sedmdesát let studia Bratři v triku – výstava o slavném studiu kresleného filmu
Strahovský klášter, do 31. 12.  www  .  bratrivtriku70.cz

2 STŘEDA
Blanka 

Zvonkový průvod v Českých Budějovicích – akce s bohatým doprovodným programem 
Piaristické náměstí, v 15.30 www  .  c-budejovice.cz

3 ČTVRTEK
Svatoslav 

Město s tlukoucím srdcem – divadelní představení hostující skupiny Mime Fatale 
A studio Rubín, v 19.30 www  .  astudiorubin.cz

4 PÁTEK
Barbora 

Minerva – veletrh zdravého životního stylu, který je letos zaměřený na účinky konopí 
Michnův palác, do 6. 12.  www  .  minervazdravi.com

5 SOBOTA
Jitka 

S Mikulášem ve vlaku – tradiční jízdy historickými vlaky k Berounce a po Praze
nádraží Praha - Smíchov, do 6. 12.  www  .  cd.cz

6 NEDĚLE
Mikuláš 

Jazzové úpravy skladeb Bohuslava Martinů – vystoupení Jihočeské filharmonie
Divadlo Archa, ve 20.00 www  .  jcfilharmonie.cz

7 PONDĚLÍ 
Benjamín

Jan Santini Aichel – slavnostní odhalení pamětní desky
ul. Šporkova 2 - Malá strana, v 15.00 www  .  santini.cz

8 ÚTERÝ
Květoslava 

Znáte Prahu? – metropole zobrazená v mapách, grafech a číslech
Sál architektů, do 31. 12.  www  .  iprpraha.cz

9 STŘEDA
Vratislav 

Za tajemstvím pískovcových skalních útvarů – přednáška RNDr. Jiřího Bruthanse, Ph. D. 
Mineralogická posluchárna PřF UK, v 18.30 www  .  kamenozrout.cuni.cz

10 ČTVRTEK
Julie 

Manželské vraždění – komedie pod režijním vedením Jana Hřebejka 
Divadlo Na Jezerce, v 19.00 www  .  divadlonajezerce.cz

11 PÁTEK
Dana 

Vltava a Podskalí z archivu spolku Vltavan – výstava umístěná v unikátní renesanční budově 
Podskalská celnice na Výtoni, do 3. 1.  www  .  muzeumprahy.cz

12 SOBOTA
Simona 

Řekni něco – speciální uvedení hry vhodné i pro děti starší osmi let a jejich rodiče
Alfred ve dvoře, v 17.00 www  .  alfredvedvore.cz

13 NEDĚLE
Lucie 

Sinatrology – oslava stého výročí narození jedné z největších hudebních legend 
Smetanova síň v Obecním domě, v 15.00 www  .  sinatrology.com

14 PONDĚLÍ
Lýdie 

Kyselo a peciválky – beseda přibližující nejen vánoční zvyky ze severních Čech
Ústřední knihovna v Praze 1, v 15.30 www  .  mlp.cz

15 ÚTERÝ
Radana 

Tajemství Čtyřlístku – interaktivní výstava k příležitosti vydání 600. čísla
Galerie GUD, do 23. 12. www  .  galeriegud.cz
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Prosinec

Vstupenky přímo na www.hdk.cz nebo v pokladně 
divadla, Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, 
obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, 
e-mail: objednavky@hdk.cz 
a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

www.hdk.cz
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OD DUBNA 2016  
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

VÝPRAVNÝ RODINNÝ MUZIKÁL  
NA MOTIVY SLAVNÉHO FILMU O. LIPSKÉHO

ZAVÁDĚCÍ CENY DO KONCE ROKU 2015
JEDINÝ MUZIKÁL S DĚTSKÝM VSTUPNÝM
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STŘEDA
Albína

Skyline – poslední klubový koncert elektronické kapely před vydáním nové desky
Roxy, v 19.00 www  .  roxy.cz

17 ČTVRTEK
Daniel

Česko - Finsko – hokejový zápas v rámci turnaje Channel One Cup
O2 arena, v 18.30 www  .  o2arena.cz

18 PÁTEK
Miloslav 

Vánoční koncert v Kladrubech – známé melodie zazní v trojlodním kláštěrním kostele 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, v 18.00 www  .  klaster-kladruby.cz

19 SOBOTA
Ester 

Marianna Gartner: Obrazy – první výstava kanadské umělkyně u nás
Galerie Miro, do 10. 1.  www  .  galeriemiro.cz

20 NEDĚLE
Dagmar 

Tři veteráni – promítání v rámci programu Ponrepo dětem
Kino Ponrepo, v 15.00 www  .  nfa.cz

21 PONDĚLÍ
Natálie 

Kočka na kolejích – obnovená premiéra jedné z nejznámějších her Josefa Topola
Divadlo v Řeznické, v 19.30 www  .  reznicka.cz

22 ÚTERÝ
Šimon

Milota Havránková: Milota – retrospektiva uspořádána k životnímu jubileu umělkyně
Dům U Kamenného zvonu, do 17. 1.  www  .  ghmp.cz

23 STŘEDA
Vlasta 

Česká mše Vánoční – scénické provedení skladby od J. J. Ryby 
Kostel sv. Šimona a Judy, v 17.00 www  .  camerata.cz

24 ČTVRTEK
Adam a Eva 

Štědrý den v ZOO – přineste zvířatům dárky a podívejte se, co dostanou k Vánocům 
ZOO Praha, v 9.00 www  .  zoopraha.cz

25 PÁTEK
Boží hod 

Mystérium hvězdy betlémské – vánočně laděný pořad poodhalující tajemství komety 
Štefánikova hvězdárna, v 16.00 www  .  observatory.cz

26 SOBOTA
Štěpán 

Memoriál Alfreda Nikodéma – akce pro všechny otužilce v ledové Vltavě
Slovanský ostrov, v 11.00 www  .  otuzilci.cz

27 NEDĚLE
Žaneta

Sedmero krkavců – expozice plná kostýmů a rekvizit z pohádky Alice Nellis
Barrandov Studio, do 31. 12. www  .  barrandov.cz

28 PONDĚLÍ
Bohumila 

Luboš Pospíšil a 5P – koncertní vystoupení známého hudebníka s obnovenou kapelou
Malostranská beseda, ve 20.30 www  .  malostranska-beseda.cz

29 ÚTERÝ
Judita

Růže pro Algernon – tragikomický příběh dementního muže, který touží být chytrý
Divadlo v Celetné, v 19.30 www  .  divadlovceletne.cz

30 STŘEDA
David 

Historické vláčky – modely a soupravy plechových vláčku z let 1860–1960
Zámek Děčín, do 20. 1.  www  .  zamekdecin.cz

31 ČTVRTEK
Silvestr 

Silvestrovské derby – tradiční souboj internacionálů Sparty a Slavie
Tréninkové centrum Slavia, ve 12.00 www  .  silvestrovske-derby.cz
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18. PROSINCE ↓ 
BENEFIČNÍ KONCERT PRO DIVADLO KOMEDIE. 

HRAJÍ A ZPÍVAJÍ HERCI DIVADLA KOMEDIE  
A JEJICH PŘÁTELE. 

Ve Veletržním paláci 
budou do 17. ledna 
vystavena díla 
účastníků prestižní 
ceny Jindřicha 
Chalupeckého, která 
se uděluje mladým 
výtvarníkům a uměl- 
cům do 35 let.  
Ta byla založena 
v roce 1990 

z iniciativy Václava Havla, Jiřího Koláře a Theodora 
Pištěka. Své jméno cena nese po kritikovi výtvarného 
umění, esejistovi a filozofovi. Každoročně vybere 
nezávislá porota vítěze, který kromě peněžité výhry 
získá možnost stipendijního pobytu v New Yorku. Letos 
porotu nejvíce zaujaly práce Barbory Kleinhamplové.
Aktuální ročník slaví 25 let od svého vzniku a nese název 
Silver Lining a své motto: „Temný oblak noci poodhalí 
stříbrný svůj lem“ si vypůjčil od anglického barokního 
básníka Johna Miltona. Při příležitosti jubilea se nejedná 
jen o klasickou skupinovou přehlídku nových děl, ale 
vystavují se i práce laureátů minulých ročníků.  
  www  .  ngprague.cz
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Leden

1 PÁTEK
Nový rok 

Novoroční koncert – koncert České filharmonie pod taktovkou Jakuba Hrůši
Rudolfinum, ve 20.00 www  .  ceskafilharmonie.cz

2 SOBOTA
Karina

Vánoční výstava Ivy Hüttnerové – obrazy oblíbené herečky a výtvarnice
Chvalský zámek, v 9.00 www  .  chvalskyzamek.cz

3 NEDĚLE
Radmila 

Průvod Tří králů – trasa povede přes Karlův most na Staroměstské náměstí
kostel sv. Tomáše na Malé Straně, ve 14.00 www  .  pruvod.cz

4 PONDĚLÍ
 Diana 

Marcel Flemr Band – tóny syrového blues plné energie
Jazzboat, ve 20.30 www  .  jazzboat.cz

5 ÚTERÝ
Dalimil

Věda – národ – dějiny – výstava u příležitosti 125 let od založení Akademie věd
Nová budova Národního muzea, do 10. 1. www  .  nm.cz

6 STŘEDA
Tři králové

Hrdý Budžes – komedie, která překonala hranici pěti set repríz
Divadlo Bez zábradlí, v 19.00 www  .  bezzabradli.cz

7 ČTVRTEK
Vilma

Iren Stehli: Libuna a jiné eseje – fotografická esej ze života pražské Romky
Dům fotografie, do 24. 1. www  .  ghmp.cz

8 PÁTEK
Čestmír 

Zimní pohádka – mezinárodní festival pěveckých a tanečních souborů
Divadlo Hybernia, v 17.00 www  .  forum-festival.com

9 SOBOTA
Vladan

25. narozeniny Rock Café – vystoupí Hentai Corporation a Vypsaná fiXa 
Rock Café, v 18.00 www  .  rockcafe.cz

10 NEDĚLE
Břetislav

Svatební dort roku – finále cukrářské soutěže s bohatým doprovodným programem 
Clarion Congress Hotel, v 11.00 www  .  svatebnidortroku.cz

11 PONDĚLÍ
Bohdana 

Spolupracovníci – černá groteska od autora scénáře k filmu Trainspotting
Divadlo pod Palmovkou, v 19.00 www  .  podpalmovkou.cz

12 ÚTERÝ
Pravoslav 

Naděžda Plíšková: Zarytá Ženskost – práce grafičky, sochařky a básnířky
Topičův Salon, do 29. 1.  www  .  topicuvsalon.cz

13 STŘEDA
Edita 

Hurá do školy – Rozsáhlá kolekce slabikářů, didaktických obrazů a pomůcek k výuce 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, do 31. 1. www  .  muzeumhk.cz

14 ČTVRTEK
Radovan 

Go-Regiontour – brněnský veletrh cestovního ruchu plný zážitků
Výstaviště v Brně, do 17. 1. www  .  regiontour.cz

15 PÁTEK
Alice

Ennio Morricone – filmový hudební skladatel, který bude koncert osobně dirigovat
O2 arena, ve 20.00 www  .  o2arena.cz
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16 SOBOTA
Ctirad

Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu – výstava
Veletržní palác, do 7. 2.  www  .  ngprague.cz

17 NEDĚLE
Drahoslava

Zimní olympiáda dětí a mládeže – republiková soutěž krajských reprezentací
sportoviště Ústeckého kraje, do 22. 1.  www  .  odm.olympic.cz

18 PONDĚLÍ
Vladislav 

Dokud se zpívá, ještě se nezavřelo – nové divadelní představení plné hudby
Divadlo Na Fidlovačce, v 19.30 www  .  fidlovacka.cz

19 ÚTERÝ
Doubravka 

Street art – design – přednáška vedená fotografkou Jitkou Kopejtkovou 
Hlavní budova muzea, v 16.30 www  .  muzeumprahy.cz

20 STŘEDA
Ilona/Sebastián 

Zdeněk Pluhař: Fotografie – práce vyznačující se přísnou kompozicí, ovlivněnou funkcionalismem 
Galerie Josefa Sudka, do 29. 1.  www  .  upm.cz

21 ČTVRTEK
Běla 

Údolí včel – dramatizace historického románu Vladimíra Körnera
Divadlo Komedie, v 19.30 www  .  divadlokomedie.eu

22 PÁTEK
Slavomír

Čokoládový festival – jediněčná událost pro milovníky čokolády a cukrovinek
OC Forum v Liberci, do 23. 1.  www  .  cokoladovy-festival.cz

23 SOBOTA
Zdeněk

Světový pohár v běhu na lyžích – největší hvězdy běžeckého lyžování v akci
Nové Město na Moravě, do 24. 1. www  .  vysocina-arena.cz

24 NEDĚLE
Milena 

Mezinárodní výstava koček Starshow – víkend zaměřený na milovníky koček
Hotel Diplomat Praha 6, od 10.00 www  .  kockypraha.cz

25 PONDĚLÍ
Miloš 

O chaloupce z perníku – činoherní inscenace Divadla Minaret určená rodičům s dětmi 
Reduta Theatre Stage, v 9.00 www  .  divadlominaret.cz

26 ÚTERÝ
Zora 

Generations - Wesley, Corradi, Match – koncert tří generací světových hudebníků 
Palác Akropolis, v 19.30 www  .  rachot.cz

27 STŘEDA
Ingrid

Sakrální prostor – 24 vybraných příkladů současné sakrální architektury
Galerie Jaroslava Fragnera, do 7. 2. www  .  gjf.cz

28 ČTVRTEK
Otýlie 

Frankie & Johnny – příběh o začátku jedné lásky s Terezou Kostkovou a Alešem Hámou 
Divadlo v Rytířské, v 19.00 www  .  divadlovrytirske.cz

29 PÁTEK
Zdislava

Jethro Tull The Rock Opera: Ian Anderson – premiéra rockové opery
Forum Karlín, ve 20.00 www.forumkarlin.cz

30 SOBOTA
Robin 

Rozcestníky – díla tří současných mezinárodních tvůrců art brut
Muzeum Montanelli, do 28. 2. www  .  museummontanelli.com

31 NEDĚLE
Marika 

Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá – živelné duety známého herce a undergroundové zpěvačky 
Mersey Music Club v Brně, ve 20.00 www  .  mersey.cz
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Šest vylosovaných výherců se správnou odpovědí získá 
voucher pro dvě osoby na libovolné divadelní představení 
do Studia Hrdinů. Dárek má platnost do konce divadelní 
sezóny 2015 / 2016. Řešení posílejte e-mailem na adresu: 
soutez@i-prague.info do 15. února 2016.  
Více informací o dramaturgii a programu Studia Hrdinů 
naleznete na www  .  studiohrdinu.cz

Pražské divadlo Studio Hrdinů se zaměřuje převážně na 
autorské projekty, jejichž cílem je náročná, ale 
vstřícná umělecká dramaturgie. Hlavní produkce 
Studia Hrdinů se odehrávají ve Veletržním paláci Národní 
galerie. Sál od svého vzniku nebyl nikdy dostavěn a plně 
využíván (původní kino Veletrhy bylo zničeno při požáru 
Veletržního paláce v roce 1974). Studio Hrdinů svou 
soustavnou činností svébytně oživilo zapomenutý prostor 
a vrátilo ho do kulturní mapy Prahy.

Soutěžní otázka:
Od kterého roku funguje Studio Hrdinů 
v podzemních prostorách Veletržního paláce?

Soutěž  
se Studiem Hrdinů

Soutěž  
s dárkem
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Únor

1 PONDĚLÍ
Hynek 

DNA – autorská komedie s autobiografickými prvky v podání Divadla Bolka Polívky
Studio DVA, v 19.00 www  .  divadlobolkapolivky.cz

2 ÚTERÝ
Nela 

Bořek Šípek: Out of limits – retrospektivní výstava výtvarníka, designéra a architekta 
Art Salon S, do 5. 2. www  .  artsalons.cz

3 STŘEDA
Blažej 

Paul Anka – koncert kanadské světové hudební hvězdy 
Kongresové Centrum, ve 20.00 www  .  jvsgroup.cz

4 ČTVRTEK
Jarmila 

Madam Butterfly – 30 minut před začátkem opery se koná lektorský úvod s dramaturgem 
Státní opera, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

5 PÁTEK
Dobromila 

Pakáš – kapela stojící na křižovatce mezi styly funk, folk, rock a ska
Rock Club Kain, ve 20.00 www  .  kain.cz

6 SOBOTA
Vanda 

František Kysela a Smetanovy opery – unikátní celek scénických a kostýmních návrhů 
Muzeum Bedřicha Smetany, do 29. 2. www  .  nm.cz

7 NEDĚLE
Veronika 

Michael Giacchino – galakoncert hudby oscarového skladatele
Rudolfinum, ve 20.00 www  .  filmmusicprague.com

8 PONDĚLÍ
Milada 

Masopust – obnovená lidová tradice s typickým pestrobarevným procesím masek
Český Krumlov, do 9. 2. www  .  ckrumlov.info

9 ÚTERÝ
Apolena 

Květa Pacovská: Maximum Contrast – retrospektivní obsáhlá výstava  
Městská knihovna, 2. patro, do 27. 3.  www  .  ghmp.cz

10 STŘEDA
Mojmír 

Movits! – koncert švédské kapely, která vydala debutové album v roce 2008
Lucerna Music Bar, ve 20.00 www  .  musicbar.cz

11 ČTVRTEK
Božena 

Dechovka – představení hrané mezi stoly v sále a zároveň cestující v čase
Baráčnická rychta, ve 20.00 www  .  divadloarcha.cz

12 PÁTEK
Slavěna

Electro Swing Plzeň – večer plný rychlých tónů v podání známých DJů
KD Peklo, ve 21.00 www  .  electroswingplzen.cz

13 SOBOTA
Věnceslav 

Losar 2143 – jedenácté setkání k příležitosti oslav tibetského Nového roku 
Novoměstská radnice, ve 14.00 www  .  inbaze.cz

14 NEDĚLE
Valentýn 

Pavel Vašíček a Petr Vašíček: Intenzity – společná výstava děl bratrů 
Galerie Středočeského kraje, do 28. 2. www  .  gask.cz

15 PONDĚLÍ
Jiřina 

Zahrada – dětské představení podle předlohy stejnojmenné knihy Jiřího Trnky
Divadlo Minor, v 9.30 www  .  minor.cz
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najdete po dobu tří měsíců na www.i-prague.info.
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a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.
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17 ÚTERÝ
Ljuba

Cancer Bats – kanadská hardcorová kapela s neuvěřitelně energickým vystoupením 
Rock Café, v 19.30 www  .  rockcafe.cz

18 STŘEDA
Miloslava 

Ztracené obrazy – plakáty, dobové fotografie a obrazy z antverpského přístavu
Galerie Roberta Guttmanna, do 10. 4. www  .  jewishmuseum.cz

19 ČTVRTEK
Gizela 

Holiday World 2016 – 25. středoevropský veletrh cestovního ruchu
Výstaviště Praha - Holešovice, do 21. 2. www  .  holidayworld.cz

20 PÁTEK
Patrik 

Zimní prohlídka Lorety Rumburk – barokní klenot severních Čech
Rumburk, v 9.00 www  .  loretarumburk.cz

21 SOBOTA
Oldřich 

Přízrak Londýna – tajuplný krimimuzikál, kde každá postava může být vrahem
Divadlo Hybernia, v 18.00 www  .  hybernia.eu

22 NEDĚLE
Lenka, Eleonora 

Pianista roku – semifinálový večer amatérské  soutěže o nejlepšího pianistu
New York Café, v 18.00 www  .  pianist.cz

23 PONDĚLÍ
Petr 

Bohemian Like You: Youth Lagoon – vystoupení amerického indiepopového písničkáře 
MeetFactory, ve 20.30 www  .  meetfactory.cz

24 ÚTERÝ
Svatopluk 

Pražské biografy – sbírkové předměty z dob počátku kinematografie i její zlaté éry
Hlavní budova muzea, do 1. 2. 2017 www  .  muzeumprahy.cz

25 STŘEDA
Matěj 

Chlap na zabití – komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha
Divadlo Palace, v 19.00 www  .  divadlopalace.cz

26 ČTVRTEK
Liliana 

Deskovky v Ústřední knihovně – kolem dvaceti nejrůznějších druhů deskových her  
Oddělení pro děti a mládež, v 16.00 www  .  mlp.cz

27 PÁTEK
Dorota

Rakouské a německé umění 2. poloviny 19. století – druhý díl z cyklu výstav
Šternberský palác, do 3. 4.  www  .  ngprague.cz

28 SOBOTA
Alexandr 

Girl Power – premiéra historicky prvního filmu o dívčím graffiti 
Kino Světozor, v 19.00 www  .  girlpowermovie.com

29 NEDĚLE
Lumír

Angelika – znovuobnovený muzikál z dob vlády Ludvíka XIV. 
Divadlo Broadway, v 15.00 www  .  divadlo-broadway.cz

29 PONDĚLÍ
Lumír

Manon Lescaut – první uvedení na jevišti ve Zlaté kapličce
Národní divadlo, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

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

Brožuru, kterou právě pročítáte, 
najdete po dobu tří měsíců na www.i-prague.info.

V Centru současného umění DOX se koná do druhé 
poloviny ledna rozsáhlá výstava Skvělý nový svět, která 
nabízí srovnání slavných dystopických vizí o budoucnosti 
a současné společenské situace. Především se jedná 
o vize popsané ve známých románech od Aldouse 
Huxleyho, George Orwella a Raye Bradburyho. Výstava je 
rozdělena do čtyř částí a tvoří ji díla více než dvou desítek 
umělců z celého světa. Úvodní část s názvem Život 
v kleci je inspirována románem George Orwella 1984 
a jeho temnou vizí společnosti ovládané diktaturou. 
Pomocí fotografií, maleb a instalací se přenesete do míst, 
kde je stále tento orwellovský svět realitou. Další dva 
výše zmiňovaní autoři pracovali spíše s myšlenkou 
dobrovolné spolupráce, a tak je sekce Svoboda v bublině 
zaměřená na dnešní mechanismy kontroly i iluzi volby 
a svobody. Představen je také nový japonský fenomén 
hikikomori – lidé, kteří se sami izolují od většinové 
společnosti, v níž nejsou nadále schopni fungovat. 
Závěrečná část se vztahuje k různým fázím biologické 
a sociální predestinace. www  .  dox.cz

Umění a stav 
společnosti
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Josef Svatopluk Machar
Machar se narodil roku 1864 v Kolíně. Byl českým 
politikem, publicistou, prozaikem a také básníkem 
nominovaným na Nobelovu cenu za literaturu. 
O svou obživu se musel začít starat již v mladém 
věku. První honoráře obdržel za texty k obrázkovým 
knihám i za autorské verše.  Od roku 1882 přispíval 
do známých časopisů jako Ruch, Světozor či Květy, 
a to převážně pod pseudonymem Antonín Rousek. 
Přestože pracoval přes 30 let ve Vídni jako bankovní 
úředník, nepřestal psát básnická i publicistická díla 
a sblížil se tam i s T. G. Masarykem. Po skončení  
1. světové války se na přání tehdejšího prezidenta 
vrátil do nové republiky a zastával funkci generál-
ního inspektora československé armády. Kvůli stále 
sílícím rozporům v názorech s Masarykem úřad na-
konec opustil a stal se stoupencem krajní pravice.

Jiřina Popelová
Česká filozofka a komenioložka, která měla i blízko 
k umění, se narodila v Praze roku 1904. V oboru 
filozofie byla Popelová ve 30. letech minulého sto-
letí považována za jeden z největších talentů své 
generace. Bohužel její práce byla výrazně ovlivněna 
silnou ideologií a obdivem k marxisticko-leninistické 
filozofii, a tak ve své badatelské činnosti stagnovala.
Popelová během svého života učila na prestižních
univerzitách v republice. Její největší úspěch v oblas- 
ti školství nastal v roce 1949, když se stala na Palac-
kého univerzitě v Olomouci vůbec první ženskou 
rektorkou u nás. Po čtyřech letech z důvodu nespo-
kojenosti s jejím stylem řízení z vedoucí funkce ode-
šla. Popelová je jedním z příkladů velkých talentů, 
které podlehly myšlenkám minulého režimu.

Veletržní palác
V roce 1924 vypsala společnost Pražských vzor-
kových veletrhů architektonickou soutěž na nový 
areál. Vítězný návrh Oldřicha Tyla a Josefa Fuchse 
původně počítal s velkým výstavním komplexem 
čítajícím několik budov. Vzhledem k finanční zátěži 
byla nakonec zrealizována pouze stavba jediné 
části, a to Veletržního paláce. Částečně dokončen 
a otevřen byl v říjnu 1928 k výročí vzniku republiky. 
Stal se reprezentantem funkcionalistického stylu 
nejen v Československu ale i celé Evropě. Palác 
sloužil jako výstavní prostor, ale také plnil kulturní 
i společenské poslání. Mimo jiné zde sídlilo největší 
kino v Praze. Až na počátku 50. let minulého století 
byl změněn na administrativní budovu se sídlem 
šesti podniků zahraničního obchodu. Po velkém 
požáru budovy v roce 1974, bylo rozhodnuto, že se 
prostory využijí pro Národní galerii. Znovuotevření, 
po rozsáhlé rekonstrukci vedené podnikem Sta-
voprojekt Liberec v čele s architektem Miroslavem 
Masákem, se Veletržní palác dočkal v prosinci před 
dvaceti lety. 

Jan Karafiát
Tvůrce nezapomenutelné pohádky Broučci se narodil 
4. ledna před sto sedmdesáti lety v městečku Jimramov 
na pomezí Čech a Moravy. Přestože jeho rodina patřila 
k zámožnějším, vyrůstal Karafiát ve skromných pomě-
rech. Měl totiž devět sourozenců. Vystudoval teologii 
v Berlíně, Bonnu, Vídni a později ve skotském Edinburghu. 
Celý život byl přesvědčený evangelík a dvacet let pů-
sobil jako farář v Hrubé Lhotě. Největší vliv na něj měl 
podle jeho slov pobyt v holandském Elberfeldu a práce 
vychovatele v Kolíně nad Rýnem. Prostředí Elberfeldu ho 
natolik inspirovalo, že se v jeho nejznámějším díle obje-
vuje mnoho detailů jak z tamější přírody, tak i ze života 
ve městě. Po studiích se stal členem londýnského misij-
ního bratrstva a to mu kromě jiných poslání, svěřilo úkol, 
který přijal se skutečným nadšením. Totiž sepsat knihu 
o mistru Janu Husovi. Ta se stala v roce 1872 jeho vůbec 
prvním literárním počinem. O rok později napsal povídku 
s názvem Kamarádi, kterou bychom dnes zařadili mezi 
literaturu pro mládež. Knihu s názvem Broučci: pro malé 
i velké děti vydal anonymně na vlastní náklady v roce 
1876. Pro širší veřejnost ji objevil až po sedmnácti letech 
kritik Gustav Jaroš-Gamma a díky jeho recenzi v časopise 
Čas se stala populární. Kniha je považována za jedno ze 
stěžejních děl české literatury pro děti a je ceněná nejen 
pro svůj básnický sloh. Broučci nebyli jeho jedinou litera-
turou pro dětské čtenáře, napsal ještě dvě knihy Broučko-
va pozůstalost a Karafiátova čítanka. Zajímavou prací byla 
revize Bible kralické, která se však nedočkala kladného 
přijetí. Karafiát se pokoušel i o psaní poezie a hudby.  
Sestavil zpěvník obsahující 150 žalmů a 52 vybraných  
písní. Byl též publicistou, mezi léty 1896 až 1905 vydával  
Reformované listy. Jan Karafiát zemřel v Praze ve věku  
83 let a je pochován na Vinohradském hřbitově.

Zimní výročí Narozeni 29. února
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Narozeni 29. února Co se hraje v Praze?
Krásné psací stroje!
Hudebně-divadelní představení režiséra Jiřího Havelky 
a autora textu i hudby Miloše Orsona Štědroně pracuje 
s tématem slavných literárních osobností. Konkrétně se 
na divadelních prknech přeneseně objeví prozaik, esejis-
ta a významný překladatel z ruského a anglického jazyka 
Jan Zábrana. Dále se setkáte se zakladatelem exilového
nakladatelství Josefem Škvoreckým, nejpřekládanějším 
českým autorem 20. století Bohumilem Hrabalem či bás-
níkem a výtvarníkem Jiřím Kolářem. Spisovatelé pomysl-
ně bojují o vlastní existenci ve víru redaktorských nástrah 
šedesátých let a normalizace. Jejich zbraněmi jsou slova, 
rychlé psací stroje a někdy i obyčejné lepidlo. V inscenaci 
se herecky představí mimo jiné Ladislav Hampl, Leoš 
Noha a Anežka Kubátová. Premiéra hry je naplánována 
v Divadle Na zábradlí na 19. února. www  .  nazabradli.cz

Na kamenném, kamenném poli
Vtipně drzá groteska Terezy Verecké je parafrází zná-
mého biblického příběhu o Jobovi. Hlavní hrdina žije 
v jedné domácnosti se svým starým nemocným otcem, 
stále unavenou ženou i frustrovaným synem. Rodinné 
hnízdo se mu rozpadá a mezi poštovními obálkami 
s různými nabídkami na půjčky a lepší život jednoho 
dne objeví i exekuční výměr. Je zkoušen jako Job, kte-
rého Hospodin připravil o majetek, zdraví i rodinu. Jak 
ale může v této zkoušce někdo obstát dnes? Ve světě, 
kde se tvrdí, že víra v Boha byla nahrazena za víru 
v sebe sama a ve společnost? Představení je postavené 
na myšlence, že ve světě bez pevně daných hodnot se 
mění zdánlivá tragédie v grotesku. Divadlo na Vinohra-
dech uvede inscenaci, kterou režijně zpracovala Zuzana 
Buriánová, poprvé 17. prosince. 
 www  .  divadlonavinohradech.com

Láska a informace
5. února uvede Národní divadlo premiéru hry Caryl 
Churchillové, sedmasedmdesátileté autorky, která je 
často označována za první dámu britské dramatiky. 
Představení je zaměřené na dva důležité aspekty 
našich životů: na lásku a informace. Ty nás naplňují 
i pronásledují na každém kroku. Hra zobrazuje ně-
kolik určitých částí ze života současného člověka. 
Přibližuje fascinaci virtuální realitou, strachem ze 
smrti a nemocí a všímá si vztahové problematiky. 
Do hlavních rolí byli obsazeni Saša Rašilov, Filip Kaň-
kovský či Pavla Beretová. Hra byla poprvé uvedená 
v londýnském divadle Royal Court v roce 2012,  
v Národním divadle ji bude režírovat Petra Tejno-
rová. Mladá režisérka byla v roce 2008 nominována 
na Cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent a je nosi-
telkou Ceny Josefa Hlávky z roku 2009. 
 www  .  narodni-divadlo.cz

Vojcek
Dramatický fragment německého prokletého básní-
ka Georga Büchnera se dočkal nové inscenace v rám-
ci dramaturgie divadla D21. Dílo, které je v dějinách 
dramatu považováno za přelomové, napsal Büchner 
v roce 1837. Záhadný milostný příběh inspirovaný 
skutečnou událostí byl uveden až bezmála sto let 
po svém vzniku. V režii Jiřího Ondry inscenace zo-
hledňuje celé dosavadní autorovo dílo. Inspiruje se 
Büchnerovým panoptikálním a pokřiveným světem, 
v němž má jedinec minimální svobodnou vůli a je 
pouze v područí mocných. V hlavních rolích se  
26. února představí Hana Mathauserová, Petr Pochop, 
Michal Dudek a další. www  .  divadlo21.cz

Smrt a dívka
Divadlo Ungelt uvádí nově nastudované drama spiso-
vatele argentinsko-chilského původu Ariela Dorfmana. 
Tento psychologický thriller, ve kterém nejbližší soused 
může být váš bývalý trýznitel z dob hluboké totality, 
bude uveden 20. února. Smrt a dívka je strhující před-
stavení o minulosti, která nás může neuvěřitelně rychle 
dostihnout. V hlavních rolích uvidíme Lucii Štěpánko-
vou, Tomáše Dastlíka a Petra Stacha v režii Jiřího
Svobody. www  .  divadloungelt.cz
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ČESKÁ FILHARMONIE
DIRIGENT KEITH LOCKHART

W W W . B E S T O F B R O A D W A Y . C Z

FANTOM OPERY  ·  LES MISÉRABLES  ·  WEST SIDE STORY  ·  EVITA  ·  CATS 
CHICAGO  ·  MAMMA MIA!  ·  HELLO, DOLLY!   ·   A CHORUS LINE   ·   A DALŠÍ...

SOLISTÉ Z BROADWAYE: RODNEY EARL CLARKE, ASHLEY BROWN, MARIN MAZZIE, JASON DANIELEY 

2. 2. 2016

S
trah

ovsk
ý k

lášter

Strahov

S
tr

ah
ov

sk
á 

kn
ih

ov
na

 

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
pokladna tel. 233 107 718

Otevřeno denně: 9 – 12 a 13 – 17
31. prosince  9 – 15, 1. ledna  12 – 17
24. a 25. prosince  zavřeno

www.strahovskyklaster.cz

Při příležitosti prohlídky Pražského 
hradu nezapomeňte poblíž navštívit 
Strahovský Klášter Premonstrátů  
a v něm druhou nejstarší klášterní  
knihovnu u nás.
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provoz obnoven

Prague-Tû‰nov
Station
Back in Operation

Muzeum hlavního mûsta Prahy si Vás dovoluje pozvat na slavnostní zahájení v˘stavy
The City of Prague Museum cordially invites you to the opening ceremony of the exhibition

25. 11. 2015 – 3. 4. 2016
Muzeum hlavního mûsta Prahy
The City of Prague Museum
Na Pofiíãí 52, Praha 8 / Prague 8

a) Jezdí dennû kromû pondûlí 9–18
Runs daily except Mondays 9 am to 6 pm

v úter˘ 24. listopadu 2015 v 18 hodin
v hlavní budovû muzea Na Pofiíãí 52, Praha 8.
on Tuesday, November 24, 2015 at 6 pm
in the museum main building at Na Pofiíãí 52, Prague 8. 

Pozvánka platí pro dvû osoby. / This invitation admits two.

a)

a)

V˘stava se koná pod zá‰titou ministra dopravy Dana Ëoka.
The exhibition takes place under the auspices of Mr Dan Ëok, Minister of Transport.

P A R T N E ¤ I  V ¯ S T A V Y  /  E X H I B I T I O N  P A R T N E R S

M E D I Á L N Í  P A R T N E ¤ I  /  M E D I A  P A R T N E R S

www.muzeumprahy.cz
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Muzeum hlavního mûsta Prahy
The City of Prague Museum
Na Pofiíãí 52, Praha 8 / Prague 8

a) Jezdí dennû kromû pondûlí 9–18
Runs daily except Mondays 9 am to 6 pm

v úter˘ 24. listopadu 2015 v 18 hodin
v hlavní budovû muzea Na Pofiíãí 52, Praha 8.
on Tuesday, November 24, 2015 at 6 pm
in the museum main building at Na Pofiíãí 52, Prague 8. 

Pozvánka platí pro dvû osoby. / This invitation admits two.

a)

a)

V˘stava se koná pod zá‰titou ministra dopravy Dana Ëoka.
The exhibition takes place under the auspices of Mr Dan Ëok, Minister of Transport.

P A R T N E ¤ I  V ¯ S T A V Y  /  E X H I B I T I O N  P A R T N E R S

M E D I Á L N Í  P A R T N E ¤ I  /  M E D I A  P A R T N E R S

www.muzeumprahy.cz

http://www.bestofbroadway.cz
https://www.madametussauds.com/Prague
http://www.strahovskyklaster.cz
http://www.muzeumprahy.cz


WWW.TOWERPARK.CZ
Mahlerovy sady 1 / 130  00 Prague 3 / 
+420 210 320 081

OTEVŘENO
DENNĚ

8.00—24.00

DRUHÁ
NEJOŠKLIVĚJŠÍ
STAVBA SVĚTA!

BUDETE JI
MILOVAT! 

OBSERVATOŘ
RESTAURACE

BAR
ONE ROOM HOTEL

MINIGOLF

www.facebook.com/NRpraha 
www.nrpraha.cz

Novoměstská radnice, p. o., 
Karlovo nám. 1/23
Praha 2  

12. a 13. 12. 
Česká hračka a řemeslo 

21. 12. - 1. 1.  
Václav Sokol - Poklad skrytý v poli 
(biblické obrazy)

5. - 31. 1. 
Martin Beck - Fotograf lidských duší

VĚŽ Novoměstské radnice  
od 1. 12. na zimu uzavřena.

VÁNOČNÍ 
PROHLÍDKY
CELOROČNÍ 
PROVOZwww.zamek-mnisek.cz

Zámek v Mníšku pod Brdy
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http://www.towerpark.cz
http://www.vanocnivystava.cz
http://www.tiziano.cz
http://www.zamek.mnisek.cz
http://www.zahrady-kubec.cz
http://www.nrpraha.cz


www.diamondmuseum.cz

Unikátní expozice / Obchod 
s poklady / Diamantová kavárna

Otevírací doba:
Denně 9 – 21 hod

Široká 24/4, Praha 1

Otevíráme

MUZEUM DIAMANTŮ
první a jediné svého druhu v Česku, 

to si nemůžete nechat ujít!

tel. 602 688 620
www.PrimaParta.cz

Vyžádejte si katalog akcí  
na rok 2016.

Prima Parta je otevřená komunita pro lidi, kteří jsou 
aktuálně sami nebo se tak cítí pří výběru dovolené.

25. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

 Výstaviště Praha - Holešovice
18. - 21. 2. 2016

souběžně s

TOP GASTRO & HOTEL

ŠKODA 
MUZEUM
ŠKODA 
MUZEUM

muzeum.skoda-auto.cz

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

Otevírací doba:
Po–Ne, 09:00–17:00

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

10. – 13. 12. 2015
VELETRH DÁRKŮ

VD_15_64x30,5.indd   1 18.11.15   15:26
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http://www.holidayworld.cz/
http://muzeum.skoda-auto.cz
http://vanocnidny.cz/
http://www.diamondmuseum.cz
http://www.primaparta.cz


www.mestokladno.cz

Partneři Kladenských Vánoc

Mediální partneři

29/11/15

Slavnostní rozsvícení Vánočního
Stromu splněných přání.

18.30

Odpolední program, v jehož závěru vystoupí
Václav Neckář

15.00

Srdečně
vás zveme

na slavnostní
rozsvícení

Vánočního Stromu
splněných přání.

Mgr. Milan Volf,
primátor

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ
PROGRAM NA NÁMĚSTÍ
STAROSTY PAVLA
DENNĚ
DO 6. 1. 2016

U NÁS

SE VÁM

ROZSVÍTÍ!

Programy
 · Science show 
 · Laboratorní  

tematické workshopy
 · Badatelské aktivity

TOP 5
 · Planetárium
 · Humanoidní robot  

– jediný v ČR
 · Kosmonautický simulátor
 · Ohnivé tornádo
 · Megabublinárium Objevy 

pod pyramidami
Výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK 

v Egyptě a Súdánu

15. 9. 2015–29. 5. 2016 
Regionální muzeum v Kolíně
www.muzeumkolin.cz
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http://www.mestokladno.cz
http://www.iqlandia.cz/
http://www.klasteryck.cz
http://www.muzeumkolin.cz


Loket
Monumentální hrad z počátku 13. století tyčící se 
nad řekou Ohře býval často nazýván “klíč k Českému 
království”. Velmi rád zde pobýval Přemysl Otakar II., 
Jan Lucemburský, stejně tak jeho syn Karel IV. Hrad se 
postupně rozrůstal a získával na důležitosti. Husité se 
ho pokoušeli několikrát neúspěšně dobýt. Hrad padl 
až na sklonku třicetileté války v roce 1648, kdy ho 
vyplenili Švédové. Město, v jehož centru se hrad Loket 
nachází, začalo po válce upadat a vzpamatovalo se až 
v polovině 18. století. K zajímavostem hradu patří nej-
starší známý meteorit na světě, který dopadl na nádvoří 
v roce 1422. K vidění je pouze replika tohoto vesmírné-
ho kamene a jeho rozdělený originál je uložen v Praze 
a Vídni. Za pozornost stojí expozice loketských sbírek 
obsahující například dobové zbraně čí archeologické 
nálezy z okolí Lokte. V další části hradu zvané
Markrabský dům zaujme výstava porcelánu z místních, 
často již zaniklých porcelánek. Nejatraktivnější částí 
hradu je expozice o právu útrpném, kterou doprovázejí 
pohyblivé figuríny se zvukovými efekty. Nakonec je 
možno vystoupat do 26 metrů vysoké hradní věže a vy- 
chutnat si výhledy na malebnou zimní krajinu. Hrad je 
veřejnosti otevřen celoročně. www  .  hradloket.cz

Panská skála
Národní přírodní památku s názvem Panská skála  
naleznete nedaleko města Kamenický Šenov. Jedná se 
o nepřehlédnutelnou geologickou lokalitu, které se  
často přezdívá varhany kvůli čedičovým sloupkům.  
Ty získávaly tento tvar při tuhnutí magmatu. Na přelo-
mu 18. a 19. století probíhala v okolí čilá těžba čediče, 
která odhalila stěnu skály a vytvořila i malé jezírko 
v nejnižším patře tohoto starého lomu. Těžba skončila 
až v roce 1948 a o pět let později byla skála vyhlášena 
přírodní rezervací. Panská skála je známá mimo jiné díky 
pohádce Pyšná princezna. Při natáčení památku využila 
i zahraniční produkce filmu Merlin. Právě v zimě je kra-
jina v okolí skály ještě malebnější než kdy jindy a místo 
navíc nabízí krásné výhledy na zasněženou krajinu  
Českého Švýcarska. www  .  panska-skala.ceskehory.cz

Ledová jeskyně u Naděje
Největší ledová jeskyně v České republice leží nedaleko 
severočeského města Cvikov. Národní přírodní památ-
kou je od roku 1966. Jeskyně vznikla postupným zvět-
ráváním skály a působením mrazu. V jejích prostorách 
se stále hromadí studený vzduch kvůli nedostatečné 
cirkulaci. Proto je v jeskyni celoročně nízká teplota 
blízká bodu mrazu, avšak ledový příkrov se drží do pří-
chodu nové zimy pouze v nejzazším místě jeskyně. 
Vzhledem k tomu jeskyně sloužila dlouhou dobu jako 
zdroj ledu. Na jaře bývá v důsledku tajícího sněhu ledo-
vá výzdoba nejkrásnější a největší. Jeskyně je turisticky 
přístupná od 19. století, původně romantické prohlídky 
však postupem času vyústily v ničení jeskyně a tak byl 
vchod opatřen mříží. Od ní je možné si zapůjčit klíč 
u Správy CHKO Lužické hory. 
 www.luzickehory  .  ochranaprirody.cz

Zimní výlety
Vildštejn
Jeden z nejstarších českých hradů u nás se nachází ve 
městě Skalná na Chebsku. Románsko-gotická stavba 
měnila majitele takřka každých sto let. Nejdéle byl  
v držení rodu Trautenberků. Objekt byl rozšiřován 
nejvíce v 15. a 16. století. Kolem roku 1783 byl navíc 
přistavěn i dvoukřídlý zámek. Hrad nesloužil vždy pou-
ze jako šlechtické sídlo, ale také jako sladovna pivovaru 
zejména v počátku 19. století či později jako budova 
soudu. Soud na hradě sídlil bezmála sto let až do roku 
1950. Po druhé světové válce byl objekt zkonfiskován 
státem. Dokonce bylo rozhodnuto o jeho demolici, 
která naštěstí neproběhla. Až v roce 2001 byl znovu 
otevřen veřejnosti. Nyní nabízí turisticky rozmanité 
atrakce. Prohlédnout si můžete archeologickou expo-
zici o dějinách hradu s ostatky zaživa zazděné Bílé paní 
a gotický Královský sál i středověkou kovárnu. Děti 
ocení zoo koutek a dětský hrad. Občerstvit se můžete 
v rytířské restauraci s historickým programem či se  
stylově ubytovat na nádvoří hradu.  www  .  vildstejn.cz
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Správné odpovědi na soutěžní otázku z minulého
vydání Podzim 2015 zněla:  

1) Michael Haneke, 2) 300’Shorts.
 Jména výherců najdete na www.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

Soutěž
Správnou odpověď ze strany 5 spolu s kontaktními údaji 

posílejte do 15. února na emailovou adresu:  
soutez@i-prague.info

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 

Národní informační centrum pro mládež
◗ Na Poříčí 1035/4, Praha 1

www  .  nicm.cz 

Dopravní podnik hl. m. Prahy: 
◗ Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1
◗ Metro Můstek, Praha 1
◗ Hlavní nádraží, u vstupu do metra C, Praha 2
◗ Metro Anděl, vstup z křižovatky Anděl, Praha 5
◗ Letiště Václava Havla, Terminál 1 a 2, Praha 6
◗ Metro Hradčanská, Praha 6
◗ Metro Nádraží Veleslavín, Praha 6

www  .  dpp.cz

Informační 
střediska

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

Okénko do jara 
Kam v Praze

Zahájení běžecké sezóny Sportisimo  
½ Maraton Praha 2016 www  .  runczech.com

Festival zdravého životního stylu Evolution 
 www  .  festivalevolution.cz

Mistrovství světa ve středověkém  
kontaktním boji   www  .  stredovekyboj.cz

Výstava k 700. výročí narození Karla IV. 
 www  .  ngprague.cz

Otevření běžně nepřístupných budov během 
Open House Prague www  .  openhousepraha.cz

Klavírní recitál Milana Svobody www  .  fok.cz

Koncertní vystoupení krále valčíků Andrého 
Rieu & Orchestra www  .  o2arena.cz

Výstava o Břevnově z cyklu o pražských  
historických předměstích 
 www  .  muzeumprahy.cz

Co se chystá mimo Prahu

Veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour  
v Jablonci nad Nisou www  .  euroregiontour.cz

Přehlídka animovaného filmu v Třeboni 
 www  .  anifilm.cz

Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové  
v Litomyšli www  .  gastroslavnosti.cz

Festival pořádaný studenty Fakulty multime-
diálních komunikací Univerzity Tomáše Bati
 www  .  zlindesignweek.com
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90 dní v Praze 
vydání zima 2015
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

• uzávěrka tohoto čísla byla 
22. 11. 2015

• uvádíme v té době dostupné 
informace

• změny programů, termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny

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

Foto: Czechtourism, Prague Welcome,
Sabine Simon, Divadlo D21,   
obchodní partneři
Sazba: AlineaPrint

Vydavatel: Milan Beniš
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k r e a t i v n í  m ě s t o  l i t e r a t u r y 

UNESCO

w w w . p r a h a m e s t o l i t e r a t u r y . c z

Prague - City of Literature
Designated UNESCO 
Creative City in 2014

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

http://www.prahamestoliteratury.cz

