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 NEDĚLE
Bedřich 

Předjaří na Pražském hradě – obraz Olympští bohové od Petra Pavla Rubense  
v záplavě květin • empírový skleník v Královské zahradě, do 8. 3. www  .  kulturanahrade.cz

 PONDĚLÍ
Anežka 

Lotyšsko slaví 100 let – výstava představuje prostřednictvím architektonických a přírodních 
památek historii i současnost pobaltského státu • Klementinum, do 28. 3. www  .  nkp.cz

 

 ÚTERÝ
Kamil 

Festival otrlého diváka – filmová přehlídka pro všechny milovníky pokleslé zábavy,  
obskurnosti a nevkusu mimo masovou produkci • kino Aero, do 8. 3. www  .  otrlydivak.cz

 STŘEDA
Stela 

Radůza s kapelou – koncert známé písničkářky, zazní písně z posledního alba  
Muž s bílým psem i výběr hitů • Kulturní středisko města Bechyně, od 19:00 www  .  kulturnidum.cz

 ČTVRTEK
Kazimír 

Jeden svět – mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech,  
téma letošního ročníku zní: až naprší a uschne • různá kina, do 14. 3. www   .    jedensvet.cz

 PÁTEK
Miroslav 

Selection IXX.–XXI. – výběrová prodejní výstava českého umění, zastoupen je Kupka,  
Jetelová či Dokoupil • Cermak Eisenkraft Pop Up Gallery, do 4. 5. www  .  cermakeisenkraft.com

 

 SOBOTA
Tomáš 

Poslouchání sov – večerní vycházka s výkladem o tom, proč ty sovy tolik houkají •  
Dům přírody Litovelského Pomoraví, od 18:00 www  .  dumprirody.cz

 NEDĚLE
Gabriela 

Pohled z okna – výstava slovenské experimentátorky Miloty Havránkové,  
která neustále boří tradice a mění rukopis • Leica Gallery, do 15. 3. www  .  lgp.cz

 PONDĚLÍ
Františka 

Na den pod zem – možnost nahlédnout do kanalizační stoky ve Stromovce  
či podzemních chodeb v Divoké Šárce • různá místa v Praze, do 15. 3. www  .  nadenpodzem.cz

 ÚTERÝ
Viktorie 

The Last Internationale – koncert americké rockové skupiny, která doprovázela  
Roberta Planta nebo The Who • Futurum Music Bar, od 20:00 futurum.musicbar.cz

 STŘEDA
Anděla 

Audience u královny – inscenace o pravidelných schůzkách Alžběty II.  
s britskými premiéry • Východočeské divadlo v Pardubicích, od 19:00 www  .  vcd.cz

 ČTVRTEK
Řehoř 

Zapomněla jsem své heslo – výstava izraelské malířky Rotem Manor,  
jejíž obrazy jsou plné nekonvenčních vizí • Galerie Hala C v Libni, do 31. 3. www  .  galeriehalac.cz

 PÁTEK
Růžena 

3. reprezentační ples Prahy 5 – program ve stylu Cirque du Soleil, vystoupí Orchestr  
Karla Vlacha či Ondřej Ruml • Národní dům na Smíchově, od 19:00 www  .  praha5.cz

 SOBOTA
Rút/Matylda 

Dechem – výstava výtvarných velkoformátových fotografií Martina Straky a také série 
jeho uměleckých portrétů osobností • Galerie Mánes, do 31. 3. www  .  galeriemanes.com

 NEDĚLE
Ida 

Den Vltavy – zahájení plavební sezony nabídne plavby velkými a malými loděmi  
po řece, pro Pražany i přespolní zdarma • pražské nábřeží, od 9:00 www  .  vsevltavskyspolek.cz
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 PONDĚLÍ
Elena/Herbert

Týden mozku – nejnovější objevy ve výzkumu mozku a neurovědách přiblíží  
přednášky odborníků i interaktivní program • Akademie věd, do 22. 3. www  .  tydenmozku.cz

 ÚTERÝ
Vlastimil

Send Nudes – akt v tvorbě Jiřího Georga Dokoupila, Jakuba Špaňhela, Martina  
Krajce a Andreje Dúbravského • DSC Gallery, do 28. 3. www  .  dscgallery.com

 STŘEDA
Eduard 

Diagramy – lineární geometrické kompozice Markéty Vohradské, výstava je výběrem  
jejích olejů a prací na papíře • Galerie Havelka, do 26. 3. www  .  galeriehavelka.cz

 ČTVRTEK
Josef 

Slavné balety ve filmu – koncertní provedení baletů od Ravela a Stravinského  
doprovodí taneční filmy van Woerkuma • Forum Karlín, od 19:30 www  .  forumkarlin.cz

 PÁTEK
Světlana 

Poutníci – bluegrassová a country kapela oslavuje půlstoletí existence, nechybí hity  
Panenka nebo Pojďme se napít • Kulturní centrum „12“, od 19:00 www  .  kc12.cz

 SOBOTA
Radek 

Nahlédni do přírodovědeckých sbírek – malí i velcí zájemci mají možnost dozvědět se,  
jak sbírky vznikají a uchovávají se • Národní muzeum, od 13:00 www  .  nm.cz

 NEDĚLE
Leona 

Sympozium ilustrace – součástí setkání ilustrátorů bude i program pro veřejnost  
s workshopy, promítáním či výstavou • klášter Broumov, do 4. 4. www  .  sympoziumilustrace.cz

 PONDĚLÍ
Ivona 

Jarní výstava skalniček – spojeno i s prodejem a poradenstvím • v zahradách  
u kostela sv. Jana Nepomuckého Na Skalce na Karlově náměstí, do 3. 4. www  .  skalnickari.cz

 ÚTERÝ
Gabriel 

Večerníčky Zdeňka Smetany – interaktivní výstava připomíná Rákosníčka, Malou  
čarodějnici nebo Křemílka a Vochomůrku • Chvalský zámek, do 10. 5. www  .  chvalskyzamek.cz

 STŘEDA
Marián 

V Zahradě – výstava tří fotografů, námětem se staly bezvýznamné situace  
z cyklicky obhospodařovávaných zahrad • Galerie Fotografic, do 5. 4. www  .  fotografic.cz

 ČTVRTEK
Emanuel 

V žabím pyžamu – divadelní adaptace románu Toma Robbinse, v hlavní roli  
Pavlína Hejcmanová • Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, od 19:00 www  .  slovackedivadlo.cz

 PÁTEK
Dita 

Žižkovská noc – multižánrový festival, účinkují Mňága a Žďorp, Hentai Corporation  
či  Teatr Novogo Fronta • různá místa na Žižkově, do 28. 3. www  .  zizkovskanoc.net

 SOBOTA
Soňa 

Československý beat–festival – koncert navazuje na někdejší festival, vystoupí  
Precedens, Michal Prokop nebo slovenská AYA • Lucerna, od 17:00 www  .  beat-festival.cz

 NEDĚLE
Taťána 

Trienále skla a bižuterie – na šesti výstavách se představí více  
než sto firem, studií a výtvarníků • Jablonec nad Nisou, do 4. 4. 2021 www  .  msb-jablonec.cz

 PONDĚLÍ
Arnošt 

Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá – koncert undergroundové písničkářky a básnířky  
a zpívajícího herce • Balbínova poetická hospůdka, od 20:00 www  .  balbinka.cz

 ÚTERÝ
Kvido 

Vydávat, co nás baví – výstava k třiceti letům existence brněnského vydavatelství  
Indies Records, vydalo už přes 200 titulů • Popmuseum, do 28. 4. www  .  popmuseum.cz
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 STŘEDA
Hugo 

Přijde kůň do baru – Juraj Kukara jako stárnoucí stand-up komik, který se snaží  
pobavit i vyrovnat se životem • Divadlo Rokoko, od 19:00 www  .  mestskadivadlaprazska.cz

 ČTVRTEK
Erika

Keltové pod Pálavou – výstava o keltském osídlení na jihu Moravy, o keltském  
náboženství, válečnictví i životě • Regionální muzeum v Mikulově, do 29. 11. www  .  rmm.cz

 

 PÁTEK
Richard 

Prague Design Week – svou tvorbu představí desítky designérů, součástí jsou i workshopy  
či design kino • náměstí Republiky a OD Kotva, do 5. 4. www  .  praguedesignweek.cz

 SOBOTA
 Ivana 

Jiří Korn 70 – tančící a stepující Jiří Korn zopakuje koncertní show, kterou oslavil  
své životní jubileum, zazní většina jeho hitů • O2 arena, od 19:00 www  .  kornjiri.com

 NEDĚLE
Miroslava 

Pohádkový les – princové a princezny čekají na malé návštěvníky v zámeckém parku, 
připraveny mají zapeklité úkoly • zámek Smečno, od 13:00 www  .  veldo.cz

 PONDĚLÍ
Vendula 

Taneční kurzy pro dospělé – zahájení jarních kurzů společenského tance,  
pro začátečníky i pokročilé • Národní dům na Vinohradech, od 18:30 a 20:30 www  .  nardum.cz

 

 ÚTERÝ
Heřman/Hermína 

Velikonoce v muzeu – velikonoční dílny a další tvořivé aktivity spojené se svátky jara,  
nejen pro děti • Národní zemědělské muzeum, od 12:00 www  .  nzm.cz

 STŘEDA
Ema 

Tržnice Zahrady Čech – jarní výstava pro zahrádkáře, chalupáře, zahradníky  
a vůbec milovníky přírody • výstaviště v Litoměřicích do 12. 4. www  .  zahradacech.cz

 ČTVRTEK
Dušan 

Dům bez spánku – drama přibližuje život lidí se spánkovými poruchami, hrají:  
Lucia Čižinská, Michal Kern a Matyáš Řezníček • Divadlo Archa, od 20:00 www  .  divadloarcha.cz

 PÁTEK
Velký Pátek 

V kůži Robinsona – výstava Zdeny Kolečkové reflektuje její zájem o témata Sudet  
i ekologická stigmata severních Čech • Topičův salon, do 17. 4. www  .  topicuvsalon.cz

 SOBOTA
Izabela 

Velikonoční veselice – rodiny s dětmi si užijí program jak v komnatách, tak na zahradě, 
připraveny jsou dílny i vystoupení • zámek Mníšek pod Brdy, od 10:00 www  .  zamek-mnisek.cz

 NEDĚLE
velikonoční 

Rhizomatic Spell – výstava se zaměřuje na pojem xenomagie, tedy magie,  
kterou nevytváří člověk, ale digitální algoritmy • Galerie Kvalitář, do 24. 4. www  .  kvalitar.cz

 PONDĚLÍ
velikonoční 

Ivan Bukovský 70 – završení série výstav k sedmdesátinám malíře je ohlédnutím  
za půlstoletím jeho tvorby • Královský letohrádek, do 6. 7. www  .  kulturanahrade.cz

 ÚTERÝ
Vincenc

Most přes oceán – koncert dvou klavírních improvizátorů, Jiřího Pazoura z Česka a Ann Park 
Rose z USA • Koncertní sál Pražské konzervatoře, od 19:00 www  .  mostpresocean.cz

 STŘEDA
Anastázie 

Káťa Kabanová – koncertní provedení opery Leoše Janáčka o nešťastné lásce,  
účinkují Kateřina Kněžíková či Peter Berger • Rudolfinum, od 19:30 www  .  ceskafilharmonie.cz
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Muzeum východních Čech v  Hradci Králové je jedním 
z  největších celokrajských muzeí v  České republice. 
V současné době má ve svých archeologických, přírodo-
vědeckých a historických sbírkách přibližně 2,5 milionu 
sbírkových předmětů. Muzeum sídlí v historické budově 
na Eliščině nábřeží, postavené v letech 1909–1912 po-
dle plánů význačného českého architekta Jana Kotěry. 
V  roce 1995 byla budova prohlášena národní kulturní 
památkou. V  letech 2018–2019 prošlo muzeum ná-
kladnou rekonstrukcí, která vrátila této secesní perle 
původní vzhled.  www.muzeumhk.cz

Řešení, spolu s  telefonickým kontaktem a  adresou, posílejte na: 
soutez@i-prague.info nejpozději do 30. dubna 2020. V předmětu 
uveďte: Soutěž s  muzeem. Účastí v  soutěži dáváte souhlas 
s uchováním vašich osobních údajů po dobu trvání soutěže.

Soutěž s Muzeem  
východních Čech

Pět výherců získá rodinné vstupné 
do Muzea východních Čech 
s platností do 28. června 2020. 

Soutěžní otázka: 
Do 28. června zve muzeum na výstavu  
Uprostřed Koruny české. 
Na co je zaměřena? 

Soutěž  
s dárkem

   

 ČTVRTEK
Irena

FOR KIDS, FOR PETS, FOR HORSE – soubor veletrhů pro rodinu a milovníky  
zvířat • veletržní areál v Letňanech, do 19. 4. www  .  forkids.cz, www  .  for-pets.cz, www  .  forhorse.cz

 PÁTEK
 Rudolf

Nat King Cole – koncertní pocta skladateli, pianistovi a uznávanému  
barytonovému jazzovému zpěvákovi • Reduta Jazz Club, od 19:00 www  .  redutajazzclub.cz

 SOBOTA
Valérie 

Tajemný život motýlů – návštěvníci se dozvědí, jak motýli hledají potravu  
nebo jak se poznají ti správní partneři • Botanická zahrada, do 24. 5. www  .  botanicka.cz

 NEDĚLE
Rostislav

S kouzly kolem světa – Pavel Kožíšek zve děti, aby poznaly kouzla jiných zemí  
a samy se je naučily • Divadlo kouzel Pavla Kožíška, od 14:00 www  .  divadlokouzel.cz

 PONDĚLÍ
Marcela 

Celek jsoucna, jsoucí v celku – výstava představuje celoživotní dílo Jana Wojnara, 
„nejradikálnějšího českého konceptualisty“ • Museum Kampa do 14. 6. www  .  museumkampa.cz

 ÚTERÝ
Alexandra 

Southern Avenue – energická pětka z Memphisu přiváží na pražský koncert  
směs soulu, blues a R&B • Palác Akropolis, od 20:00 www  .  palacakropolis.cz

 STŘEDA
Evženie 

Sen ve snu – odraz tvorby E. A. Poea ve výtvarném umění v českých zemích  
a fenomén strachu a hrůzy v umění • Veletržní palác, do 30. 8. www  .  ngprague.cz

 ČTVRTEK
Vojtěch 

Antique – jarní prodejní veletrh starožitností,  na šest desítek vystavovatelů,  
pořádá Asociace starožitníků ČR • Novoměstská radnice, do 26. 4. www  .  asociace.com

 PÁTEK
Jiří 

Rallye Šumava – nejstarší domácí automobilová soutěž, na trať kromě  
současných aut vyjedou i historické automobily • Klatovy, do 25. 4. www  .  pamk.cz

 SOBOTA
velikonoční 

Loupežníkova lásky hra osudná – výstava k vývoji motivu lásky a pojímání žen ve hrách bratří 
Čapků • Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, do 30. 6. www  .  capek-karel-pamatnik.cz

 NEDĚLE
Oto 

Muzeum města Prahy na Těšnově? – prezentace návrhů nové budovy představuje  
práce studentů architektury ČVUT • Muzeum hl. m. Prahy, do 13. 6. www  .  muzeumprahy.cz

 PONDĚLÍ
Jaroslav 

Cesty – Cirk La Putyka přichystal k desátému výročí existence souboru  
velkolepou oslavu cirkusového umění • O2 universum, od 19:30 www  .  laputyka.cz

 ÚTERÝ
Vlastislav 

Chicuelo–Mezquida – španělský jazz s prvky flamenka (piano, flamencová kytara,  
perkuse), ze série Jazz Meets World • Novoměstská radnice, od 19:30 www  .  jmw.cz

 STŘEDA
Robert 

Elefantazie – muzikál podle skutečného příběhu „sloního muže“, v hlavních rolích: Tomáš  
Klus, Petr Konáš, Tomáš Havlínek • Divadlo ABC, od 19:00 www  .  mestskadivadlaprazska.cz

 ČTVRTEK
Blahoslav 

Krajina dětství – výstava představuje tvorbu Boženy Sudkové, sestry fotografa Sudka, 
i místa, s kterými je pojí společné vzpomínky • Galerie Josefa Sudka, do 17. 5. www  .  upm.cz
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 PÁTEK
Svátek práce 

Josef Špaček a Česká filharmonie – houslový virtuos předního orchestru  
hraje Mozarta, Temla a Šostakoviče • Rudolfinum, od 19:30 www  .  ceskafilharmonie.cz

 SOBOTA
Zikmund 

Zahájení sezony v leteckém muzeu – expozice muzea se vztahuje k historii  
československého a českého letectví • Letecké muzeum Kbely, od 10:00 www  .  vhu.cz

 

 NEDĚLE
Alexej 

Slavnosti svobody – 75. výročí konce druhé světové války připomínají piety,  
kulturní akce i dobová technika • různá místa v Plzni, do 1. do 6. 5. www  .  slavnostisvobody.cz

 PONDĚLÍ
Květoslav 

Přednáška o Egyptě – autorka publikací o starověkém právu pohovoří o postavení  
panovníka v Egyptě a u Chetitů • Národní technické muzeum, od 17:30 www  .  ntm.cz

 ÚTERÝ
Klaudie 

Má vlast cestami proměn – venkovní putovní výstava přináší svědectví o proměnách 
zanedbaných míst a objektů • park na Vyšehradě, do 24. 5. www  .  cestamipromen.cz

 STŘEDA
Radoslav 

Tři tenoři – Ján Kostelanský, Miloslav Pelikán a Juraj Nociar potěší světoznámým  
operním repertoárem • Dům kultury Střelnice v Rumburku, od 19:00 www  .  dkrumburk.cz

 

 ČTVRTEK
Stanislav 

Mucha – svérázná brněnská písničkářka zpívá po svém o lásce, feminismu, konzumu 
i digitalizované době • Malostranská beseda, od 20:30 www  .  malostranska-beseda.cz

 PÁTEK
Den vítězství 

Prohlídka Senátu a Sněmovny – den otevřených dveří v obou  
komorách Parlamentu • Thunovský a Valdštejnský palác, od 9:00 www  .  senat.cz, www  .  psp.cz

 SOBOTA
Ctibor 

Marie Stuartovna – historická opera Gaetana Donizettiho v přímém přenosu  
z Metropolitní opery, s Dianou Damrau v titulní roli • různá kina, od 18:45 www  .  aerofilms.cz

 NEDĚLE
Blažena 

Unplugged – výstava uměleckých projektů s minimální spotřebou fosilních paliv  
na produkci a transport • Galerie Rudolfinum, do 9. 8. www  .  galerierudolfinum.cz

 PONDĚLÍ
Svatava 

Open House – víkendový festival, během něhož se otevřou brány desítek běžně  
nepřístupných budov a prostorů • různá místa v Praze, do 17. 5. www  .  openhousepraha.cz

 ÚTERÝ
Pankrác 

ZUŠ Open – celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru,  
do akce se zapojí i profesionální umělci • různá místa v ČR, do 16. 5. www  .  zusopen.cz

 STŘEDA
Servác 

Pet Shop Boys – britské duo vyjelo na evropské turné se svými největšími hity,  
jako Go West nebo Domino Dancing • Forum Karlín, od 20:00 www  .  forumkarlin.cz

 ČTVRTEK
Bonifác 

Antonín Kratochvíl – retrospektiva představuje tvorbu významného fotografa  
sociálního dokumentu a fotožurnalismu • Galerie hl. m. Prahy, do 18. 10. www  .  ghmp.cz

 PÁTEK
Žofie 

Sněz tu žábu – festival francouzského divadla, na programu je robotí inscenace  
či diskuse s autory her • Experimentální prostor NoD, do 17. 5. www  .  sneztuzabu.cz

Květen
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„ s vámi
pro vás “

15.-25. květen 2020

dnyprahy5.praha5.cz
Sledujte nás:

Dny Prahy 5

6    90 dní

http://dnyprahy5.praha5.cz


 SOBOTA
Přemysl

Instalace – satirická komedie z prostředí galerie moderního umění, hrají:  
Pavlína Mourková či Ernesto Čekan • Divadlo U Hasičů, od 15:00 www  .  divadlouhasicu.net

 NEDĚLE
Aneta

Voda a civilizace – venkovní výstava ukazuje klíčový význam životodárné  
tekutiny a její historii  • stromořadí před Kramářovou vilou, do 31. 12. www  .  vlada.cz

 PONDĚLÍ
Nataša 

Kupé v lese – živá talkshow divadla Vosto5, hosty zpovídají moderátor  
Pavel Pláteník a sólista Karel Krautgartner •  Café V lese, od 20:00 www  .  vosto5.cz

 ÚTERÝ
Ivo 

Loos versus Corbusier – přednáška o dvou velikánech moderní architektury,  
jejichž chápání prostoru je velmi odlišné • Winternitzova vila, do 19:00 www  .  loosovavila.cz

 STŘEDA
Zbyšek 

Dobové tance – inscenace grotesky Karla Steigerwalda, dějově zasazené do revolučního  
roku 1848, v režii Ivana Krejčího • Národní divadlo v Brně, od 19:00 www  .  ndbrno.cz

 ČTVRTEK
Monika 

Celine Dion – kanadskou zpěvačku, proslavenou písní k filmu Titanic, zavede  
Courage World Tour po dvanácti letech do Prahy •  O2 arena, od 19:30 www  .  o2arena.cz

 PÁTEK
Emil 

Merkádo – festival a trhy s nabídkou pokrmů, nápojů a výrobků z Latinské Ameriky,  
součástí jsou i workshopy tance • náměstí Jiřího z Poděbrad, od 21. 5. www  .  merkadofest.cz

 SOBOTA
Vladimír 

Ratolest Fest – jednodenní akce, na níž sportovní oddíly či kroužky nabízí možnosti 
volnočasových aktivit pro děti • náplavka Rašínova nábřeží, od 9:00 www  .  ratolestfest.cz

 NEDĚLE
Jana 

Fringe Festival – anglicky mluvený  mix divadla i hudby představuje umělce  
zastupující sexuální menšiny • Malostranská beseda, do 30. 5. www  .  fringe.cz

 PONDĚLÍ
Viola 

Drobnostmi to začíná – výstava doplňků pro policejní stejnokroje, jako jsou  
čepicové odznaky, knoflíky či medaile • Muzeum Policie ČR, do 30. 6. www  .  muzeumpolicie.cz

 ÚTERÝ
Filip 

Tokyo Police Club – kanadské rockové indie uskupení, které zaujalo už debutem  
A Lesson in Crime, se vrací do Evropy • MeetFactory, od 20:00 www  .  meetfactory.cz

 STŘEDA
Valdemar 

Mahler Chamber Orchestra – na festivalu Pražské jaro zazní Mozartovy koncerty  
pro klavír a orchestr a Zednářská smuteční hudba • Rudolfinum, od 20:00 www  .  festival.cz

 ČTVRTEK
Vilém 

Duchové jsou taky jenom lidi – současná hra na téma stárnutí, hrají Martina  
Preissová, Vladimír Javorský či Alois Švehlík • Nová scéna, od 20:00 www  .  narodni-divadlo.cz

 PÁTEK
Maxmilián 

Eric Clapton – britský kytarista, zpěvák a hudební skladatel zahajuje  
pražským koncertem evropské letní turné • O2 arena, od 20:00 www  .  o2arena.cz

 SOBOTA
Ferdinand 

Zlín Film Festival – šedesátý ročník nejstaršího a největšího filmového festivalu  
pro děti a mládež na světě • různá místa ve Zlíně, do 6. 6. www  .  zlinfest.cz

 NEDĚLE
Kamila 

Naše slabikáře – výstava přiblíží nejen současnost, ale i historii slabikářů, a to  
už od 16. století • Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského, do 31. 12. www  .  npmk.cz

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Utopie v architektuře
Galegion je slovo, které vymyslel kybernetik Ivan  
M. Havel, a významově zahrnuje archiv, muzeum a ga-
lerii. Centrum současného umění DOX si tento výraz 
vypůjčilo pro název aktuální výstavy, která se zaměřu-
je se na utopickou architekturu. Do 25. května předsta-
vuje devět prací, jež jako výzkumné projekty urbanis-
mu vytvořili studenti architektury z  vysokoškolských 
ateliérů Petra Hájka v Praze a Bratislavě. Jeden z nich 
se také jmenuje Galegion. Označuje vymyšlené město, 
které by mohlo stát nad Branickým mostem v  Praze. 
I ostatní návrhy autoři umístili do skutečně existujících 
míst, nejen na  naší planetě. Město vytvořili i  na  Ne-
grelliho viaduktě, v lomu na Zbraslavi či v železničním 
překladišti v  Drážďanech. Pobočku Guggenheimova 
muzea umístili do skalního masivu v Salcburku a v krá-
teru na jižním pólu Měsíce navrhli základnu pro trvalý 
pobyt člověka. Projekt Adriaport dokonce navazuje 
na  už existující návrh, který vznikl v  sedmdesátých 
letech v tehdejším Pragoprojektu. Popisoval možnost, 
jak propojit Československo 400 kilometrů dlouhým 
železničním tunelem s  Jaderským mořem. Studenti 
k tunelu ještě přidali ostrov. Jedna z utopií řeší i DOX.
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Není to tak dávno, co se veřejnosti po dlouhé rekon-
strukci otevřela historická budova Národního muzea, 
ani všechna esa z  rukávu při tom nevytáhla, nová 
podoba stálých expozic se totiž odhaluje postupně. 
Od  začátku ledna se v  sousedství muzea skví další 
opravený kulturní stánek – Státní opera. Na  jaře se 
na jejím jevišti objeví první novinky.

Státní opera se po  generální rekonstrukci představila 
na  den přesně 132 let od  prvního otevření. Provoz 
tehdy Nového německého divadla zahájila výpravná 
Wagnerova opera Mistři pěvci norimberští. Z  předehry 
tohoto rozměrného díla pochází také první tóny, které 
se rozlehly po rekonstruované budově v roce 2020. No-
vorenesanční stavba s  neorokokovým interiérem pro-
šla komplexnější opravou naposledy v  sedmdesátých 
letech minulého století. Tři roky trvající rekonstrukce 
za 1,3 miliardy korun ji měla přiblížit k původní podobě 
a zároveň posunout k nárokům současné doby. Vyhovět 
moderním požadavkům na provoz umožní divadlu nová 
jevištní točna i renovované zkušebny a zázemí umělců. 
Diváci ocení sedadla se čtecím zařízením, na  němž 
lze nastavit titulky. Naopak o  „návrat“ k  minulosti se 
postarali restaurátoři. Mimo jiné vyčistili fresky od Edu-
arda Veitha. Vedle monumentálních nástěnných maleb 
namaloval Veith pro divadlo také původní oponu. Ta 
se ale v  roce 1945 záhadně ztratila, dodnes se nepo-
dařilo zjistit, kam a za jakých odolností se poděla. Před 
rekonstrukcí divadlo používalo oponu, kterou akade-
mický malíř Antonín Střížek původně zamýšlel jen pro 
inscenaci Kouzelné flétny v  roce 2002, zavěšená ale 
zůstala i po derniéře jako náhradní. Díky rekonstrukci ji 
nahradila kopie původního výjevu od  Eduarda Veitha. 
Vytvořena byla podle černobílé fotografie, ta jediná 

byla pro obnovu všech detailů použitelná. Orientaci pro 
určení správných barev poskytly restaurátorům mimo 
jiné právě další Veithovy skladby v interiéru.

Výstava Rembrandta
Jmenoval se Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 
ale bohatě stačí říct jen jeho křesní jméno a každý 
ví, o  koho jde. Od  Rembrandtovy smrti uplynulo 
loni už 350 let, přesto stále zůstává jedním z nejvý-
znamnějších, nejen nizozemských, malířů. K  nejo-
čekávanějším výstavním počinům roku 2020 proto 
bezpochyby patří výstava věnovaná tomuto umělci 
v Národní galerii Praha.  Podtitul „portrét člověka“ 
odkazuje na  ústřední obraz instalace ze sbírek 
této instituce. Učence ve studovně namaloval Rem-
brandt v  roce 1634. „Portrét však nezachycuje jen 
fyzickou podobu neznámého muže, ale Rembrand-
tovi se v něm mistrně podařilo zachytit dramatický 
duchovní život portrétovaného starce a díky výrazu 
tváře tak vyprávět bohatý příběh, čímž samotnou 
malbu staví na  úroveň malby historické,“ upo-
zorňuje galerie. Téma poznání a  učenosti nahlíží 
výstava prostřednictvím děl Rembrandta, jeho sou-
časníků i následovníků. A to od 17. dubna do kon-
ce srpna. Výstavní projekt vznikl ve  spolupráci 
s  Wallraf-Richartz-Museem v  Kolíně nad Rýnem, 
díla zapůjčila taková světová muzea a galerie jako 
MoMA v  New Yorku, Národní galerie v  Londýně 
nebo vídeňská Albertina.

Premiéry ve Státní opeře
První nově uváděnou operou v  opravené Státní 
opeře bude Král Roger. Dílo Karola Szymanowské-
ho, zásadní osobnosti polské hudby první poloviny 
dvacátého století, má premiéru 3. dubna v  nastu-
dování autorova krajana Mariusze Trelińského. 
Hrdinou nejednoznačného příběhu, odehrávajícího 
se během jedné noci, je historická osobnost krále 
Rogera II. Za jeho vlády ve 12. století dosáhla Sicílie 
značného ekonomického rozkvětu i náboženského 
smíru. Premiéru do  Státní opery nachystal také 
balet Národního divadla, pod jehož správu Státní 
opera spadá. Vybral si proslulou Spící krasavici. 
Čajkovského balet uvede v choreografii Marcii Hay- 
dée poprvé 21. května. Z dřívějšího repertoáru lze 
ve Státní opeře zhlédnout operní inscenace Mada-
ma Butterfly, Bohéma či La traviata, baletní tituly 
zastupuje Marná opatrnost a Timeless.

Státní opera v novém
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Bývávalo tradicí jezdit do  Chuchle „na  koníčky“. 
Důvodů vypravit se do  této čtvrti na  nedělní výlet 
se ale najde víc a  klidně se při nich obejdete bez 
povinného klobouku. 

Pokrývku hlavy je dokonce žádoucí smeknout, pokud 
se v  Chuchelském háji zastavíte v  kostele sv. Jana 
Nepomuckého, od  něhož je mimo jiné krásný výhled 
na vltavské údolí. Postavit ho nechal v roce 1729 polský 
šlechtic jako výraz vděku za uzdravení, k němuž mu po-
mohla léčba v chuchelských lázních. Mezi procedurami 
se rád vydával právě na místní vyhlídku, kde kostel stojí.  
Zasvěcen je Janu Nepomuckému, protože i ten tudy po-
dle pověsti putoval z Pražského hradu do zbraslavského 
kláštera. K osamělému kostelíku se pravidelně vydávala 
poutní procesí a  bohužel také nepravidelně všelijací 
lapkové. Vykraden byl několikrát a  navíc postupně 
chátral. Generální opravou prošel až v  devadesátých 
letech minulého století, kdy byl také osazen zvonem. 
Výzdoba interiéru je poměrně skromná. Patron kostela 
Jan Nepomucký je vyobrazen na  fresce v  presbytáři 
a  také na  oltářním obraze. Umučeného světce stráží 
sochy poustevníků sv. Prokopa a  sv. Ivana od  jednoho 
z žáků Matyáše Bernarda Brauna. Při kostele vždy nějací 
poustevníci žili, vyslaní sem zbraslavským klášterem, 
aby na sakrální stavbu dohlédli a pomáhali při bohosluž-
bách. Pohřbeni jsou v kostele pod náhrobním kamenem 
bez nápisu. Život posledních dvou prý skončil tragicky: 
jednoho na konci osmnáctého století zabili lupiči, dru-
hého blesk. Dnes se tu mše slouží každou první sobotu 
v  měsíci. Farnost, pod níž spadá, o  barokním kostelíku 
na  svých stránkách navíc píše: „Patří mezi oblíbené 
destinace zájemců o uzavření manželství. Blízký hřbitov 
také přímo vybízí k pokojnému uložení tělesné schránky 

Z pražských čtvrtí: Velká Chuchle
na  konci životní pouti.“ Na  hřbitově, který tu byl zří-
zen, protože ten původní, ležící níže, vzal často za  své 
při povodních, našli poslední spočinutí například lékař 
František Novotný, který byl pomocníkem vědce Jana 
Evangelisty Purkyněho, nebo spisovatel Norbert Frýd, 
jehož nejznámější román Krabice živých pojednává 
o fiktivním koncentračním táboře. Sám Frýd byl vězněn 
v Terezíně a Osvětimi. Do Chuchelského háje vede cyk-
lotrasa, žlutá turistická cesta i  naučná trasa od  Barran-
dovských skal. Vedle zájemců o vyhlídku či sakrální roz-
jímání stojí tato oblast za námahu i milovníkům jak živé, 
tak neživé přírody. K Chuchli totiž náleží také přírodní 
rezervace Homolka (jmenuje se tak podle kuželovité-
ho tvaru tamního kopce). Do  začátku minulého století 
se tu těžil vápenec a  právě těžba pomohla paradoxně 
objevit geologickou hodnotu tohoto místa. Je zde mimo 

Víte, že...
… název Chuchle zřejmě vychází ze staročeského 
slova „chuchel“? Ostatně používá se dodnes a ozna-
čuje chumáč či chuchvalec. První písemná zmínka 
o Chuchli (konkrétně Malé Chuchli) je dohledatelná 
v roce 1132. V letopisu kanovníka vyšehradského je 
zaznamenána událost, která se přihodila biskupu 
Menhartovi. Ten měl v Chuchli nocovat, ale když se 
uložil ke spánku, zburcoval ho strašný rachot. Vysko-
čil prý z postele a přitiskl se ke zdi, což mu zachránilo 
život – dům, v němž přebýval, totiž pobořil kus utr-
žené skály. Kamení mimo jiné zavalilo i jeho lože. 

jiné významné naleziště zkamenělin, třeba trilobitů. 
Za zkamenělinami sem na výpravy chodil i francouzský 
paleontolog Joachim Barrande, jehož jméno nese celá 
pražská čtvrť. S vápencem souvisí také kulturní památka 
v sousedství rezervace Homolka – takzvaná Pacoldova 
vápenka. Pojmenována je po profesorovi České techni-
ky, konstruktérovi Jiřím Pacoldovi, podle jehož patentu 
byla vybudována. Od  konce třicátých let minulého 
století není v provozu, v současnosti patří soukromému 
majiteli a  veřejnosti není přístupná, prohlédnout si ji 
lze jen přes plot. Zajímavý industriální prostor posloužil 
v minulosti i  filmařům, třeba režisérovi Martinu Fričovi. 
Kdo by chtěl při procházce přírodou vidět spíš něco živé-
ho, může se zastavit u chuchelské hájovny v malé lesní 
zoo. „Bydlí“ tu třeba jeleni, bažanti nebo rys ostrovid. 
Rozmanitostí fauny i flóry může také překvapit zmíně-
ná přírodní rezervace Homolka. Pokud tedy živočichy 
a  rostliny, které se tu vyskytují, rozeznáte. I  tak je milé 
jen vědět, že cestou jste mohli minout něco s takovými 
jmény jako štítonoš, nosatčík, bělozářka liliovitá, vlnice 
chlupatá nebo trýzel škardolistý. 
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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

kultovní MUZIKÁL

www.hdk.cz

AF_LJH_64x131_90_dni.indd   1 17.02.20   15:36

Národní dům na Smíchově
Náměstí 14. října 82/16, Praha 5 - Smíchov

9.00 Program pro děti 
14.00  Slavnostní shromáždění 

s kulturním programem k 100. výročí 
Církve československé husitské 

18.00 Koncert Jiřího Stivína
Vstup volný

1. června 2020
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TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
2020/2021

Národní dům na Vinohradech
živá hudba, v centru Prahy

SLEVY CHLAPCI A SKUPINY
www.nardum.cz

NDV_TS_64x64_04.indd   1 10/02/20   10:20

KC Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6
st a čt 16:00 – 20:00, so 14:00 – 18:00
a kdykoli po telefonické domluvě

tel.: 776 141 531-2, www.popmuseum.cz

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

Výstava do 18. 4.
Indies Records a 30 let 
nezávislého vydávání české 
hudby

Výstava od 22. 4.
O písničkáři, výtvarníku 
a spisovatelovi  
Vlastimilu Třešňákovi
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VYHLÍDKOVÁ VĚŽ OTEVŘENA OD 20. 3.
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Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  www.facebook.com/NRpraha

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 30. 4.

FESTIVAL DELIKÁTNÍCH CHUTÍ  
21. 3. / Kuchyně z celého světa

BOHATÝ HUDEBNÍ PROGRAM

VÝSTAVY V GALERII V PŘÍZEMÍ  
A VE VĚŽI  
út – ne 10 – 18 hod.

HLEDÁTE ZAJÍMAVÝ HUDEBNÍ 
PROGRAM V PRAZE?

KONCERTY ZDARMA
www.koncertniklub.cz

222 524 388

uvádí

www.ipantheon.cz

Veselé
Velikonoce
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březen
Renáta Lucková 

fotografie a malby a Pavel Veselý - verše

duben
Karol Haasová 

šperky na zeď

květen
Iveta Lederer akad. malířka

obrazy

Smíchov, 100 metrů od stanice metra B Anděl

www.galerieportheimka.cz

Výstavy v Galerii Portheimka
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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

17–18|4|2020

VEČERNÍ
KOŇSKÁ

SHOWDARUJTE
ZÁŽITEK

Zpestřete si svou procházku Petřínskými 
sady a objevte jedinečnou venkovní 
kavárnu ve Vlašské ulici 25 v Praze 1. 
V tréninkové kavárně s unikátním 
výhledem na Pražský hrad pracují 
lidé s mentálním postižením. Přijďte 
si od května kromě kávy a poctivého 
domácího štrůdlu vychutnat i koncerty 
pod širým nebem či netradiční piknik 
v Taussigovské zahradě.

kavárna,
která pomáhá

www.cafe-taussig.cz denně 12–19

3–5|4|2020
23. ROČNÍK AUTOMOBILOVÉ VÝSTAVY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. 4. 20:00
Divadlo Hybernia

DHAFER  
YOUSSEF  
(TU/NO/FR/IT)

Bližší informace na www.jmw.cz a www.pjmusic-eshop.cz

MICHEL CAMILO 
- sólo piano  
(DO/US)

11. 5. 19:30
Rudolfinum, Dvořákova síň

12    90 dní

http://www.galerieportheimka.cz
http://www.strahovskyklaster.cz
https://pvaexpo.cz
http://www.cafe-taussig.cz
https://autoshowpraha.cz
http://www.jmw.cz


Lázně - historie - cyklistika - golf

NAVŠTIVTE PODĚBRADY

www.ipodebrady.cz

 4. 3.  Den Poděbrad  
548. výročí povýšení Poděbrad na 
město, předávání městských cen

 4. 4.  Mezinárodní mistrovství ČR v chůzi 
88. ročník, Lázeňská kolonáda

 23. – 26. 4.  Poděbradské dny poezie  
 58. ročník festivalu,  
Divadlo Na Kovárně

 15. – 17. 5.   Zahájení lázeňské sezóny  
 Lázeňská kolonáda

 5. – 6. 6.  Slavnosti krále Jiřího  
 600. výročí narození, Louka u Jezera

stálá expozice K. Čapka,  
O. Scheinpflugové a F. Peroutky

celoroční program atraktivních 
výstav a akcí

www.capek-karel-pamatnik.cz

Památník Karla Čapka 
ve Staré Huti u Dobříše, p. o.

http://funparkmost.cz.webx4.d2.cz/
www.imostecko.cz

Lanové centrum s 3D bludištěm je určeno 
pro všechny věkové kategorie od dětí, přes 
teenagery až po dospělé a seniory. Navrženo 
je jako třípatrové s výškou do 10 metrů. 
Obsahuje 25 rozmanitých spletitých lávek, 
lanových překážek a 19 přestupových domečků 
umístěných ve dvou až třech patrech nad 
sebou. 
Vyhlídková věž je vysoká 26 metrů s nástupním 
točitým schodištěm. Na vrchol věže vede  
113 schodů rozdělených na dvě patra. Z horního 
patra se přes koruny zelených listnatých stromů 
otevírá nádherný výhled na centrum města 
a místní vrchy Hněvín, Širák a Ressl, ale také 
na panorama nedalekých Krušných hor a nově 
vzniklé jezero Most. 
Sezona začíná v dubnu.

nedaleko centra města na vrchu Šibeník

57. ročník mezinárodního festivalu

www.kmochuvkolin.cz
vstup zdarma

Helena Vondráčková 
Kolínský Big Band s hostem  
Jitkou Čvančarovou
Orchestr Jaroslava Ježka
Super Hero Killers
Tata Bojs
Top Dream Company

VELKÉ DECHOVÉ ORCHESTRY Z ČECH A MORAVY 
MALÉ DECHOVÉ ORCHESTRY  

ZAHRANIČNÍ ORCHESTRY

inzerat_64x64_K1_B.indd   1inzerat_64x64_K1_B.indd   1 24.02.2020   6:44:1424.02.2020   6:44:14

26 –29 | 3 | 2020
VELETRH NÁBYTKU A INTERIÉRŮ 

INTERIOR_20_64x30,5.indd   1INTERIOR_20_64x30,5.indd   1 20.02.2020   15:5120.02.2020   15:51
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V roce 2020 se v kalendáři sešla dvě významná kulatá 
výročí.  200 let uplynulo od narození spisovatelky Bo-
ženy Němcová a 250 od narození skladatele Ludwiga 
van Beethovena. Jaké akce mimo Prahu jejich život 
a tvorbu na jaře připomínají?
 
„Šťastná to žena,“ povzdechne si paní kněžna po  smrti 
babičky na  závěr nejznámější knihy Boženy Němcové. 
O životě autorky tohoto románu, který patří k základům 
českého literárního sebevědomí, by se něco tak jedno-
značného prohlásit nedalo. Němcová se musela vyrov-
nat se smrtí syna, neustále řešit nevydařené manželství 
a jako česká vlastenka to pod rakouským dohledem taky 
neměla dvakrát jednoduché. Jistou útěchu hledala v zide-
alizovaných „obrazech venkovského života“, jak zní pod-
titul zmíněné Babičky. Inspiraci našla v kraji svého dětství 
u České Skalice, kde vyrůstala. Datum a místo jejího na-
rození nicméně provází jisté otazníky. Uvádí se sice, že se 
narodila 4. února 1820 ve Vídni, ale existuje možnost, že 
byla jen adoptována a že jejími biologickými rodiči mohla 
být kněžna Zaháňská, kníže Metternich či dokonce špa-
nělský malíř Goya. Ať už to bylo jakkoliv, místa jako Staré 
bělidlo nebo ratibořický zámek jsou s ní neodmyslitelně 
spojena. Část z nich spravuje Muzeum Boženy Němcové. 
Hlavní expozice věnovaná životu a  dílu spisovatelky je 
kvůli rekonstrukci uzavřena až do  13. června. Nicméně  
1. května se pod hlavičkou muzea otevírá výstava kos-
týmů použitých při zfilmování Babičky. Filmové verze 
se navíc budou promítat před muzeem 3. a 4. července. 
Knižní Babičku připomene, také od května, výstava v Ba-
runčině škole. Roubené stavení je jinak vyhrazeno stálé 
expozici přibližující, jak vypadalo učení v první polovině 
devatenáctého století. Po kraji Boženy Němcové celoroč-
ně provede stezka Babiččino údolí. Minout tak nemůžete 

Výročí Boženy Němcové a Ludwiga van Beethovena
Viktorčin splav nebo pověstné Staré bělidlo. Nic nevadí, 
že v  romantické roubence ve  skutečnosti Panklovi ne-
bydleli, ale Němcová si chaloupku vypůjčila do své knihy 
poté, co tu byla už jako dospělá na prázdninách.  Z literár-
ní podoby vychází i  zámek Ratibořice, zastavený v čase, 
kdy v  něm žila Kateřina Vilemína, vévodkyně Zaháňská. 
V próze od Němcové zachycená jako laskavá a melancho-

lická paní kněžna. Návštěvnickou sezonu zámek zahajuje 
na konci března. Kromě standardních okruhů zvou Rati-
bořice první červnový týden také na komponovaný pro-
gram, kdy návštěvníci mohou potkat v zámku i podzámčí 
postavy známé z Babičky. Na spojení s Boženou Němco-
vou upozorňují i v Litomyšli, kde spisovatelka dvakrát po-
bývala. Podruhé nedlouho před svou smrtí, kdy sem ode-
šla od manžela s cílem redigovat své texty. Kvůli nemoci 
ale už nebyla schopná práce. Výstava Babiččina Barunka, 
kterou Němcové věnují v Regionálním muzeu v Litomyšli, 
trvá do 19. dubna. V doprovodném programu si můžete 
mimo jiné vyrobit náramek. Odkazuje ke  skutečnému 
náramku Boženy Němcové, který má muzeum ve  svých 
sbírkách. Granátovým šperkem platila při svém nuzném 
pobytu v Litomyšli za doktora. Jen do 13. března stihnete 
také výstavu Božena Němcová a Chodsko v Domažlicích. 
I  v  tomto regionu spisovatelka žila a  vracela se do  něj, 
pravděpodobně s lepšími vzpomínkami než na Litomyšl. 
Sbírala a psala zde například pohádky, chodské nářečí si 
pak vypůjčila do rozsáhlejší prózy Pohorská vesnice.

jeho výročí s výročím dalšího významného skladatele 
– Bohuslava Martinů. Se stejným konceptem vystou-
pí 21. dubna Filharmonie Brno. Od  Martinů uvede 
Sinfoniettu giocosu, od  Beethovena trojkoncert pro 
klavírní trio a  orchestr. Na  závěr 
Velikonočního festivalu duchovní 
hudby 19. dubna provede brněn-
ský orchestr Beethovenovu Mši  
C dur v  kostele sv. Jakuba. Na 
tamní faře se dodnes dochovala 
původní partitura z brněnské pre-
miéry mše v roce 1826.

Osudová symfonie, Óda na radost a skladba pro Elišku 
jsou díla, která se ve spojení s Ludwigem van Beetho-
venem pravděpodobně nejvíce vybaví. A možná také, 
že několik svých nejvýznamnějších kusů složil v době, 
kdy už byl zcela hluchý. Jeho hudba nicméně i po sta-
letích zasahuje, ať už jsou posluchači také „hluší“, 
anebo naopak mají hudební sluch. Není proto divu, že 
výročí narození tohoto skladatele nezůstalo v  Česku 
bez povšimnutí. Například festival Smetanovské dny, 
který se koná v  Plzni od  27. února do  26. března, se 
rozhodl pro souborné provedení jeho smyčcových 
kvartetů. 25. března pak na  koncertě spojí oslavu 

14    90 dní



Správná odpověď na soutěžní otázku 
z minulého vydání: 

soutěž s Národním domem na Vinohradech:  
Taneční škola byla založena v roce 1959.

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

Okénko do léta

Kam v Praze

Koncert jazzového amerického zpěváka  
Curtise Stigerse www  .  jmw.cz

Výtvarné bienále Ve věci umění I,  
zaměří se na současnost www  .  ghmp.cz

Koncert rockové legendy Aerosmith,  
vrací se po 10 letech www  .  o2arena.czz

Vystoupení souboru nového cirkusu  
Cirque du Soleil  www  .  cirquedusoleil.com

Čtvrtý ročník festivalu Letní slavnosti  
staré hudby www  .  letnislavnosti.cz

Výstava k 60. narozeninám malíře a grafika 
Ivana Exnera www  .  kulturanahrade.cz

Co se chystá mimo Prahu

Pouť na Sázavě zve  27. 6. na bohatý program  
pro rodiče s dětmi, vstup je volný  
 www  .  pout-na-sazave.webnode.cz

Inscenace Tři veteráni ve Východočeském  
divadle v Pardubicích www  .  vcd.cz

Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť  
v Domažlicích www  .  chodskeslavnosti.cz

61. ročník Chopinova festivalu  
v Mariánských Lázních www  .  chopinfestival.cz

Tradiční přehlídka balonového létání  
Balony nad Telčí www  .  telc.balon.cz

Řešení soutěže ze strany 5 spolu s kontaktními údaji
posílejte do 30. dubna na e-mailovou adresu:  

soutez@i-prague.info

Portál hlavního města Prahy:
www  .  praha.eu 

Tipy na volný čas a výlety:
www  .  npu.cz 

www  .  doprirody.com

www  .  vyletnik.cz 

www  .  kct.cz 

www  .  atlasceska.cz 

Informace o kultuře: 
www  .  cz-museums.cz

www  .  divadlo.cz

www  .  operaplus.cz

www  .  i-divadlo.cz

www  .  artalk.cz

www  .  artmap.cz

www  .  csfd.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:
◗ 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
Kulturní portál www  .  kulturniportal.cz 
Ticketmaster  www  .  ticketmaster.cz
Ticket Art vstupenky  .  ticket-art.cz
Ticketportal www  .  ticketportal.cz
GoOut www  .  goout.net

90 dní    15



90 dní v Praze 
vydání jaro 2020
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

• uzávěrka tohoto čísla byla 
17. 2. 2020

• uvádíme v té době dostupné 
informace

• změny programů, termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny

Foto: Prague City Tourism; Pixabay (Pixabay 
License – kirkandmimi); Flickr (CC BY 2.0 – a.canvas.
of.lig, Paulius Malinovskis); Open House Praha (archiv 
Stavební FA ČVUT); Centrum DOX (archiv Virtuálního 
ateliéru VŠVU v Bratislavě – Mirka Grožáková, Ateliér 
Hájek–Hulín ČVUT, Nikoleta Slováková); Národní 
galerie Praha; Státní opera (Jakub Fulín); Wikimedia 
Commons (CC BY-SA 3.0 – Šjů, CC BY-SA 4.0 – Lad. 
Szeghö) a obchodní partneři.
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