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 SOBOTA
Linda/Samuel 

Barevná devítka – multikulturní akce představující rozmanitost cizích krajů i Česka
Park Podviní, od 12:00 www  .  barevnadevitka.cz

 NEDĚLE
Adéla 

Historická bitva – rekonstrukce klání z doby vlády Jiřího z Poděbrad, doprovodný program
Zámek Zbiroh, od 12:00 www  .  zbiroh.com

PONDĚLÍ
Bronislav 

Olympijské jedničkové hry – sportovní odpoledne pro holky a kluky
Park Kampa, od 11:00 www  .  prague.eu

ÚTERÝ
Jindřiška 

Hana Podolská – výstava představující vyhlášený módní salon první republiky
Uměleckoprůmyslové museum, do 20. 1. www  .  upm.cz

 STŘEDA
Boris 

Psí den – setkání pro všechny milovníky psů a jejich mazlíčky
Náměstí Míru, od 16:00 www  .  praha2.cz

 ČTVRTEK
Boleslav 

FOR DECOR & HOME – veletrh dekorací, skla, bytových a kuchyňských doplňků 
PVA EXPO Praha, do 8. 9. www  .  fordecor.cz

 PÁTEK 
Regína 

Slovácko sa nesúdí – folklorní vyprávěnky s Adrianem Jastrabanem 
Klubovna v Jindřišské ulici, od 20:00 www  .  divadlovceletne.cz

 SOBOTA
Mariana 

Filmová hudba – open air koncert v podání Pražského filmového orchestru
Kinského zahrada, od 17:00 www  .  praha5.cz

 NEDĚLE
Daniela 

Běh na Kokšín – běžecká akce v podhůří Brd, na výběr jsou trasy od 10 km po půlmaraton
Sokolovna ve Spáleném Poříčí, od 13:00 www  .  behnakoksin.cz

 PONDĚLÍ
Irma 

Noční pražské věže – orientační hra se zdoláváním otázek z historie i spousty schodů
Novoměstská radnice, od 18:00 www  .  prazske-veze.cz

 ÚTERÝ
Denisa 

EXPO Brusel a životní styl – výstavní připomínka Československa na světové výstavě v roce 1958    
Regionální muzeum Mělník, do 30. 9. www  .  muzeum-melnik.cz

 STŘEDA
Marie 

Naše koláže – výstava děl Toyen, Jindřicha Štyrského, Adolfa Hoffmeistera či Jiřího Koláře
Galerie Smečky, do 13. 10. www  .  ppas.cz

 ČTVRTEK
Lubor

Čínská tušová malba – průřez tvorbou malujícího právníka Ondřeje Casky
Galerie Nová síň, do 23. 9. www  .  novasin.org

 PÁTEK
Radka 

Julien Baker – písničkářka z Memphisu se poprvé představuje českému publiku
Experimentální prostor NoD, od 19:00 nod  .  roxy.cz

 SOBOTA
Jolana 

Den horníků – oslava pohornicku s hudbou, prohlídkami a báňskými záchranáři
Hornický skanzen Mayrau, od 14:00 mayrau  .  omk.cz
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„Historie – víno – hudba – folklór“
Město při hranicích s Rakouskem je proslulé především 
barokním zámkem, vinařstvím a folklórem. Valtice jsou 
součástí unikátního Lednicko-valtického areálu, který 
byl v roce 1996 zapsán na seznam míst Světového 

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

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

To všechno jsou Valtice – hlavní město vína.

30. září - 13. října
LEDNICKO / VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL

5. října - 6. října
VALTICKÉ VINOBRANÍ 2018

www.valtice.eu

2    90 dní

http://www.valtice.eu


 
 NEDĚLE

Ludmila
Koncert Michala Hrůzy a kapely Ille – závěrečný program Kolínského kulturního léta
Karlovo náměstí v Kolíně, od 18:00 www  .  mukolin.cz

 PONDĚLÍ
Naděžda 

Psí dny – hra prostoru MeetFactory o vyčerpaném vztahu na vyčerpaném ostrově
Loď Altenburg 1964 u Trojského mostu, od 20:00 www  .  meetfactory.cz

 ÚTERÝ
Kryštof 

Ivan Král – koncert spoluhráče Patti Smith a autora písní Davida Bowieho
Lucerna Music Bar, od 21:00 www  .  musicbar.cz

 STŘEDA
Zita 

Komentovaná prohlídka Novomlýnské vodárenské věže – s expozicí Praha hoří
Novomlýnská vodárenská věž, od 17:30 www  .  muzeumprahy.cz

 ČTVRTEK
Oleg 

Zlatá Praha – to nejleší z televizních hudebních a tanečních pořadů a filmů
Nová scéna Národního divadla, do 22. 9. www  .  ceskatelevize.cz/specialy/zlatapraha

 PÁTEK
Matouš 

Výstava bonsají – celonárodní prezentace s účastí zahraničních vystavovatelů
Děčín, do 23. 9. www  .  cba-bonsai.cz

 SOBOTA
Darina 

Dny židovské kultury – prohlídka památek, divadelní, hudební a taneční program
Mikulov, do 23. 9. www  .  mikulov.cz

 NEDĚLE
Berta 

Den ISZ – zábavné i poučné odpoledne se zdravotníky, hasiči a armádou
Výstaviště Holešovice, od 13:00 www  .  vystavistepraha.eu

 PONDĚLÍ
Jaromír 

Jaromíra Němcová – výstava představující díla české sochařky a grafičky
Topičův salon, do 3. 10. www  .  topicuvsalon.cz

 ÚTERÝ
Zlata 

František Kupka – rozsáhlá výstava Kupkovy tvorby od symbolismu až po abstrakci
Valdštejnská jízdárna, do 20. 1. www  .  ngprague.cz

 STŘEDA
Andrea

Evropský den jazyků – festival přibližující desítky živých i mrtvých jazyků
Kampus Hybernská, od 9:00 www  .  kampushybernska.cz

 ČTVRTEK
Jonáš 

Architecture Week – festival prezentující pražskou architekturu posledních sta let
Výstavní síň Mánes, do 10. 10. www  .  architectureweek.cz

 PÁTEK
Václav

PragueCon – setkání komiksových, filmových a herních nadšenců
Výstaviště Holešovice, do 30. 9. www  .  praguecon.eu

 SOBOTA
Michal

Prohlídky nádražních salonků – architektonicky cenné interiéry přibližují i průvodci
Hlavní a Masarykovo nádraží, od 10:00 www  .  ceskedrahy.cz

 NEDĚLE
Jeroným 

Film a architektura – mezinárodní festival filmů o architektuře a urbanismu
Různá místa v Praze, do 5. 10. www  .  filmarchitektura.cz
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 PONDĚLÍ
Igor

Fotograf Festival – to nejlepší ze současné fotografie, letos na téma práce a volný čas
Různá místa v Praze, do 27. 10. www  .  fotografestival.cz

 ÚTERÝ
Olívie/Oliver

Zámek 1568 – výstava k výročí položení základního kamene zámku v Litomyšli
Regionální muzeum v Litomyšli, do 4. 11. www  .  rml.cz

 STŘEDA
Bohumil 

Festival spisovatelů – autorská čtení a diskuse, mottem letošního ročníku je „živé zlo“
Různá místa v Praze, do 8. 10. www  .  pwf.cz

 ČTVRTEK
František 

FOR INTERIOR – veletrh nábytku a interiérů , koná se souběžně s veletrhem FOR GASTRO & HOTEL
PVA EXPO Praha, do 7. 10. www  .  forinterior.cz, www  .  for-gastro.cz

 PÁTEK
Eliška 

Lustr Festival – přehlídka ilustrátorské tvorby, doplněná workshopy a přednáškami
Kampus Hybernská, do 10. 10. www  .  lustrfestival.cz

 SOBOTA
Hanuš 

Den zvířat – komentovaná krmení a představení zajímavostí k Mezinárodnímu dni zvířat
Jihočeská zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou, od 10:00 www  .  zoohluboka.cz

 NEDĚLE
Justýna

Od první křaplavky jazzové – nový program Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers
Divadlo ABC, od 19:00 www  .  melodymakers.cz

 PONDĚLÍ
Věra 

DNA obrazu – výstava obrazů krajiny a lidského působení v ní od Zdeňka Daňka
Galerie Václava Špály, do 21. 10. www  .  galerievaclavaspaly.cz

 ÚTERÝ
Štefan/Sára

Řemesla a cechy – výstava o nástrojích, materiálech a postupech, vhodná pro děti
Národní zemědělské muzeum, do 18. 11. www  .  nzm.cz

 STŘEDA
Marina

Kolnoa – přehlídka přibližující izraelskou kinematografii
Kino Pilotů, do 14. 10. www  .  kolnoa.cz

 ČTVRTEK
Andrej 

Ludmila Peterková a Bennewitzovo kvarteto – na programu jsou skladby Brahmse a Kukala
Klášter sv. Anežky České, od 19:30 www  .  fok.cz

 PÁTEK
Marcel 

Harmonices Mundi / Johannes Kepler – výstava kovových abstrakcí sochaře Vladimíra Škody   
Zámek Troja, do 4. 11. www  .  ghmp.cz

 SOBOTA
Renáta 

Deskohraní – festival plný deskových a karetních her pro děti i dospělé
Tyršův dům, do 21. 10. www  .  deskohrani.cz

 NEDĚLE
Agáta 

Invisible Presence – autorská výstava kreseb, obrazů a obrazových reliéfů Jiřího Matějů
Letohrádek královny Anny, do 31. 10. www  .  hrad.cz

 PONDĚLÍ
Tereza

Beethovenovy sonáty – klavírní recitál uznávaného dirigenta a pianisty Daniela Barenboima  
Rudolfinum, od 19:30 www  .  nachtigallartists.cz
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 ÚTERÝ
Havel

Krakonošův divadelní podzim – národní přehlídka venkovských divadelních souborů
Vysoké nad Jizerou, do 20. 10. www  .  ds-krakonos.cz

 STŘEDA
Hedvika

Yellow Days – první samostatný koncert talentovaného britského indie umělce v Česku
Rock Café, od 19:00 www  .  rockcafe.cz

 ČTVRTEK
Lukáš

Jehličí od tundry až po rovník – výstava přestavující různorodost a tajemství jehličnanů
Botanická zahrada hl. m. Prahy, do 2. 12. www  .  botanicka.cz

 PÁTEK
Michaela 

Dům a bydlení – prodejní výstava zaměřená na interiéry i exteriéry
Home Credit Arena v Liberci, do 21. 10. www  .  vystavydiamantexpo.cz

 SOBOTA
Vendelín 

Fotoexpo 2018 – jednodenní veletrh a festival současné fotografie
Národní dům na Vinohradech www  .  fotoexpo.cz

 NEDĚLE
Brigita 

Spacemaker – výstava maleb a trojrozměrných objektů Petra Písaříka
Galerie Rudolfinum, do 25. 11. www  .  galerierudolfinum.cz

 PONDĚLÍ
Sabina

Palm Off Fest – setkání divadel střední Evropy s otázkou „už máme, co jsme chtěli?“
Divadlo pod Palmovkou, do 28. 10. www  .  divadlopodpalmovkou.cz

 ÚTERÝ
Teodor 

Ašot Haas – představení tvorby moskevského umělce spojeného s Bratislavou
DSC Gallery, do 15. 11. www  .  dscgallery.com

 STŘEDA
Nina 

ADHD – novocirkusová groteska, báseň i noční běs Cirku La Putyka
Jatka78, od 19:30 www  .  jatka78.cz

 ČTVRTEK
Beáta  

Lizz Wright – koncert charismatické americké umělkyně na festivalu Struny podzimu
Rudolfinum, od 20:00 www  .  strunypodzimu.cz

 PÁTEK
Erik 

Etiketa s Ladislavem Špačkem – společenský večer taneční školy pro mládež a dospělé
Národní dům na Vinohradech, od 19:00 www  .  nardum.cz

 SOBOTA
Šarlota/Zoe

Pohádková Třeboň – loutkové a činoherní pohádky na divadelním festivalu pro děti
Divadlo J. K. Tyla v Třeboni, do 4. 11. www  .  trebonsko.cz

 NEDĚLE
Státní svátek 

Volný vstup do Národní galerie – zpřístupnění stálých expozic zdarma
Objekty Národní galerie www  .  ngprague.cz

 PONDĚLÍ
Silvie

Stu Larsen a Natsuki Kurai – australský písničkář a japonský muzikant na společném turné
Vila Štvanice, od 20:00 www  .  vilastvanice.cz

 ÚTERÝ
Tadeáš 

Velká polívková smršť – gastronomická akce spojená s veřejnou charitativní sbírkou
Pěší zóna Anděl, do 1. 11. www  .  polivkovasmrst.cz

 STŘEDA
Štěpánka 

Podzimní pohádka – vystoupení tanečníků a hudebníků Mezinárodního fóra mládeže
Divadlo Hybernia, od 17:00 www  .  children-festivals.com
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Listopad

 ČTVRTEK
Felix 

Alice, Alenka a voda živá – muzikál plný fantazie pro celou rodinu
Divadlo Semafor, od 19:00 www  .  semafor.cz

 PÁTEK
Pam. zesnulých

Dušičková slavnost – uctění památky Rudolfa Chotka a návštěva hrobky Ferdinanda Kinského  
Zámek Veltrusy, od 18:00 www  .  zamek-veltrusy.cz

 SOBOTA
Hubert 

Aussie & Kiwi Film Fest – festival australských a novozélandských filmů
Kina Lucerna a Ponrepo, do 7. 11. www  .  aussiefilmfest.cz

 NEDĚLE
Karel/Karla

Plukovník Švec – hrdinná legionářská hra v současném zpracování
Nová scéna Národního divadla, od 20:00 www  .  narodni-divadlo.cz

 PONDĚLÍ
Miriam 

Inaugurační koncert Alexandra Liebreicha – představení nového šéfdirigenta SOČR
Rudolfinum, od 19:30 www  .  socr.rozhlas.cz

 ÚTERÝ
Liběna 

Padesát na pátou – minifestival oslav k výročí pražského jara 1968, s přednáškami a filmy
Památník národního písemnictví, do 10. 11. www  .  pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

 STŘEDA
Saskia 

Veřejný prostor – putovní výstava prezentující realizace od parku po centra měst
Galerie Jaroslava Fragnera, do 24. 11. www  .  gjf.cz

 ČTVRTEK
Bohumír 

My, národ československý – výstava představující Žižkov a jeho vývoj za první republiky
Atrium na Žižkově, do 30. 11. www  .  atriumzizkov.cz

 PÁTEK
Bohdan 

Visací zámek – tradiční výroční koncert punkové legendy
Palác Lucerna, od 19:00 www  .  lucerna.cz

 SOBOTA
Evžen 

Michel Camilo & Tomatito – mix jazzu, karibské hudby a flamenka na koncertě
Rudolfinum, od 20:00 www  .  strunypodzimu.cz

 NEDĚLE
Martin 

Svatomartinské hodování – jarmark, ochutnávka vín a cimbálová muzika na počest sv. Martina  
Hanácké náměstí v Kroměříži, od 10:00 www  .  kromeriz.eu

 PONDĚLÍ
Benedikt 

Scooter – koncertní oslava pětadvacetin německé taneční hudební skupiny
Forum Karlín, od 21:00 www  .  facebook.com/forumkarlin

 ÚTERÝ
Tibor 

Den poezie – festival pro všechny milovníky básní, letos připomíná K. Čapka či O. Březinu
Různá místa v ČR, do 25. 11. www  .  denpoezie.cz

 STŘEDA
Sáva 

Krásná jizba – připomínka instituce bytové kultury a designu první poloviny 20. století
Uměleckoprůmyslové museum, do 6. 1. www  .  upm.cz

 ČTVRTEK
Leopold 

Anna Netrebko – slavná sopranistka zahajuje v Praze turné s písňovým repertoárem
Obecní dům, od 19:30 www  .  nachtigallartists.cz
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PÁTEK
Otmar 

Dráteníci a drátenictví – drátenické řemeslo od jeho počátků až po současnost
Národopisné muzeum, do 6. 1. www  .  nm.cz

SOBOTA
Mahulena

Blues Alive – závěrečný den hudebního festivalu, hraje např. Fantastic Negrito   
Šumperk, od 15. 11. www  .  bluesalive.cz

NEDĚLE
Romana 

Odvolání – divadelní představení s Miroslavem Táborským a Filipem Cílem
Komunitní centrum Matky Terezy, od 19:00 www  .  kcmt.cz

PONDĚLÍ
Alžběta 

Tož to kupte! – osudy sbírky pořizované pro Hrad z Národního fondu Masarykova
Císařská konírna, do 9. 12. www  .  hrad.cz

ÚTERÝ
Nikola 

Hudební fórum – festival hudby druhé poloviny dvacátého a začátku jednadvacátého století
Filharmonie Hradec Králové, do 27. 11. www  .  fhk.cz

STŘEDA
Albert 

Země na talíři – přehlídka dokumentárních filmů o jídle spojená s debatami
Kino Aero, do 22. 11. www  .  zemenataliri.cz

ČTVRTEK
Cecílie 

Pražské vzorkové veletrhy – prezentace současných firem ve formě vzorkového veletrhu
Národní technické muzeum, do 30. 6. www  .  ntm.cz

PÁTEK
Klement 

Festival francouzského filmu – přehlídka kinematografie země galského kohouta
Různá kina v Praze, do 28. 11.  www  .  festivalff.cz

SOBOTA
Emílie 

Lucie – turné obnovené české kapely k nové nahrávce Evolucie
O2 arena, od 20:00 www  .  lucie.cz

NEDĚLE
Kateřina 

Fragile – vánoční skladby v podání slovenské vokální skupiny na první adventní neděli
Kostel sv. Šimona a Judy v Dušní, od 20:00 www  .  fragile.sk

PONDĚLÍ
Artur 

Žítkovské bohyně – bestseller Kateřiny Tučkové v divadelní adaptaci
Divadlo pod Palmovkou, od 19:00 www  .  divadlopodpalmovkou.cz

ÚTERÝ
Xenie

Jaromír Funke – výstava tvorby významné osobnosti fotografické avantgardy
Muzeum moderního umění v Olomouci, do 28. 2. www  .  muo.cz

STŘEDA
René 

Bittová, Dusilová, Načeva – společný koncert tria svébytných zpěvaček 
Palác Akropolis, od 19:30 www  .  palacakropolis.cz

ČTVRTEK
Zina 

Bonjour, Monsieur Gauguin – výstava děl českých umělců pobývajících v Bretani
Palác Kinských, do 17. 3. www  .  ngprague.cz

PÁTEK
Ondřej 

Dva v jednom – sto let českého a slovenského designu skla na výstavě
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, do 14. 4. www  .  msb-jablonec.cz
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Při návštěvě mikulovského muzea si lze vybrat z několika 
expozic. Na  zámku v  Mikulově je umístěna expozice 
vinařství. V zámeckých sklepech navíc najdete instalaci 
věnovanou Římanům a Germánům v kraji pod Pálavou. 
Do  historie před 25 až 30 tisíci lety pak návštěvníky 
zavede Archeopark v Pavlově. Archeologické poznatky 
zájemcům rozšíří také expozice v  Dolních Věstonicích. 
Ve  své správě má Regionální muzeum i  poslední 
zachovanou mikulovskou synagogu.

Deset výherců odměníme volnými vstupenkami do 
expozic Regionálního muzea v  Mikulově na  rok 2019. Ře- 
šení posílejte e-mailem na  adresu: soutez@i-prague.info 
do  19. listopadu 2018. V  předmětu uveďte: Soutěž Miku- 
lov. Nezapomeňte připojit telefonický kontakt a  adresu. 
Účastí v  soutěži dáváte souhlas, aby po  dobu jejího trvání byly 
shromážděny vámi zaslané osobní údaje. 

Soutěž  
s muzeem  
v Mikulově

Soutěžní otázka: 
Kdybyste chtěli naplnit slavný mikulovský  
obří sud, kolik sedmiček moravského  
vína byste potřebovali?

Soutěž  
s dárkem

90 dní    7
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TANEČNÍ 
PRO 

MLÁDEŽ
2018/2019

Národní dům
na Vinohradech

v centru Prahy
(metro, tram, BUS)

SLEVY 
páry/skupiny

www.nardum.cz
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HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Praha 1, Školská 15

vyučujeme 25 cizích jazyků včetně češtiny pro cizince 
ntru Prahy blízko Václavského náměstí 

vyučují pouze aprobovaní učitelé

www.sjs.cz

• KURZY PRO VEŘEJNOST • POMATURITNÍ STUDIUM • KURZY V PODNICÍCH
• STÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY • OSVĚDČENÍ O ZÁKLADNÍ 

ZNALOSTI JAZYKA • ZKOUŠKA A1 PRO TRVALÝ POBYT CIZINCŮ

Jazykové oddělení tel.:   222 232 237 
222 231 338

Sekretariát tel.:   222 232 236

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
1. 10. – nutná rezervace

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ OTEVŘENA / út – ne

w
w

w
.n

rp
ra

ha
.c

z

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

Festival delikátních chutí / 13. 10. 
Jídla, pro která zahoříte!

Alžběta Baštová / Liza Basta - Papoušci 
a ti ostatní / 4.10. – 4. 11. / výstava

Novoměstský advent / 1. – 2. 12.  

www.fotoexpo.cz
NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH
PRAHA

20. 10. 2018
SOUČASNÉ FOTOGRAFIE

6. VELETRH A FESTIVAL

KAMERA-
MANI
FOTO-
GRAFUJÍ

6. 9. – 30. 9. 2018

Galerie D
Portheimka

PRAHA5.CZ  |  CESKAM.CZ  |  BARRANDOVSTUDIO.CZ

90 dni ́ v Praze 64x64.indd   1 21.08.18   12:56
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balet

UVÁDÍME 
V NÁRODNÍM
DIVADLE

Balet Národního divadla
Hudební nastudování: Jaroslav Kyzlink
Orchestr Národního divadla
Sbor Opery Národního divadla
Premiéra: 11. 10. 2018

Kylián
MOSTY ČASU

SYMPHONY OF PSALMS
I. Stravinskij 

BELLA FIGURA 
L. Foss, J. B. Pergolesi, 
A. Marcello, A. Vivaldi, G. Torelli 

PETITE MORT 
W. A. Mozart 

SECHS TÄNZE
W. A. Mozart

kylian-nd-inz-prague-in-64x131.indd   1 16.07.2018   15:04:17

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

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

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

Výstavy: do    6. 10.  O kytaristovi Luboši Andrštovi 

od 17. 10.   O česko-slovenských vztazích  
v populární hudbě 1918 – 2018

22. Struny podzimu
9/10—10/11 2018, Praha

st
ru

ny
po

dz
im

u.
cz

TERRY RILEY‘S IN C: ARS 

NOVA COPENHAGEN

& PAUL HILLIER

TERRY & GYAN RILEY

ANDY IRVINE 

& PAUL BRADY

EGBERTO GISMONTI

OPEN MIKE EAGLE

LIZZ WRIGHT

NEMANJA RADULOVIĆ

VENETIAN SNARES 

× DANIEL LANOIS

DAGMAR VOŇKOVÁ

PUNCH BROTHERS

MICHEL CAMILO

& TOMATITO

90 dní    9

https://www.narodni-divadlo.cz/cs
http://www.popmuseum.cz
http://www.fok.cz
http://www.strunypodzimu.cz


www.zamek-konopiste.cz

Zámek Konopiště
sídlo následníka trůnu.
Unikátní umělecké sbírky  
světového významu.

 ŠKODA MUZEUM  

RODNÝ DŮM FERDINANDA 
PORSCHEHO
Zveme vás na prohlídku nově 
zrekonstruovaného domu, ve kterém 
se v roce 1875 narodil Ferdinand 
Porsche, automobilový konstruktér 
a tvůrce vozu Volkswagen. 

Otevřeno pátek–neděle 9:00–17:00, 
mimo otevírací dobu po předchozí domluvě.

Tanvaldská 38, Liberec – Vratislavice nad Nisou, 
T: +420 326 832 028, +420 326 832 038, 
E: vratislavice@skoda-auto.cz, 
rodnydumporsche.cz, muzeum.skoda-auto.cz

 ŠKODA MUZEUM  

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

Zveme Vás na prohlídku 
ŠKODA Muzea i na 
exkurzi do výrobních 
provozů ŠKODA AUTO.

Prohlídky muzea s průvodcem,
exkurze do výrobních provozů
ŠKODA AUTO a cizojazyčný
výklad po předchozím 
objednání.VELETRH KOSMETIKY, KADEŘNICTVÍ A NEHTOVÉHO DESIGNU

Výstaviště Praha – Holešovice
9. – 10. 11. 2018

www.veletrhkosmetiky.cz
Andrea 

Bezděková
Česká Miss 2016

4 –7 | 10 | 2018
VELETRH NÁBYTKU A INTERIÉRŮ 

10    90 dní
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XXIII

ANA 
POPOVIC (USA)

15. – 17.11. 2018 / Šumperk

 A MNOZÍ DALŠÍ

ZDM 2018 INZERCE 64 X 64 .indd   1 8/21/2018   2:52:16 PM

Hrad Český Šternberk

Rodové  
sídlo Sternbergů  
od roku 1241 až dodnes

hrad@zsternberg.cz +420 317 855 101
www.hradceskysternberk.cz

V roce 2018 uplynulo 200 let od vyhlášení  
Mariánských Lázní  

veřejným lázeňským místem.

Mariánské Lázně jsou kandidátem o zapsání 
do Seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO v rámci GRET SPAS of EUROPE.

Mariánské Lázně jsou jedinečným  
místem na Zemi.

www.marianskelazne.cz

90 dní    11
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Výběr akcí: Kde slavit výročí 100 let republiky
Výročí vzniku samostatného Československa před sto lety si připomínají obce a instituce po celé republice. Ať už se zabývají okolnostmi tehdejších přelomových 
událostí, nebo bilancují proměny, jimiž si od té doby naše země prošla. Na některé z desítek akcí upozorňuje následující výběr.

Středočeský kraj. Říčanské muzeum slovy „přijďte si 
vyzkoušet, co prožívali v zákopech naši pradědečkové“ 
zve na  výstavu Tohle je válka (od  9. září do  20. pro-
since). Muzeum klasického knihařství v  Rožďalovicích 
do 30. října vypráví příběhy československých legionářů 
v ilustracích a obrazech, mimo jiné od Zdeňka Buriana. 
Dačického dům až do  8. prosince provolává Ať žije 
první republika a představuje, jak Kutná Hora té doby 
vypadala. • Jihočeský kraj. V  Českých Budějovicích 
přichystali na 4. října slavnostní koncert k výročí repub-
liky v  kulturním domě Metropol. Z  tematických výstav 
trvá ještě do  11. listopadu v  Jihočeském muzeu První 
světová válka. Husitské muzeum v  Táboře výstavou 
Velké návraty (do  30. září) připomíná, jak se ve  městě 
žilo před sto lety, a  Muzeum fotografie a  moderních 
obrazových médií v  Jindřichově Hradci zachytilo pro 
změnu na fotografiích Český rok 1918 (do 30. prosince).
• Plzeňský kraj. V  Plzni se k  oslavám připojí 7. září 
uvedením opery Prodaná nevěsta pod širým nebem 

Hlavní město Praha. V  secesním Obecním domě, kde 
byla 28. října 1918 vyhlášena samostatnost Českosloven-
ska, je do  ledna příštího roku vystaven výběr z  monu-
mentálního cyklu Alfonse Muchy. Slovanská epopej se 
celkem skládá z dvaceti velkoformátových pláten, devět 
největších, které se nevešly na  pražskou výstavu, si je 
možné prohlédnout do konce roku na výstavišti v Brně. 
Doplněny jsou zde Muchovými plakáty. Pražský hrad se 
do 31. října v Jízdárně věnuje Dotekům státnosti, zahr-
nujícím především historii státních symbolů. V Terezián-
ském křídle Starého královského paláce si lze ve  stejné 
době prohlédnout výstavu zaměřenou na  hradní stráž. 
Co Češi vyrobili a vytvořili a jaká by mohla být jejich bu-
doucnost, shrne od 14. října do 30. dubna Národní jubi-
lejní výstava Mladé Česko na výstavišti v Holešovicích. 
Úspěchy tuzemského průmyslu, ale i věci, které se příliš 
nepovedly, připomíná také od  19. října do  30. června 
výstava Made in Czechoslovakia v  Národním tech-

nickém muzeu. Národní muzeum svůj hlavní projekt 
k  výročí republiky spojilo s  otevřením rekonstruované 
historické budovy. Z  Bratislavského hradu se do  pan-
theonu přesune Česko-slovenská/Slovensko-česká 
výstava, která od  28. října do  30. června mapuje, co 
obě země spojovalo i  rozdělovalo. Národní galerie 
24. října zahajuje ve  Veletržním paláci novou stálou 
expozici věnovanou první republice. Jednu z mnoho 
fotografických výstav přichystal Národní archiv, kde lze 
zvěčněné události i momenty procházet do 10. října. 
K  vrcholům (nejen pražských oslav) patří slavnostní 
vojenská přehlídka. Po Evropské třídě bude 28. října 
pochodovat na  dva tisíce vojáků a také třeba hasičů, 
představí se i  vojenská technika, od  veteránů po  le-
touny Gripen. Od  28. října do  18. listopadu pak bude 
na nádraží Praha-Dejvice stát Legiovlak. Věrná replika 
legionářského vlaku projíždí během roku desítkami 
míst, jejich seznam najdete na www.csol.cz.
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Má vlast a čtyři Libuše. Pokud jde o hudební dra-
maturgii, výročí přitahuje pochopitelně pozornost 
k  dílům národního významu. Několika provedení 
se dočká symfonický cyklus Bedřicha Smetany 
Má vlast. V  Praze můžete nejen Vltavu slyšet 28. 
října v  Paláci Žofín, ke  měla Má vlast v  roce 1882 
premiéru, ale také ve stejný den v Obecním domě 
v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. 
Česká filharmonie připravila ke  Smetanově cyklu 
audiovizuální instalaci. Po  dřívějších uvedeních 
v Praze, Brně a Praze je možné si ji vychutnat ještě 
v Petrof Gallery v Hradci Králové (do 8. září), na vla-
kovém nádraží v  Liberci (od  12. září do  21. října) 
a  v  ostravském Trojhalí Karolina (od  25. října do   
20. listopadu). Zvláštní postavení v  kánonu české 
vážné hudby má opera Libuše. Sám její autor Bed-
řich Smetana ji určil za dílo, jež by se mělo uvádět při 
slavnostních příležitostech spojených s  národem. 
Není proto divu, že Libuše vstoupí na podzim hned 
na čtyři tuzemské scény (na tři z nich v premiéře). 
Uvede ji Národní divadlo v Praze, Národní divadlo 
v  Brně, Severočeské divadlo v  Ústí nad Labem  
a Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

na náměstí Republiky. Stejný den začíná v Západočeské 
galerii výstava, která se na  československou samo-
statnost dívá prostřednictvím plzeňského uměleckého 
života v  letech 1914 až 1928 (do  4. listopadu). Mimo 
Plzeň můžete zamířit třeba za  četníky nejen za  císaře 
pána do Spáleného Poříčí (do 30. září) anebo do kla-
tovského muzea, které pod názvem Konec starých časů 
řeší zánik Rakouska-Uherska (od  16. října do  3. února).  
• Karlovarský kraj. Galerie umění v Karlových Varech 
připravila dlouhodobou výstavu, na  níž se za  sto lety 
ohlédne stovkou výtvarných děl (od 27. října do konce 
roku 2020). Muzeum Cheb přispěje výstavou Cheb 
nebo Eger (od 26. října do 31. prosince) a v den výročí, 
tedy 28. října, si lze z chebského hradu užít podívanou 
na  slavnostní ohňostroj. • Ústecký kraj. V  Ústí nad 
Labem žilo převážně německé obyvatelstvo, proto 
se k  nově vzniklé republice připojilo až 11. prosince. 
K  tomuto datu také kraj plánuje oslavy, mimo jiné 
chystá den v prvorepublikovém duchu. Už na přelomu 
října a listopadu si bude možné prohlédnout venkovní 
výstavu Republika československá a  v  říjnu putovní 
výstavu Rok 1918 v ústeckém muzeu. • Liberecký kraj. 
Do konce září je možné se každý čtvrtek vydat po sto-
pách Století osmiček při komentovaných prohlídkách 
Liberce. Výstavy ke  vzniku Československa připravily 
také Vlastivědné muzeum a  galerie v  České Lípě 
(do 17. listopadu) a zámek Lemberk (do 31. října). Dům 
národopisců Scheybalových v Jablonci nad Nisou pak 
první republiku přibližuje přes tehdejší školství (do   
29. září). • Královéhradecký kraj. Osudové osmičky 
shrnuje na jedné výstavě Regionální muzeum v Nácho-
dě (do 11. listopadu). Na putovní výstavě si můžete při-
pomenout tváře první republiky spojené s  krajem. Ta 
začne 4. října v Bio Central v Hradci Králové, poslední 
zastávkou bude zámek Kvasiny (17. března). Podívat se 
na to, co lidé mohli v roce 1918 na obloze vidět i nevi-

dět, zve hradecká hvězdárna. V  Dobrušce si 11. října 
připomenou nepravý převrat. Místní totiž uvěřili v roce 
1918 falešné zprávě a vznik republiky oslavovali už za-
čátkem října. • Pardubický kraj. Východočeské diva-
dlo Pardubice se inspirovalo slavným filmem Tančírna 
a  připravilo inscenaci, v  níž zásadní okamžiky z  dějin 
Československa vyjadřuje jen tancem. Zhlédnout ji 
na podzim můžete v několika reprízách. Komorní filhar-
monie Pardubice odehraje dva koncerty věnované 
stému výročí v  Domě hudby (8. a  10. října). Na  výlet 
časem zve fotografická výstava ve  Smetanově domě 
v Litomyšli (od 28. října do 30. listopadu). • Kraj Vyso-
čina. Muzeum Vysočiny se tématu věnuje na dvou vý-
stavách. Významné „osmičky“ v historii republiky před-
stavuje ve své pobočce v Havlíčkově Brodě (od 7. září 
do 2. prosince). Pro muzeum v Jihlavě pak přichystalo 
výstavu s podtitulem „očekávání, naděje a skutečnost“ 
(do  25. listopadu). • Jihomoravský kraj. Muzeum 
města Brna na výstavě Co nám válka vzala a dala přibli-
žuje závěr prvního světového konfliktu a vznik nových 
států v Evropě (do 31. prosince). Moravská galerie přes 
dílo Josefa Šímy popisuje sbližování prvorepublikové 
avantgardy s  francouzskými umělci stejného smýšlení 
(od  26. října do  24. února). Ve  znojemském Domě 
umění přestavují Šťastný život v  secesi (do  9. září).  
• Olomoucký kraj. Muzeum umění Olomouc k výročí 
přispěje rozsáhlou výstavou Rozlomená doba, mapující 
avantgardní umění ve  střední Evropě (od  21. září do   
27. ledna). Moravské divadlo zve 27. října na slavnostní 
koncert. Šternberk v Expozici času uspořádal výstavu, 
v  níž si návštěvníci prý mohou zavzpomínat na  doby 
minulé (do  31. října). • Zlínský kraj. Muzeum Jana 
Amose Komenského v  Uherském Brodě probírá pr-
vorepublikovou módu (od  26. října do  28. dubna). 
V  den výročí 28. října se chystá videomapping, který 
ozvláštní fasádu Baťova institutu ve  Zlíně. Stejný 

večer se koná slavnostní koncert v  Rožnově pod 
Radhoštěm. • Moravskoslezský. Slezské zemské 
muzeum v  Opavě se ke  sto letům republiky hlásí 
dvěma výstavami: na vývoji módy ukazuje i další spo-
lečenské a  hospodářské proměny (do  4. listopadu), 
připomíná také formování československé armády 
(do  30. listopadu). V  Ostravě mimo jiné vypravili 
do  ulic historickou tramvaj Barborku, součástí jízdy 
je i  vyprávění zajímavostí z  první republiky. Zámek 
v Novém Jičíně pak shrnuje dějiny regionu od císaře 
pána k bolševikovi (do 31. prosince).
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Pražské Hradčany nabízejí několik zajímavých kultur-
ních a  architektonických památek. Jedna z  význam-
ných dominant je Strahovský klášter. Ten je plně 
funkční do dnešních dnů a nabízí všem příchozím ne-
opakovatelný pohled na  církevní i  světskou historii 
českých zemí. Ke  klášteru se nejlépe dostanete ze 
zastávky tramvaje Pohořelec nebo můžete vystoupat 
z  nádvoří Pražského hradu přes Hradčanské náměstí, 
kolem Loretánského náměstí a Černínského paláce. 
Královská kanonie premonstrátů na  Strahově byla 
založena již v roce 1143 a od té doby je klášter téměř 
nepřetržitě centrem řádu pro Čechy a Moravu. Odtud 
se členové, kromě studia a  výuky noviců a  kleriků, 
věnují i správě dalších far a objektů po celé republice. 
V  tamní barokní bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
se každý den od 18 a v neděli také od 10 hodin koná 
bohoslužba. Tento svatostánek boží je výjimečný neje-
nom svou výzdobou i oltáři, ale také uložením ostatků 
zakladatele řádu sv. Norberta v severní boční lodi. 
Při založení kláštera vznikla knihovna, která dnes obsa-
huje přes 300 000 knih a akademických prací. Je tak jed-
nou z  mála historických a  dosud fungujících knihoven 
na světě. Původní fondy, které přetrvaly války a požáry, 
se dočkaly v 17. století důstojného uložení v barokním 
Teologickém sálu. Tento monumentální prostor korunu-
jí stropní malby rámované bohatou štukovou výzdobou. 
Kolem stěn stojí původní dřevěné police naplněné 
historickými svazky knih. Teologický sál je unikátní 
také sbírkou glóbů z 16. a 17. století. V sále se nachází 
i dochované kompilační kolo z roku 1678, které sloužilo 
k  sestavování textů. Jak se knihovna rozrůstala, vznikl 

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

během konce následujícího století další sál nazvaný 
Filosofický. V této ohromné aule vás především upoutá 
nástropní malba, kterou vídeňský malíř Anton Maul-
bertsch vytvořil během pouhých šesti měsíců. Zobrazuje 
vývoj věd a náboženství v jejich vzájemném ovlivňování 
od nejstarších dob až do doby založení sálu. 
Ke knihovně náleží i Kabinet kuriozit, který lze stručně 
popsat jako předchůdce novodobých přírodovědných 
a  historických muzeí. Jsou zde sbírky převážně moř-
ské fauny, hmyzu, různých minerálů, archeologických 
nálezů i zbraní. Mezi jednu z největších kuriozit patří 
fantaskní dráček, vyráběný speciálními řezy z rejnoka. 
Ve spojovací chodbě, kterou procházíte mezi jednot-
livými sály, je v  současnosti umístěna expozice do-
kumentující vývoj knižní vazby. Vedle premonstrátů 
v klášteře působí při knihovně i Památník národního 
písemnictví. V  klášteře lze projít také obrazárnu se 
stálou expozicí obrazů z  období 14. až 19. století 
a tzv. konvent anebo navštívit některou z dočasných 
výstav. Dále si můžete prohlédnout i přilehlé zahrady, 
které vám nabídnou výhled na místní vinice. 
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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
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Strahov

14    90 dní

http://www.strahovskyklaster.cz


Správné odpovědi na soutěžní otázku
z minulého vydání:

soutěž o Staropražskou kuchařku s nakladatelstvím 
Práh: 1) polévka z drůbků; 2) plněné knedlíčky/taštičky 

do polévky; 3) náhražková káva z čekanky. 
Jména výherců najdete na www.i-prague.info.

Okénko do zimy
Kam v Praze

Vystoupení francouzské zpěvačky Zaz 
  www  .    forumkarlin.cz

Výstava univerzitních a fakultních insignií 
Univerzity Karlovy www  .  cuni.cz

Novoroční ohňostroj www  .  praha.eu

Premiéra inscenace Romeo, Julie a tma 
 www  .  divadlovdlouhe.cz

Koncert pěvce Adama Plachetky  
s kontratenoristou Andreasem Schollem  
 www  .  adamplachetka.com

Výstava minerálů a drahých kamenů 
 www  .  geosvet-expo.cz

Premiéra jevištní adaptace Erbenovy Kytice 
   www  .  narodni-divadlo.cz

Co se chystá mimo Prahu

Vzpomínka na Václava Havla v Litomyšli   
 www  .  zameckesklepeni.cz

Setkání Čechů a Slováků na Velké Javořině
 www  .  bilekarpaty.cz

Premiéra opery Don Carlos v Brně 
 www  .  ndbrno.cz

Projděte se Prahou Karla IV. – stálou expozicí 
Muzea hlavního města Prahy, která zajímavou 
formou propojuje sbírkové předměty s  moder-
ními technologiemi. Najdete ji v  domě U  Zlaté-
ho prstenu. Expozice představuje císaře Svaté říše 
římské a českého krále Karla IV. jako ideového vůdce 
přestavby a  rozšíření Prahy v  panovnické centrum 
Evropy. Dramatická zastavení přibližují atmosféru 
města i  císařův životní příběh. Výstavbu Nového 
Města si můžete lépe představit díky virtuálním 
i fyzickým modelům, doplněným  navíc popisy nebo 
audio komentáři. Přestavbu tehdejší Prahy na nové 
mocenské sídlo dokreslují také předměty ze sbírek 
Muzea hl. m. Prahy a dalších institucí. Patří mezi ně 
poutní odznak, různé pečeti, ale i  kamenná torza 
výzdoby historických staveb. Rozvoj a  velkolepost 
městské výstavby zachycují moderní videomappin-
gy. S  každodenním životem obyvatel středověké 
Prahy seznámí audiovizuální příběhy i  dochované 
předměty, jako jsou kožené boty, nádobí či kousky 
šatů. Expozice je vhodná pro návštěvníky každého 
věku. Pro ty nejmenší je navíc v přízemí domu U Zla-
tého prstenu připravena i samoobslužná herna. Více 
informací na: www.muzeumprahy.cz

Poznejte Prahu 
z doby Karla IV.

Od počítačové hry ke 
středověkým památkám

Vydejte se do Posázaví  
po stopách Jindřicha  

z Kingdom Come: Deliverance
Rozevřete mapu, objevujte 

nejvýraznější místa děje 
a porovnejte jejich  

středověkou podobu s někdy 
krutou realitou dneška.

 
www.centralbohemia.cz

90 dní    15

http://www.centralbohemia.cz


90 dní v Praze 
vydání podzim 2018
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

• uzávěrka tohoto čísla byla 
17. 8. 2018

• uvádíme v té době dostupné 
informace

• změny programů, termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny

Foto: Galerie hlavního města Prahy; 
Národní galerie v Praze; Správa Pražského 
hradu; Dačického dům; Jihočeské muzeum; 
Západočeská galerie v Plzni; Hrad Cheb; 
Muzeum Náchodska; Slezské zemské muze-
um; Flickr (CC BY 2.0); Wikimedia (CC BY-SA 
3.0); Pixabay (CCO Creative Commons)  
a obchodní partneři
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