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2  90 dní

Prosinec
1 SOBOTA
2 NEDĚLE
3 PONDĚLÍ
4 ÚTERÝ
5 STŘEDA
6 ČTVRTEK
7 PÁTEK
8 SOBOTA
9 NEDĚLE
10 PONDĚLÍ
11 ÚTERÝ
12 STŘEDA
13 ČTVRTEK
14 PÁTEK
15 SOBOTA
Iva

Mikulášská v čistírně – pekelné nástrahy při prohlídce Staré čistírny odpadních vod
Stará čistírna odpadních vod v Bubenči, do 2. 12.
www  .  stara-cistirna.cz

Blanka

Kytarový koncert při svíčkách – na programu jsou skladby Bacha, Mozarta i španělské lidovky
Art Space, od 18:00
www  .  artspaceprague.cz

Svatoslav

Tros Sketos – „sketařsko-stepařský“ zpěv a absurdní humor na koncertě originálního tria
Palác Akropolis, od 19:30
www  .  palacakropolis.cz

Barbora

Ego – příběh o pokoření chlapského ega v nastudování Losers Cirque Company
La Fabrika, od 19:30

Jitka

Sbírka nejen pro krkonošské jeleny – za sušené plody či pečivo prohlídka záchranné stanice
Správa KRNAP, do 15. 3.
www  .  krnap.cz

Mikuláš

CzechImage 2018 – image České republiky pohledem mladé výtvarné generace
Galerie Českých center, do 31. 12.
www  .  czechcentres.cz

Benjamín

Parcels – koncert současné elektro-popové kapely se sedmdesátkovým zvukem
Rock Café, od 19:00
www  .  rockcafe.cz

Květoslava

Jaroslav Uhlíř – Hodina zpívání pro malé i velké uši, zazní písně Holubí dům nebo Není nutno
Divadlo Hybernia, od 10:30
www  .  hybernia.eu

Vratislav

Adventní fotografování – možnost vytvořit si originální novoročenky s „fundusem“ muzea
Museum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově, od 1. 12.
www  .  seidel.cz

Julie

Bratr spánku – příběh lásky chlapce s výjimečným hudebním nadáním
Švandovo divadlo, od 19:00
www  .  svandovodivadlo.cz

Dana

Loutkando Grando – kouzelné hraní s barokní hudbou v představení pro děti
Vršovické divadlo MANA, od 18:00
www  .  colosseumticket.cz

Simona

Pracovna republiky – výstavní pohled na dobovou plzeňskou architekturu v souvislostech
Západočeská galerie v Plzni, do 24. 2.
www  .  zpc-galerie.cz

Lucie

All That Remains – plno drsných riffů i elektronických motivů na koncertě americké kapely
Rock Café, od 19:00
www  .  meetfactory.cz

Lýdie

Transformace – hrubé struktury, experiment a inspirace přírodou v díle Elžbiety Grosseové
Galerie Nová síň, do 12. 1.
www  .  novasin.org

Radana

Absolutno – kabaret o konci světa na motivy fejetonů Karla Čapka Továrna na absolutno
Dejvické divadlo, od 19:30
www  .  dejvickedivadlo.cz

www  .  lafabrika.cz

90 dní  3

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

NEDĚLE
Albína

PONDĚLÍ
Daniel

ÚTERÝ
Miloslav

STŘEDA
Ester

ČTVRTEK
Dagmar

PÁTEK
Natálie

SOBOTA
Šimon

NEDĚLE
Vlasta

PONDĚLÍ
Adam a Eva

ÚTERÝ
Boží hod

STŘEDA
Štěpán

ČTVRTEK
Žaneta

PÁTEK
Bohumila

SOBOTA
Judita

NEDĚLE
David

PONDĚLÍ
Silvestr

Best Film Fest – výběrová přehlídka nejlepších snímků uplynulého roku
Různá kina v Praze, do 19. 12. 

Advent v Praze
www  .  bestfilmfest.cz

Než vše začalo – deník devítiměsíční plavby propojuje herectví, pantomimu i loutkohru
Divadlo Komedie, od 19:30 
www  .  mestskadivadlaprazska.cz
Vánoční koncert – „moravská" a Česká mše vánoční v podání Janáčkovy filharmonie
Dům kultury města Ostravy, od 19:00 

www  .  jfo.cz

Hysterikon – hra o tom, jak vnímají svět ti, kteří právě přestali být dětmi
Divadlo Na Rejdišti, od 19:00 
www  .  divadlokonzervatore.cz
Adam Štech – výstava osobitého českého malíře nastupující generace
Galerie Václava Špály, do 27. 1. 
www  .  galerievaclavaspaly.cz
Prohlídka klášterního betlému – jesličky o rozloze 20 m² od řezbářů ze Šluknovska
Kostel sv. Vavřince v Rumburku, do 2. 2.
www  .  loretarumburk.cz
Jaroslav Prášil – průřez celoživotní tvorbou i pedagogickou profesí akademického malíře
Topičův salon, do 25. 1.
www  .  topicuvsalon.cz
Praga Camerata – v podání komorního sboru a orchestru zazní Rybova mše i koledy
Kostel U Salvátora, od 19:00
www  .  pragacamerata.com
Štědrý den v zoo – i zvířata slaví Vánoce, návštěvníci jim mohou donést dárky
Zoologická zahrada hl. m. Prahy, od 9:00

www  .  zoopraha.cz

Křehké sny modernity – výstava o regionálních podobách snů i pádů první republiky
Východočeská galerie v Pardubicích, do 10. 3.
www  .  vcg.cz
Edith & Frank – Tomáš Savka a Radka Fišarová zpívají skladby Edith Piaf a Franka Sinatry
Obecní dům, od 19:00
www  .  ceskedotekyhudby.cz
Automobilový závod 1000 mil československých – připomínka legendy na výstavě
Národní technické muzeum, do 10. 3.
www  .  ntm.cz
Bonjour, Monsieur Gauguin – díla českých umělců spojených s Bretaní
Palác Kinských, do 17. 3.

Naladit se na vánoční atmosféru pomůže v prosinci řada
kulturních akcí spojených tematicky s těmito svátky.
Některé tradiční, jiné méně. Například Botanická zahrada
slibuje Vánoce v tropech. Do skleníku Fata Morgana láká
do 1. ledna na originální vánoční aranžmá z přírodních
materiálů. Betlémská kaple se zase na výstavě Hravé
Vánoce (do 2. ledna) zaměřuje na hračky, které mohly
děti pod stromečkem najít dříve, i na ty, jimiž je
můžou rodiče potěšit dnes. A chybět nemohou ani
betlémy – historické i současné si lze prohlédnout třeba
v ambitu kláštera františkánů u Panny Marie Sněžné
(do 2. ledna). Na náměstí Míru si pak lze 15. prosince
zanotovat známé i méně známé koledy, ale také další
české písně z šestnáctého až devatenáctého století.
Pod širým nebem tu vystupuje soubor Musica Rustica.
Už legendární jsou vánoční koncerty souboru Chorea
Bohemica. Spojení barokní i lidové hudby, betlémů
a divadla diváky okouzlí i letos, a to v Míčovně Pražského
hradu, ve Stavovském divadle či v Městské knihovně.
Zvonečky s sebou. Možnost vytvořit si vlastní vánoční
výzdobu nabízí třeba Stanice přírodovědců na Praze
5, v tamní vánoční dílničce se budou vyrábět adventní
věnce (1. prosince). Werichova vila zase zve 2. prosince
na zdobení perníčků, které pak můžete sníst, nebo
zavěsit na vánoční stromek na Kampě.

www  .  ngprague.cz

Prohlídka nádražních salonků – zpřístupnění historicky a architektonicky zajímavých interiérů
Hlavní a Masarykovo nádraží, od 10:00
www  .  cd.cz
Předsilvestrovský koncert – hraje smyčcové kvarteto z Bohemian Symphony Orchestra Prague
České muzeum hudby, od 19:00
www  .  nm.cz
Silvestrovské derby – tradiční fotbalový zápas dvou pražských „S“: Slavie a Sparty
UMT Eden, od 11:00
www  .  silvestrovske-derby.cz

13.–16. 12. 2018

4  90 dní

HURÁ
NA LYŽE
Za lyžováním
nemusíte jezdit daleko.
Střední Čechy nabízí několik
lyžařských areálů nedaleko Prahy.
Užijete si i další zimní atrakce
jako snowtubing a sáňkování.

www.centralbohemia.cz

Leden
1 ÚTERÝ
2 STŘEDA
3 ČTVRTEK
4 PÁTEK
5 SOBOTA
6 NEDĚLE
7 PONDĚLÍ
8 ÚTERÝ
9 STŘEDA
10 ČTVRTEK
11 PÁTEK
12 SOBOTA
13 NEDĚLE
14 PONDĚLÍ
15 ÚTERÝ
Nový rok

Novoroční ohňostroj – tématem vítání roku 2019 je 30 let od sametové revoluce
Letenské sady, od 18:00 
www  .  praha.eu

Karina

Pohádky pro děti i pamětníky – výstava pohádkových knih počátku minulého století
Muzeum klasického knihařství v Rožďalovicích, do 1. 3. 
www  .  rajman.cz

Radmila

Jazz Caravan – koncert české kapely, která s citem interpretuje americké autory
Klub Jazz Republic, od 19:00 
www  .  jazzrepublic.cz

Diana

Human Locomotion – životní příběh britského fotografa Muybridge očima Laterny magiky
Nová scéna Národního divadla, od 20:00 
www  .  laterna.cz

Dalimil

Ze života porcelánového šálku – výstava nejen o výrobě porcelánu
www  .  muzeum-frantiskovylazne.cz
Městské muzeum Františkovy Lázně, do 22. 4. 

Tři králové

Tříkrálové otužilecké plavání – otužování v místech, kde byl shozen do vody Jan Nepomucký
Pod Karlovým mostem, od 12:00 
www  .  otuzilci.cz

Vilma

Taffanel. Krejčí. Poulenc – koncert Kalabis Quintetu v historických prostorech
Barokní refektář MFF UK, od 19:30 

Čestmír

Inwald: Příběh zlíchovské sklárny – výstava přibližuje historii a výrobky někdejšího podniku
Portheimka – Museum skla, do 17. 2. 
www  .  museumportheimka.cz

Vladan

Česká filharmonie & Josef Špaček – koncertní mistr hraje Stravinského nebo Čajkovského
Rudolfinum, od 19:30 
www  .  ceskafilharmonie.cz

Břetislav

Avangardní fotograf – výstava významného fotografického umělce Jaromíra Funkeho
Muzeum moderního umění v Olomouci, do 10. 2. 
www  .  muo.cz

Bohdana

Street Melodies – koncert dua Cricket&Snail přenese publikum na různá místa světa
Kostel sv. Martina ve zdi, od 18:00 
www  .  streetmelodies.cz

Pravoslav

Glenn Miller Orchestra – koncert orchestru, který navazuje na swingovou hvězdu
Smetanova síň Obecního domu, od 17:00 a 20:00 
www  .  obecnidum.cz

Edita

Bond / Medea – nekorektní revue aneb sentimentálně senilní last minute tragédie
Divadlo Studio DVA, od 19:00 
www  .  studiodva.cz

Radovan

Frutti di Mare – výstava Vladimíra Turnera, jehož tvorba je spíše sdílenou zkušeností
Experimentální prostor NoD, do 15. 10. 
www  .  nod.roxy.cz

Alice

Babylon – výstava českého grafika, výtvarníka a graffiti umělce Michala Škapy
Galerie Villa Pellé, do 27. 1.

www  .  pkf.cz

www  .  villapelle.cz

90 dní  5

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

STŘEDA
Ctirad

ČTVRTEK
Drahoslav

PÁTEK
Vladislav

SOBOTA

Výstava Zlatá Praha

Ensemble Inégal – koncert vokálně–instrumentálního souboru staré hudby
Rudolfinum, od 19:30 
Praha 1848–1918 – komentovaná prohlídka výstavy s autory
Muzeum hlavního města Prahy, od 16:30 

www  .  inegal.cz
www  .  muzeumprahy.cz

GO, REGIONTOUR – veletrhy cestovního ruchu plné zážitků na brněnském výstavišti
Brno – Výstaviště, od 17. do 20. 1.
www  .  regiontour.cz

Doubravka

Bunkr Folimanka – zpřístupnění spletitého labyrintu v podzemním krytu na Praze 2
Bunkr Folimanka, od 9:00 
www  .  krytfolimanka.cz

NEDĚLE

GASK dětem – výtvarná dílna pro malé návštěvníky, tentokrát o obrazu Noční chodec

PONDĚLÍ

Znovusjednocení Korejí – mozaika komických i melancholických příběhů o podobách lásky
Divadlo Rokoko, od 19:00 
www  .  mestskadivadlaprazska.cz

Ilona/Sebastián GASK v Kuné Hoře, od 14:00
Běla

ÚTERÝ
Slavomír

STŘEDA
Zdeněk

ČTVRTEK
Milena

PÁTEK
Miloš

SOBOTA
Zora

NEDĚLE
Ingrid

PONDĚLÍ
Otýlie

ÚTERÝ
Zdislava

STŘEDA
Robin

ČTVRTEK
Marika

www  .  gask.cz

Transformace geometrie – výstava českých i zahraničních děl vycházejících z geometrie
GHMP – Městská knihovna, do 31. 3. 
www  .  ghmp.cz
Zimní prohlídky jeskyně Na Pomezí – veřejnosti je přístupná vždy ve středu
Rychlebské hory, leden až březen

www  .  caves.cz

Festival krátkých filmů – přehlídka představuje experimentální snímky i významné režiséry
Kina Světozor a Pilotů, do 27. 1. 
www  .  pragueshorts.com
Vlasy – muzikál o „květinových dětech“ proslavený filmem Miloše Formana
Divadlo Kalich, od 19:00

www  .  divadlokalich.cz

Uwe Hand – výstavní průřez dílem německého figurativního umělce
SmetanaQ, do 14. 2. 

www  .  smetanaq.cz

Hradišťan & Jiří Pavlica – novoroční koncert známého hudebně–tanečního folklorního souboru
Divadlo ABC, od 19:00 
www  .  hradistan.cz
David Koller – koncert v rámci akustického sólového turné frontmana kapely Lucie
Jazz Dock, od 21:00 
www  .  jazzdock.cz
TATA 30JS – výstava ke třiceti letům existence nezaměnitelné kapely Tata Bojs
Centrum současného umění DOX, do 4. 3. 

www  .  dox.cz

Rocksymphony – rockové evergreeny s doprovodem symfonického orchestru
Bonver Aréna (hala Tatran), od 20:00 
www  .  rocksymphony.cz
Hrobníkova dcera (Zjevení) – původně slovenská hra o zázraku ve frustrované společnosti
Divadlo na Vinohradech, od 19:00 
www  .  divadlonavinohradech.com

Nová výstava v Muzeu hl. m. Prahy na Florenci má
za cíl provést návštěvníka Prahou šedesátých až osmdesátých let devatenáctého století a seznámit ho s jejími proměnami, tak jak byly zachyceny v ilustracích
a textech dobových obrázkových časopisů Zlatá Praha, Květy a Světozor. Druhá polovina devatenáctého
století, zejména její závěrečná třetina, byla dobou mimořádného urbanistického, architektonického a technického rozmachu Prahy, zásadní etapou její proměny
z provinčního města rakouské monarchie v rušné,
pulzující velkoměsto nově se probudivšího národa,
oplývajícího sebevědomím a kulturní a hospodářskou
silou. Vždyť jen počet obyvatel Prahy a jejích předměstí se v průběhu druhé poloviny devatenáctého
století téměř zdvojnásobil a dosáhl dvou set tisíc. Růst
počtu obyvatelstva a hospodářský rozmach si vynutily
stavbu nových mostů, komunikací, moderní pouliční
dopravy, železnice a železničních nádraží. Potřeba
vzdělání stále širších vrstev obyvatelstva podnítila zřizování škol. Rostoucí národní sebevědomí vedlo k zakládání spolků, výstavbě sokoloven a měšťanských
besed, ale i radnic, peněžních ústavů a bank. Symbolem kulturní síly národa se stala výstavba Národního
divadla či Národního muzea, symbolem rostoucí
hospodářské síly pak Zemská jubilejní výstava v roce
1891. V Muzeu hl. m. Prahy
lze Zlatou Prahou projít od
5. prosince do konce března. V rámci výstavy vychází rovněž stejnojmenná
publikace.
www  .  muzeumprahy.cz

6  90 dní

kultovní MUZIKÁL

HUDBA/TEXTY/LIBRETO

ONDŘEJ G.

BRZOBOHATÝ
V HLAVNÍ ROLI

VOJTĚCH

DYK

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

Únor
1 PÁTEK
2 SOBOTA
3 NEDĚLE
4 PONDĚLÍ
5 ÚTERÝ
6 STŘEDA
7 ČTVRTEK
8 PÁTEK
9 SOBOTA
10 NEDĚLE
11 PONDĚLÍ
12 ÚTERÝ
13 STŘEDA
14 ČTVRTEK
15 PÁTEK
Hynek

Ledová Praha – akce pro děti, které se chtějí pobavit i poznat pražské památky
Různá místa v Praze, do 3. 2. 
www  .  ledovapraha.cz

Nela

Poutníci po hvězdách – představení pro všechny, kteří se nebojí vydat za svým snem
Jatka78, od 15:00 
www  .  jatka78.cz

Blažej

100 let česko-slovenské koruny – vývoj československých a českých platidel na výstavě
Císařská konírna na Pražském hradě, do 28. 4. 
www  .  hrad.cz

Jarmila

Grafika roku 2018 – soutěžní výstava Nadace Hollar spojená s Cenou Vladimíra Boudníka
Obecní dům, do 28. 2.
www  .  hollar.cz

Dobromila

Josef Lada, jak ho neznáte – známý malíř se představuje i jako divadelní a filmový výtvarník
Regionální muzeum v Kolíně, do 10. 2. 
www  .  muzeumkolin.cz

Vanda

Festival 13+ – výběr z nejlepších mimopražských divadelních inscenací pro teenagery
Divadlo v Dlouhé, do 11. 2. 
www  .  divadlovdlouhe.cz

Veronika

Serenády – skladby Mozarta a Dvořáka v podání souboru Collegium 1704
Rudolfinum, od 19:30 
www  .  collegium1704.com

Milada

Adam Plachetka & Andreas Scholl – Händel v podání dvou světových pěvců
Rudolfinum, od 19:30

Apolena

Zimní Pražská tyčka – exhibiční halový mítink ve skoku o tyči
Metropole Zličín, od 12:00 

Mojmír

Zimní prohlídky na hradě Loket – památka láká na expozici porcelánu i útrpného práva
Hrad Loket v Karlovarském kraji, do 31. 3. 
www  .  hradloket.cz

Božena

One Man Show Nahubu – divadelně-hudební projekt zpěváka Ondřeje Rumla
Švandovo divadlo, od 19:30 
www  .  svandovodivadlo.cz

Slavěna

Jeremy Loops – jihoafrický hudebník v Praze představuje aktuální desku Critical as Water
Lucerna Music Bar, od 20:00 
www  .  musicbar.cz

Věnceslav

Salm Modern #1 – výběr děl ze Sammlung Hoffmann Berlin a objektů českých umělců
Salmovský palác, do 1. 12. 2019 
www  .  ngprague.cz

Valentýn

Vladivojna La Chia – koncert originální české zpěvačky, textařky a hudební skladatelky
Café V lese, od 19:30 
www  .  cafevlese.cz

Jiřina

Karlovská 50 – „valašská Marcialonga“ aneb lyžařské závody pro rodiny i jednotlivce
Velké Karlovice, 15. a 16. 2. 
www  .  ski-tour.cz

www  .  fok.cz

www  .  prazskatycka.cz

90 dní  7

Soutěž s Divadlem
pod Palmovkou



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

SOBOTA
Ljuba

NEDĚLE
Miloslava

PONDĚLÍ
Gizela

ÚTERÝ

Česko-slovenský ples 2019 – očekávaný vrchol plesové sezony se opět hlásí o slovo
Obecní dům, od 18:00 
www  .  ceskoslovenskyples.cz
Podskalí – komentovaná vycházka do části Prahy spojené se zaniklým vorařstvím
Podskalská celnice, od 14:00 
www  .  vychazkypraha.cz
Parkway Drive – energický koncert australské metalcorové kapely
Forum Karlín, od 19:00 

www  .  forumkarlin.cz

Arthur Jafa – afroamerická identita a kultura ve filmovém díle amerického umělce
Galerie Rudolfinum, do 31. 3. 
www  .  galerierudolfinum.cz

Patrik

STŘEDA
Oldřich

Kouzelná země – jevištní adaptace románu Jáchyma Topola Noční práce
Stavovské divadlo, od 19:00 
www  .  stavovskedivadlo.cz

ČTVRTEK

Jan Budař & piano – koncertní recitál, na němž zazní specifické šansony a humor
www  .  studiodva.cz

PÁTEK

Mouvo festival – setkání s tvůrci grafického designu, animace, videa a nových technologií
Divadlo Archa, do 23. 2. 
www  .  mouvo.cz

Lenka, Eleonora Divadlo Studio DVA, od 19:00 
Petr

SOBOTA
Svatopluk

NEDĚLE
Matěj

PONDĚLÍ
Liliana

ÚTERÝ

Soutěžní otázky:
1. Jaké národnosti je autorka předlohy?
2. Kdo hraje v Divadle pod Palmovkou v první
polovině roli Cliva?
3. Kdy měla inscenace v Divadle
pod Palmovkou premiéru?
Soutěž
s dárkem

www  .  divadloungelt.cz

Tělo a technika – expozice ukazující, jak technika pomáhá handicapovaným
Svět techniky v Ostravě, do 31. 7. 

www  .  stcostrava.cz

StarDance – výstava pro nadšence tance a příznivce televizní taneční soutěže
Galerie České televize na Kavčích horách, do 30. 4. 
www  .  ceskatelevize.cz
Stamicovo kvarteto & Aneta Majerová – koncert spojený s prohlídkou stavby architekta Loose
Winternitzova vila, od 19:00 
www  .  loosovavila.cz

Dorota

STŘEDA
Alexandr

ČTVRTEK
Lumír

Jak zabít komika – komediální drama o umělcově cestě vzhůru i dolů
Divadlo Ungelt, od 19:00 

Divadlo pod Palmovkou zve na Sedmé nebe. Groteska
s tímto názvem tematizuje různé formy útlaků, tužeb,
nespravedlností a nerovnosti. Ať už se jedná o africké
domorodce, postavení žen, či homosexualitu. První
dějství se odehrává za viktoriánské éry v Africe, druhé
končí v současném Londýně. Inscenaci režíroval přední
slovenský režisér Eduard Kudláč.

Dva v jednom – výstava českého a slovenského designu skla z let 1918–2018
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, do 14. 4. 
www  .  msb-jablonec.cz
Česká filharmonie & Simon Rattle – přední britský dirigent řídí přední český orchestr
Rudolfinum, od 19:30 
www  .  ceskafilharmonie.cz

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

Pět výherců získá po dvou volných vstupenkách na představení
Sedmé nebe v březnu 2019. Řešení posílejte e-mailem na adresu:
soutez@i-prague.info nejpozději do 19. února 2019. V předmětu
uveďte: Soutěž s Palmovkou. Nezapomeňte připojit telefonický
kontakt a adresu. Účastí v soutěži dáváte souhlas, aby po dobu
jejího trvání byly shromážděny vámi zaslané osobní údaje.

8  90 dní

Příběhy pražských čtvrtí: Karlín
Má zvláštní chuť, vzduch je jak rtuť – text Ivana Hlase
o Karlíně už dnes neplatí. Odstraňování následků
povodní, které tuto čtvrť zdevastovaly v roce 2002,
nastartovalo proměnu průmyslem poznamenaného
místa v příjemnou lokalitu.
Opravená stará dělnická zástavba s kavárničkami na ulici
sousedí dnes s moderní výstavou obytných a především
administrativních budov. Buduje se zejména v oblasti
Rohanského ostrova, který už dávno není ostrovem
a ztratil i nevzhlednost bývalé černé skládky. Nejznámější
z nových budov je zřejmě Main Point Karlín od české
architektonické kanceláře DaM, v roce 2012 byla v cenách MIPIM Award označena za nejlepší kancelářskou
budovu světa. A stavět se bude dál – od roku 2019 by
první kopnutí mělo zahájit výstavbu komplexu Rohan
City a z mapy Karlína tak zmizí další zpustlé území.
Karlín obecně patří ke čtvrtím chváleným za to, jak se
vypořádává s brownfieldy, tedy opuštěnými a nevyužívanými místy, které jsou trochu nechtěným dědictvím
po někdejším průmyslovém rozmachu. Nově nacházejí
využití nejen jako byty a kanceláře, ale i jako kulturní
prostory. Za všechny jmenujme Forum Karlín, kam lze
vyrazit na řadu koncertů: 21. prosince třeba na vánoční koncert Michala Prokopa a Framus Five, 17. ledna
na vystoupení norské zpěvačky Aurory a 17. února se
sem vrátí Francouzka Zaz. Trochu jinou minulost mají za sebou karlínská kasárna, vybudovaná v polovině
devatenáctého století, aby bylo vyhověno stížnostem
na špatné ubytování vojáků v hlavním městě. Nicméně
i tento objekt ztratil svůj původní smysl a prochází postupnou proměnou v kulturní a společenské centrum.
Z garáží se stala klubová scéna pro koncerty a komorní
divadelní představení, z bývalé tělocvičny je dnes galerie
Karlin Studios a v někdejším bazénu se nachází kavárna.

Původnímu účelu slouží ovšem armádní kino, které přes
prázdniny doplňuje venkovní biograf. Na nádvoří si
lze také v létě zahrát plážový volejbal, v zimě zde bývá
kluziště. Vojenskou minulost má i jedna z nejstarších
karlínských staveb. Barokní Invalidovna byla postavena
podle pařížského vzoru ve třicátých letech osmnáctého
století, aby poskytla střechu nad hlavou válečným invalidům. Dnes je chátrající národní kulturní památkou,
rekonstrukce by měla začít v roce 2020 a trvat pět let.
Pak by se stavba konečně měla otevřít veřejnosti. Zatím
se zájemci mohou projít alespoň v přilehlých, už revitalizovaných Kaizlových sadech. K historickým stavbám
této čtvrti patří také dnes už bývalá Karlínská synagoga.
Postavena byla v roce 1861 pro potřeby rozrůstající se
zámožné židovské komunity (ve stejné době finišovala
shodou okolností dostavba karlínského kostela sv. Cyrila
a Metoděje). V roce 1950 židovská obec synagogu prodala Československé církvi husitské, která ji využívá dodnes.
Bývalá modlitebna prošla tehdy rozsáhlou přestavbou,
ne poprvé, její podoba už byla pozměněna ve třicátých
letech, kdy byl interiér přebudován ve funkcionalistickém stylu. V roce 2002 budovu poničily povodně, jako
zázrakem ale voda ušetřila nejvýznamnější umělecké
dílo – Křížovou cestu od sochaře Františka Bílka.

Karlínská historická „nej“
● O založení prvního pražského předměstí rozhodl
v roce 1817 dekretem císař František I. a jméno
dostalo na počest panovníkovy manželky Karolíny
Augusty. ● Přes Karlín se dodnes táhne Negrelliho
viadukt – historicky první pražský železniční most
přes Vltavu (a dnes nejdelší železniční most v Česku) byl vybudován jako součást dráhy vedoucí
až do Drážďan. ● Naopak čas, výstavba a přeložení koryta Vltavy už zavály první obchodní přístav
v Praze, z něhož vyplouvaly lodě až do Hamburku.
● V roce 1847 byla v Karlíně postavena první pražská plynárna, která zásobovala svítiplynem centrum města. ● V šedesátých letech bylo v Karlíně
postaveno jedno z prvních pražských sídlišť – Invalidovna. Oproti pozdějším „králíkárnám“ bylo zajímavým experimentem, jak vytvořit architektonicky
a urbanisticky pozoruhodné komunitní bydlení.
● Výstavbu sídliště uzavřel v roce 1971 hotel Olympik, s více než třemi stovkami pokojů tehdy největší
hotel v Československu. Byl součástí ambiciózních
plánů Prahy na pořádání letních olympijských her
v roce 1980. Svůj zájem ale Praha nakonec stáhla,
aby nekonkurovala kandidatuře Moskvy. Nejvýraznější událostí spojenou s Olympikem tak zůstává tragický požár, při němž v roce 1995 zemřelo osm lidí.
Koncertní provedení České mše vánoční
V kostele Církve československé husitské v Karlíně
zazní 4. prosince od 18:30 mše od Jakuba Jana
Ryby, která patří k hudebním tradicím Vánoc. „Hej,
mistře“ si návštěvníci mohou poslechnout v podání
souboru Musica Lucis Praga a přátel, v doprovodu
Smíšeného sboru Emauzského kláštera.

90 dní  9

Výlet do regionů: Historie na divadle
Na repertoáru mimopražských divadel lze najít inscenace, které vznikly přímo „na tělo“ dané lokalitě
a její historii. Kam se na ně jet podívat?
Divadlo J. K. Tyla v Plzni si uzpůsobilo historickou
komedii, která původně vznikla na míru Pardubic.
Počestné paní plzeňské jsou nicméně stejně tak
klevetivé, hašteřivé a závistivé jako Počestné paní
pardubické ze stejnojmenného „filmu pro pamětníky“.
Snímek vznikl v roce 1944 podle divadelní hry Mistr
ostrého meče od zapomenutého autora Karla Krpaty.
Příběh se odehrává na počátku osmnáctého století.
Humornou formou staví na pranýř sobectví, falešnou
morálku a pokrytectví „počestných“ paniček oproti
bezúhonnému a pracovitému mistrovi popravčímu,
kterého ovšem povolání stavělo na okraj společnosti.
Film Martina Friče si vypůjčil skutečné postavy dějin
Pardubic. Také plzeňská úprava přizpůsobuje příběh
místním reáliím. Zatímco hlavním hrdinou pardubické verze je tamní kat Jiří Zelinger, Počestné paní
plzeňské k nepříčetnosti přivádí Jan Huss, první z dynastie katů, která na plzeňských popravištích a mučírně působila více než sto let. „Snažili jsme se vytvořit
inscenaci, která má být jak historickou veselohrou,
tak moralitou. Chtěli jsme poukázat třeba na to, jak
lehce si na druhém najdeme chyby, když chceme
zakrýt ty své. Jak málo stačí, aby pomluva začala žít
svým vlastním životem a stala se skutečně nebezpečnou. Jak lpíme na svých zdánlivých jistotách, které
nám zaručují iluzi pohodlných životů, a co s nimi
udělá hrozba jinakosti,“ uvedla k inscenaci režisérka
Natália Deáková. Dramaturgii divadel po celé republice samozřejmě nemohlo minout sté výročí vzniku
Československa. Ve Slováckém a Klicperově divadle
navíc propojili oslavy samostatné republiky s místní

historií. Pro scénu v Uherském Hradišti vytvořili Zoja
Mikotová a Iva Šulajová autorskou koláž Kdy bude
po válce. Název bez otazníku poukazuje na to, že první světová válka – v přeneseném smyslu slova – ještě
neskončila. Společnost, chování a morálku lidí totiž
jednou provždy proměnila. Hra konkrétně sleduje, co
rozsáhlý konflikt udělal s obyvateli Slovácka. Scénář
vznikl z autentických deníkových záznamů a dopisů,
které chodily z fronty a na frontu. Tehdejší život
sleduje především z pohledu žen a dětí, které ke své
práci musely zastat i role chybějících mužů. Do stejného období se vrací i inscenace Republika Králové
v Klicperově divadle. Přímo „na tělo“ hradecké scény
vznikla hra, která také těží z dobových novinových
článků, zápisků písní a vzpomínek pamětníků. Většina
postav má reálný předobraz, na jevišti se tak objeví
například bratr slavného legionáře Jaroslav Medek,
člen odbojové Maffie Jan Černý nebo setník Gruss,
který pomáhal uklidnit emoce obyvatel na sklonku
války. Město zdecimované válečným nedostatkem
a ztrátami si tehdy chtělo účty vyřídit s maďarským
plukem, který byl v Hradci ubytován. K historii svého

města se obrací v letošní novince také ostravská
Komorní scéna Aréna. Její dvorní autor Tomáš Vůjtek
napsal hru Chacharije, která se odehrává na začátku
třicátých let minulého století během jediného jarního
dne, kdy se protnou osudy smyšlených i historických
postav. Režisér Janusz Klimsza příběh charakterizuje
jako „lokální sebeironickou story vyprávěnou bez
sebelítosti zdejším jazykem“. Diváky zavede do stále
existujících míst, jako je Český rozhlas nebo kavárna
Elektra, i do tehdejšího undergroundu – struskové
haldy. Hrdiny jsou bezdomovci, prostitutky, policisté i Němci. Zatímco ostravská Chacharije už svým
názvem nenechá nikoho na pochybách, k jakému
regionu náleží, další z „lokálních“ inscenací může být na první pohled matoucí. Představení Drazí
v Chomutově se totiž navzdory názvu pojí s Brnem,
v tamním Národním divadle se také hraje. Je poctou
zesnulému hudebnímu skladateli a klavíristovi Jiřímu
Bulisovi. Psal hudbu k inscenacím brněnských scén
(Husa na provázku, HaDivadlo) i k filmům Juraje Jakubiska či Věry Chytilové – a také dopisy svým příbuzným do rodného města. Začínaly právě slovy: Drazí
v Chomutově. Inscenace v režii Anny Petrželkové chce
připomenout Bulisovu tvorbu, život i humor.

10  90 dní

Betlémská kaple

Kostel Církve československé husitské

Praha 8, Vítkova ul. 13 (bývalá Karlínská synagoga)

v Praze

úterý 4. prosince
v 18.30 hod.

místo, kde Jan Hus kázal
a kde začala česká reformace

ADVENTNÍ KONCERT
Jakub Jan RYBA:

ČESKÁ MŠE
VÁNOČNÍ
Národní kulturní památka byla obnovena
a zpřístupněna veřejnosti.
V současné době v majetku Českého vysokého
učení technického v Praze.
Otevírací doba:
Po – Ne: 10.00 – 18.30
Dopravní spojení:
Metro linka B, tramvaj č. 22, 18, 29, 2, 1, 23
zastávka – Národní třída
Kontakt:
Betlémské náměstí, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 248 595, e-mail: betlemska.kaple@cvut.cz

www.bethlehemchapel.eu

Betlémy
Praha 2018
od 24. prosince

„Hej, mistře!“
Orchestr

MUSICA LUCIS PRAGA
a přátelé
Smíšený sbor Emauzského kláštera
sbormistr TOMÁŠ ČECHAL
Dirigent:
STANISLAV BOGUNIA

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

90 dní  11

Adventní koncerty 2018 (od 15 hod.)
2. 12. ženské vokální kvarteto Re:Bells & kvintet Choirizzo
9. 12. mužský pěvecký sbor Doodles & vokální skupina Oktet
16. 12. Trio Arpa Grazioso a Pavla Švestková mezzosopran
23. 12. sextet Pražského filmového orchestru
Obřadní síň, Stroupežnického 493/10, Praha 5 - Smíchov

Výstava: Michal Olšanský
obrazy olejomalba

výstava potrvá do 26. 1. 2019
Výstavní síň Letohrádek Portheimka
- Galerie D, Štefánikova 68/12, Praha 5

SOČR uvádí

GEORGE GERSHWIN
PORGY & BESS

Koncertní provedení opery
16. 2. 2019 | 19.30 | Rudolfinum
WAYNE MARSHALL dirigent

SOCR_N2_inz_64x64_press.indd 1

archivuje / vystavuje
informuje / baví 19.11.18

18:00

(přijďte si pohrát s hudebními
nástroji a přístroji)

výstava do konce února 2019 Dobře to dopadlo
Populární hudba v česko-slovenském hudebním manželství
Po sňatku z rozumu (1918 – 30), po líbánkách i šarvátkách
(1930 – 39), po chvilkové nevěře (1939 – 45) a znovusmíření
(1945 – 60), po dalších líbánkách a šarvátkách (1960 – 69),
po rozumné domluvě na oddělených účtech (1969 – 90)
následuje rozvod (1990 – 92). Naštěstí to dobře dopadlo.
Po rozvodu si zase dobře rozumíme.
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

Jeruzalémská
synagoga
Nejkrásnější pražská
synagoga čeká na
Vaši návštěvu až do
11. ledna 2019

www.synagogue.cz

NOVOMĚSTSKÝ ADVENT
1. – 2. 12. / program pro rodiny s dětmi
IVA HÜTTNEROVÁ / OBRÁZKY
25. 11. – 6. 1. / výstava v Galerii v přízemí
ŘEMESLA ŽIVĚ
27. – 28. 2. / dny řemeslných workshopů
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY s výkladem
14. 1. a 11. 3. / nutná rezervace

Novoměstská radnice
Karlovo náměstí, Praha 2

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ je v zimě uzavřena

www.facebook.com/NRpraha

Nabízíme
dárkové
vstupenky!

Strahovský klášter

Strahovská knihovna

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

www.nrpraha.cz

12  90 dní

Hrajeme
pro dospělé!

Strahov

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.

Pro dospělé diváky uvádíme:

S+H – „Ve dvou se to lépe...“

st 6. 2. / st 6. 3. / pá 5. 4. / st 22. 5. 2019 od 19.00

Spejbl a město hříchu

pá 15. 3. / 24. 4. / st 29. 5. 2019 od 19.00

Dějiny kontra Spejbl

st 27. 2. / st 15. 5. 2019 od 19.00

Spejbl versus Drákula

Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

pá 22. 3. / st 10. 4. 2019 od 19.00

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

To nejlepší se Spejblem
a Hurvínkem

17.–19. 1. 2019

pá 10. 5. 2019 od 19.00

Zřizovatelem D S+H je hl.m.Praha

90 dní  13

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.

ŠKODA MUZEUM
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.

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

Zámek v Mníšku pod Brdy

www.zamek-mnisek.cz

PRVNÍ
REPUBLIKA
CELOROČNÍ
PROVOZ

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

1. 12. 2018 – 27. 1. 2019
Betlém z másla a výstava Koloniál pana Bajzy
Otevřeno: So+Ne 10 –12 a 13 –16, jiné dny na objednávku
21. – 31. 12. otevřeno jako v so+ne
tel.: 603 431 148
18 km severně od Prahy

muzeum@maslovice.cz

www.maslovice.cz

14  90 dní

Vydejte se po pražských stopách
zahraničních filmařů

Víte, že v Praze najdete mnoho míst, kde se natáčely
zahraniční filmy? Zvláště historické centrum hlavního města je lákadlem nejen pro turisty, ale také si
ho s oblibou vybírají zahraniční filmaři pro natáčení.
V Praze se například odehrával první film ze série Mission: Impossible. Všimněte si, že hlavní hrdina v podání
Toma Cruise po výbuchu akvária utíká před vodou
po skutečném Staroměstském náměstí. Z nedalekého
Karlova mostu zase skákal do řeky. Kulisy Karlova mostu
a Hradčan posloužily i Heathu Ledgerovi. V romantickém dobrodružném Příběhu rytíře předstíraly středověký
Londýn. Pražské lokace „hrály“ jiné město nejen v tomto

snímku. Tom Cruise jako agent Ethan Hunt plnil svou
Mission: Impossible v Praze i ve filmu s podtitulem
Ghost Protocol. Tehdy ale pražská místa zastupovala
Budapešť a Moskvu, například Pražský hrad využili filmaři pro scény z moskevského Kremlu. Hradčanské náměstí před hradním komplexem představovalo revoluční Paříž 19. století v jednom z mnoha zpracování Les
Misérables. Hlavní hrdina Jean Valjean (Liam Neeson)
bydlel v tamním Martinickém paláci. Aby iluze byla
dokonalá, tvůrci v několika záběrech „vymazali“ dominantu Hradčan – katedrálu sv. Víta – a nahradili ji pařížskou katedrálou Notre-Dame. Hradčany sehrály svou
roli i ve snímku The Illusionist a Edwardem Nortonem
v hlavní roli. Zastupovaly ale vídeňský Schönbrunn.
V Praze se natáčela také bondovka Casino Royale.
Daniel Craig jako James Bond se ve filmu ubytuje v luxusním benátském hotelu, ve skutečnosti šlo o budovu
Národního muzea na Václavském náměstí. V Národním
muzeu – a také třeba ve Strahovském klášteře – pátral
po Jacku Rozparovači Johnny Depp ve snímku From
Hell. Pro potřeby filmu ale byla obě místa součástí
temného Londýna. Dál od historického centra se při
natáčení vydal oscarový režisér Guillermo del Toro.
V akčním hororu Hellboy využil Národní památník
na vrchu Vítkov jako ústav pro výzkum paranormálních jevů. Scéna z filmu Wanted, v níž akční Angelina
Jolie pronásleduje vlak, zase vznikla na nevyužívaném
nákladovém nádraží, které najdete ve stejné čtvrti jako
památník – na Žižkově. Jedna zajímavost na závěr: Pro
potřeby natáčení thrilleru Child 44 s Tomem Hardym se
v srpnu 2013 poprvé v historii zastavilo pražské metro
během běžného provozu.

Okénko do jara
Kam v Praze
Výstava Předjaří na Pražském hradě

www  .  hrad.cz
Nové nastudování Labutího jezera

www  .  narodni-divadlo.cz
José Cura ve svých životních pěveckých rolích

www  .  fok.cz
Den otevřených dveří v Senátu  www  .  senat.cz
Koncert Eltona Johna 

www  .  o2arena.cz

Tradiční pochod Praha–Prčice

www  .  praha-prcice.cz

Co se chystá mimo Prahu
Umělci, umění a umělectví v 19. století
na výstavě v Plzni 
www  .  zpc-galerie.cz
Premiéra baletu Nebezpečné známosti
v Ostravě
www  .  ndm.cz
Festival Anifilm v Třeboni 

www  .  anifilm.cz

Výstava Zahrada v Havlíčkově Brodě

www  .  zlatyceskyrucicky.cz
Helicopter Show v Hradci Králové

www  .  helicoptershow.cz
Prohlídka církevních památek při Noci kostelů

www  .  nockostelu.cz

Správná odpověď na soutěžní otázku
z minulého vydání:
soutěž s Regionálním muzeem v Mikulově: 135 200,
případně 144 857 lahví vína.
Jména výherců najdete na www.i-prague.info.
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• uzávěrka tohoto čísla byla
19. 11. 2018
• uvádíme v té době dostupné
informace
• změny programů, termínů
a případné tiskové chyby
vyhrazeny
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Foto: Divadlo J. K. Tyla (Pavel Svoboda);
Slovácké divadlo; Klicperovo divadlo
(Patrik Borecký); Národní divadlo Brno;
Wikimedia Commons (Petr Vilgus, ŠJů,
CC BY-SA 4.0, CC BY 4.0); Fotoarchiv Národního muzea; Flickr (CC BY 2.0, CC BY-SA 2.0);
Pixabay (CC0 Creative Commons);
Prague City Tourism a obchodní partneři.
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16. 2. 2019 • OBECNÍ DŮM • PRAHA
H L AV N Í H V Ě Z DY V E Č E R A

Hana Zagorová • No Name • Laďa Kerndl • Tereza Kerndlová
Mária Čírová • Adam Ďurica • Rozhlasový Big Band Gustava Broma
A DALŠÍ
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