
90
dní v Praze

volný
čas

a kultura

jaro 2013

tipy, kalendář, 

soutěž, informace



Březen

1 PÁTEK
Bedřich 

1. reprezentační ples Europe Easy Energy
Palác Žofín, od 20.00 www  .  3-e.cz

2 SOBOTA
Anežka 

Výstava květin a svícnů – v běžně nepřístupném empírovém skleníku
Královská zahrada na Pražském hradě, 22. 2. – 3. 3. www  .  praguewelcome.cz

 

3 NEDĚLE
Kamil 

Dmitry Onischenko a Severočeská filharmonie Teplice – koncert ve prospěch dětí z Kliniky
hematologie a onkologie FN Motol, Rudolfinum, v 19.30 www    severoceskafilharmonie.cz

4 PONDĚLÍ
Stela 

Rusalka nejen podle Dvořáka – Ypsilonkovská travestie slavné opery
Studio Ypsilon, v 19.30 www  .  ypsilonka.cz

5 ÚTERÝ
Kazimír 

Residence Otto Petschka – výstava
Národní technické muzeum, 28. 11. 2012 - 31. 3. 2013 www  .  ntm.cz

6 STŘEDA
Miroslav 

Pussy Riot a ruská tradice uměleckého vzdoru – putovní výstava ruského 
politického umění, Galerie Meetfactory, 7. 2. – 24. 3. www  .  meetfactory.cz

 

7 ČTVRTEK
Tomáš 

Zločin lorda Artura Savila – hořká, ale elegantní a jemně rafinovaná detektivní  komedie 
Oscara Wildea, Divadlo Viola, ve 20.00 www  .  divadloviola.cz

8 PÁTEK
Gabriela 

Petr Kroutil Quartet – jazzové standardy & swing
Jazzboat, ve 20.30 www  .j  azzboat.cz

9 SOBOTA
Františka 

Giganti doby ledové – výstava modelů zvířat z doby ledové v životní velikosti  
Křižíkův pavilon E, Výstaviště v Holešovicích, 9. 3. – 27. 4. www    .  giganti.cz

10 NEDĚLE
Viktorie 

Kouzelné jablíčko – pohádka Divadla Neklid
Divadlo Dobeška, v 15.00 www  .  divadlodobeska.cz

11 PONDĚLÍ
Anděla 

Lásky paní Katty – tragikomická hra, v níž nechybí humor, životní nadhled i dojetí
Divadlo Na Jezerce, v 19.00 www  .  divadlonajezerce.cz

12 ÚTERÝ
Řehoř 

Bhútán – cestovatelská beseda s Rudolfem Švaříčkem
Vzdělávací centrum pražské zoo, v 17.00  www  .  zoopraha.cz

13 STŘEDA
Růžena 

Zdravý nemocný – nové nastudování Moliérovy vrcholné komedie
Branické divadlo, v 19.00 www  .  branickedivadlo.cz

14 ČTVRTEK
Rút/Matylda 

Febiofest – začíná mezinárodní filmový festival
CineStar Anděl a další kina v Praze, 14. – 22. 2. www  .  febiofest.cz

15 PÁTEK
Ida 

Kavárny a cukrárny, fenomén společenského života – výstava
Východočeské muzeum Pardubice, do 31. 3. www  .  vcm.cz
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Navštivte v něm druhou nejstarší 
klášterní knihovnu u nás. 
Seznamte se s jednou z nejlépe 
zachovaných historických sbírek 
knih, rukopisů a prvotisků ve střední 
Evropě. Zastavte se nad mapami a glóby 
a užasněte nad jedinečnou výzdobou 
Filosofi ckého sálu, Teologického sálu, 
nad freskami a nad exponáty 
v Kabinetu kuriozit.   

Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

Otevřeno denně: 9 – 12 a 13 – 17
tel. 233 107 749
Privátní prohlídky: tel. 602 190 297
Studovna út a čt 9 – 16, pá 13 – 16
tel. 233 107 750, 710

www.strahovskyklaster.cz

Strahovský klášter je nejstarší 
premonstrátský klášter 
v Čechách
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Nominace na 
Ceny Českého 
divadla 2012 
V rámci 18. ročníku přehlídky mimopražských divadel 

České divadlo 2013 budou 24. března v 19 hodin 

v Divadle na Vinohradech vyhlášeny a předány Ceny 

Českého divadla za rok 2012. Vítěze ve čtyřech kate-

goriích vybere odborná porota. V kategorii Počin roku 

jsou nominována představení Kalibův zločin Slováckého 

divadla Uherské Hradiště, Kvítek z horroru z Městského 

divadla Brna a Rok na vsi v inscenaci Jihočeského diva-

dla. Na Cenu za ženský herecký výkon jsou nominová-

ny Irena Vacková a Jitka Josková ze Slováckého divadla, 

Alena Sasínová – Polarczyk z Komorní scény Aréna 

a Radmila Urbanová, Klára Štěpánková a Diana Toniková 

ze Západočeského divadla v Chebu. Cena za mužský 

herecký výkon čeká na jednoho z těchto nominova-

ných: Tomáše Dastlíka z Divadla P. Bezruče z Ostravy, 

Tomáše Šulaje ze Slováckého divadla nebo Jiřího Zaple-

tala z Klicperova divadla v Hradci Králové. V nominacích 

na vítěze kategorie Divácká anketa se prosadily  insce-

nace Buranteatru Brno Listopad, Rok na vsi Jihočeského 

divadla a Tři sestry v nastudování  Západočeského diva-

dla v Chebu. Kdo převezme vítězné ceny? 

16 SOBOTA
Elena/Herbert

Něžná je noc – představení Spolku  Kašpar
Divadlo v Celetné, ve 20.30 www  .  divadlovceletne.cz

17 NEDĚLE
Vlastimil

Jiří Kolář & Béatrice Bizot / Korespondáž – konec výstavy
Národní galerie - Veletržní palác, do 17. 3.  www  .   ngprague.cz

18 PONDĚLÍ
Eduard 

Rock´n´Roll Gang a Tony Škrášek – k tanci i poslechu
Hudební klub Palmovka, v 20.00 www  .  hudebniklub.cz

19 ÚTERÝ
Josef 

Zdeněk Burian – Na vlně dobrodružství 1905 – 1981 – konec výstavy
Obecní dům, 12. 2. – 19. 3. www  .  obecnidum.cz

20 STŘEDA
Světlana 

Kabaret Kainar – Kainar – pár dobrejch fláků od Pepíka Kainara
Divadlo v Dlouhé, v 19.00 www  .  divadlovdlouhe.cz

21 ČTVRTEK
Radek 

Bardo Thödol New Opera – klasicko-etnická opera podle Tibetské knihy mrtvých
RockOpera Praha, v 19.00 www  .  rockopera.cz

22 PÁTEK
Leona 

Večerníčky na Chvalském zámku – výstava pro děti
Chvalský zámek, 13. 1. – 31. 3. www  .  chvalskyzamek.cz

23 SOBOTA
Ivona 

Čínský národní cirkus – světová akrobatická show
Kongresové centrum, ve 14.00 a 19.00 www  .  cinsky-narodni-cirkus.cz

24 NEDĚLE
Gabriel 

Velikonoce ve skanzenu – celodenní program s lidovými zvyky
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici, 9.00 – 16.00 www  .  nulk.cz

25 PONDĚLÍ
Marián 

Před západem slunce – inscenace dramatu Gerharta Hauptmanna
Činoherní klub, v 19.30 www  .  cinoherniklub.cz

26 ÚTERÝ
Emanuel 

Zdenko Feyfar – neznámý i známý – výstava ke stému výročí narození 
významného fotografa, Muzeum hl. města Prahy, 13. 3. – 28. 8. www  .  muzeumprahy.cz

27 STŘEDA
Dita 

Velká zvířecí fantazie – Bára Látalová a kol. – hudební, pohybová 
a výtvarná dílna pro děti, Divadlo Ponec, v 11.00 www  .  divadloponec.cz

28 ČTVRTEK
Soňa 

Marvinův pokoj – činoherní představení  
Městské divadlo Mladá Boleslav, v 18.00 www  .  mdmb.cz

29 PÁTEK
Taťána 

Adam Tvrdý Trio – groove jazz
AghaRTA, ve 21.00 www  .  agharta.cz

30 SOBOTA
Arnošt 

Prohlídka zákulisí divadla ABC
Divadlo ABC, vždy v celou hodinu od 11.00 do 14.00  www   .  mestskadivadlaprazska.cz

31 NEDĚLE
velikonoční 

Velikonoce na hradě Svojanově – slavnostní otevření nově zrekonstruované části hradu 
Hrad Svojanov, 30. – 31. 3.  www  .  svojanov.cz
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proklate
zivá a dobrá 

show!

• Činohra v Hudebním divadle Karlín • 

Chytře napínavá zábava, od které neodtrhnete oči!

V ROLI JEŽÍŠE EXKLUZIVNĚ POUZE KAMIL STŘIHAVKA!

Vstupenky 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 
TicketArt vč. všech poboček CK Čedok.

www.hdk.cz

Duben

1 PONDĚLÍ
velikonoční 

Velikonoční koncerty ve Staré Praze – Mozart, Vivaldi, Dvořák, Ravel
Klementinum, Zrcadlová kaple, ve 20.00 www  .  klementinum.com

2 ÚTERÝ
Erika

Jiří Kolbaba – fotograf na cestách – diashow
Benešov, KD Karlov, v 19.30 www  .  benesov-city.cz

 

3 STŘEDA
Richard 

Jonas Mekas...Pokračuji v cestě...Záblesky minulosti kolem... – výstava legendy 
filmové avantgardy, DOX, 24. 1. –  22. 4. www  .  dox.cz

4 ČTVRTEK
 Ivana 

Muzeum stoleté – přijďte před sto lety – výstava k stému výročí otevření muzea
Muzeum Hradec Králové, 31. 1. – 26. 5. www  .  muzeumhk.cz

5 PÁTEK
Miroslava 

Mary Poppins – muzikál nejen pro děti
Divadlo Hybernia, v 19.00 www  .  hybernia.eu

6 SOBOTA
Vendula 

Probouzení Kutné Hory – slavnostní zahájení turistické sezóny
Kutná Hora, kaple Božího těla, v 16.00 www  .  guide.kh.cz

 

7 NEDĚLE
Heřman/Hermína 

Prostor – barva – tvar: P. Niebauer, Z. Niebauerová-Králová, E. Králová – výstava 
rodinného tria výtvarníků, Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech www  .  muzeumrokycany.cz

8 PONDĚLÍ
Ema 

Antikódy – vizuálně-pohybová inscenace
Nová scéna Národního divadla, ve 20.00 www  .  narodni-divadlo.cz

9 ÚTERÝ
Dušan 

EKG – o lásce a hrobech – literární kardiogram Igora Malijevského a Jaroslava Rudiše 
Divadlo Archa, ve 20.00 www  .  archatheatre.cz

10 STŘEDA
Darja 

Polička Jazz – 17. ročník festivalu 
Polička, různá místa, 10. – 13. 4. www  .  jazz.policka.org

11 ČTVRTEK
Izabela 

FOR Senior – začíná 7. veletrh pro plnohodnotný aktivní život
PVA Expo Praha, 11. 4. – 14. 4. www  .  forsenior.cz

12 PÁTEK
Julius 

Trio Martinů – koncert a křest CD
Kostel sv. Vavřince, v 19.30 www  .  triomartinu.cz

13 SOBOTA
Aleš 

Čarodějův učeň – Krabat – balet na motivy lužickosrbské legendy 
Národní divadlo, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

14 NEDĚLE
Vincenc 

Swiss Positions – klíčové projekty udržitelné architektury – konec výstavy
Galerie Jaroslava Fragnera, 7. 3. – 14. 4. www  .  gjf.cz

15 PONDĚLÍ
Anastázie 

Tutanchamon – jeho hrobka a poklady – putovní výstava
Křižíkův pavilon, Výstaviště v Holešovicích, 28. 3. – 31. 5. www  .  tut-vystava.cz
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Studio Ypsilon 
oslavuje padesátku

Legendární Studio Ypsilon v roce 2013 

oslaví již padesátý rok své existence. 

Vstupní inscenací výroční sezony bude komedie 

plná nedorozumění  Škaredá středa aneb Teta 

z Halifaxu, ve které budou kralovat Jiří Lábus, Jana 

Synková, Martin Dejdar a řada dalších ypsilonských 

herců, mezi něž patří nově i oblíbený Oldřich Navrátil. 

Skvělé herecké obsazení můžete vidět i v dalších 

představeních, které má Ypsilonka na repertoáru; 

program naleznete na webových stránkách divadla.

„Ypsilon chce být v tomto období daleko víc dílnou 

a studiem“, říká ředitel Jan Schmid. Nejen proto 

vznikl projekt Ypsilon na druhou, jehož pilotní 

inscenací je nová premiéra režiséra Braňa Holička 

Demo demokracie, která již po několika málo reprí-

zách vzbuzuje odborné i laické diskuze.

Oslavy padesátého roku Ypsilonky začnou 

26. a 28. dubna uvedením Škaredé středy a budou 

pokračovat například promítáním záznamů minulých 

kultovních inscenací. Ypsilonka je divadlem, které 

za padesát let své existence vytvořilo vlastní tvůrčí 

metodu, jedinečnou atmosféru a nepodlehlo žádné-

mu dobovému vkusu. Přijďte oslavit kulaté ypsilonské 

narozeniny! www  .  ypsilonka.cz

   

17 ÚTERÝ
Irena

Radek Kratina (1928 – 1999) – první souborná výstava 
Dům U Kamenného zvonu, 6. 3. – 19. 5. www  .  ghmp.cz

18 STŘEDA
Rudolf 

Aba Taano – The Joy of Africa – šest mladých zpěváků z Ugandy
Divadlo Hybernia, v 19.30 www  .  hybernia.eu

19 ČTVRTEK
Valérie 

Heranova violoncellová soutěž – 22. ročník mezinárodní hudební soutěže pro mládež 
ZUŠ v Ústí nad Orlicí, 18. – 20. 4. www  .  ustinadorlici.cz

20 PÁTEK
Rostislav 

Richard III. – Shakespearova největší historická tragédie
Stavovské divadlo, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

21 SOBOTA
Marcela 

Festival tanečních filmů – unikátní přehlídka tance, módy a filmu
Bio Oko, 19. – 21. 4. www  .  tanecnifilmy.cz

22 NEDĚLE
Alexandra 

František Drtikol: Bromografie – konec výstavy
Galerie Josefa Sudka, 17. 1. – 21. 4. www  .  upm.cz

23 PONDĚLÍ
Evženie 

Od baroka k jazzu – Prague Ensemble – koncert
Kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, ve 20.00 www  .  svmikulas.cz

24 ÚTERÝ
Vojtěch 

Drahouškové – komedie o třech dějstvích
Divadlo Kalich, v 19.00 www  .  divadlokalich.cz

25 STŘEDA
Jiří 

Bratři Nedvědovi a Spirituál Kvintet – speciální galakoncert
Brno, Boby centrum, v 19.30 www  .  bobycentrum.cz

26 ČTVRTEK
velikonoční 

Lubomír Brabec uvádí Pražské hudební večery 
Kostel sv. Šimona a Judy, v 19.30 www  .  kostel.cz

27 PÁTEK
Oto 

Hugo Demartini – velká přehlídka sochařovy tvorby  
Veletržní palác, 1. 3. – 28. 7. www  .  ngprague.cz

28 SOBOTA
Jaroslav 

Pochod okolo Jaroměře – 35. ročník 
Stadion Sokola Jaroměř, od 6.00 tjsokoljaromer  .  webnode.cz

29 NEDĚLE
Vlastislav 

Nebýt OFF Bítov – obrazy a plastiky J. Ryšavého a I. Kříže
Státní hrad Bítov, 27. 4. – 31. 10. www  . brno.npu.cz

30 PONDĚLÍ
Robert 

Hoffmannovy povídky – operní představení
Národní divadlo, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

31 ÚTERÝ
Blahoslav 

Pálení čarodějnic – tradiční akce v Centrálním parku ve Kbelích 
Praha 19, Kbely www  .   praha19.cz
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R. Janál a  M. Dejdar ve Faustovi a Markétce
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Květen

1 STŘEDA
Svátek práce 

Chomutovský Dragon Cup o Pohár primátora města Chomutova  
závod dračích lodí, Kamencové jezero  www  .  echomutov.cz

2 ČTVRTEK
Zikmund 

Kouzelná flétna – opera v provedení marionetového divadla
Národní divadlo marionet, v 18.00 www  .  mozart.cz

 

3 PÁTEK
Alexej 

Moonshine – taneční triptych
Nová scéna Národního divadla, v 19.00 www  .  novascena.cz

4 SOBOTA
Květoslav 

Jarní hrnčířské a řemeslné trhy
Beroun, Husovo náměstí, 4. – 5. 5. www  .  mesto-beroun.cz

5 NEDĚLE
Klaudie 

Melancholická ulita – výstava grafika Vladimíra Suchánka
Císařská konírna, 14. 2. – 12. 5. www  .  kulturanahrade.cz

6 PONDĚLÍ
Radoslav 

Histo Cup 2013 – šampionát klasických vozů
Brno, Masarykův okruh, 3. – 5. 5. www  .  automotodrombrno.cz

 

7 ÚTERÝ
Stanislav 

Hudební cesta barokní Itálií – koncert vážné hudby
Kostel sv. Šimona a Judy, v 19.30 www  .  fok.cz

8 STŘEDA
Den vítězství 

Karel Malich – konec výstavy
Jízdárna Pražského hradu, 1. 2. – 8. 5. www  .  karelmalich.cz

9 ČTVRTEK
Ctibor 

European Helicopter Show – mezinárodní výstava vrtulníků
Letiště Hradec Králové, 9. – 11. 5. www  .  helicoptershow.cz

10 PÁTEK
Blažena 

Kat Mydlář – muzikál
Divadlo Broadway, v 18.00 www  .  divadlo-broadway.cz

11 SOBOTA
Svatava 

Prague International Bluenight 102 – The Residents – oslava 40 let na scéně
Palác Akropolis, v 19.30 www  .  palacakropolis.cz

12 NEDĚLE
Pankrác 

Pražské jaro – zahajovací koncert 68. ročníku festivalu  
Smetanova síň Obecního domu, ve 20.00 www  .  festival.cz

13 PONDĚLÍ
Servác 

Týden rumunské gastronomie
Chrám Chmele a Piva v Žatci, 13. – 19. 5. www  .  chramchmele.cz

14 ÚTERÝ
Bonifác 

50 let činnosti Městské hvězdárny ve Slaném – přednáška
Slaný, Městská hvězdárna, v 19.00 www  .  hvezdarna-slany.cz

15 STŘEDA
Žofie 

Perské zahrady v Iránu a Indii – přednáška
Národní zemědělské muzeum, v 18.00 www  .  nzm.cz
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Slavnosti svobody
Oslavy osvobození Plzně 

americkou armádou
Plzeň, 3.–6. května 2013
www.slavnostisvobody.cz
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Vstupenky 
do Semaforu pro 
sedm výherců!

Divadlo 

v letošním roce výrazně obměnilo 

svůj repertoár. Pod režisérskou taktovkou 

Jiřího Suchého nastudoval herecký soubor celkem 

pět nových her, z nichž můžeme jmenovat například 

představení z prostředí ústavu pro hyperaktivní 

jedince Kam se poděla Valerie?, čtení z korespon-

dence Jiřího Suchého Včera večer poštou ranní, 

nebo minimalistickou komedii o třech hercích a čty-

řech hudebnících Laura a Oliver: reality show.

Pokud správně odpovíte na níže uvedené soutěžní 

otázky a budete mezi sedmi vylosovanými, obdržíte dvě 

vstupenky dle vlastního výběru na představení divadla 

Semafor v této sezóně (tj. do konce června 2013).

1.  Která hra byla v divadle Semafor uvedena jako 

první?     

2.  Jak se jmenuje poslední premiéra divadla 

Semafor v letošní sezóně? 

Své odpovědi posílejte e-mailem na adresu 

soutez@i-prague.info do 15. 4. 2013.

Nezapomeňte uvést svou poštovní adresu.

16 ČTVRTEK
Přemysl

Svět knihy Praha 2013 – 19. mezinárodní knižní veletrh a literární festival 
Výstaviště Praha – Holešovice, 16. – 19. 5. www  .  svetknihy.cz

17 PÁTEK
Aneta

French Films – koncert finské kapely
Klub 007 Strahov, v 19.30 www  .  klub007strahov.cz

18 SOBOTA
Nataša 

Brněnská muzejní noc 
různá místa v Brně www  .  brnenskamuzejninoc.cz

19 NEDĚLE
Ivo 

Nekonečné perspektivy – krajina a veduty v 19. století
České Budějovice, Wortnerův dům, 16. 5. – 14. 7. www  .  ajg.cz

20 PONDĚLÍ
Zbyšek 

Janáčkův máj – začíná mezinárodní hudební festival 
různá místa v Ostravě a okolí, 20. 5 – 11. 6. www  .  janackuvmaj.cz

21 ÚTERÝ
Monika 

PIAF – soutěžní přehlídka reklamní tvorby
Veletržní palác, 21. – 22. 5. www  .  piaf.cz

22 STŘEDA
Emil 

Felix 70 – narozeninový benefiční koncert Felixe Slováčka
Lucerna, Velký sál, ve 20.00 www  .  lucerna.cz

23 ČTVRTEK
Vladimír 

Bambiriáda – začíná 15. ročník přehlídky volnočasových aktivit pro děti a mládež 
Vítězné náměstí, v Praze 23. – 26. 5. www  .  bambiriada.cz

24 PÁTEK
Jana 

Fringe Festival Praha – začíná 12. ročník mezinárodní přehlídky divadel
různá místa v Praze, 24. 5. – 1. 6.  www  .  praguefringe.com

25 SOBOTA
Viola 

Trutnovské vinařské slavnosti
různá místa v Trutnově, od 10.00  www  .  vinaritrutnov.cz

26 NEDĚLE
Filip 

Výstavní a prodejní akvaristická  burza 
První jazyková škola, Horáčkova ul., Praha 4 www  .  rybyarybicky.cz

27 PONDĚLÍ
Valdemar 

Zlín Film Festival – začíná mezinárodní festival filmů pro děti a mládež
Zlín, Praha a další místa v ČR, 27. 5. – 1. 6. www  .  zlinfest.cz

28 ÚTERÝ
Vilém 

Ludmila Padrtová / dílo 1951 – 2013 – výstava první dámy lyrické abstrakce
Plzeň, Výstavní síň „13“, 17. 5. – 11. 8. www  .  zpc-galerie.cz

29 STŘEDA
Maxmilián 

Afrikania – představení černého divadla
Divadlo Image, ve 20.00  www  .  imagetheatre.cz

30 ČTVRTEK
Ferdinand 

Festpol – začíná 10. ročník festivalu policejních orchestrů a sborů
různá místa v Praze 30. 5. – 2. 6.  www  .  bohemiafestival.cz

31 PÁTEK
Kamila 

Huun - huur - tu – koncert tuvanské hudební skupiny
Divadlo U hasičů, v 19.30 divadlouhasicu.sweb  .  cz
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20 
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24 
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31 

Soutěž 
s dárkem
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Dendrologická zahrada byla založena v polovině sedmdesátých let mi-
nulého století na ploše 73 ha. Je zde soustředěno asi 7000 druhů dřevin, 
trvalek a cibulovin, čímž se zahrada řadí mezi největší sbírky okrasných 
rostlin na území České republiky. Svým návštěvníkům z řad odborné 
i laické veřejnosti slouží jako zdroj inspirace i poznání. Během sezony 
zde můžete navštívit řadu výstav, tematických exkurzí i výukových 
programů pro děti.

Dendrologická zahrada 
Výzkumného ústavu Silva Taroucy 
pro krajinu a okrasné zahradnictví v.v.i.

Pro letošní sezonu 
připravujeme:

Výstavy
Tulipány a ostatní cibuloviny 
30. 4. – 12 .5.
Bylinky a koření 
28. 5. – 30. 6.
Průhonické jiřinky
6. 8. – 29. 9.
Zelenina 
4. 6. – 3. 11.

Oslavy významných dnů 
Den fascinace rostlinami
17. 5. – 19. 5.
Oslavy Dne stromů
5. 10.
Festival ptactva
6. 10.

Dendrologická zahrada
Za Dálnicí 146 
252 43  Průhonice
Tel.: + 420 605 205 959
E-mail: dz@vukoz.cz

tav, tematických exkurzí i výukových

Dopravní spojení
Autobusem z Prahy: ze stanice metra „C“ 
Opatov autobusovou linkou číslo 363, 385 
nebo 328 do stanice Čestlice – Aquapalace. 
Spojení autem: dálnice D1, Exit 6 Průhonice,  
směr Uhříněves, vlevo za čerpací stanicí 
Tank & Go

Otevírací doba: 
Pondělí je zavírací den. O státních svátcích 
v období duben–říjen je však areál veřejnos-
ti přístupný i v pondělí. 

leden – březen zavřeno
duben Út – Ne 9:00–18:00
květen – srpen Út – Ne 9:00–19:00
září – říjen Út – Ne 9:00–18:00
listopad – prosinec zavřeno

Upozornění pro návštěvníky:
Dendrologická zahrada není přístupná ná-
vštěvníkům se psy, jízdními koly, na koloběž-
kách, kolečkových bruslích a skateboardech.

Bližší informace najdete na našich webových stránkách

www.dendrologickazahrada.cz

inzerce_pvk_16_5_2012.indd   1 16.5.2012   15:32:40

90
dní v Praze

http://www.pvk.cz
http://www.dendrologickazahrada.cz


Se stavbami firmy Václava Nekvasila se můžete v Pra-

ze setkat na každém kroku. Jejími díly jsou například 

paláce Koruna a Adria, budova Legiobanky, vodárna 

v Podolí, pivovar a ledárny v Braníku, řada továren 

a cukrovarů, nebo později třeba areál psychiatrické 

léčebny v Bohnicích a sídlo Nejvyššího soudu.

Václav Nekvasil se narodil v roce 1840 ve Kbelích  

u Prahy. Po absolvování pražské techniky převzal 

na nějaký čas vedení rodinné továrny na lepenku, 

avšak více ho zajímal obchod s nemovitostmi. V této 

době mu pomohl sňatek – v roce 1868 se oženil 

Václav Nekvasil 
– významný pražský stavitel

a věno bohaté manželky použil při nákupu levných 

pozemků v Karlíně, z nichž se později staly lukrativní 

parcely. Nedlouho na to se spojil se  svým přítelem 

Vincencem Daňkem, specialistou na výrobu cukro-

varnických strojů  a společně v roce 1870 postavili 

dva cukrovary – v Toušeni a Kralupech nad Vltavou. 

Po rozchodu s Daňkem se  Nekvasil osamostatnil 

a přeměnil původní firmu na prosperující stavitel-

ství, které vybudovalo řadu významných, nejen 

pražských staveb.

Rozvoj firmy pokračoval i po smrti Václava Nekvasila 

v roce 1906, kdy se vedení ujal jeho syn Otakar. 

V roce 1948 však přišlo znárodnění a s ním i zánik 

stavitelské firmy Nekvasil.

V Praze 4 – Braníku, kousek od Vltavy, stojí uni-

kátní stavba, opravdový skvost mezi industriální-

mi památkami – areál Branických ledáren.

Původní Akciové ledárny stávaly na přelomu 19. 

a 20. století v Praze na Štvanici. Protože však dřevěná 

ledárna začala chátrat a pomalu přestávala plnit svou 

funkci, bylo rozhodnuto postavit novou budovu v Bra-

níku. Hlavním projektantem se stal  architekt Josef 

Kovařovič a stavbou byla v roce 1909 pověřena firma 

Nekvasil. Budovu architekt navrhl ve stylu pozdní geo-

metrické secese. Ledárna byla vybavena na svou dobu 

nejmodernějším technickým zařízením, byly v ní umís-

těny výtahy, které transportovaly těžké kusy ledu z řeky 

do skladiště, samotnou budovu autor projektu nechal 

odizolovat pomocí vzduchové vrstvy a vrstvy korku.  

Součástí areálu ledárny se staly i dvě strojovny, 

Branické ledárny

kovárna, skladiště na ledařské nářadí, kotlárna, stáje, 

seník, kanceláře i byty zaměstnanců. U areálu také 

vznikla  umělá zátoka kvůli snazšímu získávání ledu.

V roce 1954 ukončily ledárny svou činnost, protože 

Vltava kvůli výstavbě Slapské přehrady přestala  za-

mrzat. Stavba byla poté využívána jako sklad ovoce 

Navštivte naše stránky: www.prague-info.cz

a zeleniny, což ji značně poškodilo. Po roce 1989 le-

dárna vystřídala několik majitelů. Přestože je  památ-

kově chráněným objektem, bohužel už dlouho do ní 

nikdo neinvestoval a v současné době budova chátrá. 

Doufejme, že se situace brzy změní a architektonicky 

cenný objekt se dočká své obnovy.

Ledaři
V minulosti, v době neexistence ledniček, se v hospo-

dách používal pro chlazení piva a potravin led, který 

se v Praze v zimě získával ze zamrzlé Vltavy. Tuto prá-

ci vykonávali tzv. ledaři, kteří většinou v létě pracovali 

jako voraři. Led  byl nejprve uchováván v  zemních 

krechtech, po vzniku ledáren se v nich mohl takto 

vytěžený led skladovat  po celý rok. Do hostinců byl 

rozvážen za pomoci těžkých povozů tažených koňmi, 

na které si ještě pamětníci vzpomínají.

90
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Pražská čtvrť Josefov se dříve nazývala Židovské měs-

to. Své nové jméno získala po Josefu II., když byla jako 

tzv. „pátá čtvrť“ v roce 1850 připojena k Praze. Byla to 

chudinská, přelidněná, hygienicky nevyhovující část 

Prahy, což však bylo na druhou stranu velkým láka-

dlem pro cizince i tuzemské romantiky. V únoru 1893 

byl říšskou radou přijat asanační zákon, o který Obec 

pražská usilovala už řadu let. Zdá se však, že tak často 

uváděné hygienické poměry nebyly pro zahájení 

asanace tím hlavním důvodem. Velkou roli zde hrála 

dobře míněná snaha vybudovat v Praze v blízkosti 

Staroměstského náměstí reprezentativní centrum se 

vzdušnými a honosnými bulváry tak, jak byly známy 

z evropských metropolí Vídně a Paříže. Během prv-

ních tří let asanace, která začala roku 1896, zanikly 

ulice jižně od Široké třídy, pět domů ze severní strany 

Staroměstského náměstí a budovy benediktinského 

kláštera u sv. Mikuláše a bourání nadále pokračovalo.

K asanačním záměrům se brzy začala odmítavě stavět 

veřejnost i elity. Vilém Mrštík napsal v roce 1896 tzv. 

Velikonoční manifest, kde vyjádřil znechucení nad likvi-

dací malebného historického rázu města a výstavbou 

nových činžáků. Jeho další akcí bylo provolání Bestia 

triumphans, kde protestuje především proti bourání 

Starého Města a části Malé Strany.

Ve stejné době, kdy byla prováděna asanace na Starém 

Městě, probíhalo bourání i v jiných částech Prahy, 

což vedlo k odporu kulturní veřejnosti a v roce 1900 

ke vzniku hnutí Za starou Prahu. Tlak veřejnosti na 

provádění asanace tak pomohl uchovat řadu památek.

Dnes není úplně snadné asanaci hodnotit. Mnohé 

Ze staveb, které byly zbořeny:

• Nová synagoga z konce 16. století, která se na-

cházela v dnešní Široké ulici

• Velkodvorská synagoga z počátku 17. století, 

stála na konci současné Pařížské ulice 

• Cikánova synagoga, postavena roku 1613 na 

území dnešní Bílkovy ulice

• Dům Jiřího Melantricha z Aventina v nynější 

Melantrichově ulici

• Krennův dům před kostelem sv. Mikuláše 

na Staroměstském náměstí (na snímku uprostřed)

• Kolkovna v Dlouhé třídě (na snímku dole)

Asanace radikálně změnila tvář tehdejší Prahy – 

došlo k demolici téměř 470 domů, na jejichž místě 

byly postaveny nové budovy, které ve své době 

představovaly vysoký standard. Z chudinské části 

města se tak stala luxusní čtvrť. 

I v druhé polovině dvacátého století probíhaly 

další, avšak naštěstí už ne tak výrazné asanace. 

Kvůli výstavbě Severojižní magistrály bylo necit-

livě odstřeleno novorenesanční železniční nádra-

ží na pražském Těšnově (Denisovo). V polovině 

80. let došlo k asanaci téměř poloviny starého 

Žižkova, v roce 1993 byl zbořen Špačkův dům 

mezi ulicemi Mlynářskou a Klimentskou. 

Pražská asanace
V letošním roce si připomínáme 120 let od schválení konečného pražského 

asanačního plánu, který zásadně změnil ráz Starého Města

tehdy nově postavené budovy jsou v současné době 

považovány za historicky cenné. Bohužel však při li-

kvidaci staré zástavby byly zbourány i některé objekty 

– synagogy nebo kaple – zcela zbytečně.

Asanační zákon původně platil do roku 1903, poté byla 

jeho platnost někoilkrát prodloužena, celkem až do 

roku 1943. 
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ČESKÁ PREMIÉRA:

WITOLD GOMBROWICZ
—PORNOGRAFIE

www.divadlokomedie.eu
↑

Vojtěch Horálek: M 33Vojtěch Horálek: M 33
13. 3. – 28. 4. 2013

Výstava je uspořádána ve spolupráci s Galerií Gema

Galerie GATE
Husova 21
Praha 1

Otevřeno
PO – SO 10 – 18
NE 11 – 18

www.galeriegate.cz

Palmy na Vltavě
Primitivismus, mimoevropské kultury
a české výtvarné umění 1850 — 1950

30/1/ — 28/4/2013 
Západočeská galerie v Plzni
výstavní síň Masné krámy, Pražská 18, Plzeň w
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90 let

Dne 18. 5. 1923 se uskutečnilo první 
regulérní vysílání z vojenského stanu 

u letiště v Praze-Kbelích. 

Československo se tak stalo po Velké 
Británii druhou evropskou 

zemí s pravidelným rozhlasovým 
vysíláním.

Výročí 90 let 
prvního vysílání českého rozhlasu

www.praha19.cz

2. 3.

Běh Kbelská desítka 

- první silniční běh sezóny

16. 3.

Velikonoční jarmark  

- Centrální park Kbely

18. 5.

Oslavy prvního rozhlasového vysílání 

- Památník českého rozhlasu
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Oblast Benešovsko leží v mírně zvlněné pahorkatině asi 

40 km jihovýchodně od Prahy mezi řekou Sázavou a báj-

nou horou Blaník. Zvídavým turistům nenabízí jen výlety 

na všem dobře známá místa, jakými jsou třeba zámek 

Konopiště nebo majestátní hrad Český Šternberk, ale 

nachází se zde mnoho dalších atraktivních turistických 

cílů a příležitostí  k příjemnému trávení volného času. 

Vydejte se poznat nejkrásnější místa Benešovska!

Milovníci historie určitě ocení návštěvu zříceniny 

benešovského Minoritského kláštera z 13. století 

(foto vpravo dole) na ostrožně nad dnešním městem, 

dnes zvané Karlov. Pod zříceninou se nachází Dolní 

zvonice, v níž je zavěšen gotický zvon Ave Maria z roku 

1322, který patří k nejstarším zvonům v Čechách! 

Nádražní budova v Benešově je kulturní památkou 

chráněnou státem. Do dnešních dnů se zachovala 

štuková výzdoba a reprezentační kachlová kamna 

v Císařském salonku - luxusní čekárně pro následníka 

trůnu při jeho cestách po železnici. Město Týnec nad 

Sázavou má velmi starou historii, naleznete tu pozůs-

tatky jednoho z mála románských hradů v Čechách, jež 

je nyní využíván pro kulturní účely; je zde umístěno na-

příklad Muzeum týnecké kameniny, galerie s výstavami 

regionálních výtvarníků, ve sklepních prostorech je 

expozice archeologických nálezů aj. Týnec si také získal 

popularitu výrobou motocyků JAWA. Nedaleko Týnce 

nad Sázavou stojí malebná zřícenina středověkého hra-

du Zbořený Kostelec (foto vlevo dole), se zachovaný-

mi zbytky opevněného ležení vojsk Jiříka z Poděbrad. 

Románský jednolodní kostel sv. Petra a Pavla s 22 m 

vysokou hranolovou věží z přelomu 11. a 12. století 

najdete v Poříčí nad Sázavou.

9 km jihovýchodně od Benešova se nachází barokní 

zámek Jemniště (foto nahoře), jehož současným ma-

jitelem je Jiří Sternberg, který jej zpřístupnil veřejnosti. 

Budovu zámku obklopuje romantický anglický park 

s rosariem, vřesovištěm, alpinem, umělým rybníčkem 

a dalšími zajímavostmi.

Benešovsko 
– pro obdivovatele architektury a historie
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Sobotka
■  přízemní i patrové roubené domy 

z 18. a 19. stol.
■  goticko-renesanční kostel 

Sv. Maří Magdaleny
■  zámek Humprecht s tureckým půlměsícem 
■  festival českého jazyka, řeči a literatury 

Šrámkova Sobotka (červenec)
■  Sobotecký jarmark 

a festival uměleckých řemesel (srpen)
■  východisko turistických cest ke hradům 

Kost a Trosky, do Vesce, do údolí Plakánku

80 km SV od Prahy v ose Mladá Boleslav – Jičín

Městské informační centrum: 
493 571 587, mic@sobotka.cz

www.sobotka.cz, www.humprecht.cz

nazývaná jižní branou Českého ráje

Litomyšl
13. – 20. května
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13. 20. května

www.kudyznudy.cz

Další informace: 
INFOCENTRUM Slaný
tel./fax 312 523 448
e-mail: ic@infoslany.cz
www.infoslany.cz 

SLANÝ

(foto: P. Vychodil a J. Jaroch)

objevte kouzlo tohoto města!

21. a 22. června 
Slánská kvasnice 
a Slánský tuplák 2013

17. až 19. května
15. Husitské slavnosti

připravovaná ke 200. výročí válečných 

událostí u Chlumce a Varvažova, významné 

bitvy napoleonských válek v ústeckém kraji.
 

1. června – 1. prosince 2013
 

V srpnu proběhne rekonstrukce bitvy v rámci 

bohatého doprovodného programu výstavy.
 

Přijeďte, navštivte výstavu, vyberte si z prog-

ramů, zúčastněte se v srpnu rekonstrukce bitvy, 

která proběhne na původním místě u Chlumce.

Otevřeno celoročně:

út až ne 9 – 17

tel. 475 210 937  www.muzeumusti.cz

Výstava

BITVA U CHLUMCE
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Vysílání televize u nás slaví 60. výročí

Věděli jste o televizi…?

•  První pokusná ukázka vysílání pro veřejnost u nás se 

uskutečnila už 3. března 1948 v Tanvaldu.

•  1. května 1953 bylo zahájeno zkušební televizní 

vysílání ze Studia Praha v Měšťanské Besedě ve Vladi-

slavově ulici. Toto datum se považuje za oficiální den 

vzniku Československé televize. 

•  První televizní vysílač byl umístěn na vrcholu pražské 

Petřínské rozhledny.

•  Zpočátku probíhalo televizní vysílání pouze tři dny 

v týdnu, v létě dokonce jen dva, až od konce roku 

1958 začala televize vysílat po celý týden. 

•  Studio v Ostravě spustilo své vysílání poslední den ro-

ku 1955, v roce 1956 začalo vysílat bratislavské studio 

a následovala studia v Brně (1961) a Košicích (1962).

•  V roce 1970 byla otevřena nová televizní střediska 

na Kavčích horách v Praze a v Mlynské dolině v Bra-

tislavě, jejich rozšiřování pokračovalo až do konce 

70. let.

Nejvyšší pražská stavba Žižkovská televizní věž  

měří 216 m a byla postavena mezi lety 1985 až 1992 

podle návrhu architekta Václava Aulického a statika 

Jiřího Kozáka. Neobvykle řešená věž byla koncipo-

vána jako technická stavba a zároveň rozhledna, 

při jejím vzniku bylo použito mnoho technických 

novinek. Stavba zpočátku vzbuzovala rozporuplné 

reakce, v současné době už je odborníky i veřejností 

přijímána převážně kladně. Věž prošla v letech 2011 

– 2012 rozsáhlou rekonstrukcí. Dnes zde můžete 

navštívit observatoř, restauraci a novinkou je luxus-

ní ubytování – šestihvězdičkové apartmá.

Vysílač Ještěd byl slavnostně otevřen na konci září 

1973 a dnes už je považován za neodmyslitelný 

symbol Liberecka. Budova má tvar rotačního hyper-

boloidu, její celková výška činí 94 m, stavba kom-

binuje provoz televizního vysílače a hotelu. Autoři 

Karel Hubáček a Zdeněk Patrman byli za tento svůj 

projekt oceněni prestižní Perretovou cenou Meziná-

rodní unie architektů. Budova televizního vysílače 

a horského hotelu Ještěd je od roku 2006 zapsána 

na seznamu Národních kulturních památek.

•  10. května 1970 bylo zahájeno vysílání druhého pro-

gramu ČST.  O dva roky později už mohli diváci sledo-

vat tento program v barvě; první program se dočkal 

barevného vysílání až v roce 1975.

•  Československá televize zanikla 31. prosince 1992 

společně s Českou a Slovenskou Federativní Republi-

kou a za její nástupkyně považujeme Českou televizi 

u nás a Slovenskou televizi na Slovensku.

Revolu ní technologie &#8211; 
3D obraz 

 pohyb sedadel 
 efekty 

(blesk, vítr, myší efekt, bubliny, 
vzduch, ohe , atd.)

Spojte  kci s realitou díky 
5D kino v Galerii Harfa.

www.5dkino.cz

90
dní v Praze
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Informační střediska

Pražská informační služba:

◗ Staroměstské náměstí 1, Praha 1

◗ Rytířská 31, Praha 1

◗ Hlavní nádraží, Praha 2

◗  Letiště V. Havla - celní prostor, Terminál 2, Praha 6 

wwww  .  praguewelcome.cz

Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism:

◗ Vinohradská 46, Praha 2

◗ Staroměstské náměstí 5, Praha 1

www  .  czechtourism.cz 

Užitečné
informace

tel.: 313 537 700
e-mail: info@cdmuzeum.cz
bezbariérový přístup 
v celém areálu

www.cdmuzeum.cz

Udělejte si výlet 
do největší expozice 
historických kolejo-
vých vozidel v ČR. 
Těšte se na desítky 
parních a motorových 
lokomotiv, sbírku 
osobních, nákladních 
a služebních vozů.
Zažijte projížďku 
po úzkorozchodné 
železnici, nechybí ani 
modelová železnice.

Okénko do léta 
Kam v Praze 

United Islands - 10. ročník hudebního festivalu

  www  .  unitedislands.cz

Pražská muzejní noc

 www  .  prazskamuzejninoc.cz

Kámen svému městu – hornictví a lámání 

kamene na území Prahy  www  .  mhmp.cz

Vášeň, sen a ideál – česká secesní plastika 

– Trojský zámek www  .  ghmp.cz

Bobby McFerrin – koncert v Rudolfinu

 www  .  ticketpro.cz

Let´s dance – mezinárodní taneční festival

 www  .  letsdance.cz

Pražské folklorní dny - mezinárodní setkání 

folklorních soubor  www  .  praguefestival.cz

Pod křídly Sokola –  výstava ke 150. výročí 

založení Sokola www  .  vhu.cz

Co se chystá mimo Prahu

48. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

 www  .  kviff.com

Jam na Dářku – tradiční countryový festival

 www  .  jamnadarku.cz

Bezdružické parní léto 2013 – nostalgické jízdy

 www  .  plzenskadraha.cz

Festival Okoř – open air festival

 www  .  festivalokor.cz

Okolo Třeboně 2013 – multižánrová přehlídka

 www  .  okolotrebone.cz

Portál hlavního města Prahy:

www  .  praha.eu  

Pražský kulturní přehled:

www  .  pragueout.cz    

Tipy na dovolenou a výlety:

www  .  kudyznudy.cz 

www  .  doprirody.com

www  .  vyletnik.cz  

Turistický průvodce po ČR: 

www  .  atlasceska.cz   

Cyklistické trasy v ČR: 

www  .  cyklotrasy.cz  

Internetový portál pro volný čas: 

www  .  kdykde.cz    

Internetové stránky pořadu České televize 

o cestování po ČR:

www  .  toulavakamera.cz   

Informace o jízdních řádech: 

www  .  jizdnirady.cz    

Správná odpověď na soutěžní otázku
 z minulého vydání Zima 2012/2013 zněla:

1) Petr Čepek, 2) hmat, 3) 34 filmů
Jména výherců najdete na www.i-prague.info.

Užitečné 
odkazy

90
dní v Praze

http://www.cdmuzeum.cz
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určeno

k volnému odběruwww.i-prague.info

90 dní v Praze

vydání jaro 2013

čtvrtletník 

náklad 75 000 ks

• uzávěrka tohoto čísla byla
15. 2. 2013

• uvádíme v té době dostupné 
informace

• změny programů, termínů
a případné tiskové chyby
vyhrazeny

90
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