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 PÁTEK
Bedřich 

Jižní spojka – Jihočeské divadlo představuje svůj repertoár pražskému publiku 
Různá divadla v Praze, do 11. 3. www  .  jihoceskedivadlo.cz

 SOBOTA
Anežka 

Masopust – veselice a průvody v Karlíně, na Letné, Žižkově nebo Malé Straně
Různá místa v Praze www  .  prague.eu

 

 NEDĚLE
Kamil 

Operní gala – Verdi, Mozart i Rossini v podání pěvců Mariny Shaguch a Ildara Abdrazakova
Rudolfinum, od 19:30 www  .  pkf.cz

 PONDĚLÍ
Stela 

Předjaří na Pražském hradě – proměny Královské zahrady v empírovém skleníku
Pražský hrad, od 1. do 10. 3. www  .  hrad.cz

 PONDĚLÍ
Kazimír 

Queenie – koncert české tribute kapely legendárních Queen
Divadlo Kalich, od 19:00 www  .  divadlokalich.cz

 STŘEDA
Miroslav 

Jak mluví skály – přednáška o kokořínských skalách, jejich krásu poodhalí Jiří Piller
Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech, od 18:00 www  .  muzeumbrandys.cz

 

 ČTVRTEK
Tomáš 

V noci – představení obrazu Josefa Bolfa v rámci cyklu „výstava jednoho díla“
GVUO v Ostravě, do 24. 3. www  .  .gvuo.cz

 PÁTEK
Gabriela 

Mireille Mathieu – koncert slavné francouzské šansoniérky
Kongresové centrum, od 19:00 www  .  praguecc.cz

 SOBOTA
Františka 

Sedmičky Josefa Lady – největší přehlídka Ladovy tvorby po deseti letech v Praze
Galerie Tančící dům, do 1. 4. www  .  galerietancicidum.cz

 NEDĚLE
Viktorie 

Tančírna – taneční hodiny pro děti od dvou let, taneční mistrovou je Barbora Nesvadbová
Divadlo Polárka v Brně, od 14:30 a 16:00 www  .  divadlopolarka.cz

 PONDĚLÍ
Anděla 

Týden mozku – přednášky o objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách
Akademie věd ČR, do 17. 3. www  .  tydenmozku.cz

 ÚTERÝ
Řehoř 

Sopranistky – divadelní výlet žaček církevní školy do Edinburghu a do pekla
Činoherní klub, od 19:30 www  .  cinoherniklub.cz

 STŘEDA
Růžena 

Rhapsódie v modrém pokoji – skladby Gershwina a Ježka v podání Melody Makers
Švandovo divadlo, od 19:30 www  .  melodymakers.cz

 ČTVRTEK
Rút/Matylda 

Velikán romantické hudby – Harmonia Praga hraje Čajkovského a další ruské skladatele 
Novoměstská radnice, od 19:30 www  .  nrpraha.cz

 PÁTEK
Ida 

John Mayall – britský bluesový zpěvák oslavuje na turné 85. narozeniny
Forum Karlín, od 20:00 www  .  forumkarlin.cz

Březen

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

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.
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 SOBOTA
Elena/Herbert

Příjezd Krakonoše do Harrachova – pán hor a jeho doprovod vítají jaro
Harrachov, od 9:00 www  .  harrachov.cz

 NEDĚLE
Vlastimil

Den Vltavy – plavby loděmi zdarma a volný vstup do Muzea Karlova mostu
Různá místa, od 9:00 www  .  vsevltavskyspolek.cz

 PONDĚLÍ
Eduard 

Berlín Alexanderplatz – bolavý příběh německého kriminálníka a radikalizace jeho národa
Vila Štvanice, od 20:00 www  .  tygrvtisni.cz

 ÚTERÝ
Josef 

Letní den – komedie o souboji dvou mužů o krásnou ženu a smysl života
Vršovické divadlo MANA, od 19:30 www  .  vrsovickedivadlo.cz

 STŘEDA
Světlana 

Zlatá Praha – komentované prohlídky pro veřejnost s autory výstavy 
Muzeum hlavního města Prahy, od 16:30 www  .  muzeumprahy.cz

 ČTVRTEK
Radek 

Za loutkami – Světový den loutkového divadla slaví v Chrudimi volným vstupem
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, od 9:00 www  .  puppets.cz

 PÁTEK
Leona 

Clifford Seidling – výstavní připomínka opomíjené osobnosti české fotografie
Galerie Josefa Sudka, do 2. 6. www  .  upm.cz

 SOBOTA
Ivona 

Eiga-sai – festival japonského filmu a kultury, uvádí novinky i klasické tituly
Kino Lucerna, od 18. do 24. 3. www  .  eigasai.cz

 NEDĚLE
Gabriel 

Neumím ani lvíče a troufnu si na lva – výstava smaltovaných obrazů Emmy Černé
Galerie KusKovu, do 12. 4. www  .  kuskovu.cz

 PONDĚLÍ
Marián 

Prague Fashion Week – mezinárodní festival české a slovenské módy
Kotva, od 22. do 29. 3. www  .  mbpfw.com

 PONDĚLÍ
Emanuel 

Romeo, Julie a tma – tragický příběh lásky studenta a židovské dívky za heydrichiády
Divadlo v Dlouhé, od 19:00 www  .  divadlovdlouhe.cz

 STŘEDA
Dita 

Rozhledny ve věži – výstava modelů rozhleden a věží, znalosti návštěvníků prověří kvízy
Vodárenská věž na Letné, do 21. 4. www  .  vodarenskavezletna.cz

 ČTVRTEK
Soňa 

Zápas v sobě – retrospektivní výstava malířky Evy Činčerové, rodačky z Vysočiny
Oblastní galerie Vysočiny, do 12. 5. www  .  ogv.cz

 PÁTEK
Taťána 

Nebylo jim souzeno žít – beseda ke knize o sokolech za druhé světové války
TJ Sokol Praha-Libeň, od 19:00 www  .  sokol-liben.cz

 SOBOTA
Arnošt 

The Show a Tribute to ABBA – hity nejslavnější švédské skupiny v symfonické úpravě
Tipsport arena, od 20:00 www  .  tipsportarena-praha.cz

 NEDĚLE
Kvido 

Šakalí léta – muzikálová groteska podle námětu filmu Jana Hřebejka a Petra Jarchovského
Divadlo Na Fidlovačce, od 15:00 www  .  fidlovacka.cz
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The Tap Tap v muzeu 
Výstava v  Muzeu hlavního města Prahy nabízí do  
23. března jedinečný pohled na tuto hudební skupinu 
a  její členy, bývalé studenty a žáky Jedličkova ústavu, 
kteří jsou díky svému neuvěřitelnému nasazení a  píli 
rozhodnutí se za  každou cenu nevzdat. A  jako tako-
vé je výstava představuje. Zvětšené na  piedestalu, 
avšak zároveň s nadsázkou a humorem, jaké jsou pro 
superhrdiny příznačné. Sochy v  nadživotní velikosti 
kombinované s  intimní výpovědí a  studiem pramenů 
historie umožňují návštěvníkům přiblížit se k jednotli-
vým členům a příběhu celé kapely tak blízko, jak dosud 
nebylo možné.   www.muzeumprahy.cz
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 PONDĚLÍ
Hugo 

Stabat mater – Dvořákovo oratorium v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu
Rudolfinum, od 19:30 www  .  socr.rozhlas.cz

 ÚTERÝ
Erika

Dobře placená procházka – jazzová opera s hudbou Jiřího Šlitra a libretem Jiřího Suchého 
Divadlo J. K. Tyla v Plzni, od 19:00 www  .  djkt.eu

 

 STŘEDA
Richard 

Apparat – zástupce německé elektronické hudby Sascha Ring na festivalu Spectaculare
Palác Lucerna, od 19:30 www  .  spectaculare.eu

 ČTVRTEK
 Ivana 

Fanny a Alexandr – hra podle filmu Ingmara Bergmana, hraje Regina Rázlová a Jan Šťastný 
Divadlo na Vinohradech, od 19:00 www  .  divadlonavinohradech.com

 PÁTEK
Miroslava 

24. Reprezentační ples na Vinohradech – k tanci hraje Moondance Orchestra Martina Kumžáka  
Národní dům na Vinohradech, od 20:00 www  .  nardum.cz

 SOBOTA
Vendula 

Vladimír Boudník – výstavní připomínka tvorby významného českého grafika a malíře
Moravská galerie, do 10. 8. www  .  moravska-galerie.cz

 

 NEDĚLE
Heřman/Hermína 

Tros Sketos – koncert sketařsko–stepařského tria originálních výtvarníků
Palác Akropolis, od 20:00 www  .  palacakropolis.cz

 PONDĚLÍ
Ema 

Bob Dylan – americký písničkář a laureát Nobelovy ceny na třech pražských koncertech
Palác Lucerna, od 7. do 9. 4. www  .  livenation.cz

 ÚTERÝ
Dušan 

Progres – taneční představení o zmatení z tvorby, matení diváků a pomatení recenzentů
Divadlo Ponec, od 20:00 www  .  divadloponec.cz

 STŘEDA
Darja 

Honzlová – dramatizace románu Zdeny Salivarové o padesátých letech v Československu
Divadlo Rokoko, od 19:00 www  .  mestskadivadlaprazska.cz

 ČTVRTEK
Izabela 

Antique – jarní prodejní veletrh starožitností, pořádá Asociace starožitníků ČR
Novoměstská radnice, do 14. 4. www  .  asociace.com

 PÁTEK
Julius 

Čistá řeka Sázava – tradiční jarní dobrovolný úklid před turistickou sezonou
Různá místa na Sázavě, do 14. 4. www  .  cistarekasazava.cz

 SOBOTA
Aleš 

Proběhni.se – běh Kunratickým lesem na podporu Nadačního fondu České srdce
Kunratický les, od 10:00 www  .  probehni.se

 NEDĚLE
Vincenc

The World of Hans Zimmer – melodie známého filmového skladatele v symfonické úpravě  
O2 arena, od 20:00 www  .  o2arena.cz

 PONDĚLÍ
Anastázie 

Žižkovské šapitó – festival, na němž se vystřídají  kouzelníci, komici, akrobati i herci
Nákladové nádraží Žižkov, od 15. do 28. 4. www  .  divadelni-sapito.cz

Duben
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Lázně - historie - cyklistika - golf

NAVŠTIVTE PODĚBRADY

www.ipodebrady.cz

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

 6. 4.  Mezinárodní mistrovství ČR v chůzi 
87. ročník, Lázeňská kolonáda

 13. 4. Setkání klubu Harley-Davidson  
   spanilá jízda Praha–Poděbrady,   

Lázeňská kolonáda

 25. – 28. 4.  Poděbradské dny poezie  
 57. ročník festivalu, Divadlo Na Kovárně

18. – 19. 5.   Zahájení lázeňské sezóny  
 Lázeňská kolonáda, vystoupí  
studenti Pražské konzervatoře, Komorní 
filharmonie Pardubice,  
Thom Artway & Band, Abba CZ a další
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http://www.ipodebrady.cz


   

 ÚTERÝ
Irena

Passenger – britský písničkář a busker se vrací s komorním turné
Club Roxy, od 20:00 www  .  roxy.cz

 STŘEDA
 Rudolf

Balet Gala – baletní galakoncert s tanečníky tuzemských i zahraničních scén
Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě, od 18:30 www  .  ndm.cz

 ČTVRTEK
Valérie 

Profesor Karel Kruis – výstava mezi vědou, technikou a uměním fotografie
Národní technické muzeum, do 30. 4. www  .  ntm.cz

 PÁTEK
Velký Pátek 

Ve službách krále – výstava o působení Bušků z Velhartic v evropské diplomacii
Hrad Velhartice, do 28. 10. www  .  hrad-velhartice.cz

 SOBOTA
Marcela 

Praha byla krásnější než Řím – české umění pohledem italského slavisty Ripellina
Museum Kampa, do 12. 5. www  .  museumkampa.cz

 NEDĚLE
velikonoční 

Aldin Popaja – výstava původem bosenského umělce působícího v Praze
Galerie Václava Špály, do 5. 5. www  .  galerievaclavaspaly.cz

 PONDĚLÍ
velikonoční 

Velikonoční trhy – velikonoční pochoutky, tradiční řemesla a hudební program
Staroměstské náměstí, od 6. do 28. 4. www  .  trhypraha.cz

 ÚTERÝ
Vojtěch 

Kamenní svědci – originály soch z období baroka a klasicismu z pražských zahrad a parků
Zámek Troja, do 3. 11. www  .  ghmp.cz

 STŘEDA
Jiří 

Gabriela Beňačková a Lubomír Brabec – recitál významné sopranistky a kytarového virtuosa  
Kostel sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, od 19:00 www  .  pardubickehudebnijaro.cz

 ČTVRTEK
velikonoční 

Šílený hedvábník – textil, móda a osudy 20. století v příběhu Ziky a Lídy Ascherových
Uměleckoprůmyslové museum, do 15. 9. www  .  upm.cz

 PÁTEK
Oto 

Gallery Weekend Prague – návštěvníkům se zdarma otevírají desítky výstavních prostor
Různá místa v Praze, do 28. 4. www  .  galleryweekend.cz

 SOBOTA
Jaroslav 

Inline Festival – třetí ročník největšího setkání inline bruslařů v České republice
Galerie Harfa, od 10:00 www  .  inlinefestival.cz

 NEDĚLE
Vlastislav 

Nestabilní realita III. – problémy současného světa v olejomalbách Heleny Hátleové
Galerie Nová síň, do 12. 5. www  .  novasin.org

 PONDĚLÍ
Robert 

The Hunna – koncert britské formace, která zaujala debutem 100 i novinkou Dare
Café V lese, od 19:00 www  .  cafevlese.cz

 ÚTERÝ
Blahoslav 

Bobby McFerrin – americký jazzový a capella zpěvák vystoupí s projektem GIMME 5
Forum Karlín, od 19:00 www  .  forumkarlin.cz
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Duben je spojen s  výročím narození pražského 
mecenáše, propagátora  všeobecného pokroku a  také 
zakladatele sbírek asijské, africké a  americké kultury 
Národního muzea.  Narodil se v  Praze roku 1826 jako 
Adalbert Fingerhut, v  dospělosti ale začal používat 
doslovný český překlad svého jména – Vojta Náprstek. 
Vždy ho přitahovaly cizí kultury, zájem o etnografii v něm 
posílil desetiletý pobyt v  Americe a  neopustil ho ani 
po návratu do Prahy, kde rodinný pivovar na dnešním 
Betlémském náměstí proměnil v  roce 1862 na  České 
průmyslové muzeum. Pražanům v  něm představoval 
pokrokové vynálezy, včetně těch, které měly napomoct 
ženské emancipaci. Do  Prahy tak přivezl pračku, šicí 
stroj nebo strojek na zmrzlinu. V muzeu shromažďoval 
ale i  etnografické a  umělecké sbírky, do  nichž mu 
exponáty zasílali cestovatelé a  přátelé z  celého světa. 
Po  Náprstkově smrti v  roce 1894 se muzeum – jemuž 
mimo jiné odkázal desetitisíce knih a  fotografií – 
stalo muzeem národopisným. Od  50. let 20. století se 
pak začalo specializovat na  mimoevropské kultury. 
Náprstkovi je v  tomto muzeu, které nese jeho jméno, 
věnována dlouhodobá expozice. Dočasná výstava 
představuje do 28. dubna indiány a jejich kulturu.

Jarní výročí:  
Vojta Náprstek
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nabízíme zábavu a poučení 
nejen s chmelovým podtextem 
pro všechny generace. 

Navštivte  
Chrám Chmele 
a Piva v Žatci

Přijeďte do Žatce města 
chmele, města na cestě 
ke Světovému dědictví 
UNESCO.

facebook: Chrám Chmele a Piva CZ, Žatec 
www.chchp.cz

www.galerielsadovna.cz
www.uorloje-zatec.cz

Nechte se přilákat chmelovým majákem a potěšte se výhledem 
na královské město s více než tisíciletou historií, vyberte 
si tu správnou cestu v bludišti, najděte poklad, nechte se 

unést unikátním orlojem, ochutnejte výborné pivo z našeho 
minipivovaru i skvělou domácí kuchyni, děti nechte pohrát 

si ve dvoupatrové interiérové herně, odhalte taje renesanční 
sladovny a v klidu si odpočiňte v Klášterní zahradě.

 STŘEDA
Svátek práce 

Vivaldianno Reloaded – hudba Antonia Vivaldiho propojená s multimediální show
O2 arena, od 20:00 www  .  o2arena.cz

 ČTVRTEK
Zikmund 

Echofluxx  – mezinárodní festival nových médií, umění a hudby
Paralelní Polis, do 1. do 4. 5. www  .  echofluxx.org

 

 PÁTEK
Alexej 

Jarní porcelánové slavnosti – prodejní trhy s doprovodným hudebním programem
Před Grandhotelem Pupp v Karlových Varech, do 5. 5. www  .  thun.cz

 SOBOTA
Květoslav 

Aleš Hnízdil / Jiří Kačer – sochařské realizace umělců stejné generace, ale různého přístupu  
Zámek Troja, do 3. 11. www  .  ghmp.cz

 NEDĚLE
Klaudie 

Noc literatury na zámku Svijany – z děl světové literatury čte herečka Miluše Bittnerová
Zámek Svijany, od 18:00 www  .  zameksvijany.cz

 PONDĚLÍ
Radoslav 

Benjamin Francis Leftwich – britský písničkář představuje pražskému publiku svou tvorbu  
Rock Café, od 20:00 www  .  rockcafe.cz

 

 ÚTERÝ
Stanislav 

Elton John – hudební a vizuální show k padesátileté kariéře slavného hudebníka   
O2 arena, od 20:00 www  .  o2arena.cz

 STŘEDA
Den vítězství 

Štíři – představení sbírky čtyřiceti druhů štírů, s ukázkami krmení 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy, do 26. 5. www  .  zoopraha.cz

 ČTVRTEK
Ctibor 

Faust – smouva s ďáblem v divadelní adaptaci Goethovy dramatické básně
Divadlo pod Palmovkou, od 19:00 www  .  podpalmovkou.cz

 PÁTEK
Blažena 

Svět knihy Praha – knižní veletrh a literární festival, hostem je Latinská Amerika 
Výstaviště Praha Holešovice, od 8. do 12. 5. sk2019  .  svetknihy.cz

 SOBOTA
Svatava 

Plzeňský Majáles – oslava jara a studentského života v západočeské metropoli
Amfiteátr Lochotín v Plzni www  .  plzen.majales.cz

 NEDĚLE
Pankrác 

Pražský festival dračích lodí – 22. ročník závodu, při němž hladinu Vltavy rozčeří stovky pádel  
Žluté lázně, od 11. 5. www  .  dragonboat.cz

 PONDĚLÍ
Servác 

Bamberger Symphoniker – Smetanova Má vlast v podání předního německého orchestru  
Obecní dům, od 20:00 www  .  festival.cz

 ÚTERÝ
Bonifác 

Kresby odjinud – výstava kreseb výtvarníka Jaroslava Róny z posledního období
Galerie Roberta Guttmanna, do 6. 10. www  .  jewishmuseum.cz

 STŘEDA
Žofie 

Dny Prahy 5 – deset dní plných zábavy, sportu i vzdělávání
Praha 5, do 25. 5. dnyprahy5  .  praha5.cz

Květen
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 ČTVRTEK
Přemysl

Jiří Hanke – výstava tvorby dokumentárního fotografa z let 1973–2018
Dům fotografie, do 18. 8. www  .  ghmp.cz

 PÁTEK
Aneta

Muzejní noc v Mikulově – nejen noční, ale i víkendový netradiční program pro návštěvníky  
Regionální muzeum v Mikulově, do 18. 5. www  .  rmm.cz

 SOBOTA
Nataša 

Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové – regionální potraviny, kuchařské prezentace, soutěže   
Různá místa v Litomyšli, do 19. 5. www  .  gastroslavnosti.cz

 NEDĚLE
Ivo 

Open House Praha – možnost podívat se běžně do nepřístupných budov a prostor
Různá místa v Praze, od 18. 5. www  .  openhousepraha.cz

 PONDĚLÍ
Zbyšek 

Splašené nůžky – příbramské divadlo uvádí v Praze detektivku, v níž rozhodují diváci
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, od 19:00 www  .  divadlopribram.eu

 ÚTERÝ
Monika 

Jiří Seifert – výstava představující významnou osobnost českého sochařství 
Museum Kampa, do 16. 6. www  .  museumkampa.cz

 STŘEDA
Emil 

Motýlí cestovatelé – výstava tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana
Botanická zahrada hl. m. Prahy, do 26. 5. www  .  botanicka.cz

 ČTVRTEK
Vladimír 

Zlato Rýna – koncertní provedení první části Wagnerovy ságy Prsten Nibelungův 
Forum Karlín, od 19:00 www  .  forumkarlin.cz

 PÁTEK
Jana 

Zlín Film Festival – mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně
Různá místa ve Zlíně, do 1. 6. www  .  zlinfest.cz

 SOBOTA
Viola 

Středověké slavnosti – rytířské turnaje, mušketýrské souboje i dobová hudba
Břevnovský klášter, od 10:00 www  .  allgor.cz

 NEDĚLE
Filip 

Muse – open-air koncert britské kapely, která potěší hity i novým albem
Letiště Praha Letňany www  .  livenation.cz

 PONDĚLÍ
Valdemar 

William Fitzsimmons – americký písničkář se po osmi letech noří v Praze do své duše
MeetFactory, od 20:30 www  .  meetfactory.cz

 ÚTERÝ
Vilém 

Kytice – jevištní adaptace Erbenových balad s Janou Preissovou či Františkem Němcem
Národní divadlo, od 19:00 www  .  narodni-divadlo.cz

 STŘEDA
Maxmilián 

Generace S.V.U. Mánes – výstava se ohlíží za tvorbou významného spolku grafiků
Galerie Kooperativy, do 30. 8. www  .  svumanes.cz

 ČTVRTEK
Ferdinand 

Jak blízko, tak daleko – rozsáhlá výstava o uměleckém sousedství Saska a Čech
Šternberský palác, do 15. 9. www  .  ngprague.cz

 PÁTEK
Kamila 

Praha srdce národů – folklorní festival národů, národnostních menšin a etnik
Staroměstské náměstí, do 2. 6. www  .  prahasrdcenarodu.cz

16 
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31 

Divadelní spolek Kašpar od doby svého vzniku uvedl již 
125 premiér. Inscenuje klasiku i současné autory, uvádí 
vlastní dramatizace i  vlastní texty, a  to v  nastudování 
Jakuba Špalka, Filipa Nuckollse či dalších režisérů. 
Součástí repertoáru jsou také letní a  zimní speciály či 
hudební večery. Kašpar působí na  třech domovských 
scénách: v  Divadle v  Celetné, Klubovně a  v  Divadle 
v Kochánkách.

Pět výherců získá poukaz na  dvě vstupenky na  představení 
divadelního spolku Kašpar v roce 2019. Řešení, spolu s telefonic- 
kým kontaktem a  adresou, posílejte na: soutez@i-prague.info 
nejpozději do  17. května 2019. V  předmětu uveďte: Soutěž 
s Kašparem. Účastí v soutěži dáváte souhlas, aby po dobu jejího 
trvání byly uchovány vámi zaslané osobní údaje.

Soutěž s divadelním 
spolkem Kašpar

Soutěžní otázky: 
1.  Kolikáté narozeniny oslaví 

Kašpar v roce 2019? 
2.  Který prostor byl předchůdcem  

Klubovny v Jindřišské ulici?  
Uveďte celý název.

Soutěž  
s dárkem
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Před osmdesáti lety byl vyhlášen protektorát Čechy 
a Morava. Začalo tak temné období českých (a morav-
ských) dějin, v  němž ještě přituhlo poté, co odbojáři 
zabili zastupujícího říšského protektora. Připomeňte si 
některá místa, která jsou s těmito událostmi spojena.

15. března 1939 na české území, okleštěné už o Sude-
ty, vjeli vojáci nacistického Německa. Okupaci stvrdil 
svou přítomností sám Adolf Hitler, který na  Pražském 
hradě vyhlásil protektorát Čechy a  Morava. Protekto-
rem se stal Konstantin von Neurath, jehož o  tři roky 
později nahradil Reinhard Heydrich. Právě on se stal 
27. května 1942 cílem ojedinělé odbojové akce v  na-
cisty obsazených zemích. Jeho osudovým místem se 
stala ostrá zatáčka z  někdejší Kirchmayerovy třídy 
(dnešní Zenklovy ulice) do  ulice V  Holešovičkách. 
Dnes toto místo v původní podobě nenajdete, výstavba 
mimoúrovňové křižovatky na  přelomu sedmdesátých 
a  osmdesátých let ho zásadně proměnila. Samotnou 
událost tak připomíná jen památník, který byl odhalen 
až 67 let po akci, a po účastnících odboje jsou pojme-
novány ulice v okolí. Podnět k tzv. operaci Anthropoid 
dala československá exilová vláda v  Londýně. Chtěla 
pomoci českému odboji k větší aktivitě a zároveň získat 
pozornost Británie pro podporu československých poli-

Pražské příběhy: Osudová místa protektorátu
tických zájmů. Pro akci byli vybráni příslušníci českoslo-
venského zahraničního odboje: Čech Jan Kubiš a Slovák 
Jozef Gabčík. Výcvikem prošli ve  Skotsku, na  území 
protektorátu byli vysazeni několik měsíců před aten-
tátem. Na  Heydricha měli původně zaútočit nedaleko 
Prahy, poblíž jeho sídla na  zámku v  Panenských Bře-
žanech. Místo ale bylo příliš střeženo, jako náhradní 
variantu proto atentátníci zvolili už zmíněnou zatáčku, 
kudy měl Heydrich projíždět směrem na  Pražský hrad. 
Počítali s  tím, že zde musí protektorův řidič zpomalit. 
Úspěchu nahrávalo, že místo bylo daleko od  policej-
ních stanic, navíc Heydrich jel na  neopancéřovaném 
otevřeném automobilu. Gabčík se pokusil vystřelit, ale 
jeho samopal se zasekl, Kubiš hodil ruční granát, který 
explodoval před zadním kolem vozidla. Heydrich byl vý-
buchem zraněn a odvezen do nedaleké nemocnice, kde  
4. června zemřel na  otravu krve. Kubiš i  Gabčík spolu 
s dalšími výsadkáři našli útočiště v pravoslavném kostele  
sv. Cyrila a  Metoděje u  Karlova náměstí. Původně se 
zde skupina měla ukrývat jen krátce, jejich úkryt byl ale 
prozrazen. Gestapu o něm řekl Karel Čurda, také jeden 
z parašutistů vysazených britskými letadly v protektorá-
tu. Zřejmě podlehl obavám o osud své rodiny. Po skon-
čení války byl popraven za velezradu. Ukryté výsadkáře 
obklíčily v  kostele stovky Němců 18. června 1942.  

Záměrem gestapa bylo dostat odbojáře živé, muži se ale 
nevzdali. Ti, kteří nebyli při bojích zastřeleni, si nechali 
poslední náboj pro sebe. Jejich boj v kostele dnes připo-
míná veřejnosti přístupný památník s  expozicí. Dosud 
jsou zde patrné zářezy od střel německých zbraní.

Gabčík Kubiš

Těla Gabčíka a  Kubiše byla uložena v  hromadném 
hrobě na Ďáblickém hřbitově. Jediný český hřbi-
tov v kubistickém stylu je spojen s mnohými tragic-
kými osudy, které poznamenalo neklidné dvacáté 
století. Jeho část byla během druhé světové války 
vyhrazena pro společné hroby lidí, jejichž totožnost 
nebylo možné zjistit, pohřbívali se tu také sebevrazi 
a těla využitá při pitvách. Ukládány sem byly také, 
často anonymně, ostatky účastníků protinacistic-
kého odboje. Je ironií, že zde spočívají vedle těl 
důstojníka SS Haralda Wiesmanna nebo význam-
ného protektorátního nacisty K. H. Franka, kteří 
měli oba velký podíl mimo jiné na  vypálení Lidic. 
K  druhé světové válce se váže i  čestné pohřebiště 
jugoslávských a  italských partyzánů. K  padesátým 
letům, v  nichž docházelo k  zinscenovaným poli-
tickým procesům, pak odkazuje česné pohřebiště 
popravených a umučených obětí komunismu. Svou 
roli pro volbu Ďáblického hřbitova jako pohřebiště 
popravených za protektorátu sehrála nedaleká Ko-
byliská střelnice, která sloužila jako popraviště. 
Dnes je zde památník, obklopen sídlištěm. Svůj 
život na tomto místě skončily desítky mužů a žen, 
za  odboj zde byl zastřelen například předseda 
protektorátní vlády Alois Eliáš, spisovatel Vladislav 
Vančura nebo atlet Evžen Rošický. Na popravu sem 
byli odvezeni i občané vyhlazené obce Lidice.  kostel. sv. Cyrila a Metoděje Ďáblický hřbitov
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Umělecké instituce už dávno myslí také na to, aby svůj 
program zprostředkovaly i malým návštěvníkům a ne-
násilně je tak seznamovaly s kulturou, třeba i aktivním 
zapojením. Kam se tedy můžete na jaře vydat v Praze 
s dětmi za výstavou, hudbou nebo divadlem? 

V  kině Aero ještě do  12. března stihnete výstavu pla-
kátů, které před rokem 1989 vznikaly k  dětským ani-
movaným pásmům. I  rodiče si jistě rádi připomenou 
medvědy od  Kolína, Krtečka, Čarodějova učně od  Karla 
Zemana nebo Trnkův Sen noci svatojánské. Více než 
jednu generaci oslovují také dobrodružné ilustrace vý-
tvarníka Zdeňka Buriana, jehož Širým světem provádí 
výstava Širým světem v Obecním domě. Od 7. března do  
30. června představuje na  dvě stě jeho děl. Mimo jiné 
ilustrace k  příběhu Jacka Londona, Julese Verna nebo 
Karla Maye, doplňují je pravěké obrazové rekonstrukce. 
Na  Výstaviště v  Holešovicích dorazila putovní výstava 
ke třiceti letům studia Pixar. Do 26. května návštěvníkům 
přibližuje, jak se vyrábí animovaný film, a  připomene 
i  neznámější animáky, které v  Pixaru vznikly, například 
Hledá se Nemo nebo Toy Story. Chvalský zámek připravil 
na  jaro dokonce dvě výstavy, které potěší děti. Téměř 
750 tisíc kostiček lega se využilo na  instalaci Svět kos-
tiček (do  14. dubna). Umění loutky pak od  20. dubna 
do  25. srpna připomene českou loutkářskou tradici. 
Muzeum hlavního města Prahy do 17. března vystavuje 
v  zámeckém areálu Ctěnice dětské kresby, jež vzešly 
z výtvarné soutěže Pohádkový nový rok. Děti se tu mo-
hou inspirovat pro vlastní tvořivost, kterou využijí třeba 
v  některém z  mnoha workshopů a  dílen pořádaných 
pražskými galerii a muzei. Například Galerie Rudolfinum 
interaktivním způsobem přibližuje malým návštěvníkům 
umění ve svém Artparku. Galerie hlavního města Prahy 

Kam v Praze s dětmi za kulturou

nabízí v  březnu workshopy tematicky spojené s  aktu-
álními výstavami o  (post)konceptualismu a  geometrii. 
Národní muzeum zve zase na pravidelné hudební dílny 
do Českého muzea hudby. Lásku k muzice v ratolestech 
také pěstuje festival Struny dětem, doprovodný program 
přehlídky Struny podzimu. Na koncerty i workshopy zve 
letos od 29. do 31. března. Přímo na dětské publikum se 
z pražských divadelních scén zaměřuje Divadlo Minor, 
jarní novinkou je příběh Malé čarodějnice. Pro děti hrají 
ale třeba také v Divadle v Rytířské nebo v Divadle Kampa, 
oba soubory sáhly po  literárních adaptacích. V  Rytířské 
těží ze slavné knihy Lewise Carolla a  v  pohádce Alenka 
a její říše divů popustili uzdu dětské fantazii. Na Kampě 
zase hostující Divadlo Cylindr vypráví příběh Heidi, děv-
čátka z hor, které svou upřímností, láskou a radostí doká-
že otevírat i ta nejzatvrzelejší srdce. A hrdinové Čtyřlístku 
ožívají v inscenaci Divadla pohádek, které hraje na scéně 
Divadla Bez zábradlí. Myšpulín, Bobík, Pinďa a Fifinka se 

vydají za  dobrodružstvím z  Třeskoprsk až do  Himaláje 
nebo na  Havaj. Na Vyšehrad, do Starého purkrabství, 
se rodiče s  dětmi mohou vypravit ale na některý z  ne-
dělních programů pro děti, ať už zhlédnout divadelní 
představení, nebo se zapojit do výtvarné dílny. Bohatým 
doprovodným programem na  děti myslí i  Národní di-
vadlo. Pro už trochu odrostlejší diváky ve  věku osmi až 
třinácti let připravuje tvůrčí dílny a  programy o  historii 
divadla a  jeho zákulisí. Porozumět operním dílům zase 
pomáhá cyklus Opera nás baví, který se na  jaře zaměří 
na  Bedřicha Smetanu (16. března), pohádkové postavy 
(14. dubna) a  německou operu (25. května). Vyřádit se 
s  potomky můžete i  na  některém z  festivalů, které cílí 
přímo na  dětské publikum. Například Vyšehraní. Multi-
žánrová přehlídka se v  šestnáctém ročníku stěhuje ale 
mimo svůj „domovský“ Vyšehrad, od  25. dubna do  16. 
června zve poprvé na  Žižkov. Jednodenní záležitostí je 
Ratolest Fest, jemuž 25. května patří náplavka Rašínova 
nábřeží. Pro děti od  nuly do  čtrnácti let slibuje zážitky 
sportovní, umělecké i  technické. Na Střeleckém ostrově 
se ve  stejný den mohou děti zabavit na  Festivalu krea-
tivního a logického hraní. Předškolní i školou povinní ná-
vštěvníci si mohou vyzkoušet různé stavebnice, skládání 
origami nebo stavění velké vláčkodráhy.

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ OTEVŘENA OD 20. 3.
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Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  
Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  www.facebook.com/NRpraha

FESTIVAL DELIKÁTNÍCH CHUTÍ 2019 
23. 3. / Kuchyně z celého světa
TO JE HLÍNA 
2. – 28. 4. / Výstava v Galerii 
Ivan Bukovský (straší) VE VĚŽI  
4. 4. – 3. 5. / Výstava obrazů

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY  
11. a 20. 3., 17. 4. / nutná rezervace
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TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
2019/2020

Národní dům na Vinohradech
v centru Prahy (metro, tram, BUS)

SLEVY páry/skupiny www.nardum.cz

NDV_TS_64x64_02.indd   1 11/02/19   16:54

PRAHA
21. 3. - 29. 3. 2019 

REGIONY
1. 4. - 18. 4. 2019

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.facebook.com/popmuseum

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

Výstava od 13. března

Zabal tu hudbu!
Obaly československých rockových 
(nejen, ale především)  
gramodesek od vinylu k iPodu.

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

kavárna,
která pomáhá

www.cafe-taussig.cz denně 12–19

PRAHA                          
JAKO 
NA 
DLANI
WWW.TOWERPARK.CZ
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OFICIÁLNÍ VOZY 
VELETRHU

21–24 |3 |2019

8. VÝBĚROVÝ VELETRH
INTERIÉROVÉHO DESIGNU
www.designshaker.cz

Soirée u vévodkyně / 3. – 5. 5.
Večerní prohlídky zámku za svitu svící

Prohlídky s komtesou Hortensií / červenec 
novinka – určeno pro rodiče s dětmi od 4 let

www.zamek-ratiborice.cz

Státní zámek Ratibořice
NKP Babiččino údolí

Na  začátku letošní sezony si pražská Ypsilonka 
začala programově připomínat padesát pět let své 
existence. Za více než půl století tady vzniklo na stovky 
inscenací, improvizovaných večerů, happeningů 
a  dalších. Vedle repertoárových stálic, jako je Praha 
stověžatá, Prodaná nevěsta, Rusalka nejen podle 
Dvořáka, Hlava Medúzy a řada dalších, najdou diváci 
na programu i svěží novinky. V tomto duchu Ypsilonka 
uvádí od  začátku letošního roku novou operetku 
Utíkejte, slečno Nituš! Ačkoli ji pohostinsky režíroval 
slovenský režisér Peter Oravec, hravost, hudebnost 
a  duchaplnost této inscenace plně koresponduje 
s  poetikou Studia Ypsilon i  s  její hudební tradicí. 
Podobně pak vznikl autorský projekt s  interaktivním 
zapojením publika Hudbajky aneb Skrytý život 
nástrojů, který je určen především pro mladého 
diváka. A  do  jarní třetice patří novinka v  duchu tzv. 
Večerů na  přidanou a  jiných s  názvem Šlapeme zelí 
neboli Budeme vařit a vyblbneme se (první uvedení 
15. března). Půjde o  antikabaret, ve  kterém diváky 
čeká večer s  improvizací, dobrou muzikou a  možná 
i s večeří. Nechte se pozvat na ypsilonské menu, více 
najdete na www.ypsilonka.cz.

Divadelní legenda  
v srdci Prahy

13. 4. 2019 / 15.00 h 
 Forum Karlín

SOČR uvádí

POHÁDKOVÉ  
ODPOLEDNE

socr.rozhlas.cz
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Jarní počasí láká k  vycházkám do  přírody. Naštěstí 
Praha patří k velkoměstům, v nichž lze mezi zástav-
bou najít i dostatek zeleně. 
 
Petřín – nejen pro romantiky
Pokud si chcete odpočinout v příjemném stínu četných 
stromů, uspořádat piknik či si užít výhled na  metro-
poli, tak je Petřín jednou z  nejlepších možností. Nejen 
na  prvního máje, kdy sem socha Karla Hynka Máchy 
a  rozkvetlé stromy přitahují zamilované páry. Petřín je 
vhodný i pro rodinné procházky, pro děti je k dispozici 
hřiště u dolní stanice lanové dráhy. Ta zájemce doveze 
až na vrch Petřína, kde stojí třeba Petřínská rozhledna, 
se svými téměř 64 metry jedna z  dominant Prahy.  
K petřínským stavbám ale patří kostel sv. Vavřince nebo 
dřevěný pravoslavný kostel sv. archanděla Michaela 
a samozřejmě zrcadlové bludiště. V okolí můžete navští-
vit i Štefánikovu hvězdárnu a Strahovský klášter. 

Havlíčkovy sady – romantika mezi vinicemi
Původně se sady jmenovaly podle zakladatele Moritze 
Gröba, který zdevastovaný pozemek v roce 1870 koupil 
a postupně ho začal kultivovat. Práce zabraly dlouhých 
17 let. Na konci roku 1888 mělo místo již podobu zales-
něné stráně, s mnoha druhy exotických dřevin, která se 
hrdě mohla honosit názvem okrasná zahrada. Své místo 

Pražské parky a zeleň
si zde našli i hnízdící ptáci. V roce 1905 převzala Grébov-
ku obec Vinohrady a dostala nový název Havlíčkovy sady, 
který nese dodnes. V horní části zahrady se nachází Villa 
Gröbe, honosná novorenesanční vila, původně letní sídlo 
majitele. Byla však značně poškozena válkou v roce 1945 
a teprve po roce 1953 začala její úplná rekonstrukce. Díky 
ní může nyní plnit funkci kulturního a  společenského 
objektu. K  sadům je nejblíže tramvajová zastávka Jana 
Masaryka, která je vzdálená zhruba deset minut pěšky 
od vstupu do areálu. Mezi nejkrásnější stavby v sadech 
patří umělá krápníková jeskyně (grotta), která  byla po-
stavena zřejmě jako módní romantický prvek. Kašnu 
a sochu Neptuna sice zlikvidoval čas, ale naštěstí v roce 
2012 prošla celá  jeskyně kompletní rekonstrukcí a opět 
slouží návštěvníkům. Nezapomenutelné romantické 
chvíle si užijete i při návštěvě krásného viničního altánu 
a  sledování západu slunce. Večer můžete zakončit při 
skleničce dobrého českého vína ve vinárně pod altánem. 

Ladronka – sport i historie
Usedlost Ladronka založil ve 14. století Karel IV., údajně 
díky své zálibě ve  víně. Na  motolských a  břevnovských 
sadech nechal vysadit obrovské vinice. Ty odkoupil v ro-
ce 1688 italský hrabě Filip Ferdinand de la Crone. Lidé ho 
oslovovali „Ladrone“ a tak vznikl dnešní název Ladronka. 
V  minulosti sloužila usedlost jako zájezdní hostinec, 

sklady státního statku a v neposlední řadě jako centrum 
alternativní kultury. Na  počátku milénia se Ladronka 
dočkala rozsáhlé rekonstrukce. Vzniklo zde společensko-
-kulturní centrum a usedlost byla nominovaná na stavbu 
roku. V parku je hodně prostoru pro sportovní vyžití. Mů-
žete zde najít bowlingové dráhy, hřiště na plážový volej-
bal, hřiště na petanque, tenisové kurty a také sportovní 
okruhy, kde si na své přijdou především inlline bruslaři, 
běžci a  cyklisty. Pro oddechový čas je zde restaurace 
s rozlehlou venkovní terasou. V parku je dostatek místa 
pro pikniky i opalování a naleznete zde i velké množství 
volných míst pro klidnou četbu. 

Obora Hvězda
Obora byla založena ve 30. letech 16. století Ferdinan-
dem I. Habsburským. Letohrádek Hvězda byl vybudo-
ván v  letech 1555–1557 jeho druhorozeným synem 
Ferdinandem Tyrolským. Ten údajně nechal Hvězdu 
postavit z lásky pro svou milenku Filipinu Welserovou, 
která nebyla urozeného původu. Letohrádek je vy-
stavěn na  půdorysu šesticípé hvězdy. Jejím základem 
jsou dva protínající se trojúhelníky, jeden z  nich značí 
pozitivitu a  lásku, druhý nese negativní význam. Říká 
se, že citliví lidé ve středu stavby mohou pocítit přívaly 
energie. V  roce 1988 se Obora Hvězda stala přírodní 
památkou. Celý areál je pouze o jednu zastávku vzdálen 
od parku Ladronka. Dnes je obora využívána především 
k  rekreaci a  sportu. Má bohatou faunu i  flóru. Je zde 
k  vidění velké množství druhů stromů od  jehličnanů 
po  listnaté. V  oboře se vyskytuje na  šedesát druhů 
ptactva a potkáte zde i veverky či kuny lesní. Lesopark 
můžete projet na kole a projít pěšky i se psy, ti by však 
měli být uvázáni na vodítku. Obora má svojí vlastní na-
učnou stezku, kde se dozvíte vše důležité o letohrádku 
Hvězda a jeho okolí. Letohrádek je přístupný od dubna 
do října, před ním je prostor pro míčové hry i piknik. LadronkaPetřín Obora HvězdaHavlíčkovy sady
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7.–9. června 2019

KMOCHŮV KOLÍN

56. ročník mezinárodního festivalu 
dechových orchestrů

David Koller • Eva Pilarová • 
Kolínský Big Band s hostem 

Jitkou Čvančarovou • Ivan Mládek + Banjo Band • 
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

VELKÉ DECHOVÉ ORCHESTRY Z ČECH A MORAVY 
MALÉ DECHOVÉ ORCHESTRY 

ZAHRANIČNÍ ORCHESTRY

www.kmochuvkolin.cz
vstup zdarma

inzerat_64x64_K1.indd   1 15. 2. 2019   10:52:34

Tel.: 325 565 272
skanzen@polabskemuzeum.cz
Více na www.polabskemuzeum.cz

Vás zve k návštěvě skanzenu.

Přijďte se podívat,  
jak se žilo na  
Polabském venkově  
v minulosti.

Otevřeno úterý až neděle  
od 9 do 17 hodin  
do konce října 2019.

Více informací o možnostech trávení volného 
času a návštěvě památek v Mostě najdete  
na internetových stránkách turistického  
informačního portálu  
www.imostecko.cz

Hrad Hněvín ▶ kde našel smrt slavný 
alchymista Edward Kelley 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie  
▶ který putoval po kolejích více než 800 metrů  

Hipodrom, autodrom, aerodrom  
▶ kde najdete odpočinek i adrenalin 

Koupaliště Aquadrom ▶ kde si zasportujete 
a načerpáte nových sil 

In-line dráhy ▶ které najdete v areálu 
hipodromu, Benediktu a podél jezera Matylda 

Jezero Matylda ▶ kam můžete vyrazit s in-line 
bruslemi, kolem, za vodními radovánkami 
nebo s rybářským prutem… 

Podkrušnohorské technické muzeum  
▶ kde ochutnáte hornictví na vlastní kůži

NAVŠTIVTE MĚSTO POD KRUŠNÝMI HORAMI 
A MEZI KOPCI ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

DYCKY MOST!

 www.merkurpolice.czwww.merkurtoys.cz

Od šroubku k robotům

Originální stavebnice – jedinečné  muzeum  
pro dospělé i děti v překrásném kraji  
140 km SV od Prahy v Polici nad Metují 

Denně kromě  
pondělí 9 – 17 hod.
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Výběr stálých expozic i dočasných výstav je v Praze 
rozhodně pestrý. Proč si ale neudělat třeba o  jed-
nom z jarních víkendů výlet do některé galerie nebo 
muzea ve Středočeském kraji? Vybírat je z čeho. 
Historii a  specifika daného regionu nejlépe přiblíží ná-
vštěva některého z muzeí. V Berouně například na tamní 
tradici upozorňuje Muzeum berounské keramiky. Ta 
svůj vrchol zažila v  šestnáctém a  sedmnáctém století, 
z berounských džbánů pili Petr Vok či Vilém z Rožmber-
ka a  připíjeli si jimi hosté na  korunovaci krále Matyáše. 
Návštěvníci mohou keramiku obdivovat v  muzejních 
vitrínách, zakoupit si ji na hrnčířském trhu, který se koná 
dvakrát do  roka (jarní je plánován na  4. a  5. května) 
anebo si hrnek či vázičku sami vytvořit na  některém 
z  workshopů, které muzeum pořádá. Hornický skan-
zen Mayrau ve Vinařicích zase odkazuje na havířskou 
minulost kraje. Historii těžby černého uhlí na Kladensku 
přiblíží autentická prohlídka, kdy návštěvníci, stejně jako 
kdysi horníci, projdou cechovnou, řetízkovými šatnami 
a  koupelemi až k  jámovým budovám dolu. Těžilo se 
i v Příbrami, kdysi stříbro, později uran, pro jehož těžbu 
byli v padesátých letech využívání političtí vězni z neda-
lekého pracovního tábora Vojna. Dnes je na  jeho místě 

Za historií a uměním ve Středočeském kraji
památník. Rudné doly v  současnosti spravuje Hornic-
ké muzeum Příbram. K  nejzajímavějším technickým 
památkám patří parní těžební stroj nebo vodní kolo 
z  devatenáctého století. Zájemci se také mohou projet 
důlním vláčkem až k  ústí jedné z  nejhlubších důlních 
jam ve střední Evropě – dosahuje hloubky 1600 metrů. 
Do  podzemí se podívají i  návštěvníci Regionálního 
muzea Mělník. V  původních středověkých sklepech je 
totiž umístěna část expozice vinařství, které je s  tímto 
krajem spojeno. Stálá expozice má ale širší záběr: díky ní 
mohou lidé „cestovat časem“ do chalupy druhé poloviny 
devatenáctého století nebo do  měšťanského bytu pře-
lomu devatenáctého a dvacátého století. Samostatně je 
umístěna expozice historických kočárků, instalovaných 
ve stylizovaných dobových situacích. Scény tak zachycují 
například Vánoce v roce 1890 nebo dětský pokoj v roce 
1950. Do života obyčejných lidí, zejména na vsi, od kon-
ce osmnáctého do  poloviny dvacátého století mohou 
nahlédnout také návštěvníci Národopisného muzea 
v Přerově nad Labem. Umístěna jde zde jedna z expo-
zic Polabského muzea. Přibližuje například práce v  ze-
mědělství, včelařství, mlynářství, punčochářství, vinařství 
i vše, co museli umět vesnický švec nebo švadlena. 

Galerie Středočeského kraje neboli GASK oteví-
rá vždy najednou několik dočasných výstav. Téměř 
do  konce dubna tak můžete v  prostorách bývalé 
jezuitské koleje vidět hned čtyři. Výtvarník Martin 
Velíšek se ve  své tvorbě věnuje dvěma protipólům: 
hyperrealismu a abstrakci. Pro výstavu v GASK kurátoři 
vybrali díla, na nichž Velíšek zachycuje různé části inte-
riérů, nábytek a předměty. Přestavuje je pod názvem 
Möbel. Generační dialog Skrz naskrz vedou v GASK 
sochař monumentálních objektů a plastik Richard Kočí 
a výtvarník Pavel Trnka, který se zabývá kresbou uhlem 
a tuší, experimentuje ale i s malbou popelem či sazemi. 
Umělce dělí sice věk (jeden je ročník 1954, druhý 1981) 
a přístup k tvorbě, spojuje ale zájem o industriální kon-
strukce a městskou atmosféru i experimentální přístup 
k  materiálu. Společný zájem má i  trojice umělkyň: 
oděvní designérka Kateřina Plamitzerová, fotografka 
Michaela Karásková a krajinářská architektka Lucie Krá-
líková. V projektu Czechia propojeně zachycují genius 
loci Čech a obyvatele, jejich zvyklosti a především styl 
oblékání v jednotlivých lokalitách. Tímto způsobem už 
zmapovaly „folklor“ Ostravy, Třince, Mikulášovic a Su-
šice, v GASK celkem pochopitelně představují výsledky 
svého pozorování v Kutné Hoře. A to prostřednictvím 
fotografií, kreseb a  oděvních artefaktů. Svými site-
-specific instalacemi ozvláštnil barokní prostor galerie 
Pavel Tichoň. Pod názvem Nevědoucí nevědění se 
skrývají díla inspirované věštírnou v  Delfách a  zá-
roveň potřebou dnešního člověka hledat odpovědi 
v  horoskopu. Čtveřici výstav ještě od  10. března do   
26. května doplňují Podivné perly pochybnosti, te-
dy reprezentativní průřez tvorbou výtvarníka Václava 
Bláhy od sedmdesátých let po současnost.   Hrnčířský trh v Berouně Hornický skanzen Mayrau Národopisné muzeum v Přerově nad Labem
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Správné odpovědi na soutěžní otázky  
z minulého vydání: 

soutěž s Divadlem pod Palmovkou: 1) autorka je Britka;  
1) Milan Mikulčík; 3) 17. října 2018. 

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

Portál hlavního města Prahy:
www  .  praha.eu 

Tipy na dovolenou a výlety:
www  .  kudyznudy.cz 

www  .  doprirody.com

www  .  vyletnik.cz 

Klub českých turistů:
www  .  kct.cz 

Turistický průvodce po ČR: 
www  .  atlasceska.cz 

Cyklistické trasy ČR: 
www  .  cyklotrasy.cz 

Internetový portál pro volný čas: 
www  .  kdykde.cz 

Informace o jízdních řádech: 
www  .  jizdnirady.cz 

Užitečné  
odkazy

Prague City Tourism:
◗ Staroměstské náměstí 1, Praha 1
◗ Rytířská 12,  Praha 1
◗ Václavské náměstí, roh ul. Štěpánská, Praha 1 
◗ Letiště V. Havla, Terminál 1 a 2, Praha 6

www  .  prague.eu

Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism:
◗ Vinohradská 46, Praha 2
◗ Staroměstské náměstí 5, Praha 1

www  .  czechtourism.cz 

Informační střediska Pražského hradu
◗ druhé a třetí nádvoří

www  .  hrad.cz 

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

www  .  dpp.cz

Informační 
střediskaOkénko do léta

Kam v Praze

Víkend otevřených zahrad 
 www  .  vikendotevrenychzahrad.cz

Nové nastudování Smetanovy opery Dalibor 
 www  .  narodni-divadlo.cz

Divadelní uvedení muzikálu Starci na chmelu
 www  .  praha-vysehrad.cz 

Výstava francouzského impresionismu   
 www  .  ngprague.cz

Koncert britského písničkáře Eda Sheerana
 www  .  edsheeran.cz

Festival pouličního divadla Za dveřmi  
 www  .  zadvermi.cz

Hradozámecká noc www  .  npu.cz

Co se chystá mimo Prahu

Výstava Mladí malíři Litoměřicka v Litoměřicích  
 www  .  galerie-ltm.cz

Valdštejnské slavnosti v Chebu 
  www  .  valdstejnske-slavnosti.eu

Premiéra dramatu Marie Stuartovna v Brně
 www  .  ndbrno.cz

Letní festival barokní kultury v západních 
Čechách www  .  zapadoceskebaroko.cz

Nábřeží sochařů v Hradci Králové 
 www  .  hradeckralove.org
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Strahovská knihovna 

www.strahovskyklaster.cz

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
pokladna tel. 233 107 718

Otevřeno denně: 9 – 12 a 13 – 17
(na velikonoční neděli zavřeno)

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