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 PÁTEK
Laura 

Terezínské hry – adrenalinová akce pro všechny se soutěží inspirovanou Pevností Boyard 
Pevnost Terezín, do 3. 6. www  .  terezinskehry.cz

 SOBOTA
Jarmil 

Žižkovské pivobraní – degustační festival pivovarů a minipivovarů s doprovodným programem 
Park Parukářka, od 1. 6. www  .  praha3.cz

 

 NEDĚLE
Tamara 

Tři rocky – výstava fotografií Soni Šeré dokumentujících představení RockOpery Praha 
RockOpera Praha, do 19. 6. www  .  rockopera.cz

 PONDĚLÍ
Dalibor 

5866 – architektonický projekt bratrů Jana a Petra Stolínů v prostorách galerie
Galerie Jaroslava Fragnera, do 22. 6. www  .  gjf.cz

 ÚTERÝ
Dobroslav 

Práce – série obrazů Přemysla Procházky, v nichž využívá hlínu, prach či smetí
Galerie Hunt Kastner, do 4. 7. www  .  huntkastner.com

 STŘEDA
Norbert 

Dny Kralup – sportovní klání, letní program i hudební minifestival na oslavu města  
Kralupy nad Vltavou, do 10. 6. www  .  kasskralupy.cz

 

 ČTVRTEK 
Iveta/Slavoj 

Exkurze do archivu ČVUT – prohlídka depozitářů a představení činnosti archivu
Archiv ČVUT, do 8. 6. www  .  facebook.com/archiv.cvut.praha

 PÁTEK
Medard 

Galerijní noc v Jihlavě – večerní program s komentovanými prohlídkami a workshopy 
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, od 17:00 www  .  ogv.cz

 SOBOTA
Stanislava 

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

 NEDĚLE
Gita 

Robotický den – akce zaměřená na prezentaci škol i firem a propagaci robotiky
Kongresové centrum Praha www  .  robotickyden.cz

 PONDĚLÍ
Bruno 

Festival m³ – umělecké intervence do pražského veřejného prostoru
Různá místa v Praze, do 3. 9. www  .  festivalm3.cz

 ÚTERÝ
Antonie 

Oldřich Hlavsa – představení grafika a typografa v cyklu Knihy se těžko vystavují
Galerie Klementinum, do 30. 6. www  .  nkp.cz

 STŘEDA
Antonín 

Pocta Rychlým šípům – výstava nových dobrodružství známé party z Foglarova komiksu 
Galerie Lucerna, do 28. 6. www  .  lucerna.cz

 ČTVRTEK
Roland 

Rusáci – hra k výročí srpnové okupace o mladých Rusech žijících v Čechách
Divadlo Archa, od 20:00 www  .  divadloarcha.cz

 PÁTEK
Vít 

Arena 2018 – open air festival Divadla bratří Formanů na lodi Tajemství i na souši
Smíchovská náplavka, do 24. 6. www  .  festivalarena.cz
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Při příležitosti prohlídky Pražského 
hradu nezapomeňte poblíž navštívit 
premonstrátský klášter a v něm 
druhou nejstarší klášterní  
knihovnu u nás.
Seznamte se s jednou z nejlépe  
zachovaných historických sbírek 
knih, rukopisů a prvotisků ve střední 
Evropě. Zastavte se nad mapami a glóby 
a užasněte nad jedinečnou výzdobou 
Filosofického sálu, Teologického sálu, 
nad freskami a nad exponáty  
v Kabinetu kuriozit.   
Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
denně 9–12 a 13–17, pokladna tel. 233 107 718

www.strahovskyklaster.cz

Strahovský klášter je nejstarší 
premonstrátský klášter 
v Čechách
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SOBOTA
Zbyněk

(Pra)lesy jsou i v Krkonoších – vycházka s odborných doprovodem do Kotelského dolu 
Krkonošský národní park, do 22. 9. www  .  krnap.cz

NEDĚLE
Adolf 

PesFest – festival pro psy a jejich majitele, na programu jsou soutěže, ukázky i poradna 
Centrální park Pankrác, od 10:00 www  .  pesfest.eu

PONDĚLÍ
Milan 

Nové horizonty – soubor olejomaleb Jana Gemrota na motivy vědomí a nevědomí  
Galerie Pro Arte, do 30. 6. www  .  proarte.cz

ÚTERÝ
Leoš 

Ukončete nástup, dveře se otvírají – rozcvička pro děti na prázdninové rošťárny
Jatka78, od 15:00 www  .  jatka78.cz

STŘEDA
Květa 

Kirill Gerstein – koncert ruského klavíristy za doprovodu České filharmonie
Rudolfinum, od 19:30  www  .  ceskafilharmonie.cz

ČTVRTEK
Alois 

Záhada tyče – inscenace košického divadla Tabačka Kulturfabrik na festivalu Opera Nova 
Nová scéna Národního divadla, od 20:00 www  .  narodni-divadlo.cz

PÁTEK
Pavla 

Žítkovské bohyně – divadelní adaptace bestselleru Kateřiny Tučkové
Divadlo pod Palmovkou, od 19:00 www  .  divadlopodpalmovkou.cz

SOBOTA
Zdeňka 

Crashtest 8 – výstava absolventských prácí studentů UMPRUM z roku 1993
Topičův salon, do 4. 7. www  .  topicuvsalon.cz

NEDĚLE
Jan 

Africké sochy – venkovní výstava sochařského umění ze Zimbabwe 
Botanická zahrada, do 30. 9. www  .  botanicka.cz

PONDĚLÍ
Ivan 

Horses – energická taneční inscenace vlámského souboru s dětmi na jevišti i v publiku 
Divadlo Ponec, od 10:00 www  .  tanecpraha.org

ÚTERÝ
Adriana

Podívej se skrz a zase zpět – výstava obrazů malíře Břetislava Malého z posledních let 
Galerie Petr Novotný, do 30. 6. www  .  galeriepn.cz

STŘEDA
Ladislav 

Závěrečný koncert – Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK se loučí před prázdninami 
Obecní dům, od 19:30 www  .  fok.cz

ČTVRTEK
Lubomír

Aerodrome festival – hrají kapely Nine Inch Nails a Limp Bizkit či zpěvačka Lana Del Rey 
Letiště v Panenském Týnci, do 30. 6. www  .  aerodrome.cz

PÁTEK
Petr a Pavel 

Dobrý konec všechno spraví – méně známá Shakespearova komedie o odmítání a naději 
Pražský hrad, od 20:30 www  .  shakespeare.cz

SOBOTA
Šárka 

Řemeslné pohádkové léto – prázdninové sobotní programy pro rodiny s dětmi
Muzeum lidových staveb v Kouřimi, do 11. 8. www  .  muzeumkolin.cz
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 NEDĚLE
Jaroslava 

Breathe Motherfucker! – výstava Jakuba Matušky aka Maskera, malíře s kořeny v graffiti 
DSC Gallery, do 12. 7. www  .  dscgallery.com

 PONDĚLÍ
Patricie

Marná opatrnost – vášnivá baletní komedie na choreografii Fredericka Ashtona
Národní divadlo, od 19:00 www  .  narodni-divadlo.cz

 

 ÚTERÝ
Radomír 

Josef Hoffmann a Koloman Moser – výstava propojující rakouské umělce 1. pol. 20. st. 
Rodný dům Josefa Hoffmanna , do 28. 10. www  .  moravska-galerie.cz

 STŘEDA
 Prokop 

Paul Novotný & Jazz N Tango – koncert kanadského jazzového kytaristy 
Jazzboat na Dvořákově nábřeží, od 20:30 www  .  jazzboat.cz

 ČTVRTEK
státní svátek 

Lichtenštejnský palác – den otevřených dveří v reprezentačních prostorách úřadu vlády 
Lichtenštejnský palác, od 10:00 ww  .  vlada.cz

 PÁTEK
státní svátek 

Nejen dřevěné reliéfy – díla výtvarníka Lumíra Čmerdy inspirované magií Prahy
Galerie Nová síň, do 21. 7. www  .  novasin.org

 

 SOBOTA
Bohuslava

Praguemarket – prodejní trh autorské módy, módních doplňků, designu i šperků
Náměstí Republiky, do 8. 7. www  .  praguemarket.cz

 NEDĚLE
Nora 

Dan Bárta & Robert Balzar Trio – zazní písně z alba Theyories i chystané novinky 
Letní scéna Vyšehrad, od 20:00 www  .  robertbalzar.cz

 PONDĚLÍ
Drahoslava

Cyrano – Michal Dlouhý v hlavní roli Shakespearovy romantické hry o lásce a přátelství 
Proluka v Křižíkových sadech v Plzni, od 20:30 www  .  divadelnileto.cz

 ÚTERÝ
Libuše/Amálie

The Internet – koncert californské kapely, kombinující soul, hip hop i alternativní r’n’b 
Lucerna Music Bar, od 20:00 www  .  musicbar.cz

 STŘEDA
Olga 

Historie a současnost nožů Mikov – výstava nožů, které používá policie, armáda i hasiči 
Muzeum Policie ČR, do 21. 12. www  .  muzeumpolicie.cz

 ČTVRTEK
Bořek 

Prague Summer Nights – koncert z programu hudebního festivalu mladých umělců  
Stavovské divadlo, od 19:30 www  .  praguesummernights.com

 PÁTEK
Markéta 

Muži Kamila Lhotáka – výstava portrétů významného českého výtvarníka
Palác YMCA, do 24. 7. www  .  palacymca.cz

 SOBOTA
Karolína 

Hrrr na ně! – středověká slavnost a rekonstrukce bitvy mezi husity a křižáky
Vrch Vítkov, od 10:00 www  .  praha3.cz

 NEDĚLE
Jindřich

Jeskyňka – maňáskové představení pro děti o setkání známých pohádkových postav 
Hrad Rabí, od 15:00 www  .  hrad-rabi.eu

Červenec
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 PONDĚLÍ
Luboš

Nultý bod – přehlídka současné tvorby z oblasti tanečního a fyzického divadla
Divadlo v Celetné a Werichova vila, do 21. 7. www  .  nultybod.cz

 ÚTERÝ
Martina

Šanson v gala – koncert z letního hudebního festivalu Tóny Chodovské tvrze
Chodovská tvrz, od 20:00 www  .  chodovskatvrz.cz

 STŘEDA
Drahomíra 

Projektivní test – malířská série instalačních objektů Petra Duba
Galerie Roxy, do 5. 8. nod.roxy  .  cz

 ČTVRTEK
Čeněk 

Společenské změny – dokumentární výstava k událostem roku 1968 a normalizaci 
Zahrady pod Pražským hradem, do 30. 9. www  .  palacove-zahrady.cz

 PÁTEK
Ilja 

Rudolf Němec – výstava malíře, grafika a básníka, který svá díla vytvářel otiskem těla 
Museum Kampa, do 9. 9. www  .  museumkampa.cz

 SOBOTA
Vítězslav 

Army Run – překážkový běh pro jednotlivce a týmy, se třemi stupni obtížnosti
Park Vítkov, od 10:00 www  .  armyrun.cz

 NEDĚLE
Magdaléna

Soulfly – koncert brazilské etno-metalová kapely
Klub Roxy, od 19:00 www  .  roxy.cz

PONDĚLÍ
Libor 

Láska a zrada – příběhy antických mýtů v dílech G. F. Händela a jeho současníků
Lobkowiczký palác, od 19:30 www  .  letnislavnosti.cz

 ÚTERÝ
Kristýna 

Art and Architecture – výstava volné tvorby i architektury Švýcara Santiaga Calatravy 
Dům U Kamenného zvonu, do 16. 9. www  .  ghmp.cz

 STŘEDA
Jakub  

Pocta Leoši Janáčkovi – koncert Wihanova kvarteta na MHF Český Krumlov
Maškarní sál na zámku Český Krumlov, od 19:30 www  .  festivalkrumlov.cz

 ČTVRTEK
Anna 

Sklo ve fotografii – výstava k jubileu fotografa skla Gabriela Urbánka
 Dům U Černé Matky Boží, do 21. 10. www  .  upm.cz

 PÁTEK
Věroslav

Lughnasad – festival keltské kultury s programem pro děti i dospělé
Keltský archeoskanzen Nasavrky, do 28. 7. www  .  lughnasad.cz

 SOBOTA
Viktor 

Dolňák s vůní dálek – junácké tradice, trampská hudba a romantika pod hvězdami 
Dolní náměstí a náměstí Osvoboditelů v Opavě www  .  opava-city.cz

 NEDĚLE
Marta

Street Food Jam – food festival zaměřený na veganské a vegetariánské pokrmy
Cross Club v Holešovicích, od 10:00 www  .  facebook.com/streetfoodfestival   cz

 PONDĚLÍ
Bořivoj 

Barrandovská výročí – výstava ke 120 letům československého filmu 
Barrandov Studio, do 30. 11. www  .  barrandov.cz

 ÚTERÝ
Ignác 

Úšklebek století – koláže Jiřího Koláře jako komentář doby, ve které žil 
Palác Kinských, do 2. 9. www  .  ngprague.cz
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 STŘEDA
Oskar 

Cecile Beaton – výstava představující fotografa britské královské rodiny i světa módy 
Museum Kampa, do 7. 10. www  .  museumkampa.cz

 ČTVRTEK
Gustav 

Mezinárodní varhanní festival – sólové varhanní recitály předních světových i českých umělců 
Bazilika sv. Jakuba, do 20. 9. www  .  auditeorganum.cz

 

 PÁTEK
Miluše 

Jiráskův Hronov – festival amatérského divadla, otevřený všem druhům jevištního umění 
Hronov, do 11. 8.  www  .  jiraskuvhronov.cz

 SOBOTA
Dominik 

Madamme de Paris – symfonický orchestr Hradce Králové hraje na festivalu Musica Poděbrady 
Kongresové centrum Lázeňská kolonáda v Poděbradech, v 19:30 www  .  lazne-podebrady.cz

 NEDĚLE
Kristián 

Prague Indipendent Film – přehlídka, jejímž cílem je podpořit nezávislou kinematografii 
Různá kina v Praze, do 7. 8. www  .  prague-film-festival.com

 PONDĚLÍ
Oldřiška 

Podivnější než ráj – výstava tvorby a vlivů v umění jihovýchodní Evropy
MeetFactory, do 2. 9. www  .  meetfactory.cz

 

 ÚTERÝ
Lada 

Kdokoli může dělat cokoli – divadelní adaptace bestselleru Betty MacDonaldové
Letní scéna Divadla Ungelt, od 20:00 www  .  letniscena.cz

 STŘEDA
Soběslav 

Pierce Brothers – australští buskeři koncertují v Praze po úspěchu na Colours of Ostrava 
Tiskárna na vzduchu na Praze 7, od 19:00 www  .  tiskarnanavzduchu.cz

 ČTVRTEK
Roman 

Za krásami Evropy – výstava cestovatelských fotografií Hany Klímové
Galerie ve věži Novoměstské radnice, do 26. 8. www  .  nrpraha.cz

 PÁTEK
Vavřinec 

Kdo je vítězem? – nejen sportovní vítězství a trasa jako téma skupinové výstavy
Galerie výtvarného umění v Ostravě, do 9. 9. www  .  gvuo.cz

 SOBOTA
Zuzana 

Od kubismu po 21. století – sto let republiky vyprávěné příběhem designu
Galerie Českých center, do 31. 8. www  .  czechcentres.cz

 NEDĚLE
Klára 

Perform–Made: Udržitelné záblesky – akční umělec a videoartista Tomáš Ruller vystavuje 
Galerie hlavního města Prahy, do 14. 10. www  .  ghmp.cz

 PONDĚLÍ
Alena 

Příště ho zabiju sám – bláznivá detektivní komedie o tom, co všechno může způsobit nevěra 
Letní scéna Harfa, od 20:00 www  .  letniscenaharfa.cz

 ÚTERÝ
Alan 

Flašinet žije – tři koncerty flašinetářů na různých místech během jednoho dne
Kostel sv. Mikuláše, Kampa a České muzeum hudby www  .  flasinet.cz

 STŘEDA
Hana 

Praha 2018 – světová výstava poštovních známek, ozdobou bude modrý a červený mauritius 
Různá místa v Praze, do 18. 8. www  .  praga2018.cz
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 ČTVRTEK
Jáchym

Roztoč fest – multižánrová cirkusová přehlídka s doprovodnými workshopy a koncerty 
Koupaliště Džbán, do 19. 8. www  .  roztocfest.com

 PÁTEK
Petra

Rozkvetlá léta – nevšední pohled na tradici zahradnického výstavnictví
Výstaviště Flora Olomouc, do 19. 8. www  .  flora-ol.cz

 SOBOTA
Helena 

Architektovo pokusné pole – výstava o obnově vlastního domu Jože Plečnika v Lublani 
Muzeum hlavního města Prahy, do 30. 9.  www  .  muzeumprahy.cz

 NEDĚLE
Ludvík/Luďka  

Holy Wave – koncert psychedelické texaské kapely, vystoupí i tuzemští Madhouse Express 
Klub Theremin na Praze 3, od 20:00 www  .  theremin.cz

 PONDĚLÍ
Bernard 

Otevřené manželství – Anna Šišková a Ady Hajdu ve slovenské inscenaci o italském vztahu 
Studio DVA, od 19:00 www  .  studiodva.cz

 ÚTERÝ
Johana 

Studio výtvarné fotografie – výstava významné liberecké tvůrčí skupiny 60. let
Galerie Josefa Sudka, do 30. 9. www  .  upm.cz

 STŘEDA
Bohuslav 

Lidice 2018 – práce ze 46. ročníku mezinárodní dětské výtvarné výstavy
Národní zemědělské muzeum, do 30. 11. www  .  nzm.cz

 ČTVRTEK
Sandra 

Noir Film Festival – filmová přehlídka filmů noir s promítáním na středověkém hradě  
Hrad Křivoklát, do 26. 8. www  .  noirfilmfestival.cz

 PÁTEK
Bartoloměj 

Barum Czech Rally Zlín – 48. ročník automobilové soutěže, s rychlostní zkouškou v ulicích 
Zlín, do 26. 8. www  .  czechrally.com

 SOBOTA
Radim 

Národopis open air – tradiční řemesla a folklorní soubory v Kinského zahradě i Musaionu 
Národopisné muzeum, od 14:00 www  .  nm.cz

 NEDĚLE
Luděk 

Koncert ke 100. výročí Československa – vystoupení v podání Pražského komorního orchestru  
Valdštejnská zahrada, od 17:00 www  .  pko.cz

 PONDĚLÍ
Otakar 

Záhada Čapkova koberce – výstava o orientálním koberci, který inspiroval Karla Čapka 
Veletržní palác, do 25. 11. www  .  ngprague.cz

 ÚTERÝ
Augustýn 

Glassbrothers / po-SEDLO-st – výstava světelných objektů Filipa a Lukáše Houdkových  
Galerie Kvalitář, do 21. 9.  www  .  kvalitar.cz

 STŘEDA
Evelína 

S úsměvem idiota – necenzurovaný program dvojice Vodňanský & Skoumal z května 1969 
Malostranská beseda, od 20:00 www  .  malostranska-beseda.cz

 ČTVRTEK
Vladěna 

Dans ton cœur – novocirkusové představení francouzského souboru Akoreacro
Letenský park, od 20:30 www  .  letniletna.cz

 PÁTEK
Pavlína 

Konec Faidry / Prosebnice – současná adaptace antického mýtu o Minotaurovi a vražedné touze  
Vila Štvanice, do 10. 9. www  .  antickastvanice.cz

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

Vyzkoušejte golfová hřiště 
ve středních Čechách!

Patnáct nejlepších golfových 
resortů kousek od Prahy vám 
umožní užít si hru na vysoké 

úrovni a poznat mnohotvárnost 
a krásu středočeské krajiny.

Stáhněte si nového průvodce na
www.centralbohemia.cz
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Letní výročí: Viktor Ponrepo
Jméno Dismas Šlambor zřejmě nikomu příliš neřekne, 
Viktor Ponrepo už nejspíš ano. Jméno si majitel prvního 
stálého kina v  Praze změnil ještě v  době, kdy se snažil 
zaujmout jako kouzelník a  eskamotér. Pseudonym si 
vybral podle zámečku Bon Repos u  Lysé nad Labem 
a  Viktor mu zněl přeci jen hrdinněji než Dismas. Kou-
zelnické kousky předváděl venkovanům s  Ponrepovým 
kouzelným divadlem s původními jevy duchů a strašidel. 
Publikum udivoval i vyprávěním o Praze, protože mnozí 
diváci v hlavním městě na rozdíl od něj nikdy nebyli. Sám 
se nechal okouzlit na Jubilejní výstavě roku 1891, kde si 
prohlédl Edisonův fonograf, první přístroj na  nahrávání 
a reprodukci hlasu, a zašel na promítání průkopníka české 
kinematografie Jana Kříženeckého. Ponrepo se rozhodl 
provozovat vlastní putovní biograf, a  15. září 1907 do- 

Tip na  výstavu: Antonín Dvořák, autor Novosvětské 
symfonie a  opery Rusalka netrávil všechen čas jen 
komponováním. Vážený skladatel měl i  svoje libůstky. 
A  právě na  jeho Hříšné radosti se zaměřilo Muzeum 
Antonína Dvořáka. Známého komponistu jako člověka 
s běžnými vášněmi i prohřešky představuje až do kon-
ce dubna příštího roku. Návštěvníci se třeba dozvědí, 
že Dvořák byl náruživý kuřák. Upřednostňoval dýmku, 
nicméně dopřával si i doutníky a cigarety, ovšem pouze 
ve své pracovně. Také fajfku kouřil jen venku na zahradě 
nebo v hospodách. „Na jedno“ se rád vypravil například 
do  hostince na  Vysoké u  Příbrami, kde měli Dvořákovi 
letní sídlo. V Praze mu stačilo jen přejít Žitnou ulici a bě-
hem chvíle místo ve svém bytě seděl v Pařížské kavárně. 
Po  představení v  Prozatímním divadle zašel s  kolegy 
do  hostince U  Zpěváčků na  oblíbenou bramboračku. 
Pokud jde o jídlo, upřednostňoval skladatel česká jídla. 

Kam do letního kina? Na filmy pod širým nebem zve 
v  době prázdnin obvykle kino v  Kaizlových sadech 
v Karlíně, Riegrovy sady na Vinohradech či Letňák na 
Střeleckém ostrově. Promítá se i v galerii MeetFactory 
na  Smíchově. Také dopravní podnik vypravuje přes 
léto na různá místa v Praze svůj Kinobus.

konce otevřel v Karlově ulici, v domě U Modré štiky, první 
stálé kino v Praze. Zájem o film ale ve společnosti postup-
ně upadal, a Ponrepovi se přestalo dařit. Když pak přišla 
válka a následně hospodářská krize, skončil tam, kde za-
čal – opět se snažil protlouct jako kouzelník a eskamotér.  
Zemřel na  pokraji chudoby, kino Ponrepo ho ovšem 
přežilo. Biograf s tímto názvem funguje v Praze dodnes.

Mistra na  talíři nikdy neurazil telecí řízek nebo hovězí 
na šafránové omáčce a v mimořádné oblibě měl švest-
kové knedlíky. Z dalších kratochvílí málokdy odmítl par-
tičku karet, především dnes už celkem neznámé dardy. 
Nikdy ale prý nehrál o peníze, jen o sirky nebo knoflíky. 
Dvořákovy hříšné radosti na výstavě dokumentují jeho 
osobní věci – pouzdro na doutníky, které používal, karty, 
s  nimiž hrával, nebo kuchařská kniha jeho první lásky 
Terezie Liehmannové.

CO NOVÉHO 
V PRAZE 1?

SLEDUJTE NÁS
NA SOCIÁLNÍCH 
SÍTÍCH!

  www.facebook.com/praha1cz

 @mc_praha1 # praha1 

Ing. Oldřich Lomecký, 
starosta MČ Praha 1

i-prague.indd   1 22.05.18   16:32
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Smíchov býval místem šlechtických „víkendových cha-
lup“, ale také ukoptěnou tovární čtvrtí. Dnes je čím 
dál tím atraktivnější lokalitou pro život, ozvláštněnou 
stopami obou částí své minulosti.
Za  nejstarší zmínku o  Smíchovu je považován popis 
ve Zbraslavské kronice. Líčí stavbu dřevěného paláce „mezi 
vrchem Petřínem a břehem řeky Vltavy, na rovině ploché 
a  krásné“. Místo vybrané tehdy, na  konci třináctého sto-
letí, pro korunovační obřad a hostinu Václava II. odpovídá 
právě Smíchovu. Od  středověku se tu rozkládaly vinice, 
zahrady a  také dvory, jeden tu vlastnil například král Jan 
Lucemburský. Od  konce šestnáctého století si Smíchova 
čím dál tím více všímají šlechta i  měšťané, pěkné místo 
nedaleko Prahy si vybírají pro své letohrádky a usedlosti. 
Vždycky vše ale tak malebné nebylo. Smíchovským úze-
mím se prohnalo nejedno vojsko. Například během hu-
sitských válek lehl popelem kartuziánský klášter a ostatní 
církevní majetek byl rozprodán. Po  třicetileté válce byl 
Smíchov dokonce tak zpustošen, že zde prý stál jen jediný 
dům. O století později už bylo všechno jinak, průmyslová 
revoluce Smíchov proměnila v  „pražský Manchester“. Vy-
rostla tu řada továren, podnik Franze Ringhoffera, smíchov-
ského starosty, se stal dokonce největším podnikem strojní 
výroby v  Rakousku-Uhersku. Ruku v  ruce s  průmyslovým 
rozvojem šel i stavební boom. 
Výstavba dala Smíchovu ráz dělnické kolonie, který si čtvrť 
do jisté míry dodržela dodnes, i když genius loci místa se 
od osmdesátých let minulého století začal postupně měnit. 
Důvodem byly demolice pro výstavbu metra a  proražení 
Strahovského tunelu. Viditelným zásahem do  charakteru 
Smíchova byla pak výstavba obchodních, administrativ-
ních a  nákupních budov a  posléze i  obchodního centra 
v  okolí křižovatky Anděl. Kdysi továrny na  Smíchově vy-
tlačily letní sídla a  vinice, nyní developerským záměrům 

Příběhy pražských čtvrtí: Smíchov

ustupují industriální prostory. V  nejbližší budoucnosti se 
omšelosti zbaví smíchovské nádraží. Nejrozsáhlejší opravy 
v historii funkcionalistické stavby z padesátých let minulé-
ho století by měly začít příští rok, cestující by mohlo nové 
nádraží přivítat na konci roku 2020.

Kam na procházku?
I přes všechen průmyslový rozmach se na Smíchově 
najdou místa, které továrny a  dělnické kolonie ne-
pohltily. Díky tomu je podoba této čtvrti tak trochu 
rozpolcená. Zatímco blíže řeky převládá ráz někdejší 
tovární čtvrti, se stoupáním od  Vltavy se Smíchov 
mění. Najdete tu vilovou čtvrť Malvazinky, kde 
stojí mnohé vily z  doby první republiky, například 
veřejnosti přístupná Winternitzova vila, i  historické 
usedlosti, jako je Mozartova Bertramka (momen-
tálně kvůli rekonstrukci zavřená). Odtud se dá vy-
pravit do parku Paví vrch, Santoška nebo Nikolajka. 
Ke  Smíchovu patří také dva vltavské ostrovy. Na   
Císařskou louku se lze dostat i přívozem z Výtoně 
na  protějším břehu. Dětský ostrov je od  povodní 
uzavřen, v  těchto měsících prochází rozsáhlou re-
konstrukcí, která by měla být dokončena ještě letos. 
Vyhledávaným místem je v  létě také smíchovská 
náplavka. „Ostrůvkem“ přírody ve  městě je pak 
Kinského zahrada o  rozloze sedmnácti hektarů. 
V  zahradě stojí také Letohrádek Kinských neboli 
Musaion, který využívá Národopisné muzeum. Do   
9. září tu lze navštívit výstavu věnovanou modrotis-
ku, od konce června expozici obohatí výstava Století 
trampingu, v Musaionu potrvá až do roku 2020.

Proč se Smíchov jmenuje Smíchov? Vznik názvu 
této čtvrti bohužel spolehlivě vypátrat nejde. Méně 
pravděpodobné možnosti vycházejí z českých pověs-
tí, obě odvozují Smíchov od slova smích. Podle jedné 
z nich nechal bájný přemyslovský kníže Vojen převézt 
přes Vltavu rebelského příslušníka rodu Ronovců. 
Nařídil mu, aby se v  lese sám oběsil, což prý velmi 
rozesmálo zlé duchy. Jiná verze praví, že smíchem se 
za břicho propadal na levém břehu řeky Horymír, když 
si zachránil život skokem z Vyšehradu na věrném koni  
Šemíkovi. Název Smíchov byl poprvé zmíněn na  za-
čátku 15. století ve  dvorských deskách. Předpokládá 
se proto, že spíše vznikl někdy v těchto časech. Buď je-
ho význam odpovídá spojení „smí chovat“, souvisí te-
dy s jedním z prvních držitelů povolení k chovu zvířat 
v těsné blízkosti královského města. Anebo znamená 
„smíchání“ a napovídá, že rozparcelované smíchovské 
pozemky svedly dohromady lidi z různých koutů.
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Praha, klas ika.. 
14. 7. – 16. 8. 2018

Cesty probuzení a vzestupu 
Mezinárodní hudební festival 

www.prague-classics.cz 
ve spolupráci: 

www.hornclass.cz, www.ameropa.org 
www.fi larmoniettapraga.cz

Z181415_AMEROPA_inzerce_64x64_PRESS.indd   1 24/05/2018   14:58

květen – červen
nakladatelství MEANDER 

ilustrace biblických příběhů

červenec – srpen
Marek Setikovský 

karikatury

září
 Karel Jícha

fotografující kameramané

Smíchov, 100 metrů od stanice metra B Anděl

www.galerieportheimka.cz

Výstavy v Galerii Portheimka

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
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Právě léto  
je vhodné období 

k návštěvě

Otevřeno So, Ne, svátky9.00 – 17.00 hod. do 18. 11. 2018
pro skupiny po dohodě  

i ve všední dny
Info 296 128 900
laskao@dpp.cz www.dpp.cz

MUZEUM MĚSTSKÉ  HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE
Vozovna Střešovice

Patočkova 4, Praha 6

Mírové náměstí 103, Dobříš  
muzeumdobris.cz

DÁME PANÁKA!
aneb hry a volný čas v dobách socialismu

V MUZEU DOBŘÍŠ od 1. června
do 31. srpna

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
16. 7. a 1. 10. – nutná rezervace

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ OTEVŘENA / út - ne

w
w

w
.n
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ra

ha
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z

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

Pražská muzejní noc / 9. 6.

Nejasná rozhraní / fotografie M. Pospíšila 
14. 6. – 7. 7. / výstava v Galerii v přízemí  

Kristian Kodet 70 / obrazy, grafika 
18. 7. – 16. 9. / výstava v Galerii v přízemí

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

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

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

Výstava:
6. 6. – 6. 10.
Luboš Andršt „70“  
Rock, jazz a blues  
v rukách pana kytaristy

během prázdnin 30. 6. – 4. 9.  
jen po předchozí domluvě

WWW.VELETRHVEDY.CZ

PVA EXPO PRAHA
V LETŇANECH

VSTUP ZDARMA
OTEVÍRACÍ DOBA

10–18 HODIN

 7.–9. 6. 2018
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do
Vydejte se

pivovaru

Pivovar
Velké Popovice

Prohlídka pivovaru
Kozlova škola čepování
Kozlí výprava do pivovaru

www.kozel.cz

028_VPK inzerce pivovaru_64x64.indd   1 7.5.2018   9:46:33

 ŠKODA MUZEUM  

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

Otevřeno pátek–neděle 9:00–17:00

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

 ŠKODA MUZEUM  

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

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

Prohlídky muzea s průvodcem,
exkurze do výrobních provozů
ŠKODA AUTO a cizojazyčný
výklad po předchozím 
objednání.
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během léta tři výstavy  
se zaměřením  
na fotografiii aktu
•   jezuitská kolej,  

Jindřichův Hradec 
•   reprezentativní prostory  

s nástropními malbami
•  150 km jižně od Prahy

Tel.: +420 384 362 459
mfmom@mfmom.cz, www.mfmom.cz

100py
• sto let republiky • 
očima pěti generací

vý s tava

depo2015
Presslova 14, Plzeň

18. 5. – 31. 10. 2018
více o výstavě na www.depo2015.cz
dePo2015, Presslova 14, Plzeň
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Pochutnali byste si na hlemýždí sekané? A co rádi jedli 
Franz Kafka, Hugo Haas či Jaroslav Hašek? Pod pokličku 
a  do  talířů historické Prahy nechává nahlédnout 
Staropražská kuchařka, kterou vydalo nakladatelství 
Práh. Do  mile kuriózního kulinářského světa čtenáře 
zasvětí nedávno zesnulý znalec historické kuchyně 
Viktor Faktor, texty doprovázejí bohaté ilustrace 
Miroslava Huptycha. Recepty na  někdejší oblíbené 
pokrmy Pražanů doplňují perličky o českých jídelních 
návycích od  středověku až po  vznik republiky. 
Staropražská kuchařka je k dostání v šesti jazycích.

Pět výherců  odměníme Staropražskou kuchařkou. Řešení 
posílejte e-mailem na adresu: soutez@i-prague.info do  
17. srpna 2018. V předmětu uveďte: Soutěž o kuchařku. 
Nezapomeňte připojit telefonický kontakt a adresu.
Účastí v soutěži dáváte souhlas, aby po dobu jejího trvání 
byly shromážděny vámi zaslané osobní údaje.

Soutěž  
s dárkem

Soutěž o Staropražskou 
kuchařku

Soutěžní  
otázky: 
Co označují  
následující  
názvy? 

1) kaldoun
2) kreplach
3) cikorka

Šlechta českých zemí zanechala v evropské diploma-
cii důležité stopy. Vydat se po  nich nyní mohou ná-
vštěvníci tuzemských hradů a zámků. Projekt s tímto 
tématem provází totiž aktuální návštěvnickou sezonu 
na  památkách, které jsou ve  správě státu. Vybrali 
jsme několik tipů, kam se za  diplomaty z  řad aristo-
kracie můžete vydat. 

Vyvrcholením „šlechtické“ sezony je od  21. července 
nová stálá expozice na hradě a zámku Jindřichův Hra-
dec. Představuje členy rodu Černínů jako vyslance, ces-
tovatele a  sběratele. Pozornost určitě přitáhne turecký 
stan, který si v  roce 1616 Heřman Černín z  Chudenic 
přivezl jako dar z  osmanské říše. Ve  sbírkách zámku je 
také originál knihy Dokonalý ambasador, jejíž italské 
vydání v  polovině sedmnáctého století bylo věnováno 
Humprechtovi Janu Černínovi, tehdy velvyslanci císaře 
Leopolda I. v Benátkách. Text tohoto díla byl v té době 
používán jako základní učebnice diplomacie.
Také zámek Český Krumlov připomíná (do konce října) 
diplomatické aktivity majitelů tamního panství: Eggen-
bergů a  Schwarzenbergů. Návštěvníci se mimo jiné 
seznámí s příběhem zlatého kočáru, který byl vytvořen 
v  Římě v  roce 1638 speciálně pro diplomatickou misi 
knížete Jana Antonína I. z  Eggenbergu. Jeho úkolem 
bylo doručit papeži oznámení, že Ferdinand III. Habs-
burský byl zvolen novým římským králem.  
Zámek Jezeří připravil výstavu Šlechta ve  službách 
Masarykovy republiky. Do konce října přibližuje osudy 
šlechticů, kteří se aktivně zapojili do  společenské-
ho a  politického dění po  vzniku Československa. 
Projít si lze například instalaci pracovny Maxe Lob-
kowicze a  pokoje Jana Masaryka, oba pojila funkce 
velvyslance v Británii. Otevření výstavy 30. června 

Šlechta ve službách diplomacie
přenese návštěvníky o  sto let zpátky: na  dobovou 
módní přehlídku a  do  kavárny v  prvorepublikovém 
stylu. Program doprovodí koncert vokálního tria  
Sestry Havelkovy. 
Hrad Švihov od  1. července zve na  výstavu věnova-
nou někdejšímu majiteli hradu – Půtovi Švihovskému 
z Rýzmberka. Šlechtic, který tu žil na konci patnáctého 
století, vykonával post nejvyššího zemského sudího.  
21. a  22. července se Švihov navíc promění ve  dvůr 
tohoto středověkého šlechtice se všemi dobovými 
atrakcemi. Do  středověku se vrací i na  nedalekých 
Velharticích, kde je možné 4. a  5. srpna zastihnout 
Buška z  Velhartic, důvěrníka Karla IV., při diploma- 
tickém jednání. O stejném víkendu se na hradě Bouzov 
v  Olomouckém kraji koná rytířský turnaj se slavností. 
Pro změnu za šermíři se mohou lidé vydat na hrad Bez-
děz. Šermířské souboje od 1. srpna doplní připomínku 
osobností, jež se zapsaly do dějin diplomacie a politiky 
i  do  historie tohoto hradu, například krále Přemysla 
Otakara II. či Karla IV. 
Do her velkých intrikánů nechají nahlédnout dva zámky 
v  Ústeckém kraji. Na  Duchcově návštěvníky zasvětí 
do intrik Giacoma Casanovy, který tu na sklonku života 
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Okénko do podzimu
Kam v Praze

Turné kapely Lucie k novému albu www  .  lucie.cz

Otevření historické budovy Národního muzea 
po rekonstrukci www  .  nm.cz

Bernsteinova Mše s Vojtěchem Dykem  
ve Foru Karlín www  .  bernsteinmass.cz 

Noc divadel   ww  .  nocdivadel.cz

Národní jubilejní výstava Mladé Česko 
 www  .  mladecesko.cz

Výstava děl Paula Gaugina a českých  
umělců z Bretaně www  .  ngprague.cz

Co se chystá mimo Prahu

Novodobá premiéra barokní opery v Českém 
Krumlově www  .  zamek-ceskykrumlov.cz

Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem  
 www  .  nhkladruby.cz

Výstava avantgardního fotografa  
Jaromíra Funkeho v Olomouci www  .  muo.cz

Architektura první republiky v Plzni 
 www  .  zpc-galerie.cz

Mezinárodní divadelní a hudební festival 
Janáček Brno www  .  janacek-brno.cz

Správná odpověď na soutěžní otázku   
z vydání Jaro 18:

soutěž s Parkem Mirakulum: 1) osm věží; 2) čerpadlo,  
ve Vodním světě; 3) Lesní město. 

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

Šlechta ve službách diplomacie

O projektu. Šlechtické rody v českých zemích měly 
možnost ovlivňovat běh evropských, dokonce svě-
tových dějin už od  středověku. Významnou úlohu 
sehráli členové někdejších šlechtických rodů i  při 
budování diplomacie po roce 1989.  Národní památ-
kový ústav, který program letošní sezony připravil, 
připomíná diplomatické zásluhy napříč staletími. 
Nemalou pozornost nicméně věnuje diplomatickým 
službám aristokratů za  první republiky. Připojuje 
se tak ke  stoletému výročí vzniku Československa. 
Předměty, dokumenty nebo konkrétní akce připo-
mínají šlechtickou diplomacii na  více než čtyřiceti 
památkách po celé České republice. 

pracoval jako knihovník. Tento nejznámější milovník byl 
totiž také schopným špionem a diplomatem, jak odhalí 
kostýmované prohlídky (5. a  6. července, 4. a  5. srpna, 
25. a  26. srpna). V  Benešově nad Ploučnicí prozradí 
více o roli, kterou hrabě Vilém Kinský z Vchynic a Tetova 
sehrál při spiknutí vojevůdce Albrechta z Valdštejna pro-
ti císaři. Naopak na spiknutí proti Valdštejnovi se podílel 
velitel jeho tělesné stráže Ottavio Piccolomini. Za zradu, 
která skončila Valdštejnovou vraždou, byl tento váleč-
ník, ale také milovník umění odměněn náchodským 
panstvím. Zámek Náchod se ve svém programu zaměří 
na stavební úpravy, které Piccolomini inicioval. 
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Při příležitosti prohlídky Pražského 
hradu nezapomeňte poblíž navštívit 
premonstrátský klášter a v něm 
druhou nejstarší klášterní  
knihovnu u nás.
Seznamte se s jednou z nejlépe  
zachovaných historických sbírek 
knih, rukopisů a prvotisků ve střední 
Evropě. Zastavte se nad mapami a glóby 
a užasněte nad jedinečnou výzdobou 
Filosofického sálu, Teologického sálu, 
nad freskami a nad exponáty  
v Kabinetu kuriozit.   
Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
denně 9–12 a 13–17, pokladna tel. 233 107 718

www.strahovskyklaster.cz

Strahovský klášter je nejstarší 
premonstrátský klášter 
v Čechách
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90 dní v Praze 
vydání léto 2018
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

• uzávěrka tohoto čísla byla 
20. 5. 2018

• uvádíme v té době dostupné 
informace

• změny programů, termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny

Foto: Národní památkový ústav; Wikimedia 
Commons; Pixabay (CCO Creative Commons); 
Národní muzeum; Národní divadlo Praha 
(Dasa Wharton); Národní galerie v Praze 
(Neues Museum Nürnberg)  
a obchodní partneři

Sazba: AlineaPrint

Vydavatel: Ing. Klára Vurbsová
MK ČR E 17510

Pomáháme ve městech vytvářet příjemné  
veřejné prostory, kde lidé rádi tráví svůj čas. 
Proměnu zanedbaného místa ve vašem okolí 
můžete nastartovat také vy. I malými kroky 
se dá dospět k velkým změnám!

www.nadace-promeny.cz

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