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 ČTVRTEK
Linda/Samuel 

Pražský fantastický realismus 1960 –1967 – poslední dny unikátní výstavy
Colloredo–Mansfeldský palác, do 4. 9. www  .  ghmp.cz

2 PÁTEK
Adéla 

Světový pohár ve vodním slalomu – účastní se bronzový olympionik z Ria Jiří Prskavec 
Areál vodních sportů Praha Troja, do 4. 9. www  .  vodackyareal.cz

SOBOTA
Bronislav 

Rekonstrukce korunovace Karla IV. – projekt zajišťuje jako garant prof. Jiří Kuthan 
různá místa v Praze, do 4. 9. www  .  cuni.cz

 NEDĚLE
Jindřiška 

Jitka Smutná - šansony – koncertní vystoupení známé herečky
Balbínova poetická hospůdka, ve 20.00 www  .  balbinka.cz

 PONDĚLÍ
Boris 

Sächsische Staatskapelle Dresden – zahajovací koncert festivalu Dvořákova Praha
Rudolfinum - Dvořákova síň, ve 20.00 www  .  dvorakovapraha.cz

 ÚTERÝ
Boleslav 

Rhythm & Soul Michala Prokopa – výstava o tvůrčí dráze zpěváka a muzikanta, 
který oslavil sedmdesátku, Popmuseum v KC Kaštan, do 29. 9. www  .  popmuseum.cz

 STŘEDA 
Regína 

J.A.R. – skupina J.A.R. byla založena symbolicky 17. listopadu 1989
Jazz Dock, ve 22.00 www  .  jazzdock.cz

 ČTVRTEK
Mariana 

Merkádo – festival zaměřený na latinskoamerickou gastronomii a kulturu
náměstí Jiřího z Poděbrad, od 9.00 www  .  merkadofest.cz

 PÁTEK
Daniela 

Vinobraní v Edenu – 7. ročník ochutnávek vín nejlepších vinařů z Čech a Moravy
Nákupní centrum Eden, od 13.00 www  .  vinobranivedenu.cz

 SOBOTA
Irma 

City Utopia – Metabolika budoucnosti – výstava představuje multimediální vizi životního 
prostředí, Galerie kritiků, do 18. 9.  www  .  galeriekritiku.cz

 NEDĚLE
Denisa 

Zahrada Čech – jubilejní 40. ročník podzimního veletrhu pro všechny zahrádkáře
Litoměřice - Na Vinici, do 17. 9.  www  .  zahradacech.cz

 PONDĚLÍ
Marie 

Richard III. – Shakespearovo drama nastudované divadelním spolkem Kašpar
Divadlo v Celetné, v 19.30 www  .  divadlovceletne.cz

 ÚTERÝ
Lubor

Sportu zdar! – tematické projekty šedesáti současných českých umělců
Centrum současného umění DOX, do 10. 10. www  .  dox.cz

 STŘEDA
Radka 

Ztraceni v Mnichově – promítání filmu zdarma v rámci Kinobusu
Hůrka - Slunečné náměstí, ve 20.30 www  .  dpp.cz

 ČTVRTEK
Jolana 

Anežka Kovalová – výstava obrazů a kreseb uvádí diváka do světa, v němž vládne harmonie 
Topičův salon, do 23. 9. www  .  topicuvsalon.cz
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Lajkni 
a jsi jednička!

� /praha1cz
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více se dozvíte při sledování našeho facebooku

Hair Maraton  
/Ovocný trh/  Outdoorová vlasová show 
pořádaná Tomášem Kotlárem 
ve spolupráci s Loreál Professionnel

Radnice dokořán 
/Staroměstská radnice/ 
Speciální komentované prohlídky 
Vám představí celý areál včetně míst, 
která jsou běžně nepřístupná 

Rodinné odpoledne  
/Tyršův dům a okolí/ Zábavné odpoledne 
pro celou rodinu 

18. 9. 2016

25. 9. 2016

Akce mč praha 1

3. 9. 2016
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17 PÁTEK

Ludmila
Festa Teatrale per Musica – novodobá světová premiéra na Festivalu barokních umění 
Český Krumlov – Zámecké divadlo, v 19.00 www  .  festival.krumlov.cz

18 SOBOTA
Naděžda 

Rodinný den Dvořákovy Prahy – den plný hudebního i výtvarného tvoření
Rudolfinum a náměstí Jana Palacha, od 11.00 www  .  dvorakovapraha.cz

19 NEDĚLE
Kryštof 

Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře – bohatý doprovodný historický program
Bělohorská pláň - Vypich, od 12.00 www  .  art-rkc.com

20 PONDĚLÍ
Zita 

Tři muži na špatné adrese – italská komedie, v níž není normální skoro nic
Divadlo Bez zábradlí, v 19.00 www  .  bezzabradli.cz

21 ÚTERÝ
Oleg 

Neklidná figura – Exprese v českém sochařství 1880–1914 – díla předních umělců 
Městská knihovna, 2. patro, do 25. 9. www  .  ghmp.cz

22 STŘEDA
Matouš 

22. herní výstava Hry a hlavolamy – deskové hry, hlavolamy, přednášky a workshopy pro školy 
Novoměstská radnice, do 24. 9. www  .  hryahlavolamy.cz/vystava

23 ČTVRTEK
Darina 

Slava Mogutin: Ztracení chlapci – Srdečné pozdravy z Ruska – první výstava umělce v ČR 
Galerie Artwall, do 30. 9. www  .  artwallgallery.cz

24 PÁTEK
Berta 

Famous Swing Melodies – koncert věnovaný skladbám českých autorů z šedesátých let
Reduta Jazz Club, v 19.30 www  .  redutajazzclub.cz

25 SOBOTA
Jaromír 

Lustr 2016 – přehlídka čtyřiceti umělců současné české a slovenské ilustrace 
Cihelná 4, do 28. 9. www  .  pagefive.com

26 NEDĚLE
Zlata 

Václavská pouť – největší pouť v Jihočeském kraji s doprovodným programem
Strakonice – Velké náměstí, od 10.00 www  .  strakonice.eu

27 PONDĚLÍ
Andrea

Kabaret Kainar – poetická revue na motivy české absurdní hry Ubu se vrací
Divadlo v Dlouhé, od 19.00 www  .  divadlovdlouhe.cz

28 ÚTERÝ
Jonáš 

Návrat Rembrandta: Učenec ve studovně – vystavení restaurovaného Rembrandtova obrazu  
Štemberský palác, do 31. 12. www  .  ngprague.cz

29 STŘEDA
Václav

Na sv. Václava hodujeme s Karlem IV. – gastronomické speciality ze 14. století
Portheimka Galerie "D", v 10.00 www  .  galerieportheimka.cz

30 ČTVRTEK
Michal

Hodiny a Klenoty – 25. mezinárodní výstava hodin, hodinek, zlatých a stříbrných šperků
Incheba Expo Praha, do 1. 10. www  .  hodinyaklenoty.cz

31 PÁTEK
Jeroným 

Piknik – pět mladých mužů v nejisté situaci, v níž jde skutečně o život
Divadlo na Vinohradech – studiová scéna, od 19.00 www  .  divadlonavinohradech.com
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1 SOBOTA
Igor

Lednicko/Valtický hudební festival – speciální host sopranistka Michaela Gemrotová 
Zámecká jízdárna Lednice, do 2. října www  .  lvhf.cz

2 NEDĚLE
Olívie/Oliver

Festival zvířat – pestrý a zábavný program pro všechny milovníky zvířat
Výstaviště Praha - Holešovice, od 10.00 www  .  incheba.cz

3 PONDĚLÍ
Bohumil 

Sniper´s Lake – inscenace o tenké hranici zápasu, který člověk musí svést sám se sebou 
Divadlo Ponec, ve 20.00 www  .  divadloponec.cz

4 ÚTERÝ
František 

From London to the Czech Avant-Garde – výstava předního britského výtvarníka
Art & Event Gallery Černá Labuť, do 30. 10. www  .  cernalabut.cz

5 STŘEDA
Eliška 

Bryan Adams – kanadská legenda popu přijede zahrát do Prahy
O2 arena, ve 20.00 www  .  o2arena.cz

6 ČTVRTEK
Hanuš 

Floria – podzimní krása bonsají potěší nejenom milovníky těchto japonských dřevin 
Výstaviště Floria Kroměříž, do 9. 10. www  .  vystavistefloria.cz

7 PÁTEK
Justýna

Oproti přírodě: mladá česká umělecká scéna – umělci využívají především přírodní materiál 
Veletržní palác, do 15. 1. 2017 www  .  ngprague.cz

8 SOBOTA
Věra 

Pohádkový les – strašidelná procházka s pohádkovými postavami pro celou rodinu 
Parukářka, od 13.00 www  .  velkadobrodruzstvi.cz

9 NEDĚLE
Štefan/Sára

Pavel Kantorek – rozsáhlá výstava profesora fyzikálních věd a humoristy
Vzdělávací centrum InGarden, do 14. 10. www  .  ingarden.cz

10 PONDĚLÍ
Marina

Dlouhý, Široký a Bystrozraký – pohádka v podání čtyř herců a sedmi marionet
Divadlo Alfa v Plzni, ve 14.00 www  .  damuza.cz

11 ÚTERÝ
Andrej 

Radůza – koncert  multiinstrumentalistky a autorky hudby i textů
Divadlo Kalich, v 19.00 www  .  divadlokalich.cz

12 STŘEDA
Marcel 

Chaos – temná komedie o třech ženách, které ztrácejí kontrolu nad svými životy
Divadelní klub Troníček, v 19.00 www  .  komornicinohra.cz

13 ČTVRTEK
Renáta 

Radek Brousil: Černá a bílá ve fotografii – výstava děl držitele ceny Oskára Čepana  
Colloredo-Mansfeldský palác, do 5. 2. 2017 www  .  ghmp.cz

14 PÁTEK
Agáta 

Noc v Toboga pro děti – vhodné pro děti od pěti do třinácti let 
Toboga Fantasy na Zličíně, do 15. 10.  www  .  toboga.cz

15 SOBOTA
Tereza

Den boje proti rakovině prsu – akce s cílem připomenout, že zdraví je na prvním místě 
Obchodní centra Eden a Letňany, od 10.00 www  .  mesicvruzove.cz
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Říjen

AMERICKÝ MUZIKÁL

NOVÝ HIT

AUTORA 

MUZIKÁLU

CARMEN!

Uváděno na základě exkluzivní smlouvy 
s Music � eatre International. www.MTIshows.com

PREMIÉRA ŘÍJEN 2016

LIBRETO 
IVAN 

MENCHELL

TEXTY

DON 
BLACK

HUDBA

FRANK 
WILDHORN

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.

www.hdk.cz
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16 NEDĚLE
Havel

Archeologické dny – ukázky práce v terénu i v laboratoři a jiné dobrodružství
Archeopark pravěku Všestary, od 13.00 www  .  archeoparkvsestary.cz

17 PONDĚLÍ
Hedvika

Frankie & Johnny – v hlavních rolích Tereza Kostková a Aleš Háma
Divadlo v Rytířské, v 19.00 www  .  divadlovrytirske.cz

18 ÚTERÝ
Lukáš

Ondřej Havelka & Melody Makers – vystoupení nabité swingovou energií
Divadlo Bez zábradlí, v 19.00 www  .  bezzabradli.cz

19 STŘEDA
Michaela 

Designéři – výstava absolventů UMPRUM ateliéru designu nábytku a interiéru
Galerie UM, do 29. 10.  www  .  umprum.cz

20 ČTVRTEK
Vendelín 

Human Locomotion – vizuálně pohybová inscenace inspirovaná životem Eadwearda Muybridge 
Laterna magika, ve 20.00 www  .  narodni-divadlo.cz

21 PÁTEK
Brigita 

ZakázanÝovoce + Resumé – křest alba kapely, která je na tuzemské scéně jedenáct let 
Zkušebny Praha, ve 20.00 www  .  zkusebnypraha.cz

22 SOBOTA
Sabina

Perly české komedie – k vidění budou originální kostýmy, rekvizity a jedinečné fotografie 
Barrandov studio, do 30. 11. www  .  barrandov.cz

23 NEDĚLE
Teodor 

Poslední trik Georgese Mélièse – hra inspirovaná životním příběhem průkopníka kinematografie  
La Fabrika, od 15.00 www  .  lafabrika.cz

24 PONDĚLÍ
Nina 

4TET – koncert hudebního seskupení založeného v říjnu 2002
Divadlo Hybernia, v 19.00 www  .  hybernia.eu

25 ÚTERÝ
Beáta  

Smích a zapomnění – výstava vychází z díla Milana Kundery Kniha smíchu a zapomnění  
MeetFactory, do 13. 11. www  .  meetfactory.cz

26 STŘEDA
Erik 

Až naprší a uschne – bláznivý víkend v letním sídle slavné divadelní herečky
Divadlo Na Fidlovačce, v 19.30 www  .  fidlovacka.cz

27 ČTVRTEK
Šarlota/Zoe

Koncert pro republiku – každoroční sváteční koncert letos pod taktovkou Zdeňka Mácala
Obecní dům – Smetanova Síň, v 10.00 www  .  fok.cz

28 PÁTEK
Státní svátek 

Hubertova jízda – tradiční podzimní jízda na koních ze slavného hřebčína
Kladruby nad Labem www  .  nhkladruby.cz

29 SOBOTA
Silvie

Predator Run – běh na sedm kilometrů se sedmi překážkami na trati
Prague City Golf, v 8.00 www  .  predatorrace.cz

30 NEDĚLE
Tadeáš 

Czech Street Con vol.1 – bleší trh s oblečením a doprovodným programem
Radlická kulturní sportovna, od 11.00 www  .  bu2r.cz

31 PONDĚLÍ
Štěpánka 

Slavnostní nasvícení Vrtbovské zahrady – k příležitosti ukončení sezony
Vrtbovská zahrada, od 17.00 www  .  vrtbovska.cz
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Pražský divadelní festival německého jazyka vstupuje 
již do 21. ročníku! Od 19. listopadu do 5. prosince opět 
nabídne svým divákům na vybraných pražských scénách 
atraktivní a  zajímavé produkce z  Německa, Rakouska, 
Švýcarska a Lucemburska, vždy s překladem do češtiny. 
Letošní ročník zahájí slavná inscenace berlínské 
Schaubühne HAMLET v režii Thomase Ostermeiera.

Soutěžní úkoly:
1.  Jak se jmenuje představitel HAMLETA, 

slavný německý filmový a divadelní 
herec?

2.  Jak se jmenuje festivalová cena pro 
nejlepší českou inscenaci německy 
psaného textu?

3.  Na které straně v tomto vydání je 
zveřejněn inzerát festivalu?

4.  Co Vás nejvíce zaujalo v aktuálním 
vydání 90 dní v Praze?

Pět vylosovaných výherců získá po dvou vstupenkách  
na zahajovací představení + festivalové tričko.  
Odpovědi posílejte do 31. října e-mailem: 
soutez@i-prague.info, nebo poštou na adresu  
redakce: i-Prague, Modrá 1979, 155 00, Praha 5.  
Nezapomeňte uvést i své telefonní číslo.

Soutěž  
s dárkem
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Listopad

1 ÚTERÝ
Felix 

Lidová tradice v díle Václava Hrabánka – výstava představí křehkou krásu podmaleb na skle 
Národopisné muzeum Národního muzea, do 6. 11. www  .  nm.cz

2 STŘEDA
Pam. zesnulých

Carl Verheyen Band – koncertní vystoupení amerického kytaristy
Agharta Jazz Centrum, ve 21.00 www  .  agharta.cz

3 ČTVRTEK
Hubert 

RE:PUBLIKUM – mezinárodní konference o práci s publikem
Divadlo Archa, do 4. 11. www  .  programculture.cz

4 PÁTEK
Karel/Karla

Whisky Life! Prague – poznávání a ochutnávání těch nejlepších whisky světa
Betlémské náměstí, do 5. 11. www  .  whiskylifeprague.cz

5 SOBOTA
Miriam 

Martin Chodúr – zpěvák, skladatel, textař a vítěz pěvecké soutěže
Divadlo U Hasičů, v 19.00 www  .  divadlouhasicu.net

6 NEDĚLE
Liběna 

Bludiště seznamů – mluvená opera inspirovaná knihou Umberta Eca
Alfred ve dvoře, ve 20.00 www  .  alfredvedvore.cz

7 PONDĚLÍ
Saskia 

Zlatý řez 2016 – 8. ročník mezinárodního studentského řezbářského sympozia
Novoměstská radnice, do 11. 11. www  .  nrpraha.cz

8 ÚTERÝ
Bohumír 

Ateliér Františka Bílka – celkový pohled na osobnost i tvorbu umělce
Bílkova vila, od 10.00 www  .  ghmp.cz

9 STŘEDA
Bohdan 

Czech Design Week – přehlídka designu převážně z nezávislé tvorby 
různá místa v Praze, do 13. 11. www  .  czechdesignweek.cz

10 ČTVRTEK
Evžen 

Loni v Marienbadu: Film jako umění – základem výstavy je film režiséra A. Resnaise 
Galerie Rudolfinum, do 27. 11. www  .  galerierudolfinum.cz

11 PÁTEK
Martin 

Den válečných veteránů – bohatý program, soutěže i ukázky zbraní a techniky
Armádní muzeum Žižkov, od 11.00 www  .  vhu.cz

12 SOBOTA
Benedikt 

Martin Soukup: Současný život na Nové Guineji – výstava fotografií na nádvoří
Náprstkovo muzeum, do 31. 12.  www  .  nm.cz

13 NEDĚLE
Tibor 

Sara Hartman – popová americká zpěvačka představí písně z připravovaného alba 
La Loca, v 19.00 www  .  fource.cz

14 PONDĚLÍ
Sáva 

Až na severní pól – 5. ročník túry po krajině Severních Čech 
Děčín - Lobendova, od 9.00 www  .  kct.cz

15 ÚTERÝ
Leopold 

Kateřina Tučková – spisovatelka a kurátorka hostem Scénických rozhovorů
Švandovo divadlo – Studio, v 19.00 www  .  svandovodivadlo.cz
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ZÁŘÍ
Pocta Bořkovi

B. Šípek/sklo – atraktivní doprovodný program 
(workshop, přednášky, aukce)

ŘÍJEN
Malostranský hřbitov

LISTOPAD
Karolina Mitášová a Helena Kozáková

obrazy a objekty

www.galerieportheimka.cz

úterý až neděle 13 –18

Výstavní program:
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STŘEDA
Otmar 

Zara Jacuzzi: Homecoming – výstava reaguje na alarmující způsob života ve velkoměstech  
Studio Prototyp, do 1. 12. www  .  studio-prototyp.cz

ČTVRTEK
Mahulena

Pixies – americká alternativně rocková hudební skupina
Forum Karlín, v 19.00 www  .  forumkarlin.cz

PÁTEK
Romana 

Cranach ze všech stran – výstava představuje německého renesančního malíře
Šternberský palác, do 22. 1. 2017 www  .  ngprague.cz

SOBOTA
Alžběta 

FMX Gladiator Games – nejstarší evropská freestyle motokrosová akce
O2 arena, v 19.30 www  .  fmxgladiatorgames.com

NEDĚLE
Nikola 

Stavy mysli – za obrazem – cílem expozice je odkrývat „psychické zázemí“ vzniku díla 
Galerie Středočeského kraje, od 10.00 www  .  gask.cz

PONDĚLÍ
Albert 

Hippodamie – pořad k výročí Zdeňka Fibicha na Mezinárodním festivalu koncertního melodramu 
Praha, Žofín - Sál Z. Fibicha, v 18.30 www  .  concert-melodrama.cz

ÚTERÝ
Cecílie 

Paris The Show – francouzské šansony s originální scénou a dobovými dekoracemi
Divadlo Hybernia, v 19.30 www  .  brnokoncert.cz

STŘEDA
Klement 

Dětské kresby z Terezína 1942–1944 – tisíce svědectví ze smutného období života dětí 
Pinkasova synagoga, od 9.00 www  .  jewishmuseum.cz

ČTVRTEK
Emílie 

Olga Scheps – klavíristka ruského původu vystoupí na Klavírním festivalu Rudolfa Firkušného 
Rudolfinum – Dvořákova síň, v 19.30 www  .  firkusny.cz

PÁTEK
Kateřina 

Bänz Oester & the Rainmakers – Švýcarsko-jihoafrický jazzový kvartet 
Chodovská tvrz, v 19.30 www  .  chodovskatvrz.cz

SOBOTA
Artur 

Adventní jarmark pod střechou – ručně vyráběné vánoční zboží i divadlo pro děti
Komunitní centrum Matky Terezy, od 9.00 www  .  kcmt.cz

NEDĚLE
Xenie

Rodina od vedle – setkání českých rodin a rodin cizinců u společného oběda
různá místa v ČR, ve 13.00 www  .  slovo21.cz

PONDĚLÍ
René 

Hvězda – původní česká one woman show věnovaná Evě Holubové
Studio DVA divadlo, v 19.00 www  .  studiodva.cz

ÚTERÝ
Zina 

Setkání s Amadeem – koncert cyklu Svátky hudby v Praze s Václavem Hudečkem
Sál Pražské konzervatoře, v 19.30 www  .  vaclavhudecek-svatkyhudby.cz

STŘEDA
Ondřej 

Improvozovna – představení sestavené z nečekaných řešení dramatických situací
Brno - Divadlo Reduta, v 19.00 www  .  ndbrno.cz

 
16 
17 
18 
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22 
23 
24 
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28 
29 
30 

Královské město Znojmo, druhé největší město jižní 
Moravy, je jedinečné historické město s impozantní 

polohou nad řekou Dyjí. Objevte jeho zachovalý 
renesanční vzhled, významné kulturní památky  

a úchvatné scenérie okolní přírody, vinic  
a úrodné krajiny. 

Turistické informační centrum
Obroková 10, 669 02 Znojmo

+420 515 222 552 
tic@znojemskabeseda.cz 

www.objevteznojmo.eu
fb Objevte Znojmo

foto: Zbyněk Jirousek
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Síla psaného slova
Letos v  říjnu uplyne již 70 let od  smrti významného 
českého novináře, spisovatele, fejetonisty, konferenci-
éra a  textaře Eduarda Basse. Proslavil se zejména svými 

romány Cirkus Humberto 
a Klabzubova jedenáctka, ale 
rovněž jako jedna z  vůdčích 
novinářských postav Lido-
vých novin. Eduard Bass se 
narodil na Nový rok 1888 jako 
Eduard Schmidt, pseu donym 
Bass přijal až během prvních 
vystoupení. Před tím vystu-
doval obchodní akademii, 
pracoval v otcově kartáčnické 

Podzimní výročí
firmě jako obchodní zástupce. To mu umožnilo hodně 
cestovat a navštěvovat některé evropské metropole, kde 
se seznámil s  prostředím kabaretů a  šantánů. Zážitky, 
které si přivezl domů, ho ovlivnily v  jeho budoucí kari-
éře. Začal vystupovat v  různých zábavných podnicích, 
po  Bílé Labuti postupně prošel Lucernou, legendární 
Červenou sedmou i Rokokem. Právě v Rokoku uskutečnil 
své první spisovatelské a novinářské pokusy. V roce 1921 
nastoupil do redakce Lidových novin, kde pracoval přes 
dvacet let, z  toho mezi léty 1933 a 1938 zaujímal pozici 
šéfredaktora. Během druhé světové války se Bass věnoval 
téměř výhradně psaní románů. Po válce ještě krátce vedl 
obměněné Lidové noviny, přejmenované na  Svobodné, 
avšak jeho zdraví se rapidně zhoršovalo a na podzim roku 
1946 Eduard Bass zemřel.

Cestou necestou k jižnímu pólu
29. listopadu by sto patnácté narozeniny oslavil jeden 
z  našich významných polárníků Václav Vojtěch. Byl 
prvním Čechem, který vstoupil na  území Antarktidy. 
Narodil se v roce 1901 ve Skřivanech u Nového Bydžova 
a po studiích historie a zeměpisu na Karlově univerzitě 
ho krajský archív poslal na  služební cestu do  Paříže. 
Tam měl zkoumat prameny související s  Čechy, kteří 
se usadili v  Paříži na  začátku první světové války. 
K jeho budoucímu rozhodnutí být polárníkem přispěla 
i náhoda, když poblíž Sorbonny shlédl film vyprávějící 
příběh slavného polárníka Roberta Scotta. Definitivně 
se rozhodl vypravit se za polární kruh. Během roku 1927 
zkoušel nabízet své služby mnohým průzkumníkům, 
ale byl odmítán. Prvním, kdo po dlouhém přemlouvání 
svolil, byl americký admirál Richard Byrd, který Vojtěcha 
pozval na  schůzku do  novozélandského Wellingtonu. 
Vojtěchovi se s  podporou prezidenta Masaryka, To-
máše Bati a  vydavatelství Melantrich podařilo dorazit 
na Nový Zéland ještě před výpravou admirála, který ho 
ale nakonec do  výpravné skupiny nezařadil. Přesto se 
dostal na palubu jedné z doprovodných lodí jako topič. 
Na antarktické půdě stanul 27. února 1929. Vypracoval 
se na  spolehlivého psovoda a  převážel náklady z  lodí 
na základnu Malá Amerika. Do vlasti se vrátil v létě roku 
1930 a  rozhodl se sepsat svoje zážitky do  knihy s  ná-
zvem Námořníkem, topičem a  psovodem. Kvůli slibu 
mlčenlivosti byla kniha vydána až o  dva roky později. 
Ještě téhož roku ho Richard Byrd vyznamenal zlatou 
medailí severoamerického kongresu. Václav Vojtěch 
zahynul v létě 1932, když se nešťastně utopil při výletě 
kánoí po  Labi. Jako připomínka polárníka se od  roku 
1986 koná v Krkonoších závod psích spřežení s názvem 
Ledová jízda - memoriál Dr. Václava Vojtěcha.

Dostihové závodiště Velká Chuchle
Přesně před 110 lety v  září bylo otevřeno Dostihové 
závodiště Velká Chuchle. Přitom nechybělo málo 
a slavnostní otevření by nabralo velké zpoždění. Pou-
hý měsíc předtím Prahu zasáhly povodně a celý areál 

byl zaplaven. Patrně nejvýrazněji se kromě slavných 
dostihových vítězství zapsal do  historie závodiště 
český letec Jan Kašpar. Na chuchelském oválu přistál 
po  svém prvním dálkovém letu z  Pardubic. Za  První 
republiky se Chuchle stala jedním z center tehdejšího 
společenského života. Mezi pravidelné hosty dosti-
hových závodů patřili Vlasta Burian, Ferenc Futuris-
ta, Adina Mandlová nebo Tomáš Garrigue Masaryk. 
K významným událostem patří i České derby, které se 
jezdí nepřetržitě již 95 let. Kromě několika povodní se 
areál musel vypořádat i s rozsáhlým požárem stájí bě-
hem květnového povstání v roce 1945. První skutečně 
velká rekonstrukce proběhla až v roce 1985, kdy staré 
secesní tribuny nahradila modernější tribuna pro 
4000 diváků a  závodiště získalo svůj nynější vzhled. 
Jedinečnou atmosféru závodiště si můžete užít kaž-
dou neděli až do 23. října. 
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Sochařské instalace zdobí metropoli
Festival Sculpture Line vybral na dvě desítky veřejných
pražských míst a umístil na ně originální sochy a insta-
lace. Druhý ročník tohoto unikátního sochařského fes-
tivalu probíhá do konce zářijových dnů. Při procházce 
Prahou tak můžete narazit na  dvoumetrový ocelový 
Meteorit italského umělce Riccarda Cordera v Baarově 
parku v  Praze 4, sedmimetrový Otazník na  hladině 
Vltavy japonského tvůrce Junichiro Ishii, hravé Nohy 
z  vody Kurta Gebauera umístěné ve  Vojanových sa-
dech či na  majestátního bronzového Koně Michala 
Gabriela „cválajícího“ po piazzetě Národního divadla. 
Mapu instalací a  anotace k  jednotlivým dílům nalez-
nete na internetových stránkách festivalu.
 www  .  sculptureline.cz

Hra barev a světel
Čtyři večery počínaje 13. říjnem budou tradičně patřit 
Signal festivalu, který svými světelnými instalacemi 
doslova rozzáří hlavní město. Ulice a veřejná prostran-
ství Prahy, její nejznámější historické památky i méně 
známá zákoutí, se promění pod taktovkou českých 
i světových osobností světelného designu v umělecké 
objekty a  prostory. Zajímavé technické projekce za-
chytí různé tváře historické Prahy netradiční formou. 
Těšit se můžete na videomapping, site-specific projek-
ce a  interaktivní instalace. Letošní ročník obohatí mi-
mo jiné kreativní barcelonské studio Tigrelab, které se 
specializuje na 2D a 3D animace i pohybovou grafiku. 
Svůj video mapping si také připravuje ruské studio Ra-
dugadesign zabývající se multimediálním designem.  
 www  .  signalfestival.com 

Co se děje v Praze?
Malířův ztracený ráj
Od  poloviny září budete moci navštívit výstavu 
francouzského malíře Henri Rousseaua, zvaného 
Celník. Rousseau patří k osobitým umělcům přelomu 
19. a  20. století. Maloval exotické krajiny, portréty, 
ale i  výjevy z  obyčejného života. Jeho styl malby 
zaujal a  inspiroval mnoho dalších umělců a  inte-
lektuálů tehdejší doby. Jako svůj inspirační zdroj 
ho vyzdvihovala zejména skupina Der Blaue Reiter 
v čele s Vasilijem Kandinským. Výstava je realizová-
na ve  spolupráci s  pařížským Musée d'Orsay. Výběr 
z  pařížské expozice bude doplněn o  díla českých 
umělců jako Otto Gutfreunda, Jana Zrzavého nebo 
Toyen. Pomocí jejich prací se přiblíží vliv Rousseaua 
na  domácí prostředí.  Na  výstavu budou zapůjčena 
díla z  řady prestižních domácích a  zahraničních in-
stitucí i soukromých sbírek. www  .  ngprague.cz 

Nestárnoucí příběh
Na konec listopadu připravila Činohra Národního diva-
dla premiéru představení Pýcha a předsudek. Příběh je 
inspirovaný nejslavnějším stejnojmenným románem 
spisovatelky z  přelomu 19. století Jane Austenové. 
Na divadelní prkna se přenese jiskřivý, působivý i  iro-
nický venkovský příběh o snaze dobře a rychle provdat 
všechny dcery Bennetovy. V  roli svérázné matky se 
představí Lucie Juřičková a otce rodu ztvární David Pra-
chař. Magdaléna Borová, kterou můžete znát například 
z  oblíbené inscenace V  rytmu swingu buší srdce mé, 
ztvární hlavní postavu Elisabeth Bennetové. Drama-
turgicky a  režijně se hry ujal Daniel Špinar, současný 
umělecký ředitel Činohry Národního divadla.
 www  .  narodni-divadlo.cz
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KAŽDÝ SI VYBERE!

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.

www.hdk.cz

AMERICKÝ MUZIKÁL

NOVÝ HIT

AUTORA 

MUZIKÁLU

CARMEN!

PREMIÉRA 
ŘÍJEN 2016

90_dni_198x131_vsechny muzikaly.indd   1 15.08.16   11:35
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WWW.TOWERPARK.CZ
Mahlerovy sady 1 / 130  00 Prague 3 / 
+420 210 320 081

OTEVŘENO
DENNĚ

8.00—24.00

DRUHÁ
NEJOŠKLIVĚJŠÍ
STAVBA SVĚTA!

BUDETE JI
MILOVAT! 

OBSERVATOŘ
RESTAURACE

BAR
ONE ROOM HOTEL

MINIGOLF

Vyhlídková věž / út–ne 10–18 / 
komentované prohlídky 
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Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  
Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  www.facebook.com/NRpraha

Rudolf Riedlbauch - Obrazy  
15. 9. – 14. 10. / retrospektivní výstava 

Festival delikátních chutí 
10. 9. / vstup zdarma  

Novoměstský krajáč 
22. 10. / výprava za bohatstvím regionů

 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Praha 1, Školská 15

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

vyučují pouze aprobovaní učitelé

www.sjs.cz

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

ZNALOSTI JAZYKA • ZKOUŠKA A1 PRO TRVALÝ POBYT CIZINCŮ

Jazykové oddělení tel.:   222 232 237 
222 231 338

Sekretariát tel.:   222 232 236

inz i-Prague 64x64_cj-Thf16.indd   1 14.08.16   23:54

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

Výstavy: 

5. 10. – 3. 12. Bratislavská lyra  
Vzestupy a pády festivalu populární 
písně. 

od 8. 12. Báječní muži 
s tenkými dráty (V. Merta,  
M. Pavlíček, R. Hladík, P. Richter)

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

www.fotoexpo.cz
NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH
PRAHA

22. 10. 2016
SOUČASNÉ FOTOGRAFIE

4. VELETRH A FESTIVAL
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P E T Ř Í N S K Á
R O Z H L E D N A

M U Z E U M  H L AV N Í H O  M Ě S TA  P R A H Y

www.muzeumprahy.cz

29. 9. - 1. 10. 2016
Výstaviště Praha - Holešovice

www.hodinyaklenoty.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

S
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Strahov
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29. 9. – 2. 10. 2016
www.forinterior.cz

7.  VELETRH NÁBYTKU, INTERIÉRŮ 
A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ

OFICIÁLNÍ VOZY

INTERIOR_16_64x30,5_FORD.indd   1 22.08.16   12:08

Contempuls  
8

PRAŽSKÝ FESTIVAL  
SOUDOBÉ HUDBY
PRAGUE CONTEMPORARY  
MUSIC FESTIVAL
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11. – 25. listopadu 2016
La Fabrika

Festival pořádá Hudební informační středisko, o.p.s. 
za podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury 
ČR, Magistrátu hl. města Prahy a dalších partnerů.
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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.

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

ŠKODA 
MUZEUM

www.svatkyhudbyvpraze.cz

18 / 10 / 2016 / 19:30
Rudolfi num – Dvořákova síň, Praha

Generální partner

Simona Houda Šaturová soprán
Václav Hudeček housle 
Ivo Kahánek klavír
SOČR, dirigent Tomáš Brauner
W. A. Mozart / B. Smetana / 
M. Ravel / G. Donizetti / 
P. I. Čajkovskij  

SVH inzerat 64x64mm.indd   1 17.8.16   21:26

Muzeum roku 2015
- obnovené expozice
- podzimní programy www.capek-karel-pamatnik.cz

Památník 
Karla Čapka 
ve Staré Huti

 V hlavních rolích:
Martin Dejdar, Aleš Háma, Tereza Kostková, 

Petr Kostka, Chantal Poullain, Petr Štěpánek, 
Vlastimil Zavřel, Václav Svoboda, Josef Laufer, 

Václav Kopta, Michal Kavalčík (alias Ruda z Ostravy), 
Petr Vondráček, Alžbeta Bartošová, Malvína Pachlová, 

Zdeněk Dušek, Michaela Doubravová a další…

 Premiéra 6. 10. 2016

Martin Dejdar Ale
V hlavníc

Muzikál

adela inzerce 64x64_8_2016.indd   1 23.08.16   16:12
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
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Labská stezka je trasa sledující řeku Labe v  České 
republice a  Německu. Jedná se o  jedinečnou trasu 
pro všechny cyklistické nadšence, ale zdaleka nejen 
pro ně. Pokud si chcete zpestřit svoji cestu, a  kro-
mě přírodních krás objevovat i  kulturní dědictví, 
využijte naše tipy na výlet. Jestli se rozhodnete cyk- 
lostezku absolvovat celou, urazíte z  krkonošského 
Špindlerova Mlýna do  dolnosaského Cuxhavenu 
celých 1220 kilometrů. 

Litoměřice
První zastavení na  Labské stezce je na  severu Čech. 
Litoměřice jsou jedním z  nejstarších měst u  nás, nalez-
nete zde celou řadu pozoruhodných kulturních památek. 
Mezi ně patří zejména historické centrum s  malebným 
Mírovým náměstím, kostel Všech svatých, katedrála sv. 
Štěpána a  další pamětihodnosti. Těm zdatnějším z  vás 
doporučujeme výstup na nedaleký kopec Radobýl. Z jeho 
vrcholu údajně běžel Karel Hynek Mácha, když viděl, že 
je město v plamenech. Přestože byl po nemoci, rozhodl 
se pomoci při hašení požáru a v důsledku toho za několik 
dní, v den své svatby, zemřel. Pokud budete projíždět Li-
toměřicemi v polovině září, navštivte i každoročně se ko-
nající vinobraní s historickým doprovodným programem.

Přerov nad Labem
Mezi Starou Boleslaví a Nymburkem se nachází malé měs-
tečko Přerov nad Labem. První písemná zmínka o obci je 
již z roku 993. Dominantou Přerova je zámek ze 14. století, 
který byl renesančně přestavěn a  jehož větší část byla 
během 17. století zničena. Kromě zámku však za návště-
vu rozhodně stojí nejstarší skanzen lidové architektury 
u  nás a  čtvrtý nejstarší v  Evropě. Své návštěvníky vítá 
pravidelně již od konce 19. století a věrně zobrazuje život 
venkovských lidí z  Polabí od  18. do  20. století. Většina 
staveb sem byla přenesena z  původních míst. Prohléd-
nout si tak můžete roubené chalupy, myslivnu, starou 
školu či expozici mlynářství. V  prostorech skanzenu je 
v současnosti výstava Ivy Hüttnerové - Staré dobré časy. 
Rozsáhlá sbírka autorky obsahuje nejrůznější předměty 
z domácnosti a především textilie. Otevřeno je od března 
do konce října, úterý až neděle. 

Kunětická hora
V  rovinatém pardubickém kraji se tyčí jedna z  mála 
vyvýše nin Kunětická hora. Hora se stejnojmenným hra-
dem z  počátku 15. století. Z  něj je nádherný výhled 
do širokého okolí a při dobré viditelnosti lze zahlédnout 
i Krkonoše. Svůj vrchol zažíval hrad během 15. a 16. sto-
letí, kdy patřil k  nej lépe opevněným hradům v  Českých 
zemích díky investicím Viléma z  Pernštejna. Od  konce  
16. století však význam hradu upadal a  stavba chátrala.  
Osudovou ránu zasadili Švédové během třicetileté války, 
kteří hrad dobyli a vypálili. Chátrání se podařilo zastavit 
až ve  20. letech minulého století. Pokud při návštěvě 
zjistíte, že je vám hrad povědomý, nemýlíte se. Jedná se 
totiž o  sídlo pohádkového Rumburaka. Otvírací doba je 
tradičně od  března do  října, každý den kromě pondělí 
a čeká zde na vás několik prohlídkových okruhů. 

Výlet podél Labe
Jaroměř - Josefov
Na  východě Čech asi 17 kilometrů od  Hradce Králové 
najdete na  soutoku tří řek Labe, Úpy a  Metuje město 
Jaroměř. Dominantou města je gotický chrám sv. Miku-
láše, který je součástí historického středu města. Uniká-
tem je městská pevnost Josefov. Jméno získala po svém 
zakladateli císaři Josefu II. Dnes si můžete prohlédnout 
zejména rozsáhlé podzemní prostory a několik expozic 
věnujících se historii pevnosti. Pevnost můžete navštívit 
od  dubna do  října každý den kromě pondělí a  v  říjnu 
pouze o víkendech a státních svátcích. 

Ostrá - Botanicus
Poslední zastávka vás zavede do vesnice Ostrá nedaleko 
Lysé nad Labem. Naleznete zde jedinečné centrum zážit-
kové bylinné zahrady Botanicus. To skrývá nepřeberné 
množství rostlin, ale hlavně stylové centrum řemesel 
se středověkou tržnicí. Po  příjezdu si vyměníte koruny 
za groše a za zvuku písní kejklířů si můžete koupit výrobky 
dráteníků, mýdlařů a dalších. Po nákupech nezapomeňte 
na přírodní bludiště a rozsáhlé bylinné zahrady několika 
druhů, například orientální nebo klášterní. Otevřeno je 
od dubna do října, každý den vyjma pondělí a na víkendy 
bývá připraven bohatý doprovodný program.

Kunětická hora Ostrá - BotanicusOstrá - Botanicus
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Správné odpovědi na soutěžní otázky z minulého
vydání Léto 2016 zněly: 

1) Mariánské Lázně; 2) Kryštof Dientzenhofer
Jména výherců najdete na www.i-prague.info.

Soutěž s Theater.cz
Řešení úkolů ze strany 5 spolu s kontaktními údaji

posílejte do 31. října na emailovou adresu:  
soutez@i-prague.info

Soutěž s ročním speciálem Kalendář 366 dní 
Správné řešení přiřazovací soutěže:

1. Chrám Chmele a Piva • 2. Klatovské katakomby • 3. Metodické 
centrum zahradní kultury v Kroměříži • 4. Zámek Rájec nad 

Svitavou • 5. Muzeum městské hromadné dopravy • 6. Hrad Lipý,  
7. Vyšší Brod • 8. Slaný • 9. Areál Kukla v Oslavanech • 10. Dačice,  

11. Muzeum T. G. Masaryka v Lánech • 12. Muzeum Vysočiny Třebíč
Ceny do soutěže věnovali: Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, 

Muzeum J. Bechera, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 
Tower Park Praha (Žižkovská věž), Apple Museum

Okénko do zimy
Kam v Praze

Koncert slavného uruguayského operního  
barytonisty Erwina Schrotta 
 www  .  obecnidum.cz

Malířská i sochařská tvorba Jaroslava Róny 
v Centru současného umění DOX www  .  dox.cz

Vystoupení amerického gospelového souboru 
Stella Jones & The Christmas Singers  
  www  .  prazskakrizovatka.cz

Vánoční noční běh Prahou www  .  night-run.cz

Americká grafika tří století z National Gallery  
of Art ve Washingtonu  www  .  ngprague.cz

Přehlídka íránské kinematografie 
 www  .  iranianfilmfestival.cz

Italská ikona filmové hudby Ennio Morricone 
vystoupí v Praze www  .  o2arena.cz

Mezinárodní festival krátkých filmů Praha
 www  .  pragueshorts.com

Co se chystá mimo Prahu

Premiéra opery La Gioconda 
v Národním divadle Brno www  .  ndbrno.cz

Koncertní turné legendární sopranistky 
Gabriely Beňačkové v Třinci www  .  trisia.cz

Memoriál Radky Máchové v běhu na lyžích 
v Teplicích www  .  lote-bezky.cz

Staročeský vánoční trh v Jihočeském Táboře 
 www  .  taborcz.eu

Návštěvnicky nejatraktivnější částí klášterního komplexu je Strahovská knihovna čítající na  200  000 
historických knih a akademických prací. Pokud se vám podaří správně vyluštit křížovku, zjistíte jméno osoby 
úzce spjaté se Strahovským klášterem a můžete vyhrát hodnotné ceny.  

LEGENDA:
1. Česká avantgardní umělecká 
skupina - 2. Druhá nejošklivější 
stavba světa - 3. Prezident 
osvoboditel - 4. „Česká Eiffelov- 
ka“ - 5. Sídlo českých králů  
- 6. Cestovatel Miroslav  
- 7. Dramatická opera W. A. Mo- 
zarta - 8. Otec Macha a Šebestové 
- 9. Autor Příliš hlučné samoty - 
10. Domov řeholníků - 11. Filmová 
veselohra - 12. Divadelní cena

Odměnou pro 5 správných luštitelů 
křížovky budou propagační materiály 

Strahovské knihovny.
Tajenku posílejte do 15. listopadu na  

e-mailovou adresu: soutez@i-prague.info,  
nebo poštou na adresu redakce:  

i-Prague, Modrá 1979, 155 00 Praha 5. 
Nezapomeňte uvést svou poštovní adresu.
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Soutěž se Strahovskou knihovnou
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90 dní v Praze 
vydání podzim 2016
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

• uzávěrka tohoto čísla byla 
22. 8. 2016

• uvádíme v té době dostupné 
informace

• změny programů, termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny

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

Foto: titulní strana - Czechtourism 
- P. Radosta, Prague Welcome,  
A. Dobrovodský,  Botanicus, M. Šuková,
obchodní partneři
Sazba: AlineaPrint

Vydavatel: Milan Beniš
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