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 ČTVRTEK
Iva 

Eddie Stoilow – koncert české pop rockové skupiny a křest alba Jupiter 
Lucerna Music Bar, ve 20:00 www  .  eddiestoilow.com

 PÁTEK
Blanka 

211. výročí bitvy u Slavkova – připomínková akce slavné bitvy tří císařů
Tvarožná, do 4. 12. www  .  austerlitz.org

 SOBOTA
Svatoslav 

Svatomartinský lampionový průvod – průvod s hudbou a sv. Martinem na koni
Žirovnice, v 17:00 www  .  zirovnice.cz

 NEDĚLE
Barbora 

Na Poštovku přijde Mikuláš – mikulášská nadílka s doprovodným programem
Kulturní klub Poštovka, v 15:00 www  .  kulturniklubpostovka.com

 PONDĚLÍ
Jitka 

Adventní plavby – hodinový výlet parníkem po zimní Vltavě
Dvořákovo nábřeží, do 18. 12. www  .  parniky-praha.eu

 ÚTERÝ
Mikuláš 

Jan Rothmayer: Fotografie – výstava části rodinného archivu z let 1956–1960
Studijní a dokumentační centrum Norbertov, do 31. 1. www  .  muzeumprahy.cz

 STŘEDA 
Benjamín

Filmasia – přehlídka současné asijské kinematografie
Kino Lucerna, do 10. 12.  www  .  filmasia.cz

 ČTVRTEK
Květoslava 

Famílie – komedie o vztahu dvou generací s Eliškou Balzerovou v hlavní roli
Divadlo Na Fidlovačce, v 19:30 www  .  fidlovacka.cz

 PÁTEK
Vratislav 

Zimohraní: Nesmrtelný Ježek – koncert k výročí narození skladatele Jaroslava Ježka 
Barokní refektář kláštera dominikánů v Praze 1, ve 20:00 www  .  zimohrani.cz

 SOBOTA
Julie 

Dyzajn market – open-air prodejní výstava autorské tvorby
Piazzeta Národního divadla, do 11. 12. www  .  dyzajnmarket.com

 NEDĚLE
Dana 

Tiše a ochotně – koledy a vánoční písně nejen od Suchého a Šlitra
Divadlo Semafor, v 16:00 www  .  semafor.cz

 PONDĚLÍ
Simona 

Three Tales – videoopera soudobého amerického skladatele Steva Reicha
Národní divadlo, ve 20:00 www  .  narodni-divadlo.cz

 ÚTERÝ
Lucie 

Lovci lebek – výstava o historii i současnosti ostrova Nová Guinea 
Náprstkovo muzeum, do 28. 2. www  .  nm.cz

 STŘEDA
Lýdie 

Josef Sudek 1896–1976 – výstava představující významného  českého fotografa
Strahovský klášter, do 20. 1. www  .  strahovskyklaster.cz

 ČTVRTEK
Radana 

Země nikoho – přímý přenos představení z londýnského divadla Wyndham
Kino Aero, v 19:45 www  .  vicnezfilm.cz
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Prosinec

Lajkni a jsi jednička!  
� FACEBOOK.COM/praha1cz

WWW.PRAHA1.CZ

Tradiční rozlévání 
rybí polévky 
na Štědrý den 

...a bude i svařáček

�  24. 12. 2016 

� 11.00 – Václavské náměstí 

� 13.00 – Kampa
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PÁTEK
Albína

Gabriela Demeterová & Beethoven „Osudová“ – zahájení hudebního festivalu 
Pražský hrad, v 19:00 www  .  ceskedotekyhudby.cz

 SOBOTA
Daniel

Svítání na Bílé věži – sledování východu slunce z ochozu královéhradecké věže
Hradec Králové, v 7:51 www  .  bilavez.cz

 NEDĚLE
Miloslav 

Louskáček – pohádkový příběh s hudbou P. I. Čajkovského o kouzle Vánoc
Divadlo Hybernia, v 18:30 www  .  hybernia.eu

 PONDĚLÍ
Ester 

Sluníčkáři (Děti slunce) – inscenace Gorkého hry o intelektuálských vizích
Divadlo na Vinohradech, v 19:00 www  .  divadlonavinohradech.com

 ÚTERÝ
Dagmar 

Tomáš Bím: Ohlédnutí – výstava u příležitosti sedmdesátin českého výtvarníka
Novoměstská radnice, do 8. 1. www  .  nrpraha.cz

 STŘEDA
Natálie 

Císařův pekař – Pekařův císař – výstava nejen kostýmů ze známého dvojfilmu
Kláštery Český Krumlov, do 31. 1. www  .  klasteryck.cz

 ČTVRTEK
Šimon

Gala koncert v Klementinu – hudba Bacha, Mozarta či Dvořáka v Zrcadlové kapli
Klementinum, v 19:00 www    .  klementinum.com

 PÁTEK
Vlasta 

Králík a královna – výstava konceptuální fotografky Aleny Kotzmannové 
Galerie hlavního města Prahy, do 29. 1. www  .  ghmp.cz

 SOBOTA
Adam a Eva 

Jazzový Štědrý večer – dobře známé jazzové písně v podání  Yvonne Sanchez Trio 
Jazz Dock, ve 23:00 www  .  jazzdock.cz

 NEDĚLE
Boží hod 

Týden sportu zdarma – možnost si zdarma zasportovat na desítkách sportovišť 
Různá místa v Praze, do 31. 12. www  .  prahasportovni.cz

 PONDĚLÍ
Štěpán 

České Vánoce – svérázná divadelní adaptace biblického příběhu
Divadlo ABC, v 16:00 www  .  mestskadivadlaprazska.cz

 ÚTERÝ
Žaneta

5P Luboše Pospíšila – koncert bigbítové formace
Malostranská beseda, ve 20:30 www  .  malostranska-beseda.cz

 STŘEDA
Bohumila 

Země, odkud přicházím – projekce filmu Marcela Carného se šansoniérem G. Bécaudem  
Kino Ponrepo, v 17:30 www  .  nfa.cz

 ČTVRTEK
Judita

Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka – divadelní revue pro děti  
Divadlo v Dlouhé, v 19:00 www  .  divadlovdlouhe.cz

 PÁTEK
David 

Večerní prohlídky v pražské zoo – objevování nočního života zvířat s průvodcem 
Zoologická zahrada, v 17:00 www  .  zoopraha.cz

 SOBOTA
Silvestr 

Netopýr – komediální opereta Johanna Strausse mladšího 
Hudební divadlo Karlín, v 15:00 www  .  hdk.cz
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Nora (domeček pro panenky). Manželství Nory  
a Torvald se zdá být vzorově šťastné. On dělá kariéru, 
ona je tou nejroztomilejší oddanou manželkou na 
světě. Ale nic není, jak se zdá. Slavná hra Henrika 
Ibsena byla ve své době skandální, dnes je aktuální. 
Od 16. prosince ji uvádí Divadlo pod Palmovkou 
v  nastudování režiséra Jana Nebeského. Manželský 
pár hrají Jan Teplý ml. a Tereza Dočkalová. V  dalších 
rolích diváci uvidí Kateřinu Holánovou, Radka Valentu, 
Jana Huška či Hanu Seidlovou.  

Šíleně smutná princezna. Ve Studiu DVA sáhli po 
oblíbené filmové pohádce o princezně a princovi 
ze sousedních zemí, kteří mají na přání svých otců  
a jejich rádců uzavřít sňatek, rozhodnou se ale vybrat 
si partnera sami. Stejně jako ve filmu ani v  divadelní 
adaptaci nebudou chybět známé písničky. Místo 
Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře ale diváky 
baví Berenika Kohoutová a Jan Cina. Režie a převedení 
na divadelní prkna se ujal Šimon Caban.

Flow. Taneční soubor VerTeDance, pianistka  
a skladatelka Beata Hlavenková a režisér Jiří Havelka 
se sešli na hodinovém kurzu základních technik štěstí. 
Řídí se při něm citátem Bruce Leeho: „Vyprázdni 
svou mysl, buď beztvárný. Bez tvaru jako voda.“ 
Že přítomnost nezná čas, ani formu, ani potřeby, 
přesvědčují v Divadle Ponec.

Interview. „Svěřím ti nejtemnější tajemství, jedině 
když ty mi řekneš to své,“ slibuje motto dramatu 
od nizozemského autora Theodora Holmana. Hru 
o konfrontaci dvou lidí, dvou pohlaví a dvou světů 
zařadilo do svého repertoáru Dejvické divadlo. 
Režijně ji nastudoval Martin Myšička s Veronikou Khek 
Kubařovou a Jaroslavem Pleslem v hlavních rolích. 
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 NEDĚLE
Nový rok 

Pražský novoroční ohňostroj – tradiční vítání nového roku v hlavním městě
Letenské sady, v 18:00 www  .  praha.eu

 PONDĚLÍ
Karina

Chryzantéma a meč – výstava o umění a uměleckém řemesle starého Japonska
Masarykovo muzeum v Hodoníně, do 29. 1. www  .  masaryk.info

 ÚTERÝ
Radmila 

Veřejné bruslení – venkovní kluziště v centru hlavního města
Ovocný trh, do 31. 1. www  .  praha1.cz

 STŘEDA
 Diana 

Grand Restaurant Festival – gastronomická přehlídka na téma „baroko na talíři“
Ve více než 80 restauracích v celé ČR, do 28. 2. www  .  grandrestaurantfestival.cz

 ČTVRTEK
Dalimil

Miloslav Moucha – výstava děl českého výtvarníka žijícího ve Francii
Topičův salon, do 27. 1. www  .  topicuvsalon.cz

 PÁTEK
Tři králové

Ave Maria a další árie – koncert z děl klasických skladatelů pro soprán a trubku
Kostel sv. Františka Serafinského (z Assisi), v 19:00 www  .  krizovnici.eu

 SOBOTA
Vilma

O pejskovi a kočičce – pohádka Josefa Čapka v divadelní adaptaci
Divadlo Bez zábradlí, v 11:00 www  .  bezzabradli.cz

 NEDĚLE
Čestmír 

Czech Press Photo – výstava nejlepších fotografií roku 2016 od českých autorů
Staroměstská radnice, do 31. 1. www  .  czechpressphoto.cz

 PONDĚLÍ
Vladan

Džungle, která nespí – večerní provázení po skleníku Fata Morgana 
Botanická zahrada, do března www  .  botanicka.cz

 ÚTERÝ
Břetislav

Simon Keenlyside: Blue Skies – muzikálové hity v podání britského barytonisty
Obecní dům, v 19:30 www  .  obecnidum.cz

 STŘEDA
Bohdana 

The Naked Truth (Odhalená pravda) – dojemná komedie o síle tance a přátelství
Studio DVA, v 19:00 www  .  studiodva.cz

 ČTVRTEK
Pravoslav 

Festival íránských filmů – přehlídka íránské kinematografie
Bio Oko a kino Světozor, do 15. 1. www  .  iranianfilmfestival.cz

 PÁTEK
Edita 

Lekce z karikatury: kubismus – výstava kubistických děl od satirických kreslířů
Dům U Černé Matky Boží, do 12. 2. www  .  czkubismus.cz

 SOBOTA
Radovan 

Mushroomhead – koncert americké heavy metalové kapely
Nová Chmelnice, v 19:00 www  .  novachmelnice.cz

 NEDĚLE
Alice

Sedm desetiletí s Radimem Hladíkem – výstava o mistru elektrické kytary
Popmuseum v kulturním centru Kaštan, od 8. 12. www  .  popmuseum.cz

Leden
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www.regiontour.cz

Veletrhy cestovního ruchu

131_Brno.indd   1 14.11.16   10:

in
Prague

in
Prag

90
dní v Prazední

365

na
Moravě

s
dětmi

4  

http://www.regiontour.cz


 PONDĚLÍ
Ctirad

FuckUp Night – společné sdílení neúspěchu, tentokrát na téma „vědecké tápání“ 
DUP36, v 16:00 www  .  dup36.cz

 ÚTERÝ
Drahoslava

Bratři Ebenové – koncert bratrského folkového tria
Malostranská beseda, ve 20:30 www  .  malostranska-beseda.cz

 STŘEDA
Vladislav 

Čínský národní cirkus – vystoupení s programem Grandhotel Hong Kong
Kongresové centrum, v 19:00 www  .  kcp.cz 

 ČTVRTEK
Doubravka 

Démoni současnosti – hra Divadla Minaret o nejistotách a hledání dospívajících
Divadlo Reduta, v 10:30 www  .  divadlominaret.cz

 PÁTEK
Ilona/Sebastián 

Veletrhy GO a Regiontour – veletrhy cestovního ruchu se zaměřením na regiony
Výstaviště Brno, do 22. 1. www  .  bvv.cz

 SOBOTA
Běla 

Festival krátkých filmů – 12. ročník přehlídky krátkých hraných filmů
Kino Světozor, do 22. 1. www  .  pragueshorts.com

 NEDĚLE
Slavomír

Green Day – koncert americké kapely z turné k desce Revolution Radio
Tipsport arena, ve 20:00 www  .  tipsportarena-praha.cz

 PONDĚLÍ
Zdeněk

Pýcha a předsudek – příběh osudové lásky od Jane Austenové v divadelní adaptaci
Národní divadlo, v 19:00 www  .  narodni-divadlo.cz

 ÚTERÝ
Milena 

Pan Halpern a pan Johnson – František Němec a Petr Kostka v anglické tragikomedii 
Divadlo Ungelt, v 19:00 www  .  divadloungelt.cz

 STŘEDA
Miloš 

Grand Festival smíchu – divadelní přehlídka komediální tvorby
Východočeské divadlo Pardubice, do 30. 1. www  .  festivalsmichu.cz

 ČTVRTEK
Zora 

Člověk a telefon – výstava od Bellova aparátu až po současné smartphony
Národní technické muzeum, do 30. 4. www  .  ntm.cz

 PÁTEK
Ingrid

Prague Balfolk Weekend - přehlídka lidových tanců v moderním duchu
Divadlo Ponec, do 29. 1. www  .  festival.balfolk.rond.cz

 SOBOTA
Otýlie 

Powerwolf & Epica Tour – koncert heavy a symhonic metalových kapel
Forum Karlín, v 19:00 www  .  forumkarlin.cz

NEDĚLE
Zdislava

Videowalk „Play Maeterlinck“ – interaktivní formát „procházky“ divadelním zákulisím 
Stavovské divadlo, ve 13:15 www  .  narodni-divadlo.cz

 PONDĚLÍ
Robin 

Prague Wine Week – výběrový festival vín, vinařství a gastronomie
Různá místa v Praze, do 5. 2. www  .  pww.cz

 ÚTERÝ
Marika 

Zkouška orchestru – netradiční koncertní pohled do zákulisí České filharmonie
Rudolfinum, v 19:30 www  .  ceskafilharmonie.cz
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 1. – 28. 12.   výstava „Múzy dětem“,  
3 aukce (1., 13., 19. 12.)

 4. 12.  2. adventní koncert  
soubor Trio Grazioso

 5. – 11. 12. zázrak vánoc a Ježíškova dílna

 9. 12. – 28. 1.  výstava „Kouzelný svět pohyblivých 
loutek Stanislavy Stuchlé“ 

 11. 12.  3. adventní koncert  
soubor Ensamble Grazioso

 18. 12.  4. adventní koncert  
mužský pěvecký sbor Doodles

 6. – 28. 1.  výstava „Hybohledy“  
Pavel Macek

  5. - 28. 1.  ilustrace Heleny Zmatlíkové  
ke knize Honzíkova cesta

www.galerieportheimka.cz

út až ne 13   –18
Zavřeno: 23. – 26. 12., 30. – 31. 12. a 1. – 2. 1. 

Výstavní a koncertní program
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 STŘEDA
Hynek 

The Naked and Famous – koncert novozélandské indie elektronické kapely
Lucerna Music Bar, ve 20:00 www  .  musicbar.cz

 ČTVRTEK
Nela 

Veletrhy energeticky úsporného bydlení – veletrhy zaměřené na dřevostavby a moderní vytápění
Výstaviště Holešovice, do 5. 2. www  .  vystavistepraha.eu

 PÁTEK
Blažej 

Ledová Praha – akce seznamující děti s historií i zajímavostmi hlavního města
Různá místa v Praze, do 5. 2. www  .  ledovapraha.cz

 SOBOTA
Jarmila 

Ennio Morricone – koncert oscarového filmového skladatele za doprovodu ČNSO
O2 arena, ve 20:00 www  .  o2arena.cz

 NEDĚLE
Dobromila 

Lucky Chops – koncert americké buskingové senzace
Klub Roxy, v 19:00 www  .  roxy.cz

 PONDĚLÍ
Vanda 

Záhadné stavby, temné stroje – velkoformátové sochařské instalace Jaroslava Róny 
Centrum současného umění DOX, do 6. 3. www  .  dox.cz

 ÚTERÝ
Veronika 

Otevřená kniha Divadla D21 – hudebně-literární dýchánek s autorským čtením soutěžních povídek
Divadlo D21, v 19:30 www  .  divadlod21.cz

 STŘEDA
Milada 

Alex Clare – vystoupení britského zpěváka, jehož proslavila píseň Too Close 
Roxy, v 19:00 www  .  roxy.cz

 ČTVRTEK
Apolena 

Buddhovy dcery – výstava fotografa Oliviera Adama o mniškách v Himaláji
Národní galerie, do 28. 2. www  .  ngprague.cz

 PÁTEK
Mojmír 

Na film! 2 – film v muzeu může být pro všechny, přijďte zažít film jinak! 
Palác Chicago, do 31. 4. www  .  nafilm.org

 SOBOTA
Božena 

Apocalyptica – vystoupení finské kapely ke 20. výročí debutového alba 
Forum Karlín, ve 20:00 www  .  forumkarlin.cz

 NEDĚLE
Slavěna

Vinohradské masopustní trhy – masopustní slavnosti s jídlem i řemeslnými výrobky 
Tylovo náměstí, do 28. 2. www  .  masopustnitrhy.cz

 PONDĚLÍ
Věnceslav 

Poslední recitál Marty Kubišové – koncert slavné zpěvačky k ukončení kariéry
ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi, v 19:00  muzeum.skoda-auto.cz

 ÚTERÝ
Valentýn 

Cirkopolis – festival nového cirkusu  s prvky současného tance nebo fyzického divadla 
Palác Akropolis, do 18. 2.  www  .  cirkopolis.cz

 STŘEDA
Jiřina 

La Película – přehlídka toho nejzajímavějšího ze španělsky mluvených filmů 
Kino Světozor, do 19. 2. www  .  kinosvetozor.cz

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

Únor
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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.

Hrají: E. Burešová, M. Procházková, J. Kopečný, 
R. Tomeš, J. Vojtek, P. Dopita, J. Langmajer, 
S. Tofi , A. Gondíková, I. Jirešová, M. Písařík, 

L. Korbel, J. Nosek, P. Ryšavý, O. Bábor, P. Pecha, 
M. Malinovský, J. Štágr, V. Beneš, V. Zavřel a další.

www.hdk.cz

Partner 
muzikálu Čas růží

Generální partner 
muzikálu Čas růží
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 ČTVRTEK
Ljuba

Člověk a vesmír Viktora Stříbrného – výstava kladenského sochaře a výtvarníka
Skanzen Mayrau ve Vinařicích, do 17. 4. mayrau.omk.cz

 PÁTEK
Miloslava 

The Underground Youth a Ghost of You – koncert psychedelických formací
Café V lese, ve 20:00 www  .  cafevlese.cz

 SOBOTA
Gizela 

Lord Of The Rings 2 – projekce filmu Pán prstenů: Dvě věže za doprovodu orchestru
O2 arena, v 18:00 www  .  o2arena.cz

 NEDĚLE
Patrik 

Enjoy Your Life – autorská instalace fotografa Juergena Tellera
Galerie Rudolfinum, do 19. 3. www  .  galerierudolfinum.cz

 PONDĚLÍ
Oldřich 

Lipany – příběh z období husitství v loutkově-činoherním představení pro děti
Divadlo Minor, v 10:00 www  .  minor.cz

 ÚTERÝ
Lenka, Eleonora 

Klasika v 21. století – koncert Václava Hudečka a hostů z cyklu Svátky hudby v Praze
Sál Pražské konzervatoře, v 19:30 www  .  vaclavhudecek-svatkyhudby.cz

 STŘEDA
Petr 

Úmysl a trochu náhoda – desetidílný obrazový cyklus Tomáše Císařovského
Centrum současného umění DOX, do 6. 3. www  .  dox.cz

 ČTVRTEK
Svatopluk 

Pojď, můj milý – výstava ilustrací k biblické knize Píseň písní
Židovské muzeum, do 12. 3. www  .  jewishmuseum.cz

 PÁTEK
Matěj 

Pendl – multižánrová klubová noc se známými interprety i neznámými talenty
Různé kluby v Ostravě www  .  pendlostrava.cz

 SOBOTA
Liliana 

Café Slavia – oblíbené místo setkání s výhledem na Vltavu a Národní divadlo
denně od 17:00 živá hudba www  .  cafeslavia.cz

 NEDĚLE
Dorota

JKOK – výstava k nedožitým osmdesátinám architekta Jana Kaplického
Galerie Tančící dům, do 12. 3. www  .  galerietancicidum.cz

 PONDĚLÍ
Alexandr 

Odtržení – scénická kompozice souboru Farma v jeskyni na téma sociální izolace
Centrum současného umění DOX, v 19:00 www  .  farminthecave.com

 ÚTERÝ
Lumír

Festival otrlého diváka – přehlídka hororových a brakových filmů
Kino Aero, do 5. 3. www  .  otrlydivak.cz
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Brožuru, kterou právě pročítáte, 
najdete po dobu tří měsíců na www.i-prague.info

Společnosti Pantheon production se podařilo získat 
práva na uvedení inscenace Elling a Kjell Bjarne, 
jež je českým divákům známá pod názvem Chvála 
bláznovství. 

Hra je příběhem dvou přátel Ellinga a Kjella Bjarna, kteří 
spolu sdíleli pokoj v ústavu pro duševně nemocné a nyní 
stojí před velkou výzvou začít společný život mimo stěny 
léčebny. Potkají je humorné situace i strach z osamění. 
Jak hrdinové v „normálním“ životě obstojí, se diváci 
dozvídají od 1. 12. v pražském Divadle Palace. V hlavních 
rolích se představují Martin Hofmann a Filip Blažek.

Soutěžní otázka:
Jaké další dvě divadelní inscenace vznikly  
v produkci Pantheon production?

Pět vylosovaných výherců se správnou odpovědí získá dvě 
vstupenky na některé z představení Chvála bláznovství  
v Divadle Palace, v období od února do května 2017. 
Soutěžit můžete do 31. ledna 2017. Řešení posílejte  
e-mailem na adresu: soutez@i-prague.info.
Nezapomeňte uvést telefonický kontakt.

Soutěž  
s dárkem

Soutěž s Pantheon 
production
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Přání a sny mají lidé po celý rok. Na konci roku staré-
ho a na začátku nového si ale usilovněji přejí, aby se 
jim jejich touhy vyplnily a aby na ně sedlo štěstí. Kde 
a u koho si ho v Praze mohou „zajistit“?

Socha Jana Nepomuckého na Karlově mostě 
Socha jednoho z  českých zemských patronů byla na 
mostě vztyčena téměř půl století před jeho oficiálním 
svatořečením (v r. 1729), k němuž mimo jiné napomohl 
zázračný objev: neporušený jazyk v  lebce Jana Nepo-
muckého několik století po jeho smrti. Později se ovšem 
ukázalo, že šlo o zbytek mozkové tkáně.

Kdo v Praze nosí štěstí?
Pro Karlův most vznikla socha k  třístému výročí Nepo-
muckého mučednické smrti. Generální vikář pražského 
arcibiskupství se stal obětí sporu mezi arcibiskupem  
a tehdejším českým králem Václavem IV. Tento důvod je 
mnohem pravděpodobnější než romantičtější verze, že 
Nepomucký odmítl vyzradit zpovědní tajemství královny 
Žofie, jejímž důvěrníkem prý byl. Po umučení na příkaz 
krále bylo jeho tělo shozeno z Karlova mostu do Vltavy. 
Na údajném místě svržení je umístěn kříž, který splní 
přání tomu, kdo se dotkne hvězd kolem něj.
Označení za mučedníka a zmínky o zázracích se objevily 
hned po Janově smrti. Kult Jana Nepomuckého se ale 
naplno rozrostl až v 17. století – a přispěla k němu i jeho 
socha na Karlově mostě. Bronzová skulptura, umístěna zde 
v roce 1683, vznikla podle dřevěného modelu Jana Broko-
ffa, který se inspiroval soškou vídeňského sochaře Matyáše 
Rauchmüllera. Brokoffův dřevěný model je dnes umístěn 
v pražském kostele sv. Jana Nepomuckého Na Skalce.
Mnoho lidí věří, že dotknout se plaket na soše tohoto mu-
čedníka na Karlově mostě nosí štěstí. Česko takové štěstí 
dokonce „vyváží“: v roce 2010 byly plakety zapůjčeny na 
světovou výstavu EXPO v Šanghaji.

Pražské Jezulátko 
Moc plnit přání se připisuje i sošce zobrazující Ježíše 
Krista v  útlém dětství. Téměř půl metru vysoká plastika 
je vyřezána ze dřeva, povrch je vymodelován z  vosku. 
Obracet se na Jezulátko mohou lidé v chrámu Panny 
Marie Vítězné na Malé Straně, náležejícímu ke klášteru 
bosých karmelitánů.
S nimi je spojena i jedna z legend o původu sošky. Původně 
ji prý vlastnila svatá Terezie od Ježíše, zakladatelka bosých 
karmelitek. Darovat ji měla své přítelkyni, jejíž dcera se vdá-
vala do Prahy. Jiná legenda praví, že se Jezulátko ukázalo 
jistému mnichovi, který pak sošku vymodeloval. Každo-
pádně původní zemí Jezulátka je Španělsko, kde byla soška 
vyhotovena zhruba v polovině 16. století. Ze Španělska ji 
do Čech přivezla dvorní dáma španělské královny Marie 
Manrique de Lara, která se v roce 1556 provdala za Vrati-
slava z  Pernštejna. Její dcera ji pak v  roce 1628 věnovala 
klášteru karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné.
Jezulátku jsou připisována zázračná uzdravení, dokonce 
i záchrana Prahy při obléhání Švédy v  17. století. Úctu 
sošce prokazovali nejen obyčejní lidé – císařovna Marie 
Terezie Jezulátku vlastnoručně vyšila šatičky, do nichž 
sošku oblékají sestry karmelitky. Papež Benedikt XVI. mu 
daroval v roce 2009 zlatou královskou korunku. 

My tři králové jdeme k vám…
Christus mansionem benedicat  neboli Kristus ať po-
žehná tomuto příbytku jsou slova, jejichž význam nese 
zkratka K (nebo latinsky C) † M † B. Tato písmena se 
píší 6. ledna nad dveře domů a vinšují jim tak štěstí  
a zdraví po celý následující rok. Odkazují ke třem krá-
lům – Kašparu, Melicharovi a Baltazarovi, kteří vedeni 
hvězdou došli do Betléma, aby se poklonili narozenému 
Ježíškovi a předali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Že 
šlo o tři krále, přinesla do biblického příběhu pozdější 

tradice, stejně jako jejich jména, v Matoušově evangeliu 
se mluví jen o mudrcích z východu. Tři králové jsou uctí-
váni také jako patroni poutníků a hříšníků. Jejich ostatky 
údajně nalezla svatá Helena, v  polovině 12. století se 
dostaly do  Kolína nad Rýnem, kde jsou uloženy v tam-
ním dómu. Prahou projedou tři králové na velbloudech 
6. ledna. Zamíří od kostela sv. Tomáše přes Karlův most 
k  živému betlému na Staroměstském náměstí, kde se 
pokloní malému Ježíškovi. Poté přečtou tříkrálové po-
selství. Jejich průvod tradičně zahájí charitativní sbírku.
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Klášter sv. Anežky České v novém
Uprostřed rušného města se skrývá oáza, upozorňuje 
Národní galerie, která po dvou letech dokončila revitali-
zaci kláštera sv. Anežky České. Národní kulturní památ-
ka tak skýtá v centru nejen Pražanům další prostor k od-
počinku a poznávání historického místa. Především díky 
pozůstatku původních klášterních zahrad. Další etapu 
oživení kláštera představí galerie na jaře roku 2017. 
Samotný Anežský klášter spravuje od začátku 60. let  

Další výstavy v klášterech 
Klementinum stojí na místě bývalého dominikánského 
kláštera. Barokní areál o rozloze více než dvou hektarů 
vybudovali jezuité, založen byl po jejich příchodu do 
Čech v  roce 1556. Přestavba trvala více než sto sedm-
desát let. Po zrušení řádu v  roce 1773 museli jezuité 
Klementinum opustit, univerzita, která zde mimo jiné 
za jejich působení vznikla, v  těchto prostorách ale zů-
stala až do roku 1930, kdy se Klementinum stalo sídlem 
Národní knihovny.
Veřejnost může při prohlídkách (konají se denně od 
10 hodin s  průvodcem) nahlédnout do Barokního 
knihovního sálu s  freskovou výzdobou, Meridiánové 
síně, jež byla dříve využívána k  určování poledne,  
a užít si vyhlídku z  68 metrů vysoké Astronomické 
věže. V  Klementinu jsou přístupny také krátkodobé 
výstavy. Mimochodem expozice byly do areálu umis-
ťovány už v 18. století, v roce 1791 se zde například 
konala první průmyslová výstava v Evropě. Nyní mo-
hou návštěvníci do 14. ledna zhlédnout ve výstavní 
chodbě v přízemí instalaci Josef Stepling – osvícený 
jezuita, přibližující významného matematika, fyzika 
a astronoma. Do stejného data potrvá v  předsálí 
Všeobecné studovny prezentace bulharských fondů 

Slovanské knihovny. O  adventním čase je doplňuje 
výstava betlémů od období baroka do konce druhé 
světové války v Galerii Klementinum (do 8. ledna).

Břevnovský klášter, tedy celým a správným názvem 
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty 
v Praze-Břevnově, byl založen už v  roce 993. O jeho 
vznik se zasloužil pražský biskup Vojtěch a kníže Bo-
leslav II, podle legendy se setkali v pavilonu Vojtěška, 
který je dodnes součástí areálu. Břevnovský klášter byl 
tehdy vůbec prvním mužským klášterem na českém 
území a dnes je nejstarším takovým na území repub-
liky. Za podobu barokního komplexu vděčí přestavbě  
z  18. století, na níž se podíleli například otec a syn 
Dientzenhoferovi nebo Petr Brandl. 
Zájemci mohou při prohlídce areálu navštívit román-
skou kryptu, barokní prelaturu a baziliku sv. Markéty. 
K  prohlídkám bez objednání se lze připojit v  zimním 
období o víkendech. Volně přístupná je denně klášter-
ní zahrada, kde je v zrekonstruované oranžérii možné 
také navštívit Galerii Entrance a zhlédnout některou 
z krátkodobých výstav. Do konce prosince zde – pod 
názvem Co má mít rámec a co už ho má – své instalace 
představují Zbyněk Baladrán a Tomáš Svoboda.

a dlouhodobě jej využívá pro představení sbírky stře-
dověkého umění.  V klášteře se zachovala v nebývalém 
rozsahu gotická architektura. Nový prohlídkový okruh, 
představující stavitelskou historii, zahrnuje mimo jiné 
lapidárium. Cenné architektonické detaily, náhrobní 
plastiky či zakládající desky oltářů pocházejí z archeo-
logických průzkumů a restaurátorských prací, které zde 
probíhají téměř tři čtvrtě století. 

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ NA ZIMU UZAVŘENA

KONCERTY VE VELKÉM SÁLE
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Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  
Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  www.facebook.com/NRpraha

Tomáš Bím – Ohlédnutí  
2. 11. – 8. 1. / výstava obrazů   

Česká hračka a řemeslo 
10. – 14. 12. / adventní trh  

Řemesla živě 
23. – 24. 2. / festival workshopů

Návštěvníci také mohou celoročně a zdarma využívat 
obě zahrady – jak při severní bráně, tak za svatyněmi. 
První z  nich galerie zpřístupnila už v  80. letech, po 
povodni v  roce 2002 ji ale musela opět uzavřít. Od té 
doby prošly zahrady revitalizací, nově poslouží také 
jako prostor pro prezentaci současného sochařství 
– své objekty zde vystavují například Jaroslav Róna, 
Stanislav Kolíbal, Karel Malich či František Skála.
Od listopadu do února jsou zahrady přístupné v době 
od 10 do 16 hodin, zavírají se pouze v případě nepřízni-
vého počasí. Anežský klášter lze navštívit denně mimo 
pondělí v době od 10 do 18 hodin.

Z historie Anežského kláštera
Klášter Na Františku nese jméno své zakladatelky, 
Anežky České. Dcera Přemysla Otakara I. jej založila ve  
30. letech 13. století, spolu se svým bratrem Václavem I. 
Složila zde také svůj řeholní slib a stanula v jeho čele, žila 
zde až do své smrti. První sdružený dvojklášter klarisek  
a menších bratří v Zaalpí zrušil až v roce 1782 Josef II. 
Zchátralá stavba unikla zboření, postupně opravována 
začala být od počátku 20. století. V  sedmdesátých 
letech byla prohlášena národní kulturní památkou,  
o deset let později byl areál zpřístupněn veřejnosti.
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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
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HRA PRO TY NEJBYSTŘEJŠÍ MOZKY
Na první pohled to vypadá tak 
jednoduše. Překonat nástrahy 
herního plánu a dostat se na 
druhou stranu dřív než pro-
tihráč. Primitivní, dalo by se 
říct. Pokud chceš ale hrát Quo-
ridor a chceš vyhrávat, připrav 
se na skutečný souboj mozků!

Když hraješ Quoridor, musíš 
být před protivníkem vždycky 
napřed. A ne o jeden, ne o dva 
tahy. Musíš vymyslet, jak ho vlá-
kat do pasti, jak sobě usnadnit 
cestu, jak využít překážky, které 
ti protihráč postaví do cesty, ke 
svému prospěchu.

V Quoridoru se totiž neustále 
musíš rozhodovat – vyrazíš 
vpřed, anebo protihráči uzavřeš 
cestu dobře postavenou zdí? 
Na herním 

plánu postupně vznikne skuteč-
ný labyrint – zvládneš se jím 
proplést rychleji než tvůj pro-
tihráč? Když se necháš napálit 
a zabloudíš, mapa ti v Quoridoru 
nepomůže – jenom tvůj důvtip.

Quoridor si můžeš zahrát skoro 
s každým. Je tak jednoduchý, 
že ho zvládnou určitě i rodiče. 
Ti se budou divit, až jim uzavřeš 
cestu a svým vítězstvím vytřeš 
zrak! Hrát Quoridor totiž skuteč-
ně může i malý prcek, ale být 
v něm skutečně dobrý – to chce 
opravdového mistra! Někoho 
důvtipného, někoho, kdo ví, 
co znamená myslet strategicky, 
někoho, kdo dokáže jít za vítěz-
stvím. Zkrátka někoho, kdo

se neztratí a prohlédne každou 
léčku. Jsi tím někým ty? 
Tak vyzkoušej Quoridor! 
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SLUNCE A BETLÉMY V BETLÉMSKÉ KAPLI
ANEB OD POHANSKÉHO SLUNOVRATU PO KŘESŤANSKÉ VÁNOCE

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA  
V BETLÉMSKÉ KAPLI V PRAZE 1

Otevřeno:
24. 11. –  3. 1. denně 9 –18
24. 12. a 31. 12. 9 –14, 
25. 12. a 1. 1. 9 –13 www.vanocnivystava.cz

www.KrestanskeVanoce.cz

Praha 2016
od 24. prosince

Betlémy

tlemy2016_inz_64x64mm_CZ_K2.indd   1 15.11.2016   15:47:08
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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
31. prosince  9 – 15, 1. ledna  12 – 17
24. a 25. prosince  zavřeno

www.strahovskyklaster.cz

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

VÁNOČNÍ 
PROHLÍDKY
CELOROČNÍ 
PROVOZwww.zamek-mnisek.cz

Zámek v Mníšku pod Brdy

8.–11. 12. 2016
VELETRH DÁRKŮ

VD_16_64x30,5.indd   1 11.11.16   11:02
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patří k nejlepším a nejstarším klubům 
v Evropě
navštíven prezidenty 40 států jako např.: 
Václav Havel, Bill Clinton, Václav Klaus 
a další...
pravidelně hostí přední osobnosti z oblasti 
politiky, obchodu a kultury

www.redutajazzclub.cz

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

Výstava: 

od 8. 12. 2016 

Sedm desetiletí s Radimem 
Hladíkem. Mistr elektrické 
kytary v dobových fotografiích 
a dokumentech.

archivuje / vystavuje /  
informuje / baví
(přijďte si pohrát s hudebními 
nástroji a přístroji)
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60 LET UMĚNÍ A ŘEMESLA
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ

ŠKOLY ODĚVNÍ

www.muzeumprahy.cz
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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

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
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26. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

www.holidayworld.cz

 Výstaviště Praha - Holešovice
16. - 19. 2. 2017

souběžně s TOP GASTRO & HOTEL
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Na hory se lidé vydávají v zimě především kvůli ly-
žování. Ocenit na vrcholcích mohou ale nejen dobře 
upravené sjezdovky nebo běžkařské trasy a pokochat 
se nejen pěkným výhledem, pod sněhem se často 
skrývají také stavby se zajímavou architekturou či 
příběhem. Kde na ně lze narazit?

ku i dřevěná zvonička, stará sto let. Kdo by chtěl poznat 
další zajímavosti z historie a architektury, může zamířit 
k nedaleké hoře Radhošť, kde najde kapli ze stejné doby.  

Labská bouda v Krkonoších
Současná podoba dnes soukromého hotelu pochází z po-
loviny 70. let, tehdy zde byla po vyhoření původní stavby 
vybudována nová, železobetonová budova.  Historie 
Labské boudy ale začíná už na počátku 19. století, kdy se 
tu prý v boudě z kamení a kůry prodával kozí sýr a kořalka. 
Časem na tomto místě vznikl hostinec s ubytováním. 
V  letech 1878 až 1879 ho přestavěl hrabě Jan Harrach. 
Mecenáš, podnikatel a vlastník jilemnického panství byl 
krkonošským patriotem: vědom si významu turistického 
ruchu přispěl k  vybudování železnice z  Martinic do 
Rokytnice nad Jizerou, zřídil první přírodní rezervaci 
v  Krkonoších a vybavil hraběcí lesní personál prvními 
ski, které ho nadchly na světové výstavě v Oslu. 
S  lyžováním je v  místní historii spojena ale i tragédie.  
O Velikonocích 1913 se v okolí Zlatého návrší a Labské 
boudy konal závod na padesát kilometrů. V jeho průbě-
hu se bohužel obrátilo nevyzpytatelné horské počasí. 
Vichřice a sněžení se staly osudnými pro dva lyžaře – 
pro Bohumila Hanče, který se jako jediný ze závodníků 
nevrátil po zastavení závodu, a Václava Vrbatu, jenž 
se vydal svému příteli na pomoc. Vrbata umrzl a Hanč 
zemřel na Labské boudě.   

Hotel a vysílač na Ještědu 
Stavba na nejvyšším vrcholu Ještědsko-kozákovské-
ho hřbetu, připomínající Neználkovu čepici, je nejvý-
znamnějším dílem architekta Karla Hubáčka. „Nastavit“ 
Ještěd se ale lidé pokoušeli ještě dříve, než tu hotel 
s  vysílačem v  jednom vznikl.  První vyhlídková věž se 

Horské výlety za architekturou
objevila v  roce 1876, měřila pět metrů. Nahrazena 
byla o třináct let později osmimetrovou rozhlednou. 
Místo tak přitahovalo více turistů, a proto podle návrhu 
libereckého stavitele Ernsta Schäfera na vrcholu v  ro-
ce 1907 přibyla budova se zhruba dvacítkou pokojů  
a třiadvacet metrů vysokou vyhlídkovou věží.  Většina 
objektu byla dřevěná, protože těžší stavební materiál 
bylo na Ještěd složité dopravit, což se mu – jako mno-
hým horským stavbám – nevyplatilo. Ničivému účinku 
požáru nemohly v roce 1963 zabránit ani hasicí přístroje, 
jež na 1012 metrů vysokou horu dopravovala lanovka.
Od konce 50. let tu fungoval už i televizní vysílač, který 
v srpnu1968 umožnil po invazi vojsk Varšavské smlouvy 
do Československa tři dny svobodného vysílání. To 
už bylo v  době, kdy se na Ještědu budovala současná 
stavba podle představ architekta Karla Hubáčka. Se 
svým návrhem na stavbu vysokou téměř sto metrů a ve 
tvaru nezvyklého rotačního hyperboloidu s půdorysem  
o průměru třicet tři metrů zvítězil i přesto, že zadáním 
byly dva samostatné objekty – hotel a vysílač. Jeho odva-
hu ocenila i Mezinárodní unie architektů. Jako prvnímu  
a zatím také poslednímu českému architektovi mu 
udělila prestižní Cenu Augusta Perreta. A to ještě v do-
bě, kdy stavba nebyla dokončena. Základní kámen byl 
položen v roce 1966, návštěvníkům se hotel s vysílačem 
otevřel o sedm let později.  

Pustevny v Beskydech
Jméno toto místo v sedle Moravskoslezských Beskyd zís-
kalo po poustevnicích, poslední zde prý zemřel na konci 
18. století. Dnes je známo především díky dřevěným 
stavbám, které o století později vznikly podle projektů 
Dušana Jurkoviče. Typická je pro ně inspirace slohem 
slovanské lidové architektury. 
Z chat, jež měly sloužit jako výletní ubytovny, jsou nej-
známější Libušín a Maměnka. Zpřístupněny byly v roce 
1899. K  výzdobě Libušína přispěl malíř Mikoláš Aleš, 
nakreslil například zbojníky či boha Radegasta. Za druhé 
světové války začaly stavby pustnout – sloužily mimo 
jiné k  ubytování Hitlerjugend. Krátce po válce se staly 
majetkem státu. Dalšímu chátrání zabránilo až v  deva-
desátých letech prohlášení za národní kulturní památku 
a rekonstrukce. V  březnu 2014 byl ale Libušín těžce 
poškozen při požáru, obnoven by měl být do roku 2019. 
Z realizací Dušana Jurkoviče stojí na Pustevnách za zmín-
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Potěšení z koupele v termální vodě  
ve Velkém Mederu

www.thermalcorvinus.sk

jen 70 km 
od Bratislavy

Okénko do jara 2017
Kam v Praze

Výstava prací výtvarníka Františka Skály  
ve Valdštejnské jízdárně www   .  ngprague.cz

Přehlídka interiérového designu Design Shaker 
na výstavišti v Letňanech  www  .  pva.cz

Koncert České filharmonie pod taktovkou  
dirigenta J. Weilersteina  
  www  .  ceskafilharmonie.cz

1/2Maraton v historickém centru 
 www  .  runczech.com

Koncert anglické hudební skupiny Smokie 
v Paláci Lucerna  www  .    lucerna.cz

Festival Česká taneční platforma 
 www  .  tanecniplatforma.cz

Inscenace Křehkosti, tvé jméno je žena 
v Národním divadle www  .  narodni-divadlo.cz

Romský festival Khamoro www  .  khamoro.cz

Co se chystá mimo Prahu

Divadelní přehlídka Dačické kejklování 
v Kulturním domě Beseda v Dačicích 
 www  .  dacice.cz

Koncert americké zpěvačky Macy Gray v Sono 
Centru v Brně www  .  livenation.cz

Mezinárodní festival animovaných filmů 
Anifilm v Třeboni www  .  anifilm.cz

Noc věží a rozhleden po celé ČR 
  www  .  pohadkovekralovstvi.cz

Správné odpovědi na soutěžní otázky z minulého  
vydání Podzim 2016: soutěž se Strahovskou knihovnou  

– svatý Norbert; soutěž s Theater.cz – 1. Lars Eidinger,  
2. Cena Josefa Balvína, 3. na straně 11. 

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

Soutěž: Řešení úkolů ze strany 7 spolu s kontaktními 
údaji posílejte do 31. ledna na e-mailovou adresu:  

soutez@i-prague.info

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 

Národní informační centrum pro mládež
◗ Na Poříčí 1035/4, Praha 1

www  .  nicm.cz 

Informační 
střediska

Předprodeje vstupenek
Ticketpro  www  .  ticketpro.cz
Ticket Art vstupenky.ticket-art.cz
Ticketportal www  .  ticketportal.cz
Kulturní portál www  .  kulturniportal.cz

15  

in
Prague

in
Prag

90
dní v Prazední

365

na
Moravě

s
dětmi

http://www.thermalcorvinus.sk


in
Prague

in
Prag

90
dní v Prazední

365

na
Moravě

s
dětmi

90 dní v Praze 
vydání zima 2016/2017
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

• uzávěrka tohoto čísla byla 
21. 11. 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: Prague City Tourism, CzechTourism 
– Petr Hron, Milan Drahoňovský, Botanická 
zahrada hl. m. Prahy, Wikimedia – Creative 
Commons, Národní divadlo Praha – Patrik 
Borecký a obchodní partneři
Sazba: AlineaPrint

Vydavatel: Milan Beniš

MK ČR E 17510

...více informací na www.praha.eu 

Prosinec na ledové ploše na Letné
…zdarma každý den s bohatým programem

3/12 Lední zimní OLymPiáda 
Moderátor Aleš VAlentA, AbbA reViVAl A Mnoho sportoVních AktiVit

4/12 PO ČeRTeCH dOBRá nedĚLe 
sportUJeMe nA ledĚ i nA sUchU s prAŽskÝMi doMY dĚtí A MládeŽe

5/12 mikuLáš na LedĚ 
MAxiM tUrbUlenc, soUtĚŽe nA ledĚ

10/12 OfiCiáLní zakOnČení PRaHa evROPské HL. m. sPORTu 2016 
Moderátor roMAn šebrle, sportoVní AMbAsAdoři, eddie stoilow,  
sledGe hokeJistÉ

17/12 vzPOmínka na naganO 
Moderátor robert ZárUbA A hokeJistÉ Ze Zoh 1998

31/12 siLvesTR na LedĚ 
UkáZkY Ze soUčAsnÝch MUZikálů, silVestroVskÝ ohňostroJ, 4 dJ‘s

1/1/2017 BRusLení PRO dĚTské dOmOvy 
robbie williAMs reViVAl, soUtĚŽe A sportoVní AktiVitY

každý den sPORT a záBava na LedĚ 
3/12/2016 – 1/1/2017 
od 10:00 do 18:00 hodin (24/12 do 16:00 hodin) 
ZábAVA s AniMátorY

03/12/2016 – 01/01/2017

http://www.praha.eu

