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 NEDĚLE
Iva 

Mikulášská nadílka na zámku – Mikuláš a andělé odmění hodné děti, čerti odpustí rošťárny 
Zámek Mníšek pod Brdy, od 10:00 www  .  zamek-mnisek.cz

 PONDĚLÍ
Blanka 

Arktický festival – představení arktické kultury a historie i úspěchů tamního výzkumu
Více míst v Teplicích, do 5. 1. www    .  prf.jcu.cz

 ÚTERÝ
Svatoslav 

Píseň pro rytíře Aklina – Vladimír Kysela vystavuje obrazové fotografie podle Saint-Exupéryho
Galerie kritiků – Palác Adria, do 15. 12.  www  .  galeriekritiku.cz

 STŘEDA
Barbora 

Sluha dvou pánů – jazzové taneční divadlo na motivy Goldoniho komedie plné záměn
Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, od 19:00   www  .   saldovo-divadlo.cz

 ČTVRTEK
Jitka 

Salon české fotografie – výstava koncipovaná jako dialog fotografů na téma „lidé a život“
Topičův salon, do 20. 12. www  .  salonceskefotografie.cz

 PÁTEK
Mikuláš 

Beth Hart – koncert americké bluesrockové zpěvačky, známé díky písni LA Song (Out of This Town)   
Forum Karlín, od 19:30  www  .  forumkarlin.cz

 SOBOTA 
Benjamín

Slam poetry – finálové utkání básníků-performerů o titul mistra České republiky
MeetFactory, od 20:00   www  .  slampoetry.cz

 NEDĚLE
Květoslava 

Veggie Vánoce – trhy s nabídkou etických a ke zvířatům a planetě ohleduplných dárků 
Galerie Mánes, od 10:00 www  .  veggievanoce.cz

 PONDĚLÍ
Vratislav 

Bruslení – k dispozici je ledová plocha 40 x 20 metrů i dětské kluziště, vstup zdarma
Letenská pláň, do 1. 3. www  .  prahasportovni.eu

 ÚTERÝ
Julie 

Richard Lví srdce – přednáška o anglickém králi, jehož život a vláda jsou opředeny řadou legend
Galerie výtvarného umění v Ostravě, od 16:30 www  .  gvuo.cz

 STŘEDA
Dana 

Linorytová razítka — workshop, na němž se zájemci přiučí linorytu a vyrobí si novoročenky
Plechárna Černý Most, od 16:00 www  .  plecharnacernymost.cz

 ČTVRTEK
Simona 

Tamás Pálfalvi – maďarský hráč na trubku koncertuje v doprovodu České filharmonie
Rudolfinum, od 19:30 www  .  ceskafilharmonie.cz

 PÁTEK
Lucie 

Návraty – výstava obrazů výtvarnice Evy Stejskalové, jejímž tématem je člověk a krajina
Galerie pod Palmovkou, do 4. 1. anyart  .  cz/galerie-pod-palmovkou

 SOBOTA
Lýdie 

Knihex 9½ – knižní veletrh malých nakladatelů, spojený s dílnami, promítáním i hudbou
Studio Alta, do 15. 12. www  .  knihex.cz

 NEDĚLE
Radana 

Vánoční cena 2019 (Memoriál Jana Nekoly) – soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích
Národní dům na Vinohradech, od 9:00 www  .  nardum.cz
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V HUDEBNÍM DIVADLE KARLÍN

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně 
divadla, Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, 
obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART  
vč. všech poboček CK Čedok.
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PONDĚLÍ
Albína

Mapa světa Karla Teigeho – výstava připomínající teoretika a zásadní osobnost avantgardy
Zámecká jízdárna v Hluboké nad Vltavou, do 26. 1. www  .  ajg.cz

 ÚTERÝ
Daniel

Václav Neckář a Bacily – vánoční koncert stále populárního zpěváka a jeho kapely
Divadlo Broadway, od 19:00 www  .  divadlo-broadway.cz

 STŘEDA
Miloslav 

Malba III – výstava prací z Ateliéru malířství III, který na AVU vede Michael Rittstein
Galerie Millennium, do 5. 1. www  .  gallerymillennium.cz

 ČTVRTEK
Ester 

Adventní gospely – vystoupení gospelového souboru Stella Jones & The Christmas Singers 
Kostel sv. Anny – Centrum Pražská křižovatka, od 19:30 www  .  prazskakrizovatka.cz

 PÁTEK
Dagmar 

Jaroslav Svěcený – dvojkoncert houslového virtuosa, na programu je barokní hudba
Chodovská tvrz, od 17:30 a 19:30 www  .  chodovskatvrz.cz

 SOBOTA
Natálie 

MINT Market – trh s módou, šperky, designem a delikatesami od českých výrobců a tvůrců
Pražská tržnice, do 22. 12. www  .  mintmarket.cz

 NEDĚLE
Šimon

Betlém z másla – výstava netradičního betlému, možná je i prohlídka muzejní expozice
Muzeum másla v Máslovicích, do 31. 1. www  .  maslovice.cz

 PONDĚLÍ
Vlasta 

Arnošt Paderlík – výstava ke stému výročí narození význačné osobnosti poválečného umění
Klementinum, do 25. 1. www  .  klementinum.com

 ÚTERÝ
Adam a Eva 

Thrivers – vztah technologie a fyzické reality v instalaci uměleckého dua Pakui Hardware
Polansky Gallery, do 11. 1. www  .  polanskygallery.com

 STŘEDA
Boží hod 

Komentovaná prohlídka – historička umění Markéta Čejková provede dílem Milana Grygara
Veletržní palác, od 14:30 www  .  ngprague.cz

 ČTVRTEK
Štěpán 

Memoriál Alfreda Nikodéma – už třiasedmdesátý ročník otužilecké akce v ledové Vltavě
Mezi Střeleckým a Slovanským ostrovem, od 11:00 www  .  otuzilci-praha.cz

 PÁTEK
Žaneta

Listopad 1989 v pražských ulicích – revoluční události na dobových plakátech či fotografiích
Muzeum hlavního města Prahy, do 26. 4. www  .  muzeumprahy.cz

 SOBOTA
Bohumila 

Nesmíme zapomenout – výstava připomínající studenta Jana Opletala a události roku 1939
Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského, do 19. 1. www  .  npmk.cz

 NEDĚLE
Judita

Lazarus – komorní muzikál Davida Bowieho o samotě a naději, plný jeho nesmrtelných hitů
Divadlo Komedie, od 19:30 www  .  mestskadivadlaprazska.cz

 PONDĚLÍ
David 

Blue Monday – v Praze žijící chicagský bluesman Rene Trossman hraje se svou kapelou
U Malého Glena, od 21:00 www  .  malyglen.cz

 ÚTERÝ
Silvestr 

Brouk v hlavě – slavná fraška o žárlivosti a nevěře, hlavní dvojroli hraje Martin Stránský
Divadlo J. K. Tyla v Plzni, od 15:00 a 19:00 www  .  djkt.eu
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Lampáři Pražské plynárenské
Stejně jako v předchozích letech i letos mohou Pražané 
i  návštěvníci hlavního města potkat v adventním čase 
lampáře Pražské plynárenské v dobovém obleku.

  Lampář rozsvěcuje Karlův most

Od 1. do 23. prosince lampář pomocí dlouhé lampářské 
tyče rozsvěcuje plynové lampy na Karlově mostě. Každý 
den vychází od Křížovnického náměstí v čase stmívání 
těsně po  16 hodině, přejde po  jedné straně mostu 
k  Malostranské mostecké věži a  vzápětí se po  druhé 
straně mostu vrací.

  Adventní vycházky s lampářem

Při adventních vycházkách, které na  předvánoční ob-
dobí připravila Pražská plynárenská společně s  Galerií 
hlavního města Prahy, si zájemci budou moci tuto his-
torickou profesi vyzkoušet. Během krátké trasy v okolí 
Pražského hradu je lampář zasvětí nejen do  svého ře-
mesla, ale i do historie plynového osvětlení a pražských 
památek. Čekat bude 12. a  17. prosince v  18 hodin 
u kandelábru v Loretánské ulici, naproti kasárnám hrad-
ní stráže, kde vycházka začíná.

Více informací najdete na @prazskaplynarenskaas
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 STŘEDA
Nový rok 

Novoroční videomapping – Praha vítá nový rok světelnou show na fasádě Národního muzea
Václavské náměstí, 18:15, 19:15 a 20:15 www  .  prague.eu

 ČTVRTEK
Karina

Výtvarná Vysočina – výstava představující tvorbu dvou největších výtvarných sdružení v regionu
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, do 26. 1. www  .  ogv.cz

 PÁTEK
Radmila 

Sovy nejsou tím, čím se zdají být – symbióza člověka a krajiny v malířské divočině Jiřího Hauschky
Galerie Černá Labuť, do 31. 1. www  .  cernalabut.cz

 SOBOTA
 Diana 

Kdybych mohl umřít na Marsu, bylo by to skvělé – výstavba tvorby Barbory Kleinhamplové
Drdova Gallery, do 1. 2. www  .  drdovagallery.com

 NEDĚLE
Dalimil

Znovuotevření Státní opery – slavnostní galakoncert zahájí provoz ve zrekonstruované budově
Státní opera, od 20:00 www  .  narodni-divadlo.cz

 PONDĚLÍ
Tři králové

Señora de Argentina – recitál Radky Fišarové s písněmi z muzikálu Evita nebo repertoáru Edith Piaf
Městské kulturní středisko v Domažlicích, od 19:30 www  .  idomazlice.cz

 ÚTERÝ
Vilma

Spolu – výstava děl Veroniky Psotkové, založených na realistickém figurálním sochařství
Centrum současného umění DOX, do 20. 1. www  .  dox.cz

 STŘEDA
Čestmír 

Zpívá a vypráví Soňa Červená – recitál uznávané sopranistky, zpívá klasiku i skladby svého otce
Divadlo Ungelt, od 19:00 www  .  divadloungelt.cz

 ČTVRTEK
Vladan

Heraldická zvířata očima dětí – výstava představuje výsledky výtvarné soutěže pro děti
Zoologická zahrada hl. m. Prahy, do 31. 3. www  .  zoopraha.cz

 PÁTEK
Břetislav

Povodí Ohře – koncert západočeské rockové kapely, oceněné loni za nejlepší desku roku
Rock Café, od 20:30 www  .  rockcafe.cz

 SOBOTA
Bohdana 

Kvarteto Symfon – koncertní program zahrnuje skladby od renesance až po současnost
Kaple v Korunní, od 14:00 www  .  koncertniklub.cz

 NEDĚLE
Pravoslav 

Václav Havel jako státník i cestující –výstava fotografií s prvním českým prezidentem   
Mezinárodní letiště Václava Havla Praha, do 15. 2. www  .  prg.aero

 PONDĚLÍ
Edita 

Buď moje baby – David Novotný a Vanda Hybnerová v komedii o nesnášenlivosti a lásce 
Divadlo Palace, od 19:00 www  .  divadlopalace.cz

 ÚTERÝ
Radovan 

Ženy na poště – výstava přibližuje působení žen v poštovní službě od první poloviny 16. století
Poštovní muzeum, do 12. 4. www  .  postovnimuzeum.cz

 STŘEDA
Alice

Zrozen pro cello – Tomáš Jamník koncertuje v doprovodu Komorní fihlarmonie Pardubice
Univerzita Pardubice, od 19:00 www  .  kfpar.cz

Leden
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Divadelní premiéry
Venku je nevlídno, do jara daleko, ideální doba zajít do 
divadla, kde vám může buď veselohra zlepšit náladu, 
anebo drama ukázat, že se jiní cítí ještě hůř. V činohře 
novinky sází na divadelní klasiky. Například Divadlo 
na Vinohradech od poloviny prosince uvádí komedii 
Williama Shakespeara Jak se vám líbí. Vztahový pro-
pletenec chápou tvůrci jako ódu na lásku, bláznovství, 
přírodu a zejména prý jako oslavu svobody. Že „sladké 
jsou mnohdy plody protivenství“, poznají v režii Juraje 
Deáka například Jiří Šesták, Tomáš Dastlík, Václav Vydra 
nebo Šárka Vaculíková. Partnerské vztahy se jako diva-
delní námět nevyčerpají ani po stoletích, jak dokládá 
další zimní premiéra v Divadle ABC. Od prosince uvádí 
Smrt obchodního cestujícího, Pulitzerovou cenou 
ověnčené drama Arthura Millera. V nastudování Micha-
la Dočekala se odvíjí příběh muže, který zjišťuje, že na 
sklonku života dosáhl jediného – pro všechny má větší 
cenu mrtvý než živý. V  hlavních rolích se představuje 
Miroslav Donutil a Zuzana Kronerová. Novinky připravi-
ly i pražské scény fyzického a pohybového divadla. Ně-
mecko-skandinávský soubor Strapmania zve na stejno-
jmenné novocirkusové přestavení, které vzniklo přímo 
v  prostoru Jatek78. Diváky ohromí závěsnou akrobacií 
na takzvaných strapsech. Gravitaci na vlastních tělech 
zkoumá také inscenace Tanec a fyzika. Počin tvůrčího 
dua Barbory Látalové a Zdenky Brungot Svítekové uvádí 
v obnovené premiéře od konce ledna Divadlo Ponec. 

 ČTVRTEK
Ctirad

Festival 13+  – divadelní přehlídka nových mimopražských inscenací, které oslovují teenagery
Divadlo v Dlouhé, do 20. 1. www  .  divadlovdlouhe.cz

 PÁTEK
Drahoslav

GO a REGIONTOUR – veletrhy průmyslu cestovního ruchu a turistických možností v regionech  
Brno – Výstaviště, od 16. do 19. 1. www  .  bvv.cz

 SOBOTA
Vladislav 

Nejslavnější české muzikály – koncert s muzikálovými hity Karla Svobody a Michala Davida
O2 arena, od 20:00 www  .  o2arena.cz

 NEDĚLE
Doubravka 

Prostory modernismu – německý malíř Ben Willikens vystavuje obrazy inspirované architekturou
Museum Kampa, do 9. 2. www  .  museumkampa.cz

 PONDĚLÍ
Ilona/Sebastián 

Dřevo, dřívko, dřevíčko – interaktivní výstava ukazuje dětem význam a využití dřeva dříve i dnes
Chvalský zámek, do 2. 2. www  .  chvalskyzamek.cz

 ÚTERÝ
Běla 

Benjamínci a mistři – koncert komorní hudby v podání virtuosů i mladých talentů 
Pražská konzervatoř, od 19:30 www  .  svatkyhudbyvpraze.cz

 STŘEDA
Slavomír

Co vy na to, pane Šmoldas? – talkshow s moderátorem, básníkem a překladatelem Ivo Šmoldasem
Divadlo U Hasičů, od 19:00 www  .  divadlouhasicu.net

 ČTVRTEK
Zdeněk

Beata Hlavenková – koncert nezaměnitelné zpívající pianistky, skladatelky i aranžérky
Palác Akropolis, od 19:30 www  .  palacakropolis.cz

 PÁTEK
Milena 

Festival krátkých filmů – to nejlepší ze zahraničí i Česka, experimentální sekce i noční výběr   
Různá kina v Praze, do 26. 1. www  .  pragueshorts.com

 SOBOTA
Miloš 

Louskáček – pohádková baletní inscenace v nastudování St. Petersburg Festival Balletu
DK Metropol v Českých Budějovicích, od 15:00 www  .  metropol-cb.cz

 NEDĚLE
Zora 

Grand Restaurant Festival – degustace v nejlepších restauracích podle Maurerova výběru
Různá místa, do 29. 2. www  .  grandrestaurantfestival.cz

 PONDĚLÍ
Ingrid

Mozartovy narozeniny – koncert oslavující slavného skladatele a jeho tvorbu
Stavovské divadlo, od 19:00 www  .  narodni-divadlo.cz

 ÚTERÝ
Otýlie 

Broken Rebroken – program Milana Knížáka, Phaerentze a Opening Performance Orchestra  
České muzeum hudby, od 19:30 www  .  nm.cz

STŘEDA
Zdislava

Ivan Ženatý & Martin Kasík – koncertní salon klavírního a houslového mistra
Winternitzova vila, od 19:00 www  .  loosovavila.cz

 ČTVRTEK
Robin 

Martin Hofmann – hostem divadelní talkshow Scénické rozhovory je oblíbený herec
Švandovo divadlo, od 19:00 www  .  svandovodivadlo.cz

 PÁTEK
Marika 

Retrogaming – výstava o počátcích osobních počítačů u nás, se zaměřením na hry a konzole 
Technické muzeum v Brně, do 27. 4. www  .  technicalmuseum.cz
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 SOBOTA
Hynek 

Stará Ukrajina Františka Řehoře – život ve východní Haliči očima českého badatele na výstavě
Národopisné muzeum, do 30. 4. www  .  nm.cz

 NEDĚLE
Nela 

Keane – britskou rockovou kapelu do Prahy přivádí evropské turné k albu Cause and Effect
Forum Karlín, od 20:00 www  .  forumkarlin.cz

 PONDĚLÍ
Blažej 

Pražský poutník – výstava Roberta Guttmanna, pražského naivisty z doby první republiky
Židovské muzeum v Praze, do 23. 8. www  .  jewishmuseum.cz

 ÚTERÝ
Jarmila 

San Giovanni – příběh sv. Jana Křtitele v podání barokního orchestru Collegium 1704
Rudolfinum, od 19:30 www  .  collegium1704.com

 STŘEDA
Dobromila 

Fenomén Jawa – výstava připomíná 90 let činnosti československého motocyklového výrobce
Národní technické muzeum, do 1. 4. www  .  ntm.cz

 ČTVRTEK
Vanda 

Turandot – poslední opera Giacoma Pucciniho na motivy perské pohádky 
Národní divadlo, od 19:00 www  .  narodni-divadlo.cz

 PÁTEK
Veronika 

Jizerská 50 – tradiční běžkařský závod pro profesionální závodníky i amatérské běžce
Start a cíl na stadionu v Bedřichově, do 9. 2. www  .  jiz50.cz

 SOBOTA
Milada 

Comic-Con – festival věnovaný hrám, filmům a seriálům, anime a komiksu i cosplay
O2 universum, do 9. 2. www  .  comiccon.cz

 NEDĚLE
Apolena 

321Jedem! – talk show, v níž se rozhovor může snadno zvrtnout v improvizovanou scénku
Malostranská beseda, od 19:00 www  .  malostranska-beseda.cz

 PONDĚLÍ
Mojmír 

Cirkopolis – festival zaměřený na nový cirkus s prvky tance, divadla a současné hudby
Divadlo Ponec a Palác Akropolis, do 15. 2. www  .  cirkopolis.cz

 ÚTERÝ
Božena 

Prague International Chess Festival – šachový turnaj, v němž se utkají zahraniční i čeští hráči
Don Giovanni Hotel Prague, do 22. 2. www  .  praguechessfestival.com

 STŘEDA
Slavěna

Don't Quijote – umělecký duet dvou životních přátel a výrazných osobností Cirku La Putyka
Jatka78, od 19:30 www  .  jatka78.cz

 ČTVRTEK
Věnceslav 

Zimní prohlídky jeskyní Na Pomezí – krasové jeskyně s krápníky jsou i zimovištěm netopýrů
Jeskyně Na Pomezí v Rychlebských horách, do konce března www  .  caves.cz

 PÁTEK
Valentýn 

Devětsil – výstava připomínající umělecký svaz české výtvarné avantgardy dvacátých let
Galerie hlavního města Prahy, do 29. 3. www  .  ghmp.cz

 SOBOTA
Jiřina 

Josefovský masopust – slavnostní střelba, řemeslný jarmark, soutěž o nejlepší koblihy i průvod
Pevnost Josefov, od 9:30 www  .  pevnostjosefov.cz

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

6    90 dní
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Novorenesanční Národní dům na  Vinohradech, 
vybudovaný v roce 1894, patří k dominantám náměstí 
Míru v  centru Prahy. V  reprezentativním prostředí tří 
velkých sálů se pořádá řada plesů, konferencí, koncertů, 
kulturních akcí a  také výuka tance. Taneční škola 
Národního domu na  Vinohradech je unikátní mimo 
jiné výukou za  doprovodu živé hudby jak v  kurzech 
pro mládež, tak i  pro dospělé. Informace a zápis do 
tanečních kurzů na: www.nardum.cz

Řešení, spolu s telefonickým kontaktem a  adresou, posílejte na: 
soutez@i-prague.info nejpozději do 18. února 2020. 
V předmětu uveďte: Soutěž s Národním domem. 
Účastí v  soutěži dáváte souhlas s uchováním vašich osobních údajů 
po dobu trvání soutěže.

Soutěž s Národním  
domem na Vinohradech

Soutěžní otázka: 
V kterém roce byla založena Taneční škola 
Národního domu na Vinohradech?

a) 1894;  b) 1959;  c) 1989
Soutěž  

s dárkem

  

 NEDĚLE
Ljuba

Krásné madony – výstava středověkých sochařských vyobrazení Matky Boží s Ježíškem 
Klášter sv. Anežky České, do 19. 4. www  .  ngprague.cz

 PONDĚLÍ
Miloslava 

Portrét v Čechách pohledem dvou staletí – výstava představuje díla od klasicismu po dnešek
Císařská konírna na Pražském hradě, do 22. 3. www  .  hrad.cz

 ÚTERÝ
Gizela 

Pocta Zuzaně Navarové – skupina Jazz Elements vzdává hold originální písničkářce
U Staré paní Jazz & Cocktail Club, od 20:00 www  .  oldladys.cz

 STŘEDA
Patrik 

Black Marble – Chris Stewart přijíždí se svým projektem i novou nahrávkou Bigger Than Life
Kasárna Karlín, od 20:00 www  .  kasarnakarlin.cz

 ČTVRTEK
Oldřich 

Makovníky, okravčáky, kocury, brňáky, banďury – výstava přibližující archaickou výrobu obuvi
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře, do 1. 6. www  .  muzeumnj.cz

 PÁTEK
Lenka, Eleonora 

Rebelky – tragikomedie o dvou zralých ženách v nastudování Divadla Bolka Polívky
Divadlo Studio DVA, od 19:30 www  .  studiodva.cz

 SOBOTA
Petr 

Mouvo festival – přehlídka propojující grafický design, animaci a nové technologie
Divadlo Archa, od 21. 2. www  .  mouvo.cz

 NEDĚLE
Svatopluk 

Labutí jezero – přímý přenos z představení Bolšoj baletu v Moskvě do českých kin
Kino Lucerna, od 15:45 www  .  kinolucerna.cz

 PONDĚLÍ
Matěj 

Sportovní fotografie roku 2019 – výstava českých fotografů se zaměřením na sport
Staroměstská radnice, do 29. 3. www  .  sportovnifotografie.eu

 ÚTERÝ
Liliana 

Suzi Quatro – nestorka rokenrolu předvede koncertní show v rámci No Control Tour
Palác Lucerna, od 20:00 www  .  lucpra.com

 STŘEDA
Dorota

Cranach a severozápadní Čechy – výstavní připomínka renesančního malíře a jeho žáků
Galerie a muzeum litoměřické diecéze, do 8. 3. www  .  galerie-ltm.cz

 ČTVRTEK
Alexandr 

David Claerbout: Olympia – projekce simulující rozpad stadionu v průběhu tisíce let
Galerie Rudolfinum, do 12. 4. www  .  galerierudolfinum.cz

 PÁTEK
Lumír

Let It Roll Winter – drum and bassový festival, headlinery jsou Andy C a Wilkinson
Forum Karlín, do 29. 2. www  .  letitroll.cz

 SOBOTA
Horymír

Chimera Black Night – večer zasvěcený black metalu, hrají Forgotten Tomb nebo Infernö
Nová Chmelnice, od 15:00 www  .  novachmelnice.cz

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

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

Pět výherců získá za  správnou odpověď voucher 
v  hodnotě 500 Kč do  restaurací sítě Together, pod níž 
spadá i  moderní česká hospoda Vinohradský parlament 
v Národním domě na Vinohradech.
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Objektivem fotografa Jovana Dezorta. Muzeum 
hlavního města Prahy připravilo výstavu k pětaosm-
desátým narozeninám významného československé-
ho a  českého fotografa-reportéra Jovana Dezorta. 
Reprezentativní výběr obsahuje na sto třicet snímků. 
Stěžejní částí výstavy je soubor z  Prahy padesátých 
až sedmdesátých let. Přináší desítky momentek, 
kratičkých příběhů z  pražských ulic a  náměstí. Neu-
věřitelná pohotovost fotografa dokázala zaznamenat 
okamžiky, které mohou v  hlavě vnímavého diváka 
rozehrát celé sekvence kuriózních, humorných či dra-
matických situací. Výstava si ale všímá i dalších auto-
rových oblíbených témat. Vedle neznámých Pražanů 
a  života města tak představuje i  snímky známých 
osobností české kultury. Nejde ovšem o  stylizované 
ateliérové portréty, ale o bezprostřední záběry. Opo-
menuta není ani Dezortova reportážní tvorba. Při 
práci pro Českou tiskovou kancelář se specializoval 
na fotografie kulturních událostí. Například čtvrt sto-

Jiří Trnka na výstavě i ve filmu. 30. prosince uplyne 
přesně půlstoletí od  úmrtí Jiřího Trnky, zároveň si 
24. února připomínáme den, kdy se  tato významná 
osobnost mnoha výtvarných profesí narodila. Díky 
Trnkovi ožily příběhy, které propojovaly poezii, humor 

Staří mistři ve  Schwarzenberském paláci. Národní 
galerie opět po několika měsících zpřístupnila Schwar-
zenberský palác na  Hradčanském náměstí. Renesanční 
stavba se stala „útočištěm“ Starých mistrů. Galerie tu 
v  nové stálé expozici představuje výběr stovky děl 
od  nejvýznamnějších autorů renesance a  baroka, a  to 
jak z českých, tak dalších evropských zemí. Stálou expo-
zici doplňují dočasné výstavy grafik a kreseb ze stejného 
období. Jako první se do 10. února přestavují mistrovská 
evropská díla v instalaci s názvem Linie, světlo, stín. Kdo 
by se starého umění nemohl nabažit, může ještě zamířit 
do Paláce Kinských. Do 23. února se tu na velké výstavě 
představuje slavný barokní grafik Václav Hollar, tento-
krát ale téměř výhradně jako kreslíř. 

Zajímavé pražské výstavy

letí zaznamenával dění na festivalu Pražské jaro a tři-
cet let ho pojí s hudební soutěží Concertino Praga. Je 
také nositelem významných mezinárodních ocenění, 
v roce 1970 získal Zlatou pečeť na World Press Photo 
v Haagu a o tři roky později Hlavní cenu v celosvětové 
soutěži Mezinárodní organizace novinářů za reportáž 
z  válečného Vietnamu. Výstavu Objektivem Jovana 
Dezorta si je možné v hlavní budově muzea prohléd-
nout do 26. dubna. www.muzeumprahy.cz

i smutek. Jen těžko si lze bez Trnkových ilustrací před-
stavit třeba vyprávění o Broučcích nebo Špalíček veršů 
a pohádek. Spojen je také s počátky českého animova-
ného filmu. U  mnoha příběhů byl zároveň režisérem, 
scenáristou i  výtvarníkem. Loutkovou podobu vtiskl 
pohádkám Jana Wericha, Starým pověstem českým 
i dobrému vojáku Švejkovi. Pod pohádkovými povrchy 
přitom zaznívala často zásadní témata týkající se vztahu 
člověka a techniky, svobody a fantazie i jejich omezení. 
Koneckonců vrcholným dílem jeho tvorby je poslední 
snímek Ruka, podobenství o  totalitní moci. Osobnost 
Jiřího Trnky až do  22. března připomíná výstava V  za-

hradách imaginace. Návštěvníky do  nich zve GASK 
v Kutné Hoře. V první části představí Trnku jako malíře, 
ilustrátora, sochaře, loutkáře a  tvůrce animovaného 
filmu. Druhou část tvoří multimediální projekt Trnkova 
Zahrada 2. Interaktivní instalace vtáhne děti i dospělé 
do  původně knižního příběhu. K  výročí jeho úmrtí 
vznikl také nový dokument. Francouzský filmař Joël 
Fargas a česká spisovatelka a scenáristka Tereza Brdeč-
ková hledají odpověď na otázku, kdo Jiří Trnka vlastně 
byl a jak jeho výtvarné zprostředkování světa zapadlo 
do nelehké doby, v níž žil. Snímek s podtitulem „Nale-
zený přítel“ uvádí kina od konce listopadu. 
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„Já jsem chlapec z Nuslí, kde to všechno bruslí,“ hlásí 
hrdě kluk z básničky Františka Hrubína. V této praž-
ské čtvrti se ale dají v zimě dělat i jiné věci než čekat, 
jestli zamrzne Botič. Inspirací můžou být následující 
zajímavosti o některých nuselských místech. 

Věděli jste například, že do Nuslí chodíval na pivo spiso-
vatel Jaroslav Hašek? A asi mu chutnalo, protože hos-
podu U Bansethů (Banzetů) několikrát zmiňuje i v Osu-
dech dobrého vojáka Švejka. Hlavní hrdina si mimo 
jiné stěžuje, že právě v téhle pivnici „byl bit“. Na Haška, 
který byl mimochodem vyhlášeným flamendrem, tu prý 
dodnes čeká jeho stůl, „svědek skvělých řečnických im-
provizací i polštář pro alkoholem znavenou hlavu“. I když 
není úplně jisté, že půllitr před literárního štamgasta 
stavěl hospodský právě v téhle budově. Původní podnik 
provozoval totiž Alois Banseth, po  němž nese hospoda 
jméno, v  jiném domě, ač také v Nuslích. Na současném 
místě je až od  začátku dvacátého století. „Na  jedno“ 
sem zašel také herec Rudolf Hrušínský, představitel 
filmového Švejka. V  Nuslích totiž žil – a  čtvrti „se drží“ 
i další členové tohoto hereckého klanu. Spojené je s nimi 
Divadlo Na Jezerce. To je také domovskou scénou Jiřiny 
Bohdalové, která se tu od prosince představuje v novince 
Gin Game. Jejím partnerem na  jevišti je Milan Kňažko. 
Osobnosti přitahovalo toto místo už před mnoha sta-
letími. Podle Hájkovy kroniky se sem chodila koupat 
kněžna Libuše se svou dívčí družinou. Pramen, který 
na Jezerce vyvěral, sloužil kdysi také jako zdroj vody pro 
Vyšehrad, kam byl odváděn dřevěnými trubkami. Zatím-
co takzvaná Libušina lázeň patří k  mýtům, pochybovat 
nelze o tom, že na Jezerce své působiště našla v sedm-
desátých letech Československá televize (její nástupce, 
Česká televize, má sídlo na nedalekých Kavčích horách, 

Příběhy pražských čtvrtí: Nusle
které ovšem z  velké části spadají do  Podolí). Na  zdej-
ším pracovišti experimentovala s  barevným vysíláním, 
v  době sametové revoluce studio využívaly zahraniční 
štáby. Jejich novináři pravděpodobně vůbec netušili, 
že pracují nedaleko místa, které má zásluhu na  vzniku 
české hymny. I když takříkajíc přes koleno. Právě v Nus-
lích se totiž konala fidlovačka, tedy slavnost pražských 
ševců, která inspirovala Josefa Kajetána Tyla k  napsání 
stejnojmenné zpěvohry s podtitulem „žádný hněv a žád-
ná rvačka. A  tak 21. prosince 1834 při premiéře (už ne 
v  Nuslích, ale ve  Stavovském divadle) poprvé zazněla 
píseň Kde domov můj, na  melodii Františka Škroupa 
a v tklivém podání slepého houslisty. Šlágrem se tehdy 
stala i skladba Kde je sládek, tam je mládek, kterou ve hře 
pějí zástupci  Nuselského pivovaru. Tylovo jméno navíc 
původně neslo dnešní Divadlo Na Fidlovačce, jež v blíz-

Nusle v číslech: Nusle zabírají katastrální území 
o rozloze 2,85 km2 a žije tu zhruba 31 tisíc oby-
vatel • Nuselský most, který zkracuje cestu přes 
Nuselské údolí, je 485 metrů dlouhý a 26,5 me-
trů široký; jeho průměrná výška nad údolím 
dosahuje 42,5  metru; při statické zatěžkávací 
zkoušce v roce 1970 po něm projelo přes šedesát 
tanků • Nusle od Vinohrad odděluje 182 takzva-
ných nuselských schodů. 

kosti někdejších ševcovských poutí stojí. Nejznáměj-
ší hru národně uvědomělého dramatika na  aktuálním 
repertoáru sice nemá, ale z  nových uvedení zve třeba 
na  transgenderový příběh Dánská dívka, jehož filmová 
verze získala Oscara, nebo moderní frašku Kdo je pan 
Schmitt? Zatímco k  Divadlu Na  Fidlovačce trefí zřejmě 
každý (jmenuje se tak koneckonců i zastávka tramvaje), 
najdou se v Nuslích i místa, o nichž mnoho lidí neví. Jed-
no takové se skrývá mezi Čiklovou ulicí a železniční tratí. 
V  dobách první republiky tu působil jeden z  největších 
pražských kamenosochařských ateliérů vedený Karlem 
Novákem. Vznikly tu třeba model sochy Radegasta, která 
je osazena na Radhošti, pro sochaře Albína Poláška, nebo 
model památníku padlých Pražanů, na  němž pracoval 
Josef Mařatka. V padesátých letech byla sochařská dílna 
znárodněna a  po  čase se z  bezprizorních prostor stalo 
jedno z pracovišť Krátkého filmu, konkrétně studio pod 
vedením Břetislava Pojara. Právě tady se dva medvědi 
„potkali u  Kolína“ a  Pat s  Matem předváděli kutilskou 
sebedestrukci. Později výroba loutkových filmů přešla 
na Barrandov a místo je dnes ve vlastnictví soukromého 
podnikatele, který se rozhodl vrátit místu genius loci 
a vytvořit zde uměleckou zahradu se sochami a dalšími 
díly z někdejšího Novákova ateliéru. Toto venkovní lapi-
dárium je přístupné po domluvě. 
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Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  www.facebook.com/NRpraha

VÝSTAVY 
Galerie v přízemí a ve věži

NOVOMĚSTSKÝ ADVENT  
30. 11. – 1. 12. / nejen pro rodiny s dětmi

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 2020 
13.1. / nutná rezervace

ŘEMESLA ŽIVĚ  
12.  – 13. 2. / dny řemeslných workshopů

Praha 2019
od 24. prosince

Betlémy

tlemy2016_inz_64x131mm_CZ_K2.indd   1 15.11.2016   15:47:28inz_64x97.indd   1 25.11.19   11:40
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BOŘEK  ŠÍP EK

RETROSPEKTIVA

GALERIE TANČÍCÍ DŮM
13. 11. 2019 – 22. 3. 2020

www.gelerietancicidum.cz

www.festival-opera.cz

Nejlep‰í operní inscenace
z âeské a Slovenské republiky

opût v Praze!
Národní divadlo, Stavovské 

divadlo, Státní opera ad.

in-prague-20-64x131  18.11.2019 16:39  Stránka

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)

Devětaosmdesátej Revisited
Hudební události roku 1989, kdy se popkultura pojila  

s velkými dějinami

do  
února
2020
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The Year
of The Rat Tour
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TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
2020/2021

Národní dům na Vinohradech
živá hudba, v centru Prahy

SLEVY páry/skupiny

www.nardum.cz

NDV_TS_64x64_03.indd   2 20/11/19   17:55

■ Poloha v srdci Prahy, nádherný výhled ■ 
■ Příjemná atmosféra podtržená tóny klavíru ■ 

■ ■
 ■ Vybraná vína, zákusky ■

Legendární Kavárna Slavia dnes?

www.cafeslavia.cz

12    90 dní
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KOUZLO PRVNÍ 
REPUBLIKY  
JE TU PRO VÁS  
PO CELÝ ROKwww.zamek-mnisek.cz

Zámek v Mníšku pod Brdy

12.–15. 12. 2019
SVD_18_64x30,5mm.indd   1 21.11.18   11:24

www.holidayworld.cz 
www.zajezdyzamilion.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM:

PARTNERSKÝ REGION

13. – 16. 2. 2020

souběžně s 8. ročníkem mezioborových veletrhů obnovy, financování a využití

!!! POZOR !!!   
NOVĚ

PRAHA – LETŇANY

OBJEVUJTE 
NĚMECKO,  
JEHO JAZYK  
A KULTURU

Goethe-Institut
Masarykovo nábřeží 32
110 00 Praha 1
goethe.de/praha
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S  posledním říjnovým dnem sice skončila hlavní 
návštěvnická sezona, ne všechny památky ale do-
držují „zimní spánek“. Některé hrady a  zámky mají 
otevřeno téměř celoročně, jiné zvou alespoň ještě 
na jednorázové akce v době adventu. Než se vydáte 
na  prohlídku, návštěvní časy si vždy raději ověřte, 
zejména v době vánočních svátků.  
 
Zbiroh na  Rokycansku je takzvaně 2v1: původně hrad 
přestavěný na  zámek. Prohlídka seznamuje s  historií 
od  vzniku na  konci dvanáctého století až po  nedávné 
časy. Velkým překvapením zřejmě není, že na  Zbirohu 
pracoval Alfons Mucha na  slavném obrazovém cyklu 
Slovanská epopej. Dvacet velkoformátových pláten si 
momentálně nikde prohlédnout nelze, jsou uloženy 
v  depozitáři v  Galerii hlavního města Prahy. Naopak ze 
Zbirohu se nemohlo ani hnout šest českých pánů, které 
po bitvě na Bílé hoře místo popravy čekal doživotní žalář 
právě na tomto hradě. Příliš známo asi také není, že tato 
památka se může chlubit nejhlubší zámeckou studnou 
v  Evropě, dosahuje úctyhodných 163 metrů. Štáb SS, 
který zde za druhé světové války sídlil, v ní ukryl část své-
ho archivu, další tajemství pravděpodobně ještě skrývá.  
Na  zimu své brány nezavírá ani hrad Loket v  Karlovar-
ském kraji. Své jméno (stejně jako blízké město) dostal 
podle tvaru Ohře, v místě, kde se nad řekou tyčí, se totiž 
říční koryto podobá ohnuté paži. „Lze jej ze všech stran 
obdivovat jako krajinářské umělecké dílo,“ zapsal si bás-
ník J. W. Goethe o tomto místě, které navštívil v den svých 
čtyřiasedmdesátých narozenin. Unesen byl výletem zřej-
mě o to více, že společnost mu dělal mladičká Ulrike von 
Levetzow, jeho pozdní láska. Rozporuplnější vzpomínky 
měl na Loket český král a římský císař Karel IV. Jako malý 
byl vězněn v  tamních hradních sklepeních, o  pár let 

Hrady a zámky lákají na prohlídky i v zimě
později, kdy už byl na  hradě dobrovolně, byl podle le-
gendy u toho, když pes při lovu náhodně objevil termální 
pramen. Jeho léčivé účinky na sobě Karel sám vyzkoušel 
a  pak kázal založit u  vřídla lázně, pozdější Karlovy Vary. 

Advent na  hradech a  zámcích. Například hrad 
a zámek Jindřichův Hradec o víkendu 7. a 8. pro-
since zprovozní pět set let starou černou kuchyni. 
Na  Křivoklátě o  týden později zvou na  audienci 
u  krále Přemysla Otakara II. Zámek Kunštát po-
řádá každou neděli adventní koncert. O Štědrém 
večeru můžete zajít na půlnoční mši do zámecké 
kaple na Bečově. Na Štěpána lze navštívit hrady 
Bouzov či Buchlov. Silvestrovský program chys-
tají hrad Šternberk nebo zámky Velké Losiny 
a Kynžvart.  

Pokud se tedy na Lokti zalíbilo Goethovi i Karlu IV., mohlo 
by se na něm zalíbit i vám. Návštěvníkům nabízí expozice 
porcelánu, zbraní i  útrpného práva v  prostorách bývalé 
věznice. Vystaven je tu také kus největšího známého 
meteoritu, který kdy dopadl na území Česka. Konkrétně 
prý v roce 1422 přímo na nádvoří hradu. Tehdy měl být 
velký jako koňská hlava a vážit přes sto kilo. Za třicetileté 
války ho ukryli v hradní studni z obavy, že vzácný kámen 
ukradnou Švédové. Nestalo se tak, nicméně i tak byl pů-
vodní meteorit rozdělen. Další části jsou uloženy ve Vídni, 
v  Praze a  Sokolově. Zimou se nenechají odradit ani dva 
zámky, které patří k návštěvnicky nejoblíbenějším. Vydat 
se za nimi můžete na jih – Moravy a Čech. Zámek Lednice 
svým jménem k prohlídce přímo vybízí, i když v lednu má 
zrovna zavřeno. Ovšem prosincové a  únorové víkendy 
si lze projít jak téměř devadesátimetrový skleník, který 
vás přenese do exotického tepla, tak reprezentační sály. 
Čínský pokoj, modrý taneční sál či červený kuřácký salon 
sloužily majitelům Lednice při společenských akcích. 
Zámek Valtice má přes zimu zavřeno, stejně jako další 
stavby v Lednicko-valtickém areálu, procházce po parku 
ale nic nebrání. Navíc si je v areálu možné zabruslit, pokud 
zdejší rybníky a slepá ramena řeky Dyje zamrznou. Jiho-
česká Hluboká připravila pro návštěvníky dokonce spe-
ciální zimní prohlídkovou trasu. Do  konce března si tak 
mohou projít soukromá apartmá, která obývaly poslední 
čtyři generace majitelů hlubockého panství. Nahlédnete 
do  lovecké jídelny, obývacího pokoje, kuřáckého salonu 
i  ložnice. Šlechtické soukromí poodkrývá také Sychrov. 
Novogotické sídlo z devatenáctého století stojí v Liberec-
kém kraji. Zatímco je venku sychravo, zájemci se mohou 
ohřát mimo jiné v  Královském apartmá, v  jehož honos-
ném interiéru přespával francouzský král či rakouský císař. 
Přístupná je i expozice historických panenek. 
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Správná odpověď na soutěžní otázku 
z minulého vydání: 

soutěž s Divadlem Na Jezerce: 
Pianistu hraje Václav Tobrman.

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

Okénko do jara

Kam v Praze

Výstava orchidejí  www  .  botanicka.cz

Festival dokumentů o lidských právech Jeden 
svět www  .  jedensvet.cz

Přehlídka historických vozů Grand Veteran 
 www  .  grandveteran.cz 

Výstava ke 350. výročí úmrtí malíře 
Rembrandta  www  .  ngprague.cz

Koncert Jan Garbarek Group  www  .  pjmusic.cz

Festival francouzského divadla Sněz tu žábu
 www  .  sneztuzabu.cz

Premiéra baletu Spící krasavice ve Státní opeře
 www  .  narodni-divadlo.cz

Koncert Nicka Cavea www  .  fource.cz

Co se chystá mimo Prahu

Pocta Bohuslavu Martinů v Plzni 
 www  .  dumhudbyplzen.cz

Premiéra hry U Hitlerů v kuchyni v Pardubicích 
  www  .  vcd.cz

Jarní hrnčířské trhy v Berouně 
 www  .  mesto-beroun.cz

Noc literatury po celé ČR www  .  nocliteratury.cz

Výstava Mezi přírodou a civilizací v Liberci
 www  .  ogl.cz

Řešení soutěže ze strany 7 spolu s kontaktními údaji
posílejte do 18. února na e-mailovou adresu:  

soutez@i-prague.info

Portál hlavního města Prahy:
www  .  praha.eu 

Tipy na dovolenou a výlety:
www  .  kudyznudy.cz 

www  .  doprirody.com

www  .  vyletnik.cz 

Klub českých turistů:
www  .  kct.cz 

Turistický průvodce po ČR: 
www  .  atlasceska.cz 

Cyklistické trasy ČR: 
www  .  cyklotrasy.cz 

Internetový portál pro volný čas: 
www  .  kdykde.cz 

Informace o jízdních řádech: 
www  .  jizdnirady.cz 

Užitečné  
odkazy

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

www  .  prague.eu

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

www  .  czechtourism.cz 

Informační střediska Pražského hradu
◗ druhé a třetí nádvoří

www  .  hrad.cz 

Dopravní podnik hl. m. Prahy: 
◗ Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1
◗ Metro Můstek, Praha 1
◗ Hlavní nádraží, u vstupu do metra C, Praha 2
◗ Metro Anděl, Praha 5
◗ Letiště Václava Havla, Terminál 1 a 2, Praha 6
◗ Metro Hradčanská, Praha 6
◗ Metro Nádraží Veleslavín, Praha 6

www  .  dpp.cz

Informační 
střediska

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

90 dní    15



90 dní v Praze 
vydání zima 2019/2020
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

• uzávěrka tohoto čísla byla 
16. 11. 2019

• uvádíme v té době dostupné 
informace

• změny programů, termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny

Foto: Jatka78 (Julius Erdmann); Divadlo na 
Vinohradech (Lenka Faltýnová); Národní galerie 
Praha (Helena Fikerová); Cinemart; GASK; Flickr 
(Karel Macalik, Thomas Cat – CC BY 2.0), 
Wikimedia Commons (Honya – CC BY-SA 3.0); 
Pixabay License (mtajmr, peter89ba, larahcv, 
Vined), Czechtourism a obchodní partneři 
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