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Turistická informační centra najdete ve středu Prahy i na 
mezinárodním letišti:

•  Staroměstská radnice – Staroměstské náměstí 1, 
Praha 1, denně 9 – 18; dispečink průvodců – všední dny 
9 – 18, víkendy 9 – 17

• Na Můstku – Rytířská 12, Praha 1, denně 9 – 19

•  Václavské náměstí – roh Václavského náměstí 
a Štepánské ul., Praha 1, denně 10 – 18 (do 14. 3. 2017 
zavřeno)

•  Letiště Václava Havla Terminál 1 (příletová hala) 
denně 8 – 20

• Letiště Václava Havla Terminál 2 – denně 8 – 20

•  Staroměstská radnice
Od 1. dubna do podzimu 2017 bude z důvodu rekonstrukce 
uzavřen ochoz věže Staroměstské radnice. Jako náhrada 
za uzavřenou vyhlídku bude po dobu oprav součástí 
vstupenky do Staroměstské radnice výstup na věž 
Novoměstské radnice na Karlově náměstí. Interiéry radnice 
zůstanou i nadále přístupné, opravy se v r. 2017 nedotknou 
ani orloje. 

www.prague.eu

Prague City Tourism 
je tu pro vás!

Velikonoce 
s průvodcem
Přidejte se k nám při Velikonoční procházce Prahou, kdy 
si vedle krásy Starého Města budeme povídat zejména 
o pražských Velikonocích s jejich tradicemi. Připomeneme si, 
proč se středě říká Škaredá, čtvrtku Zelený, co se v Praze na 
Velikonoce peklo, jedlo a jak probíhala ta správná koleda.

Datum: pátek 14. a sobota 15. dubna 2017 ve 14.00

Místo srazu: Staroměstská radnice – turistické informační 
centrum

Trasa: Staroměstské náměstí – bazilika sv. Jakuba – Prašná 
brána – Stavovské divadlo – kostel sv. Jiljí – Melantrichova 
ulice – kostel Panny Marie Sněžné

Cena: 300 Kč/osoba

Pořádá: Prague City Tourism

ávová scéna v Praze 
se za poslední roky 
posunula neuvěřitelně 
rychle dopředu. Vedle 
stálic s dlouholetou 

historií vznikají stylové nové 
podniky i místa vysloveně 
zaměřená na výběrovou kávu 
a její zpracování. Náš průvodce, 
obsahující krátké anotace, 
bohatý obrazový materiál 
i praktickou mapu, vás na 
50 stranách provede současnou 
pražskou kavárenskou scénou.

Brožurka je zdarma k vyzvednutí 
na našich informačních centrech 
nebo ke stažení na webu 
www.kavarny.prague.eu.

Z

UVNITŘ:
• Kalendář akcí
•  Seznamte se: Smíchov 
•  Kvetoucí oázy Prahy
•  6 tipů, kam za 

(trochu jinou) kulturou

... A DALŠÍ

S mapami a průvodci 
Prague City Tourism budete 
v Praze jako doma!

www.prague.eu

...a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich 
návštěvnických centrech, kde vám i rádi poradíme.

© Prague City Tourism
Arbesovo nám. 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ

redakční uzávěrka: 20. 2. 2017
změna vyhrazena

www.praguecitytourism.cz

Zlatý Anděl - komeční centrum na Smíchově dle 
návrhu Jeana Nouvela.

JAK SE TAM DOSTANETE

Metro B – Anděl nebo Smíchovské nádraží

Tramvaje 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21 (noční linky 54, 58 

a 59)

Chcete si sami projít Vinohrady, Karlín či další pražské 
čtvrti mimo centrum, objevit jejich nenapodobitelné 
kouzlo a pokochat se panoramatickými výhledy? 
Vyzvedněte si naši brožuru Pět pražských procházek, 
která je zdarma k dispozici v našich návštěvnických 
centrech nebo si ji stáhněte z našeho webu 
www.prague.eu.

Kavárna co hledá jméno (Stroupežnického 10)
Bývalou truhlárnu proměnila parta nadšenců 
v originální kavárnu s galerií zaměřenou na mladé 
umělce. Domácí dobroty doplňuje nabídka pop-up 
bister. 

Kofárna Café (Zborovská 60)
Vydejte se na cestu kávovým světem s kávou 
z místní pražírny. Těžko odoláte i lákavé nabídce dortů 
a čerstvých sendvičů. 

Českavárna Portheimka (Štefánikova 12)
Útulná kavárna s vlastní pražírnou v letohrádku 
Portheimka zve k posezení i na venkovní zahrádce.  

FUTURA (Holečkova 49)
Galerie FUTURA se zaměřuje na prezentaci děl domácího 
i zahraničního současného umění. V její zahradě jsou 
trvale instalovány sochy Brown-nosing od Davida Černého. 

Radlická Kulturní Sportovna (Za ženskými 
domovy 5)
Bývalá nádražní budova je dnes atraktivním cílem nejen pro 
mladé, kteří se rádi baví hudbou, sportem, divadlem nebo 
nakupují na designových marketech. 

Jazz Dock (Janáčkovo nábřeží 2)
Klub laděný hlavně do rytmu jazzu a blues takřka splývá 
s hladinou Vltavy. Do dobré nálady vás kromě muziky 
dostanou také nápojové speciality z místního baru.  

Bejzment (Lesnická 8)
Chcete-li ochutnat Ameriku, 
pak jste na správné adrese. 
Originální burgery doporučuje 
sám Jack Daniel’s i motorkáři 
z Harley Davidson Prague.

Prolog (Nádražní 108)
Elegantní bar s interiérem v art deco stylu 
servíruje originální i klasické koktejly 
z exkluzivních destilátů. Kaviár, ústřice nebo 
steaky si tu můžete objednat i po půlnoci. 

Modrý zub (Stroupežnického 14)
Nechte se pozvat na gastronomický výlet do slunného 
Thajska. Populární Modrý zub se prezentuje jako nejlepší 
místo v Praze, pokud jde o „opravdu thajská jídla“.

Wine Food Market (Strakonická 1)
Ve specializované italské tržnici s rybárnou se dobře 
najíte, ale i nakoupíte. Večer zde bývá příjemně rušná 
atmosféra, která opravdu připomene Itálii. 

Vinograf Anděl (Radlická 3185/1C)
Neformální bar, kde můžete zkusit vína z Česka i ze světa 
a něco menšího k zakousnutí. Po páté oblíbený cíl 
zaměstnanců nadnárodních  ̄rem, kterých je v okolí celá řada.  

Home Kitchen (Radlická 3185/ 1B)
V ležérním bistru se budete cítit skoro jako doma. V polední 
nabídce nechybí tradiční česká jídla včetně těch sladkých, 
ani populární obložené chleby a saláty. Vynikající káva.  

Manú Risto & Lounge (Dětský ostrov 25)
Luxusní restaurace na břehu Vltavy vás oslní 
středomořskou kuchyní. Neméně oslnivý je výhled na 
Vltavu, Tančící dům a nábřeží.

 Obchodní centrum Nový Smíchov (Plzeňská 8)

Nakoupíte zde takřka cokoli - potraviny, módu a doplňky, 
knihy nebo elektroniku. V nejvyšším patře sídlí multikino 
Cinema City.

Lanovka NH Hotel Prague City (Mozartova 1)
Jednou z méně známých atrakcí Smíchova je lanovka, 
která vás přímo z hotelového lobby zdarma vyveze na 
vrchol parku Mrázovka.   

Prague City Tourism (Arbesovo náměstí 4)
Pro bezplatné mapy města a tematické brožury zajděte 
do sídla agentury Prague City Tourism. Na recepci koupíte 
i suvenýry z Prahy.

Království železnic (Stroupežnického 23)
Nejen děti budou nadšeny dvěma podlažími miniaturních 
železnic včetně stále rostoucího modelu České republiky 
s replikami historických měst, hradů a dalších památek. 

Antikvariát Anděl (Stroupežnického 32)
Antikvariát v bývalé synagoze nabízí kromě knih všech 
žánrů také gra  ̄ky a vzácné tisky.  

Seznamte se: 

SMÍCHOV

Dnešní Smíchov je víc než kdy jindy přesným 
obrazem svého jména – není na něm nic 
k smíchu, ale „smíchali“ se tu jak lidé, tak 
architektonické styly či krajinné prvky.  Tato 
rozsáhlá, rušná čtvrť na levém břehu Vltavy nyní 
už jen v náznacích připomíná své průmyslové 
začátky. Baroko, secese či neorenesance tu žijí 
v symbióze s moderními stavbami, 
kancelářskou zástavbu střídají překrásné parky 
s výhledy, starousedlíci se zde mísí 
s nákupychtivými návštěvníky a pracovníky 
nadnárodních  ́rem, které zde sídlí. 

Procházku po Smíchově začněte třeba v bývalé hraběcí 
zahradě Kinských, jednom z nejkrásnějších, ač méně 
známých pražských parků. Jeho svažitý terén protkávají 
křivolaké stezky vedoucí přes Petřín až k Pražskému 
hradu. Objevíte tu spoustu romantických zákoutí – jezírka 
s umělými vodopády a nespočet vyhlídek na Staré a Nové 
Město i Smíchov samotný. Dominantou parku je půvabný 
letohrádek Musaion s expozicí věnovanou českému 
folklóru a tradicím. Výše ve svahu stojí roubený kostelík sv. 
archanděla Michaela, jenž byl roku 1929 rozebraný převezen 
vlakem z Podkarpatské Rusi jako dar nově vznikajícímu 
národopisnému muzeu. Dovnitř se dostanete jen v čase 
pravoslavných bohoslužeb, tj. každou neděli v 10 hodin. 
Kinského zahrada je i oblíbeným cílem rodin s dětmi. Jsou 
tu hned dvě hřiště – jedno se skluzavkami najdete v kopci 
poblíž pravoslavného kostelíka, další leží na dosah vstupní 
brány z náměstí Kinských. 

Rozlohou skromnější je blízký park Sacré Coeur. Vyplatí se 
sem vážit cestu, chcete-li se na Prahu podívat z nadhledu, 
uspořádat piknik nebo protáhnout tělo ve venkovním  ̄tness. 
Děti se rády zabaví na důmyslných prolézačkách či dlouhé 
skluzavce. 

Okolí stanice metra Anděl je administrativním, zábavním 
a nákupním centrem Smíchova. Místo nese jméno po domě 
U Zlatého anděla, jehož freska zdobila nároží. Stával tu 
i rozlehlý areál továrny rodiny Ringho  ́erů, který byl 
největším podnikem na výrobu vlaků a tramvají v bývalé 
rakousko-uherské monarchii. Bývalé průmyslové objekty 
nahradily na konci minulého století obchodní centrum Nový 
Smíchov, kancelářské stavby s multikinem nebo nárožní 
budova Zlatý Anděl, dílo Francouze Jeana Nouvela. Skleněný 
plášť domu zdobí postava anděla a úryvky z děl v Praze 
působících literátů - Franze Kafky, Rainera Marii Rilkeho, 
Gustava Meyrinka nebo Guillauma Apollinaira.

Jen pár stovek metrů odtud leží nenápadná usedlost 
Bertramka, kde během svých pražských návštěv pobýval 
Wolfgang Amadeus Mozart. Právě zde roku 1787 vznikla jeho 
slavná opera Don Giovanni, která byla pod taktovkou autora 
poprvé uvedena v dnešním Stavovském divadle. Mozartovi 
hostitelé, manželé Duškovi, jsou společně s dalšími 
osobnostmi pražského hudebního života 18. a 19. století 
pochováni na nedalekém Malostranském hřbitově, který 
patří k nejpůvabnějším v Praze. 

Postindustriální, 
překvapivý a pestrý 
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DOPORUČENÉ PODNIKY K pozoruhodným stavbám Smíchova patří i letohrádek 
Portheimka. V bývalém obydlí architekta Kiliána Ignáce 
Dientzenhofera, projektanta nejkrásnějších barokních chrámů 
Prahy, dnes sídlí městská galerie a pořádají se tu koncerty 
vážné hudby. V jeho sousedství se k nebi vzpínají věže 
majestátní neorenesanční baziliky sv. Václava 
z 19. století. Dál proti proudu Vltavy se pak rozprostírá 
největší průmyslový pivovar v Praze pojmenovaný podle 
zdejšího ležáku Staropramen. Pivo tu vaří už od roku 1869 
a jeho historii i chuť nejlépe poznáte v místním 
návštěvnickém centru. Stranou vaší pozornosti by neměla 
zůstat ani smíchovská náplavka, kde se hned zjara 
pravidelně konají gastronomické festivaly. 
A třeba právě odtud můžete plánovat své cesty do dalších 
částí Prahy. 

Kvetoucí oázy Prahy6 tipů, kam za 
(trochu jinou) kulturou Nechte se okouzlit jarní Prahou, kdy se zdejší 

zahrady a sady probouzejí ze zimního spánku 
a dávají na odiv svou barevnou krásu. Přinášíme 
vám čtyři tipy, kde ji spolehlivě nalézt.

Petřínská zahrada Květnice je pro svou romantickou náladu 
vyhledávaným cílem zamilovaných. Za nenápadnou kovovou 
brankou ukrývá množství rododendronů, talovínů, ladoňek, 
azalek, tulipánů nebo něžných pomněnek. Leží nadosah 
Štefánikovy hvězdárny, kde můžete po západu slunce pro 
změnu obdivovat noční oblohu. 

Dalším půvabným místem, kde můžete během svých toulek 
Malou Stranou spočinout, jsou Vojanovy sady, do nichž 
vstoupíte z ulice U Lužického semináře. Původně klášterní 
zahrada vás uvítá vůní rozkvetlých hrušní, jabloní nebo 
magnólií. Usazeni pod korunami stromů tu můžete tiše 
pozorovat vznešené pávy. 

Botanickou zahradu Univerzity Karlovy na Albertově 
zjara krášlí drobné květy krokusů a narcisů, ale i vzácné 
prvosenky japonské, magnólie či citroničník trojlistý. Zdejší 
skleníky lákají k výletu za exotikou – v expozici tropických 
a subtropických rostlin uvidíte třeba kávovník nebo 
skořicovník.

Flóru takřka všech kontinentů poznáte v Botanické zahradě 
v Troji. Projít se můžete třeba meditativní japonskou 
zahradou, prohlédnout si rostliny typické pro oblast 
Středomoří nebo se vydat na průzkum lesních porostů 
východní Asie a Severní Ameriky. Nechybí tu ani rostliny 
typické pro severoamerickou prérii či polopoušť. V březnu tu 
můžete zhlédnout výstavu orchidejí, v dubnu se v tropickém 
skleníku Fata Morgana líhnou pestrobarevní motýli. 

orientovat se v pražském kulturním dění 
může být někdy trochu oříšek. Přinášíme 
vám několik tipů na místa, která leckdy 
stojí stranou mainstreamového zájmu. Na 

místa, kde múzy nikdy nechodí spát…

Jatka78
Pražská tržnice (haly 7 a 8) / Bubenské nábřeží 13, 
Praha 7 – Holešovice / www.jatka78.cz
Speci  ̄cký multifunkční prostor na místě bývalého areálu 
jatek se velmi rychle etabloval na kulturní mapě Prahy. 
Kromě divadelního sálu zde naleznete i galerii, bar či 
tréninkovou halu. Jatka78 se staly domovskou scénou 
souboru Cirk La Putyka, který se profesionálně věnuje 
novému cirkusu. Žánru, který překračuje hranice mezi 
akrobacií, moderním tancem a sportem. Novocirkusová 
představení jsou charakteristická nejen profesionalitou 
v jednotlivých divadelních a cirkusových číslech, ale 
i tématem, příběhem či sdělením. 

Dům fotogra  ́e
Revoluční 5, Praha 1 – Staré Město / www.ghmp.cz
Malý velký dům ve správě Galerie hlavního města Prahy stojí 
tak trochu neprávem ve stínu ostatních galerijních objektů 
a návštěvnického zájmu. Přitom zdejší výstavní projekty 
zaměřené na prezentaci české i světové fotogra  ̄e jsou opravdu 
dobře zpracované. Aktuálně zde můžete navštívit průřez
fotogra  ́ckou tvorbou Karla Kuklíka, který propojuje tendence 
informelu, abstrakce i surrealismu do působivých kompozic.

MeetFactory
Ke Sklárně 15, Praha 5 – Smíchov / www.meetfactory.cz
Líheň pražské alternativní kultury a inkubátor originálních 
uměleckých nápadů. MeetFactory je klubem, divadlem 
a galerií v jednom. Za jejím úspěchem stojí renomovaný 
český umělec David Černý, který se podílel i na její 
nezaměnitelné podobě. Hudební dramaturgie se zaměřuje 
převážně na mezinárodní nezávislou hudební scénu, 
ta divadelní pak na interpretaci současných próz 
a experimentální mezioborové projekty. V galerijní části 
naopak můžete vidět původní kurátorské projekty, instalace 
a site-speci  ̄c projekty.

VNITROBLOCK
Tusarova 31, Praha 7 – Holešovice / www.facebook.com/
vnitroblock
Pražské Holešovice se zejména v posledních měsících staly 
epicentrem kreativních podniků, do kterých se jezdí i přes půl 
města. Čerstvým příkladem může být právě VNITROBLOCK 
– neotřelý multifunkční prostor s puncem industriální 
atmosféry, kde si můžete dát kávu, koupit originální oblečení 
i designové propriety do bytu nebo se podívat na zajímavou 
výstavu současných umělců. Leckdy se tu konají 
i prezentace nových módních kolekcí či rozmanité workshopy. 
Připočteme-li k tomu fakt, že celý projekt je na světě teprve 
několik měsíců a stále se vyvíjí, myslíme, že v letošním roce 
se máme (máte!) na co těšit. 

DOX
Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice / www.dox.cz
„V době, kdy stále více lidí myslí nebezpečně stejným 
způsobem, schopnost umění znejistit třeba jen na chvíli 
naše obvyklé způsoby vnímání může být jeho největším 
přínosem.“ Motto galerie hodně naznačuje o jejím pro  ̄lování. 
Prostřednictvím výstav současného mezinárodního a českého 
umění otevírá DOX aktuální témata a diskuzi o nich dál rozvíjí 
pomocí doprovodných akcí a vzdělávacích programů. Samotná 
přestavba budovy ze staré továrny na multifunkční prostor 
je ukázkou špičkové světové architektury, o čemž svědčí 
i nominace na prestižní Mies van der Rohe Award. Kromě 
rozsáhlých výstavních prostor galerii doplňuje i kavárna, 
knihkupectví a designový obchod. Nově lze také na střeše DOXu 
zaplout do netradiční dřevěné vzducholodi Gulliver, která je 
primárně místem pro setkávání současného umění a literatury.

La Fabrika
Komunardů 30, Praha 7 – Holešovice / www.lafabrika.cz
Víceúčelový kulturní prostor v pražských Holešovicích vznikl 
propojením, přestavbou a dostavbou několika továrních 
objektů z počátku 20. století. Industriální původ propůjčuje 
La Fabrice zvláštní půvab a originalitu. Originalita se otiskla 
i do zdejších divadelních projektů, které balancují na hranici 
nového cirkusu, fyzického i pohybového divadla a různých
experimentů.

www.kavarny.prague.eu
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Pražské jaro 
12. 5.–2. 6. / Obecní dům, Rudol  ́num a další místa / Praha 
Mezinárodní hudební svátek nabízí 45 koncertů, které osloví jak milovníky velkého orchestrálního zvuku, tak 
obdivovatele hudby komorní. Zazní díla současná, ale i skladby ověřené časem. Festival tradičně zahájí Smetanova Má 
vlast, která zazní v podání Vídeňských  ́lharmoniků v čele s dirigentem Danielem Barenboimem. V průběhu festivalu 
se můžete těšit například na Toronto Symphony Orchestra, houslistu Maxima Vengerova a Orchestre de Paris 
s dirigentem Thomasem Hengelbrockem. Krzysztof Penderecki pak festival ukončí svojí vlastní symfonií Sedm 
bran jeruzalémských. Zahajovací koncert bude dne 12. května od 20.00 živě přenášen na ostrově Kampa.

Pražské jaro 
12. 5.–2. 6. / Obecní dům, Rudol  ́num a další místa / Praha 
Mezinárodní hudební svátek nabízí 45 koncertů, které osloví jak milovníky velkého orchestrálního zvuku, tak 
obdivovatele hudby komorní. Zazní díla současná, ale i skladby ověřené časem. Festival tradičně zahájí Smetanova Má 
vlast, která zazní v podání Vídeňských  ́lharmoniků v čele s dirigentem Danielem Barenboimem. V průběhu festivalu 

Khamoro
28. 5.–3. 6. / různá místa
Khamoro patří k největším romským festivalům na světě. Představuje romskou kulturu a tradice v hudbě i tanci, nabízí odborné 
semináře,  ̄lmové projekce i workshopy.

Přinášíme vám výběr těch nejzajímavějších akcí, které se v Praze konají od března do začátku 
června 2017. Desítky dalších jsou uvedeny na našem webu www.prague.eu, kde naleznete 
i podrobnější údaje o programech, vstupenkách apod.

KALENDÁŘ 
AKCÍ

KLASICKÁ HUDBA OSTATNÍ AKCE VELIKONOCESPORT

DALŠÍ HUDEBNÍ ŽÁNRY

DIVADLO A MODERNÍ CIRKUS
Čas růží 
premiéra 16. a 17. 3. / Hudební divadlo Karlín / 
Křižíkova 10, Praha 8 – Karlín 
Největší hity legendárního Karla Gotta zazní v novém 
muzikálu. Příběh se odehrává kolem starého obrazu 
ukrývajícího osud jedné celoživotní lásky. 

West Side Story 
23.–26. 3. / Kongresové centrum Praha / 5. května 65, 
Praha 4 – Nusle
Věčný příběh zakázané lásky na motivy Romea a Julie zasazený 
do ulic západního New Yorku. Hudbu Leonarda Bernsteina 
v původním znění oživí broadwayské hvězdy a oslaví tím 100. 
výročí tvůrců muzikálu. Těšit se můžete na dynamiku, rychlost, 
rytmičnost – hudbu, tanec, pohyb, zvuky, dialogy a hity jako 
Somewhere, Maria, Tonight či America.

Česká taneční platforma
6.–9. 4. / různá místa / Praha
Česká taneční platforma nabízí každoročně to nejlepší z české 
taneční scény za poslední rok a je vyhledávána nejen českým 
publikem, ale i tuzemskými a zahraničními profesionály. 
Její dramaturgická rada je tvořena nezávislými odborníky 
z taneční oblasti a v rámci festivalu uděluje řadu ocenění.

Krakatit 
premiéra 20. a 21. 4. / Národní divadlo / Národní 2, 
Praha 1 – Nové Město
Stejnojmenný román Karla Čapka předpověděl ve formě 
podobenství vývoj moderní vědy a cestu lidské civilizace až na 
samý práh sebezničení. Kašlíkovo operní zpracování tohoto 
díla se vyznačuje dynamickým scénářem a hudbou kombinující 
experimenty soudobé vážné hudby s jazzem či pop music. 

Cirque du Soleil: Varekai 
18.–21. 5. / O2 arena / Českomoravská 17, Praha 9 – Libeň
Příběh Varekai začíná ve chvíli, kdy osamělý mladý muž 
opustí nebe a padákem spadne do stínu kouzelného lesa, 
kaleidoskopického světa prodchnutého fantastickými tvory. 
V tento den na okraji času se probouzí k životu nově nalezený 
zázrak tajemství světa a mysli. Představení vzdává hold 
kočovné duši a duchu i umění cirkusové tradice.

Lohengrin 
premiéra 8. a 10. 6. / Národní divadlo / Národní 2, 
Praha 1 – Nové Město
Wagnerova velkolepá romantická opera režírovaná jeho 
pravnučkou Katharinou Wagner. Souboj dobra se zlem se 
odehrává v atmosféře plné tajemství, obklopující neznámého 
hrdinu, který přišel hájit čest brabantské princezny Elsy. 
Nové nastudování slibuje povznášející zážitek pro každého 
operního diváka, který očekává hudební krásu, silné emoce 
a napínavý příběh.

Česká  ́lharmonie – Joshua Weilerstein 
8. 4. / Rudol  ́num / Alšovo nábřeží 12, 
Praha 1 – Staré Město
Americký dirigent Joshua Weilerstein v čele České 
 ̄lharmonie nabídne úryvky z děl Igora Stravinského, 

Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena. 

Česká  ́lharmonie – Katia a Marielle Labèque, 
Semjon Byčkov
19.–21. 4. / Rudol  ́num / Alšovo nábřeží 12, 
Praha 1 – Staré Město
Sestry Katia a Marielle Labèquovy jsou patrně nejznámější 
klavírní dvojicí na světě. Kariéru zahájily nahrávkou 
Messiaenovy Vize amen a od té doby inspirovaly řadu 
soudobých skladatelů k vytvoření děl pro dva klavíry. 

Pretty Yende
20. 4. / Smetanova síň Obecního domu / nám. Republiky 5, 
Praha 1 – Staré Město
Charismatická jihoafrická sopranistka Pretty Yende se vrací 
do Čech, kde na začátku své kariéry sklidila obrovský úspěch.

Gustav Mahler – Symfonie č. 3
26. a 27. 4. / Smetanova síň Obecního domu / nám. 
Republiky 5, Praha 1 – Staré Město
Mahlerova Symfonie č. 3 zazní v podání Symfonického 
orchestru hlavního města Prahy FOK v doprovodu Pražského 
 ̄lharmonického sboru a dětských pěveckých sborů.

Joyce DiDonato
10. 6. / Smetanova síň Obecního domu / nám. Republiky 5, 
Praha 1 – Staré Město
Proslulou americkou mezzosopranistku doprovodí soubor Il 
Pomo d’Oro pod vedením Riccarda Minasiho. Mercedes Benz Prague Fashion Week

17.–24. 3. / Kotva / nám. Republiky 8, Praha 1 – Staré Město
Módní událost, která podporuje lokální kreativitu, vyhledává 
nové talenty a přináší inspiraci.

Mezinárodní  ́ lmový festival Praha – Febiofest 
2017
23.–31. 3. / CineStar Praha  / Radlická 1e, Praha 5 – Smíchov
Febiofest každoročně nabízí ty nejlepší  ̄lmy z prestižních 
festivalů celého světa včetně několika snímků, které byly 
nominovány na Oscara. Je jednou z největších přehlídek 
evropského  ̄lmu.

Mladí ladí jazz
2. – 30. 4. / různá místa / Praha
Festival plný jazzu. V letošním roce s fenomenálním 
pianistou a držitelem dvou cen Grammy - Billem Laurancem, 
mistrným newyorským jazzmanem a klarinetistou Oranem 
Etkinem, jazz-metalovými Panzerballett a vycházející 
japonskou hvězdou BigYuki.

Máme otevřeno
6. 4. / různá místa / Praha 7 
Desítky kulturních a kreativních hotspotů na Praze 7 
připravují zajímavý program. Těšit se můžete nejen na vstupy 
zdarma do galerií, řadu akcí v hudebních klubech a divadlech, 
ale i na zajímavou nabídku ateliérů a obchodů s designem.

Zahájení letní sezony na Pražském hradě
13. 5. / Pražský hrad / Praha 1 – Hradčany
Zahájení sezony se bude letos konat přesně na den 300. 
výročí narození české královny Marie Terezie. Zdarma budou 
otevřeny všechny hlavní návštěvnické objekty a její odkaz 
připomene i tradiční divadelní vystoupení.

Svatojánské slavnosti NAVALIS 2017
15. 5. / různá místa
Svatojánské slavnosti jsou oslavou světce a „Pražana” sv. Jana 
Nepomuckého, patrona všech lidí od vody. Součástí oslav je 
průvod, závod gondoliérů, koncert a ohňostroj na Vltavě.

Prague Fringe Festival
26. 5.–3. 6. / různá místa
Mix divadla, hudby a zábavy předvedou v malých pražských 
divadlech aktéři z celého světa.

Ratolest fest
27. 5. / Náplavka / Rašínovo nábřeží, Praha 2 – Nové Město
Zážitkový festival pro rodiny s dětmi, s nábory malých 
sportovců, soutěžemi a desítkami aktivit.

Velikonoční trhy
Pomlázky, kraslice, rukodělné výrobky z proutí, krajek 
a dřeva nebo občerstvení nakoupit či ochutnat na jarně 
vyzdobených tržištích. Trhy doplní pestrý doprovodný 
program.

1.–23. 4. / Staroměstské náměstí / Praha 1 – Staré Město
1.–23. 4. / Václavské náměstí / Praha 1 – Nové Město
1.–23. 4. / nám. Republiky / Praha 1 – Staré Město
2.–30.4. / Pražský hrad / Praha 1 – Hradčany 
1.–17. 4. / nám. Míru / Praha 2 – Vinohrady

Velikonoční koncerty
Témata spjatá s křesťanskými velikonočními událostmi 
inspirovala řadu hudebních skladatelů. Přinášíme vám tipy 
na koncerty, které přibližují duchovní atmosféru těchto 
svátků.

J. S. Bach – Janovy pašije 
6. a 7. 4. / Rudol  ́num / Alšovo nábřeží 12, Praha 1 – Staré 
Město

A. Dvořák – Stabat Mater
13. 4. / Smetanova síň Obecního domu / nám. Republiky 5, 
Praha 1 – Staré Město

Velikonoční koncert duchovní hudby
16. 4. / bazilika sv. Jakuba / Malá Štupartská 6, 
Praha 1 – Staré Město 

J. S. Bach – Velikonoční oratorium 
18. 4. / kostel sv. Šimona a Judy / Dušní 1, Praha 1 – Staré 
Město

Velikonoční tradice
Velikonoční oslavy jsou spjaté s řadou tradic a obyčejů. Více 
se o nich můžete dozvědět např. zde:

Velikonoce v Národním zemědělském muzeu
7. 4. / Národní zemědělské muzeum / Kostelní 44, 
Praha 7 – Holešovice
Velikonoční tradice, zvyky a obyčeje, tradiční ruční řemeslná 
výroba.

Velikonoční tradice na Vyšehradě
13.–17. 4. / Letní scéna Vyšehrad / V Pevnosti 2, 
Praha 2 – Vyšehrad
Výroba kraslic, přednášky, hudební program, přestavení pro 
děti i dospělé. 

Sportisimo 1/2Maraton Praha 2017
1. 4. / centrum města
Největší český půlmaraton zahajuje běžeckou sezonu. Jeho 
trať můžete absolvovat už po devatenácté.

Volkswagen Maraton Praha
7. 5. / Staroměstské náměstí a centrum města
Volkswagen Maraton Praha se stal neodmyslitelnou součástí 
světového běhu. Běží se v nádherném historickém centru 
města. Startuje se na Staroměstském náměstí, Pařížskou 
ulicí se pokračuje směrem ke Karlovu mostu. Jeho trať je 
rychlá a rovná; jedná se o maraton s jednou z největších 
účastí mezinárodních běžců.

Parkway Drive – Asking Alexandria – Stick to
Your Guns
29. 3. / Forum Karlín / Pernerova 53, Praha 8 – Karlín
Parkway Drive přijedou zahrát českému publiku s Asking 
Alexandria a Stick to Your Guns. Metalová nálož ze tří 
kontinentů s dosud největší produkcí a halovou show 
bohatou na světla i pyrotechnické efekty. 

Dave Matthews a Tim Reynolds
2. 4. / Forum Karlín / Pernerova 53, Praha 8 – Karlín
Dave Matthews a Tim Reynolds představí během akustické 
show podstatu a příběh několika svých skladeb.

Vojtěch Dyk a B-Side Band
10. 5. / Forum Karlín / Pernerova 53, Praha 8 – Karlín
Na koncertu zazní většinou nový repertoár v jazzovém duchu; 
a to jak autorské skladby, tak největší světové hity v aranžmá 
pro B-SIDE BAND.

Deep Purple
22. 5. / O2 arena / Českomoravská 17, Praha 9 – Libeň
Britská skupina Deep Purple, která byla loni uvedena do 
rokenrolové síně slávy, vystoupí v rámci turné Long Goodbye.

Depeche Mode
24. 5. / Eden aréna / U Slavie 2a, Praha 10 – Vršovice
Depeche Mode, jedni z nejvlivnějších umělců moderní hudby, 
se zastaví v Praze v rámci světového turné na podporu 
nového studiového alba SPIRIT. 

Rammstein
28.–29. 5. / Eden aréna / U Slavie 2a, Praha 10 – Vršovice
Rammstein se do Prahy vrací po téměř šesti letech a kvůli 
obrovskému zájmu o jejich koncert vystoupí hned dvakrát.

Linkin Park, Simple Plan, Machine Gun Kelly, 
Enter Shikari, Royal Republic - Aerodrome 
Festival
11. 6. / Letiště Praha Letňany / Hůlkova 35, 
Praha 9 – Letňany
V rámci 4. ročník Aedronome festivalu se můžete těšit na 
kalifornské Linkin Park, kanadské Simple Plan, hip-hopera 
z Clevelendu Machine Gun Kelly, švédské rockery Royal 
Republic a britské Enter Shikari propujující trance a hardcore.
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GASTRONOMICKÉ 
AKCE A FESTIVALY
Festival delikátních chutí
25.3. / Novoměstská radnice / Karlovo náměstí 1, 
Praha 2 – Nové Město
Novoměstská radnice nabídne tradiční i netradiční pokrmy 
z několika kontinentů a přednášky i projekce spjaté
s tematikou cestování (nejen) za jídlem.

Prague Candy Festival
8. 4. / OREA Hotel Pyramida / Bělohorská 24, 
Praha 6 – Břevnov
Unikátní festival pro milovníky sladkostí. Soutěží se o sladké 
ceny, proběhne sladká módní přehlídka, ukázky výroby dortů, 
marcipánů i pralinek či zdobení cupcakes.

Street Food Festival Holešovice
23. 4. / Cross Club / Plynární 23, Praha 7 – Holešovice
Street food z celého světa od profesionálů i nadšených 
amatérů.

Svátek růžových vín
1. 5. / Villa Richter / Staré zámecké schody 6 / 
Praha 1 – Hradčany
Největší přehlídka tuzemských rosé nabídne na sto 
moravských a českých růžových vín a klaretů. Zážitek umocní 
atraktivní místo konání, kterým je Villa Richter a přilehlá 
Svatováclavská vinice v těsném sousedství Pražského hradu.

Český pivní festival
11.–27. 5. / Letenská pláň / Praha 7 – Letná
Vaši žízeň uhasí více než 150 druhů českého piva a hlad 
zaženou výrobky od domácích řezníků a pekařů.

Růžový máj
13. 5. / Farmářské tržiště Náplavka / Rašínovo nábřeží, 
Praha 2 – Nové Město
Degustační festival českých a moravských vín a klaretů. 
Součástí festivalu bude i farmářské tržiště s grilovanými 
rybami, mořskými plody, klobáskami, sýry, vegetariánskými 
a veganskými specialitami.

Prague Food Festival
26.–28. 5. / Vyšehrad / V Pevnosti 5b, Praha 2 – Vyšehrad
Kromě kurzů vaření představí třídenní svátek jídla a pití 
v prostorách zahrad Vyšehradu to nejlepší, co česká 
gastronomie nabízí – skvělé pokrmy, nejlepší šéfkuchaře, 
špičkové podniky, producenty nápojů i delikates.

Informace o velikonočních koncertech najdete v rubrice 
Velikonoce.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ
Příliš mnoho zubů. České a československé umění 
ze sbírky Galerie Zlatá Husa a Musea Kampa
do 23. 4. / Museum Kampa / 
U Sovových mlýnů 2, Praha 1 – Malá Strana
Šedesátá léta byla pro československé umění 20. století 
mimořádná. Na výstavě jsou zastoupeni klíčoví autoři této 
doby: Václav Boštík, Stanislav Kolíbal, Adriena Šimotová, 
Milan Knížák a řada dalších.

František Skála: Jízdárna
10. 3.–3. 9. / Národní galerie 
v Praze – Valdštejnská jízdárna 
/ Valdštejnská 3, 
Praha 1 – Malá Strana
Výstava Františka Skály 
představí jeho práce od roku 
2004. K vidění budou samotná 
solitérní monumentální díla, 
tematické řady a cykly, světelné 
instalace, privátní záznamy, ale 
i artefakty vytvořené speciálně 
pro prostor Valdštejnské 
jízdárny.

Pražské veduty 18. století
15. 3.–4. 6. / Muzeum hlavního města Prahy – hlavní budova / 
Na Poříčí 52, Praha 8 – Karlín
Prezentace gra  ̄ckých pohledů na Prahu z 18. století, jedné 
z kmenových sbírek Muzea hlavního města Prahy.

Eberhard Havekost: Obsah
5. 4.–2. 7. / Galerie Rudol  ́num / Alšovo nábřeží 12, 
Praha 1 – Staré Město
Eberhard Havekost je jedním z čelních představitelů nové 
generace malířů, kteří ve své tvorbě důsledně využívají digitální, 
multimediální vizuální jazyk. V jeho dílech se opakovaně objevují 
motivy přírody, portrétu a lidské  ̄gury, architektury a také 
nejrůznějších dopravních prostředků – karavanů, aut a letadel.

Muž s hořící hlavou. Emil Filla a surrealismus 
1931–1939
13. 5.–30. 7. / Museum Kampa / U Sovových mlýnů 2, 
Praha 1 – Malá Strana
Emil Filla byl vůdčí osobností meziválečné avantgardy. Kolem 
roku 1910 se přiklonil ke kubismu, na začátku třicátých let 
se Fillova tvorba vrátila k  ̄gurálnosti s náměty bojů 
a tragických osudů. Do jeho malířského stylu pronikl 
expresivní výraz zdůrazněný tvarovými deformacemi. 
Výstava představí také tvorbu jeho současníků - Františka 
Janouška, Rudolfa Krajce, Vincence Makovského, Františka 
Muziky, Jindřicha Štyrského, Karla Teigeho, Toyen, Františka 
Vobeckého a Aloise Wachsmana. 

DESIGN
Moser příběh křišťálu
do 22. 3. / Obecní dům / nám. 
Republiky 5, Praha 1 – Staré 
Město
Výstava představuje ručně 
vyráběné umělecké objekty 
mapující 160letou historii této 
významné sklárny. Křišťál značky 
Moser si oblíbily královské rodiny 
a jiné významné osobnosti.

Retro
do 31. 5. / Nová budova Národního 
muzea / Vinohradská 1, Praha 1 – Nové 
Město
Výstava si klade za cíl ukázat, že retro není něco zaniklého, ale že 
bez přestání ovlivňuje i dnešní dobu. Ukazuje, že krása nestárne, 
a jak se dnešní móda a design inspiruje v minulosti. V expozici 
proto návštěvníci uvidí zejména dobové výrobky a šaty, na jejichž 
kopie či nástupce je dodnes možné narazit v obchodech. 

/ Obecní dům / nám. 

významné sklárny. Křišťál značky 
Moser si oblíbily královské rodiny 

/ Nová budova Národního 
muzea / Vinohradská 1, Praha 1 – Nové 

Václav Cigler & Michal Motyčka
16. 3.–20. 4. / Dvorak Sec Contemporary / Dlouhá 5, 
Praha 1 – Staré Město
Sklář Václav Cigler je mezinárodně uznávaný vizionář, tvořící 
plastické objekty z broušeného optického skla, osvětlovadla 
a šperky, kresby, prostorové objekty a kompozice pro architekturu. 
Spolupracuje s umělcem a architektem Michalem Motyčkou.

Dyzajn market Jaro a Léto
18.–19. 3 a 27.–28. 5. / náměstí Václava Havla / 
Praha 1 – Nové Město
Tradiční prodejní výstava návrhářů a designérů – umění, 
šperky, móda, doplňky, hračky a cenově dostupný design. 
Prodejní výstava autorské tvorby na piazzetě Národního 
divadla. Návštěvníci mohou vybírat oblečení, módní doplňky, 
šperky, hračky i bytové doplňky. Akci doplní hudební 
program, dobré jídlo, pohodová atmosféra. 

Prague Design Week
10.-16.4. / Tančící dům / Jiráskovo náměstí 6 / 
Praha 2 – Nové Město
Čtyři podlaží ikonického Tančícího domu obsadí čtvrtý 
ročník mezinárodní designérské přehlídky. Prague Design 
Week prezentuje kreativitu, nápady, zručnost, technologie 
i výtvory českých a zahraničních designérů, řemeslníků 
a výrobců.  Zaměřuje se na vyprávění příběhů designu 
a chce výsledný produkt ukázat jako proces od první 
myšlenky přes skici a prototypy až k hotovému výrobku.
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František Skála, Zeměměřič, 2011 © Národní galerie v Praze Gerhard Richter, Abstraktní malba, 1999 © Národní galerie v Praze

Gerhard Richter: A Survey
26. 4.–3. 9. / Národní galerie v Praze – Veletržní palác / Dukelských hrdinů 47, 
Praha 7 – Holešovice
První retrospektivní Richterova výstava ve střední Evropě. Více než padesát 
vybraných prací provede návštěvníka celou umělcovou tvorbou, která 
se pohybuje v několika žánrech: od realismu k naturalismu, pop-artu, 
konceptuálnímu umění až po abstrakci. Výstava chce upozornit na Richterovy 
styly malby, v jejichž centru stojí předmět „historie“ – nejen historie Německa, 
ale i historie umělcovy rodiny a historie umění samotného. 


