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Vinice sv. Kláry, Botanická zahrada hl. m. Prahy

UVNITŘ:
• Kalendář akcí

• Seznamte se: Karlín

• Dny otevřených dveří

• Víno je v Praze (už zase) doma

• Chutě sezony

...A DALŠÍ ČLÁNKY

JAK SE TAM DOSTANETE

Metro B – Křižíkova nebo Invalidovna 
– z Invalidovny projděte do Karlína Kaizlovými sady
Tram – 3, 8 (noční linka 52)
Přívoz P7 (březen – říjen) na lince Pražská tržnice 
– Rohanský ostrov

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

Gigantický Národní památník na 
Vítkově patří mezi stavby, kterými 

dokreslilo tvář Prahy bouřlivé 
20. století. Funkcionalistický památník 

tvoří dominantu pražského vrchu Vítkova, 
kde se roku 1420 odehrála jedna ze 

slavných husitských bitev, už od přelomu 
20. a 30. let 20. století. 

Majestátnost místa dokresluje jezdecká 
socha Jana Žižky od sochaře Bohumila Kafky. 

Devět metrů vysoký monument odlitý 
z 16 tun bronzu patří k největším svého 
druhu na světě. Může se pochlubit třetí 

příčkou. Představuje vojevůdce, který zde 
vedl vítězné tažení proti křižákům v roce 
1420, a po němž byla pojmenována také 

celá pražská čtvrť.

Zajímavý je i osud samotného mramorového 
památníku. Původně měl oslavovat legionáře 

první světové války a vznik samostatné 
Československé republiky, nicméně v letech 

1953 až 1962 sloužil jako mauzoleum prvního 
komunistického prezidenta Klementa 
Gottwalda. Jako vzor pražské hrobce 

posloužilo Leninovo mauzoleum na Rudém 
náměstí v Moskvě. Ač jde o historii poměrně 

nedávnou, je zde už těžké rozlišit pravdu 
od legend. Jisté je, že mumi¢ kaci prováděli 

sovětští experti. Prý se však nepovedla 
a prý za to mohla nezřízená záliba „prvního 

dělnického prezidenta“ v alkoholu. A tak 
údajně v posledních letech této makabrózní 

expozice ukazovali místo Gottwalda 
jen voskovou ¢ gurínu.

Ať tak či onak, dnes Gottwaldovu éru 
připomínají stálé expozice „Křižovatky české 

a československé státnosti“ a „Laboratoř 
moci“, které tu provozuje Národní muzeum, 
pod jehož správou vykročil i tento kuriózní 

gigant do 21. století.

Jeden z nejkrásnějších výhledů na historické 
město si vychutnáte právě od sochy Jana 

Žižky nebo ještě lépe ze střechy samotného 
památníku. Vyhlídková terasa je otevřena ve 

vybrané dny po celý rok. 

Můj šálek kávy (Křižíkova 105)
V populární nekuřácké kavárně ochutnáte 
výběrovou kávu z české pražírny DoubleShot. 

Kafe Karlín (Sokolovská 51)
Tento espresso bar servíruje výběr toho nejlepšího 
z domácích i zahraničních pražíren.  

Simply good (Sokolovská 70)
Tradičním českým koláčům z rodinného pekařství 
snadno podlehnete.  

Nejen Bistro (Křižíkova 24)
Chutná jídla (nejen) z Josper grilu a příjemný 
interiér s otevřenou kuchyní činí z Nejen Bistra 
lokálního favorita na oběd i večeři.

Lokál Hamburk (Sokolovská 55)
Báječné plzeňské pivo tu teče proudem, rozhodně 
však ochutnejte i zdejší českou kuchyni. 

Bistro Roh 21 (Pobřežní 21)
Bistro v budově Main Point láká na mezinárodní 
kuchyni a výzdobu české gra�  ti ikony Pasty Onera.

Premier Mercato (Pobřežní 42)
Kromě skvělého jídla si odsud můžete odnést 
také delikatesy od drobných farmářů ze všech 
koutů Evropy. 

Krystal Bistro (Sokolovská 101)
Zdejší šéfkuchaři se specializují na pokrmy 
s francouzským šarmem, podávané bez 
zbytečných okázalostí.

Proti proudu (Březinova 22)
Do tohoto bistra se vydejte na parádní sendviče, 
ale i nápadité dezerty nebo třeba jen sklenku 
prosecca. 

Eska (Pernerova 49)
Chutě sezonních jídel z této moderní 
restaurace vás přenesou na český venkov, 
ovšem oklikou přes Skandinávii. Zaujme 
i interiér.

Garage (Křižíkova 58)
Pouze zde si můžete dopřát kanadskou 
specialitu poutine.

Veltlin (Křižíkova 115)
Vinný bar specializovaný na vína někdejšího 
Rakouska-Uherska je skvělým místem na 
podvečerní posezení. 

Tea Mountain (Křižíkova 115)
Vše o čaji vědí právě zde a do Prahy ho 
dovážejí od osobně prověřených pěstitelů.

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK 
NA VÍTKOVĚ 

Potřebujete pomoci s ubytováním nebo dopravou či 
poradit, kam jít za zábavou nebo na večeři? Přijďte 
si pro radu do některého z našich pěti turistických 
informačních center. Naši zkušení kolegové vám zajistí 
vstupenky na koncerty nebo okružní jízdy, můžete si 
u nich pořídit turistickou kartu Prague Card, zakoupit 
vkusné suvenýry z Prahy či si vybrat profesionálního 
průvodce městem.

Turistická informační centra Prague City Tourism 
najdete v centru Prahy i na mezinárodním letišti:

•  Na Můstku – Rytířská 12, Praha 1, otevřeno denně 
9.00 – 19.00  

•  Staroměstská radnice – Staroměstské náměstí 1, 
Praha 1, denně 9.00 – 19.00; dispečink průvodců – 
všední dny 9.00 – 19.00, víkendy 9.00 – 17.00 

•  Václavské náměstí – roh Václavského náměstí 
a Štěpánské ul., Praha 1, denně 10.00 – 18.00 

•  Letiště Václava Havla Terminál 1 – otevřeno denně 
8.00 – 20.00

•  Letiště Václava Havla Terminál 2 – otevřeno denně 
8.00 – 20.00

www.prague.eu

Prague City Tourism 
je tu pro vás!

Chutě sezony Víno je v Praze 
(už zase) doma

Prague
PREVIEW

Seznamte se: 

Pohled ze střechy Národního památníku 
na Vítkově - vlevo Žižkov, vpravo Karlín.

KARLÍN

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

Kdysi omšelému Karlínu, vtěsnanému mezi 
Vltavu a vrch Vítkov, paradoxně vdechla nový 
život ničivá povodeň roku 2002. Dnes je z něj
pulzující součást metropole, do které se 
stěhují mladí lidé, Pražané i návštěvníci sem 
míří za trendy kavárnami a bistry, ale také za 
kulturou, která se odehrává hlavně 
v bývalých továrních halách.  

Někdo ho přirovnává k londýnské Soho, jiným zase 
prostorné ulice lemované stromořadím připomínají 
hipsterské čtvrti Berlína. Karlín dnes představuje 
svébytnou směsici industriální minulosti, secesní 
elegance a moderní architektury, která vyrostla 
na dosah řeky. Zatímco před lety byste tu marně 
hledali místo, kde se dobře najíst nebo kam jít na 
kávu, dnes je potřeba na gurmánský průzkum vyrazit 
hned opakovaně. 

V místech, kde se kdysi rozkládal přístav, poznáte 
futuristickou tvář Karlína. Velkorysý projekt River City 
zahrnuje pozoruhodné administrativní budovy, na 
jejichž návrzích pracovali američtí, francouzští 
a dánští architekti. Projdete-li kolem staveb nesoucích 
jména světových řek – Danube House, Amazon Court 
a Nile House – dorazíte do Přístavu 18600. O jeho 
znovuzrození se postarala skupina místních, kteří chtěli 
proměnit zanedbaný vltavský břeh v místo, které
bude lákat k relaxaci, společenským setkáním 
a kultuře. Můžete si tu zahrát volejbal, děti se zabaví 
na prolézačkách ve tvaru ponorky, je tu také sezonní bar 
a lze si tu za 100 korun půjčit gril na soukromé barbecue. 

Změny ale čekají také Negrelliho viadukt, jenž tvoří 
pomyslnou hranici mezi Karlínem a Novým Městem. 
Jde o železniční most, který roku 1850 umožnil vlakovou 
dopravu přes Vltavu, a svou délkou 1110 metrů byl až 
do začátku 20. století nejdelším mostem Evropy. Dnes 
sem můžete zajít na koncert, nakoupit na bleší trh 
nebo na něco dobrého na zub do některého 
z pop-up bister. Už příští rok by se měli v mostních 
obloucích natrvalo zabydlet kavárníci, galeristé nebo 
prodejci delikates či designu. Sezonní ovoce, zeleninu, 
domácí pečivo, sýry, uzeniny a další dobroty zase 

nakoupíte každou sobotu 
na farmářských trzích 
vedle kostela sv. Cyrila 
a Metoděje na Karlínském 
náměstí. Nejpůvabnějším 
karlínským náměstím je 
ale nedaleké Lyčkovo 
s parkem a překrásnou 
budovou školy. Jste-li 
fanoušky industriálních 
staveb, pak nesmíte 

Z popelky 
modelkou

minout Pernerovu ulici, kde se kdysi rozprostíral 
areál strojírenského koncernu ČKD. Dnes tu najdete 
Forum Karlín s jednou z nejlepších koncertních hal 
ve městě. Novou podobu celému komplexu, v němž 
se původně vyráběly parní kotle, vtiskl věhlasný 
katalánský architekt Ricardo Bo¢ ll. Stejně povedené 
jsou přestavby vedlejší kotelny a strojovny, jejíž 
dominantou je zhruba padesátimetrový komín. Právě 
ten si vybral umělec David Černý pro první instalaci své 
plastiky Viselec (sochu visícího Sigmunda Freuda dnes 
najdete v Husově ulici v centru města).

Návštěvu Karlína doporučuje-
me zakončit majestátním vý-
hledem na celé město z vrchu
Vítkova, nebo ještě lépe ze 
střechy zdejšího památníku.
Nejkratší cesta sem vede skrze
samotný kopec – Žižkovský 
tunel, který propojuje Karlín
se sousedním Žižkovem, je
určen výhradně chodcům, ale
projet ho můžete i na kole. 

the
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myslím, že to byl profesor Parkinson, který 
vyjádřil shovívavou myšlenku, že „každá změna 

je k horšímu“. Doufám, že v případě této naší 
publikace to opravdu neplatí.

Nový kabát původního obsahu se rozšířil také 
o zajímavosti o Praze, o místa, kam možná ne 

každý turista či návštěvník chce hned po příjezdu 
zamířit. Rádi bychom o těchto místech nebo 

akcích psali tak zajímavě, že to vzbudí zvědavost 
a zájem. Chceme vás přivést do utajených, 

zapomenutých či neokoukaných míst a dát vám 
zajímavé tipy pro pobyt v našem hlavním městě. 
Samozřejmě spolu s přehledem nejdůležitějších 
kulturních, sportovních a společenských událostí 

nadcházejícího období.

Barevný podzim a hezký pobyt v Praze přeje

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zpravidla jen jednou ročně se otevírají brány běžně 
nepřístupných památek a institucí, které sice všichni známe, 
ale uvnitř byl jen málokdo. Vytipovali jsme pro vás ty 
nejzajímavější.

Radnice dokořán
16. – 18. září / Staroměstská radnice / Staroměstské nám. 1,
Praha 1 – Staré Město
Během 2. ročníku oslav výročí založení Staroměstské radnice 
si poprvé v historii budete moci prohlédnout všech 14 domů 
někdejšího radničního areálu od věže až po Kafkovo náměstí, ze 
sklepa až na půdu. S sebou sportovní obuv a vlastní svítilnu! Na 
akci je nutná registrace na telefonu 236 002 629 nebo e-mailu 
staromestskaradnice@prague.eu.

Produkční zahrady Pražského hradu
17. a 18. září / Pražský hrad / Praha 1 – Hradčany
V době konání hradního vinobraní mají návštěvníci možnost navštívit 
tzv. produkční zahrady, kde se pěstují květiny pro výzdobu Pražského 
hradu. Doporučujeme zejména okrasnou část 
s Masarykovým včelínem a hasičskou vodní nádrží z doby Rudolfa II.

Strakova akademie
28. září / Strakova akademie / nábřeží Edvarda Beneše 4, 
Praha 1 – Malá Strana
K vidění budou vybrané prostory, mj. jednací sál vlády a pracovna 
ministerského předsedy.

Senát Parlamentu České republiky
28. října / Valdštejnský palác / Valdštejnské nám. 4, 
Praha 1 – Malá Strana
Prohlédněte si prostory sídla horní parlamentní komory 
ve Valdštejnském a Kolovratském paláci. 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
28. října / Thunovský palác / Sněmovní 4, Praha 1 – Malá 
Strana
Během prohlídky s výkladem navštívíte hlavní zasedací sál, jednací 
místnosti výborů a další prostory ve Smiřickém, Šternberském 
a Thunovském paláci.

Rezidence primátorky hl. m. Prahy
28. října / Městská knihovna / Mariánské nám. 1, Praha 1
 – Staré Město
Prostory Rezidence primátorky představují umělecký skvost ve stylu 
art deco; prohlídky s průvodcem probíhají po celý den ve zhruba 
15minutových intervalech.

Hrzánský palác
17. listopadu / Hrzánský palác / Loretánská 9, Praha 1 – 
Hradčany
Palác slouží k reprezentačním účelům předsedy vlády; navštivte jej 
mezi 10.00 a 16.00.

odzim je královskou sezonou české kuchyně.  
Počínaje houbami přes podzimní ovoce až 
po zvěřinu a martinskou husu je podzimní 

jídelníček přehlídkou úžasných chutí.  Foodies, kteří 
své hobby berou zodpovědně, během svého pražského 
pobytu nepochybně zamíří do jedné z restaurací 
pyšnících se michelinskou hvězdou – ať je to noblesní 
Alcron, originální La Degustation Bohême Bourgeoise 
nebo relativní nováček na pražské scéně, restaurace 
Field. Skvělou sezonní kuchyni však nabízí i spousta 
dalších podniků; mezi nejzajímavější nepochybně patří 
teprve rok otevřená Eska (viz článek o Karlíně) nebo 
populární asijská restaurace Sansho.

Restaurace ale nejsou všechno; řada Pražanů s chutí 
– či přesněji s hladem – každý víkend zamíří na jeden 
z farmářských trhů, které se dnes konají v každé 
pražské čtvrti. Zdaleka se sem ale nechodí jen za 
nákupy; kromě ovoce, zeleniny, květin a farmářských 
výrobků zde totiž seženete i perfektně připravenou 
kávu, čerstvé pečivo, teplá jídla od gurmánských 
hamburgerů po rozpečené sendviče, palačinky 
nasladko i naslano, grilované dobroty, pivo, víno i stále 
oblíbenější jablečný cider. Dokud je podzim relativně 
teplý, vynechte sobotní snídani a vydejte se místo 
toho na trh – snídaně se posléze může protáhnout na 
oběd následovaný třeba vycházkou po okolí. (Inspiraci 
najdete v naší nové brožuře Pět pražských procházek.)  
Mějte však na paměti, že čím déle budete ráno 
vyspávat, tím menší výběr dobrot a větší počty lidí vás 
na trhu čekají.

Z pražských farmářských trhů jsme pro vás vybrali tři
nejoblíbenější. 

•  Náplavka – promenáda u řeky mezi Palackého 
a železničním mostem je pražský společensko-
kulturní fenomén a zdejší trhy jsou jednoznačně 
nejoblíbenější. Bonus: lodě, labutě, výhled na 
Hradčany, plus Vyšehrad coby kamenem dohodil. 

•  Náměstí Jiřího z Poděbrad neboli Jiřák se nachází 
na hranici Vinohrad a Žižkova; trhy se zde konají ve 
středu, čtvrtek, pátek a v sobotu dopoledne. Bonus: 
prakticky za rohem je žižkovský vysílač s vyhlídkou; 
i okolí stojí za prozkoumání. 

•  „Kulaťák“ neboli Vítězné námě-
stí v Dejvicích je dějištěm farmář-
ských trhů, které kdysi nastarto-
valy jejich pražský boom. Bonus:
kromě českých výrobků zde naj-
dete i zajímavý výběr importova-
ných, především italských potra-
vin malých výrobců. 

V Praze bylo v posledním století doma především pivo 
– a s více než třicítkou pivovarů a minipivovarů je tomu 
tak i dnes. Ve stínu pokračujícího pivního boomu však 
poznenáhlu vyrostla zajímavá nová scéna související 
s vínem: desítky barů a bister, vinoték a restaurací 
s kvalitní a širokou nabídkou vín.

Tento nápoj králů (a císařů) však v Praze není žádným 
nováčkem. Jak se dočtete v novém průvodci Prague City 
Tourism Víno v Praze, základy pražského vinohradnictví 
tu sice jakési byly už v 10. století (vinici u Pražského 
hradu údajně založil sám svatý Václav), ale vinohrady 
Prahu doslova obklopil až císař Karel IV. Jeho město mu 
(a vínu) dnes opožděně splácí dluh, a to nejen obnovou 
někdejších vinohradů, ale především rozkvětem místní 
vinné gastronomie a obchodu. V Praze dnes můžete 
ochutnat nejen širokou škálu domácích vín včetně vín 
naturálních a oranžových, ale i vína středoevropská 
a světová. Mnohé podniky se přitom specializují na 
konkrétní země či oblasti původu a s výběrem vám v nich 
rádi pomohou vyškolení sommeliéři. Tipy na konkrétní 
podniky, od neformálních vinných barů až po restaurace 
se skvělými vinnými lístky, najdete právě 
v novém průvodci.

Podzim je zároveň skvělou příležitostí užít si víno 
s přáteli i trochu vesele. Kromě některého z oblíbených 
vinobraní (jejich výběr naleznete na druhé straně) 
si nenechte ujít svatomartinské víno, k němuž 
neoddělitelně patří husí pečínka, zelí a bramborové 
lokše. Svatomartinská menu nabízí 11. listopadu řada 
pražských restaurací. Anebo se 12. listopadu vypravte 
na pražskou Náplavku...
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Nora Dolanská
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Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj 
16. září 2016 – 15. ledna 2017 / Palác Kinských – Národní galerie v Praze / 
Staroměstské nám. 12, Praha 1 – Staré Město
Výstava je realizována ve spolupráci s pařížským Musée d’Orsay. Autoři 
Rousseaua zasazují do kontextu ostatních umělců a snaží se vysledovat 
podněty spojené s archaičností, klasičností a svébytnou vizí realismu. Výběr 
z pařížské expozice bude doplněn o díla českých umělců jako jsou Otto Gutfreund, 
Jan Zrzavý nebo Toyen, která přiblíží působení malíře na domácí prostředí.

Sculpture Line
do 30. září / různá místa /
Druhý ročník sochařského open-air festivalu. Sochy 
a výtvarné objekty předních domácích i mezinárodních tvůrců jsou 
instalovány pod širým nebem, přímo v ulicích hlavního města Prahy.

Tento kalendář představuje jen malý výběr akcí, které se v Praze konají v měsících 
září až listopad 2016; desítky dalších jsou uvedeny na našem webu www.prague.eu. 
Zde naleznete i podrobnější údaje o programech, vstupenkách, otevíracích hodinách 
apod. Níže uvedené informace byly aktuální ke dni 20. 8. 2016.

KALENDÁŘ 
AKCÍ

VÝTVARNÉ UMĚNÍ, ARCHITEKTURA A DESIGN

KLASICKÁ HUDBA OSTATNÍ AKCE

POP, ROCK A JAZZ

DIVADLO, BALET A MODERNÍ CIRKUS

GASTRONOMICKÉ AKCE A FESTIVALY
Císař Karel IV. 1316 – 2016
do 25. září / Valdštejnská jízdárna – Národní galerie v Praze / 
Valdštejnská 3, Praha 1 – Malá Strana
Bavorsko-česká výstava patří mezi nejvýznamnější projekty 
uspořádané k 700. výročí narození císaře Svaté říše římské 
a českého krále Karla IV. Výstava s mimořádným výběrem 
památek kultury a umění karlovské éry představí panovníka jako
výjimečnou osobnost evropských politických i kulturních dějin.

7+1 Mistři českého skla
do 28. září / Museum Kampa / U Sovových mlýnů 2, 
Praha 1 – Malá Strana
Výstava osmi mistrů českého skla navazuje na legendární 
výstavní projekt z r. 1983, který se uskutečnil v American CraÀ  
Museu v New Yorku. České sklo zde tenkrát reprezentovali 
Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, René Roubíček, 
Věra Lišková, Jiří Harcuba, Václav Cigler a Vladimír Kopecký; 
tato fenomenálně úspěšná přehlídka způsobila, že se české 
umělecké sklo (nejen v USA) stalo uznávaným pojmem.

Retro 70. a 80. let
do 16. října / Galerie Tančící dům / Jiráskovo nám. 6, 
Praha 2 – Nové Město
Galerie Tančící dům v ikonické budově Franka Gehryho 
a Vlada Miluniće se na čtyři měsíce vrací do éry 70. a 80. let 
v Československu. To nejlepší z té doby představí pomocí 
reálné instalace panelákových bytů včetně spotřebičů 
a celkového bytového vybavení s designovými předměty 
denní potřeby. Další část expozice se zaměřuje na životní styl, 
módu, zájmy a trávení volného času.

Retro
do 30. dubna 2017 / Nová budova Národního muzea / 
Vinohradská 1, Praha 1 – Nové Město
A ještě jednou retro. Tato výstava se zaměřuje na hračky, 
techniku, vybavení domácnosti, ale především na módu 
z dob minulých. Desítky historických šatů a módních doplňků 
jsou vystaveny v kontextu současných oděvů.

 

Bořek Šípek: Sklo
6. září – 16. října / Galerie Portheimka / Štefánikova 12, 
Praha 5 – Smíchov
Putovní výstava bratrů Dalibora a Milana Šípkových vzdává hold 

nedávno zesnulému umělci Bořku Šípkovi, jehož nezaměnitelný 
cit pro design se otiskl zejména do osobitých skleněných objektů. 
Nakolik jeho synové pokračují v otcových šlépějích se můžete 
přesvědčit v komorních prostorách letohrádku Portheimka.

  

Jiří Anderle – Panoptikum
15. září 2016 – 15. ledna 2017 / Obecní dům / nám. Republiky 5, 
Praha 1 – Staré Město
Retrospektivní výstava současného českého malíře a gra¢ ka 
představí jeho rozsáhlé a různorodé dílo zahrnující gra¢ cké 
listy, kresby, obrazy či plastiky. V domácím i mezinárodním 
kontextu se Jiří Anderle proslavil především svou 
nezaměnitelnou gra¢ ckou tvorbou.

Cranach ze všech stran 
do 22. ledna 2017 / Šternberský palác – Národní galerie v Praze /
Hradčanské nám. 15, Praha 1 – Hradčany
Výstava přiblíží německého renesančního malíře a jeho okruh 
nejen prostřednictvím děl ze sbírek Národní galerie v Praze,
ale také pomocí nejzajímavějších výsledků průzkumu 
provedeného specialisty z Cranach Digital Archive v Düsseldorfu.
Soubor pražských prací spojených s Cranachovým jménem je 
různorodý a zahrnuje i známá díla včetně Starého pošetilce, 
Cizoložnice před Kristem či Prvního hříchu.

Na podzim své smysly můžete potěšit jak v Národní galerii, tak 
i na farmářských trzích.

Dyzajn Market Podzim
24. – 25. září / piazzeta Národního divadla / Národní 2, Praha 1
– Nové Město
Prodejní výstava autorské tvorby českých návrhářů se 
tradičně koná pod širým nebem na piazzetě Národního 
divadla. V nabídce jsou šperky, móda, doplňky, ale i kulturní 
představení, hudba, dobré jídlo a pohodová atmosféra.

Architecture Week – festival současné 
architektury a urbanismu
26. září – 9. října / Výstavní síň Mánes a další místa / 
Masarykovo nábřeží 1, Praha 1 – Nové Město
Téma letošního ročníku – organické město – představí 
nejzajímavější architektonické, dopravní a územně-rozvojové 
projekty z České republiky a ze světa. Festival doprovodí 
výstava, přednášky, workshopy, procházky za architekturou, 
besedy a promítání ¢ lmů.

Jaroslav Horejc (1886–1983)
28. září 2016 – 8. ledna 2017 / Dům U Kamenného zvonu / 
Staroměstské nám. 13, Praha 1 – Staré Město
Jaroslav Horejc patří k nejpozoruhodnějším osobnostem 
českého sochařství 20. století, přesto byla jeho díla 
vystavována jen sporadicky. Tento dluh z minulosti teď 
napravuje Galerie hlavního města Prahy na doposud 
nejrozsáhlejší autorově výstavě.

Americká gra½ ka tří století z National 
Gallery of Art ve Washingtonu
5. října 2016 – 8. ledna 2017 / Veletržní palác – Národní galerie 
v Praze / Dukelských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice
Ze slavné washingtonské National Gallery of Art bude na podzim 
do Prahy přivezena výstava děl světoznámých umělců od doby 
koloniální až po ikonická díla 20. století. Mezi zastoupenými 
umělci jsou mj. James McNeill Whistler, Mary Cassatt, Winslow 
Homer, Roy Lichtenstein, Andy Warhol nebo Jackson Pollock. 

Designblok 2016 / Prague Design 
and Fashion Week 
27. – 31. října / Výstaviště Praha – Holešovice / Výstaviště 67, 
Praha 7 – Holešovice
Designová akce roku, výběrová mezinárodní přehlídka 
současného nábytkového i průmyslového designu, bytových 
doplňků, svítidel, módy a šperku. V rámci pětidenní akce se 
budou konat i módní přehlídky, na nichž své kolekce představí 
renomovaní čeští i zahraniční designéři.

Czech Design Week
7. – 13. listopadu / Kafkův dům / nám. Franze Kafky 3, 
Praha 1 – Staré Město
Druhý ročník přehlídky designérů nezávislé scény. Czech Design 
Week prezentuje tvorbu českých i zahraničních tvůrců s důrazem 
na opravdovost a osobní přístup. Koncept přehlídky vznikl 
z iniciativy ukázat kvalitní český design v širším kontextu.

Loni v Marienbadu
8. září – 27. listopadu / Galerie Rudol� num / Alšovo nábř. 12, 
Praha 1 – Staré Město
Výstava byla vytvořena a poprvé uvedena v Kunsthalle 
Bremen a představuje soubor uměleckých děl od začátku 20. 
století po současnost, která přibližují estetiku ¢ lmové nové 
vlny šedesátých let.

From London to the Czech Avant-Garde
do 23. října / Art & Event Gallery Černá Labuť / Na Poříčí 25, 
Praha 1 – Nové Město
Paul Harvey, přední britský stuckista a také punkový 
muzikant, představí kolekci děl inspirovaných českou 
avantgardou 20. a 30. let minulého století.

Vertigo
10. září, 10. a 11. října / Nová scéna Národního divadla / 
Národní 4, Praha 1 – Nové Město
Novinka na repertoáru baletu Národního divadla reprezentuje 
esenci díla trojice současných evropských tvůrců tanečního 
divadla – Moldavana Radu Poklitaru, Itala Maura 
Bigonzettiho a Švéda Alexandra Ekmana. Tři navzájem ostře 
kontrastující poetiky vytvářejí magickou kombinaci lyriky, 
nostalgie, humoru i bláznivé absurdity.

Les Ballets Bubeníček: Orfeus
18. a 25. září / Divadlo na Vinohradech / nám. Míru 7, 
Praha 2 – Vinohrady
Bratři Jiří a Otto Bubeníčkovi patří k mezinárodně uznávaným 
tanečníkům. U příležitosti zakončení své kariéry se představí 
v unikátním představení Orfeus, které formálně překračuje 
hranice tance, fyzického pohybu, slova a hudby.

Cirk La Putyka: Roots 
16., 18., 22. a 23. října / Jatka 78 / Bubenské nábřeží 13, 
Praha 7 – Holešovice
Netradiční multifunkční prostor na místě bývalého areálu 
jatek v holešovické tržnici se stal domovem pro současné 
a experimentální umění. Inscenace Roots renomovaného 
českého souboru Cirk La Putyka, jež se věnuje novému 
cirkusu, vypráví poetickou i drsnou historii cirkusového umění.

Carl Or¾ : Chytračka/Měsíc
20. října – premiéra, 21. října, 1. a 3. listopadu / Národní divadlo / 
Národní 2, Praha 1 – Nové Město
Operní jednoaktovky Carla OrÄ a (1895–1982), slavného 
autora světoznámé kantáty Carmina Burana, vyprávějí 
formou zábavného a výpravného lidového divadla dvě 
pohádky bratří Grimmů: tu o chytrém selském děvčeti, které 
získá lásku samotného krále, a tu o Měsíci, který si pošetilí 
lidé navzájem kradou.

Malá mořská víla
10. listopadu – premiéra, 11., 13. a 17. listopadu / Stavovské 
divadlo / Železná ul., Praha 1 – Staré Město
„Daleko v moři na samém dně, tam, kam by žádná kotva 
nedosáhla a lidské oko nedohlédlo, bydlí obyvatelé moře. 
Delfíni, mořské víly, mořský král, jeho stará matka a jeho 
dcera, malá mořská víla…“. Na motivy známé pohádky 
H. Ch. Andersena vznikla světová premiéra nového baletu 
na hudbu českého skladatele Zbyňka Matějů.

St. Petersburg Festival Ballet: Giselle 
& Labutí jezero 
20. listopadu / Divadlo Hybernia / nám. Republiky 4, 
Praha 1 – Nové Město
Mezinárodně uznávaný baletní soubor do Prahy přiveze dvě 
klasická baletní vystoupení – romantický balet A. Ch. Adama 
Giselle a Labutí jezero P. I. Čajkovského. Představení spojuje 
klasická elegance, svěží pojetí, dokonalá technika a nádherné 
kostýmy a dekorace.

Vinobraní v Botanické
10. a 11. září / Botanická zahrada hl. m. Prahy / Trojská 196, 
Praha 7 – Troja 
Vinobraní v trojské botanické zahradě k pražskému babímu 
létu patří. Přijďte na vinici sv. Kláry ochutnat víno i burčák 
českých a moravských vinařů.

Vinohradské vinobraní
16. – 17. září / náměstí Jiřího z Poděbrad / Praha 2 – Vinohrady
Vína z českých a moravských vinic i burčák se budou 
koštovat na náměstí Jiřího z Poděbrad, před kostelem 
Nejsvětějšího Srdce Páně.

Vinobraní na Grébovce
23. a 24. září / Havlíčkovy sady (Grébovka) / Praha 2 – Vinohrady 
Oblíbené vinobraní na Grébovce nabídne desítky stánků 
s vínem, čerstvým burčákem, kvalitním jídlem a pěknými 
řemeslnými výrobky. Nebude chybět ani program pro děti.

Prague Co¾ ee Festival
22. – 23. října / Kafkův dům / nám. Franze Kafky 3, 
Praha 1 – Staré Město
Za vůní kávy přijďte do Kafkova domu v blízkosti 
Staroměstského náměstí. Můžete degustovat vzorky 
z různých pražíren nebo se přiučit umění domácí přípravy 
skvělé kávy od špičkových baristů.

Svatomartinská husa a víno
11. listopadu / restaurace po celém městě
Ochutnejte mladé víno a pochoutku, která k němu 
neodmyslitelně patří – pečenou husu se zelím a bramborovými 
lokšemi. O této tradici si více přečtete na druhé straně.

Svatomartinské víno a martinská husa
12. listopadu / farmářské tržiště na Náplavce / Rašínovo 
nábřeží, Praha 2 – Nové Město
Degustační slavnost svatomartinských vín a oslava svátku 
sv. Martina na populární Náplavce.

Dvořákova Praha
5. – 24. září / Rudol� num a další místa / Alšovo nábř. 12, 
Praha 1 – Staré Město
Dvořákova Praha je festival mladý, přesto dnes patří 
vedle Pražského jara mezi nejnavštěvovanější hudební 
festivaly v České republice. Jeho hlavní myšlenkou je 
propagace české hudby prostřednictvím odkazu díla 
Antonína Dvořáka, jeho současníků a žáků. 
Slavnostní zahajovací koncert odehraje slavná 
Staatskapelle Dresden pod taktovkou Christiana 
Thielemanna. Vedle České ¢ lharmonie bude 
Rudol¢ num hostit například London Symphony 
Orchestra či Orchestra dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia, ze sólistů pak fenomenálního houslistu 
Gidona Kremera či klavíristu Borise Berezovského. 

Antonín Dvořák (1841–1904) je nejvýznamnější český 
skladatel. Síla jeho melodické invence brala dech 
i skladatelovým současníkům – je znám Brahmsův 
výrok „Dvořákova témata pro vedlejší myšlenky by 
mně docela stačila i na myšlenky hlavní.“ Dvořák se 
proslavil svými symfoniemi a velkými vokálně-
instrumentálními sklad-
bami, skládal však i komor-
ní hudbu a opery, z nichž
nejznámější je Rusalka. 
Mezi nejhranější Dvořák-
ova díla patří symfonie č. 9
„Z Nového světa“, inspi-
rovaná jeho pobytem ve
Spojených státech ameri-
ckých. Jeho hrob můžete
navštívit na vyšehrad-
ském hřbitově.

Česká ½ lharmonie – Joshua Bell, Bernarda 
Fink – Zahajovací koncert 121. sezony
29. a 30. září / Rudol� num / Alšovo nábř. 12, 
Praha 1 – Staré Město
Česká ¢ lharmonie zahajuje svou 121. koncertní sezonu 
provedením Čajkovského houslového koncertu za účasti 
Joshuy Bella a Mahlerovou Písní o zemi s pěveckými 
sólisty Bernardou Fink a Pavlem Černochem pod taktovkou 
šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka.

Schola Gregoriana Pragensis k poctě 
Karla IV.
1. listopadu / kostel sv. Šimona a Judy / Dušní ul., 
Praha 1 – Staré Město
Koncert renomovaného souboru je vzácnou příležitostí 
uslyšet naživo chorály i světskou hudbu z období vrcholné 
gotiky 14. století, tedy z doby císaře a krále Karla IV. 

Klavírní festival Rudolfa Firkušného
19. – 26. listopadu / Rudol� num / Alšovo nábř. 12, 
Praha 1 – Staré Město
Festival, který se hlásí k odkazu českého klavíristy světového 
jména Rudolfa Firkušného (1912–1994), je zcela věnován 
klavírní tvorbě. Na čtyřech koncertech vystoupí klavírní 
virtuózové Garrick Ohlsson, Martin Kasík, Olga Scheps 
a Sir András SchiÄ . 

Bryn Terfel
22. listopadu / Obecní dům / nám. Republiky 5,
Praha 1 – Staré Město
Bryn Terfel je už řadu let uznávanou operní hvězdou 
s nepřehlédnutelným charismatem, jemuž Praha vždy 
podlehne. Na listopadovém koncertě nabídne operní árie 
ze svých nejslavnějších rolí.

Fenomén Christian Lindberg
28. listopadu / Rudol� num / Alšovo nábř. 12, 
Praha 1 – Staré Město
Švédský fenomén Christian Lindberg se v Praze představí 
v trojroli – jako trombonista, jehož virtuozita inspirovala 
vznik více než 300 nových děl pro trombón, jako dirigent 
interpretující díla klasiků skandinávské hudby i jako 
originální skladatel.

Korunovační slavnosti 
3. a 4. září / Pražský hrad, Vyšehrad, Staroměstské
náměstí a další místa
Rekonstrukce korunovace Karla IV. českým králem slibuje 
ojedinělý zážitek: večerní loučový průvod, korunovační 
průvod z Pražského hradu na Staroměstské náměstí, rytířské 
turnaje na koních, dvorskou hostinu a středověké tržiště. 
Praha vzdává hold Karlu IV. k jeho 700. výročí narození.

Ladronkafest
10. září / Ladronka / Praha 6 – Břevnov
Největší volnočasový festival ve střední Evropě, jež spojuje 
sport a pohyb, hudbu, umění, adrenalin a zábavu. Vstup na 
všechny aktivity je zdarma.

4+4 dny v pohybu
30. září – 8. října / různá místa
Mezinárodní festival současného umění, jehož cílem je 
prezentovat současné inovativní divadelní projekty, zaplaví Prahu
“kulturním adrenalinem” – provokujícími a podnětnými 
akcemi napříč žánry, od tance a divadla přes výstavy, 
audiovizuální projekty až po diskuse a komentované procházky.

 

Festival Pražské křižovatky
4. – 9. října / Nová scéna Národního divadla / Národní 4, Praha 1
 – Nové Město
K nedožitým 80. narozeninám Václava Havla pořádá Národní 
divadlo divadelní festival s podtitulem Umění a politika, 
politika a umění. Osobnost, myšlenky a postoje bývalého 
prezidenta a literáta tak znovu ožijí na divadelních prknech.

Mezipatra
3. – 10. listopadu / kina Lucerna a Světozor a další místa
Specializovaný soutěžní ¢ lmový festival uvádějící ¢ lmy s gay, 
lesbickou, bisexuální, transgender a queer tematikou. 

Kavárny naživo
30. září – 28. října / vybrané kavárny v Praze
Festival v průběhu jednoho měsíce přinese do kaváren po 
celé Praze rozmanité koncerty, divadelní představení a další 
umělecké projekty. 

Be2Can
6. října – 12. října / kina Lucerna, Atlas a Evald
Ojedinělá přehlídka ¢ lmů, které se v letošním roce promítaly 
na prestižních ¢ lmových festivalech v BErlíně, BEnátkách 
a v CANnes.

King Crimson
14. a 15. září / Forum Karlín / Pernerova 51, Praha 8 – Karlín
Návrat legendy. Vznik současného sedmičlenného 
dynamického tělesa, jehož rytmus udávají tři bubeníci, 
inicioval před dvěma lety kytarista, zakladatel a jediný stálý 
člen King Crimson – Robert Fripp.

Paul Simon
17. října / O2 arena / Českomoravská 17, Praha 9 – Libeň
Evropské turné k novému albu „Stranger to Stranger” zahájí 
slavný americký písničkář Paul Simon v pražské O2 areně.

The Cure
22. října / O2 arena / Českomoravská 17, Praha 9 – Libeň
Robert Smith & Co. pokračují ve svém světovém turné, 
které kritici i publikum označují za „epic“, přičemž setlisty 
jednotlivých koncertů čítají přes 30 čísel.

Signal – Festival světla 
13. – 16. října / centrum Prahy, veřejný prostor 
V říjnu přijde na řadu tolik oblíbený festival světla. Světelné obrazy a projekce na historických i moderních budovách 
nebo volných prostranstvích jsou strhujícím propojením kreativity, nejnovějších technologií a veřejného prostoru – ale 
především skvělou podívanou.

SIGNAL festival poprvé rozzářil Prahu v roce 2013 a rovnou se stal nejnavštěvovanější kulturní akcí v České republice. 
Nebojí se přicházet stále s něčím novým – ať už to jsou videomappingové projekce na fasády pražských památek, 
speciální site-speci¢ c projekty vytvořené na míru pražským zákoutím nebo interaktivní instalace, díky nimž se každý 
návštěvník stává spolutvůrcem. SIGNAL festival je unikátem mezi českými kulturními událostmi i v mezinárodním 
měřítku světelných festivalů. 
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Selena Gomez
24. října / O2 arena / Českomoravská 17, Praha 9 – Libeň
Americká zpěvačka a herečka vystoupí poprvé v České 
republice. Multiplatinová umělkyně přijede prezentovat 
poslední album nazvané “Revival”. 

Justin Bieber
12. listopadu / O2 arena / Českomoravská 17, Praha 9 – Libeň
Globální superstar Justin Bieber přijede v rámci 
mezinárodního turné Purpose World Tour poprvé 
do Prahy propagovat nové album.

Guillaume Perret & The Electric Epic
26. listopadu / Palác Akropolis / Kubelíkova 27, Praha 3 – Žižkov
Skladatel a saxofonista Guillaume Perret přiváží výbušnou 
směs moderního jazzu, avantgardní elektroniky, 
progresivního rocku, ethno jazzu a hardcoru.

Elton John
26. listopadu / O2 arena / Českomoravská 17, Praha 9 – Libeň
Fenomenální anglický zpěvák a skladatel zahraje a zazpívá 
největší hity své dlouholeté kariéry.
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