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2 Top pražské akce 2016

Svět Prahu zná především jako historické město, 
jehož památky z něj činí jednu z nejkrásnějších 
světových metropolí. Bylo by však škoda, kdyby 
Praha zůstala v povědomí pouze jako historický 
skanzen, památková rezervace či učebnice 
architektury. Je především městem pro lidi, 
městem, které každoročně ožívá mnoha různými 
akcemi a festivaly, z nichž mnohé v průběhu 
času získaly mezinárodní renomé a jsou dobrým 
důvodem k návštěvě. Praha je významnou kulturní 
metropolí a dějištěm pestré palety akcí, které 
vytvářejí její nezapomenutelné kouzlo.

Přestože převážná většina akcí popsaných v této brožuře vznikla 
poměrně nedávno, velice rychle si dokázaly získat oblibu mezi 
obyvateli i návštěvníky města. Vedle tradičních festivalů si zde 
v posledních letech našly publikum i akce, jejichž návštěvníci 
nemusí být pouze pasivními diváky, ale mohou se do nich také 
aktivně zapojit. Roste počet a obliba sportovních akcí, které 
se ze stadionů a sportovišť postupně přesunuly do ulic města. 
Kromě sportu se součástí veřejného prostoru stává také umění 
a kultura, které často opouští své kamenné domy a vydávají se 
ven, vstříc novému publiku. 

Z nepřeberného množství akcí, které naše hlavní město každo-
ročně hostí, jsme vybrali sedm nejvýznamnějších. Ty reprezentují 
oblasti divadla, filmu, moderní i klasické hudby, designu, světla 
a v neposlední řadě sportu. Těšíme se, že se s Vámi na některé 
z nich setkáme.
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3Top Prague Events 2016

Throughout the world, Prague is known primarily 
as a historical city, whose sights make it one of 
the most beautiful cities in the world. It would be 
a shame, however, if Prague stuck in the public’s 
consciousness only as a living museum, a historic 
preservation zone, or as an architecture textbook.  
Above all, it’s a city for people, a city brought to 
life every year by a wide spectrum of events and 
festivals, many of which have gained international 
renown over time and are a great reason to visit. 
Prague is a major cultural metropolis, the stage 
for a diverse range of events that help create its 
unforgettable charm.

Despite the fact that most of the events listed in this brochure 
have arisen relatively recently, they’ve quickly become popular 
with both city residents and visitors. In recent years, in addition 
to traditional festivals, other types of events have become 
popular, whose audiences are not mere spectators but rather 
active participants. Sports events have grown in number and 
popularity, gradually moving out of stadiums and sports  
facilities into the city’s streets. Arts and culture have also become 
part of the public space, often breaking out of their brick and 
mortar “homes” to mingle with their new public. 

From the countless events that our capital city hosts every year, 
we’ve selected seven of the most interesting. They represent 
theatre, film, modern and classical music, design, lights, as well 
as sports. We look forward to meeting you at some of them.
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4 Top pražské akce 2016

Mezinárodní filmový 
festival Praha – Febiofest
17.–25. 3. 2016

Cine Star Praha – Anděl 
Cine Star Praha – Černý Most 
andel’s hotel Prague  
Obecní dům

www.febiofest.cz 
Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest každoročně  
nabízí ty nejlepší filmy z prestižních festivalů celého světa včetně  
několika snímků, které byly nominované na Oscara. Zároveň se 
jedná o jednu z největších přehlídek evropského filmu. Divácky 
oblíbený festival zahrnuje více než deset programových sekcí 
včetně soutěžní sekce Nová Evropa. MFF Praha – Febiofest  
je největší filmovou akcí svého druhu na území hlavního města 
Prahy a následně probíhá ve všech regionech České republiky 
jako Ozvěny Febiofestu. V roce 2016 se uskuteční 23. ročník 
tohoto festivalu.

Slavnostní zahájení Febiofestu se koná v Obecním domě,  
jedné z nejznámějších secesních staveb v ČR. Hvězdy světové 
kinematografie se setkávají na červeném koberci v samotném 
srdci Prahy. Filmové projekce se konají především v divácky 
nejoblíbenějším českém multiplexu CineStar Praha – Anděl. 
Kino nabízí projekce ve dvanácti špičkově vybavených sálech 
a zároveň vysoký komfort v zázemí kina v centru Prahy.  
Od roku 2015 pořádají organizátoři Febiofestu ve spolupráci 
s prestižním festivalem Berlinale filmové projekce spojené 
s exkluzivními večeřemi nesoucí název berlínské filmové sekce 
Culinary Cinema.
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Prague International  
Film Festival – Febiofest
March 17–25, 2016

Cine Star Praha – Anděl 
Cine Star Praha – Černý Most 
andel’s hotel Prague  
Municipal House

www.febiofest.cz 
Febiofest is one of Europe’s biggest and most popular film 
events and is the largest film event in Prague. Every year, it 
screens the best films, including Oscar-nominated films, from 
prestigious festivals from around the world. Febiofest offers 
over ten film sections, including the New Europe Competition 
section. The festival continues as Echoes of Febiofest in all  
regions of the Czech Republic. In 2016 Febiofest will be  
celebrating its 23rd year. 

The Febiofest grand opening ceremony takes place in the  
Municipal House, one of the most well-known Art Nouveau 
buildings in the Czech Republic. Film stars from all over the 
world meet on the red carpet in the heart of Prague. Febiofest 
screenings take place mainly at CineStar Anděl in Prague. 
The cinema offers superb projections in twelve well-equipped 
screening rooms and a high level of comfort in a building  
situated in the city centre. Since 2015, Febiofest cooperates 
with the prestigious Berlinale and organises Culinary Cinema, 
a name eponymous to the original events at Berlinale, which 
fuses film screenings with extraordinary dining experiences.
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6 Top pražské akce 2016

Volkswagen  
Maraton Praha
8. 5. 2016

Start/Cíl:  
Staroměstské náměstí, 
9:00

www.runczech.com 

Volkswagen Maraton Praha je jeden z nejkrásnějších maratonů 
světa. Běží se v nádherném historickém centru ve městě ležícím 
v samém srdci Evropy. Závod světových parametrů se poprvé  
běžel v roce 1995 pod patronací běžecké legendy a několikaná-
sobného olympijského vítěze Emila Zátopka. Trať maratonu je 
rychlá, rovná a láká špičkové běžce. Startuje se na Staroměstském 
náměstí, běžci za sebou nechají světoznámý Orloj a Pařížskou 
ulicí zamíří k Vltavě. Startovní pole pak přeběhne přes Karlův 
most, gotický klenot Prahy, a tisícovky běžců se mohou kochat 
výhledem na majestátní Pražský hrad.

Maraton s jednou z největších účastí mezinárodních běžců – to je 
Volkswagen Maraton Praha. V roce 2016 se poběží už po dvaa-
dvacáté a na startovní čáru by se mělo postavit 10 600 běžců ze 
117 zemí světa. Maratonský víkend není jenom 42,195 kilometrů  
dlouhý závod, ale rovněž zde vyvrcholí finále Juniorského 
maratonu určeného studentům středních škol. Nebude chybět 
ani oblíbený dm rodinný minimaraton. Novinkou pro letošní rok 
je potom Yellow Ribbon Run, štafetový běh, který chce poukázat 
na problém obtížné zaměstnatelnosti osob po výkonu trestu. 
Pražský maraton je první závod světového formátu, který podob-
nou myšlenku podpoří.
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Volkswagen  
Prague Marathon
May 8, 2016

Start/Finish:  
Old Town Square, 
9:00 am

www.runczech.com/en/

The Volkswagen Prague Marathon, held in our historical city  
in the heart of Europe, is one of the most beautiful marathons 
in the world. This world class event was launched in 1995 under 
the patronage of legendary Olympic champion Emil Zátopek. 
The stunning marathon course is flat and fast – runners start 
in the Old Town Square, pass the world famous Astronomical 
Clock, wander through ancient streets down to the Vltava River 
and enjoy a splendid view of Prague Castle while crossing the 
magnificent Gothic Charles Bridge. The Prague Marathon has 
become a must-do for every passionate runner. 

The Volkswagen Prague Marathon is one of the most inter-
national marathons in the world. In 2016, the 22nd running of 
the race, 10,600 runners from 117 countries are expected to 
participate. The marathon weekend will include not only the 
highly-competitive 42.195 km race, but also the final of the 
Junior Marathon intended for high school students, and the  
non-competitive dm family mini-marathon. The novelty for 
2016 is the Yellow Ribbon Run, a relay race that aims to  
draw attention to the issue of employability of ex-prisoners.  
The Prague Marathon is the first world-class race to support 
this issue.
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Pražské jaro
71. mezinárodní hudební festival

12. 5. – 4. 6. 2016

Různá místa v Praze

www.festival.cz 

Pražské jaro 2016 nabízí skvělý mix tradice a experimentu. 
98 orchestrů, komorních ansámblů a sólistů z 23 zemí světa 
vystoupí od 12. 5. do 4. 6. v 17 koncertních sálech Prahy. Přijedou 
světové hvězdy Gil Shaham, Murray Perahia, Daniel Barenboim, 
Juraj Valčuha, Maurizio Pollini, ad. Se vstupenkou na Pražské 
jaro 2016 získáte slevu 20 % do všech expozic Národní galerie 
v Praze, včetně výstavy Císař Karel IV. 1316–2016, a do Centra 
současného umění DOX. Se slevou Vlak+ Pražské jaro můžete 
na koncerty Pražského jara 2016 cestovat vlakem Českých drah 
s 50% slevou. Vstupenky jsou k dispozici on-line.

Specialitou ročníku 2016 je akcent na hudbu pobaltských národů 
a Španělska. Přijedou vynikající zástupci těchto regionů: Baiba 
Skride, La Lupi, Al Ayre Español, Javier Perianes ad. Skutečnou 
lahůdku nabídne festival všem milovníkům jazzu: osmnáctiletého 
kytaristu Andrease Varadyho, kterého vizionář Quincy Jones 
označil za „jednoho z nejtalentovanějších lidí této planety“. 
Vynikající belgický ansámbl Graindelavoix přiváží unikátní 
program z oblasti Kypru 15. století. Pro příznivce komorní hudby 
připravilo Pražské jaro třetí ročník Víkendu komorní hudby 
tentokráte s tématem „Proměny romantismu“. 
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Prague Spring
71st International Music Festival

May 12 – June 4, 2016

Various venues around Prague

www.festival.cz/en

Prague Spring 2016 will offer a wonderful mix of tradition and 
experiment. Nearly 100 orchestras, chamber ensembles, and 
soloists from 23 countries will appear between May 12 and June 4 
at 17 concert venues in Prague. Stars from around the world will 
be in attendance, including Gil Shaham, Murray Perahia, Daniel 
Barenboim, Juraj Valčuha, Maurizio Pollini, and many more. With 
a ticket to Prague Spring 2016, you get a 20% discount on admis-
sion to all National Gallery exhibitions in Prague, including the 
exhibit Emperor Charles IV 1316–2016, to the DOX Centre for  
Contemporary Art, and a 50% on domestic Czech Railways tickets 
to Prague Spring 2016 concerts. Tickets are available online.

This year, special emphasis will be placed on music from the Baltic 
countries and Spain, who are sending excellent representatives: 
Baiba Skride, La Lupi, Al Ayre Español, Javier Perianes, and many 
others. A true treat awaits all jazz lovers: 18-year-old guitarist 
Andreas Varady, whom the visionary Quincy Jones hailed as 
“one of the most talented musicians on Earth”. The excellent 
Belgian ensemble Graindelavoix will bring a unique programme 
from 15th century Cyprus. Chamber music enthusiasts can enjoy 
the 3rd annual Chamber Music Weekend, the theme of which is 
“Metamorphoses of Romanticism”.
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United Islands  
of Prague

23.–26. 6. 2016

Různá místa v Praze 

www.unitedislands.cz

United Islands of Prague je multižánrový hudební festival, 
který se od roku 2004 pravidelně koná na vltavských ostrovech 
a přilehlých lokalitách v historickém centru Prahy. Zažijte jedi-
nečnou atmosféru hudebních vystoupení obklopeni nádherným 
prostředím městských parků a promenád a to dokonce zdarma! 

Od 23. do 26. června 2016 se koná třináctý ročník tohoto 
unikátního festivalu, na kterém vystoupí více než 100 umělců 
na 5 scénách. Jedním z cílů United Islands of Prague je představit 
nové a zajímavé kapely z České republiky i zahraničí napříč 
hudebními žánry. Za dobu jeho existence se tak na festivalu před-
stavili interpreti z více než čtyřiceti zemí, mezi nimiž nechyběla 
například písničkářka Ella Eyre, soulový zpěvák Aloe Blacc 
či newyorští bluesmani Hazmat Modine.

Kromě skvělé hudební dramaturgie se mohou návštěvníci již 
tradičně těšit na doprovodný program pro rodiny s dětmi a na 
představení aktivit vybraných neziskových organizací. Jako 
obvykle bude v předvečer zahájení open-airové části festivalu, 
ve čtvrtek 23. června, probíhat Klubová noc. Příležitost zahrát do-
stanou nové hudební projekty a kapely české alternativní scény, 
které vystoupí ve více než 10 klubech. Vstup na Klubovou noc je 
stejně jako na celý festival United Islands of Prague zdarma.
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United Islands  
of Prague

June 23–26, 2016

Various venues around Prague

www.unitedislands.cz

United Islands of Prague is a multi-genre music festival, held 
annually since 2004 on Vltava River islands and adjacent 
locations in Prague’s historical centre. One of its primary 
goals is to present new and progressive artists from the Czech 
Republic and abroad. During its rich history, musicians from 
more than 40 countries performed at the festival, including folk 
singer Ella Eyre, soul artist Aloe Blacc, and the NYC blues group 
Hazmat Modine just to name a few.

Over 100 artists will perform on 5 stages at this year’s festival, 
which takes place from June 23–26, 2016. Enjoy the unique 
atmosphere of live music surrounded by beautiful parks and 
in pedestrian zones – and for free! In addition to concerts 
and music performances, visitors can also look forward to an 
entertaining accompanying programme for families and children 
and presentations by selected non-profit organizations. As 
always, the festival starts with Club Night on Thursday, June 23. 
New music projects and bands from the Czech alternative scene 
will get the chance to perform in a number of Prague clubs. 
Entry to Club Night is free – just like the whole United Islands 
of Prague festival.
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Letní Letná
Mezinárodní festival nového  
cirkusu a divadla

18. 8. – 4. 9. 2016

Letenské sady 

www.letniletna.cz

Hvězdy světového nového cirkusu, české premiéry našich  
předních souborů, dětská představení až pětkrát denně, výtvarné 
a novocirkusové workshopy, open-air představení zdarma,  
letní cirkusová škola pro děti, kavárna, bar, tančírna a pohoda 
uprostřed Letenského parku... to je Letní Letná, mezinárodní 
festival nového cirkusu a divadla, který letos v Praze proběhne 
od 18. srpna do 4. září již potřinácté. V roce 2015 program nabídl 
přes 135 představení a festival navštívilo přes 38 000 návštěvníků. 
Letní Letná získala pro roky 2015–2016 značku EFFE – Europe for 
Festivals, Festivals for Europe.

Letní Letná 2016 uvede tři velké zahraniční hvězdy nového  
cirkusu: australský soubor Circa s představením Beyond, které 
spojuje dynamické cirkusové disciplíny na visuté hrazdě či 
na tyči s odvážnými fyzickými kousky. Francouzští Cirque Le Roux  
přivezou představení The Elephant in the Room, unikátní 
a velmi zábavné spojení prvotřídního cirkusu, fyzického divadla 
a film noir atmosféry. Představení LIMBO, které vzniklo v britsko-
-australské koprodukci a odehraje se v unikátním dřevěném 
zrcadlovém stanu „spiegeltent“, zavede diváky do zlověstného 
podsvětí, kde vládne dechberoucí akrobacie. 
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Letní Letná
International Festival of Contemporary 
Circus and Theatre

August 18 – September 4, 2016

Letná Park

www.letniletna.cz

Stars of the international contemporary circus scene, premieres  
of projects created by leading Czech companies, shows for 
children up to five times a day, graphic arts and contemporary 
circus workshops, free of charge open-air shows, a summer 
circus school for children, a café, a bar, a dance room – all of that 
wrapped in a casual, relaxed ambiance... You’ll find all this at 
Letní Letná, an international festival of contemporary circus and 
theatre, to be held in for the 13th year in Prague from August 18 
to September 4. The 2015 festival offered more than 135 shows 
to nearly 38,000 visitors. For the years 2015–2016, Letní Letná 
was awarded the EFFE – Europe for Festivals, festivals for Europe 
designation. 

Letní Letná 2016 will feature three international headliners: the 
Australian company Circa with a piece entitled Beyond, featuring 
dynamic circus disciplines on trapezes and sticks with daring 
physical numbers; the French Cirque Le Roux with The Elephant 
in the Room, a unique and entertaining merge of high-end 
circus, physical theatre and the atmosphere of film noir; and the 
British-Australian production LIMBO, performed in an original 
wooden mirror tent called a “spiegeltent”, luring the audience 
into a malevolent underworld ruled by breathtaking acrobatics.
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Signal
Festival světla v Praze

13.–16. 10. 2016

Praha – veřejný prostor, náměstí,  
parky, galerie, kluby…

www.signalfestival.com 

SIGNAL festival poprvé rozzářil Prahu v roce 2013. Rovnou  
se stal nejnavštěvovanější kulturní akcí v České republice 
a od té doby je stálicí českého kulturního kalendáře. SIGNAL 
každoročně přináší do pražských ulic aktuální trendy  
v propojování kreativity, nejnovějších technologií a veřejného 
prostoru. Nebojí se přicházet stále s něčím novým – ať už to 
jsou videomappingové projekce na fasády pražských památek, 
speciální site-specific projekty vytvořené na míru pražským 
zákoutím nebo interaktivní instalace, díky kterým se každý 
návštěvník stává tak trochu umělcem.

SIGNAL festival je unikátem mezi českými kulturními událostmi 
i v mezinárodním měřítku světelných festivalů. Pro představení 
nejnovějších počinů v oblasti světelného umění má SIGNAL 
k dispozici zcela originální kulisu – architekturu jednoho  
z nejkrásnějších měst světa. Díky festivalu se tak setkává  
magická minulost s technologiemi protknutou přítomností 
a společně vytvářejí nové kontexty, které inspirují umělce 
z celého světa. Ani čtvrtý ročník nebude výjimkou a místním 
i zahraničním návštěvníkům ukáže Prahu zase v trochu  
jiném světle.
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Signal
Prague Light Festival

October 13–16, 2016

Various Public spaces, squares, parks, 
galleries, clubs around Prague

www.signalfestival.com

The SIGNAL Festival first lit up Prague in 2013. It immediately 
became the most visited cultural event in the Czech Republic,  
and since then it has been a fixture on the Czech cultural 
calendar. Each year, the SIGNAL Festival brings the latest light 
art trends to Prague’s streets, combining creativity, the latest 
technology and public space. It is not afraid to present anything 
new, whether that something new is video mapping projections 
on the façades of Prague landmarks, special site-specific projects 
customised for Prague’s nooks, or interactive installations, 
thanks to which each visitor becomes a bit of an artist. 

The SIGNAL Festival is unique among Czech cultural events  
on the international scale of light festivals. SIGNAL has a 
completely original backdrop available for presenting the latest 
achievements in the field of light art – the architecture of one of 
the most beautiful cities in the world. Thanks to the festival, the 
magic past meets with the technologically advanced present, 
and together they create new contexts that inspire artists 
from the entire world. This year’s 4th annual event will be no 
exception, showing local and foreign visitors a version of Prague 
in a bit of a different light.
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Designblok
Prague Design and Fashion Week

27.–31. 10. 2016

Výstaviště Praha,  
Praha 7 – Holešovice

www.designblok.cz

Počtem návštěvníků i vystavovatelů nejrozsáhlejší design 
week ve střední a východní Evropě, založený již v roce 1999, 
prezentuje aktuální novinky světového i českého designu 
zejména z oblasti interiérového designu, módy a životního 
stylu. Designblok je výběrovou přehlídkou a slouží především 
jako prezentační prostor pro výrobce, prodejce a designéry, 
kteří představují své novinky distributorům, architektům, 
médiím i široké laické veřejnosti. Každoročně se jej účastní 
na 200 vystavovatelů z více než desítky evropských zemí, jejichž 
výstavní prezentace zhlédne přes 50 000 návštěvníků.

Designblok 2016: Výběrová přehlídka novinek špičkových 
mezinárodních producentů v secesní hale Superstudia. 
Laboratoř současného designu Openstudio s prezentacemi 
stovky designérských talentů a mezinárodní výstavou nejlepších 
absolventských prací z celé Evropy Diploma Selection. Art House 
jako unikátní platforma pro současný art design v historické 
budově Lapidária Národního muzea. Více než šedesát výstav 
a speciálních instalací v galeriích a obchodech po celém 
městě. Výstavy, prezentace, společenská setkání, vernisáže 
a gala večery promění město v jednu velkou oslavu designu 
a budoucnosti.
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Designblok
Prague Design and Fashion Week

October 27–31, 2016

Výstaviště Praha, 
Prague 7 – Holešovice

www.designblok.cz

Established in 1999, Designblok is the largest design week in 
Central and Eastern Europe in terms of visitor numbers and 
the number of exhibitors presenting the latest in international 
and Czech design, with a focus on interior design, fashion and 
lifestyle. Designblok is a select show, serving primarily as  
a platform for producers, sellers and designers to present their 
latest work to distributors, architects, the media and the general 
public. Over 200 exhibitors from all over Europe take part each 
year, drawing visitor numbers in excess of 50,000.

Designblok 2016 presents the latest from top international 
producers at the Art Nouveau Superstudio hall. The Openstudio 
contemporary design lab features presentations from 
hundreds of designer talents, and the Diploma Selection is an 
international exhibition of the best graduate work from all over 
Europe. The Art House, in the historical Lapidary Building of the 
National Museum, serves as a unique platform for contemporary 
art design. Over sixty exhibitions and special installations will 
be held in galleries and stores throughout the city. Exhibitions, 
presentations, social gatherings, private viewings, and gala 
evenings transform the city into one huge celebration of design 
and the future.
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