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nální průvodci městem

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

Staroměstská radnice
q Staroměstské náměstí 1, Praha 1
r denně 9-19, leden-únor 2018 denně 9-18
Dispečink průvodců r všední dny 9–19, víkendy 9–17

Na Můstku
q Rytířská 12, Praha 1 r denně 9–19

Václavské náměstí
q roh Václavského nám. a Štěpánské ul., Praha 1 r denně 10–18
(uzavřeno od 8. 1. do 20. 3. 2018)

Letiště Václava Havla Praha
q Terminál 1 (příletová hala) r denně 8–20
q  Terminál 2 (příletová hala) r denně 8–20

w www.prague.eu

Kampa je ostrovem nejen skutečným, ale spolu 
s Malou Stranou je i metaforickým ostrůvkem 
klidu v samém centru Prahy, kde se tak trochu 
zastavil čas. Oblékněte si teplý svetr, obujte si 
pohodlné boty, zastavte se v některé z malých 
útulných kaváren pro svařené víno nebo kávu 
s sebou a vydejte se s námi vychutnávat poetiku 
úzkých křivolakých uliček. Po setmění buďte 
ale obezřetní, snadno tu totiž narazíte na místní 
strašidla a vodníky.
Ostrov Kampa leží mezi hlavním tokem Vltavy a Čertovkou, 
uměle vytvořeným kanálem, který sloužil jako náhon pro zdejší 
mlýny. Dnes si můžete poslechnout tiché klapání pouze dvou 
mlýnských kol, žádné z nich už ale neslouží svému původnímu 
účelu. Asi nejznámějšími mlýny na Kampě jsou Sovovy, v nichž 
sídlí Museum Kampa, které uchovává sbírku děl Františka 
Kupky, Otto Gutfreunda a dalších významných umělců ze 
zemí bývalého východního bloku. V parku hned vedle muzea 
určitě nepřehlédnete tři sochy, Mimina od Davida Černého, 
bronzové sourozence těch, které lezou po Žižkovském vysílači. 
Jen o kousek dál můžete navštívit legendární, nově otevřenou 
Werichovu vilu. Najdete zde stálou výstavu o historii ostrova 
Kampa a samotné vily, a především expozici o životě a díle Jana 
Wericha. Je zde také Holanerium, prostor věnovaný básníku 
Vladimíru Holanovi, který zde také nějakou dobu žil.

Když přejdete lávku u Velkopřevorského mlýna, dostanete se 
k nejznámějšímu pražskému symbolu lásky a míru, Lennonově 
zdi. Už v šedesátých letech se na ní objevovaly protestní nápisy 
a vzkazy pro Jana Wericha, v letech sedmdesátých si vysloužila 
přezdívku Zeď nářků díky srdceryvným vzkazům a milostné poe-
zii. Po tragické smrti Johna Lennona v roce 1980 se zde objevil 
jeho symbolický náhrobek. Od té doby zeď nebyla jen místem, 
kde lidé vyjadřovali svou nespokojenost s tehdejším režimem, 
ale i místem, kde si připomínají život a dílo slavného hudebníka 
a politického aktivisty.

Nedaleko odtud se zastavte v kostele Panny Marie Vítězné. 
Kostel je nejen krásnou ukázkou raného baroka, ale především 
domovem Pražského Jezulátka. Za touto nevelkou soškou 
přijíždějí poutníci a prosebníci ze všech koutů světa. Jezulátku 
jsou připisována mnohá uzdravení a zázraky, mimo jiné 
i záchrana Prahy při obléhání švédskými vojsky v roce 1639. 
Vosková soška byla v roce 1655 korunována pražským arcibis-
kupem.

Mezi nejdůležitější malostranské památky se řadí ještě kostel 
svatého Mikuláše. Ten je považován za nejvýznamnější a nejho-
nosnější příklad baroka v Praze. Pozornosti jistě neujde maje-
státní kopule se zvonicí. Před rokem 1989 se díky ideálnímu 
umístění s výhledem na americké, jugoslávské a západoně-
mecké velvyslanectví ve věži nacházela pozorovatelna Státní 
bezpečnosti. Pokud se příliš nebojíte výšek, můžete vystoupat 
na zvonici a vychutnat si jedinečný výhled na Malou Stranu.

Vydáte-li se směrem k řece, poblíž Karlova mostu najdete ulici 
U Lužického semináře, ze které vede nejužší ulička v Praze. 
Mějte oči na stopkách, abyste tuto unikátní semaforem řízenou 
uličku nepřehlédli, v nejužším místě má totiž šířku pouhých 
70 centimetrů. Jen pár kroků odtud, v Cihelné ulici, se nachází 

Hergetova Cihelna. Je zde vynikající restaurace s dechberou-
cím výhledem na Karlův most a Vltavu a Franz Kafka Museum, 
které nabízí ojedinělý vhled do života a světa slavného praž-
ského rodáka. Na nádvoří Cihelny si jistě všimnete netypického 
sousoší dvou mužských postav čůrajících do nádrže ve tvaru 
České republiky od Davida Černého.

Chcete-li prozkoumat Kampu a Malou Stranu důkladněji, další 
tipy naleznete na našem webu w www.prague.eu.

Doporučené podniky
Kam za kulturou:
Museum Kampa U Sovových mlýnů 2
Muzeum moderního umění s kolekcí děl průkopníka abstrakt-
ního umění Františka Kupky pořádá také zajímavé krátkodobé 
výstavy.

Werichova vila U Sovových mlýnů 7
V budově z 16. století žili v průběhu její historie významné osob-
nosti české kultury, jimž je věnována zdejší stálá expozice.

České muzeum hudby – Muzeum hudebních nástrojů 
Karmelitská 4
V expozici je vystaveno 400 historických hudebních nástrojů 
mimořádné hodnoty.

Muzeum Karla Zemana Saská 3
Interaktivní expozice představuje celoživotní dílo geniálního 
tvůrce Karla Zemana a jeho fi lmové triky, kterými proslavil čes-
kou kinematografi i.

Malostranská beseda Malostranské náměstí 21
Kulturní a společenské centrum v budově, která kdysi sloužila 
jako Malostranská radnice.

Franz Kafka Museum Cihelná 2b
Stálá expozice představuje většinu prvních vydání Kafkových 
děl, korespondenci, deníky, rukopisy, fotografi e, kresby a mnoho 
dalšího.

Na kávu, oběd či večeři:
Kampa Park q Na Kampě 8b
Luxusní restaurace je oblíbená pro svou gurmánskou kuchyni, 
která zahrnuje špičkově servírované rybí i masové lahůdky spolu 
s více než 150 druhy vína. To vše na břehu řeky s výhledem na 
Karlův most.

Café de Paris q Velkopřevorské náměstí 4
Na jednom z nejkrásnějších míst Malé Strany můžete najít 
rodinnou brasserii zaměřenou na francouzskou kuchyni. Skvělý 
tip na zakončení romantické procházky.

U Malířů q Maltézské náměstí 11
Proslulá luxusní restaurace v historických prostorách s malova-
nými klenutými stropy servíruje svým hostům skvosty francouz-
ské a české kuchyně s výběrem kvalitních vín.

Malostranská beseda q Malostranské náměstí 21
Svým hostům nabízí příjemné posezení, prvotřídní českou 

kuchyni v moderní úpravě a kvalitní pivo. V přízemí krásné 
historické budovy se nachází útulná restaurace, v suterénu pak 
tradiční malostranská pivnice.
Amorino Gelato q Malostranské náměstí 24
Doporučujeme pro milovníky zmrzliny, kterou zde servírují spe-
cifi ckým způsobem, kdy je zmrzlina vrstvena ve slabých plátcích 
do tvaru chladivé růže. Kromě toho si zde můžete pochutnat na 
výborné kávě.

Restaurant U Glaubiců q Malostranské náměstí 5
Restaurant s dlouhou historií se nachází v těsném sousedství 
chrámu sv. Mikuláše. Navštívit můžete 700 let starý sklep, 
pouliční kavárnu nebo restauraci.

Coda Restaurant q Tržiště 9
Kromě mimořádného kulinářského zážitku se v Codě setkáte 
s romantickou atmosférou i živou klavírní produkcí. Restaurant 
se nachází v unikátním hudebním hotelu Aria.

Santini Garden Restaurant q Jánský vršek 13
Restaurant je místem tradice a moderních kulinářských trendů 
české kuchyně. Nachází se v klidné, a přesto centrální lokalitě 
pod Pražským hradem.

Vinograf Míšeňská q Míšeňská 8
Útulný malý podnik kousek od Karlova mostu je jedním z prv-
ních moderních winebarů v Praze a perfektním místem, pokud 
chcete absolvovat poznávací rychlokurz českého a moravského 
vína.

Lokál U Bílé kuželky q Míšeňská 12
Tato pivnice stojí na dvou základních pilířích – skvělém čepova-
ném plzeňském pivu a tradiční české kuchyni.

Hergetova cihelna q Cihelná 2b
Stylová restaurace na břehu Vltavy s velkolepým výhledem na 
Karlův most mj. nabízí čerstvé mořské ryby a produkty.

Jak se tam dostanete
Tram k 9, 12, 20, 22, 23 (noční linka 97)
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po mnohaleté přestávce tyto oblíbené hračky opět vyrábějí.
t Prodej replik: q GUMA, Ječná 24, Praha 1
w www.gumapraha.cz

Váza Waterproof Onion (levá & pravá), Maxim Velčovský, 
2003
Porcelánová holínka Maxima Velčovského s cibulákovým vzo-
rem, objekt na pomezí uměleckého předmětu a užitého designu, 
je prodchnuta nekonvenčním přístupem i smyslem pro humor, 
které jsou pro tohoto designéra typické.
t Prodej: q Qubus, Rámová 3, Praha 1 w www.qubus.cz

Chcete-li se dozvědět o českém designu více, vyzvedněte si bro-
žuru Praha:design, která je zdarma k dispozici v našich turistic-
kých a návštěvnických centrech a můžete si ji rovněž stáhnout 
z našeho webu w www.prague.eu.

Seznamte se

Kampa
a Malá Strana:
Kampa
a Malá Strana:
Kampa

romantika
na levém
břehu Vltavy

Čertovka

Otvírací doba o Vánocích:
Aktuální informace o otvíracích dobách návštěvnických a turis-
tických center včetně dispečinku průvodců v době
od 20. 12. 2017 – 2. 1. 2018 najdete na w prague.eu/vanoce.

Vánoce s Prague City 
Tourism
I my se připojujeme k oslavám vánočních svátků a pořádáme 
několik tematických akcí, na nichž vás rádi přivítáme!

Vánoční koncert
na Staroměstské radnici
Přijměte vánoční dárek od Prague City Tourism a zpříjemněte si 
sváteční čas poslechem tradičních i méně známých vánočních 
skladeb v kouzelné atmosféře Jiříkovy síně Staroměstské rad-
nice. Repertoár v podání smyčcového kvarteta Unique Quartet 
v doprovodu klavíru a pěveckého dua navodí tu pravou sváteční 
náladu. Účastníkům koncertu bude před zahájením vystoupení 
umožněn volný vstup do všech reprezentačních sálů historické 
radnice.

g Termín: 17. prosince v 17 a v 19 hodin
u Vstupenky: v prodeji v turistických a návštěvnických infor-
mačních centrech Prague City Tourism nebo v on-line předpro-
deji na eshop.prague.eu.

Koledy ze
Staroměstské radnice
Vánoční čas připomenou i trubači na Staroměstské radnici. 
Vždy v neděli 3., 10. a 17. prosince po přehlídce apoštolů od 15 
do 20 hodin zazní z oken radnice české i zahraniční vánoční 
koledy, které v období svátků nahradí tradiční radniční fanfáru.

Vlastivědné vycházky
V období Vánoc pořádáme i řadu vlastivědných vycházek zamě-
řených na betlémy a Vánoce. Komentované vycházky s průvod-
cem jsou určené pro dospělé i děti. Podrobné informace o pro-
gramu a nákupu vstupenek si prohlédněte na webu
w prazskevychazky.cz.

Český design
Design zřejmě není první slovo, které vám 
přijde na mysl, když se řekne Česká repub-
lika. A přesto má tento malý a kreativní národ 
poměrně bohatou designovou scénu, která 
se každým rokem rozrůstá a získává si více 
respektu i v zahraničí.

Dominantními materiály českého designu jsou sklo a porcelán. 
Ty se používají pro dekorativní předměty, vázy, světla, lampy 
apod. Dřevo se stalo součástí několika ikonických kusů nábytku 
v období zlaté éry českého designu na začátku 20. století 
a samozřejmě se stále používá pro oblíbené dřevěné hračky. 
Světově proslulými se stala také plastová zvířátka od Libuše 
Niklové. V neposlední řadě je nutné zmínit i českou módu 
a šperkařství.

Pro český design je charakteristická preciznost, důkladné 
řemeslné zpracování i nádech české povahy (smysl pro humor 
a bizarnost). Často se pohybuje na pomezí umění a řemesla; je 
ovlivněný kubismem, funkcionalismem a historií. Mladší gene-
race designérů pak toto vše obohacuje ještě o své zkušenosti ze 
zahraničí.

Český design má řadu ikonických výrobků, z nichž pro před-
stavu uvádíme alespoň tři „kousky“, které vznikly v rozmezí 
téměř 90 let.

Křeslo H269, 
Jindřich 
Halabala, 1933
Podobně jako 
Pavel Janák je 
i Jindřich Halabala 
jednou z nej-
větších legend 
českého designu. 
Z jeho tvorby jsou 
nejznámější právě 
křesla, která navrhoval pro brněnské Spojené UP (umělecko-
průmyslové) závody, kde dlouhodobě působil. Toto jednoduché 
a elegantní křeslo s rámem z ohýbaného buku je dodnes vyhle-
dávaným sběratelským kusem. t Prodej replik: q Modernista, 
Vinohradská 50 (Pavilon), Praha 2 w www.modernista.cz

Nafukovací zvířata, Libuše Niklová, 70. léta
Barevný buvol, slon a žirafa neoddělitelně patří k dětství stráve-
ném v Československu 70. let. Zvířátka Libuše Niklové vznikla 
v rámci dlouhodobé spolupráce s výrobcem plastů Fatra, kde se 

Praha o Vánocích:
trhy, mše a betlémy
Vánoční stromečky se stovkami světé-
lek, adventní věnce, svícny, betlémy, někde 
i s živými zvířátky, ozdoby, dekorace, řemeslné 
výrobky a vánoční dobroty můžete obdivovat, 
nakoupit či ochutnat na svátečně vyzdobených 
náměstích.
Staroměstské náměstí
g 2. 12. 2017 – 6. 1. 2018 (10 – 22)
nejvíce navštěvované, v pohádkových kulisách Staroměstského 
náměstí, s bohatým kulturním programem a dílnou pro děti
Václavské náměstí
g 2. 12. 2017 – 6. 1. 2018 (10 – 22)
ve středu Prahy a poblíž obchodních domů, dostupné všemi tra-
sami metra a s občerstvením do půlnoci
Pražský hrad
g 26. 11. 2017 – 6. 1. 2018 (9 – 20)
v romantickém prostředí areálu Pražského hradu; s ukázkou 
ražby mincí a malováním ozdobiček
náměstí Míru
g 20. 11. 2017 – 24. 12. 2017 (10 – 19)
v pokojné atmosféře s elegantní kulisou vinohradského kostela 
sv. Ludmily; s prodejem ozdobiček, betlémů a vánočních dobrot
náměstí Republiky
g 2. 12. 2017 – 30. 12. 2017 (10 – 19)
komornější množstvím stánků ale poblíž dvou velkých obchod-
ních domů v centru Prahy, s tradičními českými výrobky, vhodné 
(nejen) pro vozíčkáře
Tylovo náměstí
g 23. 11. 2017 – 24. 12. 2017 (10 – 19)
v klidné lokalitě Královských Vinohrad, s obrázky z písku, medo-
vými perníčky i bramborovými dobrotami a toskánskými lahůd-
kami
náměstí Jiřího z Poděbrad
g 24. 11. 2017 – 24. 12. 2017 (10 – 21)
před jednou z nejvýznamnějších českých sakrálních staveb 
dvacátého století, s bohatým kulturním programem a dílničkami 
pro děti
Anděl – pěší zóna
g 25. 11.–23. 12. 2017 (10 – 19)
na smíchovské obchodní zóně, s českým textilním zbožím a dal-
šími dárky jako jsou hry a hlavolamy, kapří maso

Půlnoční mše
Návštěva půlnoční mše nám přibližuje více duchovní a tajuplnou 
stránku Vánoc. V Praze se půlnoční mše konají v řadě kostelů, 
někde se zpívají i koledy nebo zní Česká mše Jakuba Jana Ryby.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě
q Praha 1 – Pražský hrad
Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)
q Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská 9
Kostel sv. Tomáše
q Praha 1 – Malá Strana, Josefská 8
Kostel sv. Havla
q Praha 1 – Staré Město, Havelská
Kostel Panny Marie Sněžné
q Praha 1 – Nové Město, Jungmannovo náměstí 18
Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
q Praha 2 – Vyšehrad, Štulcova
Kostel sv. Ludmily
q Praha 2 – Vinohrady, náměstí Míru
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
q Praha 3 – Vinohrady, náměstí Jiřího z Poděbrad

Za betlémy
Do mnoha pražských kostelů se můžete vydat obdivovat řeme-
slnou dovednost našich předků a připomenout si místo narození 
Ježíše ve městě Betlémě. Betlémy bývají vystaveny obvykle od 
24. prosince do začátku ledna, někde i déle.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
q Praha 1 – Pražský hrad
Kostel Panny Marie Andělské
q Praha 1 – Hradčany, Loretánské náměstí 6
p postavy jesliček v životní velikosti
Kostel sv. Tomáše
q Praha 1 – Malá Strana, Josefská 8
p betlém pochází z Tyrolska
Kostel Panny Marie Sněžné
q Praha 1 – Nové Město, Jungmannovo náměstí 18
p množství fi gurek a nedaleká výstava historických i součas-
ných betlémů v Galerii Ambit
Chrám Matky Boží před Týnem
q Praha 1 – Staroměstské náměstí 604
p různě vyřezané ovečky a dvojí pojetí Svaté rodiny
Kostel sv. Ignáce
q Praha 2 – Nové Město, Ječná 2
p ztvárnění pocitů lidských postav a fi gurka slona
Kostel sv. Ludmily
q Praha 2 – Vinohrady, náměstí Míru
p malebnost postaviček
Kostel sv. Matěje
q Praha 6 – Dejvice, U Matěje
p jesličky jsou z perníku
Kostel sv. Antonína Paduánského
q Praha 7 – Holešovice, Strossmayerovo náměstí
p postavičky v krojích, tzv. slovanský betlém
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S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma 
vyzvednout v našich turistických informačních 
centrech, kde vám i rádi poradíme.

q   Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1

r denně 9 - 19 (leden – únor 2018: 9 – 18)
q   Na Můstku,

Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
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Průvodce pražskými
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Kalendář 
akcí
Přinášíme vám výběr těch nejzajímavějších akcí, které se v Praze konají od konce listopadu 2017 
do začátku března 2018. Desítky dalších jsou uvedeny na našem webu www.prague.eu, kde nalez-
nete i podrobnější údaje o programech, vstupenkách apod.

Světlo v obraze. Ohlasy impresionismu v českém 
výtvarném umění
g do 7. 1. q Jízdárna Pražského hradu / U Prašného mostu 3, 
Praha 1 – Hradčany w www.kulturanahrade.cz
Impresionismus jako jeden z výrazově nejúchvatnějších výtvar-
ných směrů ovlivnil několik generací umělců v Evropě i zámoří. 
V českém výtvarném prostředí jím proslul Václav Radimský – 
následovatel a osobní přítel Clauda Moneta. Z předních českých 
malířů jsou na výstavě zastoupeni Antonín Slavíček, Antonín 
Chittussi, Max Švabinský, Rudolf Kremlička a Bohumil Kavka.

Czech Press Photo 2017
g 22. 11.–31. 1. q Staroměstská radnice – Křížová chodba, 
Rytířský sál / Staroměstské náměstí 1, Praha 1 – Staré Město 
w www.czechpressphoto.cz
Autentické obrazové svědectví o životě doma i ve světě v uplynu-
lém roce prostřednictvím objektivů českých a slovenských profe-
sionálních fotografů. Czech Press Photo dává možnost zveřejňo-
vat i to, co z nejrůznějších důvodů nenachází v médiích uplatnění.

Muž s hořící hřívou. Emil Filla a surrealismus 1931–1939
g do 11. 2. q Museum Kampa / U Sovových mlýnů 2, 
Praha 1 – Malá Strana w www.museum–kampa.cz
Emil Filla byl vůdčí osobností meziválečné avantgardy. Na 
výstavě uvidíte významná díla tohoto kubisty spolu s díly jeho 
současníků, mezi které patřili Vincenc Makovský, Jindřich 
Štyrský, Karel Teige, Toyen či Alois Wachsman.

Sedmičky Josefa Lady
g do 1. 4. q Galerie Tančící dům / Jiráskovo nám. 6, 
 Praha 2 – Nové Město w www.galerietancicidum.cz
K příležitosti dvou kulatých výročí tohoto malíře, jehož ilustrace 
má řada z nás spjaty s vánočními pohlednicemi, je připraven 
všestranný průřez jeho dílem. K vidění budou jak jeho nejzná-
mější obrazy a ilustrace, tak i dosud méně známá díla, jím 
navržené filmové kostýmy či zrekonstruovaná pracovna. Dětem 
budou určeny ukázky knižních titulů, interaktivní hry nebo promí-
tání pohádek.

Kamil Lhoták
g od 7. 2. q Obecní dům / nám. Republiky 5, 
Praha 1 – Staré Město w www.obecnidum.cz
Nejobsáhlejší retrospektivní výstava Kamila Lhotáka, umělce 
samouka, malíře balonů, moderní techniky, periferií a sportu, 
ale také ilustrátora více než 400 knih pro děti i dospělé. Výstava 
nabídne ucelený přehled jeho díla; instalováno bude na 200 
pláten, z nichž některé bude mít veřejnost možnost vidět vůbec 
poprvé.

NaFilM! 2 : V Pohybu
g do 31. 12. q Palác Chicago / Národní 32, 
Praha 1 – Nové Město w www.nafilm.org
Přijďte zažít film jinak a objevit nové expozice filmového muzea 
NaFilM. Na výstavě si můžete vyzkoušet virtuální realitu, stát 
se promítačem laterny magiky nebo si naanimovat vlastní film. 
Vezměte kamarády, děti i celou rodinu – bavit se budete všichni.

Design

Czech Design Week
g 27. 11.–3. 12. q Kampus Hybernská / Hybernská 4, 
Praha 1 – Nové Město w www.czechdesignweek.cz
Prodejní výstavu proslulých i začínajících designérů najdete 
v nově otevřeném multikulturním centru nazvaném Kampus 
Hybernská, které se tak na několik dní stane centrem designo-
vého dění v Praze.

Mint: Prague Fashion Market
g 8.–10. 12. q Kampus Hybernská / Hybernská 4, 
Praha 1 – Nové Město w www.mintmarket.cz
Zapojte se do některého z kreativních workshopů a nakupte si 
produkty od českých i zahraničních designérů.

Dyzajn Market Zima
g 9.–10. 12. ; 16.–17. 12. q Piazzeta Národního divadla / 
Praha 1 – Nové Město w www.dyzajnmarket.com
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.

Vánoční Lemarket
g 9.–10. 12. q Výstavní síň Mánes / Masarykovo nábřeží 1, 
Praha 1 – Nové Město w www.lemarket.cz
100 vybraných značek lokální módy, kosmetiky, dětských hraček, 
pánských doplňků, jídla a mnoho dalšího v elegantních prosto-
rách Galerie Mánes.

UMTrh
g 16.–17. 12. q Pařížská ulice / Praha 1 – Malá Strana 
w www.umtrh.cz
Nejluxusnější pražský boulevard se na dva dny stane kulturně 
uměleckou open-air zónou. Pokud hledáte něco nového, originál-
ního, naleznete zde designové kousky, obrazy, sochy, fotografie, 
vintage, neotřelou módu apod. To vše na pozadí živých vystou-
pení umělců, světelných a filmových projekcí.

Klasická hudba

Česká filharmonie – Yuja Wang
g 6.–8. 12. q Rudolfinum / Alšovo nábř. 12, 
Praha 1 – Staré Město w www.ceskafilharmonie.cz
Fenomenální čínská pianistka zahraje strhující díla ruských kla-
siků, mezi nimiž bude Prokofjevův Třetí klavírní koncert, který 
patří k jejímu kmenovému repertoáru.

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2018
g 12. 12. předprodej w www.festival.cz
Festival se sice koná až na jaře, avšak prodej vstupenek začíná již 
tradičně 12. prosince.

Cecilia & Sol – Dolce Duello
g 14. 12. q Rudolfinum / Alšovo nábř. 12, 
Praha 1 – Staré Město w www.nachtigallartists.cz
V atraktivním projektu Barokní árie pro zpěv a violoncello 
vystoupí operní superstar Cecilia Bartoli a slavná argentinská vio-
loncellistka Sol Gabetta.

České doteky hudby
g 16. 12.–6. 1. q Praha – různá místa 
w www.ceskedotekyhudby.cz
Nejrozsáhlejší pražský festival zaměřený na klasickou hudbu 
v zimním období nabízí orchestrální, starou i komorní hudbu nebo 
crossover. Slavnostní zahajovací koncert probíhá každoročně na 
Pražském hradě v den narození L. van Beethovena a závěrečný 
koncert v Obecním domě na svátek Tří králů.

Sumi Jo, Emmanuel Villaume & PKF – Prague 
Philharmonia
g 17. 12. q Rudolfinum / Alšovo nábř. 12, 
Praha 1 – Staré Město w www.pkf.cz
Jihokorejská sopranistka Sumi Jo bude hvězdou koncertu, na 
kterém zazní díla R. Strausse a W. A. Mozarta.

Eva Urbanová Gala Koncert
g 3. 1. q kostel sv. Šimona a Judy / Dušní ul., 
Praha 1 – Staré Město w www.ceskedotekyhudby.cz
Bohatý program koncertu významné sopranistky je sestaven 
z díla A. Dvořáka, P. I. Čajkovského, F. Schuberta, G. Pucciniho, 
J. Masseneta, A. Chačaturjana, G. Verdiho a dalších autorů.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK – 
Bernstein 100 let
g 17. a 18. 1. q Obecní dům / nám. Republiky 5, 
Praha 1 – Staré Město w www.fok.cz
Sté narozeniny „univerzálního génia“ – dirigenta, skladatele a kla-
víristy Leonarda Bernsteina oslaví koncert, na kterém zazní jeho 
Chichesterské žalmy v hebrejštině a jejich „evropský“ protějšek 
Mendelssohnova symfonie Chvalozpěv.

SOČR – Adam Plachetka zpívá Strausse
g 22. 1. q Rudolfinum / Alšovo nábř. 12, 
Praha 1 – Staré Město w www.rozhlas.cz
Sólista Vídeňské státní opery spolu s rozhlasovými symfo-
niky předvedou Dva větší zpěvy pro hluboký hlas a orchestr 
R. Strausse, které orámují dvěma díly J. Brahmse.

Česká filharmonie – Alisa Weilerstein
g 21.–23. 2. q Rudolfinum / Alšovo nábř. 12, 
Praha 1 – Staré Město w www.ceskafilharmonie.cz
V Šostakovičově Prvním violoncellovém koncertu se s Českou 
filharmonií představí vynikající americká violoncellistka Alisa 
Weilerstein.

Česká filharmonie – Gautier Capuçon
g 28. 2.–2. 3. q Rudolfinum / Alšovo nábř. 12, 
Praha 1 – Staré Město w www.ceskafilharmonie.cz
Gautiera Capuçona pojí s dirigentem Semjonem Byčkovem dlou-
holeté přátelství a také fakt, že oba jsou doma v Paříži. Dalo by se 
říci, že program koncertu je dvojím přátelským setkáním: Byčkova 
s Capuçonem a Dvořáka s Čajkovským.

Pop, rock 
a ostatní žánry

Avishai Cohen Trio
g 21. 12. q Forum Karlín / Pernerova 53, Praha 8 – Karlín 
w www.forumkarlin.cz
Kontrabasista, vokalista a skladatel Avishai Cohen spolu s bube-
níkem Noamem Davidem a jedním z mnohostranných a svěžích 
hlasů současné jazzové scény Omri Morem představí Cohenovy 
populární i nejnovější skladby.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK – Zdeněk 
Liška: Obchod na korze
g 10. 1. q Obecní dům / nám. Republiky 5, 
Praha 1 – Staré Město w www.fok.cz
Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky zahájí pro-
jekce prvního československého snímku, který získal Oscara 
za nejlepší cizojazyčný film. Živý doprovod zajistí Symfonický 
orchestr hlavního města Prahy FOK a Kühnův smíšený sbor.

The World Famous Glenn Miller Orchestra
g 13. 1. q Obecní dům / nám. Republiky 5, 
Praha 1 – Staré Město w www.glennmiller.cz
Hity nejproslulejšího kapelníka swingové éry, např. Měsíční sere-
nádu nebo In the mood, zahraje orchestr nesoucí jeho jméno.

Depeche Mode
g 31. 1. q O2 Arena / Českomoravská 17, Praha 9 – Libeň 
w www.o2arena.cz
Depeche Mode, jedna z nejvlivnějších kapel moderní hudby, se 
v Praze zastaví v rámci koncertního turné na podporu své nejno-
vější nahrávky Global Spirit.

Divadlo

Roots
g 9. 12. a další termíny na webových stránkách q Jatka 78 
/ Bubenské nábřeží 13, Praha 7 – Holešovice w www.jatka78.cz
Novocirkusová inscenace Roots vypráví poetickou a zároveň 
drsnou historii cirkusového umění skrze osobní příběhy prota-
gonistů. Každý z nich se k cirkusu dostal jinou cestou. Právě teď 
a tady se setkávají na jevišti, aby vám ukázali velké věci…

Moscow City Ballet: Labutí jezero
g 22. 12. q Kongresové centrum Praha / 5. května 65, 
Praha 4 – Nusle w www.kcp.cz
Soubor Moscow City Ballet, těšící se uznání kritiků a milovníků 
baletu na celém světě, představí nesmrtelný příběh o lásce prince 
Siegfrieda a něžné princezny Odetty, kterou zlý Rudovous promě-
nil v labuť.

Figarova svatba
g Premiéra 1. a 3. 2. q Stavovské divadlo / Železná ulice, 
Praha 1 – Nové Město w www.narodni–divadlo.cz
Na světě se dochovalo jediné dosud hrající divadlo, v němž 
osobně řídil provedení svých oper Wolfgang Amadeus Mozart. 
Je jím pražské Stavovské divadlo, na jehož jevišti zní jeho hudba 
již od roku 1783. Výborná předloha, kvalitní libreto postavené na 
skvěle vykreslených charakterech postav, zápletkách, převlecích 
a situační komice jsou spolu s Mozartovou hudbou příčinou neu-
tuchající oblíbenosti Figarovy svatby u diváků i interpretů.

Lohengrin
g 9. a 18. 2. q Národní divadlo / Národní 2, 
Praha 1 – Nové Město w www.narodni–divadlo.cz
Wagnerova velkolepá romantická opera o souboji dobra se zlem 
se odehrává v atmosféře plné tajemství obklopujícím neznámého 
hrdinu, který přišel hájit čest brabantské princezny Elsy. Režie se 
ujala skladatelova pravnučka Katharina Wagner.

Ostatní akce

The Illusionist
g 11.–14. 1. q Kongresové centrum Praha / 5. května 65, 
Praha 4 – Nusle w www.kcp.cz
Sedm nejlepších kouzelníků na světě předvede show plnou doko-
nalých a často i smrtelně nebezpečných triků a iluzí popírajících 
fyzikální zákony.

Grand Restaurant Festival
g 15. 1.–28. 2. q Praha – vybrané restaurace 
w www.grandrestaurantfestival.cz
Gastronomický svátek labužníků umožňuje komukoliv, kdo má 
zájem o kvalitní gastronomii, navštívit vynikající a zároveň lec-
kdy dražší podniky. Za zvýhodněné festivalové ceny ochutnáte 
speciality nejlepších a nejzajímavějších restaurací z publikace 
Maurerův výběr Grand Restaurant.

Rakouský ples
g 19. 1. q Palác Žofín / Slovanský ostrov 226, 
Praha 1 – Nové Město w www.rakouskyples.cz
Vídeňská plesová atmosféra zaplní reprezentační prostory paláce 
Žofín na Slovanském ostrově.

Oslava Čínského nového roku 2018
g 15.–17. 2. q Obecní dům / nám. Republiky 5, 
Praha 1 – Staré Město w www.czechchina.com/cny/web/
Novoroční oslavy jsou nejdůležitější z čínských tradičních svátků. 
Jedinečná hudební a taneční vystoupení, ukázky umění a tradič-
ních řemesel či ochutnávky typických jídel vám přiblíží čínskou 
kulturu a historii.

Holiday World – veletrh cestovního ruchu
g 15.–18. 2. q Výstaviště Praha Holešovice / 
Praha 7 – Holešovice w www.holidayworld.cz
Nejvýznamnější přehlídka cestovních kanceláří, domácích regi-
onů, národních turistických centrál cestovního ruchu a dalších 
služeb turistického průmyslu ve střední Evropě.

Jeden svět
g 5.–14. 3. q Praha – různá místa w www.jedensvet.cz
Mezinárodní dokumentární festival s tematikou lidských práv 
nabízí filmy o politických kauzách a rozvojových tématech, ale 
i o sociálních otázkách, životním prostředí a životním stylu.

Vánoce

Čas vánoční je v Praze vyhrazen bohaté kulturní nadílce. 
Inspirovat se můžete i na našich tematických stránkách 
w prague.eu/vanoce.

Vánoční a novoroční 
koncerty

Adventní koncerty v Národním divadle
g 26. 11. a 3., 10. a 17. 12. od 11 h q Národní divadlo / Národní 2, 
Praha 1 – Nové Město w www.narodni–divadlo.cz
program: hudba adventní i vánoční doby a Česká mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby

Vánoce s Choreou Bohemicou
g 8. 12. od 19 h a 9. a 10. 12. od 11, 15 a 19 h 
q Pražský hrad – Míčovna / Praha 1 – Hradčany 
w www.kulturanahrade.cz
program: vánoční obchůzky, písně a koledy

Český národní symfonický orchestr – Vánoční koncert
g 15. 12. od 19:30 h q Obecní dům / nám. Republiky 5, 
Praha 1 – Staré Město w www.cnso.cz
program: Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

Sarah Brightman + Gregorian – Royal Christmas Gala
g 16. 12. od 19 h q Tipsport arena Praha / Za Elektrárnou 419, 
Praha 7 – Holešovice w www.tipsportarena–praha.cz
program: vánoční skladby a hity Sarah Brightman

Pavel Šporcl – Vánoce na modrých houslích
g 19.–20. 12. od 19 h q Forum Karlín / Pernerova 53, 
Praha 8 – Karlín w www.forumkarlin.cz
program: vánoční melodie, písně i tradiční koledy

Svátky hudby v Praze – Vánoční setkání
g 20. 12. od 19:30 h q Palác Žofín / Slovanský ostrov 226, 
Praha 1 – Nové Město w www.vaclavhudecek–svatkyhudby.cz
program: díla J. S. Bacha, J. V. H. Voříška, W. A. Mozarta

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK – 
Vánoční koncert
g 20.–21. 12. od 19:30 h q Obecní dům / nám. Republiky 5, 
Praha 1 – Staré Město w www.fok.cz
program: díla J. Suka, A. Glazunova, W. A. Mozarta

Chorea Bohemica ve Stavovském divadle
g 21. 12. od 19 h a 22. 12. od 15 a 19 h q Stavovské divadlo / 
Železná ul., Praha 1 – Staré Město w www.narodni–divadlo.cz
program: vánoční obchůzky, písně a koledy

Adventní gospely: Stella Jones & The Christmas Gospel 
Singers
g 22.–23. 12. od 19:30 h q kostel sv. Anny – Centrum 
Pražská křižovatka / Liliová ul., Praha 1 – Staré Město 
w www.prague.eu
program: světové gospely v podání vyhlášeného amerického 
souboru

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
g 25. 12. od 15 a 18 h q kostel sv. Šimona a Judy / Dušní ul., 
Praha 1 – Staré Město w www.fok.cz
program: tradiční Rybova mše v podání Symfonického orchestru 
hl. m. Prahy FOK

Vánoční varhanní koncert
g 26. 12. a 1. 1. od 16 h q Bazilika sv. Jakuba / Malá Štupart-
ská 6, Praha 1 – Staré Město w www.audieteorganum.cz
program: koncert s vánoční tématikou a vystoupením vokálních 
i instrumentálních souborů

Prague Philharmonic Orchestra: Silvestrovský koncert
g 31. 12. od 16 h q Obecní dům / nám. Republiky 5, 
Praha 1 – Staré Město w www.praguephilharmonic.com
program: známá díla J. Strausse, R. Wagnera, G. Pucciniho a dal-
ších skladatelů

Novoroční koncert: Česká filharmonie
g 1. 1. od 20 h q Rudolfinum / Alšovo nábřeží 12, 
Praha 1 – Staré Město w www.ceskafilharmonie.cz
program: díla přelomu 19. a 20. století, mezi nimiž vynikají Ruské 
Velikonoce N. Rimského-Korsakova

Novoroční koncert: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
g 1. 1. od 19:30 h q Obecní dům / nám. Republiky 5, 
Praha 1 – Staré Město w www.fok.cz
program: A. Dvořák a jeho Slovanské tance op. 46 a op. 72

Novoroční koncert: PKF – Prague Philharmonia
g 5. 1. od 19:30 h q Rudolfinum / Alšovo nábřeží 12, 
Praha 1 – Staré Město w www.pkf.cz
program: díla A. Dvořáka a L. Beethovena

Výstavy

Třešťské betlémy v Jindřišské věži
g 24. 11.–2. 2. q Jindřišská věž / Jindřišská ul., 
Praha 1 – Nové Město w www.jindrisskavez.cz
Ručně vyřezávané betlémy provoněné čerstvým mechem a jehli-
čím jsou ukázkou zručnosti třešťských betlémářů.

Betlémy v Betlémské kapli 2017 – Jak se kdysi vařilo 
a svítilo
g 24. 11.–2. 1. q Betlémská kaple / Betlémské nám. 4, 
Praha 1 – Staré Město w www.vanocnivystava.cz
Rozmanitá přehlídka betlémů z Čech a Slovenska, výstava odha-
luje vývoj vaření a svícení a prezentuje stará řemesla. Koutek 
i workshopy pro děti.

Praha v čase vánočním – Tradice a řemesla od adventu do 
Hromnic
g 26. 11.–4. 2. q Muzeum hlavního města Prahy – Zámecký 
areál Ctěnice / Bohdanečská 1, Praha 9 – Vinoř 
w www.muzeumprahy.cz
Historie slavení Vánoc na území Prahy od adventu do Hromnic, 
včetně dobových hraček a cukroví.

Výstava historických i současných betlémů
g 2. 12.–3. 1. q Galerie Ambit – kostel Panny Marie Sněžné / 
Jungmannovo nám. 18, Praha 1 – Nové Město 
w www.facebook.com/galerieambit
Řada současných i historických betlémů včetně mechanického 
betlému Jiřího Votruby (4,5 m dlouhý) a betlému postaveného 
podle třešťských betlémů s historickými figurkami řezbáře 
Boudného (3 x 2,5 m).

Výstava betlémů
g 3. 12.–6. 2. q Muzeum Karlova mostu / Křižovnické nám. 3, 
Praha 1 – Staré Město w www.muzeumkarlovamostu.cz
Unikátní betlémy jako je Vltavský rybí betlém anebo Africký bet-
lém z mahagonového dřeva doplní slámový betlém s postavami 
Svaté rodiny a zvířat v životní velikosti.

Divadlo

Louskáček – Vánoční příběh
g Obnovená premiéra 8. 12. q Národní divadlo / Národní 2, 
Praha 1 – Nové Město w www.narodni–divadlo.cz
Vánoční pohádka s kouzelnou hudbou Čajkovského patří už od 
své premiéry k nejoblíbenějším dětským baletům. Příběh se 
odehrává v 19. století v Londýně a vypráví o kouzlu Vánoc, které 
proměňuje povahy lidí.

Louskáček na ledě
g 30. 12. q Tipsport arena Praha / Za Elektrárnou 419, 
Praha 7 – Holešovice w www.louskaceknalede.cz
A ještě jednou Louskáček, tentokráte jako lední revue, na které se 
představí 90 umělců, včetně hvězd Národního divadla.

Silvestr s Mozartem
g 31. 12. v 19:30 q Stavovské divadlo / Železná ulice, 
Praha 1 – Staré Město w www.narodni–divadlo.cz
Oslavte příchod nového roku stylově v duchu W. A. Mozarta. 
Užijete si nejoblíbenější árie a operní scény tohoto velikána, 
bohatý raut, novoroční přípitek a tanec na jevišti.

Ostatní akce

Lampář na Karlově mostě
g 26. 11.–23. 12. q Karlův most / Praha 1 – Staré Město 
w www.prague.eu
I v letošním roce můžete potkat v předvánočním čase na Karlově 
mostě lampáře, který zde bude okolo čtvrté hodiny rozsvěcovat 
plynové osvětlení.

Novoroční ohňostroj
g 1. 1. od 18 h q Praha – Letná w www.prague.eu
Dechberoucí světelná choreografie nad Prahou je ideálním vstu-
pem do nového roku 2018.

Průvod Tří králů
g 5. 1. od 15 h q centrum Prahy w www.praha.charita.cz
Tradiční průvod vyjde na velbloudech od kostela sv. Tomáše na 
Malé Straně a půjde přes Karlův most na Staroměstské náměstí.

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí 
patří mezi nejkrásnější na světě
Největší pražské trhy na Staroměstském náměstí opět bodují. 
Krásu a atmosféru adventního tržiště v centru Prahy ocenil ten-
tokrát prestižní americký týdeník US News & World Report. Ten 
je zařadil ve své cestovatelské rubrice mezi deset nejhezčích na 
světě. 

 

p Informace o vánočních trzích v Praze uvádíme v rubrice 
Praha o Vánocích, kterou naleznete na druhé straně.

Výtvarné umění

Znovuotevření Uměleckoprůmyslového musea
g od 15. 11. q Uměleckoprůmyslové museum / 17. listopadu 2, Praha 1 – Staré Město w www.upm.cz
Po rozsáhlé rekonstrukci se opět otevřelo největší české muzeum věnované užitému umění a designu. Výstavní prostory se nově rozšířily 
o třetí patro, poprvé je zpřístupněna i odpočinková zahrada. Najdete zde i upravený muzejní obchod a novou restauraci. Zdejší sbírka skla, 
jedna ze dvou nejrozsáhlejších v Evropě, je důvodem k návštěvě sama o sobě, ale nově zrekonstruované Uměleckoprůmyslové museum toho 
nabízí daleko více: keramiku a porcelán, textil a módu, hračky, šperky i exponáty z oboru grafiky a fotografie. Stálé expozice budou postupně 
zpřístupňovány.
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