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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
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 (do 20. 3. 2018 uzavřeno)
Letiště Václava Havla Praha
q Terminál 1 (příletová hala) r denně 8–20
q  Terminál 2 (příletová hala) r denně 8–22

Pražská vlastivěda
Vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí! 
Každý měsíc nabízíme nový program a pořádáme speciální 
vycházky i pro děti. Aktuální program najdete na
w www.prazskevychazky.cz.
Napište nám na f vlastiveda@prague.eu a měsíční program 
vycházek vám budeme pravidelně zasílat na vaši e-mailovou 
adresu zdarma.

w www.prague.eu

Oáza klidu a relaxace, zelený ostrov uprostřed 
hlučící metropole, největší pražský městský 
park. To vše a mnohem více je Královská obora, 
lidově Stromovka. Zhruba 100 hektarů rozlehlou 
lokalitu vyhledává den co den pestrá paleta 
návštěvníků. Potkáte tu bohémské hipstery, 
milenecké dvojice, vyznavače joggingu, in-line 
bruslaře a cyklisty, stejně jako rodiny s dětmi 
či pejskaře. Čas od času můžete narazit i na 
svatební obřad konaný pod romantickou 
klenbou letitých stromů. Stromovka má zkrátka 
svůj nezaměnitelný genius loci a žije si tak 
nějak svým vlastním rytmem.
Mnozí z vás možná netuší, že má holešovický park také své 
místo v letošním seznamu „osmičkových“ výročí. Jeho založení 
se totiž datuje k roku 1268, kdy zde Přemysl Otakar II. k potěše 
své a královského dvora zřídil loveckou oboru a nad ní vystavěl 
malý letohrádek. 750 let… to už je kus historie. Ale vraťme se 
ještě k začátkům. Nejslavnější éra panovnické honitby nastala 
za Habsburků v 16. a na počátku 17. století. Císař Ferdinand I. 
ji nechal v letech 1536-1548 rozšířit a spojit přímou cestou 
s Pražským hradem. Byl vybudován rybník, sázely se nové 
stromy a vznikla zde bažantnice s myslivnou, později ovocnou 
zahradou. Na západním okraji obory vyrostl Císařský mlýn 
s dodnes zachovanou pozdně renesanční branou. Za Rudolfa II. 
dostal renesanční háv také starý letohrádek a původní rybník 
byl velkolepě rozšířen na rozlohu 21 hektarů. Uprostřed vodní 
plochy byl nasypán ostrov, jehož dnešním pozůstatkem je tzv. 
Dubový pahorek – centrální vyvýšenina s prastarými mohut-
nými duby. Napájení Velkého rybníka zajistila tzv. Rudolfova 
štola – na svou dobu unikátní a dodnes plně funkční technické 
dílo. V délce 1 100 metrů přiváděla do obory vodu z Vltavy 
(z místa poblíž dnešního Štefánikova mostu) skrz Letenský 
kopec; její vyústění zdobí renesanční portál s datem 1583 
a monogramem Rudolfa II. Méně šťastné období pro Královskou 
oboru přišlo v 17. a 18. století, kdy se na jejím neblahém stavu 
podepsaly četné válečné konflikty – několikrát totiž posloužila 
coby ideální plocha pro vojenská ležení.

Novodobá historie tohoto území jako veřejně přístupného ang-
lického parku se zahradnicky upravenými úseky se píše od roku 
1804. Velký Rudolfův rybník byl částečně zasypán, přičemž 
vzniklo několik menších vodních ploch a rozsáhlá soustava 
luk. Malebnou přírodní kompozici následně dotvořila výsadba 
mnoha okrasných i cizokrajných dřevin. Současně proběhla 
novogotická přestavba do té doby zdevastovaného letohrádku 
(od roku 1849 s přízviskem „místodržitelský“); romantickým 
úpravám se nevyhnulo ani jeho bezprostřední okolí. Jednotlivé 
části Královské obory propojila síť chodníků a cest, vznikly první 
altánky, lavičky a rybniční mola. Zhruba v polovině 19. století se 
mezi Pražany rozšířil a záhy ujal současný název Stromovka – 
volný překlad německého slova „Baumgarten“, což bylo tehdejší 
pojmenování parku po sloučení obory a sousední štěpnice. 
Konečnou rozlohu území ovlivnila koncem předminulého století 
stavba vodního kanálu a železniční trati v horní části parku, 
tramvajová smyčka na východní straně a především vybudování 
Výstaviště.

Nepřehlédnutelnou stavbou Stromovky je Šlechtova restaurace, 
původně královská dvorana z let 1689–1691. Její velký sál zdo-
bily fresky Jana Jakuba Steinfelse představující boha Apollóna 
s Venuší a Amorem a další mytologické výjevy. O sto let později 

byla budova přestavěna na zahradní restauraci Františkem 
Antonínem Hergetem a znovu pak v roce 1855 v novogotickém 
stylu Bernardem Grueberem. Roku 1882 si restauraci pronajal 
Václav Šlechta (odtud název), který ji provozoval až do vypuk-
nutí 2. světové války. Za jeho působení podnik prosperoval a byl 
povinnou občerstvovací zastávkou všech účastníků nedělních 
korz. Na tristním stavu „Šlechtovky“ se v poválečném období 
podepsalo socialistické hospodaření a několik požárů. Dílo 
zkázy dokonaly záplavy v roce 2002. Záchrana přišla doslova 
v hodině dvanácté – architektonicky cenný objekt v současné 
době povstává z popela a veřejnosti by měl být znovu k dispo-
zici po dokončení rekonstrukce v průběhu příštího roku.

Současná Stromovka je v životě Pražanů skutečným feno-
ménem a nic nenasvědčuje tomu, že by se na tom mělo něco 
změnit. Naopak – architektura parku prošla v nedávné době 
nákladnou revitalizací, která následuje moderní trendy 21. sto-
letí. Zásadní proměnou prošla především centrální část území. 
Výsledkem jsou čtyři kilometry zrekonstruovaných cest, nové 
rybníky, mostky a mola, vznik několika dětských hřišť, pikniko-
vých míst a venkovního fi tness. Další mobiliář v podobě nových 
laviček, osvětlení a odpadkových košů by měl být osazen letos. 
Mimochodem, velmi netradiční hřiště pro děti obnovil Magistrát 
hl. m. Prahy v minulém roce. Jeho součástí jsou originální žele-
zobetonové plastiky, které před více než 50 lety vytvořili sochaři 
Olbram Zoubek a jeho žena Eva Kmentová. Celek tak působí 
jako otevřená venkovní galerie, jež působivě oživuje veřejný 
prostor. Není divu, že se pozitivní změny v „infrastruktuře“ parku 
odrážejí v jeho návštěvnosti – každoročně do Stromovky zavítá 
přes 4 miliony lidí.

p Více podrobností o historii Královské obory nabízí venkovní 
výstava „Stromovka“ konaná v termínu 14. 3. – 1. 7. před hlavní 
budovou Muzea hl. m. Prahy (www.muzeumprahy.cz)

Za kulturou a poznáním:
Lapidárium (Výstaviště Praha 422)
Unikátní průřezová kolekce zhruba čtyř stovek originálů nejlep-
ších kamenických a sochařských děl z 11.–19. století.

Maroldovo panorama (Výstaviště Praha 417)
Panoramatický obraz bitvy u Lipan (1434) s reálnými předměty 
v popředí navozuje iluzi trojrozměrného prostoru. Pozoruhodné 
dílo malíře Luďka Marolda z konce 19. století je největším obra-
zem dějinné události v České republice.

Veletržní palác (Dukelských hrdinů 47)
Přední objekt Národní galerie v Praze ukrývá unikátní soubor 
českého i zahraničního moderního a současného umění. 
Některé expozice budou v průběhu letošního roku dočasně uza-
vřeny. Podrobnosti najdete na webu w www.ngprague.cz.

Planetárium (Královská obora 233)
Pražské planetárium s průměrem promítací kopule 23,5 
metrů patří k největším objektům svého druhu na světě. 
Nejmodernější audiovizuální technologie promění hlavní sál 
v dokonalou iluzi vesmíru.

Stará čistírna odpadních vod (Papírenská 6)
Národní kulturní památka představuje výjimečně dochovanou 
industriální stavbu s unikátním podzemím a původním technolo-
gickým zařízením.

Zoologická zahrada (U Trojského zámku 120/3)
Pražská zoo patří díky své jedinečné poloze, počtu zvířat i dru-

hové pestrosti k nejkrásnějším světovým zahradám vůbec. Její 
členitý terén nabízí až desetikilometrovou procházku exotikou 
včetně Africké savany, Indonéské džungle nebo Údolí slonů. 
V roce 2017 se umístila na 5. místě na světě podle hodnocení 
serveru TripAdvisor.

Za zábavou:
Mořský svět (Výstaviště Praha 419/4)
Největší mořské akvárium v České republice. Kromě stálé „rybí“ 
expozice lze absolvovat i ukázky krmení či noční prohlídky.

Přístaviště Císařský ostrov (plavební kanál)
Pravidelné obousměrné plavby výletní lodí mezi centrem Prahy 
(Rašínovo nábřeží nebo Čechův most) a Císařským ostrovem.

Jezdecká a pony škola (Císařský ostrov 1098)
Výukové středisko poskytuje ucelený výcvik jízdy na koni pro 
děti i dospělé a umožňuje vyjížďky na koních do Stromovky, kde 
jsou k dispozici speciální koňské stezky.

Matějská pouť (Výstaviště Praha)
Nejznámější a nejnavštěvovanější pouť v České republice 
pořádaná každoročně v jarních měsících (letos v termínu 
24. 2. – 15. 4.) v areálu pražského Výstaviště.

Na kafíčko, oběd či večeři:
Vozovna Stromovka (Královská obora 2)
Zahradní restaurace využívá zmodernizované prostory původní 
vozovny tramvají, která zde stála až do 30. let minulého století. 
Využít lze i prostornou zahrádku nebo terasu s příjemným výhle-
dem do zeleně.

Café Jedna (Dukelských hrdinů 47)
Prostorná kavárna se nachází přímo ve Veletržním paláci. Její 

pekárenský a cukrářský sortiment je doplněn menšími jídly 
z místní kuchyně. S příchodem večera se kavárenský prostor 
plynule mění v příjemný bar.

Na Slamníku (Wolkerova 12)
Legendární bubenečská restaurace, jejíž počátky sahají až do 
17. století, nabízí tradiční českou gastronomii. V sále se pravi-
delně konají koncerty převážně méně známých nebo začínají-
cích českých kapel.

Pražan (Výstaviště 67)
Vznik budovy se datuje k „Jubilejní výstavě zemské“ konané 
v roce 1891. Po skončení výstavy začal být pavilón využíván pro 
gastronomické účely jako restaurace Pražan. Po nedávné zda-
řilé rekonstrukci interiéru se objekt opět otevřel veřejnosti.

V zahradě (Schwaigerova 59/3)
Restaurace Hotelu Schwaiger se specializuje na vyšší gastro-
nomii a moderní českou kuchyni. Všechny pokrmy jsou připra-
vovány z pečlivě vybraných surovin pocházejících výhradně 
z místních trhů a farem. Bonusem je domácí udírna na maso, 
ryby a zeleninu.

Café Továrna (Papírenská 6)
Útulná kavárna se stylovou atmosférou přímo v prostorách his-
torické budovy Staré čistírny. Koupit si tu můžete také balenou 
kávu a čaje včetně příslušenství k jejich přípravě.

Jak se tam dostanete
Vlak l stanice Praha – Holešovice

Metro y C, Nádraží Holešovice

Tram k 6, 12, 14, 17, (noční linky 93, 94)

roboty v roce 1848 a bohatá nabídka nových možností, jak využít 
zemědělskou půdu. Dějinné kotrmelce 20. století rozvoji vinařství 
v Praze také zrovna nepomohly.

V současné době to naopak vypadá, že jsme svědky renesance 
pražského vinohradnictví. Jako připomínka prastarých tradic 
jsou vysazovány nové révové keře, plošně jsou revitalizovány 
kdysi zanedbané vinice, výrazné jsou i investice do technologií 
a zpracování hroznů. Stranou nezůstává ani propagace. Jedním 
z nejpopulárnějších počinů je 2. ročník akce Pražské vinice 
2018, do níž je zapojeno 13 městských i soukromých vinic, od 
známějších a větších lokalit (např. Grébovka, vinice sv. Kláry, 
Salabka) až po ty nejmenší (např. vinice Strahovského kláš-
tera či viniční tratě na Vyšehradě). Cílem akce, která se koná 
9. a 10. 6. , je rozšířit povědomí o pražských vinicích a seznámit 
veřejnost s jejich historií i plány do budoucna. Součástí projektu 
jsou také komentované vycházky a prezentace jednotlivých 
vinohradů a jejich produkce. Využijte tedy jedinečnou příležitost 
navštívit běžně nepřístupná území, pokochat se ladnými přím-
kami viničních tratí i nevšedními výhledy na Prahu a ochutnat 
místní vína na vybraných vinicích. Více informací se dozvíte na 
webových stránkách w www.prazskevinice.cz, kde si můžete 
rovněž stáhnout příslušnou brožuru se všemi podrobnostmi.

Stromovka
pražský 
Central Park

Vzhůru na věž!
Po náročné rekonstrukci je opět pro veřejnost otevřena věž 
Staroměstské radnice, která nabízí unikátní výhledy na histo-
rické centrum i Pražský hrad. Součástí vstupného je i prohlíd-
kový okruh historickými sály radnice a románsko-gotickým 
podzemím.

w www.prague.eu/staromestskaradnice

Nové brožury
k 100. výročí
vzniku republiky
V letošním roce si připomínáme sté výročí vzniku 
Československé republiky, padesáté výročí Pražského jara 
i další dějinná jubilea. Proto jsme pro vás připravili dvě tema-
tické brožury, Praha:1918–2018 a katalog Praha:1918–1992, 
v nichž naleznete vše podstatné, co se k těmto výročím 
a historii státu váže. Obě tiskoviny jsou zdarma k vyzvednutí 
v našich informačních centrech; první z nich si navíc můžete 
stáhnout na webu w www.prague.eu/ceskoslovensko. Na těchto 
stránkách rovněž najdete seznam všech událostí pořádaných 
k 100. výročí založení Československa; inspirovat se můžete 
také v „Kalendáři akcí“ na druhé straně tohoto čtvrtletníku.

w www.prague.eu/ceskoslovensko

Pražské vinice včera a dnes
Přestože pražská kotlina není vyhlášenou 
vinařskou lokalitou, vnímavému pozorovateli 
nemohlo ujít, že zejména v poslední dekádě 
v metropoli vznikl nebo byl obnoven překvapivě 
velký počet viničních tratí. Ano, i v Praze exis-
tují vinice, které nejenže působivě dotvářejí ráz 
města, ale současně produkují prvotřídní vína.

Počátky vinařství spjaté s pražskou aglomerací se datují do 
10. století, kdy se z mlhy legend vynořují první zprávy o pěsto-
vání hroznů. Ve 12. a 13. století podporovaly rozvoj vinařství pře-
devším nově vznikající kláštery a pomalu se rodící šlechta. Zlatý 
věk vína ovšem přišel až s dobou Karla IV. Nešlo přitom pouze 
o množství vinohradů, ale také o kvalitu hroznů a jejich zpraco-
vání. A s tím měl český král a římský císař bohaté zkušenosti ze 
svých pobytů ve Francii a Itálii. Prudký rozvoj vinařství vyvrcholil 
vydanou (1358) právní úpravou, která dala pevný řád zakládání 
a pronajímaní vinic v Praze a okolí. Dnes se to zdá neuvěřitelné, 
ale na sklonku Karlovy vlády jich bylo kolem hlavního města 
vysázeno asi 700 hektarů. Táhly se Košířemi a Motolem až 
k Jinonicím, osázeny byly Vinohrady, svahy Žižkova a Nuslí, 
stejně jako příhodné polohy v dnešních Dejvicích a Troji.

Rozkvět vinařství pokračoval i v době jagellonské, kdy se víno 
jako komodita stalo významným obchodním artiklem. Panovník 
proto vydal podrobný viniční řád pro Prahu (1515) a dokonce 
poprvé zavedl kontrolu kvality a jakosti, díky níž se výrazně zlep-
šilo zpracování hroznů a péče o ně. Další podrobné právní úpravy 
vnesl do pěstování vinné révy císař Rudolf II., sám velký milovník 
vína. Pražské vinice kupodivu přežily pohromy třicetileté války 
i dobu josefínských reforem (konec 18. století). Viditelný úpadek 
spojený s rušením vinohradů a poklesem výnosnosti přinesly až 
události 19. století - napoleonské války, bankrot monarchie, zrušení 

Velikonoce
Velikonoční trhy
Hned na pěti místech v historickém centru Prahy si můžete užít 
tradiční Velikonoční trhy. Ve více než stovce stylově dekorova-
ných prodejních stánků nabídnou výrobci, řemeslníci a prodejci 
typické velikonoční zboží, jarní dárky a gastronomické specia-
lity. Malí i velcí návštěvníci si zároveň mohou vyzkoušet práci 
lidových řemeslníků.

g 16. 3. – 15. 4. q Pražský hrad / Praha 1 – Hradčany

g 17. 3. – 8. 4. q  Staroměstské náměstí /
Praha 1 – Staré Město

g 14. 3. – 8. 4. q náměstí Republiky / Praha 1 – Staré Město

g 17. 3. – 2. 4. q náměstí Míru / Praha 2 – Vinohrady

g 17. 3. – 8. 4. q Václavské náměstí / Praha 1 – Nové Město

Velikonoční koncerty
Duchovní a křesťanskou atmosféru Velikonoc bezpochyby proži-
jete na některém ze sváteční koncertů. Zde jsou některé tipy:

A. Dvořák – Stabat Mater
g 27. a 28. 3. q Smetanova síň Obecního domu, náměstí 
Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w www.fok.cz

G. F. Händel – Mesiáš
g 27. 3. a 3. 4. q Rudolfi num – Dvořákova síň, Alšovo nábřeží 
12, Praha 1 – Staré Město w www.collegium1704.com

J. S. Bach – Velikonoční koncert
g 29. 3. q kostel sv. Šimona a Judy, Dušní,
Praha 1 – Staré Město w www.fok.cz

Velikonoční tradice
S velikonočním obdobím jsou neodmyslitelně spjaty zvyky, oby-
čeje a tradice. S některými z nich se můžete seznámit například 
zde:

Velikonoce v Národním zemědělském muzeu
g 23. 3. q Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44,
Praha 7 – Holešovice w www.nzm.cz
Připomenutí velikonočních tradic, velikonoční gastronomická 
a výtvarná dílnička pro děti.

Staročeský velikonoční jarmark v Toulcově dvoře
g 24. 3. q Toulcův dvůr, Kubatova 32/1,
Praha 10 – Hostivař w www.toulcuvdvur.cz
Tradiční jarní setkání s přírodou, tradicemi, řemesly a řemesl-
níky.

Velikonoce v zoo
g 2. 4. q Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 3, Praha 7 – Troja w www.zoopraha.cz
Velikonoční komentované krmení vybraných zvířat.

w www.prague.eu/velikonoce

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

g neděle 1. dubna 2018 ve 14 hod.
q Staroměstská radnice – Dispečink průvodců
n Staroměstské náměstí – Stavovské divadlo (Mozart) – 
Prašná brána – Obecní dům – Ungelt – Pařížská ulice – 
Židovské Město – Karlův most s výhledem na Pražský hrad
t 300 Kč/osoba
p Prague City Tourism z 236 002 569 w eshop.prague.eu

© Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4, 150 00 Praha 5, CZ
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Kalendář 
akcí
Přinášíme vám výběr těch nejzajímavějších akcí, které se v Praze konají od března do začátku 
června 2018. Desítky dalších jsou uvedeny na našem webu www.prague.eu, kde naleznete 
i podrobnější údaje o programech, vstupenkách apod.
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Kamil Lhoták: Retrospektiva
g do 22. 4. q Obecní dům, náměstí Republiky 5, 
Praha 1 – Staré Město w www.obecnidum.cz
Dosud nejobsáhlejší retrospektivní výstava maleb Kamila 
Lhotáka představuje ucelený přehled jeho děl od nejranějších 
prací z roku 1936 až k tvorbě ze závěru jeho života. Vystaveno je 
na 200 pláten, které se dnes nacházejí ve státních i soukromých 
sbírkách, včetně několika jedinečných objevů, tedy obrazů, které 
budou od svého vzniku veřejnosti představeny vůbec poprvé.

Bosch: Oživené vidění
g do 5. 5. q Výstaviště Praha, Praha 7 – Bubeneč 
w www.vystavistepraha.eu
Výstava obrazů přináší návštěvníkům informace o životě a díle 
velikého a záhadného renesančního umělce, přičemž multime-
diální část je opravdovým karnevalem příšer a fantasmagoric-
kých zvířat – slizkých plazů, břichatých oblud či ryb s lidskýma 
nohama.

Daniel Pešta: DeTermination
g do 7. 5. q Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, 
Praha 7 – Holešovice w www.dox.cz
Multimediální umělec Daniel Pešta má prozatím největší samo-
statnou výstavu na domácí půdě. V ní prezentuje výběr svých 
děl dotýkající se otázky genetické, rasové a sociální deter-
minace člověka. Autorovy videoarty, malby a další výtvarné 
objekty byly nedávno oceněny na londýnském bienále.

The Reunion of Poetry and Philosophy
g do 20. 5. q Galerie hlavního města Prahy – Dům U Kamen-
ného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha 1 – Staré Město 
w www.ghmp.cz
Výstava představuje díla dvojice čínských umělců, Zhang 
Xiaoganga a Wang Guanga, kteří jsou dnes již pevnou součástí 
světové umělecké scény. Expozice je konfrontací dvou linií. 

Jedna čerpá z poetických a literárních zdrojů a druhá převážně 
z filozofických základů. Obě tato témata vznikla z velké části 
z inspirace duchovní atmosférou Prahy. Doprovodí je výběr 
fotografií Xia Quana dokumentujících atmosféru přelomových 
80. let, kdy se rodila nezávislá čínská kultura.

Maria Lassnig 1919–2014
g do 17. 6. q Národní galerie v Praze – Veletržní palác, Dukel-
ských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice w www.ngprague.cz
První velká výstava tvorby jedné z nejvýznamnějších umělkyň 
současnosti. K vidění je přes 50 velkorozměrných obrazů, 
kreseb a akvarelových cyklů, skulptur a filmů, které odhalují 
dlouhodobý zájem nedávno zemřelé autorky o zkoumání těla 
a sebeprezentaci.

Design

Jakub Berdych st.: Sklorealismus
g do 18. 3. q Galerie Kuzebauch, Říčanova 19, 
Praha 6 – Břevnov w www.galeriekuzebauch.com
Sklo je materiál, který výtvarníky většinou dráždí. Proto mnozí 
jeho vlastnostem podlehnou, jiní s nimi zápasí, a jen občas se 
najdou tací, kteří se sklem zacházejí sice s respektem, ale bez 
emocí a realisticky. Takový je i přístup Jakuba Berdycha.

Best of: Ceny Czech Grand Design 2017
g 22. 3. – 25. 3. q Smetana Q, Smetanovo nábřeží 4, 
Praha 1 – Staré Město w www.czechgranddesign.cz
Nejlepší práce soutěže Czech Grand Design 2017 budou 
k vidění v kreativním prostoru Smetana Q. Bohatý doprovodný 
program obsahuje moderované diskuze s finalisty, přednášky 
i workshopy pro děti. Ceny Czech Grand Design jsou oborovým 
oceněním, které každoročně udílí Akademie designu České 
republiky.

Dyzajn market Jaro
g 24. a 25. 3. q náměstí Václava Havla, 
Praha 1 – Nové Město w www.dyzajnmarket.com
Přes 180 českých i zahraničních designérů, prodejní výstava 
autorské tvorby, koncerty, divadla pro děti, autorská čtení, DJs, 
zajímavé workshopy, dětský koutek, skvělé jídlo a pití. To vše 
bezbariérově a zdarma.

Prague Design Week
g 21. 5. – 27. 5. q Kampus Hybernská, Hybernská 4, 
Praha 1 – Nové Město w www.praguedesignweek.cz
Na dohled od Prašné brány a Obecního domu se bude konat 
pátý ročník mezinárodní designérské přehlídky Prague Design 
Week 2018. Dvě patra bývalého bytového domu obsadí desítky 
designérů, studií, škol, výrobců, umělců, módních návrhářů 
a šperkařů.

Klasická hudba

Nigel Kennedy
g 14. 3. q Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 
Praha 4 – Nusle w www.praguecc.cz
Nejprodávanější houslista všech dob patří k nové generaci 
umělců, kteří dosáhli úspěchů jak v klasické hudbě, tak v jazzu 
a rocku. V Praze Nigel Kennedy odehraje s doprovodem dalších 
pěti hudebníků koncert s podtitulem „Bach Meets Gershwin“.

Česká filharmonie – Mitsuko Uchida
g 28., 29. a 30. 3. q Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, 
Praha 1 – Staré Město w www.ceskafilharmonie.cz
Dvě symfonie Bohuslava Martinů a klavírní koncert Arnolda 

Schönberga zazní v podání České filharmonie a legendární kla-
víristky Mitsuko Uchidy pod taktovkou Jakuba Hrůši.

Erwin Schrott & Golda Schultz
g 4. 4. q Smetanova síň Obecního domu, náměstí Republi-
ky 5, Praha 1 – Staré Město w www.nachtigallartists.cz
Charismatický uruguayský pěvec a jihoafrická sopranistka, 
absolventka prestižní Julliard School v New Yorku, předve-
dou známé operní árie a dueta Wolfganga Amadea Mozarta, 
Giuseppe Verdiho, Giacoma Pucciniho, Arriga Boita a Charlese 
Gounoda.

Lukáš Vondráček & Rachmaninov
g 18. a 19. 4. q Smetanova síň Obecního domu, náměstí 
Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w www.fok.cz
Rachmaninův Třetí klavírní koncert v podání geniálního českého 
klavíristy Lukáše Vondráčka a Symfonického orchestru hl. m. 
Prahy je zážitkem, na který se nezapomíná. Nádavkem pak při-
bude Prokofjevova jiskřivá hudba k baletu Popelka. To vše pod 
taktovkou hlavního hostující dirigenta sezony Nizozemce Jaca 
van Steena.

Andrea Bocelli in Concert
g 12. 5. q O2 arena, Českomoravská 17, Praha 9 – Libeň 
w www.o2arena.cz
Proslulý italský tenorista přijíždí se zbrusu novým programem, 
který reflektuje dvě dekády jeho hvězdné kariéry. Na koncertu 
zazní melodie z nového alba, které vyšlo na podzim 2017, i svě-
toznámé operní árie. Andrea Bocelliho spolu s dalšími váženými 
hosty doprovodí Český národní symfonický orchestr a sbor.

Pražské jaro: Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam
g 15. 5. q Smetanova síň Obecního domu, náměstí Republi-
ky 5, Praha 1 – Staré Město w www.festival.cz
Jeden z nejvýraznějších klavíristů nastupující generace Daniil 
Trifonov se na festival Pražské jaro vrací s Prokofjevovým 
Klavírním koncertem č. 3 C dur op. 26. To vše za doprovodu jedi-
nečného Royal Concertgebouw Orchestra, který kromě hudby 
Webera a Mahlera představí také svůj projekt Side by Side. Díky 
němu si mohou mladí hudebníci – v tomto případě studenti 
Pražské konzervatoře – zahrát po boku těch nejlepších.

Jiné hudební 
žánry

Charles Aznavour
g 16. 3. q Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 
Praha 4 – Nusle w www.praguecc.cz
Živoucí legenda, arménsko-francouzský šansoniér, zpě-
vák, hudebník a herec Charles Aznavour přijíždí potěšit své 
fanoušky. Třiadevadesátiletý umělec vystoupí v Kongresovém 
centru s programem, do něhož zahrnul všechny známé písně 
své úchvatné hudební kariéry.

G3 – Joe Satriani, John Petrucci a Uli John Roth
g 20. 3. q Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 
Praha 4 – Nusle w www.praguecc.cz
Kytarový virtuóz Joe Satriani obdaruje české příznivce svým 
umem během pražského jarního koncertu. Ke spolupráci ten-
tokrát přizval Johna Petrucciho z Dream Theater a bývalého 
kytaristu Scorpions Uli John Rotha. Satriani patří k největším 
světovým kytarovým ikonám, prodal na 10 milionů alb a získal 
15 nominací ceny Grammy.

Joan Baez
g 28. 3. q Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 
Praha 4 – Nusle w www.praguecc.cz
Jedna z nejuznávanějších ikon písničkářského nebe, hvězda 
mnoha folkových festivalů a politických happeningů, dlouholetá 
partnerka Boba Dylana, se vrací do České republiky.

Enrique Iglesias
g 7. a 8. 5. q O2 arena / Českomoravská 17, Praha 9 – Libeň 
w www.o2arena.cz
Španělská popová megastar zavítá do Prahy. Speciálním kon-
certem v O2 areně oslaví své 43. narozeniny a zároveň tak uspo-
řádá pravděpodobně největší „birthday party“ v české historii.

Bobby McFerrin
g 9. 5. q Forum Karlín, Pernerova 53, Praha 8 – Karlín 
w www.forumkarlin.cz
S bosýma nohama pobíhá po pódiích nejslavnějších světových 
scén, objevuje nepopsané hlasové rozsahy, inspiruje celou 
novou generaci zpěváků. Rozsah a různorodost jeho hudby 
je nesmírná - dotýká se všech žánrů, prokazuje neuvěřitelné 
improvizační schopnosti, tvoří novotvary. Přesto je McFerrinovo 
umění pokaždé přístupné, lákavé a inspirativní.

MAGNETIC Festival – Axwell Λ Ingrosso
g 11. 5. q PVA Expo Praha, Beranových 667, 
Praha 9 – Letňany w www.magneticfestival.cz
Axwell Λ Ingrosso přiváží na MAGNETIC Festival svou gigantic-
kou show, která proběhne ve spolupráci s jedním z nejlepších 
evropských dodavatelů audiovizuální techniky. Výstavní hala 
PVA Expo se promění v obří taneční klub pro 10 000 návštěv-
níků, kteří zažijí desetihodinovou show v podání těch nejlepších 
světových DJů.

Lenny Kravitz
g 2. 6. q O2 arena / Českomoravská 17, Praha 9 – Libeň 
w www.o2arena.cz
Americký zpěvák je považován za jednoho z prominentních 
rockových hudebníků naší doby, který překračuje žánr, styl, rasu 
i třídu. Během své dvacetileté hudební kariéry se Kravitz, kte-
rého ovlivnil především soul, funk a rock 60. a 70. let, proslavil 
jako talentovaný skladatel, producent a multiinstrumentalista.

Divadlo

Moscow City Ballet: Romeo a Julie
g 11. 3. q Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 
Praha 4 – Nusle w www.praguecc.cz
Slavný ruský baletní soubor zatančí láskyplný příběh Williama 
Shakespeara na hudbu Petra Iljiče Čajkovského a přenese české 
diváky do krajiny krásy a lásky, kterou nepřemůže ani smrt. Pod 
choreografií nejromantičtějšího baletního představení je pode-
psán vynikající Victor Smirnov-Golovanov.

Figarova svatba
g 24. 3. , 17. 4. a další termíny na webových stránkách 
q Stavovské divadlo, Železná, Praha 1 – Staré 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 Mozartova hudba od 
roku 1783. Výborná předloha, kvalitní italské libreto postavené na 
skvěle vykreslených charakterech postav, zápletkách, převlecích 
a situační komice, jsou spolu s Mozartovou hudbou příčinou neutu-
chající oblíbenosti Figarovy svatby u diváků i interpretů.

Výlety páně Broučkovy
g premiéra 22. 3. a 25. 3. q Národní divadlo, Národní 2, 
Praha 1 – Nové Město w www.narodni-divadlo.cz
Operu Výlety páně Broučkovy, absurdní burlesku o chronických 
morálních neduzích českého člověka, složil Leoš Janáček na 
motivy satirických povídek Svatopluka Čecha a opatřil ji stejně 
satiricky a ironicky vybroušenou hudbou. Janáčkovo bezesporu 
nejgrotesknější operní dílo se rodilo celých devět let (1908 – 
1917) a dodnes dobývá s velkým úspěchem světové hudební 
scény.

Marná opatrnost (La Fille mal gardée)
g premiéra 19. a 20. 4. q Národní divadlo, Národní 2, 
Praha 1 – Nové Město w www.narodni-divadlo.cz
Mistrovské dílo Sira Fredericka Ashtona, v němž vystoupili 
nejlepší tanečníci světa, doposud uvedlo více než 35 divadel 
včetně Královského baletu v Londýně, Pařížské opery, Velkého 
divadla v Moskvě aj. Ashton vycházel z původního francouz-
ského titulu, který v roce 1789 vytvořil Jean Dauberval. Baletní 
partituru upravil John Lanchbery podle hudby Ferdinanda 
Hérolda z roku 1828.

Werther
g premiéra 7. 6. a 9. 6. q Národní divadlo, Národní 2, 
Praha 1 – Nové Město w www.narodni-divadlo.cz
Mezi nejzdařilejší adaptace Goethových děl patří opery fran-
couzských skladatelů - Mignon Ambroise Thomase, Faust 
a Markéta Charlese Gounoda a Werther Julese Masseneta. 
Utrpení mladého Werthera, román ve formě dopisů z roku 1774, 
se stal záhy po svém vydání kultovní knihou, v níž její čtenáři 
často nacházeli sami sebe. Do Národního divadla se Werther 
vrátí po bezmála osmdesáti letech, aby znovu připomněl, proč 
patří k nejúspěšnějším dílům francouzské operní literatury.

Shrek – muzikál
g 21. 4. q Tipsport arena Praha, Za Elektrárnou 419, 
Praha 7 – Holešovice w www.tipsportarena-praha.cz
Zhruba deset let uplynulo od premiéry muzikálu Shrek na 
Broadwayi. A konečně se po Londýnu, Madridu nebo třeba 
Buenos Aires dostává tato jevištní show i k nám. Děj muzi-
kálu se víceméně drží původní filmové předlohy. Kromě Fiony 
a Shreka se v něm můžete těšit na další oblíbené a notoricky 
známé postavy jako jsou Osel nebo Lord Farquaad, které dodá-
vají příběhu svižný a komediální nádech.

Gastronomické
akce a festivaly

Street Food Festival Holešovice
g 22. 4. q Cross Club, Plynární 23, Praha 7 – Holešovice 
w www.facebook.com/streetfoodfestivalcz
Profesionálové i amatérští performeři se představí s tím nejlep-
ším ze street foodu, tedy s jednoduchým a srozumitelným sorti-
mentem za přijatelnou cenu.

Český pivní festival
g 10. 5. – 26. 5. q Letenská pláň, Praha 7 – Letná 
w www.ceskypivnifestival.cz
Praha a pivo patří neodmyslitelně k sobě. Uhasit žízeň můžete 
třeba na letenském pivním festivalu, kde bude v nabídce mnoho 
druhů zlatavého moku z mikro, mini a středně velkých pivovarů.

Praha pije víno
g 18. a 19. 5. q Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, 
Praha 2 – Nové Město w www.prahapijevino.cz
Největší vinařský festival v metropoli zaměřený na autentická 
vína ze střední Evropy. Můžete se těšit na silné zastoupení 
vinařů z Rakouska, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Itálie 
a Francie. Festival navazuje na tradici podobných setkávání 
milovníků vína z bývalé rakousko-uherské monarchie, která se 
pravidelně konala až do vypuknutí první světové války.

Růžový máj
g 19. 5. q Farmářské tržiště Náplavka, Rašínovo nábřeží, 
Praha 2 – Nové Město w www.ruzovymaj.cz
Degustační festival růžových vín a klaretů. Součástí akce bude 
i farmářské tržiště s grilovanými rybami, mořskými plody, 
klobáskami, sýry a vegetariánskými specialitami.

Prague Food Festival
g 25. 5. – 27. 5. q Vyšehradské sady, Praha 2 – Vyšehrad 
w www.praguefoodfestival.cz
12. ročník svátku tuzemské gastronomie a největší akce svého 
druhu v České republice. Kromě kurzů vaření nabídne třídenní 
svátek jídla a pití to nejlepší, co česká gastronomie nabízí - 
skvělé pokrmy, vynikající drinky, nejlepší šéfkuchaře, špičkové 
podniky nebo producenty alkoholických i nealko nápojů a deli-
kates.

Ostatní akce

Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest 2018
g 15. 3. – 23. 3. q CineStar Praha – Anděl, Radlická 3179/1E, 
Praha 5 – Smíchov w www.febiofest.cz
Jubilejní 25. ročník Febiofestu přináší v širokém záběru to 
nejlepší a nejnovější ze světa filmu, kvalitní projekce a slavné 
hosty. Každý rok festival přitahuje stále početnější publikum 
všech věkových kategorií a vzbuzuje zájem domácí kritiky, tisku 
i místních distributorů.

Film Music Prague
g 19. 4. – 22. 4. q různá místa / Praha 
w www.filmmusicprague.com
Festival filmové hudby je svým rozsahem i pojetím unikátní čes-
kou kulturní událostí. Spojuje populární filmovou hudbu a exklu-
zivní hosty s krásnými prostory v Praze.

Prague Photo 2018
g 24. 4. – 29. 4. q různá místa w www.praguefoto.cz
11. ročník festivalu Prague Photo představí širokou plejádu 
fotografů, galerií a společností zabývajících se fotografií; pre-
zentovány budou originály desítek autorů, a to jak současných, 
tak i klasiků.

Svatojánské slavnosti NAVALIS 2018
g 15. 5. q různá místa w www.navalis.cz
V letošním roce to bude již po 290. a v novodobé historii po 
desáté, kdy se uskuteční v Praze vodní barokní slavnosti. Jsou 
oslavou nejznámějšího českého světce a „Pražana" sv. Jana 
Nepomuckého, patrona všech lidí od vody. Každoročně 
mají svůj pevný scénář – slavnostní mši v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha, procesí od katedrály přes Karlův most na 
Křižovnické náměstí a barokní koncert na vodní hladině zakon-
čený ohňostrojem.

Noc kostelů
g 25. 5. q různá místa w www.nockostelu.cz
Každoročně pořádaná akce, jejímž smyslem je umožnit široké 
veřejnosti nezávazné setkání s křesťanstvím a sakrálním umě-
ním a zároveň vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu 
kostelů. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně 
uzavřené části svatostánků jako např. varhanní kůry, sakristie, 
věže, krypty nebo klášterní zahrady.

Prague Fringe Festival
g 25. 5. – 2. 6. q různá místa w www.praguefringe.com
Mix divadla, hudby a zábavy. Do Prahy se sjíždějí aktéři z celého 
světa, aby předvedli umění v malých pražských divadlech. 
Festival nabízí divákům možnost seznámit se s anglicky mluve-
ným divadlem přímo v historickém srdci metropole.

Ratolest Fest
g 26. 5. q Náplavka, Rašínovo nábřeží, Praha 2 – Nové Město 
w www.ratolestfest.cz
Rodinný, sportovní, kulinářský, umělecký a především praktický 
festival pro děti a jejich rodiče, kteří zde mohou načerpat inspi-
raci pro volný čas. Ratolest Fest je součástí projektu Českého 
olympijského výboru „Česko sportuje“.

Khamoro
g 27. 5. – 2. 6. q různá místa w www.khamoro.cz
Festival patří k největším romským festivalům na světě. Je 
energickou, veselou, živou a barevnou oslavou nejen tolerance 
a svobody, ale především hudby, která stírá všechny hranice 
a předsudky.

Tanec Praha
g 1. 6. – 25. 6. q různá místa w www.tanecpraha.cz
Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla 
oslaví v červnu své 30. narozeniny. Ponese se ve vizuálním stylu 
i duchu motta letošního ročníku: Tancem proti předsudkům. 
Hlavními událostmi budou inscenace renomovaného izrael-
ského choreografa Emanuela Gata s názvem „SUNNY“ a dílo 
korejské choreografky Eun-Me Ahn „Dancing Grandmothers“.

Pražská muzejní noc
g 9. 6. q různá místa w www.prazskamuzejninoc.cz
Také letos otevřou pražská muzea a galerie své dveře návštěv-
níkům v netradičním čase – v nočních hodinách. Unikátní akce 
bývá každoročně jednou z nejpopulárnějších a přináší možnost 
prozkoumat kulturní bohatství naší metropole ve zcela ojedinělé 
atmosféře.

Mumie světa
g do 30. 6. q Výstaviště Praha, Praha 7 – Bubeneč 
w www.mumiesveta.cz
Výstava přináší fascinující poselství o dávných kulturách a civili-
zacích. Originální mumie a další posmrtné artefakty byly zapůj-
čeny ze světových muzeí, univerzit, vědeckých organizací a sou-
kromých sbírek. Expozice jako celek nemá svým rozsahem, 
historickou a vědeckou hodnotou obdoby. Jedná se o největší 
a nejucelenější sbírku mumií na světě.

Sport

Sportisimo 1/2Maraton Praha
g 7. 4. q nám. Jana Palacha a centrum města 
w www.runczech.com
Pražský půlmaraton slaví dvacáté narozeniny a suverénně se 
zařadil mezi tradiční sportovní akce v metropoli. Populární se 
stal pro běžce všech kategorií – od úžas vzbuzujících Keňanů 
a Etiopanů po běžecké nováčky.

Volkswagen Maraton Praha
g 6. 5. q Staroměstské náměstí a centrum města 
w www.runczech.com
Volkswagen Maraton se stal neodmyslitelnou součástí světo-
vého běhu. Sportovci si užijí mimořádně krásnou trať a záro-
veň se mohou spolehnout na výborně zorganizovanou akci 
od vyzvednutí startovního balíčku po poslední tón pražského 
Maraton Music Festivalu.

Pražské schody 2018
g 29. 5. q Hradčanské náměstí, Praha 1 - Hradčany 
w www.prazskeschody.cz
25. ročník mezinárodního závodu horských kol v historickém 
centru města Prahy za účasti těch nejlepších českých a zahra-
ničních závodníků.

Výtvarné umění

Pražské jaro
g 12. 5. – 3. 6. q Obecní dům, Rudolfinum a další místa / Praha
73. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro v roce 2018 nabídne na 50 koncertů, které nadchnou jak milovníky velkého orches-
trálního zvuku, tak obdivovatele hudby komorní. Zazní díla současná, ale i skladby ověřené časem. Hlavní dramaturgickou linkou festivalu 
bude připomínka stého výročí založení republiky. Československý akcent se zrcadlí též v programech zahajovacího a závěrečného koncertu. 
Mou vlast zahraje Česká filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila, závěrečný koncert bude patřit Slovenské filharmonii s novým šéfdirigen-
tem Jamesem Juddem. Zahajovací koncert bude 12. května od 20.00 živě přenášen na ostrově Kampa.
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100. výročí založení 
Československé republiky

Oslavy vzniku republiky se táhnou jako červená 
nit celým rokem 2018. Z nepřeberného množ-
ství akcí pořádaných k letošnímu státnímu jubi-
leu jsme pro vás vybrali následující jarní tipy:

Přepište dějiny…!!! Nagano 1998–2018
g do 29. 4. q Národní muzeum – Národní památník na Vítko-
vě, U Památníku 1900, Praha 3 – Žižkov w www.nm.cz
Přes nesporné úspěchy Kateřiny Neumannové a dalších čes-
kých sportovců budou hry v japonském Naganu navždy spojeny 
s jedním z největších úspěchů české hokejové reprezentace – 
ziskem vůbec prvního zlata ze zimních olympijských her pro 
samostatnou Českou republiku. Výstava seznámí návštěvníky 
také s ohlasem her v české společnosti.

Josef Koudelka – Návraty
g 22. 3. – 23. 9. q Uměleckoprůmyslové museum, 
17. listopadu 2, Praha 1 – Staré Město w www.upm.cz
Výstava prací významného českého fotografa je uspořádána 
k jeho 80. narozeninám a představuje průřez umělcovou celoži-
votní tvorbou. Jedním z hlavních témat expozice jsou autorovy 
dobové originální snímky událostí ze srpna 1968.

Založeno 1918 / Labyrintem dějin českých zemí
g do 1. 7. q Pražský hrad – Císařská konírna, Pražský hrad – 
II. nádvoří, Praha 1 – Hradčany w www.kulturanahrade.cz
Průřezová výstava představí návštěvníkům formou zážit-
kové expozice tisícileté období, v němž se vyvíjel český stát. 
Stěžejním exponátem je listina, tzv. Vladislavovo privilegium 
z roku 1158, která je nejstarším dochovaným dokumentem naší 
historie.

Česká divadelní fotografie
g 10. 5. – 24. 6. q Obecní dům, náměstí Republiky 5, 
Praha 1 – Staré Město w www.obecnidum.cz
Rozsáhlá výstava bude mapovat historii tohoto oboru od druhé 
poloviny 19. století až po současnost. Hlavním tématem je 
zachycení divadelní akce v tradičním divadelním i veřejném 
prostoru. V širším kontextu je pak akcentováno využití média 
fotografie v divadle jako integrální součásti scénografie nebo 
jako grafického prvku využívaného pro propagaci.

Pražské jaro: Promenádní koncert
g 27. 5. q Valdštejnská zahrada, Letenská 5, 
Praha 1 – Malá Strana w www.festival.cz
Na koncertu k poctě československých legionářů z let 
1916 – 1918 zazní hudba Bedřicha Smetany, Julia Fučíka, 
Antonína Dvořáka, Františka Kmocha i Karla Hašlera v podání 
Hudby Hradní stráže a Policie ČR.

Pražské jaro: Závěrečný koncert
g 3. 6. q Smetanova síň Obecního domu, 
náměstí Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w www.festival.cz
Finále Pražského jara bude patřit Slovenské filharmonii s novým 
šéfdirigentem Jamesem Juddem. Na programu bude zajímavý 
hudební dialog dvou klasiků české a slovenské hudby 20. sto-
letí – Eugena Suchoně a Leoše Janáčka.

p  Další akce spojené s výročím republiky najdete na: 
www.prague.eu/ceskoslovensko


