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Pražské atrakce
Zoologická zahrada hl. m. Prahy q U Trojského zámku 3, Praha 7
w www.zoopraha.cz
Zoo patří díky své jedinečné poloze k nejkrásnějším zoologickým
zahradám na světě. Tento nádherný kousek přírody a jejích zvířecích
obyvatel je jako stvořený pro všechny generace návštěvníků. C1

p Bližší informace na www.ghmp.cz
Obrazárna Pražského hradu q Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1
w www.kulturanahrade.cz
expozice: Obrazy z hradních sbírek C2
Strahovská obrazárna q Strahovské nádvoří 1, Praha 1
w www.strahovskyklaster.cz
expozice: Sbírka českého a evropského umění od gotiky k romantismu B3
Centrum současného umění DOX q Poupětova 1, Praha 7 w www.dox.cz
Prezentace současného umění, architektury a designu E1

Botanická zahrada hl. m. Prahy q Trojská 196, Praha 7 w www.botanicka.cz
Zahrada nabízí téměř 30 ha upravených expozičních ploch včetně
unikátního tropického skleníku Fata Morgana, který umožňuje výlet
tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu. C1

Národní galerie v Praze:

Šternberský palác q Hradčanské náměstí 15, Praha 1 výstavní síň C2

Aquapalace Praha q Pražská 138, Průhonice – Čestlice
w www.aquapalace.cz
Největší zábavní aquapark ve střední Evropě, kde prožijete
neopakovatelné chvíle v unikátním sportovně-relaxačním komplexu
s nepřebernou řadou vodních atrakcí.
Lanová dráha na Petřín q Újezd, Praha 1 w www.dpp.cz
Oblíbená lanová dráha zahájila provoz již roku 1891. Je začleněna do
systému městské hromadné dopravy a vyveze vás na vrchol Petřína. C3

Vltava a život na řece
Pražské náplavky w www.prazskenaplavky.cz
Náplavky patří mezi nejoblíbenější pražské promenády a během léta se
stávají epicentrem pražského kulturního dění a volnočasových aktivit.
Půjčovny lodiček a šlapadel
Oblíbená šlapadla či lodičky jsou zajímavou a romantickou alternativou
pro trávení volného času v letní Praze.
Slovanka q Slovanský ostrov, Praha 1 w www.slovanka.net C3

Zrcadlové bludiště na Petříně q Petřínské sady, Praha 1
w www.muzeumprahy.cz
Zvenku stavba vypadá jako malý hrad, uvnitř ale nenajdete labyrint tajných
chodeb, nýbrž bludiště ze zrcadel. Spontánní dětský smích se ozývá
zvláště v síni smíchu, kde se nachází několik zkreslujících zrcadel. C3
design

Historická linka č. 41
Z holešovického Výstaviště nebo ze střešovické vozovny vyjíždějí
o víkendech od dubna do listopadu historické soupravy tramvají na svou
pravidelnou trať centrem města. D2
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S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!

S.P.L.A.V. Praha q Slovanský ostrov 8, Praha 1 C3

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

Pražský motoráček
Romantiku na kolejích zažijete na trati Pražský Semmering. Historický
motoráček jezdí o víkendech z Hlavního nádraží a trasa vede
impozantními hlubočepskými viadukty i přírodními lokalitami. D3

Staroměstská radnice,
q Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Na Můstku,
q Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

Vyhlídkové plavby

1

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.
Staroměstská radnice
q Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Na Můstku
q Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi
profesionálními průvodci! Objednejte si
soukromou vycházku na eshop.prague.eu.

Prague.eu

Plavby po Vltavě nabízejí nezapomenutelný pohled na historické jádro
Prahy a spousty nových zážitků.

Prague.eu

Zážitkové okružní jízdy
Objevovat půvab Prahy nemusíte jen pěšky. Co třeba vyzkoušet
pohádkovou projížďku v kočáře, jízdu veteránem, ekovláčkem nebo
vyhlídkový let balonem? Možností je spousta. Pro více informací navštivte
naše turistická informační a návštěvnická centra.

design
Průvodce pražskými
obchody a showroomy
s českým designem
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Prague City Tourism
Turistické informace a služby

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

Turistická informační a návštěvnická centra

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

V našich TIC na důležitých místech historického centra a na
mezinárodním letišti získáte veškeré informace o Praze, informační
brožury a mapy (zdarma) a širokou nabídku turistických služeb včetně
turistické karty, ubytování, jízdenek na městskou dopravu, vstupenek na
kulturní akce aj. Otevřeno denně.

q Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
q Na Můstku,
Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

Prague.eu

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

Staroměstská radnice q Staroměstské nám. 1 D3
Rytířská 12 q Praha 1 – roh s ulicí Na Můstku D3
Václavské náměstí (horní část) q roh se Štěpánskou ulicí D3
Letiště Václava Havla Praha q Terminál 1 a Terminál 2
z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

E-shop

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

Na w www.eshop.prague.eu si můžete objednat vlastivědné vycházky,
privátní průvodce či mapy a brožury z naší produkce nebo zakoupit
merchandisingové předměty.

Pražská paroplavební společnost q přístaviště Rašínovo nábřeží
a Čechův most w www.paroplavba.cz – mj. také plavby do ZOO
(cca duben–září) C3;D2

Pražská vlastivěda

Evropská vodní doprava – Prague Boats q přístaviště u Čechova
mostu w www.evd.cz D2
Pražské Benátky q přístaviště Judita, Čertovka, Mánes a Four Seasons
w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 a C3
Praha

Parníky Praha q přístaviště Dvořákovo nábřeží – Na Františku
w www.parniky-praha.eu D2
Město kouzelné a romantické, historická perla pyšnící se
architektonickými skvosty několika staletí, místo s podmanivou
atmosférou, kde zní tóny velkých skladatel

Jazzboat q přístaviště Čechův most w www.jazzboat.cz – výjimečný
plovoucí jazzový klub D2

Pražské přívozy
Nejzábavnější spojnicí mezi pravým a levým břehem Prahy jsou pražské
přívozy. V provozu jsou zpravidla od dubna do října a platí na ně běžná
jízdenka MHD. Bližší informace na w www.dpp.cz nebo w www.ropid.cz.

q Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19

Prague.eu

Průvodcovské služby

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

Vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí. Každý
měsíc nabízíme nový program a pořádáme i speciální vycházky pro děti.
Aktuální program najdete na w www.prazskevychazky.cz. Pokud nám
napíšete na f vlastiveda@prague.eu, měsíční program vycházek vám
budeme pravidelně zasílat na vaši e-mailovou adresu.
Naši vysoce kvalifikovaní průvodci vás seznámí s českou metropolí
při pěších vycházkách nebo okružních jízdách. Nabízíme základní
i specializované trasy. Na přání zajistíme také výlety do okolí města,
včetně dopravy.
Dispečink průvodců q Staroměstská radnice
z 221 714 569, 775 855 037 f guides@prague.eu
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Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Praha 1 w www.museumkampa.cz
expozice: Sbírka středoevropského moderního umění a děl Františka
Kupky, průkopníka abstraktního umění a Otto Gutfreunda, českého
kubistického sochaře. C3
Židovské muzeum v Praze q Maiselova 15, Praha 1
w www.jewishmuseum.cz
Jedno z nejstarších a kontinuálně existujících židovských muzeí na světě
dokumentuje historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách.
Ve správě muzea jsou: Starý židovský hřbitov, Španělská synagoga,
Pinkasova synagoga, Obřadní síň, Maiselova synagoga, Klausová
synagoga a Galerie Roberta Guttmanna D2
Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7
expozice: Umění v Československu 1918–1989 (od 28. 10. 2018) D2
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Slovanský ostrov q Praha 1 – jedinému ostrovu na Vltavě s významnější
parkovou úpravou dominuje okázalý neorenesanční palác Žofín C3

Ostrov Štvanice q Praha 7 – ostrov dříve nazývaný také jako Velké
Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

Dům fotografie q Revoluční 5, Praha 1
výstavní síň D2

Půjčovna lodiček q Smetanovo nábřeží, Praha 1
w www.pujcovna-lodicek.cz C3

p Další expozice Národního muzea na w www.nm.cz
Muzeum hlavního města Prahy q Na Poříčí 52, Praha 8
w www.muzeumprahy.cz
expozice: Langweilův model Prahy, historie Prahy od pravěku do přelomu
středověku a novověku D2
Dům U Zlatého prstenu q Týnská 6, Praha 1
expozice: Praha Karla IV. (Velkolepé staveniště Evropy a Středověké
město) D3

Klášter sv. Anežky České q U Milosrdných 17, Praha 1
expozice: Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 D2
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Vltavské ostrovy
Blízkost řeky si lze užít také na některém z pražských ostrovů.
Kampa q Praha 1 – ostrov mezi hlavním tokem Vltavy a jejím ramenem,
Čertovkou, je jedním z nejromantičtějších a nejmalebnějších míst v Praze
C3

Střelecký ostrov q Praha 1 – útulné místo skryté ve stínu letitých
stromů upoutává atmosférou starých časů a nevšedními pohledy na
Prahu C3

Městská knihovna (2. patro) q Mariánské náměstí 1, Praha 1
výstavní síň D3

Lapidárium q Výstaviště 422, Praha 7
expozice: Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století D1

1

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
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Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

Prague City Tourism
Arbesovo nám. 70/4
Praha 5 / 150 00 / CZ / www.prague.eu
www.praguecitytourism.cz

R EGROVY SADY

KÁ

Salmovský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1
expozice: Centrum současného umění TBA21 (od 6. 6. 2018) C3
Palác Kinských q Staroměstské náměstí 12, Praha 1
výstavní síň D3

p Bližší informace na w www.ngprague.cz (z důvodu přesunu a instalace
nových stálých expozic doporučujeme sledovat webové stránky)

Galerie hlavního města Prahy:

Bílkova vila q Mickiewiczova 1, Praha 6
expozice: Ateliér Františka Bílka, českého sochaře a grafika epochy
symbolismu C2
Dům U Kamenného zvonu q Staroměstské náměstí 13, Praha 1
výstavní síň D3

Nová budova Národního muzea q Vinohradská 1, Praha 1
expozice: přírodovědecká expozice „Archa Noemova“ D3

České muzeum hudby q Karmelitská 2/4, Praha 1
expozice: Člověk – nástroj – hudba (400 historických hudebních nástrojů,
mj. kladívkový klavír, na který hrál W. A. Mozart) C3

Národní památník na Vítkově q U Památníku 1900, Praha 3 w www.nm.cz
Monumentální budova byla postavena k poctě československých
legionářů a československého odboje v období 1. světové války. Součástí
památníku je také hrob neznámého vojína a bronzová jezdecká socha
Jana Žižky. E3

Pražské atrakce
Zoologická zahrada hl. m. Prahy q U Trojského zámku 3, Praha 7
w www.zoopraha.cz
Zoo patří díky své jedinečné poloze k nejkrásnějším zoologickým
zahradám na světě. Tento nádherný kousek přírody a jejích zvířecích
obyvatel je jako stvořený pro všechny generace návštěvníků. C1
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Schwarzenberský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1
expozice: Baroko v Čechách (do srpna 2018) C3

Valdštejnská jízdárna q Valdštejnská 3, Praha 1
výstavní síň C2

Trojský zámek q U Trojského zámku 4/1, Praha 7
expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

Františkánská zahrada q Jungmannovo náměstí, Praha 1
Útulný zelený kout v samém středu města vybízí k zastavení a nadechnutí
se při toulkách Prahou. Zdejší okrasou jsou mj. bylinkové záhony. D3
Riegrovy sady q Praha 2 – Vinohrady
Více než sto let starý park ukrývá intimní zákoutí i místa s lesním
prostředím, volné louky a neobvyklé průhledy na Prahu. E3/D3
Vyšehradské sady q Praha 2 – Vyšehrad
Magické místo opředené mýty a legendami ukrývá mnohá romantická
zákoutí i krásné vyhlídky na Vltavu. D4
Královská obora – Stromovka q Praha 7 – Bubeneč
Rozlehlý park se rozkládá na ploše 95 ha v těsném sousedství
holešovického Výstaviště. Je ideálním místem pro romantické vycházky,
pikniky, sport i relaxaci. D1,D2/C1,C2
Letenské sady q Praha 7 – Holešovice
Park s travnatými plochami, vzrostlými stromy, pestrou směsicí dřevin
osázenými stráněmi a s dlouhou platanovou alejí poskytuje nejen
příjemné posezení, ale i jedinečné výhledy na Prahu. D2/C2

Muzea a galerie
Národní muzeum:

Historická budova Národního muzea q Václavské náměstí 68, Praha 1
do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

Náprstkovo muzeum q Betlémské náměstí 1, Praha 1
expozice: Kultury Austrálie a Oceánie; Vojta Náprstek (zakladatel muzea)
C3

Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7 w www.ngprague.cz
Ve své době největší stavba svého druhu na světě a první funkcionalistická
budova v Praze má úctyhodné rozměry 140 x 75 metrů. Dnes slouží
potřebám Národní galerie pro sbírky moderního umění. D2

Žižkovská televizní věž q Mahlerovy sady 1, Praha 3 w www.towerpark.cz
Bezesporu hlavní dominanta Prahy je se svými 216 m nejvyšší stavbou
metropole. Na konstrukci věže je umístěno 10 obřích soch miminek
Davida Černého. E3

Slovanský ostrov q Praha 1 – jedinému ostrovu na Vltavě s významnější
parkovou úpravou dominuje okázalý neorenesanční palác Žofín C3

Ostrov Štvanice q Praha 7 – ostrov dříve nazývaný také jako Velké
Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2
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profesionálními průvodci! Objednejte si
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Pražské zahrady a parky
Zahrady Pražského hradu q Pražský hrad, Praha 1 w www.hrad.cz
Historicky nejcennější ze všech hradních zahrad je Královská
zahrada z roku 1534 se Zpívající fontánou, která patří k nejkrásnějším
renesančním fontánám v Evropě. Z Jižních zahrad, rozpínajících se před
jižním průčelím Pražského hradu, je dechberoucí výhled na historické
jádro Prahy. C2

Valdštejnská zahrada q Letenská ul., Praha 1
Geometricky členěná raně barokní zahrada s monumentální salou
terrenou a umělou jeskyní má osobitou atmosféru. Při procházce vám
bude dělat společnost několik volně žijících pávů. C2

Vojanovy sady q U Lužického semináře 17, Praha 1
Tak trochu tajemné a neprávem opomíjené. Zádumčivost Vojanových
sadů patrně přetrvala ještě ze středověku, kdy sloužily jako klášterní
zahrada. C3
Petřínské sady q Praha 1 – Malá Strana
Vrch Petřín patří mezi nejrozsáhlejší městské zelené plochy a jeho stráně
jsou oázou klidu v centru Prahy. Na jeho vrcholu se nachází Petřínská
rozhledna, která skýtá okouzlující pohled na celé město. C3/B3

Vyšehrad q V Pevnosti, Praha 2 w www.praha-vysehrad.cz
Podle starých pověstí nejstarší sídlo českých knížat, ve skutečnosti
zdejší hradiště vzniklo asi v polovině 10. století. Jeho parkový areál
ukrývá architektonické poklady zahrnující románskou rotundu sv. Martina,
novogotický kostel sv. Petra a Pavla, národní pohřebiště a další
zajímavosti. D4

Moderní architektura
Petřínská rozhledna q Petřínské sady, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Jedna z neodmyslitelných dominant Prahy byla postavena r. 1891 jako
volná kopie pařížské Eiffelovy věže, k níž je v poměru 1:5. C3
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně q náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3
w www.srdcepane.cz
Nejvýznamnější česká sakrální stavba 20. století je dílem slovinského
architekta Jože Plečnika. Tato osobitá a monumentální architektura je
inspirovaná starokřesťanskými vzory. E3

Tančící dům q Jiráskovo náměstí 6, Praha 2 w www.tancici-dum.cz
Tato výjimečná stavba je pilířem moderní pražské architektury. Idea domu
je inspirována tanečním umem slavného filmového páru – Freda Astaira
a Ginger Rogers. C3

Karlův most q Praha 1 – Malá Strana, Staré Město
Nejstarší a nejznámější pražský most byl založen r. 1357 Karlem IV.
Most je po obou stranách opevněn věžemi – Malostranskými
mosteckými věžemi a Staroměstskou mosteckou věží, která patří
k nejkrásnějším branám gotické Evropy. C3
Kostel sv. Mikuláše q Malostranské náměstí, Praha 1
w www.stnicholas.cz
Vrcholná stavba tzv. pražského baroka s dominantní kopulí a zvonicí.
Panoramatický význam kostela je zásadní nejen pro levý břeh Vltavy.
Za svého pobytu v Praze zde na varhany hrával W. A. Mozart. C3
Staroměstská radnice s orlojem q Staroměstské náměstí, Praha 1
w www.prague.eu/staromestskaradnice
Radnice byla zřízena r. 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města.
Nejstarší gotickou část komplexu tvoří věž s arkýřovou kaplí a unikátní
orloj se středověkým mechanismem, na kterém se každou celou
hodinu mezi 9.00–23.00 objevuje 12 apoštolů. D3
Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)
q Karmelitská 9, Praha 1 w www.pragjesu.cz
Raně barokní kostel je proslulý díky sošce Pražského Jezulátka,
pocházející ze Španělska, darované karmelitánům Polyxenou
z Lobkovic (1628). C3
Strahovský klášter q Strahovské nádvoří 1, Praha 1
w www.strahovskyklaster.cz
Klášter řádu premonstrátů byl založen r. 1140. V jeho areálu se
nachází vzácná Strahovská knihovna a Strahovská obrazárna, jedna
z nejvýznamnějších středoevropských sbírek gotického malířství,
rudolfinského umění, barokní a rokokové malby. B3
Loreta q Loretánské náměstí 7, Praha 1 w www.loreta.cz
Mariánské poutní místo s kopií Svaté chýše a barokním kostelem
Narození Páně. Vzácný je tzv. Loretánský poklad, soubor
bohoslužebných předmětů, z nichž nejproslulejší je Diamantová
monstrance. B3/2

Vltavské ostrovy
Blízkost řeky si lze užít také na některém z pražských ostrovů.
Kampa q Praha 1 – ostrov mezi hlavním tokem Vltavy a jejím ramenem,
Čertovkou, je jedním z nejromantičtějších a nejmalebnějších míst v Praze
C3

Střelecký ostrov q Praha 1 – útulné místo skryté ve stínu letitých
stromů upoutává atmosférou starých časů a nevšedními pohledy na
Prahu C3
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q Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19

Prague.eu

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

A
KOV

p Bližší informace na w www.ngprague.cz (z důvodu přesunu a instalace
nových stálých expozic doporučujeme sledovat webové stránky)

Galerie hlavního města Prahy:

židovská

židovská
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Palác Kinských q Staroměstské náměstí 12, Praha 1
výstavní síň D3

Bílkova vila q Mickiewiczova 1, Praha 6
expozice: Ateliér Františka Bílka, českého sochaře a grafika epochy
symbolismu C2
Dům U Kamenného zvonu q Staroměstské náměstí 13, Praha 1
výstavní síň D3

Prague.eu

Průvodce pražskými
obchody a showroomy
s českým designem

Prague.eu

Na w www.eshop.prague.eu si můžete objednat vlastivědné vycházky,
privátní průvodce či mapy a brožury z naší produkce nebo zakoupit
merchandisingové předměty.

Pražská vlastivěda

Průvodcovské služby
Naši vysoce kvalifikovaní průvodci vás seznámí s českou metropolí
při pěších vycházkách nebo okružních jízdách. Nabízíme základní
i specializované trasy. Na přání zajistíme také výlety do okolí města,
včetně dopravy.
Dispečink průvodců q Staroměstská radnice
z 221 714 569, 775 855 037 f guides@prague.eu

OVA

Schwarzenberský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1
expozice: Baroko v Čechách (do srpna 2018) C3

Salmovský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1
expozice: Centrum současného umění TBA21 (od 6. 6. 2018) C3

Valdštejnská jízdárna q Valdštejnská 3, Praha 1
výstavní síň C2

Trojský zámek q U Trojského zámku 4/1, Praha 7
expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

Botanická zahrada hl. m. Prahy q Trojská 196, Praha 7 w www.botanicka.cz
Zahrada nabízí téměř 30 ha upravených expozičních ploch včetně
unikátního tropického skleníku Fata Morgana, který umožňuje výlet
tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu. C1

Pražské přívozy
Nejzábavnější spojnicí mezi pravým a levým břehem Prahy jsou pražské
přívozy. V provozu jsou zpravidla od dubna do října a platí na ně běžná
jízdenka MHD. Bližší informace na w www.dpp.cz nebo w www.ropid.cz.

VO
BOŘ

Palácové zahrady pod Pražským hradem q Valdštejnská 12–14, Praha 1
w www.palacove-zahrady.cz
Na jižních svazích pod Pražským hradem se rozkládá reprezentativní
komplex vzájemně propojených historických zahrad s bohatou
architektonickou výzdobou, vyhlídkovými terasami i pavilonky
prokomponovanými s vegetací do malebných celků. C2
Valdštejnská zahrada q Letenská ul., Praha 1
Geometricky členěná raně barokní zahrada s monumentální salou
terrenou a umělou jeskyní má osobitou atmosféru. Při procházce vám
bude dělat společnost několik volně žijících pávů. C2

p Bližší informace na www.ghmp.cz
Obrazárna Pražského hradu q Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1
w www.kulturanahrade.cz
expozice: Obrazy z hradních sbírek C2
Strahovská obrazárna q Strahovské nádvoří 1, Praha 1
w www.strahovskyklaster.cz
expozice: Sbírka českého a evropského umění od gotiky k romantismu B3
Centrum současného umění DOX q Poupětova 1, Praha 7 w www.dox.cz
Prezentace současného umění, architektury a designu E1

Jazzboat q přístaviště Čechův most w www.jazzboat.cz – výjimečný
plovoucí jazzový klub D2

H AVN NÁDRAŽ

Pražské zahrady a parky

Zahrady Pražského hradu q Pražský hrad, Praha 1 w www.hrad.cz
Historicky nejcennější ze všech hradních zahrad je Královská
zahrada z roku 1534 se Zpívající fontánou, která patří k nejkrásnějším
renesančním fontánám v Evropě. Z Jižních zahrad, rozpínajících se před
jižním průčelím Pražského hradu, je dechberoucí výhled na historické
jádro Prahy. C2

Městská knihovna (2. patro) q Mariánské náměstí 1, Praha 1
výstavní síň D3
Dům fotografie q Revoluční 5, Praha 1
výstavní síň D2

Prašná brána q Na Příkopě, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Významná památka pozdně gotické Prahy je začátkem tzv. Královské
cesty na Pražský hrad. Kdysi sloužila jako sklad střelného prachu. D3

Moderní architektura

Palácové zahrady pod Pražským hradem q Valdštejnská 12–14, Praha 1
w www.palacove-zahrady.cz
Na jižních svazích pod Pražským hradem se rozkládá reprezentativní
komplex vzájemně propojených historických zahrad s bohatou
architektonickou výzdobou, vyhlídkovými terasami i pavilonky
prokomponovanými s vegetací do malebných celků. C2

Vrtbovská zahrada q Karmelitská 25, Praha 1 w www.vrtbovska.cz
Jedna z nejkrásnějších barokních zahrad patří spíše mezi ty menší,
originalitou architektonického řešení ve svahu i uměleckou hodnotou
sochařské výzdoby však dosahuje evropského významu. C3

Chrám Matky Boží před Týnem q Staroměstské náměstí, Praha 1
w www.tyn.cz
Jedna z nejpůsobivějších gotických sakrálních staveb v Praze
s rozsáhlou galerií gotických, renesančních a raně barokních děl, z nichž
nejzajímavější jsou oltářní obrazy Karla Škréty a náhrobek astronoma
Tychona Brahe. D3
Obecní dům q náměstí Republiky 5, Praha 1 w www.obecnidum.cz
Vrcholné dílo pražské secese ze začátku 20. století, na jehož podobě
se podílela řada významných umělců v čele se světoznámým malířem
Alfonsem Muchou. Nádhernému interiéru vévodí monumentální
Smetanova síň. D3
Prašná brána q Na Příkopě, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Významná památka pozdně gotické Prahy je začátkem tzv. Královské
cesty na Pražský hrad. Kdysi sloužila jako sklad střelného prachu. D3

Dům U Černé Matky Boží q Ovocný trh 19, Praha 1 w www.upm.cz
Vrcholné dílo české kubistické architektury je výjimečné svou fasádou
i kubistickým půdorysem a průnikem kubismu i do interiéru domu. Sídlí
zde rovněž stálá expozice českého kubismu. D3

Staronová synagoga q Červená ul., Praha 1 w www.kehilaprag.cz
Patří mezi nejstarší a nejcennější evropské i světové židovské památky,
je i nejstarší synagogou ve střední Evropě. Raně gotická stavba z konce
13. století dodnes slouží jako modlitebna Židovské obce v Praze. D2

Petřínské sady q Praha 1 – Malá Strana
Vrch Petřín patří mezi nejrozsáhlejší městské zelené plochy a jeho stráně
jsou oázou klidu v centru Prahy. Na jeho vrcholu se nachází Petřínská
rozhledna, která skýtá okouzlující pohled na celé město. C3/B3

Obecní dům q náměstí Republiky 5, Praha 1 w www.obecnidum.cz
Vrcholné dílo pražské secese ze začátku 20. století, na jehož podobě
se podílela řada významných umělců v čele se světoznámým malířem
Alfonsem Muchou. Nádhernému interiéru vévodí monumentální
Smetanova síň. D3

Vyšehrad q V Pevnosti, Praha 2 w www.praha-vysehrad.cz
Podle starých pověstí nejstarší sídlo českých knížat, ve skutečnosti
zdejší hradiště vzniklo asi v polovině 10. století. Jeho parkový areál
ukrývá architektonické poklady zahrnující románskou rotundu sv. Martina,
novogotický kostel sv. Petra a Pavla, národní pohřebiště a další
zajímavosti. D4
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Pražský motoráček
Romantiku na kolejích zažijete na trati Pražský Semmering. Historický
motoráček jezdí o víkendech z Hlavního nádraží a trasa vede
impozantními hlubočepskými viadukty i přírodními lokalitami. D3

Zážitkové okružní jízdy
Objevovat půvab Prahy nemusíte jen pěšky. Co třeba vyzkoušet
pohádkovou projížďku v kočáře, jízdu veteránem, ekovláčkem nebo
vyhlídkový let balonem? Možností je spousta. Pro více informací navštivte
naše turistická informační a návštěvnická centra.

Prague City Tourism
Turistické informace a služby

Turistická informační a návštěvnická centra
V našich TIC na důležitých místech historického centra a na
mezinárodním letišti získáte veškeré informace o Praze, informační
brožury a mapy (zdarma) a širokou nabídku turistických služeb včetně
turistické karty, ubytování, jízdenek na městskou dopravu, vstupenek na
kulturní akce aj. Otevřeno denně.

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

E-shop

Parníky Praha q přístaviště Dvořákovo nábřeží – Na Františku
w www.parniky-praha.eu D2

RTOVA

Klementinum q Mariánské náměstí 5, Praha 1 w www.klementinum.com
Rozsáhlý areál původně sloužil jako jezuitská kolej. Prohlídkový okruh
zahrnuje mj. Astronomickou věž a Barokní knihovní sál. Zrcadlová kaple
s unikátním osazením zrcadel slouží jako koncertní síň. C3
Staronová synagoga q Červená ul., Praha 1 w www.kehilaprag.cz
Patří mezi nejstarší a nejcennější evropské i světové židovské památky,
je i nejstarší synagogou ve střední Evropě. Raně gotická stavba z konce
13. století dodnes slouží jako modlitebna Židovské obce v Praze. D2

Müllerova vila q Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6
w www.muzeumprahy.cz
Vila je mistrovským dílem světové architektonické avantgardy. Navenek
působí stroze funkcionalisticky, zajímavá je však její vnitřní dispozice
s originálně řešenými interiéry, jež se „vlévají“ jeden do druhého. B2

Klementinum q Mariánské náměstí 5, Praha 1 w www.klementinum.com
Rozsáhlý areál původně sloužil jako jezuitská kolej. Prohlídkový okruh
zahrnuje mj. Astronomickou věž a Barokní knihovní sál. Zrcadlová kaple
s unikátním osazením zrcadel slouží jako koncertní síň. C3

Praktické informace

Vrtbovská zahrada q Karmelitská 25, Praha 1 w www.vrtbovska.cz
Jedna z nejkrásnějších barokních zahrad patří spíše mezi ty menší,
originalitou architektonického řešení ve svahu i uměleckou hodnotou
sochařské výzdoby však dosahuje evropského významu. C3
Vojanovy sady q U Lužického semináře 17, Praha 1
Tak trochu tajemné a neprávem opomíjené. Zádumčivost Vojanových
sadů patrně přetrvala ještě ze středověku, kdy sloužily jako klášterní
zahrada. C3
Chrám Matky Boží před Týnem q Staroměstské náměstí, Praha 1
w www.tyn.cz
Jedna z nejpůsobivějších gotických sakrálních staveb v Praze
s rozsáhlou galerií gotických, renesančních a raně barokních děl, z nichž
nejzajímavější jsou oltářní obrazy Karla Škréty a náhrobek astronoma
Tychona Brahe. D3

Lanová dráha na Petřín q Újezd, Praha 1 w www.dpp.cz
Oblíbená lanová dráha zahájila provoz již roku 1891. Je začleněna do
systému městské hromadné dopravy a vyveze vás na vrchol Petřína. C3
Zrcadlové bludiště na Petříně q Petřínské sady, Praha 1
w www.muzeumprahy.cz
Zvenku stavba vypadá jako malý hrad, uvnitř ale nenajdete labyrint tajných
chodeb, nýbrž bludiště ze zrcadel. Spontánní dětský smích se ozývá
zvláště v síni smíchu, kde se nachází několik zkreslujících zrcadel. C3
Historická linka č. 41
Z holešovického Výstaviště nebo ze střešovické vozovny vyjíždějí
o víkendech od dubna do listopadu historické soupravy tramvají na svou
pravidelnou trať centrem města. D2
q Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19

Slovanka q Slovanský ostrov, Praha 1 w www.slovanka.net C3
S.P.L.A.V. Praha q Slovanský ostrov 8, Praha 1 C3

Vyhlídkové plavby
Plavby po Vltavě nabízejí nezapomenutelný pohled na historické jádro
Prahy a spousty nových zážitků.

p Další expozice Národního muzea na w www.nm.cz

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

Staroměstská radnice q Staroměstské nám. 1 D3
Rytířská 12 q Praha 1 – roh s ulicí Na Můstku D3
Václavské náměstí (horní část) q roh se Štěpánskou ulicí D3
Letiště Václava Havla Praha q Terminál 1 a Terminál 2
z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

Pražská paroplavební společnost q přístaviště Rašínovo nábřeží
a Čechův most w www.paroplavba.cz – mj. také plavby do ZOO
(cca duben–září) C3;D2
Evropská vodní doprava – Prague Boats q přístaviště u Čechova
mostu w www.evd.cz D2
Pražské Benátky q přístaviště Judita, Čertovka, Mánes a Four Seasons
w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 a C3

S

Veřejné toalety – ve všech stanicích metra jsou k dispozici veřejné
toalety, obvyklá otvírací doba: po–pá 6.00–21.00, so + ne 8.00–20.00,
v centrálních a přestupních stanicích i déle.

Svátky v České republice:
1. leden – Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu Velký
pátek a Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek) 1. květen – Svátek
práce 8. květen – Den vítězství 5. červenec – Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec – Den upálení mistra
Jana Husa 28. září – Den české státnosti 28. říjen – Den vzniku
samostatného československého státu 17. listopad – Den boje za
svobodu a demokracii 24. prosinec – Štědrý den 25. prosinec –
1. svátek vánoční 26. prosinec – 2. svátek vánoční

Významné památky
Pražský hrad q Praha 1 – Hradčany w www.hrad.cz
Pohled na Pražský hrad patří mezi nejúchvatnější panoramata. Jeden
z největších hradních komplexů na světě tvoří historické paláce,
církevní budovy, rozsáhlé zahrady i malebná zákoutí. Pražský hrad je
již více než tisíc let symbolem českého státu. Dominantou je gotická
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (1344). C2

Praha
Město kouzelné a romantické, historická perla pyšnící se
architektonickými skvosty několika staletí, místo s podmanivou
atmosférou, kde zní tóny velkých skladatelů, ale i moderní metropole
tepající životem, to vše je Praha, jedno z nejkrásnějších měst světa.
Její historické centrum bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Rozloha: 496 km2 Počet obyvatel: 1 290 000 Zeměpisná poloha:
50° 05‘ 19‘‘ severní šířky, 14° 25‘ 17‘‘ východní délky, nadmořská
výška 235 m (průměr) Čas: středoevropský (GMT + 1), letní čas –
středoevropský + 1 (GMT + 2) Podnebí: středoevropské mírné klima
se 4 ročními obdobími Vltava protéká městem v délce 31 km, největší
šířka 330 m Historické jádro: Hradčany, Malá Strana, Staré Město,
Nové Město a Vyšehrad

Veřejné toalety – ve všech stanicích metra jsou k dispozici veřejné
toalety, obvyklá otvírací doba: po–pá 6.00–21.00, so + ne 8.00–20.00,
v centrálních a přestupních stanicích i déle.

Svátky v České republice:

Vltava a život na řece
Pražské náplavky w www.prazskenaplavky.cz
Náplavky patří mezi nejoblíbenější pražské promenády a během léta se
stávají epicentrem pražského kulturního dění a volnočasových aktivit.
Půjčovny lodiček a šlapadel
Oblíbená šlapadla či lodičky jsou zajímavou a romantickou alternativou
pro trávení volného času v letní Praze.

Půjčovna lodiček q Smetanovo nábřeží, Praha 1
w www.pujcovna-lodicek.cz C3

České muzeum hudby q Karmelitská 2/4, Praha 1
expozice: Člověk – nástroj – hudba (400 historických hudebních nástrojů,
mj. kladívkový klavír, na který hrál W. A. Mozart) C3
Lapidárium q Výstaviště 422, Praha 7
expozice: Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století D1

Šternberský palác q Hradčanské náměstí 15, Praha 1 výstavní síň C2

HUS TSKÁ

1

m

Nová budova Národního muzea q Vinohradská 1, Praha 1
expozice: přírodovědecká expozice „Archa Noemova“ D3
Náprstkovo muzeum q Betlémské náměstí 1, Praha 1
expozice: Kultury Austrálie a Oceánie; Vojta Náprstek (zakladatel muzea)
C3

Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Praha 1 w www.museumkampa.cz
expozice: Sbírka středoevropského moderního umění a děl Františka
Kupky, průkopníka abstraktního umění a Otto Gutfreunda, českého
kubistického sochaře. C3
Židovské muzeum v Praze q Maiselova 15, Praha 1
w www.jewishmuseum.cz
Jedno z nejstarších a kontinuálně existujících židovských muzeí na světě
dokumentuje historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách.
Ve správě muzea jsou: Starý židovský hřbitov, Španělská synagoga,
Pinkasova synagoga, Obřadní síň, Maiselova synagoga, Klausová
synagoga a Galerie Roberta Guttmanna D2

Národní galerie v Praze:

NÁRODN PAMÁTN K
NA V TKOV

Praha
Město kouzelné a romantické, historická perla pyšnící se
architektonickými skvosty několika staletí, místo s podmanivou
atmosférou, kde zní tóny velkých skladatelů, ale i moderní metropole
tepající životem, to vše je Praha, jedno z nejkrásnějších měst světa.
Její historické centrum bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Rozloha: 496 km2 Počet obyvatel: 1 290 000 Zeměpisná poloha:
50° 05‘ 19‘‘ severní šířky, 14° 25‘ 17‘‘ východní délky, nadmořská
výška 235 m (průměr) Čas: středoevropský (GMT + 1), letní čas –
středoevropský + 1 (GMT + 2) Podnebí: středoevropské mírné klima
se 4 ročními obdobími Vltava protéká městem v délce 31 km, největší
šířka 330 m Historické jádro: Hradčany, Malá Strana, Staré Město,
Nové Město a Vyšehrad

Praktické informace

Tísňové volání: 112 Národní směrové číslo do České republiky: +420
x Letiště Václava Havla Praha w www.prg.aero, 30 minut do centra
Doprava na letiště: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, jízdní doba
cca 33 min. Nádraží Veleslavín (y A) j 119, jízdní doba cca 17 min.
Zličín (y B) – j 100, jízdní doba cca 16 min. Anděl (y B) j 191, jízdní
doba cca 51 min. noční bus 910
Městská hromadná doprava w www.dpp.cz, z 296 19 18 17
turistické jízdenky na 24 (t 110 Kč) nebo 72 hodin (t 310 Kč)
Městská poliklinika Praha q Spálená 12, Praha 1 z 222 924 295 D3
Lékárna s nepřetržitým provozem q Palackého 5, Praha 1,
z 224 946 982 D3
Měna: česká koruna Kč; 1€ = cca 26 Kč mince: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč
bankovky: 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 Kč
p Většina obchodů, restaurací, hotelů a dalších služeb akceptuje běžné
typy mezinárodních platebních karet. Peníze je mj. možné vybírat v husté
síti bankomatů.
Pošta q Jindřišská 14, Praha 1 z 954 211 000 w www.ceskaposta.cz
denně 02.00–24.00 D3

m

Významné památky

Aquapalace Praha q Pražská 138, Průhonice – Čestlice
w www.aquapalace.cz
Největší zábavní aquapark ve střední Evropě, kde prožijete
neopakovatelné chvíle v unikátním sportovně-relaxačním komplexu
s nepřebernou řadou vodních atrakcí.

Františkánská zahrada q Jungmannovo náměstí, Praha 1
Útulný zelený kout v samém středu města vybízí k zastavení a nadechnutí
se při toulkách Prahou. Zdejší okrasou jsou mj. bylinkové záhony. D3
Riegrovy sady q Praha 2 – Vinohrady
Více než sto let starý park ukrývá intimní zákoutí i místa s lesním
prostředím, volné louky a neobvyklé průhledy na Prahu. E3/D3
Vyšehradské sady q Praha 2 – Vyšehrad
Magické místo opředené mýty a legendami ukrývá mnohá romantická
zákoutí i krásné vyhlídky na Vltavu. D4
Královská obora – Stromovka q Praha 7 – Bubeneč
Rozlehlý park se rozkládá na ploše 95 ha v těsném sousedství
holešovického Výstaviště. Je ideálním místem pro romantické vycházky,
pikniky, sport i relaxaci. D1,D2/C1,C2
Letenské sady q Praha 7 – Holešovice
Park s travnatými plochami, vzrostlými stromy, pestrou směsicí dřevin
osázenými stráněmi a s dlouhou platanovou alejí poskytuje nejen
příjemné posezení, ale i jedinečné výhledy na Prahu. D2/C2

Muzea a galerie
Národní muzeum:

Historická budova Národního muzea q Václavské náměstí 68, Praha 1
do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

Muzeum hlavního města Prahy q Na Poříčí 52, Praha 8
w www.muzeumprahy.cz
expozice: Langweilův model Prahy, historie Prahy od pravěku do přelomu
středověku a novověku D2
Dům U Zlatého prstenu q Týnská 6, Praha 1
expozice: Praha Karla IV. (Velkolepé staveniště Evropy a Středověké
město) D3

Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7
expozice: Umění v Československu 1918–1989 (od 28. 10. 2018) D2
Klášter sv. Anežky České q U Milosrdných 17, Praha 1
expozice: Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 D2
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Letiště Václava Havla Praha

Václavské náměstí
Na Můstku

m

Tísňové volání: 112 Národní směrové číslo do České republiky: +420
x Letiště Václava Havla Praha w www.prg.aero, 30 minut do centra
Doprava na letiště: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, jízdní doba
cca 33 min. Nádraží Veleslavín (y A) j 119, jízdní doba cca 17 min.
Zličín (y B) – j 100, jízdní doba cca 16 min. Anděl (y B) j 191, jízdní
doba cca 51 min. noční bus 910
Městská hromadná doprava w www.dpp.cz, z 296 19 18 17
turistické jízdenky na 24 (t 110 Kč) nebo 72 hodin (t 310 Kč)
Městská poliklinika Praha q Spálená 12, Praha 1 z 222 924 295 D3
Lékárna s nepřetržitým provozem q Palackého 5, Praha 1,
z 224 946 982 D3
Měna: česká koruna Kč; 1€ = cca 26 Kč mince: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč
bankovky: 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 Kč

p Většina obchodů, restaurací, hotelů a dalších služeb akceptuje běžné
typy mezinárodních platebních karet. Peníze je mj. možné vybírat v husté
síti bankomatů.
Pošta q Jindřišská 14, Praha 1 z 954 211 000 w www.ceskaposta.cz
denně 02.00–24.00 D3

1. leden – Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu Velký
pátek a Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek) 1. květen – Svátek
práce 8. květen – Den vítězství 5. červenec – Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec – Den upálení mistra
Jana Husa 28. září – Den české státnosti 28. říjen – Den vzniku
samostatného československého státu 17. listopad – Den boje za
svobodu a demokracii 24. prosinec – Štědrý den 25. prosinec –
1. svátek vánoční 26. prosinec – 2. svátek vánoční

kavárny

Petřínská rozhledna q Petřínské sady, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Jedna z neodmyslitelných dominant Prahy byla postavena r. 1891 jako
volná kopie pařížské Eiffelovy věže, k níž je v poměru 1:5. C3

historie
a současnost

židovská

Pražský hrad q Praha 1 – Hradčany w www.hrad.cz
Pohled na Pražský hrad patří mezi nejúchvatnější panoramata. Jeden
z největších hradních komplexů na světě tvoří historické paláce,
církevní budovy, rozsáhlé zahrady i malebná zákoutí. Pražský hrad je
již více než tisíc let symbolem českého státu. Dominantou je gotická
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (1344). C2

design

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně q náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3
w www.srdcepane.cz
Nejvýznamnější česká sakrální stavba 20. století je dílem slovinského
architekta Jože Plečnika. Tato osobitá a monumentální architektura je
inspirovaná starokřesťanskými vzory. E3

design

Dům U Černé Matky Boží q Ovocný trh 19, Praha 1 w www.upm.cz
Vrcholné dílo české kubistické architektury je výjimečné svou fasádou
i kubistickým půdorysem a průnikem kubismu i do interiéru domu. Sídlí
zde rovněž stálá expozice českého kubismu. D3

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

Průvodce pražskými
obchody a showroomy
s českým designem

Müllerova vila q Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6
w www.muzeumprahy.cz
Vila je mistrovským dílem světové architektonické avantgardy. Navenek
působí stroze funkcionalisticky, zajímavá je však její vnitřní dispozice
s originálně řešenými interiéry, jež se „vlévají“ jeden do druhého. B2

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

prague.eu/design

Tančící dům q Jiráskovo náměstí 6, Praha 2 w www.tancici-dum.cz
Tato výjimečná stavba je pilířem moderní pražské architektury. Idea domu
je inspirována tanečním umem slavného filmového páru – Freda Astaira
a Ginger Rogers. C3

Prague.eu

Staroměstská radnice,
q Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Na Můstku,
q Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

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

q Pražský hrad - Praha 1 – Hradčany

Katedrá a sv V ta Vác ava a Vo těcha

Kouzlo vánočních betlémů tradičně obohacu e
sváteční dny a zároveň odkazu e na řemeslnou
dovednost našich předků. Betlémy coby připomínky Ježíšova rodiště a narození sou vystaveny ve většině kostelů obvykle od 24. prosince
do začátku ledna někde i déle. Zde e několik
tipů:

Staroměstské náměst

Koste Ne světě š ho Srdce Páně
q Have ská Praha 1 – S aré Měs o

Koste sv Hav a

Pražská vlastivěda
p Aktuální informace o otvírací době o Vánocích: w prague.eu
(leden – březen 8–20)

q Terminál 1 (příletová hala) r denně 8–20
q Terminál 2 (příletová hala) r denně 8–22
q roh Václavského nám. a Štěpánské ul., Praha 1
r denně 10–18 (mimo provoz v termínu 7. 1. – 20. 3. 2019)
q Rytířská 12, Praha 1 r denně 9–19
Staroměstská radnice
q Staroměstské náměstí 1, Praha 1
r denně 9–19
Dispečink průvodců r všední dny 9–19, víkendy 9–17

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

pěšky

Karlův most q Praha 1 – Malá Strana, Staré Město
Nejstarší a nejznámější pražský most byl založen r. 1357 Karlem IV.
Most je po obou stranách opevněn věžemi – Malostranskými
mosteckými věžemi a Staroměstskou mosteckou věží, která patří
k nejkrásnějším branám gotické Evropy. C3

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

m
m

kavárny

Kostel sv. Mikuláše q Malostranské náměstí, Praha 1
w www.stnicholas.cz
Vrcholná stavba tzv. pražského baroka s dominantní kopulí a zvonicí.
Panoramatický význam kostela je zásadní nejen pro levý břeh Vltavy.
Za svého pobytu v Praze zde na varhany hrával W. A. Mozart. C3

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

příroda
Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7 w www.ngprague.cz
Ve své době největší stavba svého druhu na světě a první funkcionalistická
budova v Praze má úctyhodné rozměry 140 x 75 metrů. Dnes slouží
potřebám Národní galerie pro sbírky moderního umění. D2

OR NC

Prague.eu
Na Můstku
q Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
q Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19

Zahrady,
parky
a přírodní
lokality

Národní památník na Vítkově q U Památníku 1900, Praha 3 w www.nm.cz
Monumentální budova byla postavena k poctě československých
legionářů a československého odboje v období 1. světové války. Součástí
památníku je také hrob neznámého vojína a bronzová jezdecká socha
Jana Žižky. E3
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Prague eu
Ob ev e kouz o pražských č vr s naš m
pro es oná n m průvodc Ob edne e s soukromou
vycházku na eshop prague eu
Na Můs ku
q Ry řská 12 Praha 1
r denně 9 - 19
S aroměs ská radn ce
q S aroměs ské nám 1 Praha 1
r denně 9 - 19
S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi
profesionálními průvodci! Objednejte si
soukromou vycházku na eshop.prague.eu.
Prague.eu

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

mapa

Žižkovská televizní věž q Mahlerovy sady 1, Praha 3 w www.towerpark.cz
Bezesporu hlavní dominanta Prahy je se svými 216 m nejvyšší stavbou
metropole. Na konstrukci věže je umístěno 10 obřích soch miminek
Davida Černého. E3

Chrám Matky Bož před Týnem

Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma
vyzvednout v našich turistických informačních
centrech, kde vám i rádi poradíme.
mapa
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Staroměstská radnice s orlojem q Staroměstské náměstí, Praha 1
w www.prague.eu/staromestskaradnice
Radnice byla zřízena r. 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města.
Nejstarší gotickou část komplexu tvoří věž s arkýřovou kaplí a unikátní
orloj se středověkým mechanismem, na kterém se každou celou
hodinu mezi 9.00–23.00 objevuje 12 apoštolů. D3

náměst Repub ky

Staroměstská radnice
q Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
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q Jungmannovo náměs 18 Praha 1 – Nové Měs o

Koste Panny Mar e Sněžné
Koste sv Tomáše

Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)
q Karmelitská 9, Praha 1 w www.pragjesu.cz
Raně barokní kostel je proslulý díky sošce Pražského Jezulátka,
pocházející ze Španělska, darované karmelitánům Polyxenou
z Lobkovic (1628). C3

MASARYKOVO
NÁDRAŽ

Kampa

Na Můstku
q Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
Staroměstská radnice
q Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma
vyzvednout v našich turistických informačních
centrech, kde vám i rádi poradíme.

Praha 1 – S aré Měs o

q Jose ská 8 Praha 1 – Ma á S rana

náměst M ru

q Lore ánské náměs 6 Praha 1 – Hradčany

Strahovský klášter q Strahovské nádvoří 1, Praha 1
w www.strahovskyklaster.cz
Klášter řádu premonstrátů byl založen r. 1140. V jeho areálu se
nachází vzácná Strahovská knihovna a Strahovská obrazárna, jedna
z nejvýznamnějších středoevropských sbírek gotického malířství,
rudolfinského umění, barokní a rokokové malby. B3
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pod Ka ovým mos em mez h avn m okem V avy a náhonem
Če ovka na doh ed od P ažského h adu

S mapam a průvodc
Prague C ty Tour sm
budete v Praze ako doma
Prague.eu
Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi
profesionálními průvodci! Objednejte si
soukromou vycházku na eshop.prague.eu.

q Ječná 2 Praha 2 – Nové Měs o

Koste sv gnáce

q S aroměs ské náměs

g 20 11 – 24 12
T ad čn vánočn ma ke na cen á n m náměs V noh ad P ed
c h ovým kos e em sv Ludm y vy os e spous a s ánků s boha
ou nab dkou vánočn ch p oduk ů

Koste Panny Mar e Andě ské

g 1 12 – 6 1
Ne v ce navš ěvované hy v pohádkových ku sách h s o ckých
domů ž vá vys oupen o k ó n ch ná odop sných dě ských
soubo ů z ce é epub ky ze zah an č p og amové b oky p o
ma é ve ké

Loreta q Loretánské náměstí 7, Praha 1 w www.loreta.cz
Mariánské poutní místo s kopií Svaté chýše a barokním kostelem
Narození Páně. Vzácný je tzv. Loretánský poklad, soubor
bohoslužebných předmětů, z nichž nejproslulejší je Diamantová
monstrance. B3/2



Kostel sv. Mikuláše

q náměs J ř ho z Poděbrad Praha 3 – V nohrady

zima &
Vánoce

N
OV
PO

1 m

EDEN
ARÉNA

g 24 11 – 23 12
Vánočn hy na Sm chově na pěš zóně p mo u s an ce me a
Andě Ve vyzdobených d evěných s ánc ch bude k dos án a
d čn vánočn so men

Andě – pěš zóna

HUSŮV SBOR

SKÁ

KODAŇ

HRADE

Š NSKÁ

g 23 11 – 24 12
Komo ně š hy se všem vánočn m a bu y v k dné oka ě
K á ovských V noh ad

Ty ovo náměst

Vác avské náměst

N

q Vršovické náměstí, Praha 10 - Vršovice w prague.eu

q náměs M ru Praha 2 – V nohrady

Koste sv Ludm y

q Š u cova Praha 2 – Vyšehrad

Kultura
Tipy
Inspirace

Tram k 4, 13, 22, 97, 99 – zastávka Vršovické náměstí
Tram k 10, 16, 91 – zastávka Vinohradská vodárna
Metro y Jiřího z Poděbrad

Jak se tam dostanete:
Jeden z prvních podniků, který začal vylepšovat pošramocenou
tvář Vršovic. Osobitý podnik je inspirován atmosférou kaváren
třicátých let 20. století. Přes den doporučujeme snídani, kávu
nebo oběd, večer se pak Café Sladkovský promění v rušnou
hospodu plnou místních lidí. Teplá kuchyně po celý den a slušný
výběr domácích zákusků je samozřejmostí.
Café Sladkovský

VRŠOV CKÉ
NÁMĚST

HRADEŠ NSKÁ

g 1 12 – 30 12
Pes á pa e a vánočn ho zbož a s ánků v p os o u mez dvěma
ve kým obchodn m domy – Ko vou a Pa ad em

KOSTE SV VÁC AVA

RANGHERKA
ATSKÁ
CHORV

Jam and Co.
q Krymská 1, Praha 10 – Vršovice w jamandco.cz
Tak trochu lepší Asie. V Jam and Co. se nesnaží slepě kopírovat
početná klasická asijská bistra, ale raději invenčně produkují
to nejchutnější z asijské kuchyně v kombinaci s evropskou.
Výsledkem jsou skvělá jídla z kvalitních a čerstvých surovin
v originálním gastronomickém prostředí.
Plevel Restaurant
q Krymská 2, Praha 10 – Vršovice w restauraceplevel.cz
Ve veganské a raw food restauraci najdete každý den neotřelé
menu složené z výhradně bezmasých jídel. Můžete ochutnat
jak pokrmy ryze tradiční, tak ty připravené z exotických surovin.
K zajímavým bonusům patří příprava jídel z planých rostlin,
které v danou roční dobu nabízí sama příroda.

q Sevastopolská 17, Praha 10 – Vršovice w cafesladkovsky.cz
Á
VRŠOV CK

STAD ON ĎO ČEK
HAV ČKOVY
SADY

KOSTE SV M KU ÁŠE

Vršovický zámeček (Rangherka)

KOSTE NE SVĚTĚ Š HO
SRDCE PÁNĚ

HO
V K

g 1 12 – 6 1
T hy v samém s edu P ahy dos upné všem asam me a
S avnos ně nasv cený vánočn s om s ánky s ukázkam do
vých emese a ad čn gas onom

V NOHRADY

Ř HO
Z PODĚBRAD

q Moskevská 21, Praha 10 – Vršovice w prague.eu

ANA

Původně gotický kostel prošel v minulosti mnoha změnami
včetně rozsáhlých vnitřních úprav. V současné době je jednou
z dominant vršovického centra a patří mezi nejstarší památky
městské části Praha 10.

KÁ

KORUNN
V NOHRADSKÁ

A

Šalounův ateliér

Café V lese
q Krymská 12, Praha 10 – Vršovice w cafevlese.cz
Netradiční kavárna stála na počátku současného zájmu
o Vršovice, respektive může za to, že se Krymská ulice stala
novodobým centrem nezávislé kultury. Bohatý kulturní program
a retro interiér ze 70. let pravidelně přitahuje pestrou směsici
hostů. Součástí kavárny je také galerie a hudební klub.
Los v Oslu a Belgický pivní klub
q Perunova 17, Praha 3 – Vinohrady w losvoslu.cz
Útulná stylová restaurace s neobyčejným názvem nabízí pokrmy
severské a francouzské kuchyně, mnoho druhů točených belgických i českých piv a 50 druhů piv lahvových. Mezi oblíbené
speciality z jídelníčku patří jak čerstvé mušle, které upravují na
několik způsobů, tak i česká klasika, jako jsou pečená vepřová
žebra či tatarák z hovězí svíčkové.

VRŠOV CE

Na kafíčko, oběd či večeři:

KRYMSKÁ

RUSKÁ

S OVENSKÁ

ŠA OUNŮV ATE ÉR

KOTĚROVA V A

DYKOVA

ČN

HUSŮV SBOR

KORUNN

Impozantní novorenesanční budova stojí na okraji parku
Heroldovy sady a je pojmenovaná podle svého prvního majitele,
italského obchodníka s hedvábím, Guiseppe Rangheriho. V průběhu času byla v objektu umístěna škola, muzeum a různé úřady,
zejména vršovická radnice. Nedávno zámeček prošel rozsáhlou
rekonstrukcí a slouží jako domov pro seniory a obřadní síň.

OV
P RUN

Havlíčkovy sady (Grébovka)
q Praha 2 - Vinohrady w prague.eu
Park inspirovaný italskou renesancí je porostlý desítkami vzácných
stromů a kromě fontány, vodní kaskády a jezírka obsahuje okouzlující umělou jeskyni, tzv. grottu, a dvoupatrovou novorenesanční
vilu. Součástí areálu je také bývalý herní pavilon (dnes zahradní
kavárna) a skvostný dřevěný Viniční altán, v němž si v sezóně
můžete vychutnat víno z vinice, která roste přímo pod vámi.
Bývalý ateliér jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů
Ladislava Šalouna, mimo jiné autora pomníku mistra Jana Husa
na Staroměstském náměstí, patří mezi klenoty secesní architektury. Byl oblíbeným místem setkávání domácích umělců, mezi
kterými nechyběli Ema Destinnová, Alfons Mucha nebo František
Bílek. Dnes je budova ve vlastnictví Akademie výtvarných umění
a je využívána jako výukový prostor pro zahraniční pedagogy.

q Slovenská 4, Praha 10 – Vinohrady w prague.eu

Kotěrova vila
q Hradešínská 6, Praha 10 - Vinohrady
Milovníci moderní architektury počátku 20. století jistě neminou
vilu, kterou si podle vlastního návrhu vybudoval slavný architekt
Jan Kotěra. Stavbu, která kombinuje režné zdivo s hrubou omítkou,
charakterizuje přísná racionální logika geometrizovaných tvarů.
Vinohradská vodárenská věž
q Korunní 66, Praha 3 – Vinohrady w prague.eu
Půvabná vodárenská věž z roku 1882 připomíná tak trochu
romantický letohrádek. Zajímavá technická památka byla postavena v novorenesančním slohu a dlouho sloužila jako součást
vodního systému pro tehdejší Královské Vinohrady. Nyní jsou
v ní umístěny byty.

Co byste ještě neměli minout:
p Kontakty a otevírací doby jednotlivých objektů najdete
na w prague.eu.
Strohé, účelové, neornamentální, přesto působivé, elegantní
a nadčasové – to jsou „vinohradsko-vršovické“ modernistické
kostely meziválečného období. Jejich návštěva funguje jako
příjemný, osvěžující protiklad k „těžké“ historické architektuře
pražského centra.

Fotbalový stadion Ďolíček / Eden Aréna
q Vršovická 31 w bohemians.cz / q U Slavie 2a w slavia.cz
Řečeno s trochou nadsázky, život ve Vršovicích se odehrává
mezi dvěma fotbalovými stadiony, potažmo kluby – Slavií Praha
a Bohemians Praha 1905. Prvně jmenovaný hraje své zápasy
v Eden Aréně, multifukčním stadionu moderního střihu s kapacitou takřka 21 000 diváků, druhý mančaft předvádí fanouškům
své umění na legendárním domovském hřišti komornějšího
charakteru - v Ďolíčku.

KÁ
K VS

A teď ruku na srdce – kolik znáte kostelů s vlastním divadelním
sálem? Žádný? Tak my vám jeden ukážeme. Pokud se vydáte
od naší poslední zastávky dále na jih a překonáte širokou
Francouzskou ulici, ocitnete se ve Vršovicích, v rázovitější čtvrti,
jež nepopře svůj venkovský původ. V srdci této městské části,
na Vršovickém náměstí, nemůžete minout nevšední budovu
Husova sboru z roku 1930 z dílny architekta Karla Truksy. Jedná
se o jedinečnou multifunkční stavbu s prvky funkcionalismu
a konstruktivismu, která v sobě snoubí sakrální charakter chrámu
s projektem kompletního divadla se sálem pro bezmála 300
diváků, zkušebnami, šatnami, maskérnami a kancelářemi administrativy. Dominantou modlitebny Československé církve husitské
je mohutná, čtyřboká, téměř 26 metrů vysoká věž, zakončená
stylizovaným čtverhranným kalichem a křížem.
Dějiny Vinohrad, tedy rozsáhlého území východně od centra
města, se píší již od konce 18. století. Dnešní podoba elegantní
čtvrti s nádechem staré Paříže vznikla na přelomu 19. a 20. století, kdy byla postupně vybudována pravidelná urbanistická koncepce historizujících a secesních domů sdružených v obdélníky
činžovních bloků. Její součástí byla i velká veřejná prostranství.
A na jednom z nich, na náměstí Jiřího z Poděbrad, našel své
místo jeden z nejpozoruhodnějších modernistických svatostánků
– kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Slovinský architekt, slavný
Jože Plečnik, chtěl v jeho stavbě skloubit ducha antických a starokřesťanských chrámů s ideou kostela 20. století. A to se mu
podařilo dokonale. Monumentální sakrální památka, která svou
podobou evokuje Noemovu archu, upoutává především čtyřicetimetrovou věží s největšími prosklenými hodinami v Česku
(průměr 7,5 metru) a nevšední kombinací režného obkladu a žuly
na fasádě. Není divu, že Plečnikův chrám v posledních letech
významně koketuje se zápisem na prestižní seznam UNESCO.

A jen pár kroků odtud, na náměstí Svatopluka Čecha, ční jako
pobřežní maják nad vlnami střech vršovických domů bílá hranolová zvonice kostela sv. Václava. Tento klenot pražské sakrální
moderny je odborníky považován za jednu z nejzdařilejších funkcionalistických církevních staveb v České republice. Autorem
velkolepého projektu z roku 1929 je architekt Josef Gočár, který
důvtipně využil svažitého terénu k vytvoření kaskádovitého
trojlodí s vysokým půlkruhovým kněžištěm. V této souvislosti je
dobré připomenout, že jde o vůbec první český kostel postavený
s využitím železobetonové konstrukce - v rozlehlém interiéru
tudíž nenajdete žádné sloupy ani jiné nosné prvky. Bez zajímavosti není ani promyšlené řešení chrámového osvětlení – sluneční paprsky dovnitř proudí širokými střešními okny a intenzita
světla stoupá směrem k hlavnímu oltáři, což vytváří perfektní
optickou iluzi nekonečného prostoru.

MOS

Veškeré bližší informace včetně vánoční otevírací doby najdete
na w prague.eu/staromestskaradnice
O úžasnou vyhlídku na noční Prahu nepřijdete ani v zimě. Věž
Staroměstské radnice je pro veřejnost přístupná denně až do
22 hodin.
Až do 6. ledna zde můžete také zhlédnout výstavu fotografií
a historických artefaktů dokumentující právě ukončenou rozsáhlou rekonstrukci věže včetně orloje.
I nadále ve vybraných termínech nabízíme unikátní večerní prohlídky či prohlídky zaměřené na rodiny s dětmi.

Asi 300 metrů jižním směrem, v Dykově ulici, nelze přehlédnout
další unikát – Husův sbor na Vinohradech, komplex modlitebny
Československé církve husitské, obytného domu a subtilní
šestipatrové věže. Byl vybudovaný ve 30. letech minulého století architektem Pavlem Janákem v tehdy hodně pokrokovém
konstruktivistickém stylu. Zmíněná věž, z dálky připomínající
varovný boží prst, je v podstatě otevřená železobetonová zvonice
s točitým schodištěm uprostřed, po kterém můžete vystoupat až
na vrchol. Nezvykle moderní interiér modlitebny pak překvapuje
svou důmyslnou dispozicí – připomíná k presbytáři se svažující
amfiteátr, který umožňuje dobrou viditelnost kněze z každého
místa v kostele.
Vánoce a zima na Staroměstské radnici
Přijměte vánoční dárek od Prague City Tourism a zpříjemněte si
adventní čas poslechem tradičních vánočních skladeb v kouzelné atmosféře radniční kaple Panny Marie.
objednávky:
z 221 714 569, 775 855 037 f guides@prague.eu
Ovocný trh – Stavovské divadlo – kostel Panny Marie Sněžné
– Národní – kostel sv. Martina ve zdi – Betlémské náměstí –
Staroměstská radnice

g 1., 8., 15., 22. 12. vždy od 15 h
r 2 hodiny
t 300 Kč/osoba
n Staroměstské náměstí – Ungelt – kostel sv. Jakuba –

Jak se v Praze slaví Vánoce
Oblíbená procházka Prahou s připomenutím vánočních zvyků
a tradic.
I my se připojujeme k oslavám vánočních svátků a rádi vás
přivítáme na našich tematických akcích.

Vánoce s Prague City
Tourism

Ptáte se, co mohou mít společného noblesní
a rezidenční Vinohrady se sousedními,
kdysi dělnickými a trochu pozapomenutými
Vršovicemi? Nic vás nenapadá? Nenechte se
mýlit – zdánlivě nesourodou dvojici pražských
čtvrtí totiž spojuje více, než by se na první
pohled zdálo. Jedním z nejviditelnějších
průsečíků je neobvyklá koncentrace moderní
prvorepublikové církevní architektury.
Originální, novátorské a na svou dobu
odvážné kostelní stavby jsou dnes pevnou
a obdivuhodnou součástí pestré architektonické
mozaiky hlavního města.

Kos e s Vác a a e V šo c ch

g 23 11 – 6 1
P ď e p ož vánočn a mos é u do ne ozsáh e š ho h adn ho
a eá u svě a Kva n so men peč vě vyb aných p oduk ů
na de e na náměs za ka ed á ou sv V a Vác ava a Vo ěcha

Pražský hrad

Vánoční trhy

Baz ka sv Petra a Pav a na Vyšehradě
q Jungmannovo náměs 18 Praha 1 – Nové Měs o

Koste Panny Mar e Sněžné

w prague.eu
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 prazskevychazky.cz.
Napište nám na f vlastiveda@prague.eu a měsíční program
vycházek vám budeme pravidelně zasílat na vaši e-mailovou
adresu zdarma.

Z Vinohrad
do Vršovic
aneb
Za kostely
pražské
moderny

Informace o Praze • mapy a informační brožury zdarma
• turistická karta • vstupenky na kulturní a sportovní akce
• okružní jízdy • ubytování • časové jízdenky MHD • suvenýry
z Prahy • profesionální průvodci městem

Prague City Tourism
je tu pro vás!

Koste sv Tomáše

q Karme ská 9 Praha 1 – Ma á S rana

Koste Panny Mar e V tězné (Pražské Jezu átko)
©

Vánoční stromečky se stovkami žárovek
adventní věnce svícny betlémy ozdoby dekorace řemeslné výrobky a vánoční dobroty
můžete obdivovat nakoupit či ochutnat na svátečně vyzdobených prostranstvích a naladit se
tak na blížící se dny splněných přání.

Praha o Vánocích:
trhy, mše a betlémy

Seznamte se:

q Pražský hrad Praha 1 – Hradčany

Katedrá a sv V ta Vác ava a Vo těcha na Pražském hradě

Návštěvou půlnočních mší se ne více přibližueme duchovní a náboženské stránce Vánoc.
V mnoha pražských svatostáncích si můžete
v klidu vyposlechnout kázání koledy nebo
ne známě ší Českou mši vánoční Jakuba Jana
Ryby.

Půlnoční mše

Kytice

Serenády

Chanticleer

Vánoce v lidové tradici

g do 4. 2. q Centrum současného umění DOX, Poupětova 1,
Praha 7 – Holešovice w dox.cz
Ve vskutku originální interaktivní instalaci se prostor galerie
promění na tělocvičnu, kde si posílíte svaly, zatímco se budete
potýkat s problémy současného světa. Po cvičení budete nabiti
energií, informacemi a možná budete i ochotnější vnímat to, co
se děje kolem nás.

g premiéry 28. 2. a 1. 3.; další termíny na webových stránkách
divadla q Národní divadlo, Národní 2,
Praha 1 – Nové Město w narodni-divadlo.cz
Jevištní adaptace nejčtenější české klasiky. Svatební košili,
Vodníka či Polednici – tedy magické mýty o lásce i hororové
pověsti - převede do divadelní podoby tvůrčí duo SKUTR – Martin
Kukučka a Lukáš Trpišovský. Na divadelních prknech opět ožijí
ritualizovaná archetypální témata jako láska a smrt, vztah matky
a dítěte, muže a ženy nebo člověka a přírody.

g 7. 2. q Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12,
Praha 1 – Staré Město w collegium1704.com
Dvě velké serenády dvou velkých skladatelů, představitelů
různých stylových epoch, zazní na koncertě zasvěceném zvuku
dechových nástrojů. Hudbu Mozarta a Dvořáka spojuje geniální
melodická invence a neobyčejná líbeznost. Přijďte se přesvědčit
na vlastní uši.

g 31. 1. q Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12,
Praha 1 – Staré Město w prague.eu
Americký soubor Chanticleer – držitel tří cen Grammy – je
považován za nejlepší mužský sbor na světě. V Praze vystoupí
s programem "THEN and THERE – HERE and NOW", ve kterém
zazní nejúspěšnější skladby, které vznikly během 40 let existence
souboru.

g 30. 11. – 3. 1. q Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, Praha 2 – Nové Město
w vanocni-vystava.cz
Navštivte pohádkový svět Vánoc, v němž budou k vidění betlémy,
čertí bleší trh, andělské scenérie, velká perníková chaloupka,
miniaturní krajinky s trpaslíky a jinými postavičkami, myší
domeček, vařečkové divadlo a spousta dalších krásných věcí.

George Gershwin: Porgy & Bess

Zaz

g 16. 2. q Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12,
Praha 1 – Staré Město w socr.rozhlas.cz
Kdo by neznal Summertime? Když mimořádně úspěšný skladatel
George Gershwin napsal ve 30. letech minulého století operu
Porgy a Bess, zahrnující zmíněnou populární píseň, nedočkal se
velkého úspěchu. Dnes se jedná o klasickou a snad nejhranější
americkou operu.

g 17. a 19. 2. q Forum Karlín, Pernerova 53,
Praha 8 – Karlín w forumkarlin.cz
Živelná a nespoutaná umělkyně – vlastním jménem Isabelle
Geffroy – okouzlila svět písničkami, ve kterých se snoubí tradice
cikánského jazzu, francouzského šansonu, melodického popu,
swingu a pouličního šramlu s příchutí latiny a flamenca.

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava
g do 30. 6. q Národní muzeum – hlavní budova,
Václavské náměstí 68, Praha 1 – Nové Město w nm.cz
Poutavá expozice odvypráví příběh, jak se zpočátku nereálný
projekt Československa stal skutečností. Přiblíží dějiny
společného státu Čechů a Slováků; ukáže to, co nás spojovalo
i rozdělovalo. 1 200 předmětů doplněných audiovizuálními
dokumenty a interaktivními prvky návštěvníkům připomene, jak
se Československu žilo, jaké hodnoty vyznávalo a čím dodnes
inspiruje svět.

Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani
(1850–1950)
g do 17. 3. q Národní galerie Praha – palác Kinských,
Staroměstské náměstí 12, Praha 1 – Staré Město w ngprague.cz
Výstava mapuje přítomnost českých umělců v proslulé umělecké
destinaci na přelomu 19. a 20. století. Díla tuzemských klasiků –
Antonína Chitussiho, Alfonse Muchy, Josefa Čapka, Toyen,
Františka Kupky nebo Jana Zrzavého jsou doplněna o obrazy
zahraničních tvůrců, jako jsou Paul Gauguin, Paul Sérusier, Emil
Bernard či Charles Filiger.

Apoteóza z dějin Slovanstva (podtitul Slovanstvo pro lidstvo!), 1926, vaječná tempera, olej, plátno, 480 × 405 cm, © archiv GHMP

Praha Karla IV. – středověké město
g stálá expozice q Muzeum hl. m. Prahy – Dům U Zlatého
prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město w muzeumprahy.cz
Druhá část expozice navazuje na první úspěšnou výstavu
„Velkolepé staveniště Evropy“. Akcent je ale tentokrát položen
na přiblížení života středověkých obyvatel města, na intimitu
soukromého života ve středověkém domě. K atraktivitě expozice
přispívají nejrůznější modely (fyzické i virtuální), počítačové
vizualizace nebo oblíbený videomapping.

Divadlo, balet,
muzikál…

Malý princ
g premiéra 6. 12.; další termíny na webových stránkách
divadla q Divadlo Studio DVA, Václavské náměstí 56,
Praha 1 – Nové Město w studiodva.cz
Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších příběhů
moderní světové literatury. V titulní a jediné roli originálního
zpracování se představí Jan Cina. Režie se ujal Šimon Caban.

Up End Down Symphony

g do 6. 1. q Národní galerie Praha – Veletržní palác,
Dukelských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice w ngprague.cz
V souboru fotografií zachytil Josef Koudelka intervenci vojsk
Varšavské smlouvy do Prahy, náhlou katastrofu, která zásadně
ovlivnila osudy obyvatel naší země. Snímky pořízené během
několika dramatických dnů se staly symbolem národní tragédie,
ale i boje za svobodu. Soubor patří ke klasickým dílům poválečné
reportážní fotografie.

Pablo Picasso: Vášeň a vina
g do 15. 1. q Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2,
Praha 1 – Malá Strana w museumkampa.cz
Výstava uvádí rozsáhlý grafický cyklus La Suite Vollard ze sbírek
prestižního Musea Královny Sofie v Madridu. Picassovy grafické
listy hovoří nejen o jeho bouřlivém osobním období, ale jsou
také úvahami o smyslu umění a odrážejí tehdejší stále temnější
politickou situaci v Evropě.

František Kupka: Balada (Radosti života), 1901-1902, olej, dřevo, Národní galerie Praha

Koudelka: Invaze 68 & archivní záběry Jana Němce

g do 20. 1. q Národní galerie Praha – Valdštejnská jízdárna,
Valdštejnská 3, Praha 1 – Malá Strana w ngprague.cz
Rozsáhlá výstava představuje dílo českého malíře světového
významu v celé jeho šíři, od raných prací z devadesátých let
19. století až po abstraktní práce z padesátých let 20. století.

Česká filharmonie & Simon Rattle

g 28. 11. – 2. 12. q Kongresové centrum Praha, 5. května 65,
Praha 4 – Nusle w czdw.cz
Přehlídka designu vystavující autory nezávislé scény.
Prezentována jsou nejzajímavější díla českých i zahraničních
tvůrců s důrazem na opravdovost a osobní přístup. Přijďte
si prohlédnout to nejlepší z českého skla, porcelánu,
šperků, dětského interiéru, originálních hraček či grafického
a průmyslového designu.

g 27. a 28. 2.; 1. 3. q Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12,
Praha 1 – Staré Město w ceskafilharmonie.cz
Při své debutové spolupráci s Českou filharmonií provede
Sir Simon Rattle, jeden z nejrespektovanějších dirigentů
současnosti, díla Antonína Dvořáka a Gustava Mahlera, v jehož
Písni o zemi se jako sólisté představí Magdalena Kožená a Simon
O'Neill.

Dyzajn Market Zima

g 7. a 8. 12.; další termíny na webových stránkách divadla
q Jatka78, Bubenské nábřeží 13, Praha 7 – Holešovice
w jatka78.cz
Novocirkusová báseň o andělech a lidech, křižovatka nebe
a země, narození a smrti, vzpomínek a přítomnosti, vzletů a pádů.
Kultovní představení Cirku La Putyka proběhne v unikátním
provedení — v orchestraci Jana Maxiána a v doprovodu Filmové
filharmonie, symfonického orchestru s bohatými zkušenostmi se
živými koncerty filmové hudby.

Vlasy
g premiéra 18. 1.; další termíny na webových stránkách
divadla q Divadlo Kalich, Jungmannova 9,
Praha 1 – Nové Město w divadlokalich.cz
Nechte se unést jedinečným příběhem a písněmi z muzikálu,
který celosvětově proslavilo legendární filmové zpracování
Miloše Formana. Slogan „květiNOVÉ děti“ nového nastudování
režiséra a výtvarníka Šimona Cabana odkazuje na nadčasovost
tohoto díla, jehož motiv, hudba i poselství mohou být až
překvapivě současné.

g 17. a 18. 12. q Forum Karlín, Pernerova 53, Praha 8 – Karlín
w narodni-divadlo.cz
Spojení tří skladatelů (Mozart, Dohnányi, Fišer) s vynikajícími
interprety, například sopranistkou Simonou Šaturovou
a klavíristou Markem Kozákem, který se přes své mládí již
dokázal prosadit mezi evropskou hudební elitou.

g 13. 12. – 16. 12. q O2 arena, Českomoravská 17,
Praha 9 – Vysočany w pragueplayoffs.com
Galashow světového parkuru. Jedinečná sportovní akce, při níž
se představí nejlepší parkuroví jezdci a koně světa. Praha se
tak stane jednou z exkluzivních destinací, které jsou zapojené
do prestižní série Longines Global Champions Tour a Global
Champions League.

Memoriál Alfreda Nikodéma
g 26. 12. q Vltava, Střelecký ostrov, Slovanský ostrov
w otuzilci-praha.cz
Nejstarší otužilecká akce v České republice patří mezi divácky
nejvděčnější závody v hlavním městě. Ledová vánoční Vltava
přivítá domácí i zahraniční borce, kteří poplavou trať mezi
Střeleckým a Slovanským ostrovem.

g 12. 12. předprodej w festival.cz
Jedna z nejproslulejších tuzemských hudebních událostí se sice
koná až na jaře, avšak prodej vstupenek je již tradičně zahájen
12. prosince.

Jiné hudební
žánry

Joseph Haydn: Stvoření
Smokie

g 8. 12. q Tipsport arena Praha, Za Elektrárnou 419,
Praha 7 – Holešovice w tipsportarena-praha.cz
Vzdejte s námi hold legendě legend hudební historie. Největší
hity ve velkolepé show se symfonickým orchestrem.

Aurora
g 17. 1. q Forum Karlín, Pernerova 53, Praha 8 – Karlín
w forumkarlin.cz
Mladá norská hudebnice, držitelka ocenění Norwegian Grammy
Awards, už dvakrát nadchla fanoušky festivalu Colours of
Ostrava. Tentokrát se vrací přímo do české metropole a veze
s sebou svůj tajemný dark pop.

Iva Hüttnerová: Obrázky
g 24. 11. – 6. 1. q Novoměstská radnice, Karlovo náměstí
1/23, Praha 2 – Nové Město w nrpraha.cz
Výstava olejů a grafik známé herečky a výtvarnice se koná
u příležitosti jejího životního jubilea. Malování se Iva Hüttnerová
věnuje téměř 50 let, během kterých uspořádala řadu výstav u nás
i v zahraničí.

Třešťské betlémy v Jindřišské věži
g 30. 11. – 2. 2. q Jindřišská věž, Jindřišská,
Praha 1 – Nové Město w jindrisskavez.cz
Ručně vyřezávané betlémy provoněné čerstvým mechem
a jehličím jsou ukázkou zručnosti třešťských betlémářů. Vánoční
atmosféru betlémů z Třeště mohou návštěvníci obdivovat ve
druhém a třetím patře Jindřišské věže.

Vánoční divadlo

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK: Vánoční koncert
g 19. a 20. 12. q Smetanova síň Obecního domu,
náměstí Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w fok.cz
Na sváteční notu vás naladí pražští symfonici spolu s japonským
houslovým virtuózem Daishinem Kashimotou.

Adventní gospely 2018

České doteky hudby

PlayOffs Global Champions League 2018

g 15. 1. q Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12,
Praha 1 – Staré Město w pkf.cz
Skladby Ericha Wolfganga Korngolda, Krzyzstofa Pendereckiho,
Richarda Strausse a sedmá symfonie („Patetická") Ludwiga van
Beethovena – to je atraktivní program lednového koncertu PKF –
Prague Philharmonia.

Vánoční koncert Státní opery

g 22. 11. – 2. 12. q Praha – různá místa w firkusny.cz
Hned úvodní koncert, na kterém vystoupí legenda jazzového
klavíru Monty Alexander, žánrově rozšiřuje záběr festivalu. Dále
se představí Piotr Anderszewski, KBS Symphony Orchestra
a jihokorejský klavírista Yekwon Sunwoo, Grigorij Sokolov,
Miroslav Sekera a Paul Lewis.

g do 20. 1. q Uměleckoprůmyslové museum, 17. listopadu 2,
Praha 1 – Staré Město w upm.cz
Salon Podolská byl nejoblíbenějším a nejznámějším módním
závodem meziválečné české společnosti. Výstava vás přenese
do prostředí oděvního salonu první republiky a představí pět
desítek originálních modelů s řadou doplňků.

PKF - Prague Philharmonia: Beethoven. Strauss.
Penderecki

g 11. 12. q Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12,
Praha 1 – Staré Město w collegium1704.com
Soubor šesti kantát J. S. Bacha patří k nejproslulejším dílům
svého tvůrce. Jen mimořádně se však naskýtá příležitost
vyslechnout všech šest kantát v rámci jednoho koncertu
a vychutnat si nádhernou hudbu tohoto cyklu v celé jeho kráse.

Klavírní festival Rudolfa Firkušného

Hana Podolská, legenda české módy

g 12. a 13. 12. q Smetanova síň Obecního domu,
náměstí Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w fok.cz
Vrcholné Haydnovo dílo zazní mimo jiné v podání předních
dětských pěveckých sborů pod taktovkou dirigenta Jaca van
Steena.

Vánoční oratorium

g 1. 12. – 9. 12. q O2 arena, Českomoravská 17,
Praha 9 – Vysočany w ceskyflorbal.cz
Po deseti letech se do České republiky vrací největší světová
florbalová událost – mistrovství světa mužů. 16 nejlepších týmů,
největší florbalové hvězdy, elitní zápasy, dramatické momenty –
to vše bude v metropoli k vidění na začátku prosince.

g do 6. 1. q Uměleckoprůmyslové museum, 17. listopadu 2,
Praha 1 – Staré Město w upm.cz
Krásná jizba patřila k nejvýznamnějším českým institucím
v oblasti bytové kultury a designu první poloviny 20. století.
Na výstavě lze vidět artefakty z různých materiálů – skleněné
nápojové soubory, textil, porcelánové jídelní servisy, keramiku,
kovové stolní předměty, svítidla a řadu dalších doplňků interiéru.

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2019

g 2., 9., 16. a 23. 12. q Národní divadlo, Národní 2,
Praha 1 – Nové Město w narodni-divadlo.cz
Tradiční koncerty na nejvýznamnější divadelní scéně se sváteční
hudbou a Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby. Účinkuje
Kühnův dětský sbor a Orchestr Národního divadla.

Mistrovství světa ve florbale 2018

Design ve službách demokracie / Krásná jizba 1927-1948

Klasická hudba

Adventní koncerty v Národním divadle

Festivaly

Sport

g 8. a 9. 12.; 15. a 16. 12. q náměstí Václava Havla,
Praha 1 – Nové Město w dyzajnmarket.com
Největší open-air prodejní výstava autorské tvorby. Prožijte
letošní vánoční nákupy trochu jinak – originálně, bez přeplněných
obchodních center. Shánění dárků si na Dyzajn Marketu můžete
zpříjemnit a v klidu vše nakoupit na jednom místě bez strkanic,
dlouhých front, a navíc na čerstvém vzduchu.

g 4. 12. q Kongresové centrum Praha, 5. května 65,
Praha 4 – Nusle w praguecc.cz
Zástupce věhlasné ruské baletní školy uvede legendární balet
Petra Iljiče Čajkovského. Světoznámý soubor, jenž navazuje na
úspěšná pražská vystoupení v minulých letech, přijede znovu
v tom nejlepším obsazení. Diváci se tak opět mohou těšit na
špičkové baletní výkony.

g do 13. 1. q Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w ghmp.cz
Stěžejní Muchovo dílo se představuje v prostředí, jenž patří k nejreprezentativnějším v Praze a svým secesním charakterem je velice
spřízněné s autorovou dekorativní tvorbou. Vystaveno je 11 obrazů menších velikostí, které vesměs vznikly během první světové války a po
ní, kdy byl Mucha nucen původní monumentální rozměry přizpůsobit omezeným dodávkám plátna z Belgie. Forma instalace umožňuje
návštěvníkům získat přesnější představu o technickém provedení děl a také poodhalit způsob, jak se plátna napínají na základní rám.
Pořadatelem této jedinečné expozice je Galerie hlavního města Prahy.

František Kupka (1871–1957)

Czech Design Week podzim 2018

Royal Moscow Ballet: Labutí jezero

Alfons Mucha: Slovanská epopej

Výstavy

Design

Vánoční a novoroční
koncerty

Paul Lewis © Josep Molina

g do 24. 2. q Národní muzeum – Nová budova,
Vinohradská 1, Praha 1 – Nové Město w nm.cz
Seznámíte se nejen s duchovním i každodenním životem
keltských kmenů, ale také s bohatým a proměnlivým světem
doby železné ve střední Evropě a s její vyspělou laténskou
kulturou. Těšit se můžete na množství unikátních předmětů,
dlouho nevystavených originálů i neotřelých audiovizuálních
prezentací.

© Český florbal

Keltové

Přinášíme vám výběr těch nejzajímavějších akcí, které se v Praze konají od konce listopadu 2018
do začátku března 2019. Desítky dalších jsou uvedeny na našem webu w prague.eu, kde naleznete
i podrobnější údaje o programech, vstupenkách apod.

© Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Kalendář
akcí

Vítejte v těžkých časech

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

g 19. a 20. 12. q Kostel sv. Anny – Centrum Pražská
křižovatka, Liliová, Praha 1 – Staré Město
w prazskakrizovatka.cz
Vynikající gospelový soubor Stella Jones & The Christmas
Singers se vrací do Česka. Skupina sdružuje řadu talentů
s jedinečnými hlasovými schopnostmi, což ve spojení
s tradičními gospelovými prvky zaručuje intenzivní kulturní
zážitek.

Vánoce s Choreou
g 22. a 23. 12. q Stavovské divadlo, Železná,
Praha 1 – Staré Město w narodni-divadlo.cz
Vedle vánočních obchůzek, písní a koled uvidíte nezaměnitelným
způsobem zpracované a interpretované české legendy v podání
souboru Chorea Bohemica.

Vánoční koleda
g 23. 11. – 25. 11. , 21. 12. – 23. 12. , 26. a 27. 12.
q Divadlo Studio DVA, Václavské náměstí 56,
Praha 1 – Nové Město w studiodva.cz
Výpravný příběh na motivy proslulé povídky Charlese Dickense
skýtá neopakovatelný zážitek na pomezí divadla, koncertu
a muzikálu. Nechte se unést atmosférou a mystikou vánočního
Londýna první poloviny 19. století i skvělými uměleckými výkony.

Royal Moscow Ballet: Louskáček
g 5. 12. q Kongresové centrum Praha, 5. května 65,
Praha 4 – Nusle w praguecc.cz
Světoznámé baletní představení Petra Iljiče Čajkovského je
pohádkový vánoční příběh, který zavede diváky do světa dětské
fantazie. Zástupci věhlasné ruské baletní školy jím navazují na
úspěšná vystoupení v minulých letech, kdy několikrát vyprodali
sály a sklidili velký úspěch.

Louskáček: Vánoční příběh

g 25. 12. q kostel sv. Šimona a Judy, Dušní,
Praha 1 – Staré Město w fok.cz
Tradiční Rybova mše v podání Symfonického orchestru hl. m.
Prahy FOK.

g 6. 12. , 11. a 12. 12.; další termíny na webových stránkách
divadla q Národní divadlo, Národní 2, Praha 1 – Nové Město
w narodni-divadlo.cz
Vánoční pohádka s kouzelnou hudbou patří už od své premiéry
k nejoblíbenějším dětským baletům. Působivé představení již
po mnoho let obohacuje sváteční atmosféru Prahy a je krásným
dárkem nejen pro malé diváky.

Grand Restaurant Festival 2019

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK: Novoroční koncert

g 15. 1. – 28. 2. q Praha – různá místa
w grandrestaurantfestival.cz
Gastronomický svátek labužníků umožňuje komukoliv, kdo má
zájem o kvalitní jídlo, navštívit nejlepší a zároveň leckdy dražší
podniky. Za zvýhodněné festivalové ceny ochutnáte speciality
nejlepších a nejzajímavějších restaurací z publikace Maurerův
výběr Grand Restaurant.

Silvestr s Mozartem

g 1. 1. q Smetanova síň Obecního domu,
náměstí Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w fok.cz
Příchod nového roku bývá vždy slavnostní, veselý a plný pozitivně
laděných očekávání. To vše naplňuje hudba Slovanských tanců
Antonína Dvořáka, ke které se umělci FOK na Nový rok pravidelně
vrací.

g 31. 12. q Stavovské divadlo, Železná,
Praha 1 – Staré Město w narodni-divadlo.cz
Nechte se vtáhnout do éry klasicismu a oslavte příchod nového
roku stylově v duchu W. A. Mozarta. Užijete si nejoblíbenější
árie a operní scény hudebního velikána, bohatý raut, novoroční
přípitek a tanec přímo na jevišti za doprovodu živé hudby.

Vánoce
Čas vánoční je v Praze vyhrazen bohaté kulturní nabídce. Kromě
níže uvedených akcí se můžete inspirovat i na našich tematických
stránkách w prague.eu/vanoce.

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Česká filharmonie: Novoroční koncert
g 1. 1. q Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12,
Praha 1 – Staré Město w ceskafilharmonie.cz
Zazní díla Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena,
George Bizeta, Giuseppe Verdiho, Petra Iljiče Čajkovského
a dalších.

Ostatní
Lampář na Karlově mostě

Vánoční výstavy
Hravé Vánoce 2018
g 24. 11. – 2. 1. q Betlémská kaple, Betlémské náměstí 4,
Praha 1 – Staré Město w vanocnivystava.cz
Tradiční výstava v Betlémské kapli bude tentokrát zaměřená
na čas Vánoc jako na chvíle velkého obdarovávání. Děti pod
stromečkem očekávají především to, s čím si budou moci
pohrát. Hračky všeho druhu jsou tedy hlavním tématem aktuální
expozice.

Výstava historických i současných betlémů
g 1. 12. – 2. 1. q Ambit kláštera františkánů u Panny Marie
Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 – Nové Město
w betlemklub.cz
Řada historických i současných betlémů včetně mechanického
betlému Jiřího Votruby (4,5 m dlouhý) a betlému postaveného
podle třešťských vzorů s historickými figurkami řezbáře
Boudného (3 x 2,5 m).

g 1. 12. – 23. 12. q Karlův most, Praha 1 – Staré Město
w prague.eu
Stejně jako v minulých letech máte možnost v předvánočním
čase potkat na Karlově mostě lampáře v historickém obleku,
který bude okolo 16. hodiny rozsvěcet plynové osvětlení pomocí
dlouhé tyče.

Novoroční ohňostroj
g 1. 1. od 18 h q Praha – centrum w prague.eu
Dechberoucí světelná choreografie nad metropolí je
nezapomenutelným vstupem do roku 2019.

Průvod Tří králů
g 6. 1. od 14 h q Praha – centrum w praha.charita.cz
Tradiční procesí je oslavou svátku Tří králů a zároveň
poděkováním veřejnosti, která se prostřednictvím Tříkrálové
sbírky podílí na pomoci těm, kteří se ocitli v nouzi.
Z Malostranského náměstí se průvod vydá se Třemi králi na
velbloudech přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde
zazní Rybova Česká mše vánoční.

