Na Můstku
Rytířská 12, Praha 1

denně 9–19

Václavské náměstí
roh Václavského nám. a Štěpánské ul., Praha 1

denně 10–18

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

Restaurace ale nejsou všechno; řada Pražanů i návštěvníků
města s chutí zamíří na některý z farmářských trhů, které se
dnes konají (v závislosti na počasí) o víkendech v téměř každé
pražské čtvrti. Zdaleka se sem nechodí jen za nákupy, ale i za
dobrým jídlem a pitím; dokud je podzim ještě relativně teplý,
vynechte sobotní snídani a vydejte se sem – snídaně se posléze
může protáhnout na oběd následovaný třeba vycházkou po
okolí. Inspiraci najdete v naší nové brožuře Pět pražských procházek 2.

Staroměstská radnice
Z důvodu rekonstrukce je ochoz věže Staroměstské radnice
uzavřen. Jako náhrada za uzavřenou vyhlídku je po dobu oprav
součástí vstupenky do Staroměstské radnice výstup na věž
Novoměstské radnice na Karlově náměstí. Interiéry radnice zůstávají i nadále přístupné, opravy se v r. 2017 nedotknou ani orloje.

Poměrně populární jsou i gastronomické festivaly, které se
pořádají obvykle o víkendech na jaře a na podzim a které jsou
tematicky zaměřené. Jejich podzimní výběr naleznete na druhé
straně tohoto letáku.

www.prague.eu

Holešovický městský pivovar

Holešovický přístav

Druhou významnou uměleckou destinací Holešovic je pak
Centrum současného umění DOX, které bylo, jak název napovídá, vybudováno dostavbou a přestavbou tovární budovy nedaleko přístavních doků. Kromě pestrého výstavního programu je
zdejším lákadlem i poměrně nový architektonický rys budovy –
vrcholně elegantní dřevěná „vzducholoď“ Gulliver, v níž se
konají literární pořady. DOX má i vynikající obchod s knihami
a designem a kavárnu.
Dalším a nejnovějším magnetem této čtvrti je kreativní centrum Vnitroblock, které díky svému velkorysému industriálnímu
prostoru dokáže být téměř vším: najdete zde skvělou kavárnu
a designový obchod, hraje se zde a tančí, konají se tu výstavy
a workshopy, promítají se filmy a pořádají se ty nejlepší víkendové akce v Praze. Kdo tvrdí, že ho zajímá alternativní kultura
a nikdy nebyl ve Vnitroblocku, jako by nebyl!

Signature store & café q Tusarova 31
Kavárna s designovým obchodem je součástí většího celku
Vnitroblock, který oživil starou industriální zástavbu. Kromě
oblečení, doplňků a věcí do bytu si zde můžete pořídit i dobrou
kávu nebo něco na zub.

Na oběd či na večeři:
Tràng An q Bubenské nábř. 13, Pražská tržnice, hala č. 5
Vyhlášená restaurace s výběrem toho nejlepšího z vietnamské
kuchyně. Sezonní nabídka samozřejmě nechybí.

La Bottega Tusarova q Tusarova 39
Gurmet bistro a prodejna s velkou nabídkou italských čerstvých
produktů a delikates.

Home Kitchen Holešovice q Jankovcova 14
Koncept je inspirován jedinečností a kouzlem domácí kuchyně.
Nenajdete zde žádné dveře, které by oddělovaly kuchyni a část
pro hosty.

Holešovická Kozlovna q Dělnická 28
Tankové pivo, klasická česká kuchyně (ale v moderním pojetí),
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Vinobraní sv. Kláry
g 16. a 17. 9. q Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 196,
Praha 7 – Troja

Vinobraní na Pražském hradě
g 16. a 17. 9. q Zahrady Pražského hradu, Praha 1 – Hradčany

Vinobraní na Grébovce
g 22.–23. 9. q Havlíčkovy sady (Grébovka),
Praha 2 – Vinohrady

Husobraní a cider festival
g 14. 10. q Hořejší nábřeží, Praha 5 - Smíchov

Svatomartinské víno a husa
g 11. 11. q náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 - Vinohrady

Svatomartinské slavnosti a pečená husa
g 11. 11. q Rašínovo nábřeží, Praha 2 – Nové Město

Letenská husa a Košt svatomartinského vína
g 11. 11. q Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44,
Praha 7 – Holešovice

Grébovka

SK Á

Kramářova vila

g 17. 11. (10.00 – 16.00) q U Sovových mlýnů 4, Praha 1 – Malá
Strana w www.vlada.cz
Jeden z nejrozsáhlejších pražských paláců slouží reprezentačním účelům české vlády, zejména k ubytování nejvzácnějších
státních návštěv.

BUBEN

Kavárna a coworkingové centrum, kde můžete zaplatit výhradně
virtuální měnou bitcoin, jsou součástí multifunkčního objektu
Paralelní Polis.

g 28. 10. (9.00 – 16.00) q Valdštejnské nám. 4, Praha 1 – Malá
Strana w www.senat.cz
Zpřístupněny budou prostory sídla horní parlamentní komory
ve Valdštejnském paláci (slavnostní sál, Rytířská síň nebo
Mytologická chodba) a v Kolovratském paláci.
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Bitcoin Coffee q Dělnická 43

Lichtenštejnský palác
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Senát Parlamentu České republiky

g 28. 10. (9.00 – 16.00) q nám. Republiky 5, Praha 1 – Staré
Město w www.obecnidum.cz
Prohlídková trasa povede reprezentačními sály 1. patra a nevynechá ani Primátorský sál či monumentální Smetanovu síň.

DOX
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Tréninkový espresso bar pražírny Doubleshot. Zajímavost:
kavárnu najdete přímo uprostřed velkého obchodu
s elektronikou.

Obecní dům
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g 15. a 16. 9. q nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 – Vinohrady

Artěl, U Lužického semináře 7, Praha 1 – Malá Strana
Artěl, Platnéřská 7, Praha 1 - Staré Město
Egermann, U Daliborky 30/31, Praha 1 - Hradčany
Erpet Bohemia Crystal, Staroměstské náměstí 27,
Praha 1 - Staré Město
Galerie Glassimo, Elišky Krásnohorské 3, Praha 1 Nové Město
Lasvit, Komunardů 32, Praha 7 - Holešovice
Material, Týn 1, Praha 1 - Staré Město
Moser, Na Příkopě 12, Praha 1 - Nové Město
Moser, Staroměstské náměstí 15, Praha 1 - Staré
Město
Preciosa, Rytířská 29, Praha 1 - Staré Město
Qubus+Bomma, Rámová 3, Praha 1 - Staré Město
ST.VOL Art Gallery Shop, Valentinská 11, Praha 1 Staré Město
Swarovski, Celetná 7, Praha 1 - Staré Město

NÁDRAŽÍ
HOLEŠOVICE

Alza Café q Jateční 33, hala č. 8

g 28. 10. (9.00 – 16.00) q Sněmovní 4, Praha 1 – Malá Strana
w www.psp.cz
Návštěvníci si prohlédnou hlavní zasedací sál, jednací místnosti
výborů a další prostory sídla Poslanecké sněmovny.

g 28. 10. (10.00 – 16.00) q Gogolova 1, Praha 1- Hradčany
w www.vlada.cz
V rezidenci českého premiéra si budete moci prohlédnout interiéry vily, kterou si nechal postavit Karel Kramář, první československý předseda vlády. Navštívit můžete i rozsáhlou zahradu
s ojedinělou vyhlídkou.
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Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

VELETRŽNÍ PALÁC
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Kavárna Liberál q Heřmanova 6
Unikátní prostor spojující v sobě kavárnu a hospodu, kde se
občas pořádají výstavy či autorská čtení. Vládne zde klid,
pohoda a uvolněná atmosféra.

H HRD

g 28. 9. (10.00 – 17.00) q nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 –
Malá Strana w www.vlada.cz
K vidění budou vybrané prostory Úřadu vlády, především jednací
sál, pracovna předsedy vlády, nový či starý tiskový sál a další
zajímavá místa této významné budovy.

Kavárna umístěná v budově Národní galerie v Praze má vlastní
program kulturních akcí. Podává se občerstvení a výběrová
káva ze sítě mamacoffee.
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Strakova akademie
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HOLEŠOVICE

Na kávu a něco k tomu:
Café Jedna q Dukelských hrdinů 47 (Veletržní palác)
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Doporučené podniky

Holešovice jsou bezesporu povinnou zastávkou pro kohokoli,
kdo má zájem o moderní či současné umění – sídlí zde totiž
dvě významné kulturní instituce. Funkcionalistická budova
Veletržního paláce z roku 1928, kterou kdysi obdivoval sám
Le Corbusier, je sídlem sbírky moderního a současného umění
Národní galerie a najdete zde mimo jiné i špičková díla nejslavnějších umělců evropské avantgardy 20. století, jakými byli
Pablo Picasso, Georges Braque, Paul Gauguin či Vincent van
Gogh. Budova samotná stojí za vidění zejména zevnitř, teprve
tam vynikne její monumentální členění kolem centrální dvorany,
přičemž jednotlivá patra připomínají paluby zaoceánského
parníku.

Vinohradské vinobraní

E ŽÍ

Pokud chcete Holešovice prozkoumat důkladněji, doporučujeme vám vycházkovou trasu z naší nové brožury Pět pražských
procházek 2. Brožuru si můžete vyzvednout zdarma v našich
informačních a návštěvnických centrech, stáhnout z webu
na w www.prahapesky.cz, popř. objednat v našem e-shopu
(eshop.prague.eu).

DUK E

g 16. a 17. 9. (10.00 – 16.00) q Pražský hrad, Praha 1 – Hradčany w www.kulturanahrade.cz
Výjimečně lze navštívit produkční zahrady, kde se mj. pěstují
květiny pro výzdobu Pražského hradu. Doporučujeme zejména
okrasnou část s Masarykovým včelínem a hasičskou vodní
nádrží z doby Rudolfa II.

NÁ BŘ

KOMUNARDŮ

Produkční zahrady Pražského hradu

HO LE ŠOVIC K É

ARGENTINSKÁ

g 15. – 17. 9. q Staroměstské nám. 1, Praha 1 – Staré Město
w www.prague.eu
Během 3. ročníku oslav výročí založení Staroměstské radnice si
budete moci prohlédnout klasické i běžně nepřístupné radniční
interiéry a historické podzemí. Chybět nebude ani doprovodný
program a překvapení pro děti. S sebou sportovní obuv a vlastní
svítilnu! Vstupné na akci je nutné si rezervovat na:
w www.eshop.prague.eu.
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Radnice dokořán

Holešovice však mají i spoustu jiných atrakcí. Spolu s Karlínem
jsou jednou z mála historických pražských čtvrtí, kde se
úspěšně snoubí stará architektura se zcela novou. Podobně se
zde prolíná místní tradice s dynamismem mladých kreativců,
jichž zde spousta pracuje a bydlí. Kromě největšího pražského
tržiště zde najdete i řadu příjemných gastronomických podniků,
od kaváren a hospůdek přes neformální bistra až po vyhlášenou
restauraci a klub SaSaZu. V Holešovicích to prostě žije a nikdo
se zde nemůže nudit. Co chtít víc?
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Zpravidla jednou ročně se otevírají brány běžně nepřístupných
památek a institucí, které sice všichni známe, ale uvnitř byl jen
málokdo. Vytipovali jsme pro vás ty nejzajímavější.

Holešovice, různorodá čtvrť, která se rozkládá mezi levým břehem Vltavy a letenským
kopcem, dnes patří k nejzajímavějším pražským lokalitám. Holešovice dříve bývaly centrem výroby a obchodu; ještě v první polovině
20. století zde fungovala městská jatka a trhy
(ty se zde ostatně udržely dodnes), dále parní
mlýny, pivovar, nejrůznější továrny a rušný
nákladní přístav. Dnes však většina těchto
industriálních staveb svému původnímu účelu
neslouží; řada z nich byla zrekonstruována či
zadaptována a našla druhý život jako byty, kancelářské komplexy, ateliéry mladých umělců,
designérů a architektů či kulturní instituce.

UV

Dny otevřených dveří

K podzimu neodmyslitelně patří i slavnosti vína – vinobraní.
Víno není na pražské scéně rozhodně žádným nováčkem.
Základy pražského vinohradnictví tu sice byly už v 10. století
(vinici u Pražského hradu údajně založil sám svatý Václav),
ale vinohrady Prahu doslova obklopil až císař Karel IV. (1316 –
1378). Jeho město mu (a vínu) dnes opožděně splácí dluh,
a to nejen obnovou někdejších vinohradů, ale především rozkvětem místní vinné gastronomie a obchodu. V Praze můžete
v průběhu roku běžně ochutnat širokou škálu domácích vín
včetně vín naturálních a oranžových, ale i vína středoevropská
a světová. Na začátku vinobraní je tato nabídka obohacena
ještě o sezonní specialitu – burčák, což je částečně zkvašený
mošt révy vinné. Na konci podzimu bývá v nabídce nahrazen
svatomartinským vínem, prvním vínem z podzimního sběru,
k němuž neoddělitelně patří husí pečínka, zelí a bramborové
lokše. Svatomartinská menu nabízí 11. listopadu řada pražských restaurací. Anebo se 11. listopadu vypravte na pražskou
náplavku.

g 8. a 9. 9. q Střelecký ostrov, Praha 1 – Staré Město

České sklo
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KARLÍN

v teplých měsících velká zahrada se vzrostlými stromy.

La Fabrika q Komunardů 30

Restaurace SaSaZu q Bubenské nábřeží 306

Zrekonstruované tovární objekty tvoří víceúčelové kulturní
centrum, kde probíhají výstavy, koncerty, filmové projekce, akrobatická vystoupení a divadelní představení. Industriální původ
propůjčuje La Fabrice zvláštní půvab a originalitu.

Za uměním a designem:
HNST.LY q Šternberkova 12
V HNST.LY věří, že věci pro každý den mohou být krásné i užitečné. Najdete zde produkty pro bydlení, do kuchyně i koupelny,
ekologické zápisníky i přírodní kosmetiku.

Jatka 78 q Bubenské nábř. 13
Multifunkční prostor s divadelním sálem, galerií, tréninkovou
halou i barem je domovskou scénou souboru Cirk La Putyka,
který se profesionálně věnuje novému cirkusu.

Koncept story q Řezáčovo nám. 2
Showroom současného designu a užitého umění s ambicí stát
se jakýmsi inkubátorem, líhní nové generace českých designérů,
kteří mají potenciál dlouhodobého úspěšného růstu.

LaSvit q Komunardů 32
Unikátní nadčasová designová svítidla, instalace a dekorativní
předměty ze skla od české firmy s mezinárodním přesahem.

Továrna q Dělnická 63
Projekt sdružuje kreativní lidi z různých oborů. Z původní holešovické kalírny vzniklo ojedinělé místo, které se nijak nevymezuje a dává prostor jakýmkoliv zajímavým projektům.

The Chemistry Gallery q Bubenská 1
Soukromá galerie určená pro odbornou i komerční prezentaci děl současných mladých umělců z České republiky i ze
zahraničí.

Jak se tam dostanete
Metro y C, Vltavská nebo Nádraží Holešovice
Tram k 1, 6, 12, 14, 17 (noční linky 93 a 94)

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

©Artěl Concept Store, Plátnéřská ulice, Praha
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OSTROV ŠTVANICE

Jedna z nejlepších asijských restaurací v Praze, držitelka ocenění společnosti Michelin – ceny Bib Gourmand pro restaurace,
které nabízejí vynikající jídlo za rozumné peníze.

PODZIM
V PRAZE

Staroměstská radnice
Staroměstské náměstí 1, Praha 1 denně 9–19
Dispečink průvodců všední dny 9–19, víkendy 9–17

Vinobraní na Střeleckém ostrově

Kultura
Tipy
Inspirace

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

Holešovice:
čtvrť s puncem
industriálu, kde
to žije

Podzim je královskou sezonou české kuchyně.
Počínaje houbami přes podzimní ovoce až po
zvěřinu a martinskou husu je podzimní jídelníček přehlídkou úžasných chutí. Foodies, kteří
své hobby berou zodpovědně, během svého
pražského pobytu nepochybně zamíří do jedné
z restaurací pyšnících se michelinskou hvězdou
(Alcron, La Degustation Bohême Bourgeoise,
Field). Skvělou sezonní kuchyni (a za rozumnou
cenu) však nabízí i spousta dalších podniků po
celém městě.

Podzimní vinobraní
a svatomartinské slavnosti:

Uvnitř
najdete:

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

Chutě sezony

Kalendář akcí
Seznamte se:
Holešovice
Chutě sezony
... a další články

Seznamte se

Prague City Tourism
je tu pro vás!

Česká republika je považována za sklářskou
velmoc. Výroba křehké krásy má u nás mnohasetletou tradici. Světové jméno získala
díky řemeslné dovednosti sklářských mistrů
a invenci sklářských designérů.
Mezi nejproslulejší patří český křišťál, čiré draselné sklo, které
svým vzhledem a vlastnostmi připomíná pravý křišťál. Využívá
se pro výrobu dekorativních i užitkových předmětů; skvělým
křišťálovým suvenýrem z Prahy může být šperk, broušená váza
nebo nápojová sada.
Křišťálovými nápojovými sadami se proslavila firma Moser, jejíž
produkty používají i evropské panovnické dvory. V Praze najdete
hned dvě prodejny této společnosti – v ulici Na Příkopě a na
Staroměstském náměstí. Oceňována za své moderně pojaté
servírovací sady je i značka Bomma, která spolupracuje s řadou
předních českých designérů, jakými jsou Olgoj Chorchoj, Jiří
Pelcl, Maxim Velčovský nebo Rony Plesl. Její výrobky a nejen
je naleznete v Galerii Glassimo. Nápojové sklo s neotřelým
designem (mimo jiné) nabízí také Artěl na Malé Straně. Pokud
byste si přáli naopak repliku něčeho historického, pak zavítejte
do prodejny Egermann ve Zlaté uličce na Pražském hradě.
Dobré jméno českému sklu dělají také značky Lasvit a Brokis,
mezi jejichž ikonická díla patří svítidla a světelné instalace.

Lasvit se může chlubit instalacemi po celém světě, z nichž nejznámější jsou v Abú Dhabí a v Melbourne. Brokis se specializuje
na foukané sklo. Proslulé jsou i české křišťálové lustry, které se
v Čechách vyrábějí už po staletí a září ve Versailles, La Scale,
Ermitáži či hotelu Waldorf Astoria v New Yorku. Chcete-li si tyto
lustry prohlédnout (nebo i zakoupit), zavítejte např. do Erpet
Bohemia Crystal na Staroměstském náměstí nebo do Preciosy
v Rytířské ulici.
Opomenout nemůžeme ani využití skla ve šperkařství. Skleněný
šperk si můžete vybrat v již zmíněné Preciose nebo v některé
z poboček společnosti Swarovski, jejíž zakladatel se narodil v severních Čechách. Nejen krásné šperky seženete také
v obchodě s ručně vyráběným českým sklem Material, který
patří mezi dodavatele britské královské rodiny.
Volnou skleněnou plastikou se proslavil Stanislav Libenský
s Jaroslavou Brychtovou, René Roubíček, Bořek Šípek a Jiří
Pačínek. Díla dvou posledně jmenovaných najdete v ST.VOL Art
Gallery Shop ve Valentinské ulici.
Chcete-li vidět souhrnně, co je v oblasti českého sklářského designu nového a zásadního, zavítejte do Qubusu.
Přehled o českém sklářství a jeho historii získáte
i v Uměleckoprůmyslovém museu, které se po rekonstrukci
znovu otevře v polovině listopadu.
Otevírací doby a podrobnější informace najdete na
w www.prague.eu.

…a mnohé další tituly si můžete zdarma
vyzvednout v našich návštěvnických centrech,
kde vám i rádi poradíme.
© Prague City Tourism,
Arbesovo nám. 70/4, 150 00 Praha 5, CZ
Redakční uzávěrka: 20. 8. 2017
Změna vyhrazena

PragueCityTourism.cz
Prague.eu

František Kupka a umělecká skupina v Puteaux
g od 9. 9. q Museum Kampa / U Sovových mlýnů 2, Praha 1 –
Malá Strana w www.museumkampa.cz
Poprvé bude v České republice představeno uskupení umělců,
kteří se postupně usazovali na pařížském předměstí Puteaux.
Zhruba 30 děl od autorů jako Marcel Duchamp, Albert Gleizes,
Ferdinand Léger, Joan Metzinger a František Kupka zapůjčí
Musée National d’Art Moderne Paris – Centre Pompidou i soukromé sbírky.

g 23.–24. 9. q nám. Václava Havla / Národní 2, Praha 1 –
Nové Město w www.dyzajnmarket.com
Prodejní výstava autorské tvorby českých návrhářů se tradičně
koná pod širým nebem na piazzetě Národního divadla. V nabídce
jsou šperky, móda, doplňky, ale i kulturní představení, hudba,
dobré jídlo a pohodová atmosféra.

Pop, rock
a ostatní
Foto: Tomáš Polák ©Dyzajn Market

g 12. 9.–15. 10. q Clam-Gallasův palác / Husova 20, Praha 1 Staré Město w www.architectureweek.cz
Baroko na území České republiky tvoří společně s gotikou a funkcionalismem tři vrcholy dějin místní architektury. Výstava přibližuje každodennost barokního života na pozadí architektonických
a uměleckých památek. Chybět zde nebude ani interaktivní část
a dále doprovodný program v podobě koncertů či dílen.

UMtrh

Ve službách anglické šlechty: Z grafického díla Václava
Hollara
g od 12. 9. q Národní galerie – Schwarzenberský palác /
Hradčanské nám. 2, Praha 1 – Hradčany w www.ngprague.eu
Václav Hollar, čeký malíř a grafik, působil od roku 1636 ve službách anglického hraběte Thomase Howarda. Mezi jeho zákazníky
patřil i okruh známých hraběte a královská rodina Stuartovců.
Kabinet představí nejlepší příklady různých grafických listů, které
ve službách anglické šlechty Hollar vydal.

©Dvořákova Praha

Světlo v obraze. Ohlasy impresionismu v českém
výtvarném umění

g 7.–23. 9. 2017 q Rudolfinum a další místa / Alšovo nábřeží 12, Praha 1 – Staré Město w www.dvorakovapraha.cz
Letošní ročník festivalu přivítá respektované sólisty i světové orchestry a dirigenty. Vedle známých i méně hraných děl Antonína Dvořáka
zazní hudba dalších autorů napříč staletími. Vystoupí pěvecké hvězdy, jakými jsou např. Kristine Opolais, Piotr Beczala, René Pape i Adam
Plachetka. Ze světových orchestrů se představí London Philharmonic Orchestra, Essenští filharmonikové či Vídeňští symfonikové během
závěrečného koncertu. Mimořádné bude setkání s francouzským klavíristou Jean-Yves Thibaudetem. V programu nechybí rezidenční
orchestr Česká filharmonie nebo PKF - Prague Philharmonia.
Antonín Dvořák (1841 – 1904) byl jedním z největších géniů české i světové hudební historie. Skladatel, jehož nadčasovou hudbu milují jeho
krajané i Evropané, za svého jej považuje Amerika a stejně silný vztah k němu mají v Japonsku, Číně či Austrálii. Jeho „Novosvětská“ je jednou
z nejhranějších skladeb historie. Dvořákova Praha zve na jeho nesmrtelná díla v tom nejlepším podání do města, které mu bylo domovem po
větší část života a jehož genius loci je v jeho díle rovněž skryt.

Výtvarné umění

Designblok 2017 - Prague Design and Fashion Week
g 26.–30. 10. q Výstaviště Praha – Holešovice / Praha 7 –
Holešovice w www.designblok.cz
Nejrozsáhlejší design week ve střední a východní Evropě přináší
aktuální novinky světového i českého designu zejména z oblasti
interiérového designu, módy a životního stylu. Do akce se zapojí
také řada galerií, výstavních prostor a showroomů po celé Praze.

Sarah Chan & Ayo Orchestra

g od 13. 10. q Obecní dům / nám. Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w www.obecnidum.cz
Výstava představí současné členy Sdružení českých umělců grafiků Hollar, aktuální podobu volné grafické tvorby u nás i vývojové
tendence tohoto druhu výtvarného umění.

g 2. 9. q Obecní dům / nám. Republiky 5, Praha 1 – Staré
Město w www.obecnidum.cz
Na galakoncertu přední světové houslistky Sarah Chang, která
vystoupí s orchestrem AYO (Asian Youth Orchestra), složeným
z nejlepších mladých hudebníků z Asie, zazní skladby R. Strausse,
J. Sibelia i L. Beethovena.

Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty
g od 13. 10. q Národní galerie v Praze – Šternberský palác /
Hradčanské nám. 15, Praha 1 – Hradčany w www.ngprague.cz
S nástupem Ferdinanda Habsburského na český trůn r. 1526
vstoupil do českých zemí duch renesanční kultury. Z řad aristokracie vzešli vzdělaní a zcestovalí kavalíři, ze kterých se stali
významní dvořané, ale i mecenáši umění a kultury. Výstava je
unikátní kolekcí renesančních portrétů a osobních předmětů nejvyšší české a moravské šlechty.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK – José
Cura – Misa Criolla
g 4. a 5. 10. q Obecní dům / nám. Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w www.fok.cz
Kreolská mše je jedna z nejpopulárnějších skladeb sakrálního
umění v Jižní Americe. V Čechách zazní v symfonické podobě ve
světové premiéře s José Curou jako sólistou.

Magdaléna Kožená a Antonio El Pipa

Design

i osobních odkazů – od řeckého kanonického zobrazení jako
východiska přes práci s videem, filmovým pásem, fotografií až po
instalaci a vyprázdnění tělesnosti.

g do 30. 9. q Praha – různá místa w www.sculptureline.cz
Sochařský festival představí sochy a výtvarné objekty českých
i zahraničních tvůrců přímo v ulicích města. Každá ze zastávek
této „sochařské linky“ je unikátní autorskou poctou Praze.

13 komnat první republiky

Viktor Paluš: Chobotnice ©Sculpture Line, 2017

g do 25. 10. q Galerie Tančící dům / Jiráskovo nám. 6,
Praha 2 – Nové Město w www.galerietancicidum.cz
Výstava přenese návštěvníky do období tzv. první republiky,
slavné éry Československa vymezené léty 1918 až 1938.
Tematická expozice je rozdělena do třinácti sekcí, které symbolizují specifické tematické okruhy od filmu a umění, přes módu
či sport až po politiku a podnikání. 95 % exponátů tvoří původní
originály.

g 10. 10. q Rudolfinum / Alšovo nábřeží 12, Praha 1 – Staré
Město w www.kozena.cz
Unikátní kombinace flamenca v podání Antonia El Pipy a klenotů
španělské hudby z přelomu 16. a 17. století v podání mezzosopranistky Magdaleny Kožené.

Česká filharmonie – zahajovací koncert 122. sezony

Manolo Blahnik

g 19. a 20. 10. q Rudolfinum / Alšovo nábřeží 12, Praha 1 –
Staré Město w www.ceskafilharmonie.cz
Česká filharmonie – přední český orchestr, zahajuje svou 122.
koncertní sezonu provedením Šostakovičova houslového koncertu a Mahlerovy Symfonie č. 4 G Dur. Na koncertu se představí
řecký houslista Leonidas Kavakos.

g do 12. 11. q Museum Kampa / U Sovových mlýnů 2,
Praha 1 – Malá Strana w www.museumkampa.cz
Výběr prací obuvního kouzelníka, jehož mistrovské kousky se
v českém prostředí proslavily především díky seriálu Sex ve
městě a filmu Marie Antoinetta.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK: Koncert
pro republiku
g 28. 10. q Obecní dům / nám. Republiky 5, Praha 1 – Staré
Město w www.fok.cz
Smetanovu Mou vlast zahraje Symfonický orchestr hlavního
města Prahy FOK na počest těch, kdo se o republiku zasloužili.
Tradiční koncert při příležitosti státního svátku ČR.

Jaroslav Róna 1997-2017
g do 29. 10. q Galerie hlavního města Prahy – Dům U Kamenného zvonu / Staroměstské nám. 13, Praha 1 – Staré Město
w www.ghmp.cz
Jaroslav Róna, spoluzakladatel uměleckého sdružení generace
80. let, skupiny Tvrdohlaví, se vždy profiloval jako výrazná originální osobnost. Současná výstava zahrnuje sochařské a malířské
práce z posledních dvaceti let. Prostřednictvím videoinstalací
také přibližuje autorovy realizace do veřejného prostoru, z nichž
se některé těší mimořádnému zájmu veřejnosti, např. socha
Franze Kafky na Starém Městě v Praze.

Klavírní festival Rudolfa Firkušného
g 19.–28. 11. q Praha – různá místa w www.firkusny.cz
Festival, který se hlásí k odkazu českého klavíristy světového
jména Rudolfa Firkušného (1912–1994), je zcela věnován klavírní
tvorbě; v letošním roce se v jeho rámci představí Andrej Gavrilov,
Pierre–Lauren Aimard, David Fray, Khatti a Gvantsy Buniatishvilli.

Vladimír Boudník
g do 19. 11. q Muzeum hlavního města Prahy – hlavní budova /
Na Poříčí 52, Praha 8 – Karlín w www.muzeumprahy.cz
Prezentace díla významného českého grafika a malíře, představitele aktivní a strukturální grafiky, „něžného barbara“, bytostně
spjatého svým životem i tvorbou s pražskou Libní a Vysočany.

Papa Roach
g 17. 9. q Malá sportovní hala – Výstaviště / Praha 7 – Holešovice w www.incheba.cz
Hard rocková kapela přiveze do Prahy své nové album a hosty
Franka Cartra & The Rattlesnakes.

Nazareth
g 29. 9. q Lucerna / Štěpánská 1, Praha 1 – Nové Město
w www.lucerna.cz
Nejen nejslavnější hity této legendární skotské kapely Love Hurts
a Dream On zazní naživo ve Velkém sále paláce Lucerna.

East 17
g 13. 10. q Malá sportovní hala – Výstaviště / Praha 7 – Holešovice w www.incheba.cz
East17 ovládli populární eurodance scénu v 90. letech s hity jako
Stay Another Day nebo House of Love a v říjnu tohoto roku se na
ně můžete těšit v Praze.

Struny podzimu
g 20. 10.–9. 11. q Praha – různá místa w www.strunypodzimu.cz
Mezinárodní multižánrový festival nabídne deset koncertů
s hvězdným obsazením – mj. pianistou Herbiem Hancockem,
akordeonovým virtuosem Richardem Galliano, kytaristou
Ralphem Townerem či kultovním ansámblem Bang on a Can.

Mireille Mathieu
g 24. a 25. 10. q Kongresové centrum Praha / 5. května 65,
Praha 4 – Nusle w www.kcp.cz
Legenda světového šansonu zazpívá své nejznámější písně, které
znají fanoušci po celém světě již několik desetiletí.

Nick Cave & The Bad Seeds
g 26. 10. q O2 arena / Českomoravská 17, Praha 9 – Libeň
w www.o2arena.cz
Nick Cave & The Bad Seeds oznámili turné k albu Skeleton Tree
a na podzim se s ním zastaví v Praze.

Queen + Adam Lambert
g 1. 11. q O2 arena / Českomoravská 17, Praha 9 – Libeň
w www.o2arena.cz
Queen + Adam Lambert zahájí v Praze své evropské turné se
zbrusu novou show a speciální produkcí.

Beth Hart
g 6. 11. q Forum Karlín / Pernerova 53, Praha 8 – Karlín
w www.forumkarlin.cz
Beth Hart, hlasem považována za pokračovatelku Janis Joplin,
vyráží na turné s novým studiovým albem Fire on the Floor.

g 29. 11.–1. 12. q Rudolfinum / Alšovo nábřeží 12, Praha 1 –
Staré Město w www.ceskafilharmonie.cz
Úspěšná německá houslistka zahraje Bergův houslový koncert
a díla Gabriela Faurého, Césara Francka a Maurice Ravela.

g 13. 9.–5. 11. q Praha – různá místa w www.festival-opera.cz
Každý druhý rok se koná tato jediná periodická přehlídka profesionálních českých a moravských operních souborů, která konfrontuje jejich úroveň a směřování.

Ladronkafest
g 9. 9. q Ladronka / Praha 6 – Břevnov w www.ladronkafest.cz
Největší volnočasový festival ve střední Evropě spojující sport,
pohyb, hudbu, umění, adrenalin a zábavu. Vstup na všechny aktivity je zdarma.

…příští vlna / next wave
g 22. 9.–5. 10. q Praha – různá místa w www.nextwave.cz
Setkání divadelní, hudební, taneční, literární a výtvarné
alternativy.

g 2.–8. 10. q Nová scéna Národního divadla / Národní 4,
Praha 1 – Nové Město w www.prazskekrizovatky.cz
Pražské křižovatky jsou poctou Václavu Havlovi. Záměrem
divadelního festivalu není recyklovat inscenace jeho textů, ale
hledat jeho myšlenky v dílech ostatních. Hlavním bodem letošního programu bude inscenace Democracy in America Romea
Castellucciho.

g 4.–10. 10. q Praha – různá místa w www.be2can.eu
Ojedinělá přehlídka filmů, které se v letošním roce promítaly
na prestižních filmových festivalech v BErlíně, BEnátkách
a v CANnes.

Maškarní ples

Prague Harley Days 2017
g 1. a 2. 9. q Výstaviště / Praha 7 – Holešovice
w www.pragueharleydays.cz
Praha prožije první zářijový víkend ve stylu zábavy pro milovníky
silných strojů.

g Premiéra 5. a 7. 10. q Národní divadlo / Národní 2,
Praha 1 – Nové Město w www.narodni-divadlo.cz
Verdiho tragická opera o nedovolené lásce, věrnosti a zradě
se odehrává ve Švédsku na konci 18. století. Byla inspirována
historickou událostí, útokem na tehdejšího švédského krále
Gustava III. v roce 1792 na maškarním plese ve stockholmské
Královské opeře.

4+4 dny v pohybu

Žižkovská loutka – mezinárodní loutkový festival

Signal – festival světla

Bílá hora 1620 – Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře

g 6.–8. 10. q Atrium na Žižkově / Čajkovského 12, Praha 3 –
Žižkov a další místa w www.zizkovskaloutka.cz
Festival nabídne na třicet tradičních i alternativních představení
v podání loutkářských souborů ze všech koutů světa, k vidění
budou i rozličné druhy loutek – tradiční marionety, maňásci,
javajky i tzv. manekýny. Součástí festivalu budou i koncerty,
výtvarné dílny pro děti či unikátní loutková střelnice.

g 12.–15. 10. q Praha – různá místa w www.signalfestival.com
Světelné obrazy a projekce na historických i moderních budovách
a umělecké instalace ve volných prostranstvích jsou strhujícím
propojením kreativity, nejnovějších technologií a veřejného prostoru – ale především skvělou podívanou.

g 22.–23. 9. q Obora Hvězda / Praha 6 – Liboc
w www.bilahora.eu
Stovky vojáků z celé Evropy, dělostřelci nebo jezdci na koních – ti
všichni se sjedou do Prahy, aby se účastnili největší rekonstrukce
bitvy z období třicetileté války na našem území.

g 6.–14. 10. q Praha – různá místa w www.ctyridny.cz
Mezinárodní festival současného umění, jehož cílem je prezentovat současné inovativní divadelní projekty, zaplaví Prahu provokujícími a podnětnými akcemi napříč žánry, od tance a divadla
přes výstavy, audiovizuální projekty až po diskuse a komentované
procházky.

Dny evropského dědictví
g 9.–17. 9. q Praha – různá místa w www.historickasidla.cz
Své brány výjimečně otevřou zajímavé památky a objekty, do
nichž je obvykle veřejnosti vstup zapovězen. Program doplní
přednášky, koncerty, slavnosti a soutěže.

Den architektury
g 30. 9.–1. 10. q Praha – různá místa w www.denarchitektury.cz
Komentované procházky, workshopy, přednášky vedené odborníky a návštěvy běžně nepřístupných míst.

Daniel Sloss
g 16. 10. q Divadlo U Hasičů / Římská 45, Praha 2 – Vinohrady w www.divadlouhasicu.net
Po loňském vyprodaném vystoupení přiveze skotský stand–up
komik novou show s názvem NOW. Již tradičně se jako speciální
host představí Kai Humphries. Představení bude v angličtině
a bez překladu.

Myslivecké slavnosti

Sestra v akci
g Premiéra 19. a 20. 10. q Hudební divadlo Karlín /
Křižíkova 10, Praha 8 – Karlín w www.hdk.cz
V muzikálové verzi tohoto oblíbeného filmu o barové zpěvačce,
která se ukryje v klášteře, bude hlavní role svěřena Lucii Bílé.

Timeless

g 14. 10. q Národní zemědělské muzeum / Kostelní 44, Praha 7 – Holešovice w www.nzm.cz
Prezentace a ukázky tradice mysliveckých (hubertských) slavností, práce lesníků, myslivců, kynologů, sokolníků apod.

Noc divadel
g 18. 11. q Praha – různá místa w www.nocdivadel.cz
Co se děje na prknech, která znamenají svět, když sál opustí
poslední divák? To a mnohem víc odhalí Noc divadel, nabízející
neobvyklé divadelní zážitky.

Gastronomické
akce

g Premiéra 20. a 21. 10. q Národní divadlo / Národní 2,
Praha 1 – Nové Město w www.narodni-divadlo.cz
Timeless jsou tři baletní choreografie v jednom představení –
Serenada George Balanchina, Svěcení jara Glena Tetleyho a opus
na Chopinovu hudbu od Emanuela Gata.

Sport

Ochutnej Vietnam
g 16. 9. q Pražská tržnice / Bubenské nábřeží 13, Praha 7 –
Holešovice w www.ochutnejvietnam.cz
4. ročník festivalu vietnamského jídla a kultury. Pokrmy v degustačních porcích, kulinářské workshopy, přednášky, výstavy, soutěže a mnoho dalšího.

Plácido Domingo: Don Giovanni
g 27. a 29. 10. q Stavovské divadlo / Železná, Praha 1 – Staré
Město w www.domingomozartprague.cz
Maestro Plácido Domingo se ujme role dirigenta a uměleckého
vedoucího a předvede slavnou operu v autentickém místě, kde
před 230 lety poprvé zazněla.

Dny českého piva
g 27. 9.–1. 10. q Praha – různá místa w www.dnyceskehopiva.cz
Tradiční pivní menu, jakým je např. kančí pečeně se šípkovou
omáčkou, budete moci zapít mnoha pivními speciály.

Sladké Baroko
g 28. 9. q Galerie Portheimka / Štefánikova 12, Praha 5 –
Smíchov w www.galerieportheimka.cz
Prostřednictvím staročeských pochoutek v široké škále tvarů
a vůní slavnosti přiblíží, jak žili a jedli naši předkové v barokní
době.

g 14. 11. q O2 aréna / Českomoravská 17, Praha 9 – Libeň
w www.o2arena.cz
Poprvé naživo se představí českému publiku britská animovaná
legenda a nabídne kousky z nového alba Humanz.

Birell Grand Prix Praha 2017
g 9. 9. q Praha – různá místa w www.runczech.cz
Zažijte jedinečnou atmosféru noční Prahy a zaběhněte si jeden
ze závodů v rámci Birell Grand Prix Praha 2017.

Laver Cup
g 22.–24. 9. q O2 aréna / Českomoravská, Praha 9 – Libeň
w www.lavercup.com/
Historicky první ročník souboje nejlepších tenistů v unikátním
formátu Evropa versus Svět. Účast přislíbili i finalisté letošního
Australian Open Roger Federer a Rafael Nadal.

Chilli Fest

Český národní symfonický orchestr – James Newton Howard
g 19. 11. q Kongresové centrum Praha / 5. května 65,
Praha 4 – Nusle w www.kcp.cz
James Newton Howard patří k nejuznávanějším autorům současné filmové hudby. S jeho jménem jsou spojeny filmy jako Já,
legenda, Temný rytíř, Šestý smysl, Pretty Woman, Vodní svět,
King Kong. Se svými skladbami zavítá v rámci světového turné
i do Prahy.

Theater.cz – Pražský divadelní festival německého jazyka
g 11.–16. 11. q Praha – různá místa w www.theater.cz
Prestižní přehlídka nejzajímavějších divadelních počinů z německojazyčné oblasti se koná každoročně na podzim na předních
pražských scénách.

Royal Moscow Ballet: Labutí jezero
g 12. a 13. 9. q Jatka 78 / Bubenské nábřeží 13, Praha 7 –
Holešovice w www.jatka78.cz
Spitfire Company je jedním z nejprogresivnějších českých

Ostatní

Be2Can

Gorillaz

Konec — člověka. Doba z druhé ruky

g 3.–4. 11. q Novoměstská radnice / Karlovo nám. 1,
Praha 2 – Nové Město w www.whiskylifeprague.cz
Festival pro milovníky tohoto nápoje nabídne možnost degustace
až 200 druhů whisky, bourbonů a koktejlů.

g 16. 9. q Praha – různá místa w www.zazitmestojinak.cz
Sousedská slavnost a pouliční festival. Základní myšlenkou je
přetvářet ulice a veřejné plochy v místa kulturního a společenského života.

Pražské křižovatky

g 7. 11. q Kongresové centrum Praha / 5. května 65,
Praha 4 – Nusle w www.kcp.cz
Chris Rea se vrací do Prahy s novým albem Road Songs for
Lovers plným rockových balad.

Divadlo

Whisky Life Prague

Zažít město jinak

Chris Rea

Česká filharmonie a Isabelle Faust

©Preciosa

Sculpture Line

g do 8. 10. q Galerie hlavního města Prahy – Colloredo-Mansfeldský palác / Karlova 2, Praha 1 – Staré Město
w www.ghmp.cz
Kurátorský výběr českých a slovenských umělců, kteří se
zabývají tématem figury v současnosti. Výstava se neomezuje
pouze na klasické sochařské pojetí, ale na figuru jako médium,
ke kterému je možné se vztahovat pomocí různých historických

g 29.–30. 9. q Pařížská ulice / Praha 1 – Staré Město
w www.umtrh.cz
Před hotelem Intercontinental se můžete setkat s uměním současných mladých umělců zastoupených významnými galeriemi
i s obchodníky se starožitnostmi.

Klasická hudba

Hollar dnes

Dvořákova Praha 2017

Médium figura

g od 6. 10. q Pražský hrad – Jízdárna / U Prašného mostu 3,
Praha 1 – Hradčany w www.kulturanahrade.cz
Impresionismus jako jeden z výrazově nejúchvatnějších výtvarných směrů ovlivnil několik generací umělců v Evropě i zámoří.
V českém výtvarném prostředí jím proslul Václav Radimský –
následovatel a osobní přítel Clauda Moneta. Z předních malířů
budou dále představeni Antonín Slavíček, Antonín Chitussi,
Rudolf Kremlička, Joža Uprka a Bohumil Kavka.

g 21. 10. q Náplavka – Hořejší nábřeží / Praha 5 – Smíchov
w www.foodevent.cz
Zahřejí vás nejen české polévky jako jsou bramboračka, kulajda, knedlíčková či dršťková, ale i ruský boršč, mexické chipotle
a menudo, malajská laksa, francouzská bouillabaisse či vietnamské pho. Nabídku obohatí různé druhy gulášů.

Festivaly

Opera 2017

Dyzajn Market Podzim

Baroko v českých zemích

Polívkování a guláše

g 6. 12. q Kongresové centrum Praha / 5. května 65,
Praha 4 – Nusle w www.prague.eu
Klasický balet na hudbu Petra Iljiče Čajkovského, vyprávějící
příběh o Odettě proměněné v labuť, zatančí slavný ruský baletní
soubor.

g 30. 9. q Náplavka – Hořejší nábřeží / Praha 5 – Smíchov
w www.foodevent.cz
Festival vás zavede do světa koření a méně či více pálivých specialit, které si můžete i zakoupit na zdejším trhu.

Vegefest
g 30. 9.–1. 10. q Vyšehradské sady / Praha 2 – Vyšehrad
w www.vegetarianskyfestival.cz
Rozmanitost a pestrost bezmasé stravy bude přestavena formou
přednášek i degustace.

Dolce Vita
g 7. 10. q Náplavka – Hořejší nábřeží / Praha 5 – Smíchov
w www.foodevent.cz
Vše pro milovníky sladkého – francouzské crepes, belgické wafle,
americký cheesecake, holandské stroopwaffels, španělské churros, moravské koláče, české buchty a sekce „Babičky pečou“.

Prague Coffee Festival
g 14.–15. 10. q Kampus Hybernská / Hybernská 4, Praha 1 –
Nové Město w www.coffeefest.cz
Vše kolem kávy, s kávou a o kávě. Přednášky, prezentace, degustace a workshopy.

©Laver Cup

g 22. 9.–20. 11. q DOX / Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice
w www.dox.cz
Mezinárodní soutěžní výstava skla představí nejlepší díla mladých sklářských výtvarníků a designérů z celého světa.

BelCandor: Medusa ©Signal Festival, 2015

g do 7. 1. 2018 q Národní galerie v Praze – Veletržní palác /
Dukelských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice w www.ngprague.cz
Zatím největší dílo čínského umělce Aj Wej-weje Zákon cesty,
mající podobu obrovského nafukovacího člunu s nadživotními
postavami uprchlíků a skleněné koule, je obhajobou práv migrantů. Výstavu doplňuje výběr jeho starších děl a instalací, jako
např. umělcův pokus o autoportrét z domácího vězení S květinami (2013–2015) nebo instalace zamýšlející se nad minulostí
a její schopností vyzařovat do budoucnosti Cestující světlo
(2007).

divadelních uskupení. Konec — člověka je jejím dosud největším
počinem, divadelní symfonií z okrajů a záhybů současnosti, blízké
minulosti i ohrožené budoucnosti.

©Domingo, Mozart, Prague, 2017

Přinášíme vám výběr těch nejzajímavějších akcí, které se v Praze konají od září do
začátku prosince 2017. Desítky dalších jsou uvedeny na našem webu w www.prague.eu,
kde naleznete i podrobnější údaje o programech, vstupenkách apod.

Stanislav Libenský Award

Foto: Petra Hajská ©Česká Filharmonie

Kalendář
akcí

Aj Wej-wej: Zákon cesty

Cena prezidenta
g 22. 10. q Dostihové závodiště Praha – Velká Chuchle / Radotínská 69, Praha 5 – Velká Chuchle w www.velka-chuchle.cz
Vrcholem závěrečného programu dostihové sezony bude tradiční
vytrvalostní test na 3200 metrů.

FMX Gladiator Games 2017
g 4. 11. q O2 aréna / Českomoravská, Praha 9 – Libeň
w www.fmxgladiatorgames.com
Zvuk motorů, adrenalin v krvi a našlápnutá atmosféra. Největší
freestyle motokrosový svátek tradičně přiveze do Prahy špičky
světové scény FMX.

