
Reliéfní obklady stanic metra na trase A patří 
k pražským designovým ikonám.

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

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

•  Staroměstská radnice – Staroměstské náměstí 1, Praha 1, 
denně 9 – 19; od ledna 2017 9 – 18; dispečink průvodců – 
všední dny 9 – 19, víkendy 9 – 17

• Na Můstku – Rytířská 12, Praha 1, denně 9 – 19

•  Václavské náměstí – roh Václavského náměstí 
a Štepánské ul., Praha 1, denně 10 – 18 (9. 1. – 14. 3. 2017 
zavřeno)

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

• Letiště Václava Havla Terminál 2 – denně 8 – 20

Otvírací doba o Vánocích:

•  Staroměstská radnice a Na Můstku
24. 12. 10 – 14; 25. a 26. 12. 11 – 17; 31. 12. 9 – 14; 1. 1. 2017 
12 – 18

•  Letiště Václava Havla Terminál 1 a Terminál 2
24. a 31. 12. 9 – 14; 25. 12. a 1. 1. 2017 11 – 17

•  Václavské náměstí
24. 12. 10 – 14; 25., 26., 31. 12. a 1. 1. 2017 zavřeno

www.prague.eu

Prague City Tourism 
je tu pro vás! PRAHA O VÁNOCÍCH: trhy, mše a betlémy

Sauny, lázně i bruslení. 
Malý zimní průvodce…

Vánoce 
s Prague City Tourism

Vánoční trhy 

Vánoční stromečky se stovkami světélek, adventní 
věnce, svícny, betlémy, někde i s živými zvířátky, 
ozdoby, dekorace, řemeslné výrobky a vánoční dobroty 
můžete obdivovat, nakoupit či ochutnat na svátečně 
vyzdobených náměstích a naladit se tím na přicházející 
dny splněných přání.

Staroměstské náměstí / 26. 11. 2016 – 1. 1. 2017 (10–22 h)
•  nejvíce navštěvované, v pohádkových kulisách 

Staroměstského náměstí, s bohatým kulturním 
programem a dílnou pro děti

Václavské náměstí / 26. 11. 2016 – 1. 1. 2017 (10–22 h)
•  ve středu Prahy a obchodní zóny, dostupné všemi 

trasami metra a s občerstvením do půlnoci

Pražský hrad / 25. 11. 2016 – 8. 1. 2017 (9–19 h; 
so a ne 9–20 h)
•  v romantickém prostředí areálu Pražského hradu, 

s ukázkou ražby mincí a malováním ozdobiček 

náměstí Míru / 20. 11. – 24. 12. 2016 (10–19 h)
•  v pokojné atmosféře s elegantní kulisou 

vinohradského kostela sv. Ludmily; s prodejem 
ozdobiček, betlémů a vánočního cukroví

náměstí Republiky / 25. 11. – 24. 12. 2016 (10–19 h)
•  komornější množstvím stánků, ale poblíž dvou velkých 

obchodních domů v centru Prahy, s tradičními českými 
výrobky, vhodné (nejen) pro vozíčkáře 

Tylovo náměstí / 23. 11. – 24. 12. 2016 (10–19 h)
•  v klidné lokalitě Královských Vinohrad, s obrázky 

z písku, medovými perníčky i bramborovými 
specialitami a toskánskými lahůdkami

Anděl – pěší zóna / 26. 11. – 23. 12. 2016 (10–19 h)
•  na smíchovské obchodní zóně, s kulturním 

programem, prodejem rukodělných výrobků 

Půlnoční mše

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

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském 
hradě
Praha 1 – Pražský hrad

Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)
Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská 9 

Kostel sv. Tomáše
Praha 1 – Malá Strana, Josefská 8

Kostel sv. Havla
Praha 1 – Staré Město, Havelská

Kostel Panny Marie Sněžné
Praha 1 – Nové Město, Jungmannovo náměstí 18

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Praha 2 – Vyšehrad, Štulcova

Kostel sv. Ludmily
Praha 2 – Vinohrady, náměstí Míru

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
Praha 3 – Vinohrady, náměstí Jiřího z Poděbrad

Za betlémy

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

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
Praha 1 – Pražský hrad

Kostel Panny Marie Andělské
Praha 1 – Hradčany, Loretánské náměstí 6; co zaujme: 
postavy jesliček v životní velikosti

Kostel sv. Tomáše
Praha 1 – Malá Strana, Josefská 8; co zaujme: betlém 
pochází z Tyrolska

Kostel Panny Marie Sněžné
Praha 1 – Nové Město, Jungmannovo náměstí 18; 
co zaujme: množství  ̈gurek a nedaleká výstava 
historických i současných betlémů v Galerii Ambit 

Chrám Matky Boží před Týnem
Praha 1 – Staroměstské náměstí; co zaujme: různě 
vyřezané ovečky a dvojí pojetí Svaté rodiny

Kostel sv. Ignáce
Praha 2 – Nové Město, Ječná 2; co zaujme: ztvárnění 
pocitů lidských postav a  ̈gurka slona

Kostel sv. Ludmily
Praha 2 – Vinohrady, náměstí Míru; co zaujme: 
malebnost postaviček

Kostel sv. Matěje
Praha 6 – Dejvice, U Matěje; co zaujme: jesličky jsou 
z perníku

Kostel sv. Antonína Paduánského
Praha 7 – Holešovice, Strossmayerovo náměstí; co 
zaujme: postavičky v krojích, tzv. slovanský betlém

ž v zimě přituhne, nabízí Praha nejen 
úžasné procházky městem, ale také 
spoustu možností příjemného relaxování. 

Rovnou v centru Prahy je možné zajít do sauny a pak 
odpočívat s výhledem na Hradčany. Saunování je zdravé, 
prohřeje i otuží. Takovou příležitost nabízejí Lázně na lodi 
na Rašínově nábřeží (Praha 2), které mají otevřeno každý 
večer od osmnácti až do třiadvaceti hodin. Do sauny se vejde 
až patnáct lidí a je možné si ji rezervovat on-line přes web 
laznenalodi.cz.

Komu připadá saunování moc pasivní a radši se pořádně 
hýbe, ať nazuje brusle a vyrazí na led. Jako každý rok se letos 
bruslí na Ovocném trhu přímo u Stavovského divadla, a to 
od 5. prosince až do konce ledna. V prosinci se bude bruslit 
také na Letenské pláni naproti fotbalovému stadionu Sparty 
na ploše 40 x 20 metrů a podle počasí snad až do konce 
března také pod Žižkovskou věží.

Jestli nedáte dopustit na pivo, vydejte se do pivních lázní. 
V hlavním městě jich je několik. Pivní lázně BBB Praha 
(Masná 5, Praha 1) nabízejí v rámci své lázeňské procedury 
koupel s přísadami, ze kterých se vyrábí pivo, a následnou 
regeneraci na lůžku z ovesné slámy. Pivní lázně Bernard 
(Týn 10, Praha 1 nebo Fügnerovo náměstí 1, Praha 2) využívají 
kvalitní chmel ze Žatce a můžete tu nejen odpočívat 
v ozdravné směsi s vitamínem B, ale také pivo neomezeně 
konzumovat. Jestli si raději zavdáte pivo Krušovice, 
vyhledejte Spa Beer Land (Žitná 9, Praha 1). Tady se naložíte 
do dubových kádí, budete si točit světlé nebo tmavé pivo 
a vyzkoušet můžete i unikátní chmelovou saunu. V Lázních 
Pramen (Dejvická 18, Praha 6) můžete nakonec zkusit nejen 
pivo, ale také vinné spa. Vinnou koupel si dopřejete ve vaně 
s vířivkou z modřínu a se sklenkou červeného nebo bílého 
vína v ruce.

Ve městě je také mnoho wellness center, záleží na tom, 
co si vyberete a jaká lokalita, styl nebo cenová hladina 
vám vyhovují. Klid a soukromí najdete ve wellness hotelu 
Chateau St. Havel (Před Nádražím 6, Praha 4), kde si 
můžete rezervovat saunu i whirlpool a objednat masáž. Když 
do svého programu zapojíte dobroty v místní restauraci, 
odpočinek bude ještě lepší. V hotelu Mandarin Oriental 
(Nebovidská 1, Praha 1) mají lázně umístěné v bývalé 
renesanční kapli. Z celé řady procedur vybíráme třeba tu, 
která využívá léčebných účinků lípy. Za exotikou zajděte do 
hotelu Augustine (Letenská 33, Praha 1), v němž poskytují 
tradiční tureckou lázeň hammam. Ale pokud máte všechno 
raději pod jednou střechou, zavítejte do největšího zábavního 
aquaparku ve střední Evropě Aquapalace Praha (Pražská 
138, obchodní zóna Průhonice-Čestlice). Tady můžete využít 
rozsáhlý vodní a saunový svět,  ̈tness i lázeňské procedury 
a masáže…

Spoustu dalších tipů, jak a kde v Praze v zimě relaxovat 
(nebo i aktivně sportovat) naleznete na našem webu 
www.prague.eu.

I my se připojujeme k oslavám vánočních svátků a pořádáme 
několik tematických akcí. Budete-li mít chvilku, zastavte se. 
Rádi vás přivítáme!

Jak se v Praze slaví Vánoce
Oblíbená procházka Prahou s připomenutím vánočních zvyků 
a tradic v českém a anglickém jazyce.

termíny: 3., 10., 17. a 26. 12. vždy od 14 h

délka: 2 hodiny

cena: 300 Kč/osoba

trasa:  Staroměstské náměstí – Ungelt – kostel sv. Jakuba 
– Ovocný trh – Stavovské divadlo – Příkopy – Můstek – 
kostel Panny Marie Sněžné – Národní – kostel 
sv. Martina ve zdi – Betlémské náměstí – kostel sv. Jiljí 
– Staroměstská radnice

objednávky:  tel. 236 002 569, 775 855 037; e-mail: 
guides@prague.eu

V období Vánoc pořádáme i řadu vlastivědných vycházek 
v češtině zaměřených na betlémy a Vánoce. Komentované 
vycházky s průvodcem jsou určené pro dospělé i děti. 
Podrobné informace o programu a nákupu vstupenek si 
prohlédněte na webu www.prazskevychazky.cz.

Peklem i nebem na Staroměstské radnici
Mimořádná čertovská akce na Staroměstské radnici. Kromě 
krásných zážitků z vyprávění o adventním čase 
si děti odnesou sladké 
překvapení i vlastnoručně 
vyrobenou vzpomínku na 
slavnostně vyzdobenou 
radnici.

termín: 5. 12. od 15.30 
a 16.30 h pro děti ve věku 
5–7 let, v 17.30 a 18.30 h 
pro děti ve věku 8–10 let

cena: 100 Kč/osoba

rezervace: tel. 236 002 629

A

JAK SE TAM DOSTANETE

Metro C – I. P. Pavlova

Metro A – Náměstí Míru nebo Jiřího z Poděbrad

Tramvaje 22, 10, 16, 4 stanice I. P. Pavlova nebo Náměstí 

Míru (noční linka 51)

Chcete si sami projít Vinohrady, Karlín či další pražské 
čtvrti mimo centrum, objevit jejich nenapodobitelné 
kouzlo a pokochat se panoramatickými výhledy? 
Vyzvedněte si naši brožuru Pět pražských procházek, 
která je zdarma k dispozici v našich návštěvnických 
centrech nebo si ji stáhněte z našeho webu 
www.prague.eu.

Co  ̈ee Room (Korunní 74)
Malý, útulný espresso bar, který mísí pohodovou 
atmosféru s vůní výběrové kávy.

La Bohème Café (Sázavská 32)
Klidná atmosféra, pozorná obsluha a špičková káva. 
Jedna z nejpříjemnějších kaváren v Praze.

Monolok cafe (Moravská 18)
Ideální přes den na kávu, večer na skleničku 
a o víkendu na brunch. 

Momoichi Co  ̈etearia (Římská 35)
Jediná kavárna v Praze, kde ochutnáte kávu 
z japonských pražíren extrahovanou ve speciálním 
 ̈ltračním přístroji Alphadominche. Na menu je 

i vynikající slaná omeleta okonomiyaki.

IF Café (Tylovo náměstí 2)
Pro toho, kdo miluje sladkosti ve francouzském stylu. 
I zdejší Croque Madame je výborný.

Zmrzlinář (Slezská 15)
Pokud toužíte po zmrzlině i v zimě, zamiřte sem. 
Zdejší zmrzlina patří k vyhlášeným.

Pavilon (Vinohradská 50)
Historická vinohradská tržnice je dnes chrámem 
interiérového designu a umění.

Little Rock Star (Francouzská 11)
Dětské oblečení v netradičním stylu; vaše dítko bude 
spokojené, ale všichni uvidí, že cool jste hlavně vy.

Lazy Eye (Ibsenova 3)
Originální pin up móda české návrhářky Hany 
Noble. Šaty, které podtrhnou vaši ženskost.

Dish (Římská 29)
Ráj pro burger  ̈ly; dělají tu i nejlepší vegeburger 
ve městě.

Las Adelitas (Americká 8)
Autentická mexická restaurace – zdejší tacos al 
pastor a margaritas jsou bez konkurence.

Sokolovna (Slezská 22)
Česká klasika za mírné ceny a dobře vychlazené 
pivo – co chtít víc?

U Bulínů (Budečská 2)
Česká kuchyně i něco navíc, příjemná obsluha 
a plzeňské pivo.  

Bruxx (náměstí Míru 9)
Jednoduše – pivo a mušle, ale také ústřice, 
krevety, šneci a ryby. Když se vám zasteskne 
po moři.

Seznamte se: 

VINOHRADY

Tato výstavná rezidenční čtvrť má všechno: 
elegantní architekturu, skvělé restaurace 
a kavárny, kulturní stánky i zeleň – a přitom je 
jen pár minut od historického centra. Zdobné 
secesní fasády a ulice lemované vzrostlými 
stromy lehce připomínají Paříž, přičemž kvalita 
místních kaváren se s ní směle může rovnat 
– i proto jsou Vinohrady velmi vyhledávanou 
adresou. Představíme vám okolí náměstí Míru, 
pomyslného středobodu této čtvrti.  

Dnešní podoba Vinohrad vznikla na přelomu 19. a 20. století, 
kdy se do zdejších nově vybudovaných činžovních domů 
a vil stěhovali hlavně lidé z vyšší střední vrstvy včetně 
oceňovaných umělců, jakými byli třeba bratři Čapkové 
či sochař Ladislav Šaloun, autor Husova pomníku na 
Staroměstském náměstí. Historie Vinohrad je však mnohem 
delší, o čemž svědčí i jejich jméno. Když zde Karel IV. nechal ve 
14. století vysázet vinnou révu, místu se začalo říkat Viničné 
Hory a posléze Královské Vinohrady – ty pak byly dlouho 
samostatným městem, k Praze se připojily až v roce 1922.

Dominantou náměstí Míru je neogotický kostel svaté 
Ludmily z konce 19. století. Je plný vitráží, maleb a soch; 
dovnitř se dostanete půl hodiny před mší, což znamená 
denně kromě neděle v 16 hodin, v neděli v 8.30 nebo 10.30 
ráno. V prosinci se na náměstí konají vánoční trhy, jimž 
dodává kouzlo umístění přímo u paty kostela. Hned přes silnici 
upoutá pozornost secesní Divadlo na Vinohradech a trojici
impozantních budov na horním konci náměstí doplňuje 
Národní dům, dějiště plesů i dalších společenských akcí. 

Vinohrady žijí příjemným rezidenčním životem. Mezi 
starousedlíky, jejichž rodiny tu bydlí už několikátou generaci, 
se přistěhovali mladí bohémové i pestrá směs cizinců 
z celého světa. Každou chvíli se zde otevírá další kavárna, 
bistro nebo restaurace. Náměstí Míru samotné pak oživuje 
venkovní piáno v celoročním provozu či nedaleký Poesiomat, 
jakýsi „jukebox na poezii“ s nahrávkami autorských přednesů 
české a americké poezie. Vypadá jako hlásná trouba ve tvaru 
obráceného písmene J – je zároveň skulpturou i funkčním 
zařízením.

Kam na Vinohradech vyrazit? Začněte na náměstí Míru 
a vytkněte si cíl, jímž může být kavárna, restaurace nebo 
třeba žižkovská televizní věž; poté se k ní vydejte cestou 
klikatou. Pokud je slunečno, nevynechejte jeden 
z vinohradských parků – buď Riegrovy sady s neobvyklou 
vyhlídkou na centrum města, nebo Grébovku s pavilonem 
a vinicí. Mezi půvabné vinohradské ulice patří mimo jiné 

Americká, 
Londýnská, 
Lužická, Lublaňská 
či Mánesova. Při 
procházce se 
občas podívejte 
vzhůru – 
nejzajímavější 
detaily fasád 
bývají až 
v úrovni horních 
pater. Příště už 
nebudete chtít 
bydlet jinde!

La dolce vita 
pražské smetánky

N
a 

ká
vu

 a
 n

ěc
o 

k 
to

m
u

N
a 

ob
ěd

 č
i n

a 
ve

če
ři

 (n
eb

o 
na

 p
iv

o)

N
a 

ná
ku

py

DOPORUČENÉ PODNIKY

Spa Beer Land
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• Kalendář akcí
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Vinohrady
• Praha o Vánocích
•  Sauny, lázně i bruslení: 

Malý zimní průvodce

... A DALŠÍ

PraguePREVIEW

S mapami a průvodci 
Prague City Tourism budete 
v Praze jako doma!
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Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj 
do 15. 1. 2017 / Národní galerie v Praze – Palác Kinských / Staroměstské nám. 12, 
Praha 1 – Staré Město
Výstava je realizována ve spolupráci s pařížským Musée d’Orsay. Autoři Rousseaua zasazují do kontextu 
ostatních umělců a snaží se vysledovat podněty spojené s archaičností, klasičností a svébytnou vizí 
realismu. Výběr z pařížské expozice je doplněn o díla českých umělců (Otto Gutfreund, Jan Zrzavý 
nebo Toyen), která přiblíží působení malíře na domácí prostředí. Na výstavu jsou zapůjčena díla z řady 
prestižních domácích a zahraničních institucí i soukromých sbírek.

Henri Rousseau, zvaný Celník (1844–1910), patří k nejvýznamnějším umělcům přelomu 19. a 20. století. 
Svým dílem zaujal nejen intelektuály, jako byli Guillaume Apollinaire a sběratele – například Wilhelma 
von Uhde, ale také řadu malířů. Ve svých obrazech předjímal nebo řešil podobné problémy jako Paul 
Cézanne, Paul Gauguin, Pablo Picasso, Frida Kahlo aj.

Carnevale Praha
17.–28. 2. 2017 / centrum Prahy
Největší masopustní slavnosti v Praze i letos překvapí pestrým 
programem plným koncertů, karnevalových večerů, hostin, přehlídek 
a soutěží. Festival navazuje na historické výpravné alegorické 
slavnosti pořádané na území Čech, jejichž počátek sahá až do období 
středověku. 

Tento kalendář přináší jen malý výběr těch nejzajímavějších akcí, které se v Praze konají 
od prosince 2016 do začátku března 2017; desítky dalších jsou uvedeny na našem průběžně 
aktualizovaném webu www.prague.eu. Zde naleznete i podrobnější údaje 
o programech, vstupenkách apod.

KALENDÁŘ 
AKCÍ

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A DESIGN

KLASICKÁ HUDBA

OSTATNÍ AKCE

DALŠÍ HUDEBNÍ 
ŽÁNRY

DIVADLO A BALET

Americká gra¼ ka tří století z National Gallery of
Art ve Washingtonu
do 8. 1. 2017 / Národní galerie v Praze – Veletržní palác / 
Dukelských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice
Na 140 gra  ̈k pokrývá chronologicky i tematicky americkou 
gra  ̈ckou tvorbu od doby koloniální a revoluční až po ikonická 
díla 20. století (Jackson Pollock, Andy Warhol či Roy Lichtenstein).

Josef Istler
do 15. 1. 2017 / Museum Kampa / U Sovových mlýnů 2, 
Praha 1 – Malá Strana
Přední český malíř a gra  ̈k Josef Istler se řadí mezi 
nejvýznamnější představitele českého i evropského 
surrealismu a informelu. V Museu Kampa se můžete 
seznámit s autorovou invencí širokého rozsahu – od prací 
informelního charakteru s kořeny v surrealistickém výrazu až 
po abstraktní liniové kompozice a  ̈gurativní práce.

Fotograf hvězd: Sam Shaw (1912–1999)
do 15. 1. 2017 / Galerie hlavního města Prahy – Dům 
fotogra¼ e / Revoluční 5, Praha 1 – Nové Město
Jméno fotografa Sama Shawa se stalo synonymem 
pro obálky časopisů Life a Look, od 50. let pak přesunul 
pozornost ke světu  ̈lmu. Ten zmapoval prostřednictvím 
stovek portrétů  ̈lmových hvězd (ano, ikonická fotogra  ̈e 

Marylin Monroe s vlající sukní je od něho). 

Josef Sudek 1896–1976
do 20. 1. 2017 / Strahovský klášter / Strahovské nádvoří 1, 
Praha 1 – Hradčany
V letošním roce si připomínáme 120. výročí narození a zároveň 
40. výročí úmrtí jednoho z nejuznávanějších českých fotografů. 
Výstavní projekt obsahuje rozsáhlý soubor originálních fotogra  ̈í, 
doplněný o unikátní autorovy fotogra  ̈cké a výtvarné portréty od 
českých umělců a dokumentární fotogra  ̈e Sudkova života.

Cranach ze všech stran
do 22. 1. 2017 / Národní galerie v Praze – Šternberský palác 
/ Hradčanské nám. 15, Praha 1 – Hradčany
Výstava představuje německého renesančního malíře a jeho okruh
prostřednictvím unikátních děl ze sbírek Národní galerie v Praze. 
Soubor pražských prací spojených s Cranachovým jménem je 
mimořádně různorodý a zahrnuje populární výjevy včetně Starého 
pošetilce, Cizoložnice před Kristem či Prvního hříchu.

Jaroslav Horejc (1886–1983)
do 29. 1. 2017 / Dům U Kamenného zvonu / 
Staroměstské nám. 13, Praha 1 – Staré Město
Jaroslav Horejc patří k nejpozoruhodnějším osobnostem 
českého sochařství 20. století, přesto byla jeho díla 

vystavována jen sporadicky. Tento dluh z minulosti teď 
napravuje Galerie hlavního města Prahy na doposud 
nejrozsáhlejší autorově výstavě.

Czech Press Photo 2016
do 31. 1. 2017 / Staroměstská radnice – Křížová chodba, 
Rytířský sál / Staroměstské nám. 1, Praha 1 – Staré Město
Prestižní fotogra  ̈cká soutěž a následná výstava 
dokumentuje nezávislé i autentické obrazové svědectví 
o životě tak, jak je vidí čeští a slovenští fotožurnalisté.

Lekce z karikatury: kubismus
do 12. 2. 2017 / Uměleckoprůmyslové museum – Dům 
U Černé Matky Boží / Ovocný trh 19, Praha 1 – Staré Město
Jak čeští humorističtí a satiričtí kreslíři reagovali na skutečná 
i  ̈ktivní kubistická díla a jakým způsobem se moderní 
karikatura uplatňovala při hledání nových uměleckých 
forem? Tak trochu jiný pohled na kubismus přináší výstava 
v nejpůsobivější pražské kubistické stavbě.

JKOK: Nekonečno Jana Kaplického
do 12. 3. 2017 / Galerie Tančící dům / Jiráskovo nám. 6, 
Praha 2 – Nové Město
Retrospektivní výstava přináší to nejlepší z celoživotní tvorby 
architekta, designéra, umělce a vizionáře Jana Kaplického. 
Součástí expozice jsou mj. dosud nevystavené předměty 
a projekty z depozitáře jeho pozůstalosti, návrhy futuristických 
dopravních prostředků či autorova ikonická díla a návrhy.

HAVEL
do 13. 2. 2017 / Centrum současného umění DOX / 
Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice
Rozsáhlá výstava u příležitosti nedožitých 80. narozenin 
Václava Havla ukazuje fotogra  ̈cké dílo dvou předních českých 
fotografů Tomkiho Němce a Bohdana Holomíčka, kteří řadu 
let zaznamenávali zásadní okamžiky i obyčejné chvíle v životě 
dramatika, politika, prezidenta a občana Václava Havla.

designSUPERMARKET
8.–11. 12. / Kafkův dům / nám. Franze Kafky 3, Praha 1 – 
Staré Město
Mezinárodní prodejní festival a meeting point současné české 
design scény představuje mikrosvět, kde se širší veřejnost 
setkává s designem a designéři s veřejností v neformálním 
prostředí a uvolněné atmosféře. 

Praha Karla IV. – Velkolepé staveniště Evropy
od 13. 12. / Muzeum hl. m. Prahy – Dům U Zlatého prstenu 
/ Týnská 6, Praha 1 – Staré Město
Nová stálá expozice zaměřená na urbanismus pražského území 
a jeho proměnu ve 14. století s důrazem na dobu panování 
Karla IV. a lucemburské dynastie uzavírá letošní rok Karla IV., 
od jehož narození uplynulo 700 let.

Czech Photo Centre – nová fotogra¼ cká galerie
Czech Photo Centre / Na Zlatě 1, Praha 5 – Nové Butovice
Zbrusu nový multižánrový umělecký prostor se ve svém 
programu zaměřuje na díla předních českých a světových 
fotografů. Součástí galerie je venkovní instalace Davida Černého 
Trifot. Ta znázorňuje podobu oživlého kráčejícího monstra, 
jehož hlavu tvoří soubor fotoaparátů (reálných značek a typů) 
a nohy stativy. Trifot pomocí čoček objektivů zároveň sleduje 
okolí a vybrané procházející osoby zobrazuje na velkoplošných 
obrazovkách.

Spalovač mrtvol
premiéra 15. a 16. 12. od 19 h / Stavovské divadlo / 
Železná ul., Praha 1 – Staré Město
Příběh o někdejším vojákovi z první světové války, teď 
zaměstnanci krematoria a vzorném manželovi a otci Karlu 
Kopfrkinglovi je nejen hororem ze spalovny lidí, ale také 
groteskním obrazem rozkladu lidské osobnosti. Legendární 
pochmurná novela Ladislava Fukse v osobité režii Jana Mikuláška.

Royal Russian Ballet: Romeo & Julie
13. a 14. 12. od 19 h / Kongresové centrum Praha / 5. května 
65, Praha 4 – Nusle
Proslulý soubor zatančí balet Sergeje ProkoÄ eva za 
doprovodu Českého národního symfonického orchestru. 
Royal Russian Ballet tančí toto dílo s nesmírnou razancí 
v dramatických scénách a zároveň s něhou milenců, jimž 
zbývá tak málo času pro jejich lásku...

Silvestr s Mozartem
31. 12. od 19.30 h / Stavovské divadlo / Železná ul., 
Praha 1 – Staré Město
Oslavte příchod nového roku jedinečným a stylovým 
galavečerem v duchu W. A. Mozarta. Těšit se můžete na 
prvotřídní umělecký i gastronomický zážitek. V ceně vstupenky 
je zahrnuto představení Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) či 
bohatý a nápaditý raut inspirovaný opulentními hostinami 
u dvora císaře Josefa II. 

Poprask v opeře
premiéra 9. a 10. 2. 2017 od 19 h / Stavovské divadlo / 
Železná ul., Praha 1 – Staré Město
Opera o opeře, tak lze stručně charakterizovat komedii, která 
vedle zábavného děje nabízí brilantní Donizettiho hudbu 
vrcholícího bel canta. Opera je jakýmsi demi glace hudební 
komedie 19. století, které bezpochyby přijde k chuti 
i dnešním konzumentům.

Ples upírů
premiéra 12. 2. 2017 od 19 h / Goja Music Hall / 
U Výstaviště, Praha 7 – Holešovice
Kultovní světový muzikálový hit se konečně uvádí 
i v Praze. Muzikál podle stejnojmenné  ̈lmové předlohy 
Romana Polanského slibuje hromadná taneční čísla ve 
velkolepých historických kostýmech, speciální efekty 
i výpravné dekorace.

Dny Bohuslava Martinů
20. 11. – 22. 12. / různá místa
Festival je průřezem autorskou tvorbou Bohuslava Martinů, 
jehož osobitý kompoziční styl se nesmazatelně zapsal do 
hudební moderny 20. století. 

Erwin Schrott – Rojotango
5. 12. od 19.30 h / Obecní dům – Smetanova síň / 
nám. Republiky 5, Praha 1 – Staré Město
Slavný operní uruguayský barytonista nabídne se 
svým souborem Rojotango fascinující výlet do světa 
latinskoamerického tanga a lidových písní Jižní Ameriky. 

José Cura pro UNICEF
7. a 8. 12. od 19.30 h / Obecní dům – Smetanova síň / 
nám. Republiky 5, Praha 1 – Staré Město
Skladatelé Alberto Ginastera, jeho žák Astor Piazzolla, Carlos 
Guastavino a Silvestre Revueltas jsou klíčovými kulturními 
osobnostmi svých zemí. Ač jsou všichni plně vrostlí do své 
kultury, vyzařují do celého světa. Podobně jako Argentinec 
José Cura, který bude příběhy svých krajanů vyprávět od 
dirigentského pultu.

České doteky hudby
16. 12. 2016 – 6. 1. 2017 / Obecní dům, klášter sv. Anežky 
České, Klementinum a další místa
Mezinárodní hudební festival patří k nejrozsáhlejším 
festivalům zaměřeným na klasickou hudbu v zimním období. 

Na programu jsou vrcholná díla v oblasti orchestrální, 
komorní a recitálové tvorby. 

Svátky hudby v Praze – Václav Hudeček 
a jeho hosté
20. 12. 2016, 17. 1. a 21. 2. 2017 od 19.30 h / různá místa
Festival komorní hudby letos slaví 25 let. Jeho uměleckým 
garantem a zakladatelem je významný český virtuóz 
a legenda české houslové školy Václav Hudeček, který si na 
své koncerty zve renomované hudebníky i mladé talenty.

Simon Keenlyside – Blue Skies
10. 1. 2017 od 19.30 h / Obecní dům – Smetanova síň / nám. 
Republiky 5, Praha 1 – Staré Město
Hity z klasických muzikálů z Broadwaye a Hollywoodu mají dodnes 
své obrovské kouzlo. Podlehl mu i britský barytonista Simon 
Keenlyside, který některé z nich nabídne pražskému publiku.

Česká ¼ lharmonie – Francesco Piemontesi
25., 26. a 27. 1. 2017 od 19.30 h / Rudol¼ num / Alšovo 
nábřeží 12, Praha 1 – Staré Město
Mezi současnými pianisty vyniká Francesco Piemontesi 
kombinací skvělé techniky a hluboké hudební inteligence. 
Během tří lednových večerů zazní skladby Bohuslava 
Martinů, Ludwiga van Beethovena, Ference Liszta a dalších.

Chanticleer – An Orchestra of Voices
12. 2. 2017 od 19 h / Rudol¼ num / Alšovo nábřeží 12, 
Praha 1 – Staré Město
Orchestr hlasů, unikátní mužský sbor ze San Francisca, 
zazpívá skladby od renesance po soudobou klasickou 
i populární hudbu včetně gospelů a spirituálů. 

Grand Restaurant Festival
15. 1. – 28. 2. 2017 / vybrané pražské restaurace
Oblíbený gastronomický svátek všech labužníků umožňuje 
navštívit ty nejlepší a nejzajímavější restaurace z publikace 
Maurerův výběr Grand Restaurant za zvýhodněné festivalové 
ceny. 

Prague Wine Week
30. 1. – 5. 2. 2017 / Jalta Boutique Hotel a degustační 
centrum Vinograf
Výběrový festival vín, vinařství a gastronomie. Po celý 
týden se budou v pražských restauracích, vinných barech 
a vinotékách profesionálové i milovníci vína potkávat nad 
skleničkou skvělého vína. Akce vyvrcholí galadegustací 
medailových vín mezinárodní soutěže Prague Wine Trophy 
2016.

Vinohradské masopustní trhy
8.–28. 2. 2017 / Tylovo náměstí, Praha 2 – Vinohrady
Tradiční masopustní trhy nabídnou stánky plné delikates 
typických pro tyto lidové oslavy. Kromě gastronomických 
specialit tu naleznete i drobné umělecké a dárkové předměty.

Jeden svět
6.–15. 3. 2017 / artová kina v centru Prahy
Více než stovka dokumentárních  ̈lmů z celého světa zamíří 
v březnu do vybraných artových kin. Jeden svět se řadí 
k největším mezinárodním festivalům dokumentárních  ̈lmů 
s tematikou lidských práv na světě.

ZAZ
7. a 8. 12. od 20 h / Forum Karlín / Pernerova 53, 
Praha 8 – Karlín
Energická francouzská zpěvačka se vrací do Prahy a odehraje 
zde rovnou dva koncerty. ZAZ se pohybuje od jazzu 
k blues, od francouzských písniček po africké, brazilské 
či latinskoamerické žánry. 

Green Day
22. 1. 2017 od 19 h / Tipsport arena Praha / Za Elektrárnou 
419, Praha 7 – Holešovice
Po nekonečně dlouhých sedmi letech čekání je to tady. 
Punkrocková legenda Green Day přijede s novou deskou 
i starými hity. 

Ennio Morricone – The 60 Years of Music World 
Tour
4. 2. 2017 od 20 h / O2 arena / Českomoravská 17, 
Praha 9 – Vysočany
Na výjimečném koncertu italské ikony  ̈lmové hudby spolu 
s Českým národním symfonickým orchestrem zazní hudba ze 
slavných spaghetti westernů i autorova nejnovější tvorba.

The 1975
21. 2. 2017 od 18.30 h / Forum Karlín / Pernerova 53, 
Praha 8 – Karlín
Anglická indie rocková kapela vydala před nedávnem druhé
album, které rovnou zamířilo na špičky amerických a britských
hitparád. Na jeho podporu nyní The 1975 vyráží na evropské 
turné.

Lindsey Stirling
1. 3. 2017 od 18.30 h / Forum Karlín / Pernerova 53, Praha 
8 – Karlín
Magickou houslistku Lindsey Stirling, která kombinuje hru 
na housle s energií nabitými choreogra  ̈emi, není třeba 
představovat. Na youtube mají její videa více než miliardu 
zhlédnutí a vstupenky na její koncerty pravidelně mizí 
závratnou rychlostí… 

John McLaughlin & The 4th Dimension
5. 3. 2017 od 20 h / Forum Karlín / Pernerova 53, 
Praha 8 – Karlín
John McLaughlin, jeden z nejslavnějších světových kytaristů, 
skladatel a zakladatel hudebního stylu fusion, vystoupí 
s kapelou The 4th Dimension.  
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VÁNOCE
Čas vánoční je v Praze vyhrazen bohaté kulturní nadílce. 
Inspirovat se můžete i na našich tematických stránkách 
www.vanocevpraze.cz.

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ KONCERTY

Adventní koncerty v Národním divadle
27. 11. a 4., 11. a 18. 12. od 11 h / Národní divadlo / 
Národní 2, Praha 1 – Nové Město
program: Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby a vánoční 
koledy

Adventní koncerty v Rudol¼ nu
27. 11. od 15 a 17.30 h, 4. 12. od 15 a 17.30 h, 11. 12. od 15 
a 17.30 h a 18. 12. od 15 h / Rudol¼ num / Alšovo nábřeží 12, 
Praha 1 – Staré Město
program: skladby Fryderyka Chopina, Maurice Ravela, 
Antonína Vranického, Jakuba Jana Ryby a dalších

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

Tradiční adventní koncert v rámci festivalu 
Zimohraní
18. 12. od 18 h / kostel U Salvátora / Salvátorská 1, 
Praha 1 – Staré Město
program: Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, vánoční 
koledy a další v podání souboru Praga Camerata

Dagmar Pecková a Štěpán Rak: Společně 
a vánočně
19., 20. a 21. 12. od 19 h / palác Lucerna – Velký sál / 
Štěpánská 61, Praha 1 – Nové Město
Poprvé se spolu potkají na pódiu pražské Lucerny světová 
operní diva Dagmar Pecková a neméně proslulý kytarista 
Štěpán Rak.

Svátky hudby v Praze – Vánoční setkání
20. 12. od 19.30 h / palác Žofín / Slovanský ostrov 226, 
Praha 1 – Nové Město
program: skladby Antonia Vivaldiho, Jakuba Jana Ryby, 
Wolfganga Amadea Mozarta a dalších

Chorea Bohemica ve Stavovském divadle
22. 12. od 19 h a 23. 12. od 15 a 19 h / Stavovské divadlo / 
Železná ul., Praha 1 – Staré Město
program: vánoční obchůzky, písně a koledy

Adventní gospely: Stella Jones & The Christmas 
Gospel Singers
22. 12. od 19.30 h / kostel sv. Anny – Centrum Pražská 
křižovatka / Liliová ul., Praha 1 – Staré Město
program: světové gospely v podání vyhlášeného amerického 
souboru

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

Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše na Malé 
Straně
25. a 26. 12. od 17 h / kostel sv. Mikuláše / 
Malostranské náměstí, Praha 1 – Malá Strana
program: Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, hymnus 
Adeste  ̈deles a české koledy

Vánoční varhanní koncert
26. 12. od 16 h / bazilika sv. Jakuba / Malá Štupartská 6, 
Praha 1 – Staré Město
program: vánoční písně a české pastorely včetně skladeb 
Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha a dalších

Novoroční koncert: Olga Pereťjaťko a Česká 
¼ lharmonie
1. 1. 2017 od 20 h / Rudol¼ num / Alšovo nábřeží 12, 
Praha 1 – Staré Město
program: skladby Gioacchina Rossiniho, Hectora Berlioze, 
Giuseppe Verdiho, Giacoma Pucciniho a dalších

Novoroční koncert: Symfonický orchestr hl. m. 
Prahy FOK
1. 1. 2017 od 19.30 h / Obecní dům – Smetanova síň / 
nám. Republiky 5, Praha 1 – Staré Město
program: Antonín Dvořák a jeho Slovanské tance op. 46 a op. 72

Novoroční koncert v bazilice sv. Jakuba
1. 1. od 16 h / bazilika sv. Jakuba / Malá Štupartská 6, 
Praha 1 – Staré Město
program: slavnostní hudba pro trubku, varhany a tympány

VÝSTAVY

Betlémy v Klementinu
23. 11. 2016 – 8. 1. 2017 / Galerie Klementinum / 
Křižovnická 190, Praha 1 – Staré Město
Historické vyřezávané betlémy z období od baroka až do 
konce druhé světové války.

Od pohanského slunovratu po křesťanské
Vánoce aneb Slunce a betlémy v Betlémské
kapli 2016
24. 11. 2016 – 3. 1. 2017 / Betlémská kaple / 
Betlémské nám. 4, Praha 1 – Staré Město
Rozmanitá přehlídka betlémů z Čech a Slovenska, ozdobené 
vánoční stromky, prezentace starých řemesel.

Třešťské betlémy v Jindřišské věži
25. 11. 2016 – 2. 2. 2017 / Jindřišská 
věž / Jindřišská ul., Praha 1 – Nové 
Město
Ručně vyřezávané betlémy 
provoněné čerstvým mechem 
a jehličím jsou ukázkou zručnosti 
třešťských betlémářů.

Vánoční miniatury
25. 11. 2016 – 1. 1. 2017 / Botanická 
zahrada Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy / Na Slupi 16, 
Praha 2 – Nové Město
Miniatury s vánoční tematikou, 
stromečky ozdobené ozdůbkami 
z nejrůznějších materiálů, 
minibetlémky, čertí ráje a nebeské 
scenérie.

Výstava historických 
i současných betlémů
26. 11. 2016 – 4. 1. 2017 / Galerie 
Ambit – kostel Panny Marie 
Sněžné / Jungmannovo nám. 18, 
Praha 1 – Nové Město
Mechanický betlém Jiřího Votruby 
(4,5 m dlouhý), betlém postavený 
podle třešťských betlémů 
s historickými  ̈gurkami řezbáře 
Boudného (3 x 2,5 m), řada 
současných i historických betlémů.

Ladovské Vánoce
26. 11. 2016 – 8. 1. 2017 / Chvalský zámek / 
Na Chvalské tvrzi 3, Praha 9 – Horní Počernice
Reprodukce Josefa Lady a veselé hry nejen pro děti. Výstava 
půvabných reprodukcí obrazů, zákoutí, českých vesniček 
a kostelíčků Josefa Lady v prvním patře Chvalského zámku.

Vánoční výstava
27. 11. 2016 – 3. 2. 2017 / Muzeum Karlova mostu / 
Křižovnické nám. 3, Praha 1 – Staré Město
Slámový betlém s postavami Svaté rodiny a zvířat, Vltavský 
rybí betlém, Betlém africký z mahagonového dřeva a další 
unikátní betlémy.

DIVADLO

Louskáček a Myšák Plyšák
od 1. 12. / Národní divadlo / Národní 2, 
Praha 1 – Nové Město
Legendární vánoční pohádka v novém, originálním pojetí. Za 
zvuků krásné a notoricky známé Čajkovského hudby se odvíjí 
příběh plný poetiky, humoru, obrazů a kouzel.

Louskáček – Vánoční sen
od 5. 12. / Divadlo Hybernia / nám. Republiky 4, 
Praha 1 – Nové Město
Další variace na kouzelný příběh naplněný vánočními zázraky 
štědrovečerního svátku.

OSTATNÍ AKCE

Novoroční ohňostroj
1. 1. 2017 od 18 h / Letenské sady (Metronom)
Dechberoucí světelná choreogra  ̈e nad Prahou je ideálním 
vstupem do nového roku 2017.

Průvod Tří králů
6. 1. 2017 od 15.30 h / centrum Prahy
Průvod vyjde na velbloudech od kostela sv. Tomáše na Malé 
Straně a půjde přes Karlův most na Staroměstské náměstí.


