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– Staroměstská radnice – Staroměstské náměstí 1
– Rytířská 31
– Václavské náměstí (horní část) – na rohu se Štěpánskou ulicí
– Letiště Václava Havla Praha – Terminál 1 a 2
nebo na tel. 221 714 714 či e-mailu: tourinfo@prague.eu

Základní i specializované prohlídky města 
 
Dispečink průvodců 
tel. 236 002 562, 236 002 569 / GSM: 775 855 037
e-mail: guides@prague.eu

Více o nás na www.praguecitytourism.cz 
a www.prague.eu
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Vánoční trhy 2014 – 2015
Vánoční trhy / Staroměstské náměstí, Václavské náměstí,  
náměstí Republiky: 29. 11. – 1. 1. / Anděl: 22. 11. – 23. 12. 
České vánoční trhy / náměstí Republiky: 25. 11. – 24. 12. /  
náměstí Míru: 20. 11. – 24. 12. / Tylovo náměstí: 23. 11. – 24. 12. 
Stříbrné vánoční dny / PVA Expo: 1. – 14. 12. 
Vánoční trhy / Výstaviště Praha: 5. – 7. 12. 
Hrnčířské a řemeslné trhy / Výstaviště Praha: 5. – 7. 12. 

Vánoční výstavy 2014 – 2015 
Betlémy v Klementinu / Národní knihovna Klementinum / 28. 11. – 4. 1. 
Třešťské betlémy / Jindřišská věž / 28. 11. – 2. 2.
Vánoce v kuchyni našich babiček / Botanická zahrada Na Slupi /  
28. 11. – 2. 1. 
Pražské Vánoce – Malá vánoční výstava / Staroměstská radnice /  
29. 11. – 6. 1.
Betlémské zvonění / Betlémská kaple / 29. 11. – 4. 1. 
Betlémy a vánoční tradice / kostel Panny Marie Sněžné /  
29. 11. – 7. 1. 
Perníkový betlém / kostel sv. Matěje / 30. 11. – 1. 2. 
Nostalgické Vánoce / Muzeum Karlova mostu / 30. 11. – 2. 2.  
České i cizokrajné betlémy / Gymnázium Jana Keplera / 20. 12. – 2. 1. 
Kapucínské jesličky / Loreta, kostel Panny Marie Andělské / 25. 12. – 1. 2. 

J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Národní divadlo / 30. listopadu; 7., 14. a 21. prosince 2014
Klementinum / 10., 18. a 25. prosince 2014
Stavovské divadlo / 20. prosince 2014
Novoměstská radnice / 20. prosince 2014
Rudolfinum / 20. a 21. prosince 2014
kostel sv. Šimona a Judy / 25. prosince 2014
kostel U Salvátora / 26. prosince 2014

Novoroční koncerty
Obecní dům / Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK / 1. ledna 2015
Rudolfinum / Česká filharmonie / 1. ledna 2015
kostel sv. Mikuláše na Malé Straně / Linda Čechová Sítková – 
varhany, Jan Verner – trubka / 1. ledna 2015
Rudolfinum / Prague Philharmonic Orchestra / 2. ledna 2015

Novoroční ohňostroj
1. ledna 2015 / vrch Letná / Doporučená místa k pozorování 
ohňostroje: pražské mosty (Legií, Čechův, Mánesův, Karlův), 
Smetanovo a Dvořákovo nábřeží, vrchy Petřín, Vítkov a Letná,  
Riegrovy sady. Začátek v 18 hodin.

Mimořádné akce v roce 2015
Halové mistrovství Evropy v atletice 2015 / Po třiceti sedmi letech 
bude Praha hostitelem vrcholné atletické akce / O2 arena /  
5. – 8. března 2015
Mistrovství světa v hokeji 2015 / 79. ročník hokejového šampionátu 
letos v České republice / O2 arena / 1. – 17. května 2015
Pražské Quadriennale 2015 / 13. ročník mezinárodního festivalu 
scénografie a divadelního prostoru / 18. – 28. června 2015

Více informací na www.prague.eu
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Svátky hudby v Praze
do dubna 2015 / Rudolfinum, Pražská konzervatoř, kostel sv. Šimona 
a Judy / Na 23. ročníku festivalu komorní hudby vystoupí přední houslový 
virtuos Václav Hudeček se svými hosty. 

Ana Mendieta: Stopy
do 4. ledna 2015 / Galerie Rudolfinum / Většinu prací autorky 
kubánského původu tvoří její práce s vlastním tělem, jeho stopami. 
Tyto stopy Mendieta vytváří přímo v krajině a dokumentuje je pomocí 
fotografie nebo filmu.

Elena Steiner: Body Talks
do 4. ledna 2015 / Art Salon S / Autorka vtipně a s nadhledem paroduje 
současný kult fyzické krásy. K vidění jsou trojrozměrné fotorealistické 
malby v nadživotní velikosti a realistické olejomalby.

Warhol, Lhoták, Pištěk a další: Auto v proměnách času 
do 4. ledna 2015 / Museum Kampa / Jeden z nejvzácnějších Warholových 
obrazů představuje dva nejstarší modely vozů firmy Mercedes-Benz. 
Výstavu doplňují díla dalších významných českých autorů. 

Umění 19. století od klasicismu k romantismu
dlouhodobá expozice / Salmovský palác / Nová stálá expozice 
v Salmovském paláci představuje plastiky a malby ze sbírek Národní 
galerie obohacené o významné zápůjčky.

Otevři zahradu rajskou / Benediktini v srdci Evropy 
7. listopadu 2014 – 15. března 2015 / Valdštejnská jízdárna / Exponáty 
z oblastí užitého umění, sochařství, knižní malby a architektury jsou 
dokladem vysoké duchovní a umělecké kultury benediktinského řádu ve 
střední Evropě v době raného středověku.

Rudolfínští mistři
12. listopadu 2014 – 29. března 2015 / Muzeum hl. m. Prahy / Vystavené 
obrazy, sochy a grafiky vznikly v Čechách v době vlády Rudolfa II. Jsou 
převážně ze sbírek soukromých sběratelů, kterým se podařilo vrátit je do 
vlasti.

Czech Press Photo 2014
14. listopadu 2014 – 31. ledna 2015 / Staroměstská radnice / Výběr těch 
nejlepších fotografií z 20. ročníku fotožurnalistické soutěže. 

V+W Revue
od 15. listopadu 2014 / Divadlo ABC / Hudební revue připomene slavnou 
éru Osvobozeného divadla a jeho legendární protagonisty J. Voskovce 
a J. Wericha.

La Bayadère
od 20. listopadu 2014 / Státní opera / Výtečný balet na hudbu 
L. Minkuse v choreografii J. Torrese vypráví romantický příběh nenaplněné 
lásky. 

Louskáček – Vánoční příběh
od 29. listopadu 2014 / Národní divadlo / Balet P. I. Čajkovského na 
motivy pohádky Ch. Dickense vypráví o kouzlu Vánoc, které proměňuje 
povahy lidí.  

St. Petersburg Festival Ballet
2. a 3. prosince 2014 / Divadlo Hybernia / Dvě představení 
v nastudování vynikajícího baletního souboru jsou propojením ruského 
klasického baletu a svěžího dechu 21. století / 2. 12. Šípková Růženka / 
3. 12. Labutí jezero.

Matka a Syn
10. prosince 2014 – 15. března 2015 / Pražský hrad – Císařská konírna / 
Mimořádná příležitost prohlédnout si společně vystavené Madony 
Aracoeli, veraikony a další gotické obrazy a sochy Madony a Krista 
z katedrály sv. Víta.

designSUPERMARKET 
11. – 14. prosince 2014 / Dům U Minuty / Mezinárodní prodejní festival 
nabídne originální díla tvůrců současného autorského designu. 

Apassionata: Zlatá cesta
13. a 14. prosince 2014 / O2 arena / Grandiózní jízda na koni, tanec, živá 
hudba, fascinující světelné efekty a magické scény. „Zlatá cesta” přináší 
jedinečnou rodinnou zábavu. 

České doteky hudby
prosinec 2014 – leden 2015 / Španělský sál, Obecní dům, Rudolfinum 
a další místa / Mezinárodní festival klasické hudby představí na 
svých koncertech mladou generaci interpretů a skladatelů vedle již 
renomovaných a proslulých umělců či orchestrů. 

Závěrečný galakoncert k Roku české hudby
17. prosince 2014 / O2 arena / Na slavnostním koncertě zazní výběr 
z nejkrásnějších děl Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany v provedení 
vynikajících českých orchestrů a sborů a špičkových sólistů.

Othello, benátský mouřenín
od 18. prosince 2014 / Stavovské divadlo / Na letošní zimu připravilo 
Stavovské divadlo premiéru jedné z nejproslulejších Shakespearových 
her – příběh statečného maurského vojevůdce, který podlehl žárlivosti.

Magnetic Festival
19. prosince 2014 / PVA Letňany / Mezinárodní festival elektronické 
hudby nabídne desetihodinovou show v podání těch nejlepších světových 
DJs.

Disney on Ice: Magical Ice Festival
20. a 21. prosince 2014 / Tipsport arena Praha / Nová lední revue vás 
zavede do světa postaviček z Disneyho rodiny. Kolotoč skvělé pohádkové 
zábavy a vtipných scének.

Juan Diego Flórez – 2014 Tour L’Amour
22. prosince 2014 / Obecní dům / Jedna z největších světových 
operních hvězd navštíví v rámci svého turné také Prahu. Můžete se 
těšit na francouzské operní árie za doprovodu orchestru PKF – Prague 
Philharmonia.

Galavečer profesionálního boxu K1 2014
30. prosince 2014 / Palác Lucerna – Velký sál / Na závěr roku přivítá 
Praha jedny z nejlepších světových boxerů.  

 

Průvod Tří králů na Hradčanech
5. ledna 2015 / Hradčany / Tři králové se jako každoročně vydají na 
velbloudech od Arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí 
k živému Betlému na Loretánské náměstí, kde jejich cesta skončí.

Grand Restaurant Festival 2015
15. ledna – 28. února 2015 / různá místa / Špičkoví šéfkuchaři 
vybraných pražských restaurací připraví v rámci festivalu speciální 
menu. Využijte možnosti návštěvy těchto podniků za symbolické ceny. 

Mischa Maisky
18. ledna 2015 / Rudolfinum / Nejklasičtější cellová klasika v podání 
světového virtuosa. Violoncellista Mischa Maisky s orchestrem PKF – 
Prague Philharmonia přednesou skladby A. Dvořáka, R. Schumanna 
a M. Srnky.

Opera 2015
22. ledna – 21. února 2015 / Národní divadlo, Stavovské divadlo, 
Státní opera, La Fabrika, Divadlo Na Prádle / Festival hudebního 
divadla je přehlídkou inscenací profesionálních operních souborů 
z České a Slovenské republiky. 

Ples v Opeře
7. února 2015 / Státní opera / 13. ročník pražského Plesu v Opeře  
se ponese v duchu Francie a francouzské elegance. 

Kouzelná flétna
od 5. února 2015 / Stavovské divadlo / Pohádková opera 
W. A. Mozarta byla určena pro lidové publikum a stala se nejslavnější 
ukázkou tohoto žánru. Nová inscenace slibuje nevšední divadelní 
zážitek.

Carnevale 2015
6. – 17. února 2015 / různá místa / Masopustní slavnosti nabídnou 
program plný koncertů, karnevalových večerů, hostin, přehlídek 
i soutěží. 

Ennio Morricone 
12. února 2015/ O2 arena / Slavný italský dirigent a skladatel filmové 
hudby se v Praze zastaví v rámci svého posledního turné.  

Queen + Adam Lambert
17. února 2015 / O2 arena / Slavná britská rocková kapela 
Queen + Adam Lambert, hvězda soutěže American Idol, se v tomto 
složení představí v ČR poprvé.

Katy Perry – The Prismatic World Tour
23. února 2015 / O2 arena / Velkolepé vystoupení hvězdy americké 
hudební scény. „Nejšílenější, nejlepší a nejzábavnější koncert roku. 
Pět hvězdiček.“ (Financial Times)

Dracula 2015
od 28. února 2015 / Hudební divadlo Karlín / Návrat úspěšného 
muzikálu při příležitosti 20 let od světové premiéry. 
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