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– Staroměstská radnice – Staroměstské náměstí 1
– Rytířská 31
– Václavské náměstí (horní část) – na rohu se Štěpánskou ulicí
– Malostranská mostecká věž
– Letiště Václava Havla Praha – Terminál 1 a 2

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.prague.eu

www.prague.eu

Vyberte si své pivní výhody
na www.prague.eu a přijeďte 
do Prahy od 27. 10. do 30. 11. 2014.

90 divadel, 130 galerií, 150 klubů
a více než 350 druhů točených piv.

Kde? Jedině v Praze.

BIG BIG
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Podzim v Praze 2014
Concerto Glassico
Do 28. září / Toskánský palác / Jedinečná přehlídka českého sklářského 
a bižuterního průmyslu. Součástí výstavy bude ukázka sklářské práce.

Pohádkový svět Zdeňka Smetany
Do 5. října / Museum Kampa / Výstava kreseb známého českého 
animátora, scenáristy a výtvarníka. Projekce krátkých filmů a pohádek.

Zapřažená krása
Do 19. října / Jízdárna Pražského hradu / Kočáry, saně a nosítka  
18. – 20. století. Unikátní výstava je dokladem technologické a umělecké 
zručnosti našich předků.

Poklady staré Číny
Do 9. listopadu / Císařská konírna Pražského hradu / Souhrnný pohled 
na čínské umění a řemeslo od počátků čínské civilizace až po vládu 
poslední dynastie.

Ladronkafest
6. září / Ladronka / Festival představí široké možnosti kvalitního trávení 
volného času – sport, kultura, hudba, umění, adrenalin, show a zábava.

Antonín Dvořák – Čert a Káča
6. září / Přírodní divadlo Šárka / Slavná Dvořákova opera v podání členů 
Národního divadla v Praze v nádherném prostředí Divoké Šárky.

Birell Grand Prix Praha 2014
6. září / start a cíl na Václavském náměstí / Zažijte jedinečnou 
atmosféru noční Prahy a zaběhněte si některý ze závodů na 5 nebo 10 km. 

Foodparade 2014
6. – 7. září / zahrady zámku Troja / Festival dobrého jídla a pití 
návštěvníkům představí známé pražské restaurace a jejich šéfkuchaře.

Svatováclavské slavnosti 2014
6. – 30. září / katedrála sv. Víta, Španělská synagoga a další místa 
Festival duchovního umění nabídne řadu uměleckých žánrů – divadlo, 
klasickou a starou hudbu, jazz, gospely.

Dvořákova Praha
8. – 22. září / Rudolfinum, Anežský klášter a další místa
Mezinárodní hudební festival je oslavou génia Antonína Dvořáka.  
Opírá se o vrcholné interpretační výkony v podání prvotřídních interpretů.

Jovan Dezort – Co odnesl čas (1954 – 2014) 
12. září – 14. října / Staroměstská radnice / Retrospektivní fotografická 
výstava významného českého fotoreportéra.

Zažít město jinak
20. září / různá místa / Základní myšlenkou slavnosti je přetvářet ulice  
a veřejné plochy v místa kulturního a společenského života.

Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře
20. – 21. září / Bělohorská pláň u obory Hvězda / Akce, která připomene jeden 
z mezníků české historie, bude zábavným historickým víkendem pro celou rodinu.

Jiří Kolář
25. září – 18. ledna 2015 / Museum Kampa / Výstava nabídne více  
než sto děl představujících rozmanité výtvarné techniky, které Jiří Kolář 
objevil.

Příští vlna / Next Wave
27. září – 7. října / různá místa / Festival s mottem Ztráty a nálezy bude 
setkáním divadelní, hudební, taneční, literární, výtvarné a jiné alternativy.

Betlémská odysea
4. října / Betlémská kaple / Unikátní multimediální show vás provede 
historií, která se k tomuto památnému místu váže.

Mezi ploty
4. – 5. října / areál Psychiatrické léčebny Bohnice / Divadelní 
představení, koncerty, workshopy a řada dalších programů. Letošní ročník 
festivalu se představí v novém, dosud nerealizovaném formátu.

Zlatá Praha 2014
5. – 8. října / Divadlo Archa / Mezinárodní festival televizních hudebních 
a tanečních pořadů a filmů všech žánrů. Bohatý doprovodný program.

Struny podzimu 
6. října – 12. listopadu / Státní opera, Rudolfinum a další místa
Na festivalu zazní jazz, world music, vážná hudba. Dávné tradice  
i nejžhavější současnost v interpretaci světové špičky.

Designblok 2014 / Prague Design and Fashion Week
7. – 12. října / hotel Evropa, Kafkův dům a další místa / Mezinárodní 
přehlídka novinek z oblasti designu nábytku, svítidel, bytových doplňků, 
módy a životního stylu.

Malostranské komorní slavnosti
7. října – 30. listopadu / Valdštejnský palác / Festival pražské komorní 
hudby je přehlídkou toho nejlepšího, co česká interpretační scéna nabízí.

Après Ski Praha
11. – 12. října / Rašínovo nábřeží / Horské středisko u Vltavy nabídne 
celou řadu zábavných akcí pro nadšené sportovce i rodiny s dětmi. 

Prague Jazz Festival
Od 12. října / AghaRTA Jazz Centrum, Lucerna Music Bar / Program 
jazzového festivalu představí celou řadu vynikajících umělců. Jako každý 
rok nabídne opravdové lahůdky světové jazzové scény.

Joan Baez
16. října / Palác Lucerna – Velký sál / Na podzim se na pódium Lucerny 
vrátí proslulá americká folková zpěvačka s nezaměnitelným hlasem.

SIGNAL – festival světla
16. – 19. října / centrum Prahy / Historické části města se stanou 
centrem nových technologií, úžasných nápadů a nespoutané kreativity.

This Place
24. října – 2. března 2015 / Centrum současného umění DOX
Pohled dvanácti světových fotografů na Izrael – jeho historii, geografii, 
obyvatele, každodenní život a význam, který tato země má pro zbytek světa.

Den otevřených dveří
28. října / Kramářova vila / Poslanecká sněmovna ČR / Senát 
Parlamentu ČR / Prohlídky pro veřejnost u příležitosti státního svátku. 

Fed Cup 2014 – finále
8. – 9. listopadu / O2 Arena / České tenistky budou usilovat o další 
titul v hale, ve které předloni porazily Srbky. Letos zde přivítají tenistky 
z Německa.

Svatomartinské v Botanické zahradě
11. listopadu / Botanická zahrada hl. m. Prahy / Vinotéka na Vinici 
sv. Kláry bude místem oslavy vína z nové sklizně. Přijďte i letos ochutnat!

José Carreras & Vanessa Mae
11. listopadu / O2 Arena / Dvojkoncert světoznámého tenora  
a houslové virtuosky. Speciálním hostem bude slavná irská sopranistka 
Celine Byrne.

Klavírní festival Rudolfa Firkušného
15. – 22. listopadu / Obecní dům, Rudolfinum / 2. ročník festivalu 
nabídne milovníkům klavírní hry čtyři koncerty s vynikajícími sólisty.

Dee Dee Bridgewater
23. listopadu / Palác Lucerna / Hvězdná americká zpěvačka vystoupí 
s programem, ve kterém vzdá hold jazzové legendě Billie Holiday.

Cecilia Bartoli
24. listopadu / Rudolfinum / Koncert italské mezzosopranistky, jedné 
z nejpopulárnějších a nejuznávanějších současných operních hvězd. 

ZaZ
29. listopadu / Forum Karlín / Kombinace jazzu, blues, popu 
a šansonu v podání jedné z největších hvězd současné francouzské 
hudební scény.

Podzimní muzikálová nabídka
Divadlo Broadway / Adam a Eva / Casanova / Kleopatra / Mata Hari
Divadlo Hybernia / Sněhová královna
Divadlo Kalich / Horečka sobotní noci / Johanka z Arku / Mauglí / Rent 
Divadlo Studio DVA / Hello, Dolly! 
GoJa Music Hall / Fantom opery 
Hudební divadlo Karlín / Aida / Jesus Christ Superstar /  
The Addams Family 

Vinobraní
12. – 13. září / Vinohradské vinobraní / náměstí Jiřího z Poděbrad
13. září / Trojské vinobraní / nádvoří Trojského zámku
13. – 14. září / Vinobraní v Botanické zahradě / Praha-Troja
20. – 21. září / Vinobraní na Pražském hradě / Den otevřených dveří 
produkčních zahrad / Pražský hrad
26. – 27. září / Vinobraní na Grébovce / Praha-Vinohrady
27. – 28. září / Svatováclavské vinobraní / Villa Richter

Více informací v Kalendáři akcí  
na www.prague.eu
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