AKTUALITY
týden: 17.–23. 9. 2018
FESTIVAL PŘÍŠTÍ VLNA / NEXT WAVE – 18. 9.–1. 10. 2018
Jubilejní dvacátý pátý ročník festivalu …příští vlna/next wave… se bude konat na několika pražských
divadelních jevištích, někdy i na neoficiálních scénách, a dokonce i v pražských ulicích.
Opět se společně vydáme na divadelní výlety – tentokrát do Liberce a Vraného nad Vltavou.
Letošním tématem je obraz a vybrané nebo iniciované festivalové projekty se budou vyznačovat silnou
vizuální stránkou či syntézou divadla a výtvarna. Ve významném osmičkovém roku se ovšem navrátíme
také k lince politického divadla. Vstupné: 100–250 Kč.
Příští vlna z.s.
Novovysočanská 9, Praha 9
Zdroj: Kudy z nudy
Zpracovala: Štěpánka Friedrichová
MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA KAPLÍ VE STAROMĚSTSKÉ RADNICI – 18. 9. (9.00–10.30)
Tečkou za letošními oslavami bude v úterý 18. září prohlídka čtyř běžně přístupných i nepřístupných kaplí,
zakončená vstupem na půdu kaple Panny Marie, prostoru, který se návštěvníkům otevře poprvé v historii.
Ve stejný den se do této kaple po více než 73 letech vrátí původní oltář, novogotické dílo architekta Josefa
Mockera, které bylo vážně poškozeno za druhé světové války. Součástí aktu bude i uložení prstě z bojiště u
Zborova do kamenného podstavce oltáře.
Staroměstská radnice
Staroměstské náměstí 1, Praha 1
Zdroj: Kudy z nudy
Zpracovala: Štěpánka Friedrichová
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ZLATÁ PRAHA 2018 – 19.–22. 9.
Zlatá Praha je jedinečným mezinárodním festivalem prezentujícím nejlepší televizní hudební a taneční
pořady a filmy všech žánrů. Prestižní mezinárodní soutěž je doplněna bohatým doprovodným programem:
videotékou, workshopy, koncerty, prezentacemi televizních společností, projekcemi a setkáními s
renomovanými režiséry, producenty a choreografy a jejich tvorbou.
Pořadatelem Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha (dále jen MTF ZP) je Česká televize. Posláním
festivalu je umožnit prostřednictvím soutěže, odborných setkání, promítání a videotéky širší poznání
televizních, hudebních, tanečních a divadelních pořadů a filmů z celého světa.
Svým pojetím MTF ZP podporuje mezinárodní výměnu pořadů, je místem setkání jejich tvůrců, výrobců,
vysílatelů a distributorů a iniciátorem spolupráce mezi nimi.
Vstupné zdarma.
Nová scéna Národního divadla
Národní 4, Praha 1
Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/specialy/zlatapraha/
Zpracovala: Štěpánka Friedrichová
VINOBRANÍ NA GRÉBOVCE – 21.–22. 9.
Letošní ročník nejvýznamnějšího vinobraní v Praze proběhne 21. a 22. září. Tradiční akce Vinobraní na
Grébovce láká nejen na oblíbený burčák z vlastních historických vinic, ale také na atraktivní hudební a
doprovodný program.
Podobně jako jiná města se i Praha během posledních desetiletí vrací k dávným vinařským tradicím. Jednou
z obnovených vinic, kde můžete ochutnat víno přímo uprostřed místa, kde vinná réva zrála, je vinohrad
Grébovka na strmých svazích Nuselského údolí. Právě tady, v blízkých Havlíčkových sadech a na náměstí
Informační centrum pro mládež DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8-Karlín
tel.: 222 333 841, e-mail: icm@ddmpraha.cz, www.icmpraha.cz

Míru se koná již 12. ročník Vinobraní na Grébovce.
Ten se letos ponese v duchu oslav 100 let české státnosti a zábavnou formou návštěvníkům
připomene významné osobnosti Prahy 2, které se zapsaly do československé historie uplynulých 100 let.
pavilon Grébovka
Havlíčkovy sady 2188, Praha 2
Zdroj: Kudy z nudy
Zpracovala: Štěpánka Friedrichová

Informační centrum pro mládež DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8-Karlín
tel.: 222 333 841, e-mail: icm@ddmpraha.cz, www.icmpraha.cz

