
Program akce „Otevíráme Moje Mariánské“ 
 

Hlavní stage: 
 

Zahájení: 10:00 až 10:30 hodin 

Tisková konference za účasti radních hlavního města Prahy – zahájení akce a představení 
programu  

 

Taneční workshop: 10:30 až 11:30 hodin 

Folklorní soubor slovenské menšiny Limbora. Ukázky tanců v krojích, vzorová interaktivní 
výuka mužských i ženských tanců a společné taneční hry. 

 

Literární hodinka: 12:00 až 13:00 hodin 

Literární program pod vedením básnířky Sylvy Fisherové bude zahrnovat úvodní slovo a 
krátké bloky autorských čtení různých autorů. 

 

Divadlo Říše loutek: 13:30 až 14:00 hodin 

Loutkové divadlo Říše loutek zahraje mravoučnou komedii podle francouzského maňáskáře a 
komedianta L. E. Durantyho „Dejte mi jitrnici“.  

 

Kapela Přeskopec: 14:30 až 15:30 hodin 

Kapela Přeskopec zde představí sérii veselých písní o smutných věcech. Hlavní devizou je 
původní repertoár s českými texty navazující na mišíkovsko-hlasovskou tradici. 

 

IMPRO show skupiny 20 000 židů pod mořem: 16:30 až 17:30 hodin 

20 000 židů pod mořem je improvizační skupina vzniklá na půdě DAMU. Od chvíle, kdy 
herci vstoupí na jeviště, se odehrává improvizovaná konfrontace divácké energie a hereckých 
nápadů.  

 

Koncert kapely Mizmar: 18:00 až 19:00 hodin 

Pražská kapela hledající inspiraci v progressive rocku raných 70. let s prvky folkové hudby.  

 



Dětská stage: 
 

Labyrinty, hlavolamy: 10:00 až 19:00 hodin  

Samoobslužné aktivity pod vedením lektora, při kterých mohou děti skládat hlavolamy dle 
předlohy nebo tvořit optické hračky a další kreativní díla. 

 

ManaMana David a Goliáš: 11:30 až 12:30 hodin 

Dílna pod vedením Meandr Městská knihovna hl. m. Prahy. Kreslení jednoduché animace 
formou flipbooku na téma David a Goliáš. Workshop pro starší děti a dospělé. 

 

Ekologické kvízy: 13:00 až 14:00 hodin 

Zábavně-vzdělávací aktivity pro děti o ekologii a životním prostředí, kde si mohou vyzkoušet 
praktické dovednosti a něco se dozvědět o pestré pražské přírodě.  

 

ManaMana Samuel a Saul: 16:00 až 17:00 hodin 

Účastnící si vytvoří jednoduchý sešit, jehož obálku si zpracují různými výtvarnými 
technikami s motivy edice ManaMana. 

 

Program na Mariánském náměstí mimo stage po celý den: 
 

Bibliobus 

Bibliobus, tedy pojízdná knihovna Městské knihovny v Praze, nabízí stejné služby jako 
ostatní pobočky. Můžete si zde vypůjčit a vracet knihy, CD a DVD, založit si nový průkaz 
nebo si jen prohlédnout Bibliobus 2 převlečený do zbrusu nového polepu. Průvodcem po 
Bibliobusu Vám bude nejdéle sloužící „pojízdný“ knihovník.  

Albi koutek deskových her 

Na stánku Albi si můžete vyzkoušet kouzelné čtení, vyluštit hlavolamy, zahrát vybrané hry 
nebo například oblíbenou venkovní hru Molkky.  

 
Výtvarný workshop k výstavě Karafiáty a samet / Umění a revoluce v Portugalsku a 
Československu 1968–1974–1989 (13:00 až 18:00 hodin) 
 
Těšit se můžete na výstavu živých soch, kresbu a tvorbu koláží. Pro děti budou k dispozici i zábavné 
edukační listy s trasou po Mariánském náměstí, které je upozorní na zajímavé sochy a objekty v této 
lokalitě a jejím nejbližším okolí. Workshop je určený pro rodiny s dětmi a další návštěvníky. 
Koná se ve výstavních prostorách GHMP - Městská knihovna, 2. patro  



 

SOKL - Vojtěch Míča: Budka 

 
První mikrovýstavou z výstavního cyklu umění ve veřejném prostoru Galerie hlavního města Prahy 
SOKL na Mariánském náměstí bude instalace objektu Budka akademického sochaře Vojtěcha Míči. 
Budka vznikla v roce 2008 v rámci akce ArtPhone na pražské Kampě.   

 

Kontejner IPR Praha 

Dne 21. září započne dočasná změna náměstí, která potrvá až do celkové rekonstrukce. V prvním 
týdnu proměny bude na náměstí probíhat participace s občany, kteří mohou přijít do IPR kontejneru 
sdělit svůj nápad či výhrady k budoucí podobě Mariánského náměstí. 

 

Program mimo Mariánské náměstí a stage: 

 
Komentovaná vycházka po okolních budovách a sochách s Václavem Rybaříkem: 11:00 
až 12:30 hodin* 

Komentovaná prohlídka knihovny: 13:00 až 13:30 hodin a 16:00 až 16:30 hodin*  

Promítání dokumentu Lidský rozměr v budově Knihovny hl. m. Prahy: 19:00 až 20:00 
hodin 

Divadlo Říše loutek (Žatecká 1, Praha 1) 

Od 10:00 do 17:00 hodin bude k vidění zákulisí divadla, historické loutky, loutky ze 
současného repertoáru a hra s loutkou. Zároveň se můžete těšit na speciální představení: od 
11:00 hodin je na programu představení Alenčino putování, od 13:30 hodin Dejte mi Jitrnici a 
od 14:00 hodin Vánoční koleda. 

 

*Sraz na vycházky a prohlídky bude vždy u info pointu. 

 

 

Den otevřených dveří Rezidence primátora:  

 
Rezidence primátora 

Veřejnosti budou zpřístupněny během dne prostory Rezidence primátora hl. m. Prahy v rámci 
komentovaných prohlídek. Těšit se můžete i na výklad primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba. 

 


