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Praga in odnosi z Ljubljano

Praga velja za eno najlepših mest v Evropi. Zgodovinski center 
mesta z edinstveno panoramo Praškega gradu je spomeniško 
območje Unesca. Prav zgodovinsko jedro mesta in mnogi spo-
meniki letno privabijo milijone turistov iz držav vsega sveta.
V današnjo podobo se je Praga razvijala enajst stoletij. Zgodo-
vinska metropola Češke je bila v preteklosti prestolnica čeških 
knezov in kraljev, rimsko-nemških cesarjev in glavno mesto Če-
škoslovaške, sedaj Češke republike.

Med Češko in Slovenijo vladajo dolgoletni prijateljski odnosi, 
prav tako kot med našima glavnima mestoma. Poleg pogo-
stih političnih kontaktov prihaja tudi do rednega sodelovanja 
na področju kulture, šolstva, poslovnih stikov in športa. Pra-
go in Ljubljano verjetno najbolj povezuje slovenski arhitekt 
Jože Plečnik, ki je bil zaslužen za prenovo Praškega gradu in 
je zasnoval tudi eno najbolj  očarljivih funkcionalističnih stavb 
v Pragi, Cerkev Presvetega Srca Jezusovega. 

Pri dogodku Dnevi Prage v Ljubljani sodeluje tudi Češko vele-
poslaništvo v Sloveniji, ki že mnogo let aktivno skrbi za dobre 
odnose med Češko in Slovenijo.



Spoštovani prebivalci Ljubljane, dragi 
navijači Prage, 

dovolite nama, da bi vas skupaj povabila na prve Dneve Prage, ki 
se odvijajo v Ljubljani. Mnogi od vas imate, četudi Češke niste obi-
skali osebno, njeno glavno mesto zagotovo v podzavesti. Naj že 
zaradi literarnih del Franza Kafke ali Milana Kundere, zaradi glasbe 
Bedřicha Smetane ali Antonína Dvořáka, ali zaradi filmov Miloša 
Formana in Jiřija Menzela. In zagotovo vam je že kdo povedal, da 
je Praga polna odličnega piva, prekrasne arhitekture in vpijočih 
uličic, prežetih z glasbo uličnih glasbenikov. 
Sicer pa o tem pričajo dolgoletni prijateljski odnosi med Češko in 
Slovenijo ter intenzivno sodelovanje med našima glavnima mes-
toma. Poleg pogostih stikov političnih predstavnikov naših držav 
in mest prihaja tudi do rednega sodelovanja na področju kulture, 
šolstva, poslovnih stikov in športa. Praga je ponosna nosilka izro-
čila slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika, ki je bil zaslužen za pre-
novo Praškega gradu – ikone glavnega mesta in tudi svetovnega 
spomenika Unesca – in ki je zasnoval eno najbolj  očarljivih funk-
cionalističnih stavb v Pragi, Cerkev Presvetega Srca Jezusovega. 

Zelo nas veseli, da se Praga tokrat v svoji popolni lepoti lahko predsta-
vi Ljubljani. V času Dnevov Prage v Ljubljani boste imeli možnost pris-
luhniti koncertom klasične in džezovske glasbe vodilnih čeških skla-
dateljev in glasbenikov, si ogledati razstavo izbrane funkcionalistične 
arhitekture našega mesta in se zabavati pri nastopu uličnega gleda-
lišča. In ker vemo, da ljubezen gre skozi želodec, smo za vas pripravili 
tudi pokušnjo edinstvene češke kuhinje in slovitega piva. 

Verjamemo, da bodo Dnevi Prage v Ljubljani za vas koristno in prijet-
no doživetje. Iskreno se zahvaljujemo županu Zoranu Jankoviću za 
njegovo podporo in sodelovanje pri tej ideji in trdno upamo, da bo 
zelo kmalu Praga lahko vrnila gostoljubje z Dnevi Ljubljane v Pragi. 
Veselimo se vas! 

Župan Prage RNDr. Tomáš Hudeček

Spoštovani ljubitelji češke, slovenske in 
slovanske kulture!

Češka republika in Republika Slovenija beležita bogato tradi-
cijo prijateljskih odnosov in obsežnega sodelovanja na različ-
nih področjih. Poleg skupnih zgodovinskih izkušenj v srednje-
evropskem prostoru nas povezujejo še slovanske korenine in 
pestro kulturno sodelovanje.

Gospodarsko sodelovanje med državama je sicer zelo dobro; 
Češka republika je na vrhu lestvice slovenskih trgovskih par-
tneric. Kljub temu si v teh negotovih časih na obeh straneh pri-
zadevamo ekonomske priložnosti še razviti in okrepiti.

Velik potencial imamo v turizmu, saj tako Ljubljana kot Praga ve-
ljata za lepi, urejeni, varni in čisti mesti. Romantične ulice starega 
mestnega jedra, okusno obnovljene stavbe zgodovinskega po-
mena ter obe opevani reki, Ljubljanica in Vltava, so kombinacija, 
ki v ta del Evrope privablja vedno več turistov s celega sveta. 

Hkrati je Praga ena izmed najbolj priljubljenih turističnih de-
stinacij tudi med Slovenci. Poleg jezikovne in geografske bli-
žine nas zagotovo privabijo tudi odlično pivo in domači cmoki 
(knedliky) ter ostale kulinarične specialitete, ki jih boste lahko 
preizkusili tudi v  okviru sledečih dni. Ob brbončicah bo mo-
goče razvajati tudi oko in uho, saj se bodo na dogodku poleg 
češke kuhinje predstavile še njihove klasične in moderne glas-
bene ter gledališke zasedbe. 

Vsem izrekam prijazno dobrodošlico v naši lepi prestolnici, va-
bim na sprehod po njenih prijetnih ulicah, tudi tistih, ki so po-
imenovane po pomembnih čeških zgodovinskih in kulturnih 
osebnostih, ter predvsem želim obilo užitkov ob odkrivanju 
novih skupnih točk med starimi prijatelji.

Župan Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 



V. O. S. A. Theatre

V. O. S. A. Theatre je skupina izkušenih uličnih izvajalcev, ak-
robatov in glasbenikov, ki se je že velikokrat predstavila pred 
mednarodno publiko. Med drugim so sodelovali pri predsta-
vitvi češkega paviljona na EXPO 2010 v  Shanghai-ju in tudi 
v  mnogih drugih mestih drugod po svetu. S  svojo predstavo 
»Visoke sanje« so obiskali pomembne evropske mednarodne 
festivale. Leta 2013 je V. O. S. A. Theatre  uvedla nov projekt ONI.

ONI imajo Ono.
Ulična predstava osmih izvajalcev, dveh glasbenikov in žele-
zne valjaste konstrukcije, ki tehta celo tretjino tone.

ONI romajo skozi današnji svet, menda za Nečim – tako od-
ločno, a hkrati so kakor vlečne ptice vodeni z zahtevo drugač-
nega reda.

NJIHOVO prepričanje JIH sili, da zvesto služijo skupni Stva-
ri, vendar pa JIH prepričanje tu in tam potiska navzgor in JIM 
omogoča, da vidijo celo V NEVIDNE DALJAVE.
ONI potujejo za SVOJIM Mestom.

        

Dvořakovo trio

Dvořakovo trio povezuje tri mlade glasbenike – Ivo Kahánka, 
Jana Fišerja in Tomaša Jamnika – ki sodijo med interpretacijski 
vrh v svojih strokah. 
Ta skupina je v  omenjeni sestavi, in sicer pod prvotnim ime-
nom »TrioConcertino«, začela delovati v že leta 2004.
Leta 2007 je bila skupina  nagrajena z nagrado Češke skupnosti 
za komorno glasbo, katere sestavni del je bil debi v Dvořakovi 
dvorani praškega Rudolfina. Dvořakovo trio nastopa redno na 
tujih odrih in žanje velike uspehe, predvsem v nemško govo-
rečih deželah.

Dvořakovo Trio
Ivo Kahánek – klavir
Jan Fišer – violina
Tomáš Jamník – violončelo 

22. 5. 2014, 14:00, ulično gledališče, Mestni trg, Ljubljana

23. 5. 2014, 17:00, predstava ONI, Prešernov trg, Ljubljana

24. 5. 2014, 14:00, ulično gledališče, Gornji trg, Ljubljana

22. 5. 2014, 19:00, 

BEST WESTERN PREMIER Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana.
Samo za povabljene.



Petr Kroutil 
Orchestra

Okoli karizmatičnega voditelja, igralca, saksofonista in pevca 
Petra Kroutila je leta 2012 nastal glasbeni zbor in od takrat re-
dno nastopa v jazz klubih in na jazz festivalih. Leta 2013 je bil 
izdan album Just The Way I  Am, na katerem so se Petru Kro-
utilu s prispevkom aranžerja Ondřeja Kabrna obrestovale nje-
gove bogate glasbene izkušnje. Svojo kariero je Kroutila začel 
v  originalnem Praškem Sinkopijskem Orkestru, študiral je na 
prestižni ameriški šoli Jazz-a Berklee College of Music, dve leti 
je deloval v Nepalu ter sodeloval s številnimi češkimi in tujimi 
glasbeniki s širokim glasbenim spektrom. 

Open-air koncerti v  Ljubljani obetajo kristalno kombinacijo 
swing-a, smooth jazz-a, latin music in reggae, pri kateri si boste 
odpočili, zabavali in pri tem slišali tudi odlične solistične dosež-
ke glasbenikov, ki sodijo med vrhunske jazz glasbenike praške 
glasbene scene. Pester nastop bo prikazala tudi ljubka pevka 
Barbora Swings Řeháčková.

Na Kongresnem trgu se bo prodajalo češko pivo Staropramen 
za ugodno ceno. 

Razstava Praški funkcionalizem / tradicija 
in sodobni odmevi

Purizem, konstruktivizem, racionalizem ali funkcionalizem so 
pojmi, ki se trudijo poimenovati različne aspekte pomemb-
nega fenomena, ki je dobesedno prevzel evropsko arhitektur-
no sceno v dvajsetih letih 20. stoletja. Praga je bila na samem 
začetku eden glavnih umetniških središč in je zaradi novega 
pojmovanja v arhitekturi bila ena najpomembnejših. Postala je 
ti. arhitekturni laboratorij, čigar pomen je zdaleč presegel če-
škoslovaške državne meje. Nekatere praške funkcionalistične 
zgradbe sodijo med bisere svetovne moderne arhitekture.

Osnovna ideja te razstave je predstaviti zlati sklad iz zgodovine 
češke in praške arhitekture ter današnjo produkcijo pod vpli-
vom funkcionalističnega arhetipa. Obiskovalci se bodo lahko 
seznanili z najbolj znano praško moderno stavbo iz medvojne-
ga obdobja – Müllerovo vilo, arhitekta Adolfa Loosa, mojstrskim 
delom češkega funkcionalizma – stavbo skupine ustvarjalnih 
umetnikov Manes Otakara Novotnega, s  katoliškim hramom 
sv. Václava Josefa Gočara, s kolonijo vil »Na Babě« in z drugimi 
poznanimi projekti in realizacijami praškega funkcionalizma. 
Arhitektura sedanjosti bo predstavljena s  pomočjo npr. Pala-
če Euro (DaM), Muza centra (D3a), s puristično postajo metra 
»Kolbenova« (DUM arhitekti) ali z družinskimi hišami in vilami.

23. 5. 2014, 19:00, pred Mestno hišo, Mestni trg, Ljubljana

24. 5. 2014, 11:00, Novi trg, Ljubljana

23.5.–1. 6. 2014, 8:00 – 20:00, 

Zgodovinski atrij, Mestna hiša Ljubljana,  Mestni trg 1, Ljubljana

22.5. ob 17.00, uri otvoritev razstave



Gastronomska predstavitev češke kuhinje

V sodelovanju s BEST WESTERN PREMIER Hotelom Slon se bo 
v Ljubljani predstavila češka kuhinja, kjer bo gostoval češki šef 
kuhinje in njegov tim.
Češka kuhinja je v  marsičem podobna slovenski, saj izhaja iz 
skupne avstro-ogrske tradicije. Na njeno sestavo vpliva zemlje-
pisni položaj. Kuhinja ima bogato ponudbo poljskih pridelkov, 
sadja, zelenjave, rib in divjačine. Pogoste so tudi polne omake 
in juhe, posebnost so predvsem cmoki ter hrana, pripravljena 
iz raznovrstnih gob. Češka kuhinja ima tudi veliko regionalnih 
oblik, v zadnjem času pa se vrača tudi v svojo preteklost, upo-
rablja nekdanje recepte ter enostavne lokalne surovine.

V Ljubljani bo češko kuhinjo predstavil kuhar Radek Kašpárek, 
ki je svoje izkušnje pridobil v restavraciji hotela Savoy, v hotelih 
skupine Vienna International, v  restavraciji CODA hotela Aria 
ter v restavraciji Ola Kala Bistro.
Istočasno je vodil izredno popularne tečaje češke in francoske 
kuhinje v kuharskem ateljeju Ola Kala, od leta 2010 pa je na te-
leviziji TV Barrandov vsak delavnik njegova zelo uspešna odda-
ja o kuhanju »Co bude dnes k večeři« (Kaj bo danes za večerjo?) 
in nova oddaja »Kašpárku vař!« (Kašparku kuhaj!).
Njegove oblike češke kuhinje so: konkretne, enostavne jedi iz 
svežih surovin od lokalnih dobaviteljev. Hrana Radka Kašpár-
ka pa ni tipično »težka«, inspiracijo so mu moderni trendi in 
postopki.
Okusili jo boste lahko v popoldanski ponudbi BEST WESTERN
PREMIER Hotela Slon.

22., 23. in 24. 5. 2014, 12:00 – 15:00,

BEST WESTERN PREMIER Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana
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Bohumil Hrabal v režiji Jiříja Menzla

V okviru Dni Prage v Ljubljani je Češko veleposlaništvo 
v Sloveniji v sodelovanju z Bohemistiko FF UL pripravilo 
dogodek:
 
Večeri čeških filmov posnetih po literarnih delih pisatelja 
Bohumila Hrabala v režiji Jiříja Menzla

28. 5. 2014, Strogo nadzorovani vlaki (1966)
(Oscar za najboljši tujejezični film leta 1967) 

29. 5. 2014, Obredno krajšanje (1980) 

30. 5. 2014 Prazniki zvončkov (1983)

Študentje bohemistke so prevedli filme in so pripravili 
slovenske podnapise.

Hrabalovo življenje je bilo prepleteno z njegovim ustvarja-
njem, saj so njegova dela izseki iz njegovega življenja, ogrodje 
so resnični dogodki, resnične osebe celo s svojimi pravimi ime-
ni, opisuje življenje svojih bližnjih ali pripoveduje zgodbe, ki jih 
je slišal. V štirih desetletjih po letu 1965 je bilo po Hrabalovih 
delih posnetih devet čeških filmov. Med najbolj branimi deli, ki 
so prišla izpod pisalnega stroja Bohumila Hrabala, so bila dela, 
ki so izšla v samizdaji. Hrabal je neke vrste alibi za češko ko-
munistično oblast, ki je z izdajo njegovih del dokazovala, da 
položaj uradno dovoljene češke književnosti ni tako brezupen.

28. – 30. 5. 2014, ob 20:00, (v primeru lepega vremena bojo 

predvajani pod milim nebom ob 21.00 uri) 

Hostel Celica, Metelkova 8, Ljubljana. Vstopnine ni. 
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