
 

 

53. ročník festivalu Zlatá Praha 

 
29. 9. – 1. 10. 2016 

 
Středa 28. září 
 
10:00 – 18:00 Videotéka (volný vstup) 

Vyberte si z festivalové nabídky jakékoliv soutěžní nebo nesoutěžní pořady a vychutnejte si 

špičková televizní a filmová díla. Foyer, Nová scéna. 

 

11:30 – 13:00 Nahlédněte do zákulisí Národního divadla (volný vstup) 

Komentované prohlídky historické budovy Národního divadla, které představují unikátní zážitek. 

Historická budova, Národní divadlo 

 

13:00 – 18:00 Den s hvězdami StarDance (volný vstup) 

Piazzeta Národního divadla 

 Taneční hrátky s Honzou Onderem a Lucií Hunčárovou 

 taneční vystoupení a výuka  

 výstava šatů StarDance 

 autogramiáda 

 stánky České televize a partnerů 

 moderátor: Jan Onder a Lucie Hunčárová 

 

20:20 – 22:00 Zahajovací večer Zlaté Prahy - Orfeus 

Velký sál, Nová scéna 

Projekt Orfeus formálně překračuje hranice tance, fyzického pohybu, slova a hudby. Na scéně se 

kromě Jiřího a Otty Bubeníčků objeví německá tanečnice Anna Herrmann a populární slovenský 

herec Csongor Kassai. O hudební část představení se postarají Tereze Kovalová a Annabelle 

Dugast. Režie projektu se ujal renomovaný tandem SKUTR Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. 

Představení živě přenáší Česká televize na kulturním kanálu ČT art od 20:20. 

 

Čtvrtek 29. září 

 

10:00 – 18:00 Videotéka (volný vstup) 

 

19:30 – 22:00 Pocta Otto a Jiří Bubeníčkové (volný vstup) 

Slavnostní setkání a projekce dokumentu se světoznámými tanečníky Ottou a Jiřím 

Bubeníčkovými. 

Velký sál, Nová scéna 

Rezervace vstupenek na emailové adrese: infogoldenprague@ceskatelevize.cz. 

 Jiří a Otto Bubeníčkové, nový koprodukční dokument společnosti Buc-film a České televize, 

režie Martin Kubala. Česká premiéra filmu. 

 Diskuse s hosty (J. a O. Bubeníčkové, M. Kubala, J. Bouček) 

 Autogramiáda  

 Uvádí: Jiří Vejvoda 

 

Pátek 30. září 

 

10:00 – 19:00 Videotéka (volný vstup) 
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17:00 – 19:00 Ivo Kahánek – recitál (volný vstup) 

Setkání s jedním z nejlepších českých pianistů současnosti. 

Velký sál, Nová scéna 

 premiéra autorského dokumentu: Můj pokus o mistrovský opus: Ivo Kahánek versus 

Balada g moll F.Chopina 

 Ivo Kahánek hraje a hovoří: Chopin, Smetana, Janáček (neklasická talk show o klasické 

hudbě) 

 Moderátor: Jiří Vejvoda 

 

19:00 – 02:00 ČT art naživo - Soul of Latin (volný vstup) 

Nákladové nádraží Žižkov 

 Tančírna – argentinské tango 

 Workshop – argentinské tango, salsa 

 Vystoupení a výuka tance 

 Živá kapela 

 Latino Party - DJ 

 

20:00 – 22:00 Pocta Darie Klimentové (volný vstup) 

Slavnostní setkání a projekce dokumentu se světoznámou českou primabalerínou Dariou 

Klimentovou. Velký sál, Nová scéna.  

Rezervace vstupenek na emailové adrese: infogoldenprague@ceskatelevize.cz. 

 Baletní příběhy Darii Klimentové, jeden díl nové série České televize, režie Martin Kubala  

 Loučení Darii Klimentové 

 Diskuse s hosty (D. Klimentová, M. Kubala)  

 Autogramiáda 

 Moderátor: Jiří Vejvoda 

 

Sobota 1. října 

 

10:00 – 18:00 Videotéka (volný vstup) 

 

11:00 – 19:00 Zlatý den Zlaté Prahy (volný vstup) 

Piazzeta Národního divadla 

 představení a koncerty 

 tančírny, taneční a hudební workshopy 

 bubenická a ohnivá show 

 jazzová a pantomimická improvizace s diváky 

 stánky České televize a partnerů 

 Moderátoři: Barbora Černošková a Petr Vizina 

 

19:00 – 02:00 ČT art naživo – Soul of Swing (volný vstup) 

Nákladové nádraží Žižkov 

 Tančírna 

 Vystoupení a výuka tance 

 Živá kapela 

 Elektro – swing party  - DJ Mackie Messer 

 

20:20 – 22:00 Slavnostní předávání cen 53. MTF Zlatá Praha  

Slavnostní zakončení nabídne nejen předávání nejvyšších festivalových cen, ale i program složený z 

toho nejlepšího, co nabízí současná česká taneční a hudební scéna. Moderuje Petra Křížková. Večer 

přenáší živě ČT art. 
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Partnerská akce: 

 

19:00 Pocta Jiřímu Suchému (volný vstup) 

Slavnostní setkání v divadle Semafor s významnou osobností české kulturní scény Jiřím 

Suchým a premiéra dokumentárního filmu u příležitosti jeho 85. narozenin.  

Rezervace vstupenek na emailové adrese: infogoldenprague@ceskatelevize.cz. 

 Jiří Suchý: Moje souboje a boje, oficiální premiéra dokumentárního filmu o Jiřím Suchém  

 Diskuse s hosty (J. Suchý, J. Vondrák, zástupci Zámek Liteň) 

 Malý koncert J. Suchého 

 Moderátor: Jiří Vejvoda 
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