
Praha, srdce Evropy  
Komponované multižánrové oslavy předsednictví České republiky v Radě EU.  
Praha se stává srdcem Evropy  

Program v prostoru u Rudolfina 24. – 26. června 2022 
Program v centru Prahy 24., 30. června a 1. července 2022 

PÁTEK 24. ČERVNA: 
 
9:30 EU pohledem zevnitř: Justin Svoboda + Eva Húsková + Jiří Pospíšil  
Debata na témata: Co znamená předsednictví EU? Co nabízí a přináší EU mladým lidem? Jaká je 
struktura EU? Střípky z Evropského parlamentu  

11:00 EU pohledem zevnitř: Justin Svoboda + Eva Húsková + Jiří Pospíšil  
Debata na témata: Co znamená předsednictví EU? Co nabízí a přináší EU mladým lidem? Jaká je 
struktura EU? Střípky z Evropského parlamentu  

11:00 Evropská kavárna  
Evropská pop-up kavárna s výhledem na Pražský hrad  

14:00 Pražské domy dětí a mládeže  
Výtvarné, technické, poznávací a další aktivity pro děti s tematikou EU - do 18:00  

14:30 Zahájení Herní stezky srdcem Prahy  
Zábavně-naučná hra s prvky příběhu a otázkami, které se týkají zajímavých míst centra Prahy; 
pokračovat bude po celou dobu českého předsednictví 

14:30 Akrobatický balon  
Vzdušná performance akrobatky zavěšené pod heliovým balonem  

15:00 Studio Damúza: Jenovéfa 
Rodinné divadlo 

15:30 Evropský průvod (start na Hradčanském náměstí)  
Hudebně-taneční průvod s vlajkami EU, Ukrajiny a Prahy z Hradčanského náměstí přes Karlův most, 
Mariánské náměstí a Staroměstské náměstí k Rudolfinu  

16:00 Dům zahraniční spolupráce: Jak vycestovat s podporou EU?  
Beseda na témata: Evropský rok mládeže a dobrovolnictví, soutěž DiscoverEU a další možnosti pro 
mladé lidi 

17:30 Evropský průvod (příchod k Rudolfinu) 

17:30 Akrobatický balon 
Vzdušná performance akrobatky zavěšené pod heliovým balonem  

18:00 DJ Gadjo.cz  
DJ, který hledá inspiraci nejen v romské kultuře a procestoval kus světa, vystoupí se speciálním 
evropským setem  

19:30 Iris nejde s Davem  
Koncert dokonalého páru hudebníků plný jazzových i šansonových klasik 



21:00 DJ Gadjo.cz  
DJ, který hledá inspiraci nejen v romské kultuře a procestoval kus světa, vystoupí se speciálním 
evropským setem  

21:30 The Visitors  
Představení unikátních svítících loutek – obyvatel vodního světa   

22:00 Akrobatický balon  
Vzdušná performance akrobatky zavěšené pod heliovým balonem 

SOBOTA 25. ČERVNA:  

11:00 Evropská kavárna 
Evropská pop-up kavárna s výhledem na Pražský hrad 

11:00 Z Dvořákovy síně až na střechu Rudolfina 
Komentovaná prohlídka budovy Rudolfina – další prohlídky ve 12:00, 13:00 a 14:00, nutná rezervace 
do 24. června do 13:00 na webu https://eshop.prague.eu/rudolfinum 

14:00 Pražské domy dětí a mládeže  
Výtvarné, technické, poznávací a další aktivity pro děti s tematikou EU - do 18:00  

14:30 Akrobatický balon  
Vzdušná performance akrobatky zavěšené pod heliovým balonem 

15:00 Studio Damúza: Faust  
Rodiné divadlo  

15:30 Evropský průvod (start na Hradčanském náměstí)  
Hudebně-taneční průvod s vlajkami EU, Ukrajiny a Prahy z Hradčanského náměstí přes Karlův most, 
Mariánské náměstí, Staroměstské náměstí k Rudolfinu 

16:00 Divadlo Minor: Mami, už tam budem?  
Rodinné divadlo 

17:30 Evropský průvod (příchod k Rudolfinu) 

17:30 Akrobatický balon 
Vzdušná performance akrobatky zavěšené pod heliovým balonem 

18:00 EuroBasket 2022 – Česko dribluje! 
Setkání s basketbalovými reprezentanty, kteří se připravují na zářijové Mistrovství Evropy v Praze. 
Vyzkoušejte si své basketbalové dovednosti a vyhrajte dárky nebo vstupenky. 

19:30 Circus Ponorka 
Originální nu-folková one man show – jeden člověk a jedna kytara se pomocí „kouzelných“ krabiček 
promění v celou kapelu  

21:00 Tea Jay Ivo 
Pojem na české DJ scéně, který hlásá, že vintage je cool!  

21:30 The Visitors  
Představení unikátních svítících loutek – obyvatel vodního světa   

22:00 Akrobatický balon  
Vzdušná performance akrobatky zavěšené pod heliovým balonem 

https://eshop.prague.eu/rudolfinum


NEDĚLE 26. ČERVNA: 

11:00 Evropská kavárna 
Evropská pop-up kavárna s výhledem na Pražský hrad 

14:00 Pražské domy dětí a mládeže 
Výtvarné, technické, poznávací a další aktivity pro děti s tematikou EU - do 18:00 

14:30 Akrobatický balon 
Vzdušná performance akrobatky zavěšené pod heliovým balonem 

15:00 Studio Damúza: Turnaj krále Karla 
Rodinné divadlo 

16:00 Divadlo Spejbla a Hurvínka: Vesele se Spejblem a Hurvínkem 
Rodinné divadlo 

16:45 Jak trávit volný čas v Praze? 
Ředitel DDM hl. m. Prahy Libor Bezděk a jeho hosté o volnočasových aktivitách v metropoli  

17:30 Akrobatický balon 
Vzdušná performance akrobatky zavěšené pod heliovým balonem 

18:00 Evropský storytelling 
Justin Svoboda a Jiří Šmirk vyprávějí evropské příběhy 

19:30 The Brownies  
Soul, jazz, blues - a přece je žádná škatulka nedefinuje přesně; různorodost je základní stavební 
kámen této kapely   

21:00 DJ Pierre Urban  
Dlouhodobý moderátor a DJ Radia 1, umělecký kurátor, uvede novinky napříč hudebním spektrem, 
ale i klasický taneční groove 

22:00 Akrobatický balon  
Vzdušná performance akrobatky zavěšené pod heliovým balonem 

ČTVRTEK 30. ČERVNA: 

15:30 Evropský průvod (start na Hradčanském náměstí)  
Hudebně-taneční průvod s vlajkami EU, Ukrajiny a Prahy z Hradčanského náměstí přes Karlův most, 
Mariánské náměstí, Staroměstské náměstí a na Mariánské náměstí 

16:50 V.O.S.A. Theatre: Výprava za lvím srdcem (start na Mariánském náměstí) 
Majestátní loutka lva spolu s loutkami létajících sokolů se připojí k Evropskému průvodu na poslední 
část z Mariánského náměstí na Staroměstské náměstí a zpět 

17:20 Evropský průvod (příchod k Mariánskému náměstí) 

19:30 V.O.S.A. Theatre: Výprava za lvím srdcem (start na Mariánském náměstí) 
Majestátní loutka lva spolu s loutkami létajících sokolů projdou z Mariánského náměstí na 
Staroměstské náměstí a zpět 

21:30 V.O.S.A. Theatre: Výprava za lvím srdcem (start na Mariánském náměstí) 
Majestátní loutka lva spolu s průvodem The Visitors projdou z Mariánského náměstí na Staroměstské 
náměstí a zpět 



21:30 Průvod The Visitors (start na Mariánském náměstí) 
Průvod velkých svítících loutek představujících obyvatele vodního světa projde z Mariánského 
náměstí na Staroměstské náměstí, poté přes Karlův most na Kampu a zpět 

PÁTEK 1. ČERVENCE: 

15:30 Evropský průvod (start na Hradčanském náměstí)  
Hudebně-taneční průvod s vlajkami EU, Ukrajiny a Prahy z Hradčanského náměstí přes Karlův most, 
Mariánské náměstí, Staroměstské náměstí až na Mariánské náměstí 

16:50 V.O.S.A. Theatre: Výprava za lvím srdcem (start na Mariánském náměstí) 
Majestátní loutka lva spolu s loutkami létajících sokolů se připojí k Evropskému průvodu na poslední 
část z Mariánského náměstí na Staroměstské náměstí a zpět 

17:20 Evropský průvod (příchod na Mariánské náměstí) 

19:30 V.O.S.A. Theatre: Výprava za lvím srdcem (start na Mariánském náměstí) 
Majestátní loutka lva spolu s loutkami létajících sokolů projdou z Mariánského náměstí na 
Staroměstské náměstí a zpět 

21:30 V.O.S.A. Theatre: Výprava za lvím srdcem (start na Mariánském náměstí) 
Majestátní loutka lva spolu s loutkami létajících sokolů projdou z Mariánského náměstí na 
Staroměstské náměstí a zpět 

 

 

 

 
 


