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 STŘEDA
Bedřich 

Sauna/Architektura požitku – instalace o sauně jako místě setkávání i architektonickém díle 
Galerie Jaroslava Fragnera, do 10. 3. www  .  gjf.cz

 ČTVRTEK
Anežka 

John Mayall – koncert britského hudebníka, průkopníka bluesové hudby 
Divadlo Archa, ve 20:00 www  .  divadloarcha.cz

 

 PÁTEK
Kamil 

Dačické kejklování – krajská postupová divadelní přehlídka
Kulturní dům Beseda v Dačicích, do 5. 3. www  .  dacice.cz

 SOBOTA
Stela 

A pak přišla Mirna –  divadelní zamyšlení Divadla Letí nad generačním střetem matek a dcer 
Vila Štvanice, ve 20:00 www  .  divadlo-leti.cz

 NEDĚLE
Kazimír 

Cesar Millan Live – zábavně vzdělávací show znalce psí duše, známého z National Geographic 
O2 arena, ve 20:00 www  .  o2arena.cz

 PONDĚLÍ
Miroslav 

Jeden svět – festival dokumentárních filmů o lidských právech, letos na téma Umění spolupráce 
Kino Lucerna, do 15. 3. www  .  jedensvet.cz

 

 ÚTERÝ
Tomáš 

Warhol/Warhola – výstava o kořenech, z nichž vzešel jeden z nejznámějších představitelů pop-artu 
Galerie GOAP, do 31. 12. www  .  goap.cz

 STŘEDA
Gabriela 

Třešťské divadelní jaro – soutěžní přehlídka amatérského divadla
Kulturní dům v Třešti, do 17. 3. www  .  trest.cz

 ČTVRTEK
Františka 

Dating v osmi – inscenace o prvním rande, na které si muž i žena donesou svou minulost 
Divadlo v Dlouhé, v 19:00 www  .  divadlovdlouhe.cz

 PÁTEK
Viktorie 

Dechovky 21. století – jednodenní festival dechových kapel
Sokolovna v Žirovnici, ve 20:00 www  .  zirovnice.cz

 SOBOTA
Anděla 

Prague Burlesque Festival – první ročník festivalu varietního umění a burlesky
Kulturní prostor Royal, do 11. 3. www  .  pragueburlesquefestival.com

 NEDĚLE
Řehoř 

Dveře dovnitř – výstava Milana Caise, výtvarníka a hudebníka ze skupiny Tata Bojs
Galerie Villa Pellé, do 26. 3. www  .  villapelle.cz

 PONDĚLÍ
Růžena 

Týden mozku – cyklus přednášek o objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách 
Akademie věd ČR, do 17. 3. www  .  avcr.cz

 ÚTERÝ
Rút/Matylda 

Grafika roku – výstava děl grafické soutěže a laureáta Ceny Vladimíra Boudníka
Clam-Gallasův palác, do 26. 3. www  .  hollar.cz

 STŘEDA
Ida 

Vypsaná fiXa – koncert pardubické skupiny spojený s křestem nového alba
Palác Akropolis, v 19:30 www  .  vypsanafixa.cz
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Výstavní síň Mánes, Praha
2. 3. – 17. 4. 2017
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 ČTVRTEK
Elena/Herbert

Rocky – muzikál o životní šanci a osudové lásce podle slavného boxerského filmu
Kongresové centrum, v 19:00 www  .  rockypraha.cz

 PÁTEK
Vlastimil

Collegium 1704 & Jan Martiník – díla J. D. Zelenky a J. S. Bacha v podání basisty  J. Martiníka
Rudolfinum, v 19:30 www  .  collegium1704.com

 SOBOTA
Eduard 

Car Samozvanec – historické drama o zběhlém mnichovi, který se dostal na ruský trůn 
Národní divadlo moravskoslezské, v 18:30 www  .  ndm.cz

 NEDĚLE
Josef 

Prague Fashion Week – módní akce představující tuzemské tvůrce a mladé talenty 
Obchodní dům Kotva, do 24. 3. www  .  mbpfw.com

 PONDĚLÍ
Světlana 

Malé oči – čtvrtý ročník filmového festivalu na míru dětem všech věkových kategorií
Bio Oko, do 26. 3. www  .  biooko.net

 ÚTERÝ
Radek 

Pražské veduty – výstava grafických pohledů na Prahu z 18. století
Muzeum hlavního města Prahy, do 4. 6. www  .  muzeumprahy.cz

 STŘEDA
Leona 

Emil Brandqvist Trio – koncert jazzového uskupení švédského bubeníka Emila Brandqvista 
Novoměstská radnice, v 19:30 www  .  nrpraha.cz

 ČTVRTEK
Ivona 

FOR HABITAT – veletrh bydlení, stavby a rekonstrukcí, souběžně s veletrhem FOR FURNITURE
Výstaviště v Letňanech, do 26. 3. www  .  forhabitat.cz, www  .  forfurniture.cz

 PÁTEK
Gabriel 

Festival Evolution – festival pro příznivce zdravého a aktivního života 
Výstaviště Praha Holešovice, do 26. 3. www  .  festivalevolution.cz

 SOBOTA
Marián 

Klub českých turistů organizuje pochod Prahou k zahájení oslav 100. výročí vzniku republiky
Různé trasy po Praze s cílem u Národního technického muzea www  .  prahouturistickou.cz

 NEDĚLE
Emanuel 

Lucerna – hra klasika Aloise Jiráska v současném nastudování režisérky Hany Burešové 
Divadlo v Dlouhé, v 18:00 www  .  divadlovdlouhe.cz

 PONDĚLÍ
Dita 

Febiofest – 24. ročník mezinárodní filmové přehlídky hrané tvorby
CineStar Praha, do 31. 3. www  .  febiofest.cz

 ÚTERÝ
Soňa 

Světla, šero a temnoty – výstava českého výtvarného umění 19. století 
Západočeská galerie v Plzni, do 21. 5. www  .  zpc-galerie.cz

 STŘEDA
Taťána 

Kiss Me, Kate – americký komediální muzikál jako divadlo na divadle v rytmu swingu 
Východočeské divadlo Pardubice, v 18:00 www  .  vcd.cz

 ČTVRTEK
Arnošt 

Fun Fatale – mezinárodní festival současného cirkusu, na němž se představí pouze ženy 
KD Mlejn, do 2. 4. www  .  funfatale.cz

 PÁTEK
Kvido 

Už je tady zas – tragikomedie o Adolfu Hitlerovi a současnosti podle německého bestselleru 
Divadlo Na Jezerce, v 19:00 www  .  divadlonajezerce.cz
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Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, 
Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd. 

tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz 
a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

Hrají: E. Burešová, M. Procházková, J. Kopečný, 
R. Tomeš, J. Vojtek, P. Dopita, J. Langmajer, 
S. Tofi , A. Gondíková, I. Jirešová, M. Písařík, 

L. Korbel, J. Nosek, P. Ryšavý, O. Bábor, P. Pecha, 
M. Malinovský, J. Štágr, V. Beneš, V. Zavřel a další.

www.hdk.cz
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 SOBOTA
Hugo 

Třetí prst na levé ruce – Iva Pazderková a Martina Randová v dramatu o dvou sestrách
Divadlo Na Fidlovačce, v 15:00 www  .  fidlovacka.cz

 NEDĚLE
Erika

Mizející poselství – výstava připomínající výtvarníka, ilustrátora a básníka Vojmíra Vokolka  
Východočeská galerie v Pardubicích, do 4. 6.  www  .  pater.cz/vcg

 

 PONDĚLÍ
Richard 

Michael Winslow – vystoupení stand-up komika, známého z filmové série Policejní akademie 
Palác Lucerna, v 19:00 www  .  lucerna.cz

 ÚTERÝ
 Ivana 

Richard Bona – koncert jazzového baskytaristy a  „afrického Stinga“ na festivalu JazzFest Brno 
Janáčkovo divadlo, v 19:30 www  .  jazzfestbrno.cz

 STŘEDA
Miroslava 

Velikonoční trhy – stánkový prodej velikonočního zboží, dárků a dekorací
Staroměstské náměstí, do 23. 4. www  .  trhypraha.cz

 ČTVRTEK
Vendula 

FOR TRAVEL – veletrh zaměřený na rodinné cestování, souběžně s veletrhem AKTIV 55+
Výstaviště v Letňanech, do 9. 4. www  .  for-travel.cz, www  .  aktiv55plus.cz

 

 PÁTEK
Heřman/Hermína 

22. Reprezentační ples na Vinohradech – k tanci hraje Moondance Orchestra a další 
Národní dům na Vinohradech, ve 20:00 www  .  nardum.cz

 SOBOTA
Ema 

Konkurz – hra filmového scenáristy Jeana-Claudea Carrièreho o hercích i lidské existenci 
Divadlo Rokoko, v 17:00  www  .  mestskadivadlaprazska.cz

 NEDĚLE
Dušan 

Opera nás baví – zábavní a vzdělávací program pro děti, tentokrát na téma anglické opery 
Národní divadlo, v 11:00 www  .  narodni-divadlo.cz

 PONDĚLÍ
Darja 

Zahájení Velikonočního jarmarku – zahájení jarmarku, který v Mostě potrvá do 13. dubna
1. náměstí v Mostě www  .  imostecko.cz

 ÚTERÝ
Izabela 

Richard Clayderman – koncert populárních melodií v provedení francouzského pianisty 
Kongresové centrum, ve 20:00 www  .  kcp.cz

 STŘEDA
Julius 

Prague Design Week – 4. ročník přehlídky designérů, módních návrhářů a ateliérů
Tančící dům, do 16. 4. www  .  praguedesignweek.cz

 ČTVRTEK
Aleš 

Velikonoční tradice – představení pro děti i dospělé, spojené s vynášením Morany do Vltavy 
Letní scéna Vyšehrad, do 17. 4. www  .  praha-vysehrad.cz

 PÁTEK
Velký pátek 

Materiál 307 – současné podoby malby na výstavě odkazující k ateliéru UMPRUM
Centrum současného umění DOX, do 8. 5. www  .  dox.cz

 SOBOTA
Anastázie 

In Concerto – komponovaný pořad Davida Uličníka a Jiřího Škorpíka, známých z uskupení 4TET 
Divadlo Hybernia, v 19:30 www  .  hybernia.eu

Duben
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 do 19. 3.   Václav Benedikt 
obrazy

 3. 3. – 2. 4.  Eva Ovečková, Dana Mašková 
textilní tvorba  

 23. 3. – 31. 3.   Febiofest 
plakáty 

 7. 4. – 7. 5.  Karel Jerie  
komiks  

 7. 4. – 7. 5.   Gymnázium Nad Kavalírkou 
výtvarné techniky  

 12. 5. – 4. 6.   Václav Hejna 
obrazy, kresby   

www.galerieportheimka.cz

út až ne 13   –18
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 NEDĚLE
velikonoční

Francesca Pedulla – workshop italské tanečnice o propojení tance s technikou Axis Syllabus 
Studio Alta, do 17. 4. www  .  altart.cz

 PONDĚLÍ
velikonoční 

Superfinále florbalu – vyvrcholení nejvyšších soutěží mužů a žen jedním rozhodujícím zápasem 
O2 arena, v 9:45 www  .  o2arena.cz

 ÚTERÝ
Valérie 

Nejkrásnější české knihy – výstava publikací, které zaujaly porotu v soutěži hodnotící rok 2016 
Památník národního písemnictví, do 28. 5. www  .  pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

 STŘEDA
Rostislav 

Kabaretní revue Wanted – program pěvkyně Dagmar Peckové a přátel na hudbu Kurta Weilla 
Palác Lucerna, v 19:00 www  .  dagmarpeckova.com

 ČTVRTEK
Marcela 

Talk show s Vlastimilem Vondruškou – setkání s českým spisovatelem, historikem a publicistou 
Kulturní centrum Průhon, v 19:00 www  .  pruhon.cz

 PÁTEK
Alexandra 

Panzerballett – koncert německého elektronického ansámblu na festivalu Mladí ladí jazz  
MeetFactory, ve 20:00 www  .  mladiladijazz.cz

 SOBOTA
Evženie 

Poprask v opeře – operní groteska ze zákulisí divadla od Gaetana Donizettiho
Národní divadlo, v 19:00 www  .  narodni-divadlo.cz

 NEDĚLE
Vojtěch 

Finále Plzeň – bilanční přehlídka českých a slovenských filmů se soutěží o Zlatého ledňáčka 
Měšťanská beseda a DEPO2015 v Plzni, do 26. 4. www  .  festivalfinale.cz

 PONDĚLÍ
Jiří 

Praha fotografická – výstava k 21. ročníku soutěžní přehlídky fotografií v Praze a o Praze 
Staroměstská radnice, do 31. 5. www  .  scf.cz

 ÚTERÝ
velikonoční 

Pocta Janu Václavu Stamicovi – koncertní prolog hudebního festivalu Mahler Jihlava 
Kostel Povýšení sv. Kříže v Jihlavě, v 18:00 www  .  mahler2000.cz

 STŘEDA
Oto 

Mig 21 – tradiční jarní koncert české hudební skupiny s frontmanem Jiřím Macháčkem 
Lucerna Music Bar, ve 21:00 www  .  mig21.cz

 ČTVRTEK
Jaroslav 

Komentované prohlídky interiérů od Adolfa Loose v Plzni – prohlédněte si prvorepublikové 
byty navržené světoznámým architektem www  .  adolfloosplzen.cz

 PÁTEK
Vlastislav 

Aj wej-wej: Zákon cesty – instalace, kterou významný čínský umělec připravil pro Veletržní palác 
Národní galerie, do 7. 1. 2018 www  .  ngprague.cz

 SOBOTA
Robert 

Den zvoníků – program pražské arcidiecéze spojený mimo jiné s prohlídkou svatovítských zvonů 
Arcibiskupství pražské, ve 13:00 www  .  apha.cz

 NEDĚLE
Blahoslav 

Lehkost motýlích křídel – výstava exotických motýlů ve skleníku Fata Morgana 
Botanická zahrada v Praze-Troji, do 8. 5. www  .  botanicka.cz
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František Skála v  Jízdárně. Národní galerie 
představuje na  samostatné výstavě tvorbu Františka 
Skály, originálního výtvarníka, sochaře, ilustrátora 
a  „Sklepáka“. Od  10. března do  3. září připomíná jeho 
práce vzniklé od roku 2004 do současnosti. Zakládajícímu 
členovi skupiny Tvrdohlaví a  laureátovi Ceny Jindřicha 
Chalupeckého propůjčila galerie Valdštejnskou 
jízdárnu. Skála, který je znám svou svéráznou poetikou 
a  využíváním různých předmětů a  přírodnin, prostor 
Jízdárny zabydluje „muzeem v muzeu“. 
Trnkova Zahrada 2. Loutkář a  výtvarník Jiří Trnka 
na  začátku 60. let minulého století objevil pro dětské 
čtenáře Zahradu. Dobrodružství pěti kluků ze známé 
knihy mohou nyní prožívat děti i  „ve  skutečnosti“. 
Akademický malíř Jan Trnka, pro něhož jeho otec 
knížku pravděpodobně napsal, a  jeho syn Matyáš 
přetvořili před dvěma lety Zahradu v  „originální 
kybernetoskop“. Nápaditou instalaci popisují jako „stroj 
na legraci a půvabné nesmysly“. Po Písku a Plzni je od  
1. března do 31. května opět k vidění i v Praze. V areálu 
Vltavanů 229 v  Braníku mohou hraví návštěvníci 
nahlédnout do hlavy sádrového trpaslíka nebo se pustit 
do tříkolkové honičky se zlomyslným kocourem.
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 PONDĚLÍ
Svátek práce 

Námluvy – výstava o projevech lásky na venkově v Čechách a na Moravě v 19. a 20. století 
Národopisné muzeum, do 28. 5.  www  .  nm.cz

 ÚTERÝ
Zikmund 

Itamar Borochov Quartet – koncert původem izraelského trumpetisty ovlivněného Brooklynem 
Nuselská radnice, v 19:30 www  .  jmw.cz

 

 STŘEDA
Alexej 

J&T Banka Prague Open – ženský tenisový turnaj s účastí Karolíny Plíškové či Lucie Šafářové 
TK Sparta Praha, do 6. 5. www  .  jtbopen.cz

 ČTVRTEK
Květoslav 

Body The Exhibition – anatomická výstava nabalzamovaných lidských těl 
Výstaviště Praha Holešovice, do 30. 6. www  .  bodyexhibition.cz

 PÁTEK
Klaudie 

Magnetic Festival – klubová show s doprovodem výrazných jmen elektronické hudby 
Výstaviště v Letňanech, v 19:00 www  .  magneticfestival.com

 SOBOTA
Radoslav 

Zahájení lázeňské sezony v Karlových Varech – akce spojená s průvodem a svěcením pramenů
Různá místa v Karlových Varech, do 7. 5. www  .  karlovyvary.cz

 

 NEDĚLE
Stanislav 

Noc věží a rozhleden – zpřístupnění vyhlídek a dalších objektů v netradičním čase
Místa po celé ČR www  .  jcpohadkovekralovstvi.sweb.cz

 PONDĚLÍ
Den vítězství 

Den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně – prohlídka zasedacího sálu a dalších prostor  
Poslanecká sněmovna, od 9:00 do 16:00 www  .  psp.cz

 ÚTERÝ
Ctibor 

Gerhard Richter: A Survey – první retrospektivní výstava německého umělce ve střední Evropě 
Národní galerie, do 3. 9. www  .  ngprague.cz

 STŘEDA
Blažena 

Krakatit – experimentální opera Václava Kašlíka na motivy románku Karla Čapka
Národní divadlo, v 19:00 www  .  narodni-divadlo.cz

 ČTVRTEK
Svatava 

Svět knihy – 22. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu
Výstaviště Praha Holešovice, do 14. 5. www  .  svetknihy.cz

 PÁTEK
Pankrác 

Fanny a Alexander – představení s Emílií Vášáryovou v rámci festivalu Divadelní svět Brno 2017 
Městské divadlo Brno, v 18:00 www  .  divadelnisvet.cz

 SOBOTA
Servác 

Helicopter Show – vrtulníková akce s leteckým dnem pro širokou veřejnost
Letiště v Hradci Králové www  .  helicoptershow.cz

 NEDĚLE
Bonifác 

Sonja Bullaty & Josef Sudek – výstava českoamerické fotografky, učednice Josefa Sudka 
Galerie Josefa Sudka, do 21. 5. www  .  upm.cz

 PONDĚLÍ
Žofie 

Český pivní festival – oblíbený český nápoj z desítek pivovarů a s doprovodným programem 
Letenská pláň, do 27. 5. www  .  ceskypivnifestival.cz

Květen
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 ÚTERÝ
Přemysl

Diana Damrau – koncert německé sopranistky na 72. ročníku hudebního festivalu Pražské jaro 
Rudolfinum, ve 20:00 www  .  festival.cz

 STŘEDA
Aneta

Setkání-Stretnutie – festival současné inscenační tvorby českých a slovenských divadel 
Městské divadlo Zlín, do 20. 5. www  .  setkanizlin.cz

 ČTVRTEK
Nataša 

Cirque Du Soleil – vystoupení slavného cirkusu, které má být poctou kočovné duši 
O2 arena, ve 20:00 www  .  o2arena.cz

 PÁTEK
Ivo 

Muž s hořící hřívou – výstava o vztahu tvorby Emila Filly a surrealismu v letech 1931–1939 
Museum Kampa, do 30. 7. www  .  museumkampa.cz

 SOBOTA
Zbyšek 

Kiss – koncert legendární americké rockové kapely s nezaměnitelnou vizáží 
Výstaviště BVV v Brně, v 19:00 www  .  livenation.cz

 NEDĚLE
Monika 

Jinhyung Park – vystoupení mladého korejského klavíristy na festivalu Pražské jaro 
Rudolfinum, ve 20:00 www  .  festival.cz

 PONDĚLÍ
Emil 

Deep Purple – koncert slavné rockové kapely, na kterém představí novinku inFinite 
O2 arena, ve 20:00 www  .  o2arena.cz

 ÚTERÝ
Vladimír 

Tanec Praha – mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla
Různá místa v Praze, do 22. 6. www  .  tanecpraha.cz

 STŘEDA
Jana 

Depeche Mode – koncert britské kapely v rámci Global Spirit Tour k novému albu
Eden Aréna www  .  livenation.cz

 ČTVRTEK
Viola 

Sněz tu žábu – třetí ročník festivalu francouzského divadla
Studio Alta, do 28. 5. www  .  sneztuzabu.cz

 PÁTEK
Filip 

Divadlo Vizita: Krátká noc – nespoutaná improvizace Jaroslava Duška a jeho hostů 
Divadlo Archa, ve 20:00 www  .  divadloarcha.cz

 SOBOTA
Valdemar 

Ratolest Fest – zážitkový jednodenní program pro rodiny s dětmi od 0 do 14 let
Náplavky Rašínova a Hořejšího nábřeží, v 9:00 www  .  ratolestfest.cz

 NEDĚLE
Vilém 

Rammstein – koncert německé kapely, která se do Prahy vrací po téměř šesti letech  
Eden Aréna www  .  livenation.cz

 PONDĚLÍ
Maxmilián 

Khamoro – festival romské kultury a tradic, s hudebním a tanečním programem i semináři 
Různá místa v Praze, do 3. 6. www  .  khamoro.cz

 ÚTERÝ
Ferdinand 

Wine Prague 2017 – třetí ročník mezinárodního veletrhu s prezentací vín a vinařství 
Výstaviště v Letňanech, do 31. 5. www  .  wineprague.com

 STŘEDA
Kamila 

Zbraň z barev a papíru – výstava válečných plakátů z období první světové války
Zámecká jízdárna v Hluboké nad Vltavou, do 1. 10. www  .  ajg.cz

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Muzeum Jana Bechera se nachází v  Karlových Varech, 
v bývalé továrně na Steinberkách. Ve zrekonstruovaných 
sklepních prostorech mají návštěvníci možnost projít  
se například místy, která spojuje slavný Becherovod, 
seznámit se s  jednotlivými fázemi výroby a  zakoupit si 
ve firemní prodejně produkty firmy Jan Becher či suvenýry.

Muzeum Jana Bechera je otevřeno každý den od  9:00 
do  17:00 hodin. Umožňuje prohlídky jak jednotlivcům, 
tak skupinám hned v několika jazycích.  

Tři vylosovaní výherci se správnými odpověďmi získají 
vstupenky do  muzea pro 2 osoby, s  platností do  konce 
roku 2017. Soutěžit můžete do  15. května 2017. Řešení 
posílejte e-mailem na adresu: soutez@i-prague.info. 
Nezapomeňte uvést telefonický kontakt a adresu.

Soutěž  
s dárkem

Soutěž s Muzeem 
Jana Bechera

Soutěžní otázky: 
1.  V  jakém roce byla postavena továrna na   

Steinberkách, kde se nyní nachází Muzeum 
Jana Bechera a  odkud Becherovka proudila 
do celého světa?

2. Jaké výročí slaví likér v roce 2017?
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Kašny, fontány, studny, dokonce potoky a  rybníky – 
místa, kde lze v Praze narazit na vodu. Připomeňte si 
některá z nich s nálepkou „nej“.

Nejdelší potok 
Pražským územím podle údajů Lesů hl. m. Prahy pro-
téká 99 potoků. Nejspíše nejznámějším a  každopádně 
nejdelším je Botič. Z celkových 34,5 kilometru jeho toku 
připadá 21 kilometrů na Prahu. Jméno mohl Botič získat 
kvůli častému rozvodňování, tedy botění či botnění, je 
ale také možné, že nese název podle  jednoho z  mlýnů 
pod Vyšehradem. Na březích Botiče stávalo zhruba třicet 
mlýnů a díky péči jejich majitelů měl potok velmi čistou 
vodu, kterou používaly místní pivovary k vaření piva.  
Alternativní název říčky odkazuje ale k jinému nápoji – 
Botiči se od  středověku také říkalo Vinný potok (podle 
Údolí viničného, jak se nazývalo Nuselské údolí a dnešní 
Vršovice). Na toto pojmenování dnes odkazuje ulice Nad 
Vinným potokem. 

Nejmenší vodárenská věž
Na  nejmenším pražském ostrově, kousek od  Jirásko-
va mostu, leží nejmenší pražská historická vodárenská 
věž – Malostranská vodárenská věž. Věž se nazývá 
také Petržílkovská a ostrov Petržílkovský. Jméno „zdědily“ 
po  pekaři Janu Petržílkovi, který na  místě kartouzské-

Pražská vodní „nej“
ho kláštera, zničeného během husitských válek, postavil 
mlýn. Právě v  jeho těsném sousedství vybudovala malo-
stranská obec v  roce 1502 vodárnu a dřevěnou vodáren-
skou věž (v druhé polovině 16. století přestavěnou z cihel 
a  kamene). Svému původnímu účelu sloužila pouhých  
34 metrů vysoká věž až do roku 1886. Poté měla různé vyu-
žití, například se stala klubovnou skautské Dvojky, slavného 
oddílu vedeného Jaroslavem Foglarem. Na začátku 90. let 
20. století byla propojena lávkou s vedlejší administrativní 
budovou, Tu, stejně jako vodárenskou věž, využívá nyní 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha. 

Největší rybník
Se svými zhruba 17 hektary výměry je největším rybní-
kem na  území Prahy Velký počernický rybník. Spolu 
s přírodním parkem Klánovice-Čihadla, jehož je součástí, 
tvoří přírodní památku. Park byl založen po  roce 1776, 
vznikl na  zadání hrabat Sweerts-Šporkových přeměnou 
původní ovocné a  okrasné zahrady. Na  území přírodní 
památky se nachází více než 186 druhů cévnatých rostlin 
a  přes 600 druhů živočichů, mnohé z  nich lze označit 
za  vzácné či ohrožené. Významný je počernický rybník 
také pro rozvoj přírodní věd: v 80. letech 19. století zde 
byla zřízena první česká terénní laboratoř a  zároveň 
první hydrobiologická stanice na  světě. Dnes je rybník 
zrekonstruován, jeho obnova byla zahájena v roce 2004.

Voda na Pražském hradě
Pražský hrad si dlouhou dobu vystačil s vodou pouze 
z  místních studní a  pramenů, v  době vlády Karla IV. 
začal ale hledat i nové zdroje v okolí. Do nádrže pod 
Kajetánkou byla sváděna voda z  blízkých potoků 
a  dřevěným potrubím vedena do  kašny pod Starým 
královským palácem. Rostoucí potřeba na Hradě ved-
la k vybudování nového vodovodu za vlády Rudolfa II. 
Voda byla přiváděna ze zhruba 13 kilometrů vzdá-
lených rybníků u obcí Chýně a Hostivice přes dnešní 
Libocký rybník, který sloužil jako královský rezervoár, 
až do  zásobního rybníka v  Bažantnici na  hradním 
území. Autorem tohoto způsobu byl údajně astro-
nom Tycho de Brahe. Na Hradě se systém využíval až 
do dob první republiky. Jako připomínku starých časů 
lze dnes v  hradním areálu obdivovat například Lví 
kašnu na druhém nádvoří, která je jednou z nejstar-
ších v Praze, pochází z druhé poloviny 17. století, nebo 
údajně nejhlubší studnu v Praze na třetím nádvoří, 
její hloubka prý dosahuje až 70 metrů. Zajímavostí je 
také fontána z druhé poloviny 16. století u Letohrád-
ku královny Anny. Říká se jí „zpívající“, protože když 
k  ní člověk přiklekne, může slyšet přes bronzovou 
desku „zpívat“ dopadající vodu. Botič Malostranská vodárenská věž Velký počernický rybník

in
Prague

in
Prag

90
dní v Prazední

365

na
Moravě

s
dětmi

8  



Výročí: Josef Čapek
Výtvarník Josef Čapek trochu zůstává v nezaslouženém 
stínu svého o  tři roky mladšího bratra Karla, i  on ale 
patřil k  výrazným uměleckým osobnostem mezivá-
lečného Československa. Do vínku jim byl oběma dán 
literární i  výtvarný talent – stejně jako jejich sestře 
Heleně, která se stala spisovatelkou. O svých sourozen-
cích napsala vzpomínkový román Moji milí bratři, vyšel 
v roce 1962, rok po její smrti.

Všestranná osobnost 
Josef se narodil 23. března 1887 v Malých Svatoňovicích 
u Trutnova v rodině lékaře. Když mu byly tři roky, rodina 
se přestěhovala do Úpice, kde Josef také vychodil školu. 
Měl prý dvojku z kreslení a psaní, protože kreslil a psal 
příliš tlustě. Přesto se v něm probudil zájem o výtvarné 
umění, který ho neopustil ani při studiu na  tkalcovské 
škole ve  Vrchlabí a  dovedl ho až na  Uměleckoprůmys-
lovou školu v Praze a poté ke studiím v Paříži. Ve městě, 
které přitahovalo na  počátku 20. století tvůrce moder-
ních uměleckých směrů, pobýval necelý rok. Společnost 
mu dělala jeho budoucí manželka, překladatelka Jarmila 
Pospíšilová, a také bratr Karel.
Do  první světové války – kvůli zdravotním problé-
mům – nemusel narukovat ani jeden z nich. Josef se 
po  návratu do  Prahy věnoval mnoha profesím sou-
visejícím s  výtvarným uměním. Kromě toho, že sám 
maloval (byl například členem spolku Mánes nebo 
skupiny Tvrdošíjní), zabýval se výtvarnou kritikou 
a teorií. Pracoval také jako jevištní výtvarník například 
v  Národním divadle, jeho první prací byla kostýmní 
výprava ke hře R.U.R. od Karla Čapka. Oba jsou mimo 
jiné spoluautory alegorické divadelní hry Ze života 
hmyzu a společně vydali také několik sbírek povídek. 
Navíc Josef Karlovi přispěl „přívažkem“ do jeho Deva-

tera pohádek a sám napsal a ilustroval Povídání o pej-
skovi a kočičce. Toto Čapkovo asi nejznámější literární 
dílo vzniklo pro jeho dceru Alenku.
Bratři spolu kromě tvůrčích aktivit sdíleli i  dvojdům 
na pražských Vinohradech. Josefova část zůstává ve vlast-
nictví jeho příbuzných, Karlovu část odkoupila od dědiců 
před pár lety radnice Prahy 10. V tzv. Čapkově vile chce 
v roce 2018 zřídit muzeum, zatím je možné si ji prohléd-
nout virtuálně na  webových stránkách městské části. 
V bývalém letním sídle Karla Čapka „na Strži“ na Příbram-
sku je pak památník, který na konec dubna pro návštěv-
níky připravil nově upravené expozice.

Konec neznámý
Do  života obou bratrů zasáhl nástup Hitlera k  moci 
v  sousedním Německu. Oba ve  své tvorbě upozorňo-
vali na  nebezpečí sílícího fašismu. Karla už gestapo 
zatknout nestihlo, zemřel o Vánocích roku 1938, Josef 
byl zatčen první den druhé světové války – 1. září 1939. 
Byl internován v  několika koncentračních táborech – 
v  Buchenwaldu byl přidělen do  písmomalířské dílny, 
kde se mimo jiné potkal s kubistickým malířem Emilem 
Fillou. Osvobození se bohužel nedožil. Zemřel v táboře 

Bergen-Belsen při epidemii tyfu, zřejmě v  dubnu 
1945. Místo jeho skutečného hrobu není známo,  
symbolický hrob se nachází na pražském Vyšehradě.
Zatím poslední zásadnější výstavou tvorby Josefa Čap-
ka byla v  roce 2009 retrospektiva na Pražském hradě, 
kde patřila k jedné z nejúspěšnějších tamějších výstav 
vůbec. Jeho tvorbu pro děti připomíná do  12. března 
Galerie Středočeského kraje a  nad tím, jak inspiroval 
další umělce, se zamýšlí do 30. dubna Oblastní galerie 
v  Liberci. Samostatná stálá expozice je mu vyhraze-
na v  Muzeu bratří Čapků v  jejich rodišti – v  Malých 
Svatoňovicích. Pro návštěvníky je muzeum přístupné 
od května do října, každý den mimo pondělí. 

Loni nové expozice  
O. Scheinpflugové a F. Peroutky

Letos 29. dubna představujeme 
nově upravenou expozici K. Čapka!

Památník Karla Čapka 
ve Staré Huti

www.capek-karel-pamatnik.cz

in
Prague

in
Prag

90
dní v Prazední

365

na
Moravě

s
dětmi

9  

http://www.capek-karel-pamatnik.cz


Tradiční plavby

ZOO, Slapy, Mělník

Pravidelné plavby

Hodinová plavba, Velká plavba 
Prahou, Plavby do Čertovky,  
Plavba s obědem a večeří, 
Gurmánský zážitek - Sladká Praha

www.paroplavba.cz

PPS_iPrague_64x131.indd   1 23.05.16   18:52
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Při příležitosti prohlídky Pražského 
hradu nezapomeňte poblíž navštívit 
premonstrátský klášter a v něm 
druhou nejstarší klášterní  
knihovnu u nás.
Seznamte se s jednou z nejlépe  
zachovaných historických sbírek 
knih, rukopisů a prvotisků ve střední 
Evropě. Zastavte se nad mapami a glóby 
a užasněte nad jedinečnou výzdobou 
Filosofického sálu, Teologického sálu, 
nad freskami a nad exponáty  
v Kabinetu kuriozit.   
Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
denně 9–12 a 13–17, pokladna tel. 233 107 718

www.strahovskyklaster.cz

Strahovský klášter je nejstarší 
premonstrátský klášter 
v Čechách

S
trah

ovsk
ý k

lášter

Strahov

Nová stálá expozice
na Svatomikulášské městské zvonici

Zpestřete si svou procházku Petřínskými 
sady a objevte jedinečnou venkovní 
kavárnu ve Vlašské ulici 25 v Praze 1. 
V tréninkové kavárně s unikátním 
výhledem na Pražský hrad pracují 
lidé s mentálním postižením. Přijďte 
si od května kromě kávy a poctivého 
domácího štrůdlu vychutnat i koncerty 
pod širým nebem či netradiční piknik 
v Taussigovské zahradě.

kavárna,
která pomáhá

www.cafe-taussig.cz denně 12–19
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Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  
Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  www.facebook.com/NRpraha

Festival delikátních chutí  
25. 3. / poznáte, jak chutná svět   

Novoměstský krajáč  
1. 4. / výrobky z našich regionů  

ČTYRY ROHY / Grafiky / Lukáš Tůma 
3. 3. - 16. 4. / výstava grafických prací

XXIV. PRAGUE
INTERNATIONAL

FILM FESTIVAL 2017
23.3-31.3 PRAHA

za finanční podpory 

Anděl
Černý Most

KC Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6
st a čt 16:00 – 20:00, so 14:00 – 18:00
a kdykoli po telefonické domluvě

tel.: 776 141 531-2, www.popmuseum.cz

 výstava do 30. března
Sedm desetiletí  
s Radimem Hladíkem 
Mistr elektrické kytary

od 6. dubna do 16. září
Zkus se životu dál smát 
Pavel Bobek ve fotografiích  
a dalších dokumentech



  



archivuje / vystavuje /  
informuje / baví
(přijďte si pohrát s hudebními 
nástroji a přístroji)

■ Poloha v srdci Prahy, nádherný výhled ■ 
■ Příjemná atmosféra podtržená tóny klavíru ■ 

■ Delikátní kuchyně šéfkuchaře Dušana Svobody ■
 ■ Vybraná vína, zákusky ■

Legendární Kavárna Slavia dnes?

www.cafeslavia.cz
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Otevírací doba:
út-ne (květen – srpen) 11:00 – 12:30 a 13:00 – 17:00   

Vstupné:
základní 20 Kč, snížené 10 Kč, rodinné 40 Kč

Dostupnost:
Autem na parkoviště u hradu Hněvín, a nebo 

MHD zastávka busu Most, Zahražany, dále pěšky

Alchymista Edward Kelley sedí za katrem 
na mosteckém hradě Hněvíně. 

Navštěvovat do vězení ho chodí jeho žena. 
I tady dělá pokusy, i odsud se pokouší utéci. 

Podaří se mu to? 

Jak dopadl slavný mág a podvodník, kdysi 
oblíbenec samotného císaře Rudolfa II., 

se dozvíte v Alchymistické dílně magistra 
Kelleyho na hradě Hněvíně v Mostě. 

www.imostecko.cz

MOST Alchymista Kelley 
na hradě Hněvín

Vás zve do skanzenu na  
tradiční velikonoční  
výstavu Jaro na vsi,  
doplněnou o bohatý  
doprovodný program  
(soboty a neděle).

18. 3. – 30. 4.  
od  9 do 17 hodin  
denně mimo pondělí

Polabské národopisné muzeum 
289 16 Přerov nad Labem
skanzen@polabskemuzeum.cz
Více na www.polabskemuzeum.cz

Vás zve do skanzenu na  
tradiční velikonoční  
výstavu Jaro na vsi,  
doplněnou o bohatý  
doprovodný program  
(soboty a neděle).

18. 3. – 30. 4.  
od  9 do 17 hodin  
denně mimo pondělí

Informační středisko města Ústí n. L.
Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí n. L.
+420 475 271 700

Ústí nad Labem
Zúčastněte se i Vy každoročního zahájení turistické  
sezóny 2017 v Ústí nad Labem a poznejte tak město,  
které stojí za pozornost.

 • Erbenova vyhlídka • Vaňovský vodopád • Bertino údolí – údolí  
Stříbrnického potoka • Výletní zámeček Větruše • Brána Čech – Porta 
Bohemica • Prohlídky, výlety, zajímavé akce – sledujte informace  
na www.usti-nad-labem.cz

info.stredisko@mag-ul.cz
www.facebook.com/magistratusti

zábavný a poučný komplex pro všechny 
generace s vedenými prohlídkami 

s tematikou tajemství pěstování chmele 
a vaření dobrého piva. 

Chmelový maják s výtahem a originální 3D projekcí / 
Erbovní síň s labyrintem / Klášterní zahrada – relaxační 
prostor s minizoo / Chmelový Orloj / Galerie Sladovna / 

výstava současného umění ze sbírky manželů Zemanových /
 Chmelařské muzeum / Restaurace U Orloje / 

Dětská herna / Pivovar U Orloje 

Představujeme Vám  
Chrám Chmele a Piva v Žatci

Přijeďte do ŽATCE města chmele, města na 
cestě ke Světovému dědictví UNESCO.

facebook: Chrám Chmele a Piva CZ, Žatec 
www.chchp.cz

www.uorloje-zatec.czwww.galeriesladovna.cz
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http://www.polabskemuzeum.cz
http://www.usti-nad-labem.cz
http://www.chchp.cz
http://www.imostecko.cz


 ŠKODA MUZEUM  

ŠKODA Muzeum, Tř. V. Klementa 294, Mladá Boleslav, 
T +420 326 832 038, muzeum@skoda-auto.cz
muzeum.skoda-auto.cz

Zveme Vás na prohlídku 
ŠKODA Muzea i na 
exkurzi do výrobních 
provozů ŠKODA AUTO.

Prohlídky muzea s průvodcem,
exkurze do výrobních provozů
ŠKODA AUTO a cizojazyčný
výklad po předchozím 
objednání.

››   Convoy of Liberty - přehlídka vojenské historické techniky  ‹‹
››   setkání s americkými a belgickými veterány  ‹‹
››   military kempy s druhoválečnou technikou  ‹‹

››   bohatý kulturní program  ‹‹
››   vzpomínkové akty  ‹‹

››   prezentace české armády  ‹‹
››   tématické výstavy  ‹‹

oslavy osvobození Plzně 
americkou armádou
5. – 8. května 2017

www.slavnostisvobody.cz

www.visitplzen.eu

PRVNÍ  
REPUBLIKA 
JEN PRO 
VÁSwww.zamek-mnisek.cz

Zámek v Mníšku pod Brdy

Litomyšl
20. a 21. května

„Šmorny a knedlíky“
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11. VELETRH PRO PLNOHODNOTNÝ 
AKTIVNÍ ŽIVOT

www.aktiv55plus.cz

6.–9. 4. 2017
OFICIÁLNÍ VOZY

AKTIV_+17_64x31.indd   1 13.02.17   13:47
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http://muzeum.skoda-auto.cz
http://www.zamek-mnisek.cz
http://www.gastroslavnosti.cz
http://www.aktiv55plus.cz
http://www.slavnostisvobody.cz


Období jara vybízí k  vycházkám a  výletům, návštěv-
nickou sezonu například znovu zahajují zámky. Při 
jejich prohlídkách lze procházet nejen historií, ale 
i  zahradami a  parky, které po  staletí formovala jak 
příroda, tak člověk.

V první polovině 19. století prošla zahrada výraznější pro-
měnou, o  sto let později začala revitalizace narušených 
částí. Díky rozsáhlé dvouleté rekonstrukci (skončila v roce 
2014) se dnes návštěvníci mohou pokochat Květnou za-
hradou v podobě, jež se blíží úpravě v době jejího vzniku. 
I  Podzámecká zahrada vděčí za  svůj rozkvět biskupu 
Karlovi z Lichtensteinu-Castelkorna. Založena byla ale už 
v  roce 1509, kdy ovšem sloužila především k  pěstování 
zeleniny a ovoce. Během následující staletí byla rozšířena 
na  úctyhodnou plochu 64 hektarů. 17. století přineslo 
přebudování na barokní zahradu, později do parku první 
arcibiskup dosadil množství kuriózních stavebních prvků, 
kupříkladu v řeckém či tureckém stylu. V 19. století prošla 
zahrada proměnou ve stylový krajinářský park, mimo jiné 
zde bylo vybudováno monumentální schodiště. V  sou-
časnosti je zde vysázeno přes 200 druhů vzácných stromů 
z různých částí Evropy, Ameriky i Asie, a zahrada tak slouží 
i pro výuku botaniky a dendrologie.
Podzámecká zahrada je návštěvníkům otevřena celo-
ročně (může být ale z bezpečnostních důvodů uzavřena 
kvůli špatnému počasí), Květnou zahradu si lze projít 
také téměř celý rok, s výjimkou období od 23. ledna do  
8. února. Možná je i prohlídka s průvodcem.

Zámecký park ve Veltrusech
Zámek Veltrusy leží v  blízkosti stejnojmenného města 
v  mělnickém kraji. Ve  své době patřil k  významným 
stavbám vrcholného baroka v  Čechách, a  to zásluhou 
hraběte Václava Antonína Chotka. Zámek nechal vybu-
dovat podle návrhů pražského architekta italského pů-
vodu Giovanniho Battisty Alliprandiho, venkovní sochy 
byly dílem Matyáše Brauna. Podoba veltruského panství 
byla ovlivňována častými povodněmi. Zásadním byl rok 
1714, kdy řeka po vylití z břehů rozdělila les a vytvořila 

Jaro v zahradách
ostrov o  rozloze téměř 300 hektarů. Václav Antonín 
Chotek už při budování zámku (začal vznikat v  roce 
1704) nechal jeho okolí upravit ve  francouzském stylu, 
vyznačujícím se geometrií a pravidelností. Tato úprava 
byla zničena při povodni v roce 1764 a nebyla znova ob-
novena. Od přísně narýsovaných zahrad se už ustupova-
lo, a ve Veltrusech tak po dalších povodních v 80. letech 
18. století byla završena proměna v přírodně krajinářský 
park, který je méně násilně propojen s okolní přírodou. 
Nejvyšší úrovně dosáhla úprava veltruského zámeckého 
parku za  třetího majitele Jana Rudolfa Chotka. Mimo-
chodem velký park založil také na  panství Nové Dvory 
u  Kutné Hory. V  majetku Chotků zůstaly Veltrusy až 
do roku 1945, od druhé poloviny 19. století ale panství 
postupně upadalo. Za druhé světové války zámek obsa-
dila německá armáda, po osvobození ji vystřídala Rudá 
armáda a  poté zámek přešel do  správy státu, nyní ho 
spravuje Národní památkový ústav.
V  roce 2002 byly Veltrusy prohlášeny národní kulturní 
památkou. Ve stejném roce poškodily celý areál povod-
ně, od té doby prochází postupnou revitalizací. 
K zajímavostem veltruského parku patří také daňčí obo-
ra, daňci se zde chovají už od začátku 19. století. Zahléd-
nout lze i další, volně žijící zvěř, především srnky, zajíce 
a bažanty. Komu se rozlehlý areál nechce procházet pěš-
ky, může zvolit projížďku koňským provozem (od dubna 
do září) nebo cykloprohlídku (od května do září).

Zámecké zahrady v Kroměříži
Jedny z  nejkrásnějších zahrad obklopují arcibiskupský 
zámek v Kroměříži. Navíc jsou také, stejně jako zámek, 
od roku 1998 zapsány na seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO.
Květnou zahradu, nazývanou také Libosad, nechal 
vybudovat v  druhé polovině 17. století Karel z  Lich-
tensteinu-Castelkorna. Výsledkem je zahradní dílo 
významné v celoevropském měřítku. V Květné zahradě 
jsou patrné jak pozdně renesanční vlivy, tak inspirace 
barokně klasicistním typem zahrad, jaké jsou k  vidě-
ní například ve  Versailles. Pozornost návštěvníka si 
získávají okrasné prostory, jako pomerančová nebo 
holandská zahrada, kašny, labyrinty, vodní plochy či 
bažantnice. Uprostřed zahrady stojí rotunda, v  níž je 
od  konce 19. století zavěšeno tzv. Foucaultovo kyva-
dlo, potvrzující otáčení země kolem své osy. Impo-
zantní je téměř 250 metrů dlouhá kolonáda s více než 
čtyřicítkou soch antických bohů.
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Okénko do léta
Kam v Praze

Metronome Festival Prague, na kterém  
vystoupí britský hudebník Sting 
 www  .  metronomefestival.cz

Koncert legendární skupiny Beach Boys  
po téměř 50 letech v Praze   www  .  kcp.cz

Populárně naučný Veletrh vědy  www  .  avcr.cz

Rekonstrukce husitské bitvy na Vítkově 
 www  .  praha3.cz

Výstava ke stoleté historii sdružení grafiků 
Hollar v Národním technickém muzeu 
  www  .  hollar.cz

Best Film Fest, přehlídka nejúspěšnějších  
filmů roku www  .  bestfilmfest.cz

Večer Marty Kubišové v Divadle Ungelt  
k ukončení kariéry www .  divadloungelt.cz

Co se chystá mimo Prahu

Oslava 500 let od zahájení výstavby kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě  
 www  .  imostecko.cz

Hradozámecká noc na českých památkách 
 www  .  npu.cz

Divadelní léto pod plzeňským nebem 
 www  .  divadelnileto.cz

Olomoucké barokní slavnosti v historických 
kulisách starobylé Olomouce 
 www  .  baroko.olomouc.eu

Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého  
vydání Zima 2016/2017:  

soutěž s Pantheon production – Chlap na zabití, Únos?! 
Jména výherců najdete na www.i-prague.info.

Soutěž: Řešení úkolů ze strany 7 spolu s kontaktními 
údaji posílejte do 15. května na e-mailovou adresu:  

soutez@i-prague.info

23.–26. 3. 2017
www.pvaexpo.cz

FOR HABITAT
FOR FURNITURE
FOR GARDEN
DESIGN SHAKER
SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE
BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY

OFICIÁLNÍ VOZY

ABITAT_17_SOUBOR_64x30,5.indd   1 16.02.17   15:04

Portál hlavního města Prahy:
www  .  praha.eu 

Tipy na dovolenou a výlety:
www  .  kudyznudy.cz 

www  .  doprirody.com

www  .  vyletnik.cz 

Klub českých turistů:
www  .  kct.cz 

Turistický průvodce po ČR: 
www  .  atlasceska.cz 

Cyklistické trasy ČR: 
www  .  cyklotrasy.cz 

Internetový portál pro volný čas: 
www  .  kdykde.cz 

Informace o jízdních řádech: 
www  .  jizdnirady.cz 

Užitečné  
odkazy

Prague City Tourism:
◗ Staroměstské náměstí 1, Praha 1
◗ Rytířská 12,  Praha 1
◗ Václavské náměstí, roh ul. Štěpánská, Praha 1 
◗ Letiště V. Havla, Terminál 1 a 2, Praha 6

www  .  prague.eu

Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism:
◗ Vinohradská 46, Praha 2
◗ Staroměstské náměstí 5, Praha 1

www  .  czechtourism.cz 

Národní informační centrum pro mládež
◗ Na Poříčí 1035/4, Praha 1

www  .  nicm.cz 

Informační 
střediska

Předprodeje vstupenek
Ticketpro  www  .  ticketpro.cz
Ticket Art vstupenky  .  ticket-art.cz
Ticketportal www  .  ticketportal.cz
Kulturní portál www  .  kulturniportal.cz
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90 dní v Praze 
vydání jaro 2017
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

• uzávěrka tohoto čísla byla 
20. 2. 2017

• uvádíme v té době dostupné 
informace

• změny programů, termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny

Foto: NPÚ, Galerie GOAP, Wikimedia 
Commons, Správa Pražského hradu, Úřad 
MČ Praha – Dolní Počernice, Magistrát hl. 
m. Prahy, Odbor ochrany prostředí MHMP, 
Zahrada 2, Národní divadlo Praha – Patrik 
Borecký, Botanická zahrada hl. m. Prahy  
– Eva Smržová, Prague City Tourism

Sazba: AlineaPrint

Vydavatel: Milan Beniš
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Elektronickou podobu 90 dní v Praze najdete na www.i-prague.info

i
Prague

i
Prag

90
dní v Prazední

365

na
Moravě

s
dětmi

http://www.nickcave.com

