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Červen

1 neděle
Laura 

Čtyřlístek na Chvalském zámku – výstava pro děti i dospělé 
Chvalský zámek, do 15. 6. www  .  chvalskyzamek.cz

2 pondělí
Jarmil 

Kabaret z kufru – mužské vokální kvarteto QVoX – kocourkovský hudebně scénický žert  
s texty V+W, národní technické muzeum, v 18.00 www  .  festival.cz

 

3 úterý
Tamara 

Piš, Kafka, piš – obnovená premiéra představení divadla Sklep
la Fabrika, v 19.30 www  .  franzkafka-soc.cz

4 Středa
Dalibor 

Kancl – první divadelní uvedení kultovního seriálu BBC 
divadlo rokoko, v 19.00  www  .  mestskadivadlaprazska.cz

5 čtVrtek
Dobroslav 

Cesta – skupinová výstava na téma cesty představuje tvorbu současných autorů 
MeetFactory, 5. 6. – 24. 8. www  .  meetfactory.cz

6 pátek
Norbert 

Divadalní svět Brno – 5. ročník mezinárodního divadelního festivalu 
různá místa v Brně, 6. – 13. 6. www  .  divadelnisvet.cz

 

7 SoBota 
Iveta/Slavoj 

Běh pro gorily – 5. ročník charitativní akce na podporu goril ve volné přírodě 
start na Hradčanském nám., cíl na nám. republiky, ve 14.00 www  .  behprogorily.cz

8 neděle
Medard 

Pražské primátorky – tradiční  závody veslic v centru prahy
Vltava, 6. – 8. 6. www  .  primatorky.cz

9 pondělí
Stanislava 

Lásky paní Katty – úžasná Jiřina Bohdalová v titulní roli tragikomické hry 
irského dramatika Briana Friela, divadlo na Jezerce, v 19.00 www  .  divadlonajezerce.cz

10 úterý
Gita 

Jiří Kovanda proti zbytku světa – výstava starších i současných děl 
dům fotografie, do 15. 6. www  .  ghmp.cz

11 Středa
Bruno 

Praha Liboru Peškovi – světoznámému dirigentovi bude na slavnostním koncertě uděleno 
čestné občanství hl. m. prahy, obecní dům, Smetanova síň, v 10.00 a v 19.30 www  .  fok.cz

12 čtVrtek
Antonie 

Anežka chce tančit – divadelní představení s tancem pro děti
Minor, v 18.00 www  .  minor.cz

13 pátek
Antonín 

Česká filharmonie a dirigent Valerij Gergijev – program sestavený výhradně ze skladeb 
ruských autorů, rudolfinum, v 19.30 www  .  ceskafilharmonie.cz

14 SoBota
Roland 

Pražská muzejní noc 2014 – muzea a galerie otevřou své dveře návštěvníkům  
v netradičním čase, různá místa v praze, 19.00 – 1.00 www  .  prazskamuzejninoc.cz

15 neděle
Vít 

Příhody lišky Bystroušky – opera l. Janáčka v rámci festivalu Smetanova litomyšl 
II. zámecké nádvoří, litomyšl, ve 20.00 www  .  festival.smetanovalitomysl.cz
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Odhalte  tajemství plzeňských 
památek i OsObnOstí!
každOu sObOtu / Od 15:30 hOd.
(od 7. června do 27. září 2014)
Sraz před infocentrem na náměstí Republiky 41
(prodej vstupenek na prohlídky v infocentru)

TurisTické informační cenTrum
nám. Republiky 41, Plzeň
tel.: + 420 378 035 330
e-mail: info@visitplzen.eu

www.visitplzen.euEvropské hlavní město kultury 2015
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pondělí
Zbyněk

Obrazy – balet – roztančené obrazy v doprovodu jazzové kapely 
divadlo kolowrat, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

úterý
Adolf 

René Pape – přední německý basista vystoupí s českým národním symfonickým orchestrem  
obecní dům, Smetanova síň, v 19.30 www  .  obecnidum.cz

Středa
Milan 

30. Skupova Plzeň – soutěžní bienále českého profesionálního loutkového  
a alternativního divadla, plzeň, 15. – 19. 6. www  .  divadloalfa.cz

čtVrtek
Leoš 

Slavnostní otevření zámku v Roztokách u Prahy – po generální rekonstrukci  
a s novými expozicemi, roztoky u prahy, ve 14.00 www  .  muzeum-roztoky.cz

pátek
Květa 

Lusófona – festival kultury portugalsky mluvících zemí
písecká brána, ladronka, 20. – 22. 6. www  .  institutocamoes-praga.cz

SoBota
Alois 

Dyzajn market – prodejní výstava autorské tvorby více než 250 tvůrců a designérů 
piazzeta národního divadla, 10.00 – 20.00 www  .  dyzajnmarket.com

neděle
Pavla 

Rozloučení – Písně Pavla Bobka – zakončení festivalu Vyšehraní 
letní scéna na Vyšehradě, v 16.00 www  .  vysehrani.cz

pondělí
Zdeňka 

Vidím nevidím – rodinné představení laterny magiky v režii Marie procházkové 
nová scéna, v 10.00 www  .  novascena.cz

úterý
Jan 

Japonismus v českém umění – výstava představuje japonské inspirace  
ve výtvarném umění na přelomu 19. a 20. století, Salmovský palác, do 7. 9. www  .  ngprague.cz

Středa
Ivan 

Buena Vista Social Club – show hudební legendy z Havany
kongresové centru praha, ve 20.00 www  .  praguewelcome.cz

čtVrtek
Adriana

Tanec Praha 2014 – v rámci festivalu vystoupí kanadský soubor Compagnie Marie Chouinard 
Hudební divadlo karlín, v 19.00 www  .  tanecpraha.cz

pátek
Ladislav 

Mezinárodní folklórní festival Strážnice 2014 – 69. ročník festivalu,  
účinkují domácí soubory i hosté z blízkých i vzdálených zemí, Strážnice, 26. – 29. 6. www  .  nulk.cz

SoBota
Lubomír

Hraj kapelo, hraj – 18. mezinárodní festival české a moravské dechovky  
křižíkova fontána, 28. a 29. 6. www  .  krajanka.eu

neděle
Petr a Pavel 

Mikulášovy prázdniny – hravá letní komedie z prostředí stanového tábora pro děti i jejich rodiče 
divadlo v Celetné, v 17.30 www  .  divadlovceletne.cz

pondělí
Šárka 

Hot Line fusion – koncert jazzové kapely 
agharta Jazz Centrum, ve 21.00 www  .  agharta.cz
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Musica Orbis:
Mládí, elán a pětinásobná 
držitelka Grammy  
Dawn Upshaw

od května probíhající 2. ročník 
koncertního cyklu nabízí ještě 
pět večerů, na kterých se před-
staví zahraniční, převážně mlá-
dežnické orchestry a soubory.

V červnu se odehrají dva 
prémiové koncerty v ru-
dolfinu a návštěvníci se mohou těšit na jedinečné 
zážitky. Ve středu 18. 6. vystoupí Pittsburgh Youth 
Symphony Orchestra s programem zahrnujícím 
díla česká (Smetana, dvořák) i zahraniční (Copland, 
Gliére, Mahler, rimskij-korsakov). Se studenty jedné 
z nejlepších hudebních škol USa, Bard College Con-
servatory, zazpívá poprvé v české republice v sobotu 
21. 6. světoznámá sopranistka Dawn Upshaw, 
pětinásobná držitelka Grammy, jež má na kontě více 
než 300 vystoupení v Metropolitní opeře. tento večer 
bude vrcholem celého letošního cyklu. 

dále se 3. července představí orchestr California 
Youth Symphony a den nato Eton Symphony  
Orchestra z elitní britské chlapecké školy. Celý cyklus 
uzavře 15. července dvořákova Stabat Mater v podá-
ní 150 členného sboru Chorus of Westerly z USa, 
za doprovodu profesionálního komorního orchestru 
Virtuosi Pragenses.

Vstupenky jsou k dostání v obvyklých předprodejích. 
Více informací o koncertech a možnosti zvýhodněné-
ho vstupného najdete na webové adrese cyklu.

www  .  concert.cz/musicaorbis
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Červenec

1 úterý
Jaroslava 

Valmont – komorní inscenace na pomezí tanečního divadla a činohry,  
účinkuje soubor Baletu národního divadla, Stavovské divadlo, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

2 Středa
Patricie

Bob Dylan and his Band – zpěvák představí své poslední album tempest 
i další skladby své dlouholeté kariéry, o2 arena, ve 20.00 www  .  o2arena.cz

 

3 čtVrtek
Radomír 

Politické karikatury – kreslený humor 
Galerie portheimka, 1. 7. – 1. 8. www  .  galerie-portheimka.cz

4 pátek
 Prokop 

49. MFF Karlovy Vary – zahájení prestižního mezinárodního soutěžního filmového festivalu  
karlovy Vary, 4. – 12. 7. www  .  kviff.com

5 SoBota
státní svátek 

Promenádní koncert – zahraje ústřední hudba armády čr  
Zahrada na Valech , pražský hrad, v 10.15 www  .  kulturanahrade.cz

6 neděle
státní svátek 

Mlynářské slavnosti 2014 – písně a tance za zvuku dobových nástrojů, ochutnávka chleba 
areál rudrova mlýna v ratibořicích – Babiččině údolí, od 10.00 www  .  zamek-ratiborice.cz

 

7 pondělí
Bohuslava

Requiem – osudové Mozartovo dílo v unikátním provedení Varna International orchestra  
obecní dům, Smetanova síň, ve 20.00 www  .  obecnidum.cz

8 úterý
Nora 

Třeboňská nocturna – slavnostní zahájení 11. ročníku mezinárodního festivalu klasické hudby 
třeboň, 7. – 12. 7. www  .  trebonskanocturna.cz

9 Středa
Drahoslava

Antonín Dvořák a vlaky – výstava představující velkou lásku slavného skladatele 
Muzeum antonína dvořáka, do 29. 3. 2015 www  .  nm.cz

10 čtVrtek
Libuše/Amálie

Vysočina Fest – multižánrový kulturní festival, vystoupí např. t. klus, čechomor,  
Chinaski, d. koller, Mig 21 a další, amfiteátr Jihlava, 10. – 12. 7. www  .  vysocinafest.cz

11 pátek
Olga 

Země černých faraonů – výstava z dějin starověké núbie 
náprstkovo muzeum, do 12. 10. www  .  nm.cz

12 SoBota
Bořek 

Cave Beat 2014 – v největším českém jeskynním dómu vystoupí duo Stephan Micus (de)  
a ondřej Smeykal (čr), kateřinská jeskyně, Blansko, v 18.00 www  .  cave-beat.org

13 neděle
Markéta 

Muzeum hraček ve Starém purkrabství – k vidění je zde bezpočet historických  
epropských a amerických hraček, pražský hrad, v sezóně denně 9.30 – 17.30 www  .  ivansteiger.de

14 pondělí
Karolína 

Příběh pokračuje. Přírůstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994 – 2014 
Galerie roberta Guttmanna, do 3. 8. www  .  jewishmuseum.cz

15 úterý
Jindřich

Natalie Cole – koncert devítinásobné držitelky Grammy 
Státní opera, ve 20.00 www  .  narodni-divadlo.cz
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VĚTŠÍ 
NEŽ MALÉ 
MNOŽSTVÍ LÁSKY

HUDBA/LIBRETO

KOLLER  KODYM  DVOŘÁK  P. B. CH. / BELKO

HITY SKUPINY LUCIE - MUZIKÁL

Pokladna divadla Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666 
a v obchodní odd. tel.: 221 868 777, e-mail: objednavky@hdk.cz
www.hdk.cz

Hlavní mediální partner

KAŽDÝ SI VYBERE!

Generální partner
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16 Středa
Luboš

Shirley Valentine – one woman show Simony Stašové 
divadlo aBC, v 19.00 www  .  mestskadivadlaprazska.cz

17 čtVrtek
Martina

Bohemia Jazz Fest – festival začíná v praze a pokračuje v dalších českých městech 
Staroměstské náměstí, 15. – 17. 7. www  .  bohemiajazzfest.cz

18 pátek
Drahomíra 

Colours of Ostrava – multižánrový mezinárodní hudební festival 
areál dolních Vítkovic v ostravě, 17. – 20. 7. www  .  colours.cz

19 SoBota
Čeněk 

Vladimír Kopecký – výstavní projekt představující různorodou umělcovu tvorbu 
Museum kampa, do 7. 9. www  .  museumkampa.cz

20 neděle
Ilja 

Paul Anka – světoznámý kanadský zpěvák a autor hitů diana, My Way nebo this is It   
kongresové centrum praha, ve 20.00 www  .  jvsgroup.cz

21 pondělí
Vítězslav 

Kurtizána – představení plné romantiky a vtipu, hrají Ch. poullain, I. orozovič a r. rázlová 
letní scéna divadla Ungelt na Hradčanech, ve 20.00 www  .  letniscena.cz

22 úterý
Magdaléna

Tóny Chodovské tvrze – koncert letní hudební slavnosti 
nádvoří Chodovské tvrze, ve 20.00 www  .  chodovskatvrz.cz

23 Středa
Libor 

Bohuslav Reynek – výstava grafiky a malby 
Valdštejnská jízdárna, do 31. 7. www  .  bohuslavreynek.com

24 čtVrtek
Kristýna 

Keb´Mo´Band – světový bluesový kytarista v tuzemské premiéře 
Španělský sál pražského hradu, ve 20.00 www  .  kulturanahrade.cz

25 pátek
Jakub  

40. Letní filmová škola – největší nesoutěžní filmový festival v české republice 
Uherské Hradiště,  25. 7. – 2. 8. www  .  lfs.cz

26 SoBota
Anna 

Jana Koubková Quartet – vystoupení české jazzové zpěvačky s kapelou 
Jazzboat, nástupiště č. 5, čechův most, ve 20.30 www  .  jazzboat.cz

27 neděle
Věroslav

Josef Šíma – Ztracený ráj – výstava grafiky a přípravných kreseb
nG Veletržní palác, do 17. 8. www  .  ngprague.cz

28 pondělí
Viktor 

Aspects of Alice – klasické černodivadelní představení na motivy alenky v říši divů  
divadlo ta Fantastika, v 19.30 a 21.00 www  .  tafantastika.cz

29 úterý
Marta

Don Giovanni – Prague 2014 – stagiona opery Mozart 
Stavovské divadlo, ve 20.00 www  .  dongiovanniprague.cz

30 Středa
Bořivoj 

Jan Kubíček – retrospektivní výstava představitele českého konstruktivismu 
Městská knihovna, do 10. 8. www  .  ghmp.cz

31 čtVrtek
Ignác 

Bratři Ebenové – koncert v rámci festivalu Valašské divadelní léto 2014 
amfiteátr na stráni, rožnov pod radhoštěm, v 19.00 www  .  valasskedivadelnileto.cz
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Ve Veletržním paláci najdete unikátní soubor českého 
i zahraničního moderního a současného umění  
ze sbírek národní galerie v praze. kolekce francouz-
ského umění (pablo picasso, auguste renoir, Vincent 
van Gogh a další) zde letos slaví 90 leté výročí.  
na nové krátkodobé výstavě Vivat musica! uvidíte 
hudbou inspirované obrazy Františka kupky, emila 
Filly a mnoha dalších autorů od renesančních po  
současné, jedinečnou Hudební laboratoř a interaktiv-
ní hudební exponáty. Samotná budova Veletržního 
paláce je pro národní galerii klíčová. Série výstav, 
diskuzí, workshopů a dalších akcí letos připomínají 
výročí požáru tohoto klenotu české funkcionalistické 
architektury.

1.  Kolik let letos uplynulo od požáru Veletržního 
paláce, v němž je nyní umístěna Sbírka  
moderního a současného umění  
Národní galerie v Praze? 

2.  Jak se jmenuje aktuální  
výstava ve Veletržním paláci,  
která toto výročí připomíná? 

pokud správně odpovíte na výše uvedené otázky 
a budete mezi 5 vylosovanými, vyhrajete čestnou 
vstupenku pro dvě osoby do jednoho z objektů 
Národní galerie v Praze s platností do konce roku. 
Odpovědi posílejte do 1. srpna 2014 e-mailem  
na adresu soutez@i-prague.info.
Nezapomeňte uvést svou poštovní adresu.

Soutěž  
s dárkem

Soutěž  
s Národní  
galerií  
v Praze
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Srpen

1 pátek
Oskar 

Vášeň, sen a ideál – výstava české secesní plastiky 
Zámek troja, do 2. 11. www  .  ghmp.cz

2 SoBota
Gustav 

Slunce v nás – výstava prací klientů sociálně terapeutických dílen domova Maxov 
Muzeum hl. města prahy, do 31. 8. www  .  muzeumprahy.cz

 

3 neděle
Miluše 

Neutral Milk Hotel – koncert indie rockové kapely 
MeetFactory, ve 20.30 www  .  meetfactory.cz

4 pondělí
Dominik 

Happy Mondays – vstup do Zoo za korunu pro žirafy (ženy nad 185 a muže nad 200 cm) 
Zoo, každé srpnové pondělí www  .  zoopraha.cz

5 úterý
Kristián 

Fenomén B…..! – výstavní projekt ke 130. výročí založení keramické školy v Bechyni 
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, do 28. 9. www  .  ajg.cz

6 Středa
Oldřiška 

Grácie a majestát – letní slavnosti staré hudby 
Španělský sál pražského hradu, v 19.30 www  .  kulturanahrade.cz

 

7 Středa
Lada 

Desátý jazzový večer aneb možná vykvete i viktorie královská – jazz 
dobové oblečení vítáno, Botanická zahrada přF MU, Brno, v 18.00 www  .  sci.muni.cz

8 pátek
Soběslav 

Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan – výstava k 100. výročí 
umělcova narození, letohrádek Hvězda, do 31. 8. www  .  pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

9 SoBota
Roman 

Michal na hraní – dětské představení Michala nesvadby 
Zámecký amfiteátr, Buchlovice, v 15.00 www  .  kouzelnaskolka.cz

10 neděle
Vavřinec 

Spojeni svazkem manželským – spojeni stejným osudem – z cyklu výstav  
ke stému výročí první světové války, Zámek konopiště, do 31. 10. www  .  velkavalka.cz

11 pondělí
Zuzana 

Zdravý nemocný – představení z cyklu Metropolitní léto hereckých osobností 2014,  
hrají karel roden, Jana krausová a další, letní scéna Vyšehrad, ve 20.00 www  .  studiodva.cz

12 úterý
Klára 

Let´s Swing It! – swingový orchestr Fats Jazz Band z Bratislavy vystoupí  
v rámci novoměstského letního festivalu 2014, novoměstská radnice, ve 20.00 www  .  nrpraha.cz

13 Středa
Alena 

Zkrocení zlé ženy – letní shakespearovské slavnosti
nejvyšší purkrabství pražského Hradu, ve 20.30 www  .  shakespeare.cz

14 čtVrtek
Alan 

Flora Olomouc – mezinárodní zahradnická výstava a veletrh 
Výstaviště Flora olomouc, 14. – 17. 8. www  .  flora-ol.cz

15 pátek
Hana 

Festival Živá ulice – Plzeňská setkání – v rámci letního festivalu vystoupí oblíbená  
pražská skupina Vložte kočku, anděl café stage (U Branky), plzeň, ve 20.00 www  .  zivaulice.eu
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TRVALE 
nejlevnější vstupné = 0 Kč!

ADRESA: 
Štěpánská 47, 
100 00 Praha 1
info@galerie1.cz

ÚT-PÁ   10-12 | 13-18
SO          10-14

VÝSTAVNÍ PROSTOR MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1,
KTERÝ SLOUŽÍ PŘEDEVŠÍM ZAČÍNAJÍCÍM UMĚLCŮM

„Prostory v Galerii 1, které jsou 
součástí radnice, přímo vybí-
zejí k tomu, abychom v nich 
představovali něco pěkného, 
nejen razítka a další takzva-
nou úředničinu.“ 

Oldřich Lomecký
starosta MČ Praha 1

jsou 
bí-
h 

ho, 
a-

WWW.GALERIE1.CZ
WWW. FACEBOOK.COM/GALERIE1.CZ

in
Prague

in
Prag

90
dní v Prazední

365

na
Moravě

s
dětmi

http://www.galerie1.cz


16 SoBota
Jáchym

Klasika pod hvězdami – Nabucco – klasická opera v open air provedení 
terasa Jízdárny pražského hradu, 15. a 16. 8. ve 20.00 www  .  kulturanahrade.cz

17 neděle
Petra

Letní Letná – 11. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla 
letenské sady, 17. 8. – 2. 9. www  .  letniletna.cz

18 pondělí
Helena 

Smrt kmotříčka – výstava zaměřená na umělecké ztvárnění smrti 
české muzeum hudby, do 23. 2. 2015 www  .  nm.cz

19 úterý
Ludvík 

Tři v háji – komedie o vztazích během krize středního věku 
letní scéna Harfa, střecha oC Galerie Harfa, ve 20.00 www  .  letniscenaharfa.cz

20 Středa
Bernard 

Zapřažená krása: kočáry, saně a nosítka – výstava věnovaná historickým dopravním 
prostředkům 18. – 20. stol., Jízdárna pražského hradu, 20. 8. – 19. 10. www  .  hrad.cz

21 čtVrtek
Johana 

Průhonické jiřinky – výstava květin  
dendrologická zahrada průhonice, 12. 8. – 28. 9. www  .  dendrologickazahrada.cz

22 pátek
Bohuslav 

Hip Hop Kemp 2014 – největší hiphopová přehlídka ve střední a východní  evropě 
Festivalpark  Hradec králové, 21. – 23. 8. www  .  hiphopkemp.cz

23 SoBota
Sandra 

České hrady 2014 – tradiční  letní kulturní festival tento víkend zavítá na Bezděz 
Bezděz, 22. – 23. 8. www  .  ceskehrady.cz

24 neděle
Bartoloměj 

Nečekané dědictví: Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý … – konec výstavy 
konírna paláce kinských, do 24. 8. www  .  ngprague.cz

25 pondělí
Radim 

Orientální koberce z hradů a zámků – výstava koberců ze všech koutů světa 
konírna Císařského paláce, karlštejn, do 30. 9. www  .  hradkarlstejn.cz

26 úterý
Luděk 

Lesní slavnosti divadla 2014 – Spříznění volbou – představení dejvického divadla 
lesní amfiteátr v řevnicích, ve 20.00 www  .  dejvickedivadlo.cz

27 Středa
Otakar 

Filmová hudba ve Valdštejnské zahradě – mimořádný koncert Symfonického orchestru  
hl. m. prahy Fok, Valdštejnská zahrada, v 17.00, vstup volný www  .  fok.cz

28 čtVrtek
Augustýn 

Legendy magické Prahy – inscenace laterny magiky s prvky černého divadla v režii J. Srnce 
nová scéna, ve 20.00 www  .  narodni-divadlo.cz

29 pátek
Evelína 

Země Živitelka 2014 – tradiční veletrh a výstava o zemědělství, pěstitelství a zahradnictví 
Výstaviště české Budějovice, 28. 8. – 2. 9. www  .  inbudejovice.cz

30 SoBota
Vladěna 

We run Prague – běžecký závod na trase 10 km 
Žluté lázně, v 14.00 www  .  zlutelazne.cz

31 neděle
Pavlína 

Dostihový den – 69. St. leger 
dostihové závodiště praha – Velká Chuchle, ve 14.00 www  .  velka-chuchle.cz
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příběhy hrdinů milovaných generacemi dětí, jejichž 
sledování zaručeně neprobouzí agresivitu ani noční 
můry, jsou nyní kdykoliv ke zhlédnutí na IVIU  
– prvním online kině v české republice s legálním 
obsahem dostupným zdarma. IVIo od dubna rozšířilo 
svoji filmovou knihovnu – k radosti dětí i jejich  
rodičů – o desítky večerníčkových seriálů. rodiče tak 
už nemusí dlouze pátrat v televizním programu nebo 
nelegálně stahovat z internetu. Stačí pár kliknutí!
Malí i velcí fanoušci večerníčků tak mají k dispozici 
ty své oblíbené téměř kdykoliv - počínaje klasickým 
čapkovým večerníčkem o pejskovi a kočičce, mis-
trovsky vyprávěném karlem Högrem, přes krtkova 
dobrodružství Zdeňka Milera, ladova kocoura Mikeše, 
nezapomenutelný seriál Břetislava pojara pojďte 
pane, budeme si hrát, karafiátovy Broučky, až třeba 
po Macourkovy seriály z novější doby Macha  
a Šebestovou a Žofku a její dobrodružství. 

www  .  ivio.cz

Večerníčky online
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Co se děje v Praze

Geopark Spořilov
Geopark se nachází v areálu Geofyzikálního ústavu 
aV čr v praze na Spořilově a je volně přístupný 
veřejnosti z ulice Jihozápadní IV od 9 do 18 hodin. 
V současnosti geopark shromažďuje více než  
40 horninových vzorků. obecně dosud málo známý, 

ale velmi zajímavý geopark nejenom představuje ve-
řejnosti rozmanitost a krásu hornin, které tvoří český 
masív, tedy geologickou jednotku zaujímající většinu 
území naší vlasti, ale především umožňuje návštěvní-
kům získat představu o příčinách a způsobech vzniku 
hornin. nejdůležitější horninové typy, které jste téměř 
jistě ještě nikde v takové podobě neviděli, si v parku 
můžete prohlédnout a také si je doslova osahat. 
 www  .  ig.cas.cz

Pošta za Velké války: Píšu vám z fronty…
pražská výstava je součástí širšího cyklu výstav nazva-
ného Velká válka, kterého se vedle poštovního muzea 
praha účastní i národní technické muzeum, Vojenský 
historický ústav v praze, technické muzeum v Brně, 
Moravské zemské muzeum, Zámek konopiště a Muze-
um města Brna. V poštovním muzeu vás výstava přene-
se do doby před sto lety prostřednictvím rekonstrukce 
fungování tehdejší c. k. polní pošty, dobových foto- 
grafií, poštovních známek, malovaných pohlednic  
i dopisů z fronty. www  .  postovnimuzeum.cz

Přehlídková vystoupení Hradní stráže
atraktivní vystoupení příslušníků Hradní stráže  
se konají na III. nádvoří pražského hradu ve dnech  
4. a 27. června a 6. srpna, vždy ve 14 hodin. Během 
exhibice příslušníci jednotky předvedou své dovednosti 
při manipulaci s ceremoniálními zbraněmi, mj. chromo-
vanou puškou vz. 52/57 či s kordem vz. 2001. tradiční 
– a velmi efektní – součástí choreografie je skupinová 
jízda na motocyklech BMW využívaných Hradní stráží 
například při doprovodech státních návštěv. přehlídko-
vé vystoupení včetně hudebního doprovodu v podání 
Hudby Hradní stráže potrvá asi 40 minut a vstup na něj 
bude zdarma. www  .  hrad.cz

Divadelní Odysea
Jedna loď plná umělců z nejrůznějších koutů evropy, 
více než třicet divadelních představení - z toho tři 
premiérová. to je náklad, který do prahy v létě přive-
ze nový mezinárodní projekt odysea. počínaje 20. 7. 
obsadí festival na deset dní tři pražské scény – diva-
dlo Hybernia, loď tajemství divadla bratří Formanů 
a cirkusovou arénu souboru Sacra Circus, která vyros-
te v Zítkových sadech u pražské náplavky. program 
odysey nabídne jak vynikající zahraniční soubory, 
tak špičky domácí scény. www  .  odysea.pro
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Městské informační centrum
T. G. Masaryka 499, 272 01 Kladno

infocentrum@mestokladno.cz
www.mestokladno.cz

KladensKé dvorKy 2014
Zveme vás na 32. ročník tradičně netradiční akce 

Kladenské dvorky! Uvidíte zajímavosti z dílen sochařů, 
malířů a dalších umělců, kteří svá díla vystavují na 

dvorkách pod širým nebem. Kromě toho zahrají Mňága 
a Žďorp, Z davu, Blue Effect, Druhá Tráva a představí se 

i pouliční divadlo.
14. – 15. 6. 2014 / Podprůhon a okolí

svatovavřinecKé slavnosti
Kulinářská slavnost za účasti nejlepších kuchařů  

a cukrářů z celé země. 
16. 8. 2014 / Zádušní ul.

Zahrada kladenského zámku, restaurace BARN

Česká filharmonie – Open air koncert 2014
česká filharmonie uzavře svou 118. sezonu 24. června 
ve 20.30 pražským koncertem pod otevřeným nebem. 
na Hradčanském náměstí vystoupí pod taktovkou šéf-
dirigenta Jiřího Bělohlávka čtyři mladí talentovaní sólis-
té, kteří v listopadu 2013 uspěli v konkurzu nazvaném 
Zahraj si s českou filharmonií. na programu jsou mimo 
jiné díla antonína dvořáka, Carla Marii von Webra 
a Bedřicha Smetany. Vstup na koncert je zdarma.

www  .  ceskafilharmonie.cz

Venkov – výstava v Národopisném muzeu,  
Musaionu (v Kinského zahradě)
návštěvníci v muzeu poznají činnosti obyvatel českého, 
moravského a slezského venkova v druhé polovině 
19. a na začátku 20. století. Model trojdílného domu 
s dvorem v téměř reálné velikosti umožní nahlédnout 
do původní venkovské domácnosti. Výstavu oživuje  
celá řada interaktivních prvků. animovaná počítačová 
hra provede návštěvníky všedním dnem na statku. na 
modelu krávy si můžete vyzkoušet, jak nesnadné je 

dojení mléka. nejmenší návštěvníci tak uvidí, že máslo 
a tvaroh se vyrábí z mléka, že vejce snáší slepice, a jak 
se na vesnici chovají hospodářská zvířata. Život na ven-
kovském hospodářství přiblíží návštěvníkům také 
množství doprovodných akcí. Malí i dospělí návštěvníci 
se tak v průběhu trvání výstavy mohou těšit na ukázky 
tradičních řemesel, sušení sena, praní prádla v neckách 
a zážitky navázané na lidové tradice a svátky.  
národopisné muzeum je umístěno v letohrádku kin-
ských z 19. století, jejž rodina kinských využívala jako 
své letní sídlo a později prodala praze a bylo zde zříze-
no národopisné oddělení národního muzea. po rekon-
strukci v roce 2005 získal letohrádek název Musaion, 
který je odvozený z řeckého slova Museion, tedy chrám 
múz – dominantou stavby je průčelí stavby s mohutný-
mi antickými sloupy.  www  .  nm.cz

Kaleidoskopické kino a zrcadlový  
a křišťálový labyrint 
optický kaleidoskop prezentuje umělecké filmové 
záběry tak, že máte dojem, že se díváte na obrovskou 
trojrozměrnou kouli o průměru 70 metrů. pomocí se-
stavy zrcadel tak vzniká opravdu fascinující podívaná. 
Speciálně pro toto kaleidoskopické kino byl vytvořen 
unikátní film zachycující největší poklady české historie 
a architektury. 
Zrcadlový labyrint vytváří efekt nekonečných chodeb 
a optických klamů, takže nikdy přesně nevíte, kde jste. 
na bludiště ze zrcadel navazuje další pouze z čirých 
skel, ve kterém je orientace ještě složitější. Všechna 
zrcadla i skla jsou bezpečnostní, odolají všem vlivům. 
Zajděte zabloudit! 
kino i labyrint najdete v ulici na Můstku 3 a otevřeno 
tam mají od 10 do 20 hodin.
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WWW.TOWERPARK.CZ

Mahlerovy sady 1 / 130 00 Prague 3 / 
+420 210 320 081 / 

OTEVŘENO
DENNĚ

8.00—24.00

DRUHÁ
NEJOŠKLIVĚJŠÍ
STAVBA SVĚTA!

BUDETE JI
MILOVAT! 

OBSERVATOŘ
RESTAURACE

BAR
ONE ROOM HOTEL

MINIGOLF

Historie
povodní

v Praze
MINULOST A SOUČASNOST VELKÉ VODY V PRAZE

www.muzeumprahy.cz

The History
of Floods in Prague
Past and present
high waters in Prague

30.4.–19.10.2014

Muzeum hlavního města Prahy
si Vás dovoluje pozvat
na slavnostní zahájení výstavy
v úterý 29. dubna 2014 v 18 hodin
v hlavní budově muzea
Na Poříčí 52, Praha 8

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8
Denně kromě pondělí 9–18 hodin

POZVÁNKA PLATÍ PRO DVĚ OSOBY

V Ý S TAVA  S E  K O N Á  P O D  Z Á Š T I T O U  P R I M ÁT O R A
H L AV N Í H O  M Ě S TA  P R A H Y  T O M Á Š E  H U D E Č K A

The City of Prague Museum
would like to invite you
to the official oppening of the exhibition
on Tuesday, April 29, 2014 at 6 p.m.
in the main building of the museum
Na Poříčí 52, Prague 8

The City of Prague Museum
Na Poříčí 52, Prague 8
Tuesday–Sunday 9 a.m.–6 p.m.

THE INVITATION IS VALID FOR TWO PERSONS

T H E  E X H I B I T I O N  I S  H E L D  U N D E R
T H E  M AY O R  O F  P R A G U E  T O M Á Š  H U D E Č E K

M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I
M E D I A  P A R T N E R S

P A R T N E Ř I  V Ý S T A V Y
E X H I B I T I O N  P A R T N E R S

   16.04.14  18:57  Stránka 1

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8 - Florenc

Otevřeno: út–ne 9–18 hod.

Napsal: Viliam Klimáček v roce 2013  
přímo pro Divadlo Komedie a jeho herce.  
Režie: Vojtěch Štěpánek

V září na počátku další divadelní sezóny tohoto 
divadelního souboru v Praze 1 nezapomeňte 
vyhledat www.divadlokomedie.eu 

vás zve v červnu na „nekřesťanskou komedii“

Ježíškova armáda

10. – 29. 6. / Eva Roučka: Dívám se a vidím  
figurativní tvorba v keramice a bronzu 

25. 7. / 19.30 / Jazzový most 2014  
Brazil Connection / 
Kentonmania Big Band a 8 lesních rohů   

Novoměstský letní festival:  
12. 8. / 20.00 / Let´s Swing It!   
bratislavský swingový orchestr Fats Jazz Band 
26. 8. / 20.00 / Rhapsody in Blue 
Karel Košárek - klavír, průvodní slovow
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Karlovo náměstí
Praha 2  

P R O C E S T U J T E  C E L Ý  S V Ě T  Z A  J E D I N Ý  D E N
BAREVNÁ DEVÍTKA 2014

SOBOTA 30. 8. / 14.00-22.00
PARK PODVINÍ, PRAHA 9 – VYSOČANY

VSTUP ZDARMA
WWW.BAREVNADEVITKA.CZ

POCHOUTKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA 
HUDBA / TANEC / ETNOTRŽIŠTĚ 

WORKSHOPY / SOUTĚŽE PRO DĚTI
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MedIÁlNÍ pARtNeŘI

Navštivte 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
Otevřeno denně: 9 – 12 a 13 – 17
tel. 233 107 749
Privátní prohlídky: tel. 602 190 297
Studovna červen út a čt 9 – 16, pá 13 – 16,
červenec, srpen zavřeno; tel. 233 107 750

www.strahovskyklaster.cz

Strahovský klášter je nejstarší 
premonstrátský klášter 
v Čechách
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Strahov

Mezinárodní hudební festival
Praha, klasika..

Mezinárodní hudební festival
Praha, klasika..

Mezinárodní hudební festival
Praha, klasika..

Mezinárodní hudební festival
Praha, klasika..

Mezinárodní hudební festival

Mezinárodní hudební festival

Mezinárodní hudební festival

26. 7. – 17. 8. 2014
www.prague-classics.cz

ve spolupráci
www.filarmoniettapraga.cz

www.hornclass.cz
www.ameropa.org

2014: Rok české hudby v Praze
Zaposlouchejte se...

www.hudbavpraze.cz
www.prague.eu

Na www.hudbavpraze.cz najdete vše, co Vás 
kolem hudby v Praze může zajímat – osobnosti, 
místa, akce i interaktivní hudební mapu Prahy.
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XVI. APOSTROF, Praha 2014
mezinárodní festival nezávislých divadel

30. 6. – 2. 7. vždy v 15, 18 a 20.30
střídavě v Divadle Na zábradlí a Teatro NoD – Roxy

Vystoupí skvělá pohybová divadla i činoherní 
soubory z Itálie, Brazílie, Maďarska, Polska, 
Norska a Íránu. A uvidíte i Divadlo Continuo!
 www.apostrof.org

6. – 7. 6.  
DEN MĚSTA 

26. 7. – 3. 8. 
TOP TÝDEN 

Jindřichův Hradec
zastávka při vaší cestě po jižních  
Čechách a vstupní brána  
do České Kanady

www.infocentrum.jh.cz

Panská 136/I
tel.: +420 384 363 546, info@jh.cz

Nově otevřené  
Discgolfové hřiště 

Interaktivní  
průvodce městem

Mobilní aplikace  
Geofun

ORBIS PICTUS
FRANTIŠKA KUPKY
MEZI SYMBOLISMEM A REPORTÁŽÍ

30. 5.– 7. 9. 2014
ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI
VÝSTAVNÍ SÍŇ „13“
WWW.ZPC-GALERIE.CZ

Rotunda sv. Kateřiny jediná dochovaná 
románská rotunda ve východních Čechách  

– www.mmct.cz

Chaloupka Maxe Švabinského s originální 
kresbou přímo na štítu – www.mmct.cz

Rozhledna na Kozlovském kopci s výhledem 
na Krkonoše, Orlické hory a Králický Sněžník

Městské muzeum mimo jiné s jedinečnou 
expozicí „Do České Třebové vlakem, 

Velorexem, letadlem i lodí“ – www.mmct.cz

Lanový park, bike park či horské káry 
v komplexu Peklák – www.peklak.cz

Těšíme se na Vaší návštěvu!

S dotazy se obraťte na TIC Staré náměstí 78 
560 02 Česká Třebová, 465 500 211

info@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz.

Navštivte 

Českou Třebovou, 
malebné město v podhůří Orlických hor 

galerie / kavárna / obchod
U Prašného mostu 53
Pražský hrad, Praha 1
224 372 453
info@galeriejizdarna.cz
www.galeriejizdarna.cz
otevřeno denně 10–18

gallery
café
v Jízdárně Pražského hradu

in
Prague

in
Prag

90
dní v Prazední

365

na
Moravě

s
dětmi

http://www.zpc-galerie.cz
http://www.galeriejizdarna.cz
http://www.apostrof.org
http://www.infocentrum.jh.cz
http://www.ceska-trebova.cz


Ohře

Vl
ta

va

Lovosice
Píšťanské

jezero

Velké Žernoseky

Velké Březno

Zubrnice
Mukařov

Buková hora

Verneřice

Porta Bohemica
Milešovka

Oparenské údolí
Lovoš

Libochovice

Hazmburk

Úštěk

Brná

www.ceskestredohori.info/LS

Labská stezka 
Cykloturisty i turisty zve do oblasti Podřipska,  
Českého středohoří  a Českosaského Švýcarska  
za zážitky a aktivním vyžitím. Tato stezka (cyklotrasa 
č. 2) má v rámci cestování opravdu co nabídnout.  
Ať už máme na mysli přírodní krásy, historické 
památky nebo sportovní a kulturní vyžití. Plánovat si 
zde můžeme jednodenní i vícedenní výlety s možností  
ubytování či využít různých  
kombinací dopravy.

hrad Hněvín s alchymistickou dílnou / přestěhovaný 
děkanský kostel zapsaný v Guinnessově knize  

rekordů / hipodrom, autodrom, letiště / koupaliště 
Aquadrom / in-line dráhy / jezero Matylda /  

Podkrušnohorské technické muzeum

www.mesto-most.cz

Za zážitky,  
a nejen sportovními, 

do Mostu!

Sobotka
■  přízemní i patrové roubené domy 

z 18. a 19. stol.
■  goticko-renesanční kostel 

Sv. Maří Magdaleny
■  zámek Humprecht s tureckým půlměsícem 
■  festival českého jazyka, řeči a literatury 

Šrámkova Sobotka (červenec)
■  Sobotecký jarmark 

a festival uměleckých řemesel (srpen)
■  východisko turistických cest ke hradům 

Kost a Trosky, do Vesce, do údolí Plakánku

80 km SV od Prahy v ose Mladá Boleslav – Jičín

Městské informační centrum: 
493 571 587, mic@sobotka.cz
www.sobotka.cz, www.humprecht.cz

nazývaná jižní branou Českého ráje
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http://www.ceskestredohori.info/LS
http://www.sobotka.cz
http://www.lipy.cz
http://www.mesto-most.cz


Tip na vycházku 

Palácové zahrady pod pražským hradem tvoří kom-
plex několika historických, vzájemně propojených  
zahrad. rozkládají se na jižním svahu hradčanského  
vrchu. původně byly budovány při šlechtických palá-
cích a dodnes je zachován odlišný charakter jednotli-
vých, samostatně řešených zahrad, jež jsou však  
spojeny do jednoho celku přístupného veřejnosti  
vchody z Valdštejnské ulice a ze zahrady na Valech.
Hradby na jižním svahu v 16. století postupně ztratily 
svou obrannou funkci, a proto byly částečně zbourány. 
pozemky, zahrady a vinice skoupila šlechta a měšťané. 
časem malé užitkové zahrady zanikly a na jejich místě 
začaly vznikat zahrady velké, renesanční, italského ty-
pu, které sloužily hlavně k odpočinku a potěšení vlast-
níků přilehlých paláců. Už v roce 1580 byla vytvořena 
dnešní Fürstenberská zahrada. 

při dobytí Malé Strany Švédy roku 1648 byly zahrady 
zpustošeny, následně byly obnovovány již v barokní 
úpravě. objevily se na nich terasy s plastikami, mo-
numentální schodiště, kašny a vodotrysky, pavilony 
a galerie. postupem času vznikl souvislý pás zahrad, 
z jejichž vysoko položených teras se otevírají okouzlují-
cí výhledy na Malou Stranu a na panorama prahy. 
Ve 2. polovině 20. století byly zahrady kvůli chátrajícímu 
stavu uzavřeny, ale roku 1990 se započalo s náročnou 
rekonstrukcí a postupně byly veřejnosti otevřeny nejprve 
ledeburská a Malá pálffyovská, později Velká pálffyovská, 
kolovratská a Malá Fürstenberská a nakonec, před šesti 
lety, největší z nich - terasová Velká Fürstenberská.
Zahrady pod pražským hradem jsou v péči národního 
památkového ústavu a jsou přístupné od dubna do říj-
na od 10 do 18 hodin. www  .  palacove-zahrady.cz

Okénko do podzimu 
Kam v Praze

Trojské vinobraní  www  .  ghmp.cz

MTF Zlatá Praha www  .  ceskatelevize.cz

Lady Gaga v Praze www  .  o2arena.cz

Ladronkafest www  .  praha6.cz

Bitva na Bílé hoře 2014 
 www  .  art-rkc.com/bilahora 

Dvořákova Praha www  .  dvorakovapraha.cz 

Noc divadel 2014 www  .  nocdivadel.cz 

Die Happy v Rock Café 
 www  .  pragokoncert.com 

Den válečných veteránů  
v Armádním muzeu Žižkov www  .  praha3.cz 

Festival spisovatelů Praha www  .  pwf.cz

Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300  
„Otevři zahradu rajskou“ www  .  ngprague.cz

Co se chystá mimo Prahu

Znojemské historické vinobraní 
 www  .  znojemskevinobrani.cz

Žatecká dočesná 2014 www  .  docesna.cz

Hrnčířský jarmark v Kunštátě 
 www  .  kunstat-mesto.cz

Dny NATO v Ostravě www  .  natodays.cz

9. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014 
 www  .  bienale-plzen.cz
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Správné odpovědi na soutěžní otázky z minulého  
vydání Jaro 2014 zněly: M. němec – Benedik, 
H. dvořáková – Beatricie a 16. ročník festivalu. 

Seznam výherců najdete na www.i-prague.info.

Portál hlavního města Prahy:
www  .  praha.eu 

Pražský kulturní přehled:
www  .  pragueout.cz 

Tipy na dovolenou a výlety:
www  .  kudyznudy.cz 

www  .  doprirody.com

www  .  vyletnik.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

Soutěž
Správné řešení soutěže ze strany 5 spolu s kontaktními 

údaji posílejte do 1. srpna na emailovou adresu:
soutez@i-prague.info

Pražská informační služba:
◗ Staroměstské náměstí 1, praha 1
◗ rytířská 31, praha 1 
◗ letiště V. Havla, terminál 2, praha 6 
◗  Malostranská mostecká věž  

(pouze od 1. 4. do 2. 11. 2014)

www  .  praguewelcome.cz

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  .  icm.cz 

Dopravní podnik hl. m. Prahy: 
◗ Magistrát hl. m. prahy, Jungmannova 29, praha 1
◗ Metro Muzeum, praha 1
◗ Hlavní nádraží, u vstupu do metra C, praha 2
◗ Metro anděl, vstup z křižovatky anděl, praha 5
◗ letiště Václava Havla, terminál 1 a 2, praha 6

www  .  dpp.cz

Informační 
střediska
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Předprodeje vstupenek
Ticketpro  www  .  ticketpro.cz
Ticketprotal www  .  ticketportal.cz
Ticket Art vstupenky  .  ticket-art.cz
Ticketstream.cz  www  .  ticketstream.cz
Bohemia Ticket www  .  bohemiaticket.cz
Eventim www  .  eventim.cz

Jemniät�
Konopiät�

Beneäov

   PÞi n�vät�v� Beneäova 
vyuìijte k cestov�n�   
EKOVLç�EK na trase 

Beneäov-Konopiät� a zp�t

            Za HABSBURKY 
do Beneäova a okol� 

        S MEDEM ZA MEDV�DEM 
Ð dobrodruìn� stezka 
pro d�ti od 6 let         

NAU�NA STEZKA

Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 100,    
256 01 Benešov, tel: 317 726 004, 737 205 534

PRO D�TI

EKOvla�ek
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http://www.benesov-city.cz
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baroko.olomouc.eu
Olomoucké barokní slavnosti

27. 6.–20. 7. 2014
2. ročník letních večerů s barokní operou v historických kulisách starobylé Olomouce

Rezervace vstupenek na baroko.olomouc.eu

Foto: Czechtourïsm, inzertní partneři, 
národní galerie praha, Muzeum hl. m. 
prahy, ©pražská informační služba,  
www.praguewelcome.cz, e. pešková,  
r. pechar 
Sazba: alineaprint

Vydavatel: Milan Beniš

Mk čr e 17510

90 dní v Praze 
vydání léto 2014
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

•	 uzávěrka	tohoto	čísla	byla 
26. 5. 2014

•	 uvádíme	v té	době	dostupné	
informace

•	 změny	programů,	termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny

Elektronickou podobu 90 dní v Praze najdete na www.i-prague.info

http://www.baroko.olomouc.eu
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