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Červen

1 pondělí
Laura 

Zlín Film Festival – 55. ročník mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež
Zlín, do 4. 6. www  .  zlinfest.cz

2 úterý
Jarmil 

Řemeslo Malba – vystavují umělci jako Magdalena drebber, daniela Mikulášková a další 
Galerie Kritiků, do 7. 6. www  .  galeriekritiku.cz

 

3 středa
Tamara 

Swing o šesté – lehké jazzové tóny v podání zpěvačky petry ernyei doprovázené akustickým 
kvartetem, nádvoří novoměstské radnice, v 18.00 www  .  nrpraha.cz

4 čtvrteK
Dalibor 

FESTPOL – mezinárodní festival policejních orchestrů a sborů z celého světa 
různá místa v praze, do 7. 6. www  .  bohemiafestival.cz

5 páteK
Dobroslav 

Pražské primátorky – tradiční veslařské závody, které se pořádají od roku 1910 
veslařský ostrov, do 7. 6. www  .  primatorky.cz

6 sobota
Norbert 

Královský průvod – letošní cesta se koná k příležitosti 660 let od korunovace Karla Iv. 
radotín, ve 14.30 www  .  pruvodkarlaiv.cz

 

7 neděle 
Iveta/Slavoj 

Reebok Wellness Marathon – největší přehlídka aerobik-fitness-dance ve střední evropě 
o2 arena, v 10.00 www  .  wellnessmarathon.cz

8 pondělí
Medard 

Hm… – česká kapela, která je známá především svojí poetikou a experimenty s hudbou 
Malostranská beseda, ve 20.30 www  .  malostranska-beseda.cz

9 úterý
Stanislava 

Matěj Smetana – výstava absolventa FavU vUt v brně a nynějšího doktoranta avU v praze 
altán Klamovka, do 21. 6.  www  .  aug.cz

10 středa
Gita 

Bouře – inscenace na pomezí antické tragédie, romantické pózy a expresionistické opery 
divadlo dIsK, v 19.30 www  .  divadlodisk.cz

11 čtvrteK
Bruno 

Veletrh sociálních a návazných služeb – bohatý doprovodný program pro celou rodinu 
náměstí Jiřího z poděbrad, ve 14.00 www  .  praha3.cz

12 páteK
Antonie 

Votvírák – tradiční první letní festival, který předznamenává bohatou festivalovou sezónu 
letiště Milovice, ve 14.00 www  .  votvirak.cz

13 sobota
Antonín 

Pražská muzejní noc – během níž své dveře otevře návštěvníkům 48 institucí s 80 objekty 
různá místa v praze, v 19.00 www  .  prazskamuzejninoc.cz

14 neděle
Roland 

Kašpárkohraní – největší rodinný festival, kde vystoupí mimo jiných i tomáš Klus 
letenské sady, ve 12.00 www  .  kasparkohrani.cz

15 pondělí
Vít 

LEGO® KidsFest Praha – unikátní výstava s miliony leGo® kostek na jednom místě 
pva eXpo praHa letňany, do 28. 6. www  .  legokidsfest.cz
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Vstupenky je možné zakoupit: 

- pokladna divadla tel.: 221 868 666 
- obchodní odd. tel.: 221 868 777, 888, 999 
- e-mail objednavky@hdk.cz 
- TICKET ART a všechny pobočky CK Čedok

Křižíkova 10, Praha 8, www.hdk.cz
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PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PÁTEK 
14.00 – 21.45 hod.

17.40 KUJOONI 

/ESTER KOČIČKOVÁ/

19.00 STAND UP 

/KAREL HYNEK/
20.40 

TRABAND

ÁÁÁÁÁ///////

SOBOTA 
12.00 – 21.45 hod.

14.00 EN.DRU BEAT BOX15.00 STAND UP /LUKÁŠ PAVLÁSEK/
16.00 STAND UP 

/MAREK DANIEL/
20.00 VŠICHNI 

    SVATÍ

DEGUSTACE PIV 35 MINIPIVOVARŮ
WWW.PRAHA3.CZ 

FACEBOOK.COM/PRAHA3.CZ

VSTUP 
ZDARMA

PARK PARUKÁŘKA
5. a 6. června 2015

pivobrani+husiti_i-prague_64x131.indd   2 14.5.2015   14:06:00

úterý
Zbyněk

Franco Gentilini – geometricky ztvárněné stylizované pohledy na běžný život 
Galerie vernon, do 27. 6.  www  .  galerievernon.cz

středa
Adolf 

Vražedný pátek – divadelní hra s prvky dokumentárního dramatu 
divadlo v řeznické, v 19.30 www  .  reznicka.cz

čtvrteK
Milan 

Pop-Up: Sklo – výstava designérských talentů a dynamických značek českého moderního skla 
Muzeum moderního skla ZIba, do 30. 6.  www  .  ziba.cz

páteK
Leoš 

Pivo na náplavce – prezentace na 100 druhů piva na jednom místě od malých českých 
pivovarníků, náplavka u rašínova nábřeží, ve 14.00 www  .  pivonanaplavce.cz

sobota
Květa 

Hudba na hradě – vystoupí laco deczi & Celula new York a skupina aktual  
pod vedením Milana Knížáka, hrad Kokořín, v 19.30 www  .  kokorin.cz

neděle
Alois 

Vladislav Mirvald – Konstruktivní variace – retrospektivní výstava  
od 40. do 90. let 20. století, Museum Kampa, do 6. 7.  www  .  museumkampa.cz

pondělí
Pavla 

Ventolin – elektronický projekt davida doubka, zakládajícího člena skupiny Kazety 
Café v lese, ve 20.00 www  .  cafevlese.cz

úterý
Zdeňka 

Video Games Live – střet umění a technologií v rámci prague proms festivalu 
Forum Karlín, v 19.00 www  .  pragueproms.cz

středa
Jan 

Společnost na přelomu – Konec 2. světové války a české země – panelová výstava 
národní památník na vítkově, do 28. 6.  www  .  nm.cz

čtvrteK
Ivan 

Open Air Musicfest Přeštěnice – 15. ročník jihočeského festivalu uprostřed lesů, luk a strání 
přeštěnice, do 28. 6. www  .  prestenice.cz

páteK
Adriana

Small Town Boy – divadelní hra, jenž měla světovou premiéru v roce 2014 v berlíně 
nákladové nádraží Žižkov, ve 20.00 www  .  divadlo-leti.cz

sobota
Ladislav 

Grand Prix Beroun – skateboardové závody doprovázené hudebním programem 
skatepark v berouně, v 9.00 www  .  grandprixberoun.cz

neděle
Lubomír

Na film – interaktivní výstava představující tajemství filmové tvorby 
Muzeum Montanelli, do 25. 10.  www  .  museummontanelli.cz

pondělí
Petr a Pavel 

Mikulášovy prázdniny – představení pro děti s táborovou tématikou 
divadlo v Celétné, v 18.00 www  .  divadlovceletne.cz

úterý
Šárka 

Prime Time Voice – dámské vokální trio s širokým pěveckým záběrem 
agharta Jazz Centrum, ve 21.00 www  .  agharta.cz
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Červenec

1 středa
Jaroslava 

Elektrické století na Petříně pro děti – interaktivní a vzdělávací prohlídka rozhledny 
petřínská rozhledna, v 15.00 www  .  muzeumprahy.cz

2 čtvrteK
Patricie

Jaroslav Svěcený – v doprovodu ladislava Horáka zahraje skladby astora piazzolly  
a richarda Gallianiho, la sKala na Malé skále, ve 20.00 www  .  lafabrika.cz

 

3 páteK
Radomír 

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary – jubilejní 50. ročník největšího tuzemského 
filmového festivalu, Karlovy vary, do 11. 7.  www  .  kviff.cz

4 sobota
 Prokop 

Agostino Carracci – Umění grafiky – výstava boloňského malíře, grafika a pedagoga  
16. století, schwarzenberský palác, do 26. 7.  www  .  ngprague.cz

5 neděle
státní svátek 

Betlémská Odysea – audiovizuální projekce k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa 
betlémská kaple, ve 22.00 www  .  kudyznudy.cz

6 pondělí
státní svátek 

Jakub Zomer Trio – repertoár z oblasti jazzu, blues a bossanovy
Jazzboat, ve 20.30 www  .  jazzboat.cz

 

7 úterý
Bohuslava

Karel Čapek fotograf – výstava fotografií u příležitosti 125 let od narození Karla čapka
národní technické muzeum, do 26. 7. www  .  ntm.cz

8 středa
Nora 

Hračkobraní – 10. ročník festivalu hraček vyrobených z přírodních materiálů 
zámek v Kamenici nad lipou, do 12. 7.  www  .  hrackobrani.cz

9 čtvrteK
Drahoslava

Ján Mančuška: První retrospektiva – výstava jedné z klíčových osobností  
tzv. druhé porevoluční vlny, Městská knihovna, do 11. 10.  www  .  ghmp.cz

10 páteK
Libuše/Amálie

Kouzelný cirkus – poetické vyprávění o marné pouti za nedosažitelným 
laterna magika, ve 20.00 www  .  narodni-divadlo.cz

11 sobota
Olga 

Rytířské hry na Pražském hradě – dobová akce plná turnajů, řemesel i středověké hudby 
Horní Jelení příkop, do 12. 7.  www  .  kulturanahrade.cz

12 neděle
Bořek 

Cabani – expozice s podtitulem 20 let práce pro MFF Karlovy vary
české Centrum praha, do 17. 7.  www  .  prague.czechcentres.cz

13 pondělí
Markéta 

Letní slavnosti staré hudby – tentokráte se zaměřením na ženské interprety a skladatelky 
různá místa v praze, do 6. 8.  www  .  letnislavnosti.cz

14 úterý
Karolína 

Americký bizon – incenace o cti mezi zloději a o mýtech, na kterých tato společnost stojí 
činoherní klub, v 19.30 www  .  cinoherniklub.cz

15 středa
Jindřich

The Gaslight Anthem – koncertní vystoupení americké rockové skupiny 
klub roxy, v 19.00 www  .  roxy.cz
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11. cervence léta páne 2015  
od 10.00 do 22.00

Bitvy, souboje, tanec, hudba, kejklíri a vy!
Vrch Vítkov, prímo u Památníku

Husité na Vítkove

pořadatel:

partneři:

sobota

 vstup zdarma
www.praha3.cz
www.facebook.com/praha3.cz
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16 čtvrteK
Luboš

Česká animovaná tvorba – příběh mapující celou genezi fenoménu večerníčku 
valdštejnská jízdárna, do 13. 9.  www  .  ngprague.cz

17 páteK
Martina

Analog – novocirkusové vystoupení, které patří k vrcholným počinům souboru 
Jatka78, v 19.30 www  .  jatka78.cz

18 sobota
Drahomíra 

Letní kino na hradě – první z deseti letních promítání oblíbených filmů
vodní hrad lipý, do 17. 8. www  .  lipy.cz

19 neděle
Čeněk 

Bohemia JazzFest – jeden z největších jazzových festivalů konaný po celé republice 
prachatice, v 17.00 www  .  bohemiajazzfest.cz

20 pondělí
Ilja 

9 týdnů baroka – přehlídka barokní architektury každý týden v jiné oblasti západních čech  
tachov a planá, do 26. 7. www  .  baroko2015.cz

21 úterý
Vítězslav 

Hroby barbarů – expozice přiblížující dramatické období tzv. doby stěhování národů v čechách 
Muzeum hlavního města prahy – hlavní budova www  .  muzeumprahy.cz

22 středa
Magdaléna

Chris Sadler – koncert jednoho z nejuznávanějších dJů a producentů u nás 
retro Music Hall, ve 22.00 www  .  retropraha.cz

23 čtvrteK
Libor 

Pražské folklorní dny – setkání amatérských folklorních tanečních a pěveckých souborů 
různá místa v praze, do 26. 7.  www  .  praguefestival.cz

24 páteK
Kristýna 

Rock café contest: Ben Dover + Sail this ship Together + Sirkyskon – koncert  
interpretů hard-rocku, funku a beatdownu, Hard rock café, ve 20.00  www  .  rockcafe.cz

25 sobota
Jakub  

Krajem zapadlých vlastenců – 39. ročník pěšího pochodu s maximální délkou trasy 50 kilometrů 
Šachty vysoké nad Jizerou, v 6.30 www  .  kct.cz

26 neděle
Anna 

Mraveniště II – jedna z nejmilovanějších expozic se po téměř dvou letech vrací do sladovny
sladovna v písku, do 1. 11.  www  .  sladovna.cz

27 pondělí
Věroslav

Loď Tajemství – příměstský tábor plný inspirace a zábavy 
loď tajemství, do 2. 8.  www  .  divadlobratriformanu.cz

28 úterý
Viktor 

Jean Delville – jedna z nejvýraznějších osobností belgického symbolismu fin-de-siècle 
dům U Kamenného zvonu, do 30. 8.   www  .  ghmp.cz

29 středa
Marta

Lodí do ZOO – 75 minutová projížďka po vltavě, která zpříjemní cestu do říše zvířat 
rašínovo nábřeží, v 9.00, 12.00 a 15.30 www  .  paroplavba.cz

30 čtvrteK
Bořivoj 

Swing na Lodi Tajemství – magická atmosféra letního večera na jedinečné tančírně  
plující po vltavě, loď tajemství, v 17.00 www  .  divadlobratriformanu.cz

31 páteK
Ignác 

Ondřej Maleček – osobité malby současného předtavitele neoromantismu 
novoměstská radnice, do 6. 9. www  .  nrpraha.cz
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Sedm vylosovaných výherců obdrží rodinné vstupné 
2 + 3  platné do konce roku.

Správné odpovědi posílejte do 31. července e-mailem: 
soutez@i-prague.info, nebo poštou na adresu redakce: 

i-Prague, Modrá 1979, 155 00, Praha 5.  
Nezapomeňte uvést svou poštovní adresu.

v těsné blízkosti petřína se nachází jeden z nejstarších 
premonstrátských klášterů na světě. nabízí všem 
příchozím neopakovatelný pohled na církevní 
i světskou historii českých zemí. v současnosti zde  
stále žije řeholní komunita bratří premonstrátů. 
řád byl založen dolnorýnským šlechticem norbertem
z Gennepu, jehož ostatky jsou uloženy ve strahovské
bazilice. pozornost veřejnosti poutá zejména knihovna.
Pokud odpovíte správně na všechny otázky, můžete 
navštívit druhou nejstarší klášterní knihovnu zdarma. 

1.  Ve kterém roce založil sv. Norbert 
premonstrátský řád? 

2.  Jak se jmenuje současný opat Strahovského 
kláštera?  

3.  Kdo vyzdobil freskami Teologický sál 
Strahovské knihovny?

Soutěž se 
Strahovskou 
knihovnou

Soutěž  
s dárkem
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Srpen

1 sobota
Oskar 

Bolevák Music Festival – taneční muzika doprovázená vodními atrakcemi  
pláž boleveckého rybníka u plzně, ve 12.00 www  .  plzenskavstupenka.cz

2 neděle
Gustav 

Slavnosti ovocných knedlíků – zamilované jídlo Františka Ferdinanda podávané  
v zámeckém areálu, Zámek Konopiště, v 10.00 www  .  benesov-city.cz

 

3 pondělí
Miluše 

Království boží na zemi – drama, které pochází z pera amerického básníka  
tenessee Williamse, letní scéna divadla Ungelt, ve 20.00 www  .  letniscena.cz

4 úterý
Dominik 

Jitka Havlíčková – Bez dětí – volnočasové aktivity bezdětných zobrazené pomocí  
skleněných figurek jako komiksu, Galerie středočeského kraje, do 27. 9.  www  .  gask.cz

5 středa
Kristián 

Patti Smith – speciální turné k oslavě výročí 40ti let od vzniku jejího  
nejslavnějšího alba Horses, divadlo archa, ve 20.00 www  .  archatheatre.cz

6 čtvrteK
Oldřiška 

Antonín Marek Machourek – významný český malíř, grafik, tvůrce mozaik  
a žák Maxe Švabinského, Zámek Chropyně, do 28. 9.  www  .  muzeum-km.cz

 

7 páteK
Lada 

Slavnosti piva – na slavnosti vystoupí během hudebního programu arakain s lucií bílou  
rekreační areál Kamínka v roštíně u Kroměříže, do 8. 8.  www  .  kaminka.cz

8 sobota
Soběslav 

Workshopy v expozici Televizní studio – vyzkoušejte si práci ve zpravodajském středisku 
národní technické muzeum, ve 13.00 www  .  nmt.cz

9 neděle
Roman 

Zmařené naděje – poválečné československo jako křižovatka židovských osudů 
Galerie roberta Guttmanna, do 23. 8. www  .  jewishmuseum.cz

10 pondělí
Vavřinec 

O něco horší než Romeo: tragédie z rozmaru – mezižánrový experiment ve spolupráci 
divadelní a výstavní dramaturgie, MeetFactory, do 21. 8. www  .  meetfactory.cz

11 úterý
Zuzana 

Komorní orchestr Pražských symfoniků – známá klasická hudební mistrovská díla 
smetanova síň v obecním domě, ve 20.30 www  .  obecnidum.cz

12 středa
Klára 

Osvětimské album – téměř 200 fotografií, které doposud nebyly u nás vystaveny 
dům fotografie, do 20. 9. www  .  ghmp.cz

13 čtvrteK
Alena 

Floorball Czech Open – 23. ročník mezinárodního florbalového turnaje 
různé sportovní haly v praze, do 16. 8. www  .  czechopen.cz

14 páteK
Alan 

Den Brna – připomínka úspěšné obrany brna proti Švédům v průběhu třicetileté války 
náměstí svobody, do 16. 8. www  .  ticbrno.cz

15 sobota
Hana 

Night run Most – zážitkový běh na tratích o délce 5 a 10 kilometrů 
náměstí v Mostě, ve 20.30 www  .  night-run.cz
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10.10. BRNO  ·  11.10. OSTRAVA
12.10. OLOMOUC  ·  13.10. ZLÍN 

15.10. PARDUBICE  ·  16.10. ČESKÉ BUDĚJOVICE
18.10. HRADEC KRÁLOVÉ  ·  19.10. LIBEREC 

Turné k příležitosti 70. výročí 
osvobození a ukončení 2. světové války

ALEXANDROVCI
EUROPEAN TOUR 2015

Pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana

17. 10. PRAHA
TIPSPORT ARENA, 15:00 A 20:00
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16 neděle
Jáchym

Letní letná – bohatý divadelní program, představení i aktivity pro děti a dospělé
letenský park, do 3. 9. www  .  letniletna.cz

17 pondělí
Petra

Architecture Week – Places – výstava současné české a světové architektury 
Jiřský klášter, do 18. 10. www  .  architectureweek.cz

18 úterý
Helena 

Konkret-Ism 1967/2015 – mapování vývoje tvorby klubu konkretistů,  
kteří tvoří pomocí geometrie, topičův salon, do 21. 8.  www  .  topicuvsalon.cz

19 středa
Ludvík/Luďka  

Rozmarné léto – notoricky známý příběh zpracovaný divadelním spolkem Kašpar 
divadlo v Celetné, v 19.30 www  .  divadlovceletne.cz

20 čtvrteK
Bernard 

Mistři současné japonské kaligrafie – široké spektrum různých typů a stylů písma 
Konírna paláce Kinských, do 13. 9.  www  .  ngprague.cz

21 páteK
Johana 

Carmen – opera nastudována ve francouzském originále s českými titulky
státní opera, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

22 sobota
Bohuslav 

Saudek & Saudek 80 – retrospektivní výstava dvou slavných bratrů 
Gallery of art prague, do 31. 1. 2016 www  .  goap.cz

23 neděle
Sandra 

Čajomír Fest – 7. ročník mezinárodního festivalu čajové kultury a umění 
staré purkrabství na vyšehradě, v 10.00 www  .  cajomirfest.cz

24 pondělí
Bartoloměj 

Romeo a Julie – premiérové představení v rámci shakespearovských slavností 
pražský hrad, ve 20.30 www  .  shakespeare.cz

25 úterý
Radim 

Zpráva o knize – výstava k 50. výročí soutěže o nejkrásnější české knihy roku 
letohrádek Hvězda, do 30. 8.  www  .  pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

26 středa
Luděk 

Nejen filmová hudba ve Valdštejnské zahradě – mimořádný koncert orchestru FoK 
valdštejnská zahrada, v 17.00 www.fok.cz

27 čtvrteK
Otakar 

Viet Cong – koncert postpunkové skupiny pocházející z Kanady
Klub 007 strahov, ve 20.00 www  .  klub007strahov.cz

28 páteK
Augustýn 

Smrt – prezentace smrti jako nedílné součásti našeho života i zobrazení koloběhu v přírodě 
nová budova národního muzea, do 8. 11.  www  .  nm.cz

29 sobota
Evelína 

Prague Car Festival – motoristická výstava zaměřená převážně na sportovní a závodní vozy 
pva expo praha letňany, v 10.00 www  .  praguecarfestival.cz

30 neděle
Vladěna 

Skotské hry na Sychrově – druhý den přehlídky skotské kultury a irské hudby 
zámek sychrov u turnova, v 9.45 www  .  skotskehry.cz

31 pondělí
Pavlína 

Ekostyl – veletrh zaměřený na ochranu životního prostředí a zdravý životní styl 
výstaviště v českých budějovicích, do 1. 9. www  .  vcb.cz
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Tajemné dálky 
v Národní galerii 
Jedno z vrcholných básnických děl otokara březiny 
nese krásný název tajemné dálky. právě tato sbírka se 
stala inspirací ke stejnojmennému pojmenování výstavy 
národní galerie v praze. výstava tajemné dálky, sym-
bolismus v českých zemích je do 27. září přístupná pro 
návštěvníky v prostorách Kláštera sv. anežky české. 
vystavená díla mapují vývoj symbolismu mezi lety
1880 až 1914. tato datace je pomyslně rámována 
dobou otevření národního divadla a začátkem první 
světové války. 
tajemné dálky jsou vůbec první výstavou symbolis- 
tických umělců, jež se primárně soustředí na vývoj  
tohoto uměleckého směru a autorem výstavy je otto 
M. Urban. předchozí výstavy představovaly vybra- 
nými díly především jednotlivé umělecké kapitoly  
v širších souvislostech. díky unikátnímu umělecko- 
historickému pojetí výstavy máte možnost vidět díla 
i méně známých umělců, kterým doposud nebyl 
věnován prostor. Můžete se těšit na obrazy od Jana 
Zrzavého, Maxe Švabinského či Maxmiliána pirnera, 
Josefa Mandla a Jaroslava panušky. 
výstava obsahuje také v neposlední řadě velké 
množství odborných knih a plastik. Jednou z nich je 
klíčové dílo Františka bílka úžas z roku 1907, který 
tvoří symbolickou tečku za celou výstavou. Zajímavé 
je i architektonické řešení instalace, jejímž hlavním 
podkladem se stal plech. ten sám o sobě pozoruhod-
ně kontrastuje s historickým interiérem.
důvodem k návštěvě expozice je i samotný anežský 
klášter. ten byl založen už ve 30. letech 13. století 
princeznou sv. anežkou českou a jejím bratrem 
václavem I. a bezesporu patří mezi nejvýznamnější 
gotické stavby v praze. www  .  ngprague.cz
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Letní výročí slavných mužů
Milovník přírody i sportu
druhého července si budeme připomínat výročí  
85 let od narození oty pavla, který je dodnes vzo-
rem pro mnohé sportovní publicisty, reportéry, 
prozaiky a také rybáře. vlastním jménem otto 
popper, se narodil v roce 1930 do smíšené židov-
ské rodiny obchodního cestujícího lea poppera 
jako třetí, nejmladší syn. Jejich rodina nejprve  
bydlela na praze 7, později se přestěhovala  
z existenčních a rasových důvodů do buštěhradu 
do dědečkova domu. 
dětství pavla se stalo hlavním zdrojem pro jeho 
prozaickou tvorbu. díky otci si utvořil vztah k pří-
rodě a sportu. během druhé světové války však 
byli jeho otec a bratři pro svůj židovský původ 
deportováni do koncentračního tábora. Mladý 
ota musel většinu války prožít jen se svou mat-
kou a nastoupil do kladenských dolů jako učeň. 
po skončení války se jeho rodina šťastně setkala 
a vrátila do prahy. Z oty se stal sportovní redaktor 
v českém rozhlase, kde si jeho reportáže získaly 
záhy velký ohlas. 
pro časopis stadion později v padesátých letech 
napsal svoje první fejetony, které se staly základem 
jeho pozdějšího prozaického díla. nejprve se pro-
slavil románem dukla mezi mrakodrapy, kde využil 
naplno prvky sportovní reportáže ve spojení s belet-
rií.  na začátku sedmdesátých let, kdy byl pavel v in-
validním důchodu v důsledku duševního onemoc-
nění, vyšly vedle dalších sportovních pohádek jeho 
nejslavnější autobiografické romány smrt krásných 
srnců a Jak jsem potkal ryby. Filmového zpracování 
jeho díla se ujal uznávaný režisér Karel Kachyňa.

Svobodomyslný buřič
sedmého srpna uplyne přesně 150 let od narození jed-
noho z nejtalentovanějších českých malířů a ilustrátorů 
19. století luďka aloise Marolda.
příběh Maroldova dětství se v mnohém podobá dic-
kensově románu nadějné vyhlídky. Když byl Maroldovi 
pouhý rok, zemřel mu otec v prusko-rakouské válce 
a o šest let později zesnula i jeho matka. v mladém 
věku 16 let byl pak Marold přijat na pražskou umělec-
kou akademii. po necelém roce byl však kvůli svým 
novátorským metodám vyloučen a rozhodl se pro 
Mnichovskou uměleckou akademii. ta byla v té době 
na vrcholu svého vzdělávacího vlivu na nastupující ge-
neraci umělců, která poměrně záhy začala dominovat 

evropskému umění. vedle Marolda v té době studovali 
v Mnichově i další významní čeští umělci jako alfons 
Mucha, vojtěch Hynais, nebo také václav brožík. 
Už v průběhu studia se Marold aktivně věnoval vedle 
malby realistické ilustraci, která ho proslavila nejenom 
v čechách, ale také v paříži, kde několik let působil. 
po návratu do prahy v roce 1897 Marold společně se 
svými kolegy navrhl komisi pro přípravu výstavy archi-
tektury a inženýrství, že namaluje panoramatický obraz 
zachycující bitvu u lipan. tento dosud největší obraz 
v čechách zůstal zachován do současnosti v pavilonu 
na pražském holešovickém výstavišti, kde si jej můžete 
prohlédnout i vy. Krátce po dokončení tohoto díla Ma-
rold ve věku nedožitých 33 let nečekaně zemřel na tyfus.

Rodina s uměleckou tradicí
na odkaz a dílo sochaře Jana Kodeta můžeme za-
vzpomínat prvního června při příležitosti 105 let 
od jeho narození. pro většinu české veřejnosti je jeho 
rodina známá především svým uměleckým působe-
ním. nejprve se proslavil emanuel Julian Kodet jako 
akademický sochař, který působil na mnoha repre-
zentativních budovách a pomnících začátku minulé-
ho století. na jeho umělecký odkaz navázal jeho syn
Jan a v současnosti je jméno Kodet spjato s poslední
generací: s Kristiánem, akademickým malířem a také
s jeho nevlastním bratrem Jiřím, významným členem 
činoherního klubu, který v roce 2005 zemřel. 
Jan Kodet bezesporu vyrůstal v inspirativním prostře-
dí otce emanuela. Když bylo Janovi patnáct let, ema-
nuel Kodet dokončil jedno z nejmonumentálnějších 
sochařských děl na území čech a Moravy: kamenný 
pomník Jana Žižky u sudoměře. 

Mladý Jan začal studovat 
od roku 1927 na Umělecko- 
průmyslové škole v atelieru 
profesora Karla dvořáka. poz-
ději pokračoval na akademii
výtvarných umění u profesora
otakara Španiela, který měl
na jeho umělecký vývoj 
významný vliv.
tvorba Jana Kodeta se pohy-
buje mezi kubismem a poetis-
mem. soustředil se především 
na ženské postavy, které ztvár-
ňoval v lyrických stylizacích. 
pravděpodobně jeho nejzná-
mějším dílem je pomník hu-
debního skladatele vítězslava 
nováka v petřínských sadech.
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Co se děje v Praze?

Divadlo pod širým nebem
dvanáctý ročník Metropolitního léta hereckých osob-
ností proběhne v termínu od 24. června do 31. srpna. 
vedle zajímavých divadelních představení tento festi-
val nabízí i bohatý hudební program. 
letos se můžete těšit na premiéru hry vysavač, která je 
one-man show bohumila Klepla. další významnou udá-
lostí festivalu bude komedie smolíkovi a jejich podivu-
hodné dobrodružství, kterou budete moci shlédnout 
na domovské scéně studia dva na václavském náměs-

Mimo hranice umění
v centru současného umění doX je k vidění výstava 
s názvem art brUt lIve, která prezentuje tzv. „umě-
ní v syrovém stavu“. podle jedné z kurátorek výstavy 
terezie Zemánkové se jedná o autentické umění, kte-
rým se lidé bez výtvarného vzdělání vyjadřují, aniž by 
kladli důraz na zavedená umělecká pravidla. 
samotná expozice je rozdělena na dvě části. první se 
koná do 17. srpna a tvoří ji výběr tří set děl ze sbírky 
sběratele bruna decharma, který se tomuto specific-
kému uměleckému směru věnuje více jak třicet let. 
decharmova unikátní sbírka abcd čítá na tři a půl 
tisíce položek. výběr obsahuje malby, grafiky, koláže, 
krátké filmy i prostorové skulptury.
v následující části je možnost do 6. července nahléd-
nout na život tvůrců art brut umění prostřednictvím 
fotografií Maria del Curta. snímky neukazují jen 
samotné umělce, ale zachycují i prostředí, ve kterém 
žijí. díky tomu budou mít návštěvníci výstavy mož-
nost komplexně porozumět tomuto nespoutanému 
a dlouho opomíjenému uměleckému stylu. 
 www  .  dox.cz

tí. během divadelních slavnosti se v druhé polovině 
srpna představí i slovenské divadlo v rámci přehlídky 
bratislavských divadelních souborů. 
většina představení se bude hrát v krásném vyšehrad-
ském amfiteátru, který se nachází uprostřed hradeb vy-
budovaných v letech 1849 – 1850. tato část severního 
opevnění patří mezi nejmladší stavby areálu. po před-
stavení můžete kulturní večer zakončit procházkou 
po vyšehradě, odkud je jedinečný výhled na prahu.
 www  .  studiodva.cz

Scénografie v centru města 
ve dnech 18. až 28. června se bude konat již 13. ročník 
pražského Quadriennale – mezinárodní přehlídky sou-
časného divadla a scénografie. první ročník festivalu  
se konal už v roce 1967 a od té doby je pravidelnou  
oslavou divadelního umění. letošním hlavním téma-
tem festivalu je sdílený prostor s podtitulem hudba, 
počasí a politika. toto zvolené téma si klade za cíl
poukázat na scénografii v širším slova smyslu, ta nás
často obklopuje, aniž by byla hmatatelná a ovlivňuje 
náš život. nejrozsáhlejší částí programu Quadrie-
nnale je sekce zemí a regionů, při které se bude pre-
zentovat na 68 zemí pomocí výstav i interaktivních 
instalací. další významná sekce se věnuje studentské 
tvorbě. v té se návštěvníci mohou těšit na divadelní 
představení, prezentace škol a různé workshopy. 
Mezi největší zajímavosti letošního ročníku patří  
i výběr míst pro konání festivalu: vůbec poprvé se 
Quadriennale přesune i do centra města a do ve-
řejného prostoru. například na piazzetě národního 
divadla proběhne hold českému režisérovi a scéno-
grafovi Janu nebeskému. www  .  pq.cz
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„NEJLEPŠÍ SVĚTOVÁ AKROBATICKÁ SHOW“

ČÍNSKÝ 
NÁRODNÍ 

CIRKUS

Chinatown
Říše středu, kolébka kultury

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

10.12.2015 BRNO
11.12.2015 OSTRAVA

12.12.2015 PARDUBICE
13.12.2015 PRAHA

14.12.2015 Č. BUDĚJOVICE
15.12.2015 KARLOVY VARY

hlavní partnerpořadatel

Právě léto  
je vhodné období 

k návštěvě

Otevřeno So, Ne, svátky9.00–17.00 hod. do 17.11.2015 
pro skupiny po dohodě  

i ve všední dny
Info 296 128 900

pokornym@dpp.cz www.dpp.cz

MUZEUM MĚSTSKÉ  HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE
Vozovna Střešovice

Patočkova 4, Praha 6

Vyhlídka z věže a výstava Tanec 
věží na kapotách
Otevřeno denně út – ne 10 – 18 h w

w
w
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ha

.c
zNovoměstská 

radnice  
na Karlově  
náměstí,  
Praha 2  

10. a 17. 6., 30. 7., 12. a 26. 8.  
Novoměstský letní festival 2015  
Cyklus koncertů / Velký sál 
Začátek koncertů od 20 h  

17. 6. – 26. 7.  
Xénia Hoffmeisterová: Letní zajíc  
výstava / Galerie v přízemí

XVII. APOSTROF, Praha 2015
mezinárodní festival nezávislých divadel

27. 6. – 29. 6. v 15.00, 17.30 a 20.30
střídavě v Divadle Na zábradlí a Teatro NoD – Roxy

Poprvé v Praze vystoupí divadla z Turecka, 
Gruzie a Dánska, dále z Maďarska, Německa, 
Slovenska a České republiky

production@apostrof.org, www.apostrof.org

AUTODROM (s polygonem)
HIPODROM (a fotbal-golfové hřiště)
AERODROM (vyhlídkové lety, tandemové seskoky)
AQUADROM (kryté i venkovní koupaliště s mnoha vodními 
atrakcemi)
IN-LINE DRÁHY (jezero Benedikt – dráha 2 km,  
hipodrom – dráha 3 km, jezero Matylda – dráha 4 km) 
JEZERO MATYLDA (wakeboarding, vodní skútry, lodičky, 
šlapadla, venkovní posilovací stroje, rybaření, cyklistika, 
in-line bruslení) 
CYKLISTICKÉ STEZKY A TRATĚ 
GOLFOVÉ HŘIŠTĚ •SKATEPARK

evropské město
sportu 2015

Po pořádném sportovním zážitku můžete navštívit:
HRAD HNĚvíN 
KOSTEL NANEbEvZETí PANNY MARIE  
(přestěhovaný kostel)
PODKRUšNOHORSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM  
(hornický skanzen) 

Most 

www.imostecko.cz, www.mesto-most.cz
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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

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8
Út – Ne 9 – 18 hod.
www.muzeumprahy.cz

PAVEL GÖBL

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

19. 7. – 15. 8. 2015
Poselství 2015

www.prague-classics.cz
ve spolupráci

www.hornclass.cz, www.ameropa.org
www.filarmoniettapraga.cz

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
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http://www.divadlokomedie.eu
http://www.divadlobratriformanu.cz
http://www.galeriejizdarna.cz
http://www.prague-classics.cz
http://www.muzeumprahy.cz


Přemýšlíte kam 
o prázdninách na výlet? 
Přijeďte do Rokycan! 
ö  Největší soukromé  

vojenské muzeum
ö Rozhledna na Kotli
ö  Muzeum s největší sbírkou 

zkamenělin v Evropě
ö  Přírodní koupaliště  

a krytý plavecký bazén
ö  Městská památková  

zóna

Přemýšlíte kam 
o prázdninách na výlet? 
Přijeďte do Rokycan! 
ö  Největší soukromé  

vojenské muzeum
ö Rozhledna na Kotli
ö  Muzeum s největší sbírkou 

zkamenělin v Evropě
ö  Přírodní koupaliště  

a krytý plavecký bazén
ö  Městská památková  

zóna

Informační centrum Rokycany
Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
icentrum@rokycany.cz
tel.: 371 706 175, Mobil: 778 404 970
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Lázně - historie - cyklistika - golf

Navštivte Poděbrady

www.ipodebrady.cz

 30. 5.  Slavnosti krále Jiřího - šermíři, dobová 
hudba a tanec, kejklíři, řemeslné trhy

 20. – 21. 6.  Šampionát mažoretek  
- finále mistrovství Čr

 26. – 28. 6.  Evropa hraje Kmocha  
- přehlídka dechových orchestrů

 24. – 26. 7.  Poděbradské swingování  
- festival jazzové a swingové hudby

Permonium®

zábavní park s příběhem

náplast na nudu  víkendových a  prázdninových 
dní v bývalém černouhelném dole KUKLA:
•  26 zážitkových míst simulujících vznik černého uhlí 

od pravěku do současnosti

•  Těžní věž, 41 m vysoká kulturní památka  
s panoramatickým výtahem 

•  Propojení těžní věže a  historického vodojemu  
Industriální stezkou  s neobvyklými lanovými 
překážkami

•  Unikátní hra Magic permon řízená moderními  
informačními technologiemi v pěti úrovních 
náročnosti – pro děti, mládež i dospělé  

•  Gastronomické a turistické zázemí:  
Dárečkov, Oslíkov s živými oslíky, Kutáliště…

Areál KUKLA, Oslavany, okres Brno – venkov 
15 km od sjezdu z dálnice D1, exit 184, směr  Rosice

www.permonium.cz
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Chmelový maják s výtahem a 2D projekcí / Erbovní síň 
s labyrintem / Klášterní zahrada – relaxační prostor 

s minizoo / Chmelový Orloj / Galerie Sladovna / Unikátní 
výstava „Domorodé umění Afriky“ / Chmelařské muzeum / 

Restaurace U Orloje / Pivovar U Orloje 

zábavný a poučný komplex pro všechny 
generace s vedenými prohlídkami 

s tematikou tajemství pěstování chmele 
a vaření dobrého piva. 

Představujeme Vám  
Chrám Chmele a Piva v Žatci

Přijeďte se dozvědět, pobavit se, odpočinout si 
a ochutnat výborné pivo.

www.chchp.cz
www.rommuz.cz

Muzeum romské kultury
Bratislavská 67, Brno
tel.: 545 581 206
po – pá, ne 10 – 18 hod.
Přijďte poznat tu pravou 
romskou kulturu

Najdete nás i na facebooku

ŠKODA MUZEUMŠKODA MUZEUM

muzeum.skoda-auto.cz

Zažijte fascinující jízdu historií. Jen 
60 km od Prahy se nachází unikátní 
sbírka automobilových skvostů!

Po–Ne, 09:00–17:00
GPS: 50°25’7.615”N, 14°54’50.838”E

ŠKODA Muzeum, Tř. V. Klementa 294, 
Mladá Boleslav, T +420 326 832 038
muzeum@skoda-auto.cz
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Výlety do podzemních království
díky poloze české republiky ve středu evropského
kontinentu zde po tisíce let vznikaly přirozeným 
způsobem přírodní podzemní dutiny, které do dneš-
ních dní přinášejí unikátní svědectví o našem geolo-
gickém, geomorfologickém a minerálním dědictví. 
během letních dnů se jeskyně mohou stát příjemným 
místem ke zchlazení a dobrým důvodem si udělat 
výlet do všech koutů naší vlasti. 

Český kras
v blízkosti prahy, v přírodní rezervaci český kras, poblíž 
hradů Karlštejn a Křivoklát, můžete nalézt jeden z nej-
známějších jeskynních systémů: Koněpruské jeskyně. 
v zemním vápenném podloží starém až 410 miliónů let 
vznikly postupně jednotlivé jeskyně ve třech výškových 
úrovních o délce až 2 kilometry. pro veřejnost je zpří-
stupněn pravděpodobně nejzajímavější úsek systému, 
který vám při prohlídce zabere necelou hodinu. 

Chýnovské jeskyně
další mimořádnou podívanou bezesporu nabízejí
Chýnovské jeskyně u jihočeského tábora. ty byly
historicky prvním otevřeným jeskynním komplexem
a to už od roku 1863. postupné rozšiřování puklin 
korozí a proudící vodou dalo vzniknout nebývale ba-
revným mramorovým a amfibolitovým dómům, které 
jsou dodnes mimo otevírací dobu pro veřejnost cílem  
studia odborníků a speleologického objevování.

Jeskyně na Pomezí
na sever od olomouce se nachází největší zpřístup-
něné jeskyně na území české republiky:  
Jeskyně na pomezí, které jsou už od roku 1958 národ-
ní přírodní památkou. díky postupnému rozpouštění 

Neděláme z vědy vědu, tak přijďte  
a pobavte se stovkami  
interaktivních exponátů. 

Doporučujeme od 8 let.

TOP 5
 · Planetárium  

– 2D a 3D projekce
 · Humanoidní robot  

– jediný v ČR
 · Megabublinárium 
 · Science show 

– experimenty  
s ohněm i ledem

 · iQCafe

Stovky  
interaktivních exponátů  

ve čtyřech podlažích!
TOP 7
 · Hudební podium
 · TV studio
 · Vodní svět
 · Bublinárium
 · Zrcadlový labyrint
 · Titanik
 · Vesmírný tunel

Doporučujeme od 2 do 10 let.

v české republice bylo dosud objeveno téměř čtyři tisíce 
jeskyň a všechny jsou chráněny zákonem. Zpřístupněno 
veřejnosti je jich čtrnáct a zajímavé je, že jedenáct z nich 
se nachází v moravských krajích. www  .  caves.cz

krystalického vápence se utvořily dlouhé úzké chodby, 
jejichž stropy mizí vysoko ve tmě. turistická trasa dlou-
há 390 metrů nabízí návštěvníkům pohled na kaskádo-
vité útvary a mohutné členité krápníky.
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Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého
vydání jaro 2015 zněla:  

antonín langweil tvořil model 11 let.
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 odpovědi ze strany 5 posílejte do 31. července  

e-mailem na soutez@i-prague.info, nebo poštou  
na adresu redakce: i-prague, Modrá 1979, 155 00, praha 5.

Prague City Tourism:
◗ staroměstské náměstí 1, praha 1
◗ rytířská 31, praha 1
◗ václavské náměstí, roh ul. Štěpánská, praha 1 
◗ Malostranská mostecká věž, praha 1 
◗ letiště v. Havla, terminál 1 a 2, praha 6

www  .  praguewelcome.cz

Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism:
◗ vinohradská 46, praha 2
◗ staroměstské náměstí 5, praha 1

www  .  czechtourism.cz 

Národní agentura pro evropské vzdělávací  
programy
◗ na poříčí 1035/4, praha 1

www  .  naep.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
◗ Metro Hradčanská, praha 6
◗ Metro nádraží veleslavín, praha 6

www  .  dpp.cz

Informační 
střediska

Předprodeje vstupenek
Ticketpro  www  .  ticketpro.cz
Ticket Art vstupenky  .  ticket-art.cz
Bohemia Ticket www  .  bohemiaticket.cz
Kulturní portál www  .  kulturniportal.cz

Okénko do podzimu 
Kam v Praze

Spousta krásné hudby na varhaním festivalu 
 www  .  auditeorganum.cz

Třetí ročník Signal festivalu, který propojuje 
kreativitu, nové technologie a veřejný prostor 
 www  .  signalfestival.com

Veletrh dekorací, stolování a bytového textilu 
Tendence www  .  tendence.eu

Mezinárodní hudební festival věnovaný dílu 
a osobnosti českého barokního génia Jana 
Dismase Zelenky www  .  zelenkafestival.cz

Tradiční největší setkání automobilů Porsche 
v České republice www  .  automuzeum.cz

Koncert proslulého italského tenoristy  
Andrea Bocelliho www  .  o2arena.cz

Nejrozsáhlejší vědecký festival Týden vědy 
a techniky www  .  tydenvedy.cz

Co se chystá mimo Prahu

Oslavy originálního zlatého ležáku na Pilsner 
Festu www  .  pilsner-urquell.cz

Jubilejní 25. Podzimní knižní veletrh 
v Havlíčkově Brodě www  .  hejkal.cz

Mezinárodní festival outdoorových filmů  
je největším soutěžním putovním filmovým 
festivale www  .  outdoorfilms.cz

Svatováclavský hudební festival 
Moravskoslezského kraje www  .  shf.cz
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Strahovská knihovna 
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

90 dní v Praze 
vydání léto 2015
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

•	 uzávěrka	tohoto	čísla	byla 
22. 5. 2015

•	 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

Foto: M. Šuková, Czechtourism,  
prague Welcome, I. donchev, 
obchodní partněři 
Sazba: alineaprint

Vydavatel: Milan beniš
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