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 SOBOTA
Laura 

Děti, čtete? – festival, který představuje to nejlepší z české dětské literární tvorby
Různá místa v Praze, od 30. 5. www  .  detictete.cz

 NEDĚLE
Jarmil 

O pohár Městské části Praha 1 – turnaj v bowlingu pro občany Prahy 1, vstup zdarma 
Bowling Centrum Celnice, od 15:00 www  .  praha1.cz

 

 PONDĚLÍ
Tamara 

Novosvětská – The Global Art Philharmonic Orchestra hraje Symfonii č. 9 Antonína Dvořáka   
Rudolfinum, od 19:30 www  .  ceskafilharmonie.cz

 ÚTERÝ
Dalibor 

Vidět sochy – výstava umělců spojených přátelstvím i tvorbou: Zdeňka Palcra a Jana Svobody   
GAVU v Chebu, do 16. 6. www  .  gavu.cz

 STŘEDA
Dobroslav 

Severské filmové kraťasy – festival krátkých filmů z Dánska, Finska, Islandu, Norska a Švédska   
Komorní kino Evald, do 13. 6. www  .  evald.cz

 ČTVRTEK
Norbert 

Veletrh vědy – novinky a zajímavosti ze světa vědy, nových technologií a inovací
Výstaviště v Letňanech, do 8. 6. www  .  veletrhvedy.cz

 

 PÁTEK 
Iveta/Slavoj 

7 statečných – charitativní nonstop souboj zdravých a handicapovaných sportovců
Václavské náměstí, do 8. 6. www  .  cestazasnem.cz

 SOBOTA
Medard 

Pražská muzejní noc – desítky muzeí, galerií a dalších institucí zvou na netradiční prohlídky
Různá místa v Praze, od 19:00 www  .  prazskamuzejninoc.cz

 NEDĚLE
Stanislava 

Pražské Quadriennale – čtrnáctý ročník největší mezinárodní přehlídky divadla a scénografie   
Výstaviště Praha Holešovice, od 6. do 16. 6. www  .  pq.cz

 PONDĚLÍ
Gita 

Závěr s Ódou na radost – Beethovenova symfonie v podání Komorní filharmonie Pardubice  
Sukova síň Domu hudby v Pardubicích, od 19:30 www  .  kfpar.cz

 ÚTERÝ
Bruno 

To jsem si polepil – grafik Michal Cihlář vystavuje koláže vytvořené v uplynulém půlstoletí
Galerie Smečky, do 29. 6. Facebook/Galerie Smečky

 STŘEDA
Antonie 

Billy Elliot – strhující muzikálový příběh chlapce s neobyčejným tanečním talentem
Divadlo J. K. Tyla v Plzni, od 19:00 www  .  djkt.eu

 ČTVRTEK
Antonín 

Šest prstů – společná výstava výtvarníků Jakuba Janovského a Ondřeje Filípka
DSC Gallery, do 4. 7. www  .  dscgallery.com

 PÁTEK
Roland 

Noc ve městě – divadelní studio Farma v jeskyni uvede za jeden večer tři představení
Centrum současného umění DOX, 14. a 16. 6. www  .  dox.cz

 SOBOTA
Vít 

Slavnost růží – přehlídka stovky květin z českých růžových sadů s hlasováním o tu nejkrásnější   
Zámek Veltrusy, od 10:00 www  .  zamek-veltrusy.cz

Červen
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PLYNÁRENSKÉ MUZEUM
Vás zve na Pražskou muzejní noc 2019
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NEDĚLE
Zbyněk

PesFest – komentované ukázky, agility park, poradna a vyhlášeního psího sympaťáka 2019
Centrální park Pankrác, od 11:30 www  .  pesfest.eu

PONDĚLÍ
Adolf 

Crashtest 9: Věci – devátý ročník studentského projektu, kurátory jsou studenti dějin umění  
Topičův salon, do 4. 7. www  .  topicuvsalon.cz

ÚTERÝ
Milan 

Vše z nitra – výstava tisků z grafické tvorby fotografa Františka Drtikola
Tibet Open House, do 29. 6. www  .  tibetopenhouse.cz

STŘEDA
Leoš 

Loos versus Corbusier – přednáška Elišky Zlatohlávkové o velikánech moderní architektury
Winternitzova vila, od 19:00 www  .  loosovavila.cz

ČTVRTEK
Květa 

Skety sólo – Veronika Vítová a Andy Schofield Sextet hrají poctu jazzmanovi Billu Evansovi
Jazz klub U Staré paní, od 20:30 www  .  oldladys.cz

PÁTEK
Alois 

Šťastný princ – pohádka Oscara Wilda jako rodinné představení Divadla bratří Formanů
Loď Tajemství u Smíchovské náplavky, od 16:00 a 18:00 www  .  festivalarena.cz

SOBOTA
Pavla 

Prohlídka jeskyně – víkendové prohlídky běžně nepřístupné jeskyně Býčí skála
Býčí skála v Josefovském údolí, od 15. do 30. 6. www  .  byciskala.cz

NEDĚLE
Zdeňka 

Výstava o mapách – kartografie v časech mezi poustevnami a koněspřežkou 
Klementinum, do 7. 7. www  .  klementinum.com

PONDĚLÍ
Jan 

Nejkrásnější věk – výstava diplomantů Akademie výtvarných umění v Praze 
Moderní galerie AVU, do 30. 6. www  .  avu.cz

ÚTERÝ
Ivan 

Tancem i mečem – ukázky historických tanců období renesance a baroka a šermířského umění  
Zámek Třeboň, od 19:00 www  .  zamek-trebon.cz

STŘEDA
Adriana

Mark Knopfler – koncert britského muzikanta, známého také jako člena kapely Dire Straits
O2 arena, od 21:00 www  .  o2arena.cz

ČTVRTEK
Ladislav 

Walk of the Earth – koncert kanadské kapely, která zaujala originálními populárních písní
Forum Karlín, od 20:00 www  .  forumkarlin.cz

PÁTEK
Lubomír

Rodina Reynkových – průřez tvorbou Bohuslava Reynka, Suzanne Renaudové a jejich potomků  
Chodovská tvrz, do 28. 7. www  .  chodovskatvrz.cz

SOBOTA
Petr a Pavel 

Bleší trh Heřmaňák – možnost prodat nepotřebné věci a nakoupit něco zajímavého od ostatních  
Řezáčovo náměstí v Praze 7, od 9:00 Facebook/Bleší trh Heřmaňák

NEDĚLE
Šárka 

Optikalita – výstava sofistikovaných broušených a lepených objektů Jana Frydrycha
Galerie Kuzebauch, do 12. 7. www  .  galeriekuzebauch.com
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Kam v červnu  
za venkovní zábavou
Na  Den dětí 1. června se v  Praze koná spousta ak-
cí. K  zajímavým patří celodenní program na  nádraží 
v  Braníku a  v  depu metra na  Kačerově. Milovníkům 
dopravy slibuje nostalgické vyjížďky, svézt se lze par-
ním vlakem, starší soupravou metra nebo historickými 
autobusy. Do mnohem vzdálenějších světů vezme děti 
Štefánikova hvězdárna na  Petříně. Čekají na  ně úkoly 
inspirované přistáním na Měsíci. Dospělí se zase zabaví 
8. a 9. června při putování vinicemi hlavního města. Vy-
chutnat si víno a často i nezvyklý pohled na Prahu mo-
hou na vinohradech, z nichž mnohé jsou běžně lidem 
nepřístupné. Na stejné dny připadá Víkend otevřených 
zahrad, který zájemců otevírá zahrady anebo předsta-
vuje parky třeba komentovanými prohlídkami. Cílem 
je seznámit veřejnost s péčí o zeleň a  jejím významu.  
15. června zve do  své zahrady také polské velvysla-
nectví, které sídlí ve  Valdštejnské ulici. Pořádá piknik 
s  ochutnávkou polské kuchyně a  představením naší 
sousední země. Naopak akčním vyžitím bude nabitý 
Den s Policií ČR, který 8. června zaplní Letenskou pláň. 
Do akce se zapojí i hasiči, záchranáři či vězeňská služba. 
Návštěvníci se mohou těšit na  fotbal na  služebních 
koních či simulovaný zásah u dopravní nehody.
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 PONDĚLÍ
Jaroslava 

Filmohrátky s ČT – interaktivní výstava připomíná známé televizní seriály pro děti a mládež  
Galerie České televize, do 30. 9. www  .  ceskatelevize.cz

 ÚTERÝ
Patricie

Racek – láska a léto v dramatu Antona Pavloviče Čechova, uvádí 3D company a Divadlo Puls  
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, od 19:00 www  .  divadlopuls.cz

 

 STŘEDA
Radomír 

50 let se Čtyřlístkem – výstava s interaktivními prvky k výročí populárního komiksu
Muzeum hlavního města Prahy, do 1. 9. www  .  muzeumprahy.cz

 ČTVRTEK
 Prokop 

Světlo mého života – svět očima malých pacientů z kliniky hematologie a onkologie v Motole
Novoměstská radnice, do 21. 7. www  .  nrpraha.cz

 PÁTEK
státní svátek 

Letecká akrobacie – mistrovství světa v akrobacii letounů se závěrečnou exhibicí vítězů
Aeroklub v Břeclavi, do 13. 7. www  .  aeroklubbreclav.cz

 SOBOTA
státní svátek 

Den otevřených dveří v Hrzánském paláci – prohlídka reprezentačních prostor vlády
Hradčany, od 9:00 www  .  vlada.cz

 

 NEDĚLE
Bohuslava

Sport? Sport! – výstava kreseb na sportovní téma od českých karikaturistů a humoristů 
Palác YMCA, do 23. 7. www  .  palacymca.cz

 PONDĚLÍ
Nora 

Já, Naděžda Plíšková – výstavní připomínka umělkyně československé poválečné generace  
Museum Kampa, do 18. 8. www  .  museumkampa.cz

 ÚTERÝ
Drahoslava

Renée Fleming – koncert americké sopranistky a Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK
Obecní dům, od 19:30 www  .  fok.cz

 STŘEDA
Libuše/Amálie

Pád železné opony – výstava vybraných fotografií o zlomovém roce 1989 ve střední Evropě  
Letohrádek královny Anny, do 30. 11. www  .  kulturanahrade.cz

 ČTVRTEK
Olga 

Letní slavnosti staré hudby – dvacátý ročník na téma hudební oslavy a festivity napříč historií  
Různá místa v Praze, do 6. 8. www  .  letnislavnosti.cz

 PÁTEK
Bořek 

Creepy Teepee – přehlídka alternativní scény, která propojuje hudbu s vizuálním uměním
Církevní gymnázium v Kutné Hoře, do 14. 4. www  .  creepyteepee.org

 SOBOTA
Markéta 

Zámecké prohlídky s architektem – „oživlý“ Dušan Jurkovič provede pokoji, které zařizoval  
Zámek v Novém Městě nad Metují, také 13. 8. www  .  zameknm.cz

 NEDĚLE
Karolína 

Pražský piknik – festival pouliční kuchyně s doprovodným programem a možností pikniku
Střelecký ostrov, od 10:00 Facebook/Pražský piknik – food festival

 PONDĚLÍ
Jindřich

Meda – představení věnované stým narozeninám mecenášky Medy Mládkové
Museum Kampa, od 20:00 www  .  museumkampa.cz

Červenec
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nabízíme zábavu a poučení 
nejen s chmelovým podtextem 
pro všechny generace. 

Navštivte  
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.galerielsadovna.cz
www.uorloje-zatec.cz

Nechte se přilákat chmelovým majákem a potěšte se výhledem 
na královské město s více než tisíciletou historií, vyberte 
si tu správnou cestu v bludišti, najděte poklad, nechte se 

unést unikátním orlojem, ochutnejte výborné pivo z našeho 
minipivovaru i skvělou domácí kuchyni, děti nechte pohrát 

si ve dvoupatrové interiérové herně, odhalte taje renesanční 
sladovny a v klidu si odpočiňte v Klášterní zahradě.
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 ÚTERÝ
Luboš

Kamil Střihavka – koncert zpěváka, známého z tria BSP či muzikálu, na střeše knihovny
Kulturní centrum ve Vratislavicích, od 19:30 www  .  vratislavice101010.cz

 STŘEDA
Martina

Za dveřmi – festival pouličního divadla, vystoupí vehikl kuriozit i nejmenší cirkus na světě
Výstaviště Praha Holešovice, od 15. do 18. 7. www  .  zadvermi.cz

 ČTVRTEK
Drahomíra 

Vlastním hlasem – příběhy pětadvaceti žen skládají na výstavě příběh ženské emancipace
Náprstkovo muzeum, do 31. 12. www  .  nm.cz

 PÁTEK
Čeněk 

Pražské folklorní dny – hudební a taneční soubory z různých zemí na pódiích v centru Prahy
Různá místa v Praze, do 27. 7. www  .  praguefestival.cz

 SOBOTA
Ilja 

Promenádní koncert – z cyklu vojenských hudeb, hraje kapela 35. plzeňského pěšího pluku
III. nádvoří Pražského hradu, od 10:30 www  .  kulturanahrade.cz

 NEDĚLE
Vítězslav 

Zimní pohádka – příběh o zradě, lásce a odpuštění v dramatu Williama Shakespeara
Hrad Špilberk v Brně, od 20:30 www  .  shakespeare.cz

 PONDĚLÍ
Magdaléna

Ján Vasilko – výstava slovenského malíře, který pracuje s poetikou technické dokumentace
Topičův salon, do 16. 8. www  .  topicuvsalon.cz

ÚTERÝ
Libor 

Chinaski – koncert kapely, kterou proslavily hity jako Klára, Vedoucí nebo Tabáček
Lucerna Music Bar, od 20:00 www  .  musicbar.cz

 STŘEDA
Kristýna 

A Cool Breeze – výstava zkoumá možnosti prostorového zobrazování figury
Galerie Rudolfinum, do 11. 8. www  .  galerierudolfinum.cz

 ČTVRTEK
Jakub  

A do pyžam! – komedie o milostném několikaúhelníku, hrají Leoš Noha či Lucie Zedníčková
Letní scéna Harfa, od 20:00 www  .  letniscenaharfa.cz

 PÁTEK
Anna 

Mapa mezi defenestrací a Bílou horou – výstava představuje tvůrce mapy Čech z roku 1619
Knihovna geografie, do 30. 9. www  .  natur.cuni.cz

 SOBOTA
Věroslav

Commedia delĺ arte – Chorea Historica a Enrico Bonavera vystupují ve Valdštejnské zahradě    
Senát ČR, od 16:00, 17:30 a 19:00 www  .  senat.cz

 NEDĚLE
Viktor 

Tichý hlas – výstavní připomínka malíře, literáta a výtvarného kritika Miloše Jiránka
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, do 25. 8. www  .  ogv.cz

 PONDĚLÍ
Marta

Starci na chmelu – divadelní adaptace filmového muzikálu o první lásce a také zklamání
Letní scéna Vyšehrad, od 20:00 www  .  studiodva.cz

 ÚTERÝ
Bořivoj 

Francouzský impresionismus – výstava mistrovských děl ze sbírek dánského muzea Ordrupgaard
Palác Kinských, do 20. 10. www  .  ngprague.cz

 STŘEDA
Ignác 

Ziggy Marley – první pražský koncert osminásobného držitele Grammy a syna Boba Marleyho  
Divadlo Archa, od 20:00 www  .  divadloarcha.cz
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Vlašimský zámecký park

paraZOO

Muzeum Podblanicka

Zveme Vás na

DEN VE VLAŠIMI
3 zajímavé prohlídky 
na 1 vstupenku + káva zdarma 
Užijte si prima den ve Vlašimi a ušetřete 25 %.

Jedinečný park s romantickými 
stavbami a naučnou stezkou. 
Komentované prohlídky.

Tak trochu jiná ZOO.
Expozice Záchranné stanice 
pro živočichy ČSOP Vlašim.

Stálé expozice, výstavy, 
vyhlídková věž, zámecké 
sklepení.

www.blanik.net

Praha

Brno

D1 exit 49
Vlašim

+ káva zdarma
v rodinné cukrárně
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 ČTVRTEK
Oskar 

Zámecké muzikálové noci – Tři mušketýři, Drákula a Kleopatra z produkce Divadla Broadway  
Zámek Třeboň, do 3. 8. www  .  zamek-trebon.cz

 PÁTEK
Gustav 

Třicet: Naděje – výstava umělců, kteří museli osobitě pojmout prostor o rozměrech 30 x 30 cm  
A&A Galerie, do 30. 8. www  .  aagalerie.cz

 

 SOBOTA
Miluše 

Dyzajn market – trh autorské tvorby českých i zahraničních návrhářů a designérů 
Náměstí Václava Havla, do 4. 8. www  .  dyzajnmarket.com

 NEDĚLE
Dominik 

Josef Sudek – výběr z tvorby významného fotografa pražských motivů, zátiší, ale i reklamy
Ateliér Josefa Sudka, do 28. 9. www  .  sudek-atelier.cz

 PONDĚLÍ
Kristián 

Jak zabít komika – komediální drama se stand-up výstupy o trnité cestě komediálního umělce   
Letní scéna divadla Ungelt, od 20:00 www  .  divadloungelt.cz

 ÚTERÝ
Oldřiška 

Výstava MUNI 100 – netradiční pohled na historii i současnost Masarykovy univerzity
Moravská galerie v Brně, do 30. 9. www  .  moravska-galerie.cz

 

 STŘEDA
Lada 

Křižovatka cest – venkovní výstava představující předky a současné potomky Karla IV.
Park Muzea Policie ČR, do 31. 8. www  .  muzeumpolicie.cz

 ČTVRTEK
Soběslav 

Lidice 2018 – mezinárodní dětská výtvarná výstava k uctění památky dětských obětí z Lidic
Národní technické muzeum, do 24. 11. www  .  ntm.cz

 PÁTEK
Roman 

Coheed and Cambria – američtí progressive rockeři se vrací, vystoupí spolu s kapelou Polyphia  
MeetFactory, od 18:00 www  .  meetfactory.cz

 SOBOTA
Vavřinec 

Zdrávi došli! – výstava o historii české turistiky, k vidění je dobové vybavení či časopisy
Národní památník na Vítkově, do 1. 9. www  .  nm.cz

 NEDĚLE
Zuzana 

Sólo pro varhany a soprán – koncert sestavený ze skladeb Mozarta, Bacha, Händela či Dvořáka  
Kostel svatého Martina ve zdi, od 17:30 www  .  martinvezdi.eu

 PONDĚLÍ
Klára 

Historické portréty J. A. Komenského – vystaveny jsou i portréty spolupracovníků a rodiny
Pedagogická knihovna J. A. Komenského, do 1. 12. www  .  npmk.cz

 ÚTERÝ
Alena 

Jakub Noha Band – koncert originálního českého folkového písničkáře s doprovodnou kapelou  
Balbínova poetická hospůdka, od 20:00 www  .  balbinka.cz

 STŘEDA
Alan 

Zvuky / Kódy / Obrazy – výstavní projekt přibližuje akustický experiment ve vizuálním umění  
Dům U Kamenného zvonu, do 13. 10. www  .  ghmp.cz

 ČTVRTEK
Hana 

Tyjátrfest – festival autorských divadel malých forem, od činohry přes hudbu až po akrobacii  
Amfiteátr Václava Veselého v Kutné Hoře, do 18. 8. www  .  tyjatrfest.cz

Srpen
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PREMIERA
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MUZIKÁL
     S  P O H Á D K O V Ý M  PŘ Í B ĚHEM

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.
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 PÁTEK
Jáchym

Setkání muzikantů v Bílých Karpatech – mezinárodní hudební a folklorní festival 
Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice, do 18. 8. www  .  valasskeklobouky.cz

 SOBOTA
Petra

Freestyle Fest – akrobatické triky na divoké vodě k pobavení vodáků i diváků
Vodácký areál Praha-Troja, do 18. 8. www  .  cnawr.cz

 NEDĚLE
Helena 

Volarské slavnosti dřeva – kulturní akce, lidový trh a šumavský bál pod širým nebem
Volary, od 17. 8. www  .  mestovolary.cz

 PONDĚLÍ
Ludvík/Luďka  

Aneta Langerová – open-air koncert známé zpěvačky za doprovodu kapely a smyčcového tria  
Letní scéna Vyšehrad, od 20:00 www  .  langerovaaneta.cz

 ÚTERÝ
Bernard 

Tabarnak – kostelem inspirované představení od kanadského souboru Cirque Alfonse
Šapitó na Letné, od 19:00 www  .  letniletna.cz

 STŘEDA
Johana 

Starokladrubský kůň – výstava o 440 letech dvorního hřebčína Kladruby nad Labem
Národní zemědělské muzeum, do 31. 8. www  .  nzm.cz

 ČTVRTEK
Bohuslav 

Letní kino – promítání filmů uvedených na festivalech v Cannes, Benátkách a na Berlinale
Gauč ve Stromovce, od 19:00 Facebook/Gauč ve Stromovce

 PÁTEK
Sandra 

Z rodinného alba – příběhy česko-slovenského kulturního sbližování na výstavě
Letohrádek Hvězda, do 1. 9. www  .  pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

 SOBOTA
Bartoloměj 

Čajomír fest – celoevropské setkání profesionálů, laiků a nadšenců v přípravě čaje
Vyšehrad, do 25. 8. www  .  cajomir.cz

 NEDĚLE
Radim 

Intimní příběhy z ráje – jemně humorná komedie Divadla Bouře o soužití mužů a žen v Edenu  
Letní scéna pod žižkovskou věží, od 19:30 www  .  hvezdneleto.cz

 PONDĚLÍ
Luděk 

Nebe nad Lucernou – výhled na Prahu ze střechy, s ukázkami městského zahradničení
Palác Lucerna, od 15:00 Facebook/Střecha Lucerny

 ÚTERÝ
Otakar 

Alberto Giacometti – retrospektivní výstava jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století
Veletržní palác, do 1. 12. www  .  ngprague.cz

 STŘEDA
Augustýn 

Alenka v říši divů – netradiční divadelní představení souboru Amanitas Fire Theatre
Náměstí Míru v Mělníku, od 20:30 www  .  mekul.cz

 ČTVRTEK
Evelína 

Český a římský král Václav IV. – výstava gotického umění k výročí českého a římského krále
Císařská konírna na Pražském hradě, do 3. 11. www  .  kulturanahrade.cz

 PÁTEK
Vladěna 

Kafka: Proces – balet s choreografií Maura Bigonzettiho inspirovaná slavným románem
Národní divadlo, od 19:00 www  .  narodni-divadlo.cz

 SOBOTA
Pavlína 

Barevná devítka – multikulturní festival představuje cizokrajné vůně, chutě, barvy i rytmy
Park Podviní, od 12:00 www  .  barevnadevitka.cz
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Soutěž  
s Uměleckoprůmyslovým
museem
Uměleckoprůmyslové museum v  Praze uchovává vý-
znamná umělecká díla, ale i různé sbírky předmětů 
denní potřeby. Založeno bylo v roce 1885 a od roku 
1900 sídlí na Starém Městě v budově navržené archi-
tektem Josefem Schulzem. Muzeum nedávno prošlo 
náročnou rekonstrukcí. Od té doby zde bylo k  vidění 
několik pozoruhodných  tematických  výstav. Na zimu 
příštího roku je plánováno otevření stálé expozice. 
Seznámit se s  historií a architekturou stavby lze při 
komentovaných prohlídkách, po předchozí rezervaci.  

Soutěžní otázka: 
V kterém měsíci roku 1885 bylo muzeum založeno 
a jeho činnost zahájena první výstavou?

Pět výherců získá volný vstup pro dvě osoby do hlav-
ní budovy a  také věcnou odměnu od Umělecko- 
průmyslového musea. Řešení, spolu s telefonickým kon-
taktem a  adresou, posílejte na: soutez@i-prague.info 
nejpozději do 16. srpna 2019. V předmětu uveďte: Soutěž 
s muzeem. Účastí v soutěži dáváte souhlas, aby po dobu 
jejího trvání byly uchovány vámi zaslané osobní údaje. 

Soutěž  
s dárkem
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Kam v létě za koupáním? Plavecký stadion v Podolí fun-
guje už od roku 1965, kdy byl jeho provoz, jen pro zajíma-
vost, zahájen mezinárodními spartakiádními plaveckými 
závody. Návštěvníkům nabízí na výběr tři bazény: vnitřní 
a vyhřívaný venkovní jsou v provozu celoročně, v letní se-
zoně se pak přidá i venkovní padesátimetrový bazén bez 
výhřevu. Kromě plavání si lidé v  Podolí mohou dopřát 
saunu, fitness, masáže anebo nějakou zkrášlovací proce-
duru. S  létem se otevírá také koupaliště Stírka kousek 
od  zastávky metra Kobylisy. Dospělým areál umožňuje 
plavání v bazénu s délkou něco málo přes čtyřicet metrů, 
nechybí ani dětský bazén se skluzavkou. O další zábavu 
se postarají doplňkové sportovní aktivity jako volejbal, 
fotbálek nebo pétanque. Lze si zde zapůjčit lehátko 
a slunečník anebo se přihlásit na hodiny kondičního pla-
vání. Možnost koupání nabízí také sportovní a rekreační 
areál Pražačka na Žižkově. K mání je venkovní koupaliště 
a chrliči či vířivkou a krytý bazén, který je ale v letní sezoně 
veřejnosti otevřený pouze ve všední den ráno. Využít lze 
i kojenecký bazén a saunu. Sportovní vyžití na souši tu na-
jdou příznivci fotbalu, basketbalu, volejbalu, nohejbalu či 
tenisu, k dispozici je i atletický ovál nebo posilovna. Z ven-
kovních koupališť patří k nejoblíbenějším Džbán u Divo-
ké Šárky. Ty, které omrzí vodní aktivity, najdou v rozsáhlé 
přírodní rezervaci určitě spoustu míst na procházku. První 
zářijový víkend je dokonce obvykle možné slyšet operní 
představení pod širým nebem, které se do  Šárky každý 
rok vrací. Vodní nádrž Džbán v  údolí Šáreckého potoka 
se využívá k rekreaci i pro rybolov. Pokud se chce někdo 
zdržet déle, může využít i  tamní kemp. Do  vody se lze 
dostat z placeného koupaliště i mimo něj a na své si zde 
přijdou také nudisti. Méně už pejskaři, psům je totiž vstup 
zakázán. Na čisté koupání bez chloru láká biotopové kou-
pací jezero v Radotíně, které zahrnuje jak neplaveckou 

Co se děje v Praze
zónu, tak část pro plavce. Čistotu vody udržuje biologic-
kým způsobem, tedy pomocí vodních rostlin a přírodních 
ekosystémů. Jezero o rozměrech zhruba šedesát dva krát 
sedmdesát pět metrů je cirkulačním systémem propo-
jeno s  čistícím jezerem. Radotínský biotop je dostupný 
přibližně desetiminutovou chůzí z  autobusové zastávky 
Otínská nebo vlakové zastávky Praha-Radotín.  

Pro kamna ke  Špačkovi. Výstava s  podtitulem 
„Kachle a kamnářství v renesanční Praze“ seznamuje 
návštěvníky s  výrobou kamnových kachlů i  kam-
nářským řemeslem v  Praze pozdního středověku 
a  raného novověku. Představuje také výjimečný ar-
cheologický nález hrnčířské dílny v Truhlářské (dříve 
Hrnčířské) ulici na Novém Městě pražském, objevené 
při rozsáhlém výzkumu bývalých kasáren Jiřího z Po-
děbrad na  náměstí Republiky v  letech 2003–2006. 
Součástí výstavy jsou originální archeologické ná-
lezy, dobová vyobrazení, rekonstrukce výrobních 
zařízení, 3D modely, vizualizace, filmové dokumenty 
a  nechybějí ani hmatová část a  dětské aktivity. Pro 
kamna ke Špačkovi se mohou zájemci vydat do Do-
mu U Zlatého prstenu až do 29. března příštího roku.
 www.muzeumprahy.cz

Letní výročí:  
Rafael Kubelík 
Sto pět let uplyne 29. června od  narození jednoho 
z nejvýznamnějších českých dirigentů Rafaela Kubelíka. 
Hudební talent zdědil po  otci, houslovém virtuosovi. 
Houslím se věnoval i mladý Rafael, zároveň ale studoval 
skladbu a  dirigování. A  jako dirigent zažil také první 
velký úspěch, když jako dvacetiletý řídil Českou filhar-
monii. O  osm let později byl jmenován uměleckým 
ředitelem tohoto předního českého orchestru. Pod jeho 
taktovkou zahajovala filharmonie první ročník festivalu 
Pražské jaro v roce 1946. A byl to opět Kubelík, kdo v ro-
ce 1990 dirigoval úvodní koncert prvního porevoluční-
ho ročníku, emocemi nabité provedení symfonického 
cyklu Má vlast. Emotivní o to více, že tímto koncertem 
Kubelík uzavřel svou dirigentskou dráhu. Většinu svého 
vrcholného uměleckého života ale neřídil české orches-
try. V roce 1948, záhy po komunistickém převratu, totiž 
emigroval. Dirigoval v Chicagu, v Mnichově či ve slavné 
Metropolitní opeře v New Yorku, vedl také operu v lon-
dýnské Covent Garden. Kubelík byl v zahraničí ceněným 
interpretem děl českých a i dalších slovanských sklada-
telů. Zemřel 11. srpna 1996 ve  Švýcarsku, pohřben je 
mezi dalšími významnými českými osobnostmi na praž-
ském Slavíně. Vedle svého otce. 
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Na  trojských svazích se kdysi pásly ovce, k  nimž od-
kazuje i  název původní obce Zadní Ovenec. Dnes se 
do Troje tisíce lidí vypravují za poznáním cizokrajnější 
fauny i flory do zoologické a botanické zahrady. A také 
do trojského zámku či kvůli výhledu na Prahu.

Této pražské části se začalo říkat Troja až v osmnáctém 
století. Podle zámku, který tu nechal v  druhé polovině 
sedmnáctého století vybudovat hrabě Václav Vojtěch ze 
Šternberka jako letní sídlo. Do Prahy chtěl přenést atmo-
sféru honosných římských vil. K  antice odkazuje nejen 
název raně barokní stavby, ale také její architektura. Při 
výstupu po výrazném schodišti tak návštěvníci přihlížejí 
třeba boji Titánů s  antickými bohy. Architektuře a  vý-
zdobě zámku je věnována stálá expozice, která je zde 
umístěna. Komplex je v  současnosti ve  správě Galerie 
hlavního města Prahy, která tu pořádá i krátkodobé vý-
stavy. Aktuálně až do 3. listopadu v zámku představuje 
Kamenné poklady pražských zahrad. Tedy uměleckou 
výzdobu, která byla desítky let vystavena rozmarům 
počasí a  poté skončila v  depozitářích. Před zraky ná-
vštěvníků se tak zpátky vrací sochařská díla mimo jiné 
z  Vrtbovské zahrady, krajinného parku Cibulka či leto-
hrádku Portheimka. Samotný zámek Troja láká k  pro-
cházce po  rozsáhlé zahradě s  okrasnými a  ovocnými 
stromy a zájemci si také mohou vyzkoušet svou orien-
taci v přírodním bludišti.  K zámku kdysi patřila i vinice 
a  kaplička sv. Kláry, zasvěcená jmenovkyni Vojtěchovy 
manželky. Kaple je přístupná během bohoslužeb. Ob-
klopuje ji památkově chráněná vinice, která je s několika 
málo podobnými vinohrady (například v Gröbovce nebo 
na Pražském hradě) už jen pozůstatkem kdysi rozsáhlé-
ho pěstování vína v okolí Prahy. Místní víno lze ochutnat 
i koupit v historickém viničním domku, jehož plusem je 

Příběhy pražských čtvrtí: Troja

i  výhled na město. O kapli v polovině minulého století 
kolovala pověst, že v  ní straší. Posléze se ale zjistilo, 
že zvon, o  němž si lidé mysleli, že zvoní sám od  sebe, 
ve  skutečnosti rozhoupává opice, která utekla z  neda-
leké zoologické zahrady. Do ní se vypraví podívat přes 
milion zájemců ročně nejen na  primáty. V  pražské zoo 
(podle počtů ke  konci roku 2018) „bydlí“ více než pět 
tisíc zvířat. Otevřená byla v  roce 1931, necelých deset 
let poté, co velkostatkář Alois Svoboda věnoval Praze 
více než osmdesát hektarů pozemků, včetně trojského 
zámku. Přál si, aby město na nich vybudovalo „osvětová 
a  sociálně humanitní zařízení ve  prospěch mládeže“. 
Jedním z  návrhů byla právě zoologická zahrada. Ta 
se v  uplynulých letech opakovaně umisťovala vysoko 
v  žebříčcích nejlepších zoo, podařilo se jí vyrovnat i  se 

Zpestřením návštěvy Troji mohou být nedělní odpo-
lední koncerty. Pod širým nebem se hraje až téměř 
do konce září v botanické zahradě, v zoo i zahradách 
trojského zámku. Na programu jsou skladby Mozarta 
či Vivaldiho, ale i  Ježka nebo Glenna Millera. Kdo 
nemá přírody dost, může se z Troje přeplavit na pro-
tější Císařský ostrov a dál pokračovat do Stromovky. 
Přívoz najdete v místech zbořené Trojské lávky a  je 
zdarma. Cyklisté a inlinisti pak ocení, že z Troje vede 
při Vltavě cyklostezka až do Klecan.

zničující povodní v roce 2002, kdy voda zatopila téměř 
polovinu areálu. Návštěvníci si sem dnes kromě pro-
hlídky či tradičních komentovaných krmení mohou zajít 
také na  večerní procházky s  průvodcem či přednášky. 
V  létě se o  své zkušenosti podělí chovatelé slonů (6. 
června) či lachtanů a tučňáků (1. srpna). Milovníci flóry 
pak míří do  nedaleké botanické zahrady, která letos 
slaví půlstoletí existence. Venkovní expozice se rozklá-
dají na ploše téměř pětadvaceti hektarů, na nichž roste 
na patnáct tisíc druhů stromů a květin. Vybrat si můžete 
z  Pivoňkové louky, Severoamerické prérie, Japonské 
zahrady a dalších. Tropickou přírodu pak lze obdivovat 
ve  skleníku Fata Morgana, kde zároveň najdete jedno 
z největších sladkovodních akvárií v Čechách. Pro ty, kdo 
se chtějí o  stromech a  květinách v  botanické zahradě 
dozvědět více, jsou připraveny sobotní procházky s od-
borníkem. V červnu budou botanici vykládat o bonsajích 
či hortenziích, v červenci přijdou na řadu užitkové rost-
liny Nového světa a  srpnovým tématem jsou letničky. 
Dočasná výstava (od  12. června do  21. července) pak 
blíže představí „krásy rostlinného těla“ sukulentů, i těch 
méně známých, než jsou kaktusy nebo agáve.
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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 12–19S
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ov
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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
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ý k

lášter

Strahov

SITENSKY-  1OO
Výstava 100 fotografií ke 100. výročí narození 
významného českého fotografa Ladislava Sitenského

8 | 5 — 23 | 6 | 2019
Galerie ve věži Novoměstské radnice  
Karlovo náměstí 1 | Praha 2 | út — ne 10 — 18 hod.

www.nrpraha.cz | www.sitensky.eu | 

■ 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

Právě léto  
je vhodné období 

k návštěvě

Otevřeno So, Ne, svátky9.00 – 17.00 hod. do 17. 11. 2019
pro skupiny po dohodě  

i ve všední dny
Info 296 128 900, so+ne 296 128 960

laskao@dpp.cz www.dpp.cz

MUZEUM MĚSTSKÉ  HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE
Vozovna Střešovice

Patočkova 4, Praha 6
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PRAHA                          
JAKO 
NA 
DLANI
WWW.TOWERPARK.CZ

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ OTEVŘENA

www.nrpraha.cz
Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  

www.facebook.com/NRpraha

VÝSTAVY:
SITENSKÝ 100 
8. 5. – 23. 6. 
ANDREJ PEŠTA / MIRE SVETI 
30. 5. – 20. 6.
SVĚTLO MÉHO ŽIVOTA  
25. 6. – 21. 7.
GENERACE S. V. U. MÁNES  
27. 6. – 30. 8.
SETKÁNÍ (ENKAUSTIKA)  
25. 7. – 18. 8. 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY  
3. 7. / 15. 7. / 30. 9.

13. 7. – 8. 8. 2019
Cesty zářivé budoucnosti

informace a vstupenky: 
www.prahaklasika.cz

ve spolupráci: 
www.ameropa.org

www.fi larmoniettapraga.cz

Z191443_AMEROPA_inzerce_64x64_2_PRESS.indd   1 21/05/2019   12:48
Vladislav Vančura Kašpar Divadlo v Celetné

Rozmarné léto

Rozmarné léto – bonus
To, co původní příběh zatajil či opomenul.

Jak je krásné býti kadeřavým!

www.divadlovceletne.cz
15. 5. – 29. 6. 2019 
GALERIE SMEČKY
WWW.GALERIESMECKY.CZ

TO JSEM SI TO POLEPIL
Michal Cihlář 
k o l á ž e

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 
VÁS ZVE NA VÝSTAVU
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http://www.towerpark.cz
http://www.nrpraha.cz
http://www.prahaklasika.cz
http://www.divadlovceletne.cz
http://www.galeriesmecky.cz


EDDIE EDWARD & Friends
DOOM DOOBIE DOOBIE Band / BLUESBERRY

KUCHAŘSKÁ A ZMRZLINOVÁ SHOW

OCHUTNÁVKY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ

NABÍDKA MÍSTNÍCH PIVOVARŮ

A DALŠÍ...

13.00 - NÁMĚSTÍ STAROSTY PAVLA
A ZAHRADA KLADENSKÉHO ZÁMKU

10. 8.

S OCHUTNÁVKOU VŠEHO DOBRÉHO

Petr
Bende

& Cimbál Big Band

PřemekForejt
a kuchařskáshow

MEZINÁRODNÍ
SETKÁNÍ MAJITELŮ

UPRAVENÝCH
VOZŮ 

Tel.: 325 565 272
skanzen@polabskemuzeum.cz
Více na www.polabskemuzeum.cz

Vás zve k návštěvě skanzenu.

Přijďte se podívat,  
jak se žilo na  
Polabském venkově  
v minulosti.

Otevřeno úterý až neděle  
od 9 do 17 hodin  
do konce října 2019.

30. 6.  MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE

11. 8.  CHARIFEST

15. 9.  MAREK ZTRACENÝ

14. 7.  BRATŘI EBENOVÉ +  
ROBERT KŘESŤAN  
A DRUHÁ TRÁVA

25. 8.  POSVÍCENÍ

KOLÍNSKÉ KULTURNÍ

www.mukolin.cz

LÉTO 2019

inzerat_64x64.indd   1 21. 5. 2019   10:50:31

Zruč nad Sázavou : ráj pro děti 
 Zámek jako z pohádky
 Interaktivní expozice Příběh řeky Sázavy
 Kolowratská věž
 Království panenek a medvídků
 Zábavně-naučná stezka Miloty z Kolowrat
 Naučná stezka zámeckým parkem
 Rozhledna Babka

www.blanik.net

a další na www.zamek-zruc.cz

ČD Muzeum  
Lužná u Rakovníka

www.cd.cz/nostalgie

Navštivte naši největší železniční expozici.

NLU_Inzerce_muzeum_CD_2017_64x64_v02_tisk.indd   1 22/05/17   13:32
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Více informací o možnostech trávení volného 
času a návštěvě památek v Mostě najdete  
na internetových stránkách turistického  
informačního portálu  
www.imostecko.cz

Hrad Hněvín ▶ kde našel smrt slavný 
alchymista Edward Kelley 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie  
▶ který putoval po kolejích více než 800 metrů  

Hipodrom, autodrom, aerodrom  
▶ kde najdete odpočinek i adrenalin 

Koupaliště Aquadrom ▶ kde si zasportujete 
a načerpáte nových sil 

In-line dráhy ▶ které najdete v areálu 
hipodromu, Benediktu a podél jezera Matylda 

Jezero Matylda ▶ kam můžete vyrazit s in-line 
bruslemi, kolem, za vodními radovánkami 
nebo s rybářským prutem… 

Podkrušnohorské technické muzeum  
▶ kde ochutnáte hornictví na vlastní kůži

NAVŠTIVTE MĚSTO POD KRUŠNÝMI HORAMI 
A MEZI KOPCI ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

DYCKY MOST!
„Historie – víno – hudba – folklór“

Město při hranicích s Rakouskem je proslulé především 
barokním zámkem, vinařstvím a folklórem. Valtice jsou 
součástí unikátního Lednicko-valtického areálu, který 
byl v roce 1996 zapsán na seznam míst Světového 

a kulturního dědictví UNESCO. Valtice a víno, to jsou dva 
pojmy, které k sobě nerozlučně patří již stovky let.  

Proslulé vinné sklepy, tradiční výrobci vína, vinařské 
instituce i lákavé vinařské akce.  

To všechno jsou Valtice – hlavní město vína.

29. září - 12. října
LEDNICKO / VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL

4. října - 5. října
VALTICKÉ VINOBRANÍ 2019

www.valtice.eu

Park pro  
nejmenší

permonium.cz

90 dní    13

http://www.imostecko.cz
http://www.lipy.cz
http://www.valtice.eu
http://www.permonium.cz


Cílů na  jednodenní výlet v  těsné blízkosti hlavního 
města lze najít jistě bezpočet. Vybrali jsme tři, které 
jsou nejen procházkou do  přírody, ale také příleži-
tostí dozvědět se něco zajímavého z historie.
 
Do Ameriky je to z Prahy blíž, než by se dalo čekat. Stejně 
jako vzdálený kontinent se totiž nazývá soustava vápen-
cových lomů, které se nachází v chráněné krajinné oblasti 
Český kras. Název byl převzat od názvu nedaleké samoty, 
může ale také odkazovat na tzv. americký způsob těžby. 
Vápencové lomy zde vznikly na  konci devatenáctého 
století, aby uspokojily potřebu stále se rozvíjejícího prů-
myslu. K nejzajímavějším vedle zatopené Velké Ameriky 
patří svou historií lom Mexiko, nazývaný také Tresta-
necký lom. V  letech 1949 až 1953 zde pracovali političtí 
vězni, pro něž tu byl zřízen pracovní tábor. Důlní provoz 
v  oblasti Ameriky byl ukončen na  začátku šedesátých 
let. Přestože je do nich dodnes kvůli nebezpečí zakázán 
vstup, už brzy po  skončení těžby se lomy staly cílem 
dobrodružných výprav. Místo si také poměrně oblíbili 
filmaři, záběry odtud můžete rozpoznat ve  westernové 
parodii Limonádový Joe nebo pohádce Malá mořská víla. 
Oficiálně je možné do kaňonu Velké Ameriky nahlédnout 
z vyhlídkových plošin, vede kolem něj také turistická zna-
čená trasa, která začíná nedaleko hradu Karlštejn. Velká 
Amerika je dostupná pěšky nebo autem, k Malé Americe 
můžete jen po svých. V oblasti se nachází celkem téměř 
dvacet lomů, částečně propojených podzemními chod-
bami. Vstup do  nich je ovšem zakázán. Navíc legenda 
praví, že je obývá přízrak Hanse Hagena, podle jedné 
verze zavaleného dělníka lomu, podle jiné německého 
vojáka z  druhé světové války. Kdo prý zazvoní na  gong 
v  jedné ze štol, může ho přivolat. Nedaleko od  hradu 
Karlštejn najdete také Solvayovy lomy. Tento skanzen 

Výlety do přírody blízko Prahy

Mělnické 
kulturní léto 
– KONCERTY – DIVADLO 
– LETNÍ KINO – VÝSTAVY 
– VINAŘSKÉ SLAVNOSTI 
– ZÁBAVA PRO DĚTI 

červen – září
www.mekul.cz

90 dní v Praze Mekul 2019.indd   1 01.04.19   11:59

ve volné přírodě je, jak název napovídá, také pozůstatkem 
původního vápencového lomu. Z  něj se vozil vápenec 
na  výrobu sody do  továrny v  Neštěmicích u  Ústí nad 
Labem. Solvayovy lomy leží uprostřed lesa, mezi obcemi 
Svatý Jan pod Skalou, Bubovice a Loděnice. Dostat se lze 
do  skanzenu právě z  nich pěšky, na  kole nebo na  koni. 
Hlavní budova je vyhrazena expozicím přibližujícím těž-
bu vápence v  Českém krasu. Možná je také prohlídka 
podzemí s  důlní technikou anebo projížďka po  rekon-
struované polní lomové dráze. Do  mnohem vzdálenější 
historie se dostanete v Dolních Břežanech. Tady najdete 
keltské oppidum Hradiště, také nazývané Závist, které 
je národní kulturní památkou. Založeno bylo kolem roku  
180 př. Kr. Oppidum si můžete projít virtuálně v  Regi-
onálním informačním centru v  Dolních Břežanech, kde 
připravili 3D model. Snáze si tak představíte, jak život 
v takovém keltském hradišti vypadal. Po stopách zdejšího 
osídlení se lze vydat i  fyzicky, na  výběr jsou trasy dvou 
naučných stezek, delší z nich měří přibližně tři kilometry. 
Zájemce cesta zavede mimo jiné ke slovanskému pohře-
bišti z konce devátého století, kde archeologické nálezy 
odhalily „upíří hrob“. Podrobnější informace na jednotli-
vých zastaveních naučených stezek poskytnou virtuální 
prohlídky, zpřístupněny jsou prostřednictvím QR kódů.
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Správné odpovědi na soutěžní otázky  
z minulého vydání: 

soutěž s divadelním spolkem Kašpar: 1) 29. narozeniny;  
2) Bytové divadlo Ferdinanda Vaňka.

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

Okénko do podzimu

Kam v Praze

Den otevřených dveří v dopravním podniku 
 www  .  dpp.cz

Koncert k 70. narozeninám Jiřího Korna 
 www  .  kornjiri.com

Výstava madon v klášteře sv. Anežky České
 www  .  ngprague.cz 

Dny evropského dědictví    
 www  .  historickasidla.cz

Koncert italského tenoristy Andrey Bocelliho
 www  .  o2arena.cz

Festival Dvořákova Praha  
 www  .  dvorakovapraha.cz

Oslavy 30. výročí sametové revoluce  
 www  .  festivalsvobody.cz

Co se chystá mimo Prahu

Festival Jičín – město pohádky  www  .  pohadka.cz

Premiéra lyrické opery Rusalka v Ostravě 
  www  .  ndm.cz

Dny města Kladna s bohatým programem 
 www  .  mestokladno.cz

Dostih Velká Pardubická 
 www  .  zavodistepardubice.cz

Festival Blues Alive v Šumperku 
 www  .  bluesalive.cz

Řešení soutěže ze strany 7 spolu s kontaktními údaji  
posílejte do 16. srpna na e-mailovou adresu:  

soutez@i-prague.info

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 

Informační střediska Pražského hradu
◗ druhé a třetí nádvoří

www  .  hrad.cz 

Dopravní podnik hl. m. Prahy: 
◗ Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1
◗ Metro Můstek, Praha 1
◗ Hlavní nádraží, u vstupu do metra C, Praha 2
◗ Metro Anděl, (dočasně mimo provoz)
◗ 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
Ticketportal www  .  ticketportal.cz
Kulturní portál www  .  kulturniportal.cz
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90 dní v Praze 
vydání léto 2019
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

• uzávěrka tohoto čísla byla 
18. 5. 2019

• uvádíme v té době dostupné 
informace

• změny programů, termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny

Foto: Sportovní areál Pražačka, Pixabay (Jill 
Wellington; Ondřej Šponiar); Wikimedia Commons 
(CC BY-SA 3.0 –  Winterbergen; CC BY-SA 4.0  
– Radek Miler); Botanická zahrada Praha;  
Zoo Praha (Petr Halamek) a obchodní partneři
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www.poznani.cz CENTRÁLA CK POZNÁNÍ
Palackého třída 2744, 530 02 PARDUBICE
Tel.: 466 535 401, poznani@poznani.cz 

POBOČKY
PRAHA 3  •  Bořivojova 23 • Tel.: 222 211 756
BRNO  •  nám. Svobody 10 • Tel.: 542 213 676

DOVOLENÁ S CK POZNÁNÍ JIŽ 26 LET!
Pohodové 
týdny
v Alpách

Dovolená 
na kole

Poznávací 
zájezdy 

v exotice

Pohoda 
v exotice

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

i
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