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 ČTVRTEK
Laura 

Den dětí v zoo – program her a soutěží k Mezinárodnímu dni dětí
Zoo Praha, od 10:00 www  .  zoopraha.cz

 PÁTEK
Jarmil 

Racek – drama Antona Pavloviče Čechova v nastudování režijního dua SKUTR
Divadlo v Dlouhé, v 19:00 www  .  divadlovdlouhe.cz

 

 SOBOTA
Tamara 

Kmeny 90 – výstava o městských subkulturách 90. let, vycházející ze stejnojmenné knihy 
Moravská galerie v Brně, do 1. 10.  www  .  moravska-galerie.cz

 NEDĚLE
Dalibor 

Židovské písně – koncert Smyčcového orchestru Ignáce Moschelese a souboru Sharbilach
Muzeum Bedřicha Smetany, v 18:00 www  .  prague-classics.cz

 PONDĚLÍ
Dobroslav 

Paní Bovaryová – dramatizace románu Gustava Flauberta s Lucií Štěpánkovou v hlavní roli 
Divadlo pod Palmovkou, v 19:00 www  .  podpalmovkou.cz

 ÚTERÝ
Norbert 

Prázdné domy Vinohrad – vycházka po pražské čtvrti za historií opuštěných staveb 
Prostor Krutónpolis, v 18:30 www  .  krutonpolis.cz

 

 STŘEDA 
Iveta/Slavoj 

Česká filharmonie a Jean-Yves Thibaudet – francouzský pianista hraje s předním orchestrem 
Rudolfinum, do 9. 6. www  .  ceskafilharmonie.cz

 ČTVRTEK
Medard 

Mental Power – mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením 
La Fabrika a Divadlo Palace, do 10. 6. www  .  mentalpower.cz

 PÁTEK
Stanislava 

Kapucíni a Stanley – hudba s duchovním nábojem a dávkou humoru v rámci Noci kostelů
Kostel sv. Františka z Assisi na Chodově, v 19:15 www  .  kcmt.cz

 SOBOTA
Gita 

Bahna – představení současné i historické vojenské techniky s ukázkami z významných bojů 
Vojenský výcvikový prostor Bahna na Plzeňsku, od 9:00 www  .  bahna.eu

 NEDĚLE
Bruno 

Aerodrome Festival – jednodenní akce, na níž zahrají kapely Linkin Park nebo Simple Plan 
Letiště Praha Letňany, od 12:00 www  .  aerodrome-festival.eu

 PONDĚLÍ
Antonie 

Sbohem a řetěz – koncert k nedožitým 52. narozeninám Filipa Topola z Psích vojáků 
Divadlo Archa, v 19:00 www  .  divadloarcha.cz

 ÚTERÝ
Antonín 

Milan Pitlach: Londýnský deník – Anglie 60. a 70. let na snímcích českého fotografa a architekta 
Dům umění OKO v Opavě, do 2. 7. www  .  dumumeniopava.cz

 STŘEDA
Roland 

Křehkosti, tvé jméno je žena – pět hereček a soubor 420People v představení o herectví 
Národní divadlo, ve 20:00 www  .  narodni-divadlo.cz

 ČTVRTEK
Vít 

Týden Francie – oslava francouzsko-českého přátelství představí blíže zemi galského kohouta 
Různá místa v Praze, do 25. 6. www  .  tydenfrancie.cz
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SOUTĚŽ
Městská část Praha 1

in
Prague

in
Prag

90
dní v Prazední

365

na
Moravě

s
dětmi

2  

http://www.praha1.cz


PÁTEK
Zbyněk

Světový poháru ICF ve vodním slalomu – závod sportovních hvězd v Praze
Kanoistický areál v Praze-Troji, do 18. 6. www  .  slalomtroja.cz

SOBOTA
Adolf 

Arena – první ročník festivalu divadla, hudby a vizuální tvorby, pořádá Divadlo bratří Formanů 
Smíchovská náplavka, do 18. 6. www  .  arenadbf.cz

NEDĚLE
Milan 

Muži odplaty – vzpomínková akce k výročí operace Anthropoid, s ukázkami techniky a výcviku 
Karlovo náměstí, od 17. 6. www  .  csol.cz

PONDĚLÍ
Leoš 

České malířství 19. století – výstava klasické, historické a žánrové malby 
Galerie Kroupa v Litomyšli, do 16. 7. www  .  galeriekroupa.cz

ÚTERÝ
Květa 

Ukončete nástup, dveře se otvírají – Cirk La Putyka připravuje děti na prázdninové rošťárny 
Jatka78, v 15:00 www  .  jatka78.cz

STŘEDA
Alois 

New! New! – výstava skleněných a nástěnných zrcadlových objektů výtvarníka Lukáše Nováka 
Centrum DOX, do 1. 9. www  .  dox.cz

ČTVRTEK
Pavla 

Klubová noc – koncerty začínajících kapel jako úvod k festivalu United Islands of Prague 
Různé kluby v Praze www  .  unitedislands.cz

PÁTEK
Zdeňka 

Late night v iQLANDII – věda a makromolekulární bar v programu jen pro dospělé
iQLANDIA v Liberci, od 18:00 www  .  iqlandia.cz

SOBOTA
Jan 

Tibetský den – přednášky, workshopy, výtvarné dílny  i ochutnávky na téma Tibet
Náprstkovo muzeum, od 10:00 www  .  nm.cz

NEDĚLE
Ivan 

Ať žijí duchové! – pohádkové představení mosteckého Divadla rozmanitosti na hradě Hněvín 
Hrad Hněvín, od 10:00 www  .  divadlo-rozmanitosti.cz

PONDĚLÍ
Adriana

Pár vzkazů veškerenstvu – divadelní variace na smysl života a touhu zanechat po sobě stopu 
Studio Hrdinů, ve 20:00 www  .  studiohrdinu.cz

ÚTERÝ
Ladislav 

Foo Fighters – koncert amerických rockerů, na němž chtějí připomenout zásadní skladby 
O2 arena, ve 20:00 www  .  o2arena.cz

STŘEDA
Lubomír

Chicago Youth Symphony Orchestra – společný koncert se Symfonickým orchestrem GMHS 
Rudolfinum, v 19:30 www  .  rudolfinum.cz

ČTVRTEK
Petr a Pavel 

VHS’s Not Dead – „kino naslepo“ se vzpomínkou na kultovní VHS filmy devadesátých let
Multifunkční prostor Továrna na Praze 7, ve 20:00 www  .  facebook.com/tovarnadelnicka

PÁTEK
Šárka 

Filmový festival v Karlových Varech – 52. ročník významné přehlídky současné kinematografie 
Karlovy Vary, do 8. 7. www  .  kviff.com
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 do 11. 6.   Kateřina Skořepová  
(vnučka – malířka) 
Bohumil Říha 
(dědeček – spisovatel)

 do 25. 6.   Jaroslav Blažek 
výstava u příležitosti autorových  
90. narozenin

 8. 6. – 30. 6.   ZŠ Tyršova 
recyklovaná tvorba

 30. 6. – 30. 7.   Eszter Csurka 
maďarská umělkyně

 29. 6. – 30. 6.   Václav Hejna 
obrazy, kresby

 3. 8. – 27. 8.   Salon výtvarníků Prahy 5 
kolektivní výstava

 4. 8. – 31. 8.   Via regia 
kolektivní výstava českých výtvarníků

www.galerieportheimka.cz

úterý až neděle 13   –18 hodin
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 SOBOTA
Jaroslava 

Mystic Sk8 Cup – skateboardový festival s doprovodným hudebním programem
Mystic Skatepark Štvanice, do 2. 7. www  .  mysticsk8cup.cz

 NEDĚLE
Patricie

Jízda králů v Hluku – slovácká tradice na zakončení Dolňáckých slavností písní a tanců 
Hluk u Uherského Hradiště, do 2. 7. www  .  mestohluk.cz

 

 PONDĚLÍ
Radomír 

Javory – „moravská world music“ v podání sourozenců Hany a Petra Ulrychových
Letní scéna Vyšehrad, ve 20:00 www  .  javory.cz

 ÚTERÝ
 Prokop 

Guns N' Roses – koncert americké hardrockové kapely v rámci Not In This Lifetime Tour 
Letiště Praha Letňany, v 19:00 www  .  livenation.cz

 STŘEDA
státní svátek 

Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně – výstava o historii i současnosti protetiky 
Národní technické muzeum, do 4. 3. 2018 www  .  ntm.cz

 ČTVRTEK
státní svátek 

Provokatéři ve fotografii – výstava snímků Tarase Kuščynského, Jana Saudka a Antonína Tesaře 
Czech Photo Centre, do 8. 8. www  .  czechpressphoto.cz

 

 PÁTEK
Bohuslava

Dvořákovo sborové léto – festival (ne)profesionálních pěveckých sborů pod širým nebem 
Různá místa v Praze, do 8. 7. www  .  or-fea.cz

 SOBOTA
Nora 

Setkání veteránů – sraz automobilových veteránů se spanilou jízdou a dalším programem 
Zámek Holešov, od 7:00 www  .  sdh-nemcice.wbs.cz

 NEDĚLE
Drahoslava

Orfeus v podsvětí – opereta Jacquese Offenbacha převracející naruby řecké báje
Národní divadlo, v 19:00 www  .  narodni-divadlo.cz

 PONDĚLÍ
Libuše/Amálie

Bohemia Jazz Fest – open-air festival, na němž vystoupí domácí i zahraniční hudebníci 
Staroměstské náměstí, do 11. 7.; zároveň i v dalších městech ČR www  .  bohemiajazzfest.cz

 ÚTERÝ
Olga 

Král nebes – zahajovací koncert Letních slavností staré hudby, inspirovaných dobou Ludvíka XIV. 
Kostel sv. Šimona a Judy, v 19:30 www  .  letnislavnosti.cz

 STŘEDA
Bořek 

Kvintet Hudby Hradní stráže – koncert pro veřejnost, zazní skladby Bacha i Gershwina 
Prašná věž Mihulka na Pražském hradě, ve 13:00 www  .  hrad.cz

 ČTVRTEK
Markéta 

Hlavolamy v uličkách starého města – interaktivní výstava plná hádanek, kvízů a úkolů 
Chvalský zámek, do 3. 9. www  .  chvalskyzamek.cz

 PÁTEK
Karolína 

Piráti na jezeře – dobývání jezera Chmelař piráty s bitvou na vodě i na souši 
Úštěk u Litoměřic, do 15. 7. www  .  historicky-ustek.wbs.cz

 SOBOTA
Jindřich

Denise Donatelli – koncert americké jazzové zpěvačky v rámci festivalu Prague Proms 
Obecní dům, v 19:00 www  .  pragueproms.cz

Červenec
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 NEDĚLE
Luboš

Best Film Fest – přehlídka nejúspěšnějších a divácky nejnavštěvovanějších filmů roku 
Různá artová kina v Praze, do 19. 7. www  .  bestfilmfest.cz

 PONDĚLÍ
Martina

Nultý bod – mezinárodní festival tanečního a fyzického divadla či performing artu
Divadlo v Celetné, do 23. 7. www  .  nultybod.cz

 ÚTERÝ
Drahomíra 

Ivana Svobodová: Obrazy – výstava olejomaleb malířky, pro niž je častým námětem žena 
Chodovská tvrz, do 29. 7. www  .  chodovskatvrz.cz

 STŘEDA
Čeněk 

Zbraň z barev a papíru – výstava válečných plakátů z let 1914–1918 v Alšově jihočeské galerii 
Zámecká jízdárna v Hluboké nad Vltavou, do 1. 10. www  .  ajg.cz

 ČTVRTEK
Ilja 

Natěrač – bláznivá komedie o neúspěšném herci, který jako malíř pokojů dostal životní roli 
Letní scéna Harfa, ve 20:00 www  .  letniscenaharfa.cz

 PÁTEK
Vítězslav 

Pražské folklorní dny – vystoupení hudebních a tanečních souborů ze zemí Evropy, Afriky a Asie 
Různá místa v centru Prahy, do 23. 7. www  .  praguefestival.cz

 SOBOTA
Magdaléna

Gott, My Life – výstava fotografií, plakátů či ocenění dokumentujících příběh Zlatého slavíka  
Galerie na vodě, do 30. 9. www  .  gottmylife.cz

NEDĚLE
Libor 

Street Food Jam – trh zaměřený na veganské a vegetariánské pokrmy, ekologii a dobročinnost 
Cross Club v Holešovicích, od 10:00 www  .  crossclub.cz

 PONDĚLÍ
Kristýna 

Mezinárodní trienále skla a bižuterie – sklářská a šperkařská tvorba na pěti výstavách 
Různá místa v Jablonci nad Nisou, do 28. 10. www  .  msb-jablonec.cz

 ÚTERÝ
Jakub  

Svatba – výstava o veselkách na venkově v Čechách a na Moravě v 19. a 20. století
Letohrádek Kinských, do 31. 1. 2018 www  .  nm.cz

 STŘEDA
Anna 

Zkušenost exilu – výstava o exulantech z Ruského impéria v meziválečném Československu 
Letohrádek Hvězda, do 29. 10. www  .  pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

 ČTVRTEK
Věroslav

Kulturní léto v Senátu – open-air koncerty různých žánrů každý čtvrtek od 17 hodin
Valdštejnská zahrada, do 28. 9. www  .  senat.cz

 PÁTEK
Viktor 

Americké léto – ukázky americké přírody, zvyky původních obyvatel i malý náhled do kuchyně 
Botanická zahrada hl. m. Prahy, do 24. 9. www  .  botanicka.cz

 SOBOTA
Marta

Den otevřených dveří v Benešově vile – prohlídka vily bývalého prezidenta Edvarda Beneše 
Sezimovo Ústí, do 30. 7. www  .  vlada.cz

 NEDĚLE
Bořivoj 

UmTrh – prodejní kulturně umělecká open-air zóna, na níž se představují umělci či designéři
Na různých místech Pařížské ulice www  .  umtrh.cz

 PONDĚLÍ
Ignác 

m³ / Umění v prostoru – první ročník přehlídky vizuálního umění v ulicích Prahy
Různá místa v Praze-Karlíně, do 1. 10. www  .  festivalm3.cz
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V  roce 1143 byl založen nejstarší premonstrátský 
klášter v Čechách – Strahovský klášter. Ve stejné době 
vznikla také Strahovská knihovna, která dnes obsahuje 
přes 300 tisíc knih a akademických prací. Je jednou 
z  mála historických a dosud fungujících knihoven na 
světě. V prostorách knihovny je umístěna také unikátní 
sbírka glóbů z 16. a 17. století, obdivovat zde lze 
nástropní malbu zobrazující vývoj věd a náboženství 
nebo se podivit nad přírodovědnými kuriozitami. 
Veřejnosti je Strahovská knihovna přístupná denně 
od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin, 
s výjimkou vybraných svátků.

Vylosujeme pět správných odpovědí. Výherce odměníme 
volnými vstupenkami a publikacemi o Strahovské knihov-
ně. Soutěžit můžete do  18. srpna 2017. Řešení posílejte  
e-mailem na adresu: soutez@i-prague.info. 
Nezapomeňte uvést telefonický kontakt a adresu.

Soutěž  
s dárkem

Soutěž se  
Strahovskou knihovnou

Soutěžní otázky: 
Co znamenají následující slova a kde je ve 
Strahovské knihovně najdete?
1. xylotéka
2. initium sapientiae timor domini
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 ÚTERÝ
Oskar 

Architekti Pražského hradu po Plečnikovi – komorní expozice o tvorbě tří architektů 
Zahrady Pražského hradu, do 30. 9. www  .  hrad.cz

 STŘEDA
Gustav 

Josef Skupa: Dnes a denně zázraky – výstava o loutkoherci, kterého proslavili Spejbl a Hurvínek 
Muzeum loutek v Plzni, do 31. 12. www  .  muzeumloutek.cz

 

 ČTVRTEK
Miluše 

Mezinárodní varhanní festival – sólové varhanní recitály zahraničních i českých umělců 
Bazilika sv. Jakuba na Starém Městě, do 21. 9. www  .  auditeorganum.cz

 PÁTEK
Dominik 

Marta se loučí s Ungeltem – recitál zpěvačky k závěru kariéry na její oblíbené divadelní scéně 
Divadlo Ungelt, ve 20:00 www  .  divadloungelt.cz

 SOBOTA
Kristián 

Dyzajn market – prodejní trh autorské tvorby českých i zahraničních návrhářů a designérů 
Náměstí Václava Havla, do 6. 8. www  .  dyzajnmarket.com

 NEDĚLE
Oldřiška 

Aneta Langerová: Na Radosti – koncert zpěvačky za doprovodu kapely a smyčcového tria 
Letní scéna Vyšehrad, ve 20:00 www  .  langerovaaneta.cz

 

 PONDĚLÍ
Lada 

Labyrintem normalizace – výstava o situaci Židů v normalizačním Československu
Galerie Roberta Guttmanna, do 28. 1. 2018 www  .  jewishmuseum.cz

 ÚTERÝ
Soběslav 

Prago Union – koncert oceňované české hiphopové skupiny na pražské náplavce
Cargo Gallery, ve 21:00 www  .  cargogallery.eu

 STŘEDA
Roman 

Líbánky na Jadranu – komedie jedné dovolené s Evou Holubovou a Bobem Kleplem 
Studio DVA, ve 20:00 www  .  studiodva.cz

 ČTVRTEK
Vavřinec 

Vladimír Boudník – výstava českého grafika, malíře a „Něžného barbara“
Muzeum hlavního města Prahy, do 29. 10. www  .  muzeumprahy.cz

 PÁTEK
Zuzana 

Perseidy – pozorování meteorického roje, nejaktivnější bude tento jev kolem 12. srpna 
Hvězdárna Ondřejov, noc na 12. 8. www  .  astro.cz

 SOBOTA
Klára 

Veligrad – rekonstrukce bitvy z doby Velké Moravy s připomínkou dobových řemesel a života 
Archeoskanzen Modrá u Uherského Hradiště, do 13. 8. www  .  archeoskanzen.cz

 NEDĚLE
Alena 

The Art of Shoes – výstava kouzelníka mezi obuvníky, návrháře Manola Blahnika
Museum Kampa, do 12. 11. www  .  museumkampa.cz

 PONDĚLÍ
Alan 

Bob Dylan: Na cestě – výstava obrazů tradiční Ameriky od písničkáře a čerstvého nobelisty 
Staroměstská radnice, do 31. 8. www  .  prague.eu

 ÚTERÝ
Hana 

Perfume Genius – koncert Mikea Hadrease, romantického písničkáře ze Seattlu 
MeetFactory, ve 20:30 www  .  meetfactory.cz

Srpen
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HUDBA

ALAN 
MENKEN

PŮVODNÍ  TEXTY

GLEN 
SLATER

LIBRETO

CHERI  STE INKELLNER
& BILL  STE INKELLNER

SISTER ACT Is presented through special arrangement 
with Music Theatre International (MTI).

www.MTIShows.com
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 STŘEDA
Jáchym

Vladimír Mišík & Etc... & Ivan Hlas Trio – společný koncert pod širým nebem na festivalu Letňák 
Střelecký ostrov, v 19:00 www  .  letnak.cz

 ČTVRTEK
Petra

Hamlet – novinka Letních shakespearovských slavností s Jaroslavem Pleslem v hlavní roli 
Pražský hrad, od 20:30 www  .  shakespeare.cz

 PÁTEK
Helena 

Noir Film Festival – přehlídka filmů žánru noir na středověkém hradě Křivoklát
Hrad Křivoklát, do 20. 8. www  .  noirfilmfestival.cz

 SOBOTA
Ludvík/Luďka  

Robbie Williams – koncert populárního anglického zpěváka v rámci jeho evropského turné 
Letiště Letňany, od 17:00 www  .  livenation.cz

 NEDĚLE
Bernard 

Čajomír fest – oslava čaje a celoevropské setkání profesionálních i laických čajomilců 
Vyšehradské sady, od 17:00 www  .  cajomir.cz

 PONDĚLÍ
Johana 

Chez Moi Circus – představení francouzského nového cirkusu Atelier Lefeuvre & André 
Letenský park, v 18:00 www  .  letniletna.cz

 ÚTERÝ
Bohuslav 

Pavel Brázda: Retrospektiva – výstava výtvarníka, který vymyslel umělecký směr „hominismus“ 
Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově, do 29. 10. www  .  schieleartcentrum.cz

 STŘEDA
Sandra 

Zkus se životu dál smát – výstava o Pavlu Bobkovi, průkopníkovi rokenrolu a country 
Popmuseum, do 16. 9. www  .  popmuseum.cz

 ČTVRTEK
Bartoloměj 

Letní kino Výstaviště – dočasný prázdninový biograf provozovaný kinem Bio Oko
Výstaviště Praha Holešovice www  .  biooko.net

 PÁTEK
Radim 

Jaroslav Róna 1997–2017 – výstava sochařských a malířských prací z posledních dvaceti let 
Galerie hlavního města Prahy, do 29. 10. www  .  ghmp.cz

 SOBOTA
Luděk 

Hradozámecká noc – večerní akce na hradech a zámcích, s hlavním programem na Karlštejně 
Různá místa v ČR www  .  npu.cz

 NEDĚLE
Otakar 

Foodparade – food festival s piknikem v zahradách Trojského zámku
Zámek Troja, od 26. 8. www  .  foodparade.cz

 PONDĚLÍ
Augustýn 

Prague Music Performance – jednodenní festival, vystoupí Pere Ubu, Garth Knox a Nils Okland 
Palác Akropolis, od 18:00 www  .  pmpif.org

 ÚTERÝ
Evelína 

Ellen Jilemnická – retrospektivní výstava padesátileté umělecké práce české sochařky 
Topičův salon, do 22. 9. www  .  topicuvsalon.cz

 STŘEDA
Vladěna 

FOK ve Valdštejnské zahradě – pražští symfonici hrají skladby Bizeta, Smetany i filmovou hudbu 
Valdštejnská zahrada, v 17:00 www  .  fok.cz

 ČTVRTEK
Pavlína 

Sólo pro nás dva – choreografie Petra Zusky na písně Jaromíra Nohavici a Beaty Bocek 
Národní divadlo, ve 20:00 www  .  narodni-divadlo.cz

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

Piknik v botanické 
s Modrou pyramidou

neděle 18. 6. 2017
Hvězdicový pochod do Botanické 
zahrady v Troji – starty 8–11 hod.

Pěší trasy – 4 km (kočárková), 8 – 25 km

Cyklotrasy – 10 a 20 km

Běžecká turistika – 10 km

Cíl všech tras 11–16 hod. 
Botanická zahrada – Sekvojová louka

V cíli bude od 12 hod. bohatý kulturní a 
zážitkový program pro malé i velké turis-
ty. Pro registrované účastníky pochodu je 
vstup do venkovních expozic ZDARMA.

Pochod k výročí 
otevření rozhledny 

na Petříně
sobota 26. 8. 2017

Start: Praha 5 – Smíchov, vchod do zahrady 
Kinských 9–11 hod.
Trasy: pěší 15 a 30 km, cyklo 25 km
Cíl: u hlavního vchodu Zoologické zahrady 
v Troji 12–17 hod.

Bližší info na www.clovecepohnise.cz
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Jan Žižka, svatý Václav a Karel Hynek Mácha. Tři jmé-
na, která by pravděpodobně nejčastěji padla jako 
odpověď na  otázku, jaké jsou nejznámější pražské 
pomníky spojené s osobnostmi českých dějin a kul-
tury. Po Praze jsou ale takových děl desítky.

Na  Petříně byl před 105 lety (16. června 1912) od-
halen pomník K. H. Máchy od  Josefa Václava My-
slbeka. Romantický básník, jenž se narodil na  ne-
dalekém Újezdě, není ovšem jedinou osobností, 
která tento kopec „obývá“. Většina z  nich působila  
v  19. století. Z  literátů lze na  Petříně narazit také 
na  básníka Jaroslava Vrchlického (foto 4), vypo-
dobněného s knihou v ruce, a Jana Nerudu (foto 5).  
Ten se narodil v  kasárnách na  úpatí Petřína a  z  po-
vinné četby znají všichni figurky, kterými zabydlel 
blízkou Malou stranu. Hudebníky zastupuje skladatel 
Vítězslav Novák, v jehož soše je uložena i urna s po-
pelem, a  houslový virtuos Ferdinand Laub, podle 
Čajkovského největší houslista své doby. Jeho sochu 
najdete v  Seminářské zahradě, v  Kinského zahradě 
pak mramorová socha upomíná na Hanu Kvapilovou 
(foto 6), významnou herečku Národního divadla dru-
hé poloviny 19. století. 

Víte, kdo má v Praze pomník?
Ne přímo pomníkem, ale zajímavostí je na  Petříně tzv. 
fontána s chlapci (foto 1). Předobrazem pro hochy hrající 
s žábami a ještěrkami totiž byli vnukové T. G. Masaryka 
Leonard a  Herbert. Dílo mělo původně stát v  lánském 
zámku. Sochu jejich dědečka, prvního československého 
prezidenta, pak zájemci najdou na Hradčanském náměstí. 
Odhalena byla roku 2000, vznikla ale podle původního dí-
la sochaře Otakara Španiela z roku 1931, které je umístě-
no v Pantheonu Národního muzea. Duplikáty této sochy 
stojí v Mexico City a ve Washingtonu. 
Realizace pomníků byly občas poněkud spletité. Například 
rozhodnutí o  tom, že pomník Antonína Dvořáka bude 
stát před Rudolfinem, kde skladatel dirigoval první koncert 
České filharmonie, padlo už v  roce 1949. Odhalen ale 
byl až před sedmnácti lety. Jeho umístění zabránil mimo 
jiné v padesátých letech tehdejší ministr Zdeněk Nejedlý. 
Nemohl prý Dvořákově rodině zapomenout, že ho odmítla 
skladatelova dcera. Zajímavý může být také důvod místa 
výběru pro pomník. Například socha Boženy Němcové 
stojí na  Žofíně, kde se autorka Babičky účastnila svého 
prvního velkého plesu a  kde se také seznámila s  jedním 
ze svých milenců, básníkem Václavem Bolemírem Nebes-
kým. Často se pomníky pojí s místem, kde daná osobnost 
pobývala. Platí to i pro některé realizace z poslední doby, 
které oproti výše zmíněným dílům mají méně klasickou 
podobu. Takovou sochou je na spojnici Vězeňské a Dušní 
ulice pomník Franze Kafky (foto 2), k němuž se Jaroslav 
Róna inspiroval povídkou Popis jednoho zápasu, nebo 
jezdecká socha Jaroslava Haška (foto 3) na  Prokopově 
náměstí, poblíž místa, kde Hašek psal první díl Švejka. 
Jeden z několika pomníků Milady Horákové (foto 8) má 
zase podobu ženské postavy odvrácené od kolemjdoucích 
zády. Socha od Olbrama Zoubka stojí před smíchovským 
kostelem Českobratrské církve evangelické.

Koho zajímají sochy ve  veřejném prostoru, 
může zajít na  dva projekty spojené s  Galerií 
hlavního města Prahy. Galerie zve na  nepra-
videlné komentované prohlídky se sochařem 
Pavlem Karousem, autorem projektu Vetřelci 
a  volavky, zaměřeného na  dokumentaci a  po-
pularizaci veřejných plastik z  dob normalizace.  
17. června od 15:00 provede Karous zájemce síd-
lištěm Invalidovna (foto 7). Do konce října si pak 
návštěvníci Trojského zámku mohou prohléd-
nout výstavu Kámen, štuk a  terakota. Galerie 
hlavního města Prahy na  ní shromáždila často 
pozapomenuté alegorické sochy, zdobné vázy či 
fantaskní reliéfy ze čtyř pražských zahrad.1 2 3
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Výročí: Jaroslav Foglar
Před 110 lety se narodil spisovatel, jehož dobro-
družné příběhy četly generace dětí. Hoši od  Bobří 
řeky, Chata v  Jezerní kotlině a  především Rychlé 
šípy jsou dílem Jaroslava Foglara (6. července 1907 –  
23. ledna 1999) neboli Jestřába, jak zněla jeho 
skautská přezdívka. Foglar je významnou osobností 
českého skautingu, přestože se paradoxně skautem 
stal až v poměrně odrostlém věku.

Narodil se v  Praze, nedlouho po  jeho narození se 
rodina přestěhovala do Ústí nad Labem a poté do Po-
děbrad. Ve středočeských lázních se Foglarův otec léčil 
se srdcem, nemoci ale podlehl, když byly Jaroslavovi 
čtyři roky. Na  začátku první světové války se rodina 
opět vrátila do  Prahy, kde žil Foglar až do  své smrti. 
Po  studiu na  obchodní škole se stal úředníkem v  pa-
pírenském velkoobchodu, pracovní život mu změnil 
ke  konci třicátých let nástup do  nakladatelství. Od  té 
doby se živil jako redaktor a  spisovatel, s  vynucenou 
přestávkou v  padesátých letech, kdy musel přijmout 
místo vychovatele učňovské a středoškolské mládeže. 
To mu ale zároveň umožnilo vést dál svůj oddíl, přes-
tože skauting byl v té době zakázán.

Ukázka z knihy Záhada hlavolamu
Ježek v kleci nebylo žádné zvíře, jak by se snad dalo 
soudit podle toho zvláštního názvu, který dovedl Rychlé 
šípy přivést z klidu. Ne – nebylo to docela nic živého! 
Říkalo se tak jakémusi kovovému pouzdru. (…) Uvnitř 
tohoto podivného neotvíratelného pouzdra byla hvězdi-
ce, rovněž kovová, s rohy na všechny strany. Pohybovala 
se v pouzdře volně, (…) ale nebylo možné, aby úzkými 
otvory prošla z pouzdra ven. Bylo to naprosto vyloučené.

Knihy Jaroslava Foglara

Skautské ideály se promítly i  do  Foglarových knih. 
Jeho prvotina Přístav volá vyšla v roce 1934 poté, co 
uspěla v soutěži nakladatelství Melantrich o nejlepší 
knihu pro mládež. Foglarovým přičiněním vznikl pod 
tímto nakladatelstvím také časopis Mladý hlasatel. 
V  něm začaly vycházet – než bylo jeho vydávání 
v roce 1941 zastaveno – komiksové příběhy Rychlých 
šípů. Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červe-
náček a Rychlonožka jsou ztělesněním čestných ho-
chů, kteří se ze svých chyb dokáží poučit. Především 
Mirek Dušín se stal symbolem „správňáka“. Jejich 
negativním opakem je pak Bratrstvo kočičí pracky. 
S  přestávkami pokračoval seriál v  jiných časopisech 
až do  roku 1989. Autorem textů byl vždy Foglar, 
kreslenou podobu jim vtiskli především Jan Fischer 
a  Marko Čermák. Dobrodružství klukovské party se-
psal Foglar i  v  románech. První dva (Záhada hlavo-
lamu, Stínadla se bouří) vyšly ve  čtyřicátých letech, 
třetí příběh Tajemství Velkého Vonta je doplnil v roce 
1986, kdy byl vydán česky v Německu, čeští čtenáři se 
k němu dostali až po revoluci. Foglar zamýšlel přidat 
k  trilogii čtvrtý díl, nestačil ho ale už napsat. Příběh 
Záhada hlavolamu se stal i námětem pro seriál a film 
(foto 1). Spisovatel nikdy úplně neprozradil, do  jaké 
míry jsou jeho knihy fikce a  co v  nich vychází ze 
skutečnosti. V jeho příbězích se nejspíše míchá obojí. 
Například Sluneční zátoka, v níž se odehrává román 
Hoši od  Bobří řeky, skutečně existuje, od poloviny 
dvacátých let tady, na řece Sázavě, vedl Foglar skaut-
ský tábor. Předobrazem Stínadel, kam Rychlé šípy 
podnikaly nebezpečné výpravy za Vonty, tajemstvím 
Jana Tleskače a  ježkem v  kleci, je pravděpodobně 
okolí pražské ulice Na Františku.

Ke  skautům byl přijat v  roce 1923, k  oddílu Jestřábi, 
podle něhož později dostal i  svou přezdívku. O  pár 
let později se stal vedoucím slavné Dvojky a  v  jejím 
vedení zůstal šest desetiletí. Má zásluhu na  tom, že 
oddíl, který vznikl v  Praze jako druhý v  pořadí na  po-
čátku českého skautingu, prakticky nikdy nepřerušil 
svou činnost. Když byl skauting za nacistické okupace 
a i později v komunistickém Československu rozpuštěn 
nebo zakázán, pokračovala Dvojka pod jinými názvy 
nebo hlavičkou různých sportovních a  turistických, 
chvíli dokonce pionýrských organizací.
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Tradiční plavby

ZOO, Slapy, Mělník

Pravidelné plavby

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

www.paroplavba.cz

PPS_iPrague_64x131.indd   1 23.05.16   18:52

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

kavárna,
která pomáhá

www.cafe-taussig.cz denně 12–19

Právě léto  
je vhodné období 

k návštěvě

Otevřeno So, Ne, svátky9.00 – 17.00 hod. do 19. 11. 2017 
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

 ŠKODA MUZEUM  

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

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

Prohlídky muzea s průvodcem,
exkurze do výrobních provozů
ŠKODA AUTO a cizojazyčný
výklad po předchozím 
objednání.
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Při příležitosti prohlídky Pražského 
hradu nezapomeňte poblíž navštívit 
premonstrátský klášter a v něm 
druhou nejstarší klášterní  
knihovnu u nás.
Seznamte se s jednou z nejlépe  
zachovaných historických sbírek 
knih, rukopisů a prvotisků ve střední 
Evropě. Zastavte se nad mapami a glóby 
a užasněte nad jedinečnou výzdobou 
Filosofického sálu, Teologického sálu, 
nad freskami a nad exponáty  
v Kabinetu kuriozit.   
Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
denně 9–12 a 13–17, pokladna tel. 233 107 718

www.strahovskyklaster.cz

Strahovský klášter je nejstarší 
premonstrátský klášter 
v Čechách

S
trah

ovsk
ý k

lášter

Strahov

Výstavní sály 
Obecního domu

Miloslav Troup  100 let   |   15. 6. – 15. 9. 2017

Výstava

Troup_100_inzerat_64x64.2.indd   1 24.05.17   14:53

Pouť na Sázavě
sobota 24. 6. 2017

Open Air bohoslužba

www.poutnasazave.ccsh.cz

husitská svatba
 koncerty
  divadlo

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

16. 7.– 17. 8. 2017
Cesty světla a radosti

www.prague-classics.cz
ve spolupráci

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

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

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

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

Výroční speciality a denní chléb Popmusea  
můžete ochutnat na
www.popmuseum.cz 
www.facebook.com/popmuseum

Výroční speciality a denní chléb Popmusea  
můžete ochutnat na
www.popmuseum.cz 
www.facebook.com/popmuseum

Výroční speciality a denní chléb Popmusea  
můžete ochutnat na
www.popmuseum.cz 
www.facebook.com/popmuseum

Popmuseum podporují

Popmuseum podporují

Popmuseum podporují

Český  hudební fond, Český rozhlas,  
Česká televize, Národní muzeum  
a České muzeum hudby.

Český  hudební fond, Český rozhlas,  
Česká televize, Národní muzeum  
a České muzeum hudby.

Český  hudební fond, Český rozhlas,  
Česká televize, Národní muzeum  
a České muzeum hudby.

Výstava potrvá do 16. září 2017
info@popmuseum.cz, 776 141 531-2, 605 369 286  
Muzeum a archiv populární hudby, KC Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6
Otevřeno středa a čtvrtek 16–20, sobota 14–18 a kdykoli po předchozí dohodě

Výstava potrvá do 16. září 2017
info@popmuseum.cz, 776 141 531-2, 605 369 286  
Muzeum a archiv populární hudby, KC Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6
Otevřeno středa a čtvrtek 16–20, sobota 14–18 a kdykoli po předchozí dohodě

Výstava potrvá do 16. září 2017
info@popmuseum.cz, 776 141 531-2, 605 369 286  
Muzeum a archiv populární hudby, KC Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6
Otevřeno středa a čtvrtek 16–20, sobota 14–18 a kdykoli po předchozí dohodě

POPMUSEUM, z.s. zve na výstavu

POPMUSEUM, z.s. zve na výstavu

POPMUSEUM, z.s. zve na výstavu

ZKUS SE  
ŽIVOTU 
DÁL SMÁT

ZKUS SE  
ŽIVOTU 
DÁL SMÁT

ZKUS SE  
ŽIVOTU 
DÁL SMÁT

PAVEL BOBEK SLOVEM,  
OBRAZEM, EXPONÁTEM

PAVEL BOBEK SLOVEM,  
OBRAZEM, EXPONÁTEM

PAVEL BOBEK SLOVEM,  
OBRAZEM, EXPONÁTEM

Pavel Bobek 
slovem, obrazem, exponátem
výstava potrvá do 16. září

  

VĚŽ - vyhlídka / výstavy
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
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Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  
Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  www.facebook.com/NRpraha

Výstavy / Galerie v přízemí  
do 30. 6. / Michal Machat
5. 7. - 6. 8. / Jiří Vydra
11. 8. - 10. 9. / Pavel Švácha

Koncerty / Velký sál  
22. 6., 27. 7., 24. 8. / Novofest 2017 
23. 7. / Jazzový most 2017

in
Prague

in
Prag

90
dní v Prazední

365

na
Moravě

s
dětmi

11  

http://www.troup-miloslav.cz/cs/
http://www.popmuseum.cz
http://www.strahovskyklaster.cz
http://www.prague-classics.cz
http://www.nrpraha.cz
http://www.poutnasazave.ccsh.cz


KADAŇ 10. 6. pARTy ve Františkánu
17. 6. Kadaňské pivní slavnosti
24. 6. Vysmáté léto
9. – 12. 7. Kinematograf bratří Čadíků
26. 8. CÍSAŘSKÝ DEN®

23. 9. Vinobraní
2. 12. Advent

Turistické informační centrum Kadaň
(Půjčovna  a úschovna jízdních kol)
Jana Švermy 7, Kadaň
Tel.: 474 319 550, 725 763 497

www.mesto-kadan.cz, www.kultura-kadan.cz

Navštivte také radniční věž,  
Františkánský klášter, 
Katovu uličku, hradby, 
Nábřeží Maxipsa Fíka

Prodloužené
víkendy
v Jičíně

Prodloužené víkendy v Jičíně
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http://www.iqlandia.cz
http://www.archeoparkpavlov.cz
http://www.jicin.cz
http://www.mesto-kadan.cz


Přijeďte do skanzenu  
nahlédnout  
do domácností  
našich prababiček   
a prožít staré  
dobré časy

od  9 do 17 hodin  
denně mimo pondělí

Přijeďte do skanzenu  
nahlédnout  
do domácností  
našich prababiček   
a prožít staré  
dobré časy

od  9 do 17 hodin  
denně mimo pondělí

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

INTERIÉRY SYNAGOGY
PAMÁTNÍK ŠOA

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV 

Nutná rezervace předem do středy 14.00. 
info@visitliberec.eu, tel.: 485 101 709. 
www.visitliberec.eu

PO STOPÁCH
LIBERECKÝCH ŽIDŮ

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
KVĚTEN – ZÁŘÍ

KAŽDÝ ČTVRTEK OD 16.00

Lázně - historie - cyklistika - golf

NAVŠTIVTE PODĚBRADY

www.ipodebrady.cz

 3. 6.  Slavnosti krále Jiřího • šermíři, dobová 
hudba a tanec, jarmark,  1. a 2. zámecké 
nádvoří

 24. 6.  Festival dechových hudeb • Lázeňská 
kolonáda

14. – 15. 7.  Barvy léta • hudební festival
 21. – 23. 7.  Poděbradské swingování • 6. ročník 

jazzového a swingového festivalu, 
Lázeňská kolonáda

 28. 7.  Český ukulele festival • Lázeňská 
kolonáda

28. – 30. 7.  KafíčkoTek • streetfestival, ul. Na Valech
24. – 27. 8.  Soundtrack • festival filmové hudby, 

Lázeňská kolonáda a Jiřího náměstí
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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http://www.ipodebrady.cz
http://www.visitliberec.eu
http://www.polabskemuzeum.cz
http://www.cd.cz/nostalgie


Léto patří festivalům, zejména těm hudebním. Na své 
si ale nepřijdou jen fanoušci rockové nebo popové 
muziky. Vybrali jsme několik regionálních přehlídek, 
které se věnují především vážné hudbě.

Do Luhačovic jezdil skladatel Leoš Janáček za  odpo-
činkem a  inspirací, nyní mohou lidé jezdit do  těchto 
lázní za  jeho hudbou. Festival Janáček a Luhačovice 
(od 17. do 21. července) pozval na letošní ročník mimo 
jiné úspěšné české interprety. Sopranistka Martina Jan-
ková (foto 1), které učarovaly Janáčkovy písně, přijede 
z Curychu, kde působí jako sólistka v opeře. A tenorista 
Aleš Briscein se na  pódiu sejde s  mezzosopranistkou 
arménského původu Juliettou Galstianovou. Janáčka 
má v  názvu i  hudební festival Janáčkovy Hukvaldy 
(od  23. června do  8. července), spojený s  městem, 
kde se komponista v  roce 1854 narodil. Koncerty se 
konají pod širým nebem nebo v kostelních prostorech. 
Zahájení na hukvaldském hradě připomene mimo jiné 
skladatelova nejznámější díla: Sinfoniettu, první větu 
z Glagolské mše a suitu z opery Liška Bystrouška. 
Mezinárodní festival komorní hudby Kutná Hora 
(od  3. do  11. června) je zvláštní tím, že jeho spoluza-
kladatelem a  uměleckým ředitelem je violoncellista 
Jiří Bárta (foto 2). Na  koncerty převážně v  církevních 
objektech (chrám sv. Barbory, kaple Božího Těla) si  
zve své přátele a  kolegy, z  nichž mnozí se do  Kutné 
Hory opakovaně vrací. Zároveň s  nimi i  vystupuje.  
Třeba v projektu Kytara Extravaganza s kytaristou Pav- 
lem Steidlem nebo v  interpretaci skladeb Johannese 
Brahmse s čínskou pianistkou Wu Qian a ruským hous-
listou Alexanderem Sitkovetským.

Svým jménem zaštituje festival i  slovenský pěvec Peter 
Dvorský. Mezinárodní hudební festival Petra Dvor-
ského (od 5. do 19. srpna) se koná na různých místech 
Vysočiny. Program nestaví jen na  vážné hudbě, poslu-
chači v něm najdou i kompilační program Zory Jandové 
a  Zdeňka Merty nebo koncert bratří Ebenů. „Klasika“ 
slyšet je, ovšem v ne úplně obvyklé úpravě. Na Dostave-
níčku s hudbou mistrů na nádvoří zámku Dukovany zazní 
díla známých skladatelů 17. až 19. století, ale v podání vo-
kálního ansámblu Linha Singers. Notoricky známý cyklus 
symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany a také 
Slovanské tance Antonína Dvořáka zase manželé Renata 
a  Igor Ardaševovi převedli do  verze pro čtyřruční klavír.  
Zahrají ji na zámku Valeč u Hrotovic. 

Hudba a genius loci
Z  klasických koncertních sálů hudbu vyvádí bienále 
Ostravské dny (od  24. srpna do  2. září). Industri-
ální prostory v  Dolní oblasti Vítkovice zaplňují tó-
ny nové a  experimentální hudby. Například Miroslav 
Srnka zde představí novou operu Make no Noise. 
Genius loci umocňuje hudební zážitky  i  na  festivalu  
Čarovné tóny Macochy (od  14. do  18. června). Kon-
certy v  jeskyních Moravského krasu doplňují světelné 
animace a  iluminace. Vnímat očima i  ušima mohou  
návštěvníci třeba společný koncert Spirituál kvintetu 
a mezzosopranistky Dagmar Peckové v jeskyni Výpustek.

Tipy na festivaly 
vážné hudby

1 2

4. - 9. července 2017

Letní hudební festival a houslové kurzy

zamek.klasterec.cz / kultura.klasterec.cz

Město Klášterec nad Ohří
Zámek Klášterec nad Ohří

Agentura Subiton

Klášterecké
hudební prameny
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15. 7. VIII. Ratibořické nocturno
Koncert - komorní orchestr Bona Nota

12. 8. XVI. Setkání automobilových veteránů  
S koncertem Dechové harmonie Náchod

www.zamek-ratiborice.cz

Státní zámek Ratibořice
NKP Babiččino údolí Okénko do podzimu

Kam v Praze

Festival televizních pořadů o umění  
Zlatá Praha www  .  ceskatelevize.cz

Den architektury s komentovanými  
procházkami a workshopy 
   www  .  denarchitektury.cz

Koncert Magdaleny Kožené s flamencovou 
hvězdou El Pipou  www  .  kozena.cz

Výstava o prvorepublikové obnově Pražského 
hradu www  .  hrad.cz

Běžecký závod Velká kunratická 
  www  .  velkakunraticka.cz

Protiválečné oratorium War Requiem  
v nastudování Národního divadla 
 www  .  narodni-divadlo.cz

Co se chystá mimo Prahu

Barokní slavnosti Hortus Magicus  
v kroměřížském Libosadu  
 www  .  hortusmagicus.c

Audiovizuální festival na vodě v Českých 
Budějovicích www  .  vltavazije.cz

Výstava 750 let města Jeseník 
 www  .  muzeum.jesenik.net

Trienále českého ex libris v Chrudimi 
 www  .  pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Mezinárodní festival dokumentárních filmů 
Ji.hlava www  .  dokument-festival.cz

Správné odpovědi na soutěžní otázky z minulého  
vydání Jaro 2017:  

soutěž s Muzeem Jana Bechera – 1) rok 1867, 2) 210 let. 
Jména výherců najdete na www.i-prague.info.

Řešení soutěže ze strany 5 spolu s kontaktními údaji 
posílejte do 18. 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 

Informační 
střediska

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

in
Prague

in
Prag

90
dní v Prazední

365

na
Moravě

s
dětmi

15  

http://www.zamek-ratiborice.cz


90 dní v Praze 
vydání léto 2017
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

• uzávěrka tohoto čísla byla 
20. 5. 2017

• uvádíme v té době dostupné 
informace

• změny programů, termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny

Foto: Prague City Tourism; GHMP; Nakl. 
Olympia; Stránky M. Jankové (Ruth Walz); 
MHFKH; Agency FCT; Jihočeský jazzový  
festival; Wikimedia Commons (Šjů, J. Sokol,  
L. Kovář, H. Moravec, B. Skála – Benfoto);  
DPP (P. Hejna); Zoo Praha (T. Adamec); Hudba 
Hradní stráže; Topičův salon; Národní divadlo  
(Petr Neubert); Česká televize

Sazba: AlineaPrint

Vydavatel: Milan Beniš
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Hlavní město České republiky, ležící na řece Vltavě, 
má právem pověst jednoho z nejkrásnějších evrop-
ských měst a možná i na světě vůbec. Centrum Prahy 
i jeho dominanta, Pražský hrad, jsou svým stavebně 
historickým a umělecko-architektonickým vývojem 
řazeny mezi nejvýznamnější památky Evropy. His-
torické jádro Prahy o rozloze 895 hektarů, které se 
shoduje s územím Pražské památkové rezervace, 
bylo 14. prosince roku 1992 zapsáno na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
V roce 2017 si tedy Praha připomíná 25. výročí této 
významné události, která v podstatě znamenala 
oficiální potvrzení výjimečnosti historického centra 
Prahy v celosvětovém měřítku. Historické jádro za-
hrnuje unikátní urbanistický celek Pražského hradu 
a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Staré-
ho Města s Josefovem (dochovaná část bývalého Ži-
dovského Města), Nového Města, Vyšehradu i jejich 
jednotlivé památky.
V roce 2010 byl k Historickému centru Prahy na Se-
znam světového dědictví UNESCO připsán Průhonic-
ký park. V roce 1885 založil park o rozloze 250 ha hra-

bě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Kromě významu 
umělecko-historického je park cenný i sbírkou dřevin 
čítající 1 800 domácích a cizokrajných druhů, sbírkou 
rododendronů s 8 000 kusy keřů a přírodním alpinem 
o rozloze 3 ha.

Karlův most  
– 660 let od položení základního kamene
V roce 2017 si město Praha připomíná toto dal-
ší významné výročí. Původní pojmenování mostu 
Kamenný či Pražský bylo změněno až roku 1870, 
kdy dostal dnešní jméno po svém zakladateli. 
Na jeho místě stál od poloviny 12. století do polo- 
viny 14. století románský most Juditin, který 3. úno-
ra 1342 zničila povodeň. Po katastrofě byl v oblasti  
Juditina mostu používán 15 let provizorní most dře-
věný. Stavba nového mostu začala 9. července 1357 
v 5 hodin 31 minut a základní kámen tehdy položil 
sám císař Karel IV. Datum s přesným určením času 
bylo vybráno s ohledem na konjunkci Slunce se  
Saturnem, což byl podle výnosu papeže i astrologů 
nejvhodnější okamžik roku. www.praha.eu

Srdce Prahy - jedinečné světové kulturní dědictví  
UNESCO
Hlavní město České republiky, ležící na řece Vltavě, má právem pověst 
jednoho z nejkrásnějších evropských měst a možná i na světě vůbec. 
Centrum Prahy i jeho dominanta, Pražský hrad, jsou svým stavebně 
historickým a  umělecko-architektonickým vývojem řazeny mezi 
nejvýznamnější památky Evropy. Historické jádro Prahy o rozloze 895 
hektarů, které se shoduje s územím Pražské památkové rezervace, 
bylo 14.  prosince roku 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního 
a  přírodního dědictví UNESCO. V roce 2017 si tedy Praha připomíná 
25.  výročí této významné události, která v podstatě znamenala oficiální 
potvrzení výjimečnosti historického centra Prahy v celosvětovém měřítku. 
Historické jádro zahrnuje unikátní urbanistický celek Pražského hradu 
a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem 
(dochovaná část bývalého Židovského Města), Nového Města, Vyšehradu 
i jejich jednotlivé památky. 

V roce 2010 byl k Historickému centru Prahy na Seznam světového  
dědictví UNESCO připsán Průhonický park. V roce 1885 založil park 
o  rozloze 250  ha hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Kromě významu 
umělecko-historického je park cenný i sbírkou dřevin čítající 1 800 
domácích a cizokrajných druhů, sbírkou rododendronů s 8 000 kusy keřů 
a přírodním alpinem o rozloze 3 ha.

Karlův most
V roce 2017 si město Praha připomíná také další významné výročí – 660 let 
od položení základního kamene Karlova mostu. Původní pojmenování 
mostu Kamenný či Pražský bylo změněno až roku 1870, kdy dostal dnešní 
jméno po svém zakladateli. Na jeho místě stál od poloviny 12.  století do 
poloviny 14. století románský most Juditin, který 3. února 1342 zničila 
povodeň. Po katastrofě byl v oblasti Juditina mostu používán 15 let 
provizorní most dřevěný. Stavba nového mostu začala 9. července 1357 
v  5  hodin 31 minut a základní kámen tehdy položil sám císař Karel IV. 
Datum s přesným určením času bylo vybráno s ohledem na konjunkci 
Slunce se Saturnem, což byl podle výnosu papeže i astrologů nejvhodnější 
okamžik roku.

The heart of Prague - the unique world cultural legacy 
of UNESCO
The capital city of the Czech Republic, situated on the Vltava river, rightly 
has a reputation as one of the most beautiful cities in Europe and possibly 
the whole world. The centre of Prague along with its dominant feature, 
the Prague Castle, is ranked among the most important heritage sites in 
Europe due to its historic structural and artistic-architectural development. 
Prague‘s historic core, with an area of 895 hectares copying the territory 
of the Prague conservation area, was recorded on the UNESCO World 
Cultural and Natural Heritage List on 14 December 1992. Thus in 2017, 
Prague is commemorating the 25th anniversary of this important event, 
which essentially denoted official confirmation of the exceptionality of 
the historic centre of Prague on a global scale. The historic core includes 
the unique urban complex of the Prague Castle and Hradčany, Lesser 
Town including the Charles Bridge, the Old Town along with Josefov (the 
preserved part of the former Jewish Quarter), New Town, Vyšehrad and the 
various monuments thereof.

In 2010 the Historic Centre of Prague was joined on the UNESCO World 
Heritage List by Průhonice Park. In 1885 the park, with an area of 250 ha, 
was established by Count Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Aside from its 
artistic and historical significance, the park‘s value also stems from its 
collection of trees, numbering 1 800 domestic and foreign species, its 
rhododendron collection numbering 8 000 shrubs, and its natural Alpine 
rock garden covering 3 ha.

The Charles Bridge
In 2017 the City of Prague is also commemorating another important 
anniversary – 660 years since the founding stone of the Charles Bridge was 
laid. The original name of Stone Bridge or Prague Bridge was only changed 
in 1870, when it received today‘s name in honour of its founder. From the 
mid-12th century until the mid-14th century, the Romanesque Judith 
Bridge stood in its place, but was destroyed by flooding on 3 February 1342. 
Following this disaster, a makeshift wooden bridge was used in place of the 
Judith Bridge for 15 years. Construction of a new bridge began 9 July 1357 
at 5:31 am and the founding stone was laid by Emperor Charles IV himself. 
The date and exact time were chosen with regard to the conjunction of the 
Sun and Saturn, which according to a decree by astrologers and the Pope 
was the most auspicious moment of the year.www.praha.eu

Srdce Prahy - jedinečné světové kulturní dědictví  
UNESCO
Hlavní město České republiky, ležící na řece Vltavě, má právem pověst 
jednoho z nejkrásnějších evropských měst a možná i na světě vůbec. 
Centrum Prahy i jeho dominanta, Pražský hrad, jsou svým stavebně 
historickým a  umělecko-architektonickým vývojem řazeny mezi 
nejvýznamnější památky Evropy. Historické jádro Prahy o rozloze 895 
hektarů, které se shoduje s územím Pražské památkové rezervace, 
bylo 14.  prosince roku 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního 
a  přírodního dědictví UNESCO. V roce 2017 si tedy Praha připomíná 
25.  výročí této významné události, která v podstatě znamenala oficiální 
potvrzení výjimečnosti historického centra Prahy v celosvětovém měřítku. 
Historické jádro zahrnuje unikátní urbanistický celek Pražského hradu 
a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem 
(dochovaná část bývalého Židovského Města), Nového Města, Vyšehradu 
i jejich jednotlivé památky. 

V roce 2010 byl k Historickému centru Prahy na Seznam světového  
dědictví UNESCO připsán Průhonický park. V roce 1885 založil park 
o  rozloze 250  ha hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Kromě významu 
umělecko-historického je park cenný i sbírkou dřevin čítající 1 800 
domácích a cizokrajných druhů, sbírkou rododendronů s 8 000 kusy keřů 
a přírodním alpinem o rozloze 3 ha.

Karlův most
V roce 2017 si město Praha připomíná také další významné výročí – 660 let 
od položení základního kamene Karlova mostu. Původní pojmenování 
mostu Kamenný či Pražský bylo změněno až roku 1870, kdy dostal dnešní 
jméno po svém zakladateli. Na jeho místě stál od poloviny 12.  století do 
poloviny 14. století románský most Juditin, který 3. února 1342 zničila 
povodeň. Po katastrofě byl v oblasti Juditina mostu používán 15 let 
provizorní most dřevěný. Stavba nového mostu začala 9. července 1357 
v  5  hodin 31 minut a základní kámen tehdy položil sám císař Karel IV. 
Datum s přesným určením času bylo vybráno s ohledem na konjunkci 
Slunce se Saturnem, což byl podle výnosu papeže i astrologů nejvhodnější 
okamžik roku.

The heart of Prague - the unique world cultural legacy 
of UNESCO
The capital city of the Czech Republic, situated on the Vltava river, rightly 
has a reputation as one of the most beautiful cities in Europe and possibly 
the whole world. The centre of Prague along with its dominant feature, 
the Prague Castle, is ranked among the most important heritage sites in 
Europe due to its historic structural and artistic-architectural development. 
Prague‘s historic core, with an area of 895 hectares copying the territory 
of the Prague conservation area, was recorded on the UNESCO World 
Cultural and Natural Heritage List on 14 December 1992. Thus in 2017, 
Prague is commemorating the 25th anniversary of this important event, 
which essentially denoted official confirmation of the exceptionality of 
the historic centre of Prague on a global scale. The historic core includes 
the unique urban complex of the Prague Castle and Hradčany, Lesser 
Town including the Charles Bridge, the Old Town along with Josefov (the 
preserved part of the former Jewish Quarter), New Town, Vyšehrad and the 
various monuments thereof.

In 2010 the Historic Centre of Prague was joined on the UNESCO World 
Heritage List by Průhonice Park. In 1885 the park, with an area of 250 ha, 
was established by Count Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Aside from its 
artistic and historical significance, the park‘s value also stems from its 
collection of trees, numbering 1 800 domestic and foreign species, its 
rhododendron collection numbering 8 000 shrubs, and its natural Alpine 
rock garden covering 3 ha.

The Charles Bridge
In 2017 the City of Prague is also commemorating another important 
anniversary – 660 years since the founding stone of the Charles Bridge was 
laid. The original name of Stone Bridge or Prague Bridge was only changed 
in 1870, when it received today‘s name in honour of its founder. From the 
mid-12th century until the mid-14th century, the Romanesque Judith 
Bridge stood in its place, but was destroyed by flooding on 3 February 1342. 
Following this disaster, a makeshift wooden bridge was used in place of the 
Judith Bridge for 15 years. Construction of a new bridge began 9 July 1357 
at 5:31 am and the founding stone was laid by Emperor Charles IV himself. 
The date and exact time were chosen with regard to the conjunction of the 
Sun and Saturn, which according to a decree by astrologers and the Pope 
was the most auspicious moment of the year.www.praha.eu
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