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Zámecký areál v  Kroměříži sloužil řadu staletí jako reprezentační sídlo olomouckých biskupů a  arcibiskupů. 
Kromě zámecké budovy s  proslulou obrazárnou, knihovnou a  salou terrenou zde na  návštěvníka čekají dvě 
unikátní historické zahrady – Květná zahrada z období baroka a Podzámecká zahrada ztvárněná do podoby 
krajinářského parku. Jejich kouzlo lze objevovat prostřednictvím programů, které připravuje Metodické cen-
trum zahradní kultury v  Kroměříži při Národním památkovém ústavu. Na  školní kolektivy či rodiče s  dětmi 
čekají aktivity plné her. Dospělí návštěvníci si mohou procházku zahradami obohatit o výklad erudovaného 
průvodce. Podzámeckou zahradu si lze prohlédnout i díky komentované projížďce parkem, při které si ve vláčku 
HISTORYTOUR můžete vychutnat poutavý výklad nejen o historii zahrady, a to v devíti jazycích.

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži
Generála Svobody 1192, 767 01 Kroměříž
tel.: 778 531 417, e-mail: info@nczk.cz
HISTORYTOUR – vláček: tel.: 777 116 748 
e-mail: info@historytour.eu

www.nczk.cz, www.historytour.eu
www.npu.cz, www.zamek-kromeriz.cz

Víte, že... 
v Květné zahradě  
se chovají králíci 
v Králičím kopci,  
který je vysoký přes  
5 metrů?

Metodické centrum 
zahradní kultury 
v Kroměříži
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leden

Řezbářské betlémy v mohelnickém muzeu  
 www  .  muzeum-sumperk.cz

Joshua Radin – koncert amerického písničkáře 
 www  .  musicbar.cz

Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí 
  www  .  ngprague.cz

Veletrh cestování po regionech i exotice Tourism Expo 2016
 www  .  flora-ol.cz

leden 16 SOBOTA
Ctirad

1 PÁTEK
Nový rok 17 NEDĚLE

Drahoslav

2 SOBOTA
Karina 18 PONDĚLÍ

Vladislav 

3 NEDĚLE
Radmila 19 ÚTERÝ

Doubravka 

4 PONDĚLÍ
Diana 20 STŘEDA

Ilona / Sebastián 

5 ÚTERÝ
Dalimil 21 ČTVRTEK

Běla 

6 STŘEDA
Tři králové 22 PÁTEK

Slavomír 

7 ČTVRTEK
Vilma 23 SOBOTA

Zdeněk 

8 PÁTEK
Čestmír 24 NEDĚLE

Milena 

9 SOBOTA
Vladan 25 PONDĚLÍ

Miloš 

10 NEDĚLE
Břetislav 26 ÚTERÝ

Zora 

11 PONDĚLÍ
Bohdana 27 STŘEDA

Ingrid 

12 ÚTERÝ
Pravoslav 28 ČTVRTEK

Otýlie 

13 STŘEDA
Edita 29 PÁTEK

Zdislava 

14 ČTVRTEK
Radovan 30 SOBOTA

Robin 

15 PÁTEK
Alice 31 NEDĚLE

Marika 

http://www.nczk.cz


Turistický areál Chrám Chmele a  Piva v  Žatci nabízí zábavu a  poučení pro každého. V  rozsáhlém komplexu 
na jdete bludiště mezi žoky chmele, 3D animaci ve  výtahu, klášterní zahradu plnou zvířátek, dětskou zahra-
du a  renesanční sladovnu s  galerií. Mezi unikáty patří Chmelový maják a  Chmelový orloj, který se uvede 
do pohybu každou hodinu. V přilehlé budově, která je sama o sobě technickou památkou a příkladem indu-
striální účelové architektury 19. století, sídlí Chmelařské muzeum s  největší expozicí svého druhu na  světě. 
Naleznete zde program na celý den pro návštěvníky všech věkových kategorií, od batolat po seniory. Z Prahy 
a Karlových Varů je areál vzdálen jen hodinu jízdy. Parkování v místě je zdarma a autobusový terminál pouze  
5 minut chůze. Pivovar vaří nefiltrovaná poctivá piva, která si můžete vychutnat ve stylové restauraci i v mi-
nipivovaru U  Orloje. Restaurace nabízí české točené limonády, regionální jídla a  osobité žatecké speciality. 
Ubytovat se je možné v nedalekých hotelech za ceny již od 300 korun za osobu na noc. Poznejte tisíc let historie 
pěstování chmele a vaření piva v Žatci. Kdo tu nebyl - jako by nežil...

Chrám Chmele 
a Piva

Víte, že... 
Žatec býval hlavním světovým centrem 
obchodu s chmelem až do roku 1938?

Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace                                                       
Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
facebook: Chrám Chmele a Piva CZ
prohlídky – tel.: 725 861 895, e-mail: info@chchp.cz
restaurace a pivovar – tel.: 415 210 952, e-mail: uorloje@chchp.cz www.chchp.cz
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Michael Giacchino – koncert hollywoodské filmové hudby 
  www  .  filmmusicprague.com

Až na kov – výstava v Technickém muzeu v Brně  
 www  .  technicalmuseum.cz

7. Ples Severočeských Patriotů  www  .  plespatriotu.cz

Putování po neznámých stezkách – ledopády v Brtníkách 
 www  .  kct.cz

únor

1 PONDĚLÍ
Hynek 16 ÚTERÝ

Ljuba 

2 ÚTERÝ
Nela 17 STŘEDA

Miloslava 

3 STŘEDA
Blažej 18 ČTVRTEK

Gizela 

4 ČTVRTEK
Jarmila 19 PÁTEK

Patrik 

5 PÁTEK
Dobromila 20 SOBOTA

Oldřich 

6 SOBOTA
Vanda 21 NEDĚLE

Lenka 

7 NEDĚLE
Veronika 22 PONDĚLÍ

Petr 

8 PONDĚLÍ
Milada 23 ÚTERÝ

Svatopluk 

9 ÚTERÝ
Apolena 24 STŘEDA

Matěj 

10 STŘEDA
Mojmír 25 ČTVRTEK

Liliana 

11 ČTVRTEK
Božena 26 PÁTEK

Dorota 

12 PÁTEK
Slavěna 27 SOBOTA

Alexandr 

13 SOBOTA
Věnceslav 28 NEDĚLE

Lumír 

14 NEDĚLE
Valentýn 29 PONDĚLÍ

Horymír 

15 PONDĚLÍ
Jiřina Letos den navíc!

http://www.chchp.cz


Víte, že... 
na hradě v roce 1778 poobědval císař Josef II. se 
svými generály Laudonem a Lascym?

Pozůstatky jednoho z mála vodních hradů u nás se majestátně tyčí uprostřed České Lípy. Původně gotický 
hrad Lipý založený Ronovci v polovině 13. stol. byl později přestavěn na renesanční zámek. V 19. stol. sídlila 
v  prostorech zámku rafinerie cukru. Veřejnosti byl objekt zpřístupněn po  skončení archeologických prací 
v roce 2003. Během prohlídky se můžete seznámit s vývojem sídla od  jeho vzniku až do současnosti i na-
hlédnout do unikátních hradních sklepení. V sezóně je navíc připraveno množství bohatých kulturních akcí. 
Interaktivní Centrum textilního tisku v sousedství hradu seznamuje netradiční formou návštěvníky s historií 
kartounek (potiskování textilu) na Českolipsku. Expozice umožňuje aktivní zapojení návštěvníků všech vě-
kových kategorií. Sami si můžete vyrobit a odnést jedinečný suvenýr z textilu. V průběhu roku zde probíhají 
nejrůznější řemeslné a výtvarné dílny, koncerty, přednášky a výstavy.

Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace
U Vodního hradu 63
470 01 Česká Lípa
tel.: 732 324 700, 732 324 711, 737 527 042
e-mail: info@lipy.cz www.lipy.cz

Lipý  
Česká Lípa 
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březen
březen 16 STŘEDA

Elena / Herbert 

1 ÚTERÝ
Bedřich 17 ČTVRTEK

Vlastimil 

2 STŘEDA
Anežka 18 PÁTEK

Eduard 

3 ČTVRTEK
Kamil 19 SOBOTA

Josef 

4 PÁTEK
Stela 20 NEDĚLE

Světlana 

5 SOBOTA
Kazimír 21 PONDĚLÍ

Radek 

6 NEDĚLE
Miroslav 22 ÚTERÝ

Leona 

7 PONDĚLÍ
Tomáš 23 STŘEDA

Ivona

8 ÚTERÝ
Gabriela 24 ČTVRTEK

Gabriel 

9 STŘEDA
Františka 25 PÁTEK

Marián 

10 ČTVRTEK
Viktorie 26 SOBOTA

Emanuel 

11 PÁTEK
Anděla 27 NEDĚLE

Dita      Velikonoční

12 SOBOTA
Řehoř 28 PONDĚLÍ

Soňa    Velikonoční

13 NEDĚLE
Růžena 29 ÚTERÝ

Taťána 

14 PONDĚLÍ
Růt / Matylda 30 STŘEDA

Arnošt 

15 ÚTERÝ
Ida 31 ČTVRTEK

Kvido 

Fantastický realismus 1960-1968 – výstava trojice umělců 
 www  .  ghmp.cz

Dačické kejklování – divadelní přehlídka www  .  dacice.cz

Květinová výstava Kamélie a Chryzantémy v zámku Rájec 
 www  .  zamekrajec.cz

Angela Hewitt – klavírní recitál kanadské umělkyně 
 www  .  rudolfinum.cz

http://www.lipy.cz


Víte, že... 
v expozicích muzea naleznete také samurajskou zbroj, 
dar třebíčského rodáka generála Jana Syrového?

Muzeum Vysočiny 
Třebíč

Mezi nepřehlédnutelné dominanty Třebíče patří bazilika sv. Prokopa, Valdštejnský zámek a  jeho předzámčí. 
Právě v  nově zrekonstruovaném Valdštejnském zámku vybudovalo Muzeum Vysočiny Třebíč čtyři obsahem 
i  prostorem rozsáhlé, samostatné expozice. Těšit se můžete na  mineralogickou trasu Svět neživé přírody, 
klášterní expozici nesoucí název Svět portálů a bran, zámecký okruh Valdštejnové na Třebíči a nakonec pro-
stor představující v nových souvislostech příběhy lidí a míst Vysočiny napříč staletími. V budově předzámčí je 
otevřena stálá interaktivní výstava Cesty časem orientovaná především na dětské návštěvníky. V době mimo 
církevní obřady je možné si prohlédnout také baziliku sv. Prokopa. V  té můžete objevovat krásy románsko- 
gotické architektury a dovednosti tehdejších stavitelů. Pro svou jedinečnost byla bazilika v roce 2003 zapsaná 
na seznam chráněných památek UNESCO. 

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Zámek 1, 674 01 Třebíč
tel.: 568 408 890, e-mail: muzeum@zamek-trebic.cz
Otevřeno: září až červen út–ne 9–12, 13–17
červenec a srpen denně 9–12, 13–17 www.muzeumtr.cz

duben
duben

1 PÁTEK
Hugo 16 SOBOTA

Irena 

2 SOBOTA
Erika 17 NEDĚLE

Rudolf 

3 NEDĚLE
Richard 18 PONDĚLÍ

Valérie 

4 PONDĚLÍ
Ivana 19 ÚTERÝ

Rostislav 

5 ÚTERÝ
Miroslava 20 STŘEDA

Marcela 

6 STŘEDA
Vendula 21 ČTVRTEK

Alexandra 

7 ČTVRTEK
Heřman / Hermína 22 PÁTEK

Evženie 

8 PÁTEK
Ema 23 SOBOTA

Vojtěch 

9 SOBOTA
Dušan 24 NEDĚLE

Jiří 

10 NEDĚLE
Darja 25 PONDĚLÍ

Marek 

11 PONDĚLÍ
Izabela 26 ÚTERÝ 

Jaroslav, Oto 

12 ÚTERÝ
Julius 27 STŘEDA

Jaroslav 

13 STŘEDA
Aleš 28 ČTVRTEK

Vlastislav

14 ČTVRTEK
Vincenc 29 PÁTEK

Robert 

15 PÁTEK
Anastázie 30 SOBOTA

Blahoslav 

Pražské biografy – výstava z dob počátku kinematografie  
i její zlaté éry www  .  muzeumprahy.cz

Koncert textaře a básníka Karla Plíhala v Plzni 
 www  .  mestanska-beseda.cz

Češi ve Vídni 18. století – komorní koncert www  .  fok.cz

NoMen Run – ženský štafetový běh www  .  nomenrun.cz

Studentský Zlín Design Week www  .  zlindesignweek.com
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Víte, že... 
po ukončení druhé světové války byl 
v parku zajatecký tábor s přibližně 
20 000 zajatci?

Kousek Francie v srdci Moravského krasu můžete zažít při návštěvě státního zámku Rájec. Byl založen Antonínem 
Karlem ze Salm-Reiffercheidtu, nejvyš ším komořím Marie Terezie. Výstavba této rokokově klasicistní stavby, obklo-
pené rozsáhlým parkem, započala roku 1763 a trvala šest let. Dodnes si objekt zachoval svoji původní podobu.  
K největším zajímavostem areálu patří zámecká knihovna, rozsáhlá sbírka křišťálových pohárů z období manýri-
smu nebo proslulá salmovská obrazárna. Knihovna čítající přes 60 tisíc svazků v  jedenácti jazycích se řadí mezi 
největší zámecké knihovny v České republice. Významné je i zahradnictví v areálu zámku, které se specializuje 
zejména na pěstování kamélií a pořádá pravidelně květinové výstavy. Státní zámek Rájec leží 30 kilometrů od Brna 
směrem na Svitavy a díky své poloze je skvělým výchozím bodem turistických tras.

Státní zámek Rájec nad Svitavou                            
Blanenská 1, 679 02 Rájec-Jestřebí
tel.: 516 432 013, e-mail: rajec@npu.cz
Otevřeno: duben a říjen so, ne a státní svátky 9–15
květen, červen a září denně mimo pondělí a den po státním svátku 9–16
červenec a srpen denně mimo pondělí a den po státním svátku 9–16.30 www.zamekrajec.cz

Zámek Rájec 
nad Svitavou
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květen
květen 16 PONDĚLÍ

Přemysl 

1 NEDĚLE
Svátek práce 17 ÚTERÝ

Aneta 

2 PONDĚLÍ
Zikmund 18 STŘEDA

 Nataša

3 ÚTERÝ
Alexej 19 ČTVRTEK

Ivo 

4 STŘEDA
Květoslav 20 PÁTEK

Zbyšek 

5 ČTVRTEK
Klaudie 21 SOBOTA

Monika 

6 PÁTEK
Radoslav 22 NEDĚLE

Emil 

7 SOBOTA
Stanislav 23 PONDĚLÍ

Vladimír 

8 NEDĚLE
státní svátek 24 ÚTERÝ

Jana 

9 PONDĚLÍ
Ctibor 25 STŘEDA

Viola 

10 ÚTERÝ
Blažena 26 ČTVRTEK

Filip 

11 STŘEDA
Svatava 27 PÁTEK

Valdemar 

12 ČTVRTEK
Pankrác 28 SOBOTA

Vilém 

13 PÁTEK
Servác 29 NEDĚLE

Maxmilián / Maxim 

14 SOBOTA
Bonifác 30 PONDĚLÍ

Ferdinand 

15 NEDĚLE
Žofie 31 ÚTERÝ

Kamila 

Pražské jaro 2016 www  .  festival.cz

Tradiční výstava Dům a zahrada v Lounech www  .  louny.cz

XII. mezinárodní festival pro děti a mládež „Rozkvetlé Čechy” 
 www  .  forum-festival.com

Třinecké hudební Movie night tour 20016 s filmovou hudbou  
z předválečných i poválečných let  www  .  trisia.cz

Mezinárodní veletrh vín Wine Prague  www  .  wineprague.com

http://www.zamekrajec.cz


Dačice ležící ve  východním cípu kraje jsou vstupní branou do  vyhlášených turistických oblastí Podyjí a  České 
Kanady, kterými vede hustá síť značených tras vhodných pro výlety. Zdejší chloubou je bezesporu vynález výroby 
kostkového cukru z roku 1843. Motiv kostky cukru je možné v Dačicích potkat na celé řadě míst. Zájemci o his-
torii a techniku se mohou zastavit v Leteckém muzeu V. Götha, které nese jméno po účastníkovi bitvy o Británii. 
Přístupný je i nově zrekonstruovaný původně renesanční zámek. Radnice města pořádá každý rok mnoho kultur-
ních akcí. Mezi nejatraktivnější patří 14ti denní hudebně divadelní festival Za Dačickou kostkou cukru a řezbářské 
sympozium Dačická řežba. V letních měsících můžete využít moderní městské koupaliště a čisté přírodní rybníky 
v okolí. Navštívíte-li místní infocentrum, získáte kompletní informace včetně bohaté škály tipů na výlety.  

Město Dačice 
Infocentrum Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice
tel.: 384 401 265
e-mail: info@dacice.cz
Otevírací dobu najdete na webových stránkách.  www.dacice.cz

Víte, že... 
dnes jihočeské Dačice byly do roku 
1960 součástí Moravy?

Dačice
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červen
červen

1 STŘEDA
Laura 16 ČTVRTEK

Zbyněk 

2 ČTVRTEK
Jarmil 17 PÁTEK

Adolf 

3 PÁTEK
Tamara 18 SOBOTA

Milan 

4 SOBOTA
Dalibor 19 NEDĚLE

Leoš 

5 NEDĚLE
Dobroslav 20 PONDĚLÍ

Květa 

6 PONDĚLÍ
Norbert 21 ÚTERÝ

Alois 

7 ÚTERÝ
Iveta / Slavoj 22 STŘEDA

Pavla 

8 STŘEDA
Medard 23 ČTVRTEK

Zdeňka

9 ČTVRTEK
Stanislava 24 PÁTEK

Jan 

10 PÁTEK
Gita 25 SOBOTA

Ivan 

11 SOBOTA
Bruno 26 NEDĚLE

Adriana 

12 NEDĚLE
Antonie 27 PONDĚLÍ

Ladislav 

13 PONDĚLÍ
Antonín 28 ÚTERÝ

Lubomír 

14 ÚTERÝ
Roland 29 STŘEDA

Petr a Pavel 

15 STŘEDA
Vít 30 ČTVRTEK

Šárka

Víkend otevřených zahrad v Kroměříži www  .  zamek-kromeriz.cz

Tradiční veslařské závody Pražské primátorky 
  www  .  primatorky.cz

Rodinný festival v Letenských sadech Kašpárkohraní 
 www  .  kasparkohrani.cz

Lesnický den v Ralsku pro celou rodinu  
v areálu Skelná huť u Mimoně  www  .  mestoralsko.cz

http://www.dacice.cz


Víte, že... 
historická hodnota takzvaného Závišova kříže 
je stavěna na úroveň korunovačních klenotů? 

Vyšší Brod

Nejjižnější město České republiky se rozkládá uprostřed krajiny šumavského podhůří a  jeho vznik se datuje 
do počátku 13. století. Původně město sloužilo jako tržiště na  jedné z nejstarších soumarských stezek, která 
vedla od Dunaje do Čech. Dominantou města je Cisterciácké opatství, které založil mocný rod Rožmberků roku 
1259 a  zvolil jej rovněž jako důstojné místo svého posledního odpočinku. V  klášteře můžete objevit vzácné 
poklady minulosti, zejména nádhernou knihovnu s  několika desítkami tisíc svazků, Vyšebrodskou Madonu 
či legendární Závišův kříž. Mystickou přírodu východní Šumavy poznáte nejlépe na stezkách a cyklostezkách 
Vyšebrodska. Nechte se zlákat krásou vodopádů sv. Wolfganga, prozkoumejte národní přírodní památku 
Čertova stěna, která byla inspirací pro sepsání stejnojmenné Smetanovy opery nebo navštivte nejjižnější bod 
České republiky ležící na česko-rakouské hranici nedaleko města.

Infocentrum Vyšší Brod
Náměstí 104
382 73 Vyšší Brod
tel., fax: 380 746 627
mob.: 724 336 980
e-mail: infocentrum@mestovyssibrod.cz

Cisterciácké opatství Vyšší Brod
Klášter 137, 382 73 Vyšší Brod
tel.: 380 746 674, fax: 380 746 588
mob.: 724 184 145
e-mail: tours@vyssibrod.cz
GPS 48°37‘14.271“N, 14°18‘23.854“E

www.klastervyssibrod.cz
www.mestovyssibrod.cz
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červenec
červenec 16 SOBOTA

Luboš

1 PÁTEK
Jaroslava 17 NEDĚLE

Martina

2 SOBOTA
Patricie 18 PONDĚLÍ

Drahomíra 

3 NEDĚLE
Radomír 19 ÚTERÝ

Čeněk 

4 PONDĚLÍ
Prokop 20 STŘEDA

Ilja 

5 ÚTERÝ
Cyril a Metoděj 21 ČTVRTEK

Vítězslav 

6 STŘEDA
Mistr Jan Hus 22 PÁTEK

Magdaléna 

7 ČTVRTEK
Bohuslava 23 SOBOTA

Libor 

8 PÁTEK
Nora 24 NEDĚLE

Kristýna 

9 SOBOTA
Drahoslava 25 PONDĚLÍ

Jakub 

10 NEDĚLE
Libuše / Amálie 26 ÚTERÝ

Anna 

11 PONDĚLÍ
Olga 27 STŘEDA

Věroslav 

12 ÚTERÝ
Bořek 28 ČTVRTEK

Viktor 

13 STŘEDA
Markéta 29 PÁTEK

Marta 

14 ČTVRTEK
Karolína 30 SOBOTA

Bořivoj 

15 PÁTEK
Jindřich 31 NEDĚLE

Ignác 

Festival hraček vyrobených z přírodních materiálů  
v Kamenici nad Lipou www  .  hrackobrani.cz

Český a mezinárodní letní sraz turistů v Beskydech  
  www  .  beskydy2016.eu

Koncert legendární heavy metalové skupiny Iron Maiden 
 www  .  ticketpro.cz

150. výročí bitvy u Hradce Králové – Königgrätz 1866  
 www  .  koniggratz1866.cz

http://www.klastervyssibrod.cz


Víte, že... 
ve věži Kukla je umístěn elektrický těžní stroj 
Koepe, který byl vůbec první svého druhu 
na území Rakouska-Uherska? 

V moravských Oslavanech se nachází bývalý černouhelný důl, jehož historie započala již v roce 1865. V areálu 
Kukla proběhla mezi lety 1911–1913 rozsáhlá rekonstrukce, při níž byla vybudována 41 metrů vysoká stejno-
jmenná moderní těžní věž. Ta je od roku 2009 kulturní památkou a tvoří srdce zábavního parku Permonium®. 
V jednotlivých patrech věže naleznete exponáty z Technického muzea v Brně, kostelní hodiny, funkční maketu 
pohádkového dolu Radíšek či zábavné muzeum hornických tradic. Oproti jiným parkům se jedná o „zábavní 
park s příběhem“ nabízející aktivní poznání, zábavu i adrenalinové zážitky spojené s historií a technologií těžby 
černého uhlí. Například ve hře Magic permon, v níž zvítězit není vůbec snadné, budete muset prokázat své vě-
domosti, zručnost, i fyzickou zdatnost. O to více láká tato unikátní hra rodiny s dětmi, týmy dospělých i odvážné 
jednotlivé soutěžící. Ke zdolávání jsou připraveny překážky s názvy Pavoučí past, Industriální stezka, Sálpona, 
Škrtí lanovka i atrakce v podobě důlního jezera, sopky a největšího nadzemního bludiště u nás.

Areál KUKLA
Padochovská 31
664 91 Oslavany, Brno-venkov
Provoz: tel: 546 492 394
mob.: 606 033 061 www.vezkukla.cz | www.permonium.cz

Areál KUKLA 
v Oslavanech
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srpen
srpen 16 ÚTERÝ

Jáchym 

1 PONDĚLÍ
Oskar 17 STŘEDA

Petra 

2 ÚTERÝ
Gustav 18 ČTVRTEK

Helena 

3 STŘEDA
Miluše 19 PÁTEK

Ludvík 

4 ČTVRTEK
Dominik 20 SOBOTA

Bernard 

5 PÁTEK
Kristián / Milivoj 21 NEDĚLE

Johana 

6 SOBOTA
Oldřiška 22 PONDĚLÍ

Bohuslav 

7 NEDĚLE
Lada 23 ÚTERÝ

Sandra 

8 PONDĚLÍ
Soběslav 24 STŘEDA

Bartoloměj 

9 ÚTERÝ
Roman 25 ČTVRTEK

Radim 

10 STŘEDA
Vavřinec 26 PÁTEK

Luděk 

11 ČTVRTEK
Zuzana 27 SOBOTA

Otakar 

12 PÁTEK
Klára 28 NEDĚLE

Augustýn 

13 SOBOTA
Alena 29 PONDĚLÍ

Evelína 

14 NEDĚLE
Alan / Sylva 30 ÚTERÝ

Vladěna 

15 PONDĚLÍ
Hana 31 STŘEDA

Pavlína 

Františkovy ovocné knedlíky na Konopišti 
  www  .  zamek-konopiste.cz

Tradiční rýžování zlata v Kestřanech www  .  kestrany-pisecko.cz

Festival židovské kultury v Třebíči www  .  samajim.cz

Skotské hry na zámku Sychrov www  .  skotskehry.cz

Dny čajové kultury na Čajomír Fest www  .  cajomirfest.cz

Floorball Czech Open 2016 www  .  czechopen.cz

http://www.vezkukla.cz


Královské město Slaný leží od  dávných časů na  důležité obchodní křižovatce. Svou polohou a  zajímavým 
okolím je ideálním místem k celodenním výletům i z hlavního města. K procházkám přírodou láká naučná 
stezka na Slánské hoře, na které si můžete zároveň vyzkoušet nově vybudovanou via ferratu. V centru města 
se pokocháte kulturními památkami a  tělo můžete protáhnout ve  Víceúčelové sportovní hale s  bazénem 
nebo ve Sportovním centru. Navštívit můžete kulturní a sportovní akce, třeba červencový závod historických 
vozidel Slánský okruh, městské slavnosti s rožněním martinického býka spolu s mistrovstvím ČR v boulderin-
gu (lezení po malých skalních blocích bez lana) nebo letní koncerty pod širým nebem. Vychutnejte si slánské 
víno nebo znamenité třebízské pálenky. Proto neváhejte a vydejte se objevit kouzlo Slaného!

Infocentrum Slaný
Velvarská 136/1, 274 01 Slaný
tel.: 312 523 448, e-mail: ic@infoslany.cz
Otevřeno: duben až říjen po–pá 9– 17
so, ne, státní svátky 10– 16
listopad až březen po–pá 9–16

www.meuslany.cz, www.infoslany.cz
www.kultura.slansko.cz, www.vshslany.cz

Víte, že... 
kaple Božího hrobu (1665) na okraji města je  
napodobeninou ústřední části jeruzalémské 
baziliky Božího hrobu? 

Slaný
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září
září

1 ČTVRTEK
Linda / Samuel 16 PÁTEK

Ludmila 

2 PÁTEK
Adéla  17 SOBOTA

Naděžda 

3 SOBOTA
Bronislav 18 NEDĚLE

Kryštof 

4 NEDĚLE
Jindřiška 19 PONDĚLÍ

Zita 

5 PONDĚLÍ
Boris 20 ÚTERÝ

Oleg 

6 ÚTERÝ
Boleslav 21 STŘEDA

Matouš 

7 STŘEDA
Regina 22 ČTVRTEK

Darina

8 ČTVRTEK
Mariana 23 PÁTEK

Berta 

9 PÁTEK
Daniela 24 SOBOTA

Jaromír 

10 SOBOTA
Irma 25 NEDĚLE

Zlata 

11 NEDĚLE
Denisa 26 PONDĚLÍ

Andrea 

12 PONDĚLÍ
Marie 27 ÚTERÝ

Jonáš 

13 ÚTERÝ
Lubor 28 STŘEDA

Václav 

14 STŘEDA
Radka 29 ČTVRTEK

Michal

15 ČTVRTEK
Jolana 30 PÁTEK

Jeroným

Mistrovství ČR v dřevorubeckém sportu v Ústí nad Labem 
  www  .  festivaldreva.cz

Masarykova vatra v Lánech – tradiční pietní akt u příležitosti 
výročí úmrtí T. G. Masaryka www  .  muzeumtgm.cz

Svatováclavský hudební festival v Moravskoslezském kraji
 www  .  shf.cz

Festival věnovaný veřejnému prostoru, architektuře  
a landartu Landscape www  .  landscape-festival.cz

http://www.meuslany.cz


Muzeum je umístěno ve vozovně, která byla plně v provozu od roku 1909 až do roku 1992. Při návštěvě si můžete 
prohlédnout ojedinělou expozici historických vozidel městské hromadné dopravy. Hlavní část výstavy tvoří tram-
vajová vozidla, která jsou chronologicky seřazena podle doby jejich užívání. Expozice doplňují fotografie, jízdenky, 
plánky a další exponáty dokumentující celou historii městské hromadné dopravy v Praze.  Jedním z cenných mo-
delů je například prototyp rychlodrážního vozidla R 1, původně plánovaný na počátku 70. let pro pražské metro.  
Sbírka byla v roce 1998 vyhlášena kulturní památkou. Přestože provoz střešovické vozovny byl již ukončen, část 
je stále aktivní. Z jedné haly vyjíždějí o víkendech od dubna do poloviny listopadu historické soupravy tramvají 
na svou pravidelnou trasu centrem města na nostalgické lince č. 91.

Muzeum městské hromadné dopravy
Vozovna Střešovice, Patočkova 4, 162 00 Praha 6
tel.: 296 128 900, e-mail: pokornym@dpp.cz
Otevřeno: 26. 3.–17. 11.
jen so, ne, svátky 9–17 www.dpp.cz

Víte, že... 
si zájemci mohou pronajmout historické tramvaje 
ke zvláštním soukromým jízdám? 

Muzeum městské 
hromadné dopravy

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy
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říjen
říjen 16 NEDĚLE

Havel

1 SOBOTA
Igor 17 PONDĚLÍ

Hedvika 

2 NEDĚLE
Olivie / Oliver 18 ÚTERÝ

Lukáš 

3 PONDĚLÍ
Bohumil 19 STŘEDA

Michaela 

4 ÚTERÝ
František 20 ČTVRTEK

Vendelín 

5 STŘEDA
Eliška 21 PÁTEK

Brigita 

6 ČTVRTEK
Hanuš 22 SOBOTA

Sabina 

7 PÁTEK
Justýna 23 NEDĚLE

Teodor 

8 SOBOTA
Věra 24 PONDĚLÍ

Nina 

9 NEDĚLE
Štefan / Sára 25 ÚTERÝ

Beáta 

10 PONDĚLÍ
Marina 26 STŘEDA

Erik 

11 ÚTERÝ
Andrej 27 ČTVRTEK

Šarlota / Zoe 

12 STŘEDA
Marcel 28 PÁTEK

státní svátek 

13 ČTVRTEK
Renáta 29 SOBOTA

Silvie 

14 PÁTEK
Agáta 30 NEDĚLE

Tadeáš 

15 SOBOTA
Tereza 31 PONDĚLÍ

Štěpánka

Sam Shaw – výstava portrétů amerického fotografa  
 www  .  ghmp.cz

Medové slavnosti ve Špindlerově Mlýně 
 www  .  mestospindleruvmlyn.cz

Přehlídka kávy na Prague Coffe Festivalu www  .  coffefest.cz

Výstava korunovačních klenotů v Karlových Varech 
  www  .  karlovyvary.cz

http://www.dpp.cz


Víte, že... 
se můžete projít proskle-
ným můstkem od archi-
tektky Evy Jiřičné mezi 
jezuitskou kolejí a jezuit-
ským gymnáziem?

Západočeské město Klatovy bylo založeno kolem roku 1260 a naleznete zde celou řadu kulturních památek. 
Mezi ně patří městská radnice z roku 1557, lékárna U Bílého jednorožce, Černá a Bílá věž a především barokní 
jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce. V podzemí této klatovské pamětihod-
nosti můžete najít rozsáhlé krypty. Vznikaly mezi léty 1656 až 1676 a sloužily jako pohřební prostory pro členy 
jezuitského řádu a jeho dobrodinců z řad místní šlechty a měšťanů. Projít můžete hned několik prohlídkových 
okruhů. Prvním z nich je nová expozice v prostorách původních katakomb, která ukazuje historické předměty, 
dobové listiny, modely staveb a mumifikovaná těla pohřbených z doby barokních Klatov. Druhý okruh vás pro-
vede jezuitským kostelem a dostanete se i na místa, kam se běžný návštěvník nepodívá. Poslední trasou, kterou 
můžete zvolit, je návštěva arciděkanského kostela spojená s procházkou přes klatovské náměstí.

Klatovské katakomby
vstup z Denisovy ulice
339 01 Klatovy
tel.: 376 320 160
rezervace@katakomby.cz www.katakomby.cz

Klatovské katakomby
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listopad

1 ÚTERÝ
Felix 16 STŘEDA

Otmar 

2 STŘEDA
Památka zesnulých 17 ČTVRTEK

Mahulena

3 ČTVRTEK
Hubert 18 PÁTEK

Romana 

4 PÁTEK
Karel 19 SOBOTA

Alžběta 

5 SOBOTA
Miriam 20 NEDĚLE

Nikola 

6 NEDĚLE
Liběna 21 PONDĚLÍ

Albert 

7 PONDĚLÍ
Saskie 22 ÚTERÝ

Cecílie 

8 ÚTERÝ
Bohumír 23 STŘEDA

Klement 

9 STŘEDA
Bohdan 24 ČTVRTEK

Emílie

10 ČTVRTEK
Evžen 25 PÁTEK

Kateřina

11 PÁTEK
Martin 26 SOBOTA

Artur 

12 SOBOTA
Benedikt 27 NEDĚLE

Xenie 

13 NEDĚLE
Tibor 28 PONDĚLÍ

René 

14 PONDĚLÍ
Sáva 29 ÚTERÝ

Zina 

15 ÚTERÝ
Leopold 30 STŘEDA

Ondřej 

Jazzové dny ve Slaném www  .  jazzclubslany.cz

14. mezinárodní outdoorový festival v Písku 
  www  .  outdoorfilms.cz

Svatomartinské hody v Chrámu Chmele a Piva www  .  chchp.cz

Pražský divadelní festival německého jazyka www  .  theater.cz

Pochod za posledním puchýřem – ukončení turistické sezóny  
v Lázních Bělohrad www  .  puchyr2016.cz

listopad

http://www.katakomby.cz


Víte, že... 
tento rok uběhne již 95 let od doby, 
co se stal zámek Lány letním sídlem 
prezidentů?

Muzeum T. G. Masaryka  
v Lánech

Muzeum T. G. Masaryka v  Lánech, pobočka Muzea T. G. M. Rakovník, prezentuje osobnost prvního česko-
slovenského prezidenta. Úvodní část představuje jeho rodinné příslušníky a  je koncipována jako pražský 
byt z let 1896 – 1907 podle vzpomínek Alice Masarykové. Mezi nejvzácnější kousek sbírky patří společenské 
šaty Charlotty Garrigue Masarykové. Další ze stěžejních částí zachycuje období první republiky převážně 
z pohledu života tehdejší společnosti. Tato instalace je ideově rozdělena na mužský a ženský svět. Obsahová 
a  informační část výstavy je pojata dynamicky a  interaktivně. Dále je zde prostor věnován první světové 
válce, prezidentskému období i profesorské činnosti. Bezbariérové muzeum je situováno v architektonicky 
zajímavě upraveném dobovém špýcharu z poloviny 18. století. V areálu muzea je kavárna a celý prostor je 
vstřícný pro rodiny s dětmi.

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Zámecká 197, 270 61 Lány
GPS lokace: 50°7‘33.563“N, 13°57‘18.955“E
tel.: 313 502 608; 602 254 289
e-mail: lany@muzeumtgm.cz www.muzeumtgm.cz

Otevírací doba: pondělí – zavřeno
listopad až březen út–ne 9–16
duben až červen, září až říjen út a pá 9–16
st, čt, so, ne 9–18
červenec až srpen út–ne 9–19

in
Prague

in
Prag

90
dní v Prazední

366

na
Moravě

s
dětmi

prosinec 
prosinec 16 PÁTEK

Albína 

1 ČTVRTEK
Iva 17 SOBOTA

Daniel 

2 PÁTEK
Blanka 18 NEDĚLE

Miloslav 

3 SOBOTA
Svatoslav 19 PONDĚLÍ

Ester 

4 NEDĚLE
Barbora 20 ÚTERÝ

Dagmar 

5 PONDĚLÍ
Jitka 21 STŘEDA

Natálie 

6 ÚTERÝ
Mikuláš 22 ČTVRTEK

Šimon 

7 STŘEDA
Ambrož / Benjamín 23 PÁTEK

Vlasta 

8 ČTVRTEK
Květoslava 24 SOBOTA

Adam a Eva 

9 PÁTEK
Vratislav 25 NEDĚLE

Boží hod vánoční 

10 SOBOTA
Julie 26 PONDĚLÍ

Štěpán

11 NEDĚLE
Dana 27 ÚTERÝ

Žaneta 

12 PONDĚLÍ
Simona 28 STŘEDA

Bohumila 

13 ÚTERÝ
Lucie 29 ČTVRTEK

Judita 

14 STŘEDA
Lýdie 30 PÁTEK

David 

15 ČTVRTEK
Radana / Radan 31 SOBOTA

Silvestr

Tradiční Vánoční jarmark na hradě Lipý www  .  lipy.cz

Mezinárodní řezbářské sympozium Zlatý řez  www  .  nrpraha.cz

Světový pohár v biatlonu 2016 Nové Město na Moravě 
 www  .  vysocina-arena.cz

Zimní prohlídky Sloupsko-šošůvské jeskyně  www  .  caves.cz

José Carreras – legendární tenor na světovém turné 
  www  .  arena.rfpardubice.cz

http://www.muzeumtgm.cz


  1116
V květnu tohoto roku se uskutečnila bitva na Luckém 
poli. Původně přátelsky míněné setkání, při kterém se 
měl stvrdit mír, přerostlo v bitvu, ve které zvítězil český 
kníže Vladislav I. nad uherským králem Štěpánem II. 

  1216
8. června byl zvolen novým českým králem Václav I., 
syn Přemysla Otakara I., tímto aktem tak zaniklo právo
nejstaršího příbuzného na trůn a v platnost vešlo
právo prvorozeného. Zlatá bula sicilská z roku 1212 
sice hovořila mimo jiné o dědičném královském titulu, 
ale přesto byl nástupce pro mnohé značně nejistý, 
vzhledem k nároku Vratislava, Přemyslova syna z prv-
ního manželství. Přemysl však preferoval Václava, 
svého druhého syna. Proto se rozhodl Václavovi toto 
právo zajistit ještě za svého života a podporu získal 
i u významných osobností své doby.

  1316
Nastalo období přírodních katastrof. Kromě velkého 
požáru pražského Starého města sužovaly obyvatel-
stvo lijáky, povodně a všeobecná nepřízeň počasí. 
V Čechách i po celé Evropě to vše způsobilo mnohé 
problémy, ze kterých se kontinent vzpamatovával ně-
kolik let. Mezi ty nejhorší patřil velký hladomor.

  1416
30. května byl ve švýcarské Kostnici upálen Jeroným 
Pražský – náboženský myslitel, reformátor a filozof. 
Navštívil Jeruzalém, Palestinu i Rus a vystudoval 
v Oxfordu. Právě studia v anglickém městě ovlivnila 
jeho budoucí život. Seznámil se zde totiž s učením 
Jana Viklefa. Stal se mistrem čtyř různých evropských 
univerzit a jako přítel mistra Jana Husa také jeho 

horlivým zastáncem. Přijel dokonce do Kostnice a tam 
na sebe upozornil veřejnou obhajobou Husa a popu-
dil proti sobě koncil. Necelý rok po odsouzení mistra 
Jana Husa došlo i na Jeronýma. Byl upálen na stejném 
místě.

  1516
První písemná zmínka o Jáchymově, bohatém světo-
vém nalezišti minerálů, který v minulosti navštívily 
takové osobnosti jako Johann Wolfgang Goethe nebo 
Marie Curie Sklodowská. Město se proslavilo těžbou 
stříbra a radia, radonovými lázněmi a ražbou tolarů. 
V novodobé historii je spojováno s pohnutými osudy 
politických vězňů z období totality.

  1616
Manželka a zároveň sestřenice císaře Matyáše Anna 
Tyrolská byla v chrámu svatého Víta korunována 
českou královnou. Císařovna a královna se zasloužila 
společně se svým manželem o založení kláštera ka-
pucínů ve Vídni. Když dva roky po korunovaci ve věku 
33 let zemřela, nemohlo být vyhověno jejímu přání 
být pohřbena v kryptě kláštera. Ten byl totiž dokon-
čen až o 25 let později a ostatky tam byly převezeny 
dodatečně.

  1716
Zahájení stavebních a kamenických prací na Sloupu 
Nejsvětější Trojice v Olomouci. Jeho dokončení 
trvalo 38 let a je vůbec největším seskupením 
barokních soch v rámci jedné skulptury ve střední 
Evropě. Sloup byl několikrát zasažen dělovou koulí 
při pruském obléhání města v roce 1758, po četných 
žádostech nakonec pruský generál svolil neodstřelo-
vat tento monument. V roce 2000 byl sloup zapsán 
na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. 

  1816
Rok bez slunce nebo také rok bez léta. Toto označení
vzniklo po výbuchu indonéské sopky Tambora
nacházející se na ostrově Sumbawa. V roce 1815 došlo 
k mohutné erupci, při níž do atmosféry uniklo takové 
množství popela, že to následující rok ovlivnilo kli-
matické podmínky celé severní polokoule. Například 
ve Spojených Státech a Kanadě napadlo v květnu 
několik centimetrů sněhu a byla tak zničena takřka 
veškerá úroda. Nastaly extrémní výkyvy teplot někdy 
i o 30 stupňů. Odhaduje se, že v Evropě na následky 
těchto změn zahynulo přibližně dvě stě tisíc lidí.

  1916
30. dubna byl v českých zemích poprvé zaveden 
letní čas. Jakožto součást Rakouska- Uherska jsme 
se této změny dočkali jako první v Evropě společně 
s Německem. Letní čas, tak jak ho známe dnes, byl 
ustálen až v roce 1996 a trvá od posledního březnové-
ho víkendu do posledního víkendu v říjnu.

Soutěž s Kalendářem 366 dní
Na titulní straně naleznete 12 různých fotografií, 
které charakterizují jednotlivé otištěné prezentace. 
Vaším úkolem je přiřadit číslo na fotografii 
k správnému místu, městu nebo instituci. 
Podrobné čtení naší brožury Vám pomůže odhalit 
správné odpovědi. Vylosujeme 12 výherců, kteří
získají vstupenky a dárky z oblasti kultury  
a cestovního ruchu. 
Řešení posílejte do 15. června e-mailem:
soutez@i-prague.info nebo poštou na adresu
redakce: i-Prague, Modrá 1979, 155 00, Praha 5.
Nezapomeňte uvést telefonní kontakt i poštovní
adresu, na kterou si přejete zaslat případnou výhru.
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Jeden den navíc
Nevšední datum 29. února je přímo propojeno 
i s historií českých zemí. V tento den totiž slaví svátek 
Horymír, s jehož jménem je spojena známá pověst 
o stejnojmenném vladykovi a jeho věrném koni 
Šemíkovi. Ta se poprvé objevuje v Hájkově Kronice čes-
ké. Další významná událost se datuje do roku 1920, kdy 
byla podepsána Ústavní listina Československé repub-
liky. Její preambule převzala první odstavec z Ústavy 
Spojených států amerických. Dokument přečkal i těžké
období 2. světové války a po ní až do roku 1948. 
Ústava byla zrušena komunistickým režimem a nahra-
zena ústavou novou, kterou ovšem úřadující prezident 
Dr. Edvard Beneš odmítl podepsat.
V tento „bonusový“ den přestupného roku se naro-
dilo i několik výjimečných osobností, jež se podílely 
na vývoji našich dějin. Mezi tzv. věčně mladé oslaven-
ce patřil politik, prozaik, básník a publicista nomino-
vaný na Nobelovu cenu za literaturu Josef Svatopluk 
Machar. Také se narodila vůbec první ženská rektorka 
našeho vysokého školství Jiřina Popelová.

Kulturní výročí 2016 
10 let – 4. října zemřel František Fajtl, generálporučík 
a stíhací pilot RAF za druhé větové války
20 let – v listopadu proběhly v České republice první
volby do Senátu, volilo se všech 81 senátorů
30 let – 10. ledna zemřel básník, prozaik, publicista 
a nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert
40 let – naši fotbalisté zvítězili ve finále Mistrovství 
Evropy v Bělehradě nad týmem Německé spolkové 
republiky i díky legendární penaltě Antonína Panenky
50 let – film Obchod na korze režisérské dvojice Ján 
Kadár a Elmar Klos získal Oscara
60 let – byla založena společnost Sazka
70 let – českoslovenští basketbalisté získali první 
a doposud jediný titul mistrů Evropy
80 let – 5. října se narodil dramatik, esejista a první 
porevoluční prezident Václav Havel 
90 let – zahájení pravidelného provozu 
Československých aerolinií na lince Praha-Brno
100 let – 15. listopadu zemřel malíř František Ženíšek, 
autor první opony Národního divadla
110 let – konaly se historicky první dostihové závody 
v areálu Velká Chuchle, které vyhrála klisna Vision
120 let – v polovině července byl v Karlových Varech 
poprvé na našem území předveden kinematograf
130 let – V únoru začal spor o pravosti rukopisů 
Královedvorského a Zelenohorského
140 let – 3. dubna se narodil podnikatel a tvůrce 
obuvnického impéria Tomáš Baťa

Přestupný rok
Příběh přestupného roku je spojen s osobou papeže 
Řehoře XIII. a přijetím gregoriánského kalendáře. V roce 
1580 změřili papežovi hvězdopravci, že jarní rovnoden-
nost vychází na 11. března. Dle slunečního roku přitom 
měla nastat až 21. března. Začali tento jev bedlivě sle-
dovat a spočítali, že tehdy platný juliánský kalendář byl 
o 11 minut a 14 vteřin delší než skutečný sluneční rok. 
Proto se v roce 1582 rozhodli provést korekci o celých 
10 dnů, a tak protáhli každý čtvrtý rok o jeden den, čímž 
v únoru vznikl přestupný rok, jak ho známe dodnes. 
Na nový kalendář nereagovaly některé země kladně 
a byl tedy přijímán postupně. Reforma byla přijata 
nejdříve v silně katolických oblastech Itálie, Španělska 
a Portugalska, ale neobešla se bez obtíží. Většina obyva-
tel důvody změn nechápala a domnívala se, že budou 
o vypuštěné dny ochuzeni. Zejména se občané báli  
o to, jak budou vypočítány jejich mzdy a daně.
U nás se o první přechod na gregoriánský kalendář 
pokoušel pražský arcibiskup Martin Medek z Mohelnice 
už v listopadu 1582. Pro nesouhlas šlechty i astronomů 
byla však jeho snaha neúspěšná, stejně jako následující 
rok, kdy změny neschválil ani zemský sněm. Ke koneč-
nému přechodu došlo za vlády Rudolfa II., který nebral 
na sněm ohledy. Zmiňovaných deset dní se přičetlo 
v roce 1584 a datum se změnilo ze 6. na 17. ledna. 
Na Moravě s přechodem nesouhlasili a až do druhého 
nařízení císaře z června téhož roku, platil stále juliánský 
kalendář. Díky této pozdní změně se dokonce tehdy  
slavily Velikonoce na Moravě o čtyři týdny později.
Pokud byste si chtěli sami vypočítat, kdy nastane další
přestupný rok, slouží k tomu jednoduchá pravidla. 
Letopočet musí být dělitelný 4 či 400. Naopak se ne-
bude jednat o přestupný rok, pokud budete moci tuto 
matematickou operaci provést s číslem 100.

Toto speciální celoroční vydání Kalendář 366 dní je sou- 
částí edice pravidelných bezplatných tříměsíčníků, které 
najdete v informačních střediscích, kulturních zařízeních 
a akcích, na úřadech, veletrzích cestovního ruchu, aj.  
i-Prague/i-Prag vychází vždy k: 1.2., 1.5., 1.8. a 1.11.
90 dní v Praze vychází vždy k: 1.3., 1.6., 1.9. a 1.12.
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Strahovská knihovna 
Při příležitosti prohlídky 
Pražského hradu nezapomeňte 
poblíž navštívit premonstrátský 
klášter a v něm druhou nejstarší 
klášterní knihovnu u nás.
Seznamte se s jednou z nejlépe  
zachovaných historických sbírek knih, 
rukopisů a prvotisků ve střední Evropě. 
Zastavte se nad mapami a glóby  
a užasněte nad jedinečnou výzdobou 
Filosofického sálu, Teologického sálu, 
nad freskami a nad exponáty  
v Kabinetu kuriozit.   

Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
denně 9–12 a 13–17, pokladna tel. 233 107 718

www.strahovskyklaster.cz
Foto: CzechTourism, Štěpánský 
a inzertní partneři
Sazba: AlineaPrint

MK ČR E 17510 
vydavatel: Milan Beniš

Kalendář 366 dní
turistické cíle a tipy  
náklad 75 000 ks

určeno k volnému odběru

• uzávěrka tohoto čísla byla 
15. 11. 2015 

• uvádíme v té době dostupné 
informace

• změny termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny
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Elektronickou podobu Kalendáře 366 dní  
najdete na www.i-prague.info

http://www.strahovskyklaster.cz
http://www.i-prague.info

