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Červen

1 STŘEDA
Laura 

Legiovlak v Karlových Varech – věrná replika legionářského vlaku z období let 1918–1920 
Nádraží v Karlových Varech, od 8.00 www  .  csol.cz

2 ČTVRTEK
Jarmil 

Před západem slunce – drama, ve kterém jsou životní vzorce platné pro všechny doby 
Činoherní klub, v 19.30 www  .  cinoherniklub.cz

 

3 PÁTEK
Tamara 

Skyline – křest alba Jungle v netradičním prostoru na lodi
Cargo Gallery, ve 20.00 www  .  cargogallery.eu

4 SOBOTA
Dalibor 

CeliakiFest – prezentace bezlepkového jídla s bohatým kulturním programem
Café Papírna v Plzni, od 10.00 www  .  celiakifest.cz

5 NEDĚLE
Dobroslav 

Lobgesang – uvedení monumentálního Mendelssohnova díla se světovými sólisty a sborem 
Forum Karlín, v 19.30 www  .  pkf.cz

6 PONDĚLÍ
Norbert 

Memoriál Josefa Odložila – 23. ročník mezinárodního atletického závodu 
stadion Juliska, od 13.00 www  .  memorial-odlozil.cz

 

7 ÚTERÝ 
Iveta/Slavoj 

Titanic – rozsáhlá výstava plná artefaktů z legendárního parníku
PVA EXPO Letňany, prodloužena do 10. 7.  www  .  vystavatitanic.cz

8 STŘEDA
Medard 

Author Pražský rodinný cyklozávod – pro děti od 5 do 15 let a jejich rodiče
Plochodrážní stadion Markéta v Praze 6, od 13.00 www  .  detska.prazska50.cz

9 ČTVRTEK
Stanislava 

Linoryt NOW! – výstava několika vybraných poloh dnešního linorytu
Galerie Hollar, do 19. 6.  www  .  hollar.cz

10 PÁTEK
Gita 

Noc kostelů – letos se návštěvníkům otevře více než 900 kostelů a modliteben
různá místa v České republice www  .  nockostelu.cz

11 SOBOTA
Bruno 

Pražská muzejní noc – tradiční expozice a kulturní pamětihodnosti ožijí neobvyklými akcemi 
různá místa v Praze, do 12. 6. www  .  prazskamuzejninoc.cz

12 NEDĚLE
Antonie 

Kašpárkohraní – letos podporuje spolek Nedoklubko, který sdružuje rodiče předčasně 
narozených dětí, Letenské sady, od 12.00 www  .  kasparkohrani.cz

13 PONDĚLÍ
Antonín 

Olga (Horrory z Hrádečku) – obrazy ze života někdejší první dámy disentu Olgy Havlové 
VILA Štvanice, ve 20.00 www  .  vilastvanice.cz

14 ÚTERÝ
Roland 

Český kubismus – komentovaná prohlídka expozice s kurátorkou PhDr. Lucií Vlčkovou, Ph.D. 
Dům U Černé Matky Boží, v 17.00 www  .  czkubismus.cz

15 STŘEDA
Vít 

Radek Tomášek – pestrý komorní program plný různých hudebních rytmů
Balbínova poetická hospůdka, ve 20.00 www  .  balbinka.cz
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Lajkni a jsi 
jednička!

www.facebook.com/praha1cz
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ČTVRTEK
Zbyněk

Karel Balcar: Spending Eternity – malíř využívá všech možných licencí klasické malířské techniky 
Galerie Václava Špály, do 26. 6. www  .  spalovka.cz

PÁTEK
Adolf 

Slavnosti Cideru – první ročník opravdové oslavy zkvašeného ovoce
Smíchovská náplavka, do 19. 6. www  .  slavnostcideru.cz

SOBOTA
Milan 

Negrelliho viadukt – 170 let od zahájení stavby – expozice o nejstarším železničním mostě  
v Praze, Hlavní budova muzea, do 22. 6.  www  .  muzeumprahy.cz

NEDĚLE
Leoš 

Knihex – prezentace menších nakladatelství a autorských knih
Ostrov Štvanice, od 10.00 www  .  knihex.cz

PONDĚLÍ
Květa 

Absolventský koncert – představení Taneční konzervatoře hl. m. Prahy
Stavovské divadlo, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

ÚTERÝ
Alois 

Exponát s příběhem – plně funkční stříbrné hodiny v podobě pražského Průmyslového paláce 
Obecní dům, do 31. 7 www  .  obecnidum.cz

STŘEDA
Pavla 

Bytná na zabití – situační komedie s napínavou kriminální zápletkou
Divadlo na Vinohradech, v 19.00 www  .  divadlonavinohradech.com

ČTVRTEK
Zdeňka 

Condurango – jedinečné hudební seskupení v čele s Barborou Hrzánovou
Divadlo Viola, ve 20.00 www  .  divadloviola.cz

PÁTEK
Jan 

Zámecké slavnosti Šluknov – jedenáctý ročník, který bude letos ve westernovém stylu 
Šluknovský zámek, do 25. 6. www  .  mesto-sluknov.cz

SOBOTA
Ivan 

Merkur není jen planeta – interaktivní výstava známé české stavebnice
Chvalský zámek, do 28. 8. www  .  chvalskyzamek.cz

NEDĚLE
Adriana

Dabing street – třetí hra Petra Zelenky napsaná přímo pro soubor divadla
Dejvické divadlo, v 19.30 www  .  dejvickedivadlo.cz

PONDĚLÍ
Ladislav 

Lili Marlene – šansonová skupina přichází s novým albem Vrány a havrani
Malostranská beseda, ve 20.30 www  .  malostranska-beseda.cz

ÚTERÝ
Lubomír

Diplomanti AVU – široké spektrum uměleckých projevů a přístupů mladých absolventů 
Veletržní palác, do 3. 8. www  .  ngprague.cz

STŘEDA
Petr a Pavel 

Divoké narozeniny Maxipsa Fíka aneb Jiří Šalamoun dětem – výstava nejen pro děti 
Galerie Villa Pellé, do 12. 7. www  .  villapelle.cz

ČTVRTEK
Šárka 

Slam poetry – večer plný specifického básnického přednesu
Café V lese, ve 20.00 www  .  cafevlese.cz
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Toto léto je ve znamení velkých sportovních akcí. 
Jednou z  nich je evropský šampionát ve  fotbale 
konaný ve  Francii. Pro ty, kterým se nepodařilo 
zakoupit vstupenku na  zápasy, bude ve  Žlutých 
lázních připravena oficiální fanzóna české fotbalové 
reprezentace. Po celou dobu konání šampionátu, tedy 
od  10. června do  10. července čeká na  návštěvníky 
fotbalová zábava pro celou rodinu. Pro fanoušky 
bude připraven bohatý program obsahující nespočet 
soutěží, vystoupení předních českých interpretů 
a  samozřejmě přímé přenosy fotbalových zápasů. 
 www  .  zlutelazne.cz

Nový dvoudenní hudební festival Metronome přiveze 
během posledního červnového víkendu do  centra 
města velká světová jména i  tuzemské interprety. 
Headlinerem festivalu bude legendární Iggy Pop 
a  jedna z  nejžádanějších kapel současnosti Foals. 
Z  českých interpretů vystoupí například Barbora 
Poláková, J. A. R. a  mezinárodně uznávaný Ivan Král. 
Festival se bude konat v areálu Výstaviště Praha.
 www  .  metronomefestival.cz

Fandíme společně

Hudební víkend

Vyhlídková věž / út–ne 10–18 / 
komentované prohlídky dle rezervace 
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Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  
Novoměstská radnice  
Karlovo náměstí, Praha 2  www.facebook.com/NRpraha

RADEK BROŽ: NAHOŘE / 7. 6.–31. 7. / 
výstava – obrazy, objekty

MUZEJNÍ NOC / 11. 6. /  
bohatý program, vstup zdarma 19–01  

NOVOFEST / 23. 6., 10. a 23. 8.,  
6. 9. / Hudební putování říší Karla IV.
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Červenec

1 PÁTEK
Jaroslava 

Malý princ – divadelní hra na motivy knihy, která patří mezi 50 nejprodávanějších na světě 
Nová scéna, ve 20.00 www  .  narodni-divadlo.cz

2 SOBOTA
Patricie

Grafika z daru Vojtěcha Lanny – Albrecht Dürer a „malí mistři“ I. a II. – výstava
Klášter svaté Anežky České, do 3. 7. www  .  ngprague.cz

 

3 NEDĚLE
Radomír 

Jo StrØmgren Company: The Hospital – norská skupina - mix tance a divadla
La Fabrika, v 19.00 www  .  lafabrika.cz

4 PONDĚLÍ
 Prokop 

Rock for People – po osmi letech se vrátí legendární pop punkeři Offspring
Festivalpark Hradec Králové, do 5. 7. www  .  rockforpeople.cz

5 ÚTERÝ
státní svátek 

Výročí založení Národního technického muzea – snížené vstupné za 50 Kč
Národní technické muzeum, od 10.00 www  .  ntm.cz

6 STŘEDA
státní svátek 

Floorball Prague Games – tradiční mezinárodní florbalový turnaj pro mládež
různé haly v Praze, do 9. 7. www  .  praguegames.cz

 

7 ČTVRTEK
Bohuslava

Boskovice – 24. ročník festivalu pro židovskou čtvrť v malebných ulicích města
Boskovice, do 10. 7. www  .  boskovice-festival.cz

8 PÁTEK
Nora 

Sculpture line – druhý ročník originálního sochařského festivalu
různá místa v Praze, do 30. 9. www  .  sculptureline.cz

9 SOBOTA
Drahoslava

Cihlafest – 6. ročník hudebně divadelního benefičního festivalu
obec Slapy, od 10.00 www  .  akcecihla.cz

10 NEDĚLE
Libuše/Amálie

Velké rytířské slavnosti na Pražském hradě – představení rytířského života v době Karla IV. 
Horní Jelení příkop, od 11.00 www  .  hrad.cz

11 PONDĚLÍ
Olga 

Bohemia JazzFest – koncert velkých světových jazzových interpretů zcela zdarma
Staroměstské náměstí, do 12. 7. www  .  bohemiajazzfest.cz

12 ÚTERÝ
Bořek 

A tančím dál – benefiční galavečer Vlastimila Harapese k jeho 70. narozeninám
Státní opera, v 19.00 www  .  narodni-divadlo.cz

13 STŘEDA
Markéta 

Boat 4 Wontanara – benefiční akce na podporu Adopce afrických dětí
Loď Tajemství bratří Formanů, od 15.00 www  .  lodtajemstvi.cz

14 ČTVRTEK
Karolína 

Slovanský klášter Karla IV. : zbožnost, umění, vzdělanost – rozsáhlá výstava
Klášter na Slovanech (Emauzy), do 21. 11. www  .  emauzy.cz

15 PÁTEK
Jindřich

4 sestry – nová letní komedie o rozdílných povahách sester a jejich potížích
Letní scéna Vyšehrad, ve 20.00 www  .  studiodva.cz
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DON 
GIOVANNI

20. TRADIČNÍ STAGIONA
VE STAVOVSKÉM DIVADLE

WWW.DONGIOVANNIPRAGUE.CZ

kompletní opera
živý orchestr

historická výprava
nejlepší sólisté

OD 13. ČERVENCE DO 14. SRPNA
DENNĚ VE 20:00 HOD.

Excelentní dobové zpracování světové  
premiéry z roku 1787 v autentickém divadle
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16 SOBOTA
Luboš

Prigl Open Air Festival – největší taneční festival na jižní Moravě 
Autocamp Obora v Brně www  .  priglopenair.cz

17 NEDĚLE
Martina

Pražský fantastický realismus 1960–1967 – díla J. Jedličky, M. Rachlíka a V. Kotyzy 
Colloredo–Mansfeldský palác, do 4. 9. www  .  ghmp.cz

18 PONDĚLÍ
Drahomíra 

Aspect of Alice – klasické nonverbální představení černého divadla
Ta Fantastika, v 19.00 www  .  tafantastika.cz

19 ÚTERÝ
Čeněk 

La favorita – virtuózní houslové koncerty Antonia Vivaldiho
Pražský hrad - Rudolfova galerie, v 19.30 www  .  letnislavnosti.cz

20 STŘEDA
Ilja 

Hollywood Night XXL – dirigentem pro letošní rok je Jeremy Winston
Obecní dům, v 19.00 www  .  pragueproms.cz

21 ČTVRTEK
Vítězslav 

Tomáš Polcar: Krajiny – umělec patří do výrazné generace let devadesátých  
Topičův salon, do 12. 8. www  .  topicuvsalon.cz

22 PÁTEK
Magdaléna

Trosečníky v Šanghaji – Ghetto Hongkew očima uprchlíků a objektivem Arthura Rothsteina 
Galerie Roberta Guttmanna, do 11. 9. www  .  jewishmuseum.cz

23 SOBOTA
Libor 

Mendel: The Legacy – kulturní program spojený s oslavou narozenin významné brněnské 
osobnosti, Mendlovo náměstí www  .  gotobrno.cz 

24 NEDĚLE
Kristýna 

Pražský triatlon – závod je určen pro všechny věkové a výkonnostní kategorie včetně dětí 
Horní Počernice u rybníku Eliška, od 8.30 www  .  htriatlon.cz

25 PONDĚLÍ
Jakub  

Táta – zábavná divadelní hra na téma zpovědi novopečeného otce 
Letní scéna Harfa, ve 20.30 www  .  letniscenaharfa.cz

26 ÚTERÝ
Anna 

Hamlet – v hlavní roli dánského prince se představí Tomáš Savka 
Pražský hrad, ve 20.30 www  .  shakespeare.cz

27 STŘEDA
Věroslav

Čtvrtstoletí – Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě 1990–2015
Dům fotografie, do 18. 9.  www  .  ghmp.cz

28 ČTVRTEK
Viktor 

Let It Roll – hudební festival zaměřený na elektronickou hudbu
letiště Milovice, do 29. 7.  www  .  letitroll.cz

29 PÁTEK
Marta

Zdenek Rykr a továrna na čokoládu – výstava umělce, mimo jiné tvůrce obalů pro Orion 
Veletržní palác, do 28. 8. www  .  ngprague.cz

30 SOBOTA
Bořivoj 

Romeo a Julie – baletní ztvárnění nejznámějšího milostného příběhu 
Divadlo Hybernia, ve 21.30 www  .  hybernia.eu

31 NEDĚLE
Ignác 

Mistři českého skla – koncepce výstavy navazuje na projekt z roku 1983 v New Yorku 
Museum Kampa, do 4. 9. www  .  museumkampa.cz
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V  Klášteře premonstrátů Teplá bylo v  loňském roce 
nově zpřístupněno barokní obytné křídlo. Poznávací 
prohlídka návštěvníky zavede do  klášterní jídelny či 
kapitulní místnosti, bytu opata, křížové chodby i  cel 
řadových řeholníků. Do  míst bohatě zdobených 
nástěnnými malbami a štuky.

Soutěžní úkoly:
1.  Které lázeňské město tepelští  

premonstráti založili?

2.  Který významný architekt je autorem 
projektu barokní přestavby tepelského 
kláštera?

Pět vylosovaných výherců získá rodinnou vstupenku  
s dlouhodobou platností na prohlídku barokního  
kláštera. Správné odpovědi posílejte e-mailem  
na adresu soutez@i-prague.info do 15. srpna 2016. 
Nezapomeňte uvést svou poštovní adresu.

Život v barokním 
klášteře

Soutěž  
s dárkem
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Srpen

1 PONDĚLÍ
Oskar 

Výstava stanů a vybavení do přírody – vše, co potřebujete na cesty 
PVA EXPO Praha Letňany, do 14. 8. www  .  vystavastanu.cz

2 ÚTERÝ
Gustav 

Jiřinky – pro tento rok je připraveno přes 200 odrůd jiřinek ze všech základních skupin 
Dendrologická zahrada Průhonice, do 25. 9. www  .  dendrologickazahrada.cz

 

3 STŘEDA
Miluše 

Damien Rice – jedinečné koncertní vystoupení irského písničkáře
Divadlo Archa, ve 20.00 www  .  divadloarcha.cz

4 ČTVRTEK
Dominik 

Cyrano – romantickou hru nastudoval divadelní spolek Kašpar jako tragickou komedii 
hrad Kašperk, ve 21.00 www  .  divadlovceletne.cz

5 PÁTEK
Kristián 

Highjump – mistrovství České republiky ve skocích do vody v otevřené přírodě 
lom Hříměždice, do 6. 8. www  .  highjump.cz

6 SOBOTA
Oldřiška 

Perly české komedie – exponáty doprovází dosud nezveřejněné fotografie z archivu studia 
Barrandov Studio, do 30. 11. www  .  barrandov.cz

 

7 NEDĚLE
Lada 

The Kills – Americko-britské duo se představí poprvé českému publiku
Roxy, v 19.00 www  .  roxy.cz

8 PONDĚLÍ
Soběslav 

Slide Festival – týdenní festival s nafukovací vodní skluzavkou se spoustou hudby
Centrální park Prahy 13, do 14. 8. www  .  goout.cz

9 ÚTERÝ
Roman 

Shirley Valentine – čtyřicetiletá matka se rozhodne na chvíli opustit mnohaletý stereotyp  
Divadlo U22, v 19.30 www  .  divadlou22.cz

10 STŘEDA
Vavřinec 

Komorní orchestr pražských symfoniků – společně s  Marií Kosinovou a Markem Zvolánkem 
Obecní dům, ve 20.30 www  .  obecnidum.cz

11 ČTVRTEK
Zuzana 

Chopinův festival – festival připomíná polského „básníka klavíru“
Mariánské Lázně, do 21. 8. www  .  chopinfestival.cz

12 PÁTEK
Klára 

Koruna na dlani: Věčná mince království – o historii zpracování stříbra a techniky zlacení 
Pražský hrad - Rožmberský palác, do 28. 9. www  .  hrad.cz

13 SOBOTA
Alena 

Swing me Prague – první open air electro-swingový festival s největším tanečním parketem 
Velká Chuchle, od 14.00  www  .  prague.eu

14 NEDĚLE
Alan 

Tiskařiště – vyzkoušejte si na vlastní kůži, co všechno dovolují nejrůznější techniky tisku 
Sladovna Písek, do 16. 10. www  .  sladovna.cz

15 PONDĚLÍ
Hana 

Touha jménem Einodis – v hlavní roli se představí Marta Kubišová a Aneta Langerová 
Letní scéna Divadla Ungelt, ve 20.00 www  .  letniscena.cz
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Vstupenky přímo 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.

www.hdk.cz

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČESKÁ LEGENDA! 
Muzikál Karla Svobody,  Zdeňka Borovce a Richarda Hese

90 dni_64x131_AF+D.indd   1 09.05.16   16:30
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16 ÚTERÝ
Jáchym

Dačická řežba – řezbářské sympozium ve městě, kde vznikla kostka cukru
Dačice, do 20. 8. www  .  dacice.cz

17 STŘEDA
Petra

Jeremy Loops – pop-folkový zpěvák z Jihoafrické republiky 
Tiskárna na Vzduchu, ve 20.00 www  .  tiskarnanavzduchu.cz

18 ČTVRTEK
Helena 

D+D Real Czech Masters – 3. ročník prestižního golfového turnaje
Albatross Golf Resort, do 21. 8. www  .  czechmasters.cz

19 PÁTEK
Ludvík/Luďka  

Břevnov – ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled – z cyklu o pražských předměstích 
Hlavní budova muzea, do 30. 10. www  .  muzeumprahy.cz

20 SOBOTA
Bernard 

Strach v Permoniu – noční týmové interaktivní hry v hororové atmosféře s místními strašidly 
Permonium v Oslavanech www  .  permonium.cz

21 NEDĚLE
Johana 

Grand Prix České Republiky – mistrovství světa silničních motocyklů
Masarykův okruh Brno www  .  czechgp.com 

22 PONDĚLÍ
Bohuslav 

Každý rok ve stejnou dobu – komedie o nevěře, lásce i proměně americké společnosti 
Divadlo Bez zábradlí, v 19.30 www  .  bezzabradli.cz

23 ÚTERÝ
Sandra 

Večer tříkrálový – premiérové představení v režii Jany Kališové
Pražský hrad, ve 20.30 www  .  shakespeare.cz

24 STŘEDA
Bartoloměj 

Cranach ze všech stran – výstava představí německého renesančního malíře 
Šternberský palác, do 22. 1.  www  .  ngprague.cz

25 ČTVRTEK
Radim 

Mezinárodní dudácký festival – zúčastní se 1200 účinkujících z patnácti států Evropy a ČR 
Strakonice, do 28. 8. www  .  dudackyfestival.cz

26 PÁTEK
Luděk 

Karel Nepraš: Rodina připravená k odjezdu – rekonstrukce monumentálního sousoší 
Centrum současného umění DOX, do 17. 10. www  .  dox.cz

27 SOBOTA
Otakar 

Soundtrack – celodenní „trailer“ nového festivalu filmové hudby a multimédií
Poděbrady www  .  mesto-podebrady.cz

28 NEDĚLE
Augustýn 

71. St. Leger – zahájení druhé poloviny metropolitní dostihové sezóny
Závodiště Velká Chuchle, ve 14.00 www  .  velka-chuchle.cz

29 PONDĚLÍ
Evelína 

Damian Marley – koncert nejmladšího syna slavného reggae zpěváka 
Velký sál Lucerna, v 19.00 www  .  lucpra.com

30 ÚTERÝ
Vladěna 

Jiří Příhoda: Sochy – výstava přináší kombinaci starších i zcela nových realizací umělce 
Zámek Troja, do 30. 10. www  .  ghmp.cz

31 STŘEDA
Pavlína 

Praha stověžatá – hra s historií Prahy, jíž provázejí usedlý vodník a přelétavý ptáčník 
Studio Ypsilon, v 19.30 www  .  ypsilonka.cz

16 
17 
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27 
28 
29 
30 
31 

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

Doporučujeme od 8 let.

TOP 5
 · Planetárium 4K
 · Humanoidní robot 
 · Megabublinárium 
 · Mars Rover
 · Ohnivé tornádo
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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

Pražské Hradčany nabízejí několik zajímavých kultur-
ních a architektonických památek. Jedna z významných 
dominant je Strahovský klášter. Ten je plně funkč-
ní do dnešních dnů a nabízí všem příchozím neopako-
vatelný pohled na  církevní i  světskou historii českých 
zemí. Ke  klášteru se nejlépe dostanete ze zastávky 
tramvaje Pohořelec nebo můžete vystoupat z  nádvoří 
Pražského hradu přes Hradčanské náměstí, kolem Lore-
tánského náměstí a Černínského paláce. 
Královská kanonie premonstrátů na  Strahově byla za-
ložena již v  roce 1143 a  od  té doby je klášter téměř 
nepřetržitě centrem řádu pro Čechy a Moravu. Odtud se 
členové, kromě studia a výuky noviců a kleriků, věnují 
i správě dalších far a objektů po celé republice. V tamní 
barokní bazilice Nanebevzetí Panny Marie se každý den 
od  18 a  v  neděli také od  10 hodin koná bohoslužba. 
Tento svatostánek boží je výjimečný nejenom svou 
výzdobou i oltáři, ale také uložením ostatků zakladatele 
řádu Sv. Norberta v severní boční lodi. 
Při založení kláštera vznikla knihovna, která dnes obsa-
huje přes 200 000 knih a akademických prací. Je tak jed-
nou z  mála historických a  dosud fungujících knihoven 
na světě. Původní fondy, které přetrvaly války a požáry, 
se dočkaly v 17. století důstojného uložení v barokním 
Teologickém sálu. Tento monumentální prostor korunu-
jí stropní malby rámované bohatou štukovou výzdobou. 
Kolem stěn stojí původní dřevěné police naplněné 
historickými svazky knih. Teologický sál je unikátní 
také sbírkou glóbů z 16. a 17. století. V sále se nachází 
i dochované kompilační kolo z roku 1678, které sloužilo 
k  sestavování textů. Jak se knihovna rozrůstala, vznikl 

Objevujte a poznávejte jedinečná  
umělecká díla a historické poklady  
ve Strahovské knihovně

během konce následujícího století další sál nazvaný 
Filosofický. V této ohromné aule vás především upoutá 
nástropní malba vídeňského malíře Maulbertche. Malba 
vytvořená během šesti měsíců zobrazuje vývoj věd a ná-
boženství v jejich vzájemném ovlivňování od nejstarších 
dob až do doby založení sálu. 
Ke  knihovně náleží i  Kabinet kuriozit, který lze stručně 
popsat jako předchůdce novodobých přírodovědných 
a  historických muzeí. Jsou zde sbírky převážně moř-
ské fauny, hmyzu, různých minerálů, archeologických 
nálezů i  zbraní. Mezi jednu z  největších kuriozit patří 
fantaskní dráček, vyráběný speciálními řezy z  rejnoka. 
Ve  spojovací chodbě, kterou procházíte mezi jednotli-
vými sály je v současnosti umístěna expozice dokumen-
tující vývoj knižní vazby. Vedle premonstrátů v klášteře 
působí při knihovně i  Národní památník písemnictví. 
V  klášteře lze projít také obrazárnu se stálou expozicí 
obrazů z  období 14. až 19. století a  tzv. konvent. Dále 
si můžete prohlédnout i  přilehlé zahrady, které vám 
nabídnou výhled na místní vinice. 
Ve  Strahovském klášteře se ročně pořádá i  několik 
kulturních akcí. Do 26. června můžete navštívit výstavu
Pocta mistrům, která představuje návrat k tradiční ma-
lířské technice. Současní umělci vytvořili kopie starých 
děl, do kterých promítli i své vlastní nápady a myšlenky. 
To vše za  podmínek zachování spirituální i  technické 
úrovně jejich předlohy. Výstava nabídne díla osmnác-
ti umělců z  dvanácti států. Celkově si budete moci 
prohlédnout na  šedesát pět obrazů. Česká republika 
má v  tomto uměleckém uskupení tři zástupce – Pavla 
Žáčka, Zdeňka Jandu a Lukáše Kándla.
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2. srpna 1966 zemřel hudební skladatel, kapelník, 
klavírista a  příležitostný herec R. A. Dvorský. Ru-
dolf Antonín, jak znělo jeho vlastní jméno, se naro-
dil ve  Dvoře Králové nad Labem, odtud tedy jeho 
umělecký pseudonym Dvorský. Od  roku 1919 začal 
působit v  Praze jako redaktor a  zároveň vystupoval 
v  legendárním kabaretu Červená sedma. O  pět let 
později, ve  svých dvaceti pěti letech, měl už vlastní 
hudební pořad v  Československém rozhlasu, kde 
spolupracoval s  houslistou Františkem Cinkem. Ten 
ho pak angažoval do svého souboru Melody Makers. 
V roce 1929 si R. A. Dvorský zakládá vlastní orchestr 
s  názvem The Melody Boys. Ten se stal záhy velmi 
populárním a  spolupracovala s  ním řada známých 
osobností, včetně zpěvačky Inky Zemánkové nebo 
skladatele a textaře Jiřího Traxlera. Koncerty na pro-

V červenci tohoto roku uplyne přesně 250 let od smr-
ti významného českého architekta Františka Max-
miliána Kaňky. František Maxmilián vyrostl v  rodině 
pražského stavitele Víta Václava Kaňky a  měl tak 
možnost už od  dětství poznávat řemesla na  stav-
bách. Po vyučení u svého otce odjel studovat do Itá-
lie a Vídně. Se zkušenostmi se vrátil do Prahy a začal 
spolupracovat s význačnými architekty a umělci své 
doby, kromě jiných s Matyášem Bernardem Braunem 
nebo Janem Blažejem Santinim. V roce 1709 se spo-
lečně se sochařem Františkem Preissem a  malířem 
Michaelem Halbaxem neúspěšně snažili o  založení 
pražské umělecké akademie. Díky velkému počtu 
projektů, na  kterých spolupracoval nebo sám rea-
lizoval, se postupně zařadil mezi nejproduktivnější 

Letní výročí
Pražská Loreta letos v  červnu oslaví 390 let od  své-
ho vzniku. Roku 1626 byl položen základní kámen 
této stavby nacházející se na  Hradčanech nedaleko 
Černínského paláce. Podoba Lorety se během let 
proměňovala zejména v průběhu 17. století, kdy byla 
dokončena věž a v 18. století, během kterého pokračo-
vala výstavba kostela. Sestává se z několika unikátních 
staveb, mezi které patří hlavní reprezentativní budova 
se zvonkohrou, kostel Narození páně nebo nádvoří 
lemované poutními ambity. Centrem je pak Svatá 
chýše vysvěcena roku 1631. V jejím interiéru lze údajně 
nalézt několik trámů a  cihel z  původní italské Lorety. 
Nejnovější částí je klenotnice. Byla vybudována až 
v  60. letech 20. století. Ta skrývá jeden z  nejcenněj-
ších pokladů v  republice tzv. Pražské slunce, což je 
diamantová nádoba určená pro vystavení proměněné 
hostie – Kristova těla. Na  jeho výrobu bylo použito 
6222 diamantů. Pražská Loreta je otevřena denně od   
od 9 do 10 hodin.

a nejvýznamnější barokní architekty u nás. Stal se ob-
líbeným u mnoha šlechtických rodů, pro které často 
pracoval, včetně Valdštejnů, Černínů a dalších. Mezi 
jeho díla patří zámek Královská Koruna u  Chlumce 
nad Cidlinou, kaple sv. Jana Nepomuckého u baziliky 
sv. Jiří na Pražském hradě nebo zámky v Liběchově či 
Loučeni nebo kostel sv. Jana Křtitele v Lysé nad La-
bem. Vedl přestavbu zámku Konopiště a  pražského 
Karolina nebo domu U zlatého jednorožce na Staro-
městském náměstí, kde mimo jiné Bedřich Smetana 
v roce 1848 zřídil svojí první hudební školu. František 
M. Kaňka dokončil stavbu Černínského paláce, Harti-
govského paláce na Malostranském náměstí a něko-
lika dalších paláců na Malé Straně. Podílel se rovněž 
na dokončení koleje Klementinum.

slulých Barrandovských terasách byly pravidelně pře-
nášeny rozhlasem. R. A. Dvorský se prosadil i na poli 
filmu, ztvárňoval zpravidla dirigenty nebo kapelníky. 
Zahrál si například v komediích U pokladny stál nebo 
Kristián. Dvorský provozoval i vlastní hudební nakla-
datelství, které fungovalo třináct let od  roku 1936. 
Se svým orchestrem vystupoval nepřetržitě takřka 
do  konce války, kdy však onemocněl zápalem plic. 
Když překonal nemoc, postihla ho rána v  podobě 
smrti jeho jediného syna. Soustředil se proto na práci 
a  začal přemýšlet o  emigraci. Ta se mu nepodařila 
a  v  roce 1953 byl zatčen a  po  půl roce odsouzen 
za  vlastizradu k  pětiletému vězení. Po  propuštění 
v květnu 1956 se začal znovu věnovat skládání a ně-
kterým jeho hitům se podařilo dosáhnout na přední
příčky žebříčků oblíbenosti.
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WWW.TOWERPARK.CZ
Mahlerovy sady 1 / 130  00 Prague 3 / 
+420 210 320 081

OTEVŘENO
DENNĚ

8.00—24.00

DRUHÁ
NEJOŠKLIVĚJŠÍ
STAVBA SVĚTA!

BUDETE JI
MILOVAT! 

OBSERVATOŘ
RESTAURACE

BAR
ONE ROOM HOTEL

MINIGOLF Právě léto  
je vhodné období 

k návštěvě

Otevřeno So, Ne, svátky9.00 – 17.00 hod. do 17. 11. 2016 
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

GRANDHOTEL  
HONG KONG

NEJLEPŠÍ SVĚTOVÁ 
AKROBATICKÁ SHOW

15. 1. 2017 - PARDUBICE
16. 1. 2017 - OSTRAVA

17. 1. 2017 - BRNO
18. a 19.  1. 2017 - PRAHA

20. 1. 2017 - ČESKÉ BUDĚJOVICE

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

ČÍNSKÝ 
NÁRODNÍ 
CIRKUS

NOVÁ SHOW
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P R A Ž S K É

M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y

Cena Kč 8,—

hod.

hod.

P o m í j i v é  k o u z l o  p o t e m n ě l ý c h  s á l ů

V Ý S T A V A  /  E X H I B I T I O N

6.4. 2016

5.2. 2017 

6.4. 2016–5.2. 2017

od

do

The Old Cinemas of Prague

The fleeting magic

of darkened theatres

P A R T N E Ř I  V Ý S T A V Y  /  E X H I B I T I O N  P A R T N E R S M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I  /  M E D I A  P A R T N E R S
    

    

    

    

www.muzeumprahy.cz

        
      

           

          

Muzeum hlavního města Prahy / The City of Prague Museum
Na Poříčí 52, Praha 8 / Prague 8

Denně kromě pondělí 9–18 / daily except Mondays 9 am to 6 pm

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8

Denně kromě pondělí 9 –18

P R A Ž S K É

Pomí j ivé  kouz lo  potemnělých sá lů

M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y

hod.

hod.

5.4. 2016

The Old Cinemas of Prague

The fleeting magic

of darkened theatres

M u z e u m  h l a v n í h o  m ě s t a  P r a h y  s i  V á s  d o v o l u j e  p o z v a t  n a  s l a v n o s t n í  z a h á j e n í  v ý s t a v y
The City of Prague Museum cordially invites you to the official opening of the exhibition

v  ú t e r ý  5 .  d u b n a  2 0 1 6  v  1 8  h o d i n
v  h l a v n í  b u d o v ě  m u z e a  N a  P o ř í č í  5 2 ,  P r a h a  8 .

o n  Tu e s d a y ,  5  A p r i l  2 0 1 6  a t  6  p m
i n  t h e  m a i n  b u i l d i n g  o f  t h e  m u s e u m  a t  N a  P o ř í č í  5 2 ,  P r a g u e  8 .  

6.4. 2016–7.2. 2017
Muzeum hlavního města Prahy / The City of Prague Museum

Na Poříčí 52, Praha 8 / Prague 8
Denně kromě pondělí 9–18 / Daily except Mondays 9 am to 6 pm

P o z v á n k a  p l a t í  p r o  d v ě  o s o b y .  /  T h i s  i n v i t a t i o n  a d m i t s  t w o  p e o p l e .

www.muzeumprahy.cz

Pražské biografy

Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů

http://www.towerpark.cz
http://www.cinsky-narodni-cirkus.cz
http://www.muzeumprahy.cz
http://www.dpp.cz


I S O N O R M  D C E

CENTURY GOTHIC

StymieTCEMed

„Asie vzdálená a blízká“ navazuje na úspěšný projekt v roce 2015 
„Zažij Vietnam“. V letošním pilotním projektu se během dvou dnů 
prezentuje Vietnam a Indonésie.

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

17. 7. – 20. 8. 2015
Pozitivní imaginace 2016

www.prague-classics.cz
ve spolupráci

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

Otevírací doba:
út-ne (květen – srpen) 11:00 – 12:30 a 13:00 – 17:00   

Vstupné:
základní 20 Kč, snížené 10 Kč, rodinné 40 Kč

Dostupnost:
Autem na parkoviště u hradu Hněvín, a nebo 

MHD zastávka busu Most, Zahražany, dále pěšky

Alchymista Edward Kelley sedí za katrem 
na mosteckém hradě Hněvíně. 

Navštěvovat do vězení ho chodí jeho žena. 
I tady dělá pokusy, i odsud se pokouší utéci. 

Podaří se mu to? 

Jak dopadl slavný mág a podvodník, kdysi 
oblíbenec samotného císaře Rudolfa II., 

se dozvíte v Alchymistické dílně magistra 
Kelleyho na hradě Hněvíně v Mostě. 

www.imostecko.cz

MOST Alchymista Kelley 
na hradě Hněvín

Alexander Bellu, zástupce starostky MČ Praha 3  
zve na vzpomínkovou akci

20. srpna 2016  •  9 – 16 hodin 
vrch Parukářka, Praha 3

Dobové vojenské ležení pruské a rakouské armády.  
Výstava „Válka 1866“ s přednáškou.  

Ukázky výcviku a boje obou armád. Program vyvrcholí 
slavnostním pochodem „královskou cestou“  

od Prašné brány (v 17 hod.) k vojenskému kostelu  
sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech.

PRAŽSKÝ MÍR 
(u příležitosti 150. výročí Války 1866)
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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 2016.

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

Kadaň Srdečně Vás zveme:

RADNIČNÍ VĚŽ 
– výstup na ochoz

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER 
–  Městské muzeum

KATOVA ULIČKA  
– Nejužší ulička v ČR

NÁBŘEŽÍ MAXIPSA FÍKA

Nenechte si ujít:
 27. 8. CÍSAŘSKÝ  
  DEN®

 24. 9. Vinobraní
 26. 11. Advent

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ  
CENTRUM  KADAŇ
Jana Švermy  7, 432 01 Kadaň
Tel.: + 420 474 319 550 
 + 420 725 763 497
infocentrum@mesto-kadan.cz

www.mesto-kadan.cz

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
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Navštivte
Muzeum Diamantů

v centru prahy - jediné v Česku!

můžete vidět unikátní 20-ti min. prohlídku,
která vám o diamantech prozradí opravdu mnohé!

expoziCe diamantů a zpRaCování
galeRie klenotů - souveniR shop 

kaváRna

Otevírací hodiny: denně 09 - 19hod
Široká 4, praha 1

www.diamondmuseum.cz
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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.

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

ŠKODA 
MUZEUM

zábavný a poučný komplex pro všechny 
generace s vedenými prohlídkami 

s tematikou tajemství pěstování chmele 
a vaření dobrého piva. 

Představujeme Vám  
Chrám Chmele a Piva v Žatci

Chmelový maják s výtahem a originální 3D projekcí / 
Erbovní síň s labyrintem / Klášterní zahrada – relaxační 
prostor s minizoo / Chmelový Orloj / Galerie Sladovna / 

výstava současného umění ze sbírky manželů Zemanových /
 Chmelařské muzeum / Restaurace U Orloje / 

Dětská herna / Pivovar U Orloje 

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

facebook: Chrám Chmele a Piva CZ, Žatec 
www.chchp.cz

Zábava pro celou rodinu!

Zoo Plzeň | DinoPark | Techmania Science Center
Muzeum loutek | a další www.visitplzen.eu
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Letos slaví své 125. výročí jedna z  nejikoničtějších 
pražských staveb 19. století a  zároveň patrně naše 
nejznámější rozhledna, Petřínská. 20. srpna 1891 
proběhlo slavnostní otevření, pouhé čtyři měsíce 
po  začátku výstavby. Předobrazem a  inspirací se 
stala známá Eiffelova věž, která uchvátila české ná-
vštěvníky během světové výstavy v  Paříži natolik, 
že se rozhodli pořídit Praze obdobný technický div. 
Díky veřejné sbírce se tento sen uskutečnil a společ-
ně s  otevřením rozhledny se veřejnosti zpřístupnila 
i petřínská lanová dráha na vodní pohon a o necelý 
rok později zrcadlové bludiště. U příležitosti tohoto 
výročí vám přinášíme výběr dalších zajímavých roz-
hleden z regionů. Zpříjemněte si tak letní dovolenou
a vydejte se na některou z nich.

Hasištejn
První zastavení nabízí poněkud netradiční rozhlednu, 
neboť je součástí zříceniny stejnojmenného hradu. Ten 
naleznete v blízkosti severočeského města Kadaň. Hrad 
měl strategický význam pro obranu země a  zároveň 
poskytoval ochranu obchodní stezce do Saska. Hrad byl
původně postaven pány ze Šumburka pro Jana Lucem-
burského. Posléze ho získali od  krále zpět do  zástavy. 
Nakonec připadl Lobkovicům, ti ho v roce 1418 dobyli. 
Na počátku 17. století hrad konfiskovala královská koru-
na a začal postupně chátrat. Až na konci 19. století byl 
odkoupen velkostatkářem Emanuelem Karschem, který 
pobořenou stavbu nechal zrekonstruovat. Palácovou 
budovu přestavěl na restauraci a z hlavní věže učinil roz-
hlednu. Zatímco restaurace v 70. letech minulého století 
vyhořela, rozhledna funguje dodnes. Hrad a  rozhledna 
jsou přístupny v pátek a o víkendech od dubna do října, 
vždy mezi desátou a šestou hodinou odpoledne.

Špulka
Další zastavení nabízí vrch Březák nedaleko Benešova, 
na  němž vyrostla v  roce 2014 rozhledna Špulka. Tato 
zajímavě řešená dřevo-ocelová věž je 30 metrů vysoká 
a při výstupu na vrchol zdoláte 151 schodů. K rozhledně
vede naučná stezka, na tvorbě informačních panelů se 
podíleli i žáci okolních základních škol. Další části stezky 
pak nabízí nejrůznější hry, včelí naučný panel či mys-
liveckou a  skautskou expozici. Rozhledna slouží svým 
návštěvníkům celý rok a vstupné je dobrovolné.

Kotel
Třetí místo se nachází několik kilometrů od  Rokycan. 
Na  575 metrů vysokém vrchu Kotel byla v  roce 2014 
otevřena nová rozhledna převážně železné konstrukce. 
Když dorazíte po 142 schodech až na vrchol rozhledny, 

Výlety na rozhledny
nabídne se vám pohled na  Brdy, Krušné hory, České 
Středohoří nebo Šumavu. S  orientací vám pomůže 
panoramatická mapa s popisky kopců, měst a význam-
ných objektů. Tato 28 metrů vysoká rozhledna navazuje 
na svoji starší sestru, která zde stávala od roku 1895, ale 
vyhořela po pouhých čtrnácti letech užívání. Rozhledna 
je otevřena celoročně a vstup je zdarma.

Libín
Šumava také nabízí mnoho zajímavých rozhleden. 
Jednou z  nich je  věž Libín ležící na  stejnojmenném 
vrchu, který je nejvyšší horou šumavského podhůří. 
Rozhledna nacházející se v  okrese Prachatice byla 
otevřena již v září roku 1883. Finance poskytl Šumav-
ský klub turistů a dále pomohly výnosy z divadelních 
představení, koncertů a  finanční dary. V  roce 1935 
rozhlednu dostal do  užívání Klub československých 
turistů, který již v této době uvažoval o její rekonstruk-
ci. K  té však došlo až v  roce 1994. Dnes tak můžete 
obdivovat výhledy na blízká města, Helfenburg, elek-
trárnu Temelín, Boubín, Javorník či na zámek Hluboká. 
Věž je přístupná celoročně. 

Rozálka
Tyršova rozhledna s  přezdívkou Rozálka stojí na  Ka-
pelském vrchu v blízkosti města Žamberk. Postavena 
byla již v  roce 1932 a  svým tvarem připomíná husit-
skou hlásku. Po vystoupání 62 schodů se vám naskyt-
ne pohled na Orlické hory, Kralický Sněžník a za pěk-
ného počasí i  na  Krkonoše a  na  Sněžku. Odvážnější 
návštěvníci pak mohou po žebříku vylézt na samotný 
vrchol rozhledny. Vstupné je patnáct korun. Otevřeno 
je od května do října, vždy mezi desátou a pátou ho-
dinou odpoledne. Špulka Kotel
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Správné odpovědi na soutěžní otázky z minulého
vydání Jaro 2016 zněly: 1) Kosmo, Talent!, TULaborka; 

2) Kosmo; 3) Science show a další  
Jména výherců najdete na www.i-prague.info.

Soutěž
Řešení úkolů ze strany 5 spolu s kontaktními údaji

posílejte do 15. srpna na emailovou adresu:  
soutez@i-prague.info

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:
◗ Staroměstské náměstí 5, Praha 1 
◗ Vinohradská 46, Praha 2

www  .  czechtourism.cz 

Národní informační centrum pro mládež
◗ Na Poříčí 1035/4, Praha 1

www  .  nicm.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, vstup z křižovatky Anděl, Praha 5
◗ Letiště Václava Havla, Terminál 1 a 2, Praha 6
◗ Metro Hradčanská, Praha 6
◗ Metro Nádraží Veleslavín, Praha 6

www  .  dpp.cz

Informační 
střediska

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

Okénko do podzimu
Kam v Praze

Výstava Henri Rousseau v Paláci Kinských  
ve spolupráci s pařížským Musée d'Orsay  
 www  .  ngprague.cz

Jedenáctý ročník sousedské slavnosti  
Zažít město jinak  www  .  zazitmestojinak.cz

Orientační podzimní běh podruhé po nočních 
pražských věžích www  .  nrpraha.cz

Koncertní vystoupení francouzské šansoniérky 
Mireille Mathieu  www  .  jvsgroup.cz

Klavírní recitál Sira Andráse Schiffa v Rudolfinu
 www  .  fok.cz

Co se chystá mimo Prahu

Mezinárodní divadelní a hudební festival 
Janáček Brno www  .  janacek-brno.cz 

Slavnosti mlsných jazýčků na zámku Loučeň
 www  .  zamekloucen.cz

Výstava Zahrada Čech v Litoměřicích  
 www  .  zahrada-cech.cz

HLAVNÍ  PAR TNEŘIGENERÁLNÍ  PAR TNER
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90 dní v Praze 
vydání léto 2016
pravidelný tříměsíčník 
náklad 75 000 ks
určeno k volnému odběru

• uzávěrka tohoto čísla byla 
22. 5. 2016

• uvádíme v té době dostupné 
informace

• změny programů, termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny

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

Foto: Czechtourism, Prague Welcome,  
M. Šuková, obchodní partneři
Sazba: AlineaPrint

Vydavatel: Milan Beniš
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Kostnice 
u Svatého Jakuba v Brně

www.ticbrno.cz
Statutární město Brno fi nančně podporuje Turistické informační centrum města Brna,  p.o.

Druhá největší kostnice v Evropě 
ukrývá více jak 50 000 kosterních ostatků.
Tajemství a záhady, ze kterých strachy doslova mrazí v kostech…

JEDNO MĚSTO | 5 PODZEMÍ

http://www.ticbrno.cz

