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Turistická informační centra najdete 
ve středu Prahy i na mezinárodním letišti:

Staroměstská radnice  
 Staroměstské náměstí 1, Praha 1  denně 9–19

Dispečink průvodců   všední dny 9–19, víkendy 9–17

Na Můstku 
 Rytířská 12, Praha 1   denně 9–19

Václavské náměstí  
 roh Václavského nám. a Štěpánské ul., Praha 1   denně 10–18

Letiště Václava Havla Praha  
 Terminál 1 (příletová hala)   denně 8–20  
 Terminál 2 (příletová hala)   denně 8–20

 Staroměstská radnice 
Od poloviny května do podzimu 2017 bude z důvodu rekonstrukce 
uzavřen ochoz věže Staroměstské radnice. Jako náhrada za 
uzavřenou vyhlídku bude po dobu oprav součástí vstupenky do 
Staroměstské radnice výstup na věž Novoměstské radnice na 
Karlově náměstí. Interiéry radnice zůstanou i nadále přístupné, 
opravy se v r. 2017 nedotknou ani orloje.

 www.prague.eu

Nepřehlédnutelný kopec mezi Holešovicemi 
a Hradčanami zůstává největší nezastavěnou 
plochou v centru Prahy; jeho část pokrývá 
jeden z největších pražských parků. Ale dnešní 
Letná nabízí více než jen příjemnou procházku 
městskou zelení. Je především svébytnou 
čtvrtí, kudy, někdy i doslova, kráčely dějiny 
a zanechaly za sebou mnoho zajímavých stop. 
Zároveň je jednou z nejrychleji se rozvíjejících 
pražských čtvrtí s množstvím útulných kavá‑
ren, netradičních obchodů a dalších míst, která 
stojí za návštěvu. Mezi starousedlíky v poslední 
dekádě přibyla i řada bohémsky či umělecky 
založených lidí, kteří k půvabu čtvrti přidali 
značnou dávku hipsterského šarmu a kreativity.

Na Letnou se vydejte třeba od Královského letohrádku procház‑
kou přes Chotkovy sady; přejdete můstek nad silnicí a jste na 
Letné.

Při pohledu od Vltavy na Letnou každého zaujme drobný a přece 
výrazný Hanavský pavilon. Tato novobarokní kovová stavba 
vznikla jako reprezentační pavilon výrobce litiny pro pražskou 
Jubilejní zemskou výstavu v roce 1891 a později byla přenesena 
na své současné místo. Pavilon dnes slouží jako restaurace 
s vyhlídkovou terasou a skýtá úžasný pohled na pražské mosty. 
Dále se vydejte po Letenské pláni, jednom z nejdůležitějších 
pražských shromaždišť a rekreačních míst; je to prostor, kde 
narazíte na desítky běžců, cyklistů, inlajnistů a skaterů; množ‑
ství hřišť a sportovišť si mnozí pamatují jako dějiště vojenských 
přehlídek a nedaleký fotbalový stadion Sparty je místem, odkud 
shlíželi komunističtí pohlaváři na prvomájové průvody. Málokdo 
si ale asi vzpomene na pravidelné všesokolské slety, které se 
odehrávaly také zde, přičemž na ten v roce 1920 každý den 
slavně přijížděl prezident Tomáš Garrigue Masaryk na hřbetě 
svého hřebce Hektora.

Největší dominantou Letné je bezesporu vydlážděná plošina, 
odkud ve formě gigantického pomníku na Prahu kdysi shlížel 
sám J. V. Stalin spolu se zástupci sovětského a českosloven‑
ského lidu. Monument si vysloužil lidovou přezdívku „fronta na 
maso“; odstřelen byl až v roce 1962, dlouhých devět let po gene‑
ralissimově smrti. Po pádu komunismu, v roce 1991, zde byl 
instalován obrovský Metronom sochaře Vratislava Nováka coby 
varovná připomínka minulosti a zároveň symbol nové doby.

Pár minut od Metronomu se nachází elegantní Letenský záme-
ček, dnes sloužící coby restaurace. Skutečným magnetem je 
však jedna z největších a nejoblíbenějších pražských pivních 
zahrádek s výhledem na město ‑ zahradní pivnice Letenské 
sady, která se rozkládá přímo před zámečkem. Večer zde strá‑
vený patří k ikonickým pražským zážitkům.

Ke konci parku láká k návštěvě několik impozantních staveb. 
Národní technické muzeum lze směle doporučit všem, kteří se 
byť jen okrajově zajímají o vědu a techniku; největšími lákadly 
jsou pochopitelně úžasné historické automobily a letadla, ale 
po předchozí rezervaci je možné navštívit třeba i rudný a uhelný 

důl v podzemních prostorách pod muzeem. Pro ty, co hledají 
zážitkové či interaktivní výstavy, doporučujeme návštěvu vedlej‑
šího Národního zemědělského muzea, kde se dozvíte více třeba 
o myslivosti, rybářství nebo zemědělské technice. V letních 
měsících letošního roku bude také poprvé otevřena pikniková 
kavárna na zatravněné střeše muzea.

Vydáte  ‑li se parkem dál směrem na východ, můžete se opět 
pokochat výhledy na Prahu, ale i lepými tvary prosklené budovy 
pavilonu Expo 58. Pavilon byl konstruován pro reprezentaci 
Československa na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu, kde také 
získal mnoho ocenění, včetně ceny Grand Prix; dnes v něm sídlí 
reklamní agentura. A právě odtud můžete plánovat své cesty do 
dalších částí Prahy.

Doporučené podniky
Na kávu a něco k tomu
Cukrárna Alchymista   Jana Zajíce 7
Klidná zahrádka s drobným jezírkem přímo vybízí k odpočinku 
po dlouhé procházce. Stylová retro cukrárna ‑kavárna je propo‑
jena s vedlejší Galerií Scarabeus a Muzeem kávy.

Kavárna pod Lipami   Čechova 1
Oáza mezi rušnými letenskými ulicemi je asi nejpřesnější popis 
této minimalistické kavárny. Ochutnejte fair trade kávu z praž‑
ské pražírny Mamacoffee nebo přijďte na pravidelný workshop, 
kde se naučíte plést.

Café Letka   Letohradská 44
Kavárna schovaná nedaleko Národního technického muzea je 
místem, kde by i zdi mohly vyprávět. Přijďte posedět nad sklen‑
kou Matušky nebo kávou z berlínské pražírny Five Elephant.

Erhartova cukrárna   Milady Horákové 56
Funkcionalistická kavárna z roku 1937 překvapí jedinečnou 
atmosférou a širokým výběrem domácích zákusků a dortů.

Na oběd či na večeři
The Farm   Korunovační 17
Do rušné Korunovační ulice přijďte na kávu z Doubleshotu 
a pokrmy z čerstvých surovin přímo od farmářů. A pokud byste 
se po vydatném jídle cítili na projížďku, můžete si zde půjčit 
kolo.

Bistro Milada   Šmeralova 22
Pokud hledáte nevšední kulinářské zážitky, toto bistro by vám 
určitě nemělo uniknout. Spolumajitelem podniku je totiž pro‑
slulý michelinský kuchař Oldřich Sahajdák.

Peperoncino   Letohradská 34
Za středomořskými specialitami vyrazte sem a vychutnejte si je 
třeba na zahrádce.

Creperie U Slepé kočičky   Milady Horákové 38
Ať už máte raději sladké crepes nebo slané galettes, tady je 
opravdu umí.

Na skleničku vína 
nebo něco ostřejšího
Koštovna U Počtů   Milady Horákové 47
Moravská, italská nebo jihoafrická, ale hlavně vždy kvalitní 
a dobrá, taková jsou vína v Koštovně, kde je zaručeně vždycky 
živo.

Bar Cobra   Milady Horákové 8
Po půlnoci to žije i na Letné, přijďte se přesvědčit sami.

Na nákupy
Kuráž   Veletržní 48
Nechcete zapadnout v davu? Máte rádi věci s duší a s příbě‑
hem? V tomto malém obchůdku najdete, co hledáte.

Agama   Františka Křížka 12
Pokud nemáte co na sebe a sháníte něco netradičního, 
v secondhandu Agama nakoupíte nejen retro, ale i ručně vyrá‑
běné a upcyklované doplňky a oblečení.

Papírna   Františka Křížka 8
Papírna je první české ekologické papírnictví, všechno, co zde 
najdete, je vyrobeno ze sběrného papíru.

Hurá k vodě!
Léto je ideální dobou pro cestování a ten, kdo 
zavítá do Prahy, si může prohlídku jejích hlav‑
ních turistických lákadel zpestřit osvěžením 
u vody či aktivitami, které jsou pro toto roční 
období typické. Praha nabízí řadu míst pro 
koupání pod širým nebem a z vodních sportů si 
zde můžete vyzkoušet jízdu na kánoích, raftu, 
lodičkách či kajaku. Nechybí ani nabídka netra‑
dičních vodních aktivit jako je paddleboarding, 
wakeboarding či waterzorbing. Tipy na to, kam 
v Praze vyrazit k vodě, vám přinášíme níže.

Na procházku
Vyrazit v Praze k vodě na procházku je možné v jejím samotném 
centru a je poměrně těžké jednoznačně říci, která strana Vltavy 
nabízí lákavější výhled. Z levého břehu můžete obdivovat třeba 
Rudolfi num, Národní divadlo, Vyšehrad nebo kubistické stavby 
v Podolí; z pravého břehu pak uvidíte Hradčany, Malou Stranu 
a smíchovskou zástavbu.

Chcete  ‑li si procházku zpestřit dalším programem či občerst‑
vením, vyrazte na některou z pražských náplavek. Jsou to oblí‑
bené pražské promenády, které se zejména během léta stávají 
epicentrem kulturního dění, volnočasových aktivit, farmářských 
trhů a různých food festivalů. Nejznámější je ta na Rašínově 
nábřeží, na protějším smíchovském nábřeží je zase v teplých 
měsících v provozu letní kino.

Vydat se můžete i na některé pražské ostrovy. Milovníci kultury 
na Slovanský, kde se tyčí vznešená budova Žofína; děti pak na 
Střelecký ostrov, kde je pro ně k dispozici hřiště. To najdou i na 
Kampě, asi nejoblíbenějším z pražských ostrovů. Tam můžete 
vyrazit i na piknik a poté se projít okolo nedaleké romantické 
Čertovky.

Toužíte  ‑li po větším klidu, zamiřte na pomezí Vinohrad, Nuslí 
a Nového Města, kudy protéká potok Botič v malebném parku 
Folimanka. Vaše děti zde jistě potěší řada prolézaček a dalších 
atrakcí.

Nejnáročnější místo pro procházku v Praze okolo vodního 
toku je z centra poměrně vzdálená rozsáhlá přírodní rezervace 
Divoká Šárka, kterou se line malebný Šárecký potok, obklopený 
majestátními skálami. Přírodní romantika, ideální místo pro půl‑
denní nebo i celodenní výlet, značené turistické trasy.

Zaplavat si
Přestože je Praha velkoměsto, nechybí zde ani přírodní kou‑
paliště. Největší vodní plochou je Hostivařská přehrada na 
jihovýchodním okraji města. Využít zde můžete širokou nabídku 
volnočasových atrakcí i občerstvovací zařízení. Velmi kvalitní 
vodu i v nejparnějších dnech má koupaliště Motol, které je 
i díky pozvolnému vstupu a písečnému dnu vhodné pro rodiny 
s dětmi. Biotop Radotín je umělá vodní nádrž vybudovaná v bez‑
prostřední blízkosti řeky Berounky, která disponuje přírodním 
systémem fi ltrace, kdy je voda čištěna biologickými zónami bez 
použití jakýchkoliv chemikálií.

A ještě jednou zpět do Divoké Šárky, kde jsou hned dvě koupali‑
ště – přehradní nádrž Džbán s mnoha sportovními hřišti, píseč‑
nými i travnatými plážemi (je tu i nudistická pláž), a poněkud 
dále v údolí koupaliště Divoká Šárka, jímž protéká pramenitá 
voda.

Za dalšími vodními sporty
V areálu Žlutých lázní v Podolí se koná řada sportovních, zájmo‑
vých i kulturních akcí. Zaplavat si zde mohou dospělí pouze ve 
Vltavě, pro děti je tu bazén. K dispozici je půjčovna klasických 
kánoí, šlapadel a lodiček, vodních lyží nebo paddleboardů. Na 

protilehlé Císařské louce (ostrov) ve Vodáckém Ráji vám zapůjčí 
lodě, rafty a veškeré vodácké vybavení. Chcete  ‑li si vyzkoušet 
vodní slalom, musíte zamířit dále po proudu Vltavy do Troji – na 
zdejším kanálu probíhají závody světového a českého poháru ve 
vodním slalomu, laičtí nadšenci si jízdu mohou zkusit od dubna 
do října pod dohledem profesionála.

Vyhlídkové plavby
Romantické vyhlídkové plavby nabízejí nezapomenutelný pohled 
na historické jádro Prahy i širší okolí a zážitky, na které se neza‑
pomíná. Doporučujeme zejména podvečerní a večerní plavby.

Zamilovaní si určitě užijí vyhlídkovou plavbu na benátské 
gondole či historické salónní lodi společnosti Pražské Benátky. 
Komentovanou plavbu po Vltavě s živou hudbou a gastronomic‑
kým servisem nabízejí lodní společnosti Prague Boats nebo 
Parníky Praha. Ti, co by rádi poznali také širší okolí metropole, 
mohou vyrazit historickými kolesovými parníky nebo moderními 
klimatizovanými loděmi Pražské paroplavební společnosti 
třeba do ZOO, na Slapy nebo do Mělníka.

Půjčovny lodiček a šlapadel
Těsný kontakt s Vltavou si můžete užít na oblíbených šlapa‑
dlech a lodičkách, které jsou osvěžující alternativou pro trávení 
volného času v letní Praze.

Pramice a lodičky mají v půjčovnách S.P.L.A.V. a Slovanka na 
Slovanském ostrově, přičemž v té druhé si můžete pro noční 
poznávání Prahy vybrat i plavidlo s petrolejovou lucerničkou. 
Na Smetanově nábřeží nabízejí v Půjčovně lodiček pronájem 
obdobných „dopravních prostředků“. Chcete  ‑li si užít třeba 
jízdu na motorovém člunu či výletním voru s grilem, zajděte do 
pobočky této společnosti, která se nachází na smíchovském 
břehu na Strakonické.

Pražské přívozy
Nejzábavnější spojnicí mezi pravým a levým břehem Vltavy jsou 
pražské přívozy. Platí na nich běžná jízdenka MHD a jízdní kola 
se přepravují bezplatně. Při přepravě zavazadel dbejte pokynů 
převozníků. Více informací na www.dpp.cz.

Loď Pivovar
A nakonec horká novinka pro milovníky piva (a vlastně i vody). 
Na Dvořákově nábřeží byl otevřen pivovar na lodi. Ano, Češi už 
nevaří pivo jen na souši, ale i na vodě! Na dvou palubách 
původně diskotékové lodi pod Štefánikovým mostem je ukrytá 
celá technologie minipivovaru. Z 13 ležáckých tanků na čep 
putuje několik druhů piva a k němu se na horní palubě podává 
převážně staročeská kuchyně, v podpalubí pak studená kuchyně 
s nabídkou místní udírny. Úžasný výhled na panorama 
Pražského hradu je zdarma.

 Další tipy, podrobnější informace, otvírací doby, kontakty 
apod. najdete na webových stránkách www.prague.eu.

Sochařská zahrada:
novinka na kulturní mapě Prahy
Mluvit o klášteru sv. Anežky České jako o novince může 
někomu připadat paradoxní nebo troufalé. Vždyť klášter patří 
mezi nejstarší gotické stavby v Praze. Jeho historie sahá až 
do 1. poloviny 13. století, kdy jej z podnětu své sestry (pozdější 
svatořečené Anežky) založil český král Václav I. Do nově zbudo‑
vaného kláštera Anežka záhy vstoupila a žila zde v čele řeholní 
komunity až do své smrti.

Dnes patří klášter Národní galerii v Praze, která zde pečuje 
o stálou expozici středověkého umění v Čechách a střední 
Evropě 1200 – 1500, jež na více než dvou stech exponátech 
z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla prezentuje 
proměny středověkého výtvarného umění během tří staletí. 
Mezi špičkové exponáty a poklady národního kulturního dědictví 
patří např. díla Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorika, 
Mistra Třeboňského oltáře, Mistra Litoměřického oltáře.

V nedávné době prošel areál Anežského kláštera rozsáhlou 
a náročnou revitalizací, jejímž nejviditelnějším výsledkem 
(k potěše Pražanů i návštěvníků města) je tzv. Sochařská 
zahrada. Téměř dvě desítky sochařských děl současných 
autorů – mimo jiné Aleše Veselého, Jaroslava Róny, Stanislava 
Kolíbala, Stefana Milkova, Pavla Opočenského či Karla Malicha, 
jsou instalovány v klášterních zahradách. Koncept expozice 
děl současných autorů doplňuje jedna z prvních sochařských 
realizací Františka Bílka, monumentální plastika Golgoty. Přímo 
pro zahrady Anežského kláštera vytvořil autorské objekty také 
František Skála.

Sochařská zahrada je volně přístupná. V plánu je zde pořádání 
různých kulturních a společenských akcí, zejména v letních 
měsících. Anežský klášter se tak z ryze galerijního a historic‑
kého místa mění v prostor pro relaxaci i další kulturní vyžití.

 U Milosrdných 17, Praha 1 – Staré Město, vstup z ul. Na 
Františku nebo Anežská  www.ngprague.cz (podrobné infor‑
mace, otvírací doba, vstupné)

 metro A Staroměstská   B Náměstí Republiky   tram 6, 8, 
15, 26 Dlouhá třída;   17 Právnická fakulta   bus 207 Dlouhá 
třída

Seznamte se

Letná: Čtvrť historická 
i hipsterská

Za kulturou
Bio OKO   Františka Křížka 15
Nejlepší kino na Praze 7! Funguje již od roku 1940 a zaměřuje 
se zejména na netradiční a artovou fi lmovou produkci. Přijďte 
třeba na nedělní fi lmbrunch.

Alfred ve dvoře   Františka Křížka 36
Experimentální divadlo, které své prostory propůjčuje alternativ‑
ním souborům a netradičním inscenacím.

Jak se tam 
dostanete
Metro  A, Hradčanská
Tram  1, 8, 12, 25, 26 (noční linky 91, 96)

Chcete si sami projít Vinohrady, Karlín či další pražské čtvrti 
mimo centrum, objevit jejich nenapodobitelné kouzlo a poko‑
chat se panoramatickými výhledy? Vyzvedněte si naši brožuru 
Pět pražských procházek, která je zdarma k dispozici v našich 
návštěvnických centrech nebo si ji stáhněte z našeho webu 
www.prague.eu.

Posezení pod stromy 
u Letenského zámečku

S mapami a průvodci
Prague City Tourism budete
v Praze jako doma!

...a mnohé další tituly si můžete zdarma 
vyzvednout v našich návštěvnických centrech, 
kde vám i rádi poradíme.
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Kalendář 
akcí
Přinášíme vám výběr těch nejzajímavějších akcí, které se v Praze konají od června  
do začátku září 2017. Desítky dalších jsou uvedeny na našem webu www.prague.eu,  
kde naleznete i podrobnější údaje o programech, vstupenkách apod.

Eberhard Havekost: Obsah
 5. 4.–2. 7.  Galerie Rudolfinum / Alšovo nabřeži 12, Praha 

1 – Stare Město  www.galerierudolfinum.cz
Eberhard Havekost je jedním z čelních představitelů nové gene‑
race malířů, kteří ve své tvorbě důsledně využívají digitální, mul‑
timediální vizuální jazyk. V jeho dílech se opakovaně objevují 
motivy přírody, portrétu a lidské figury, architektury a také nej‑
různějších dopravních prostředků – karavanů, aut a letadel.

Adolf Born
 do 30. 7.   Museum Kampa; U Sovových mlýnů 2,  

Praha 1 – Malá Strana  www.museumkampa.cz
Významný český grafik, karikaturista a ilustrátor se věnoval 
zejména tvorbě pro děti. Na výstavě se octnete v jeho speci‑
fickém světě, kde se proplétají mytologické příběhy, postavy 
z období rakousko ‑uherské monarchie i slavní umělci.

Big Band Data
 do 14. 8.   DOX; Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice  

 www.dox.cz
Skupinový putovní soubor, vystavovaný v prestižních galeriích 
po celém světě, zkoumá fenomén informační exploze, kterou 
dnes zažíváme. Instalace, multimediální díla, technické proto‑
typy, dokumenty a další umělecké počiny vyvolávají v návštěvní‑
cích mnoho otázek, týkajících se této problematiky.

Bob Dylan: Na cestě
 7. 6.–31. 8.   Staroměstská radnice – Křížová chodba, 

Staroměstské nám. 1, Praha 1 – Staré Město  www.prague.eu
Bob Dylan není jen proslulý hudebník a čerstvý nositel Nobelovy 
ceny za literaturu. S jeho výtvarnými díly, zachycujícími zejména 
americkou krajinu, se můžete seznámit přímo ve Staroměstské 
radnici.

František Skála: Jízdárna
 do 3. 9.   Národní galerie v Praze – Valdštejnská jízdárna; 

Valdštejnská 3, Praha 1 – Malá Strana  www.ngprague.cz
František Skála patří bezpochyby mezi nejoriginálnější a nejre‑
spektovanější soudobé české umělce. Výstava představí jeho 
práce vzniklé od r. 2004 do současnosti. K vidění budou soli‑
térní monumentální díla, světelné instalace i artefakty vytvořené 
speciálně pro Valdštejnskou jízdárnu.

Gerhard Richter: A Survey
 do 3. 9.   Národní galerie v Praze – Veletržní palác; Dukel-

ských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice  Národní galerie v Praze 
– klášter sv. Anežky České, Anežská 12, Praha 1 - Staré Město 
 www.ngprague.cz

První retrospektivní Richterova výstava ve střední Evropě. 
Více než padesát vybraných prací provede návštěvníka celou 
umělcovou tvorbou, která se pohybuje v několika žánrech: 
od realismu k naturalismu, pop ‑artu, konceptuálnímu umění 
až po abstrakci. Výstava chce upozornit na Richterovy styly 

malby, v jejichž centru stojí předmět „historie“ – nejen histo‑
rie Německa, ale i historie umělcovy rodiny a historie umění 
samotného.

Miloslav Troup
 15.6–15. 9.   Obecní dům; nám. Republiky 5,  

Praha 1 – Nové Město  www.obecnidum.cz
Rozsáhlá výstava připomene 100. výročí narození významného, 
avšak ne zcela doceněného pražského malíře, grafika a ilust‑
rátora Miloslava Troupa (1917–1993). Poprvé budou vystaveny 
jeho rozměrné tapisérie a nábytek, který vyzdobil pro své nej‑
bližší. Souhrnně bude představeno jeho malířské dílo, ilustrační 
práce a další umělecká tvorba včetně archivního materiálu 
a dobových fotografiích z Troupovy pozůstalosti.

Sebastião Salgado: Genesis
 2. 6.–17. 9.   Pražský hrad – Letohrádek královny Anny;  

Mariánské hradby 1, Praha 1 – Hradčany 
 www.kulturanahrade.cz

Brazilský dokumentární fotograf získal za svoji činnost více 
než 50 mezinárodních ocenění. Soubor Genesis, který bude na 
pražské výstavě uveden, je výsledkem osmiletého cestování po 
celém světě s cílem podnítit diskusi o otázkách ochrany přírody. 
Skládá se z více než dvou set černobílých fotografií volně žijí‑
cích zvířat, divoké přírody, moře a domorodého obyvatelstva.

Sculpture Line
 1. 6.–30. 9.   různá místa v Praze  www.sculptureline.cz

Sochařský festival představí sochy a výtvarné objekty českých 
i zahraničních tvůrců přímo v ulicích města. Každá ze zastávek 
této „sochařské linky“ je unikátní autorskou poctou Praze.

Gott, My Life
 8. 6.–30. 9.   Galerie na vodě; Náplavka – Rašínovo nábřeží, 

Praha 2 – Nové Město  www.gottmylife.cz
Historické fotografie, programy, plakáty, zvukovou a rozhlaso‑
vou techniku, záznamová média všeho druhu, audiovizuální 
show a tuzemská i mezinárodní ocenění představí mnohoná‑
sobného Zlatého slavíka Karla Gotta v tak kompletním obraze, 
v jakém jej jeho fanoušci doposud neznali.

13 komnat první republiky
 do 25. 10.   Galerie Tančící dům; Jiráskovo nám. 6,  

Praha 2 – Nové Město  www.galerietancicidum.cz
Výstava přenese návštěvníky do období tzv. první republiky, 
slavné éry Československa vymezené léty 1918 až 1938. 
Tematická expozice bude rozdělena do třinácti sekcí, které 
symbolizují specifické tematické okruhy od filmu a umění, přes 
módu či sport, až po politiku a podnikání. Výstava bude složena 
z exponátů, z nichž 95 % tvoří původní originály.

Jaroslav Róna 1997–2017
 23. 6.–29. 10.   Galerie hlavního města Prahy,  

Dům U Kamenného zvonu; Staroměstské nám. 13,  
Praha 1 – Staré Město  www.ghmp.cz
Jaroslava Rónu známe jako člena skupiny Tvrdohlaví, která 
v Československu reprezentovala postmoderní estetiku v 80. 
a 90. letech. Veřejnosti povědomá je i jeho socha Franze Kafky 
na Starém Městě v Praze nebo jezdecký pomník markraběte 
Jošta v Brně. Současná výstava, jež časově navazuje na díla 
z roku 1997, zahrnuje sochařské a malířské práce z posledních 
dvaceti let.

Vladimír Boudník
 28. 6.–29. 10.   Muzeum hlavního města Prahy – hlavní bu-

dova; Na Poříčí 52, Praha 8 – Karlín  www.muzeumprahy.cz
Prezentace díla významného českého grafika a malíře, předsta‑
vitele aktivní a strukturální grafiky, „něžného barbara“, bytostně 
spjatého svým životem i tvorbou s pražskou Libní a Vysočany.

Manolo Blahnik: The Art of Shoes
 11. 8.–12. 11.   Museum Kampa; U Sovových mlýnů 2, 

Praha 1 – Malá Strana  www.museumkampa.cz
Výběr prací obuvního kouzelníka, jehož mistrovské kousky se 
proslavily především díky seriálu Sex ve městě a filmu Marie 
Antoinetta.

An Evening with Pat Metheny  
w/ Antonio Sanchez, Linda Oh & Gwilym Simcock

 4. 6.   Forum Karlín; Pernerova 53, Praha 8 – Karlín  
 www.forumkarlin.cz

Americký kytarista a skladatel, držitel mnoha ocenění Grammy 
a jeden z nejúspěšnějších jazzových hudebníků současnosti, 
nabídne kvalitní a intenzivní jazzově laděná sdělení. Doprovázet 
ho bude mexický bubeník Antonio Sanchez, britský pianista 
Gwilym Simcock a mladá australská baskytaristka Linda Oh.

Hans Zimmer: Live On Tour 2017
 4. 6.   O2 Aréna; Českomoravská 17, Praha 9 – Vysočany  

 www.o2arena.cz
V Hollywoodu nejžádanější skladatel filmové hudby zahraje 
s více než 60 umělci své hity, které znáte z filmových verzích 
Gladiátora, Lvího krále, Pirátů z Karibiku, Temného rytíře 
a Počátku.

System of a Down
 12. 6.   O2 Aréna; Českomoravská 17, Praha 9 – Vysočany  

 www.o2arena.cz
Po čtyřech letech se do Prahy vrací americko ‑arménská for‑
mace, aby potěšila svými metalovými a rockovými hity zdejší 
fanoušky.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK: 
závěrečný koncert s Ódou na radost

 14. a 15. 6.   Obecní dům; nám. Republiky 5,  
Praha 1 – Staré Město  www.obecnidum.cz
Na koncertě, který uzavírá sezonu 2016/2017, zazní 9. symfonie 
Ludwiga van Beethovena a Te Deum Antonína Dvořáka.

Jazz at Lincoln Center Orchestra: Wynton Marsalis
 21. a 23. 6.   Rudolfinum; Alšovo nábřeží 79,  

Praha 1 – Staré Město  www.rudolfinum.cz
Legendární trumpetista, skladatel a kapelník vystoupí se svým 
big bandem v Praze hned dvakrát. Program bude ohlášen až 
během koncertu.

Open air koncert České filharmonie
 22. 6.   Hradčanské nám., Praha 1 – Hradčany 

 www.prague.eu
Poslední koncert sezony bude patřit Symfonii č. 3 (swingové) 
Wyntona Marsalise, který se ve 20.20 chopí taktovky. Vstupné 
zdarma.

Foo Fighters
 27. 6.   O2 Aréna; Českomoravská 17, Praha 9 – Vysočany 

 www.o2arena.cz
Rockeři ze Spojených států zahrají své zásadní hity, z nichž 
některé znáte ze soundtracků Godzilly, Thora, Mission: 
Impossible 2, Californication, atd.

Guns N’ Roses
 4. 7.   Letiště Praha Letňany; Hůlkova 1075,  

Praha 9 – Letňany  www.prague.eu
Guns N‘ Roses pokračují i v roce 2017 ve svém Not in this 
Lifetime Tour. Jejich hity jako November Rain nebo Don’t Cry 
zasáhly už dvě generace fanoušků.

Robbie Williams
 19. 8.   Letiště Praha Letňany; Hůlkova 1075,  

Praha 9 – Letňany  www.prague.eu
Britský popový zpěvák a skladatel se na svém koncertním turné 
zastaví v Praze spolu se známým elektrickým duem Erasure.

FOK ve Valdštejnské zahradě
 30. 8.   Valdštejnská zahrada; Letenská,  

Praha 1 – Malá Strana  www.fok.eu
Nejen hudbou z filmů jako je např. Sedm statečných či Harry 
Potter zpříjemní konec prázdnin Symfonický orchestr hl. města 
Prahy FOK. Vstupné zdarma.

Respect Festival 2017
 17.–18. 6.   Výstaviště Praha Holešovice; Areál Výstaviště, 

Praha 7 – Holešovice  www.respectfestival.rachot.cz
Největší festival world music v Praze, na kterém se objeví 
např. Mandolin Sisters z Indie či Radio Cos ze Španělska.

Prague Proms
 21. 6.–19. 7.   různá místa v Praze  www.pragueproms.cz

Pikantní směs jazzu a klasiky čeká návštěvníky festivalu, který 
zahájí Danny Elfman. Těšit se můžete na další velká jména 
orchestrů, dirigentů a skladatelů jako je Ute Lemper, Gordon 
Goodwin’s Big Phat Band, Denisa Donatelli, Bobby Shew, Libor 
Pešek a Carl Davis.

United Islands of Prague
 22.–24. 6.   různá místa v Praze  www.unitedislands.cz

Hudba a pohoda v prostředí parků a pražských klubů – to je to, 
co je charakteristické pro multižánrový festival United Islands of 
Prague, na kterém vystoupí řada domácích i zahraničních alter‑
nativních uskupení. Vstup zdarma.

Prague Metronome Festival: 
Sting, Kasabian, Young Fathers, Solomun a další

 23.–24. 6.   Výstaviště Praha Holešovice; Areál Výstaviště, 
Praha 7 – Holešovice  www.metronomefestival.cz
Čtyřicet koncertů v průběhu dvou dnů si budete moct užít na 
open air festivalu na Výstavišti v Holešovicích. Zahájí ho brit‑
ská legenda Sting a ze stejného ostrovního státu se v Praze 
představí i nový ženský objev Shells nebo rocková alternativa 
Kasabian. Těšit se můžete i na Lenny, Monkey Business a další 
hvězdy.

Bohemia Jazz Fest
 10.–11. 7.   Staroměstské nám., Praha 1 – Staré Město  

 www.bohemiajazzfest.cz
Bohemia Jazz Fest se stal v krátkém čase jedním z nejuznáva‑
nějších jazzových festivalů v Evropě. Je to letní rituál, na němž 
se scházejí jazzoví fanoušci, aby slyšeli světové i české inter‑
prety. Vstup zdarma.

Letní slavnosti staré hudby: Versailles
 11. 7.–7. 8.   různá místa v Praze  www.letnislavnosti.cz

Tematika 18. ročníku slavností se věnuje Versailles, sídlu fran‑
couzských králů na konci 17. a v průběhu 18. století, jež bylo 
zároveň nejvýznamnějším hudebním centrem Francie. Představí 
ve své době významná, avšak u nás ne vždy známá díla spjatá 
s Versailles a Paříží té doby, a to v podání světově uznávaných 
interpretů.

Primátorky
 2.–4. 6.   Praha – Vltava  www.primatorky.cz

Veslařské závody s více než stoletou tradicí, zaštítěné primá‑
torkou hlavního města Prahy, slibují zajímavý sportovní zážitek. 
Start: u Veslařského ostrova, cíl: mezi Palackého a Železničním 
mostem.

Mistrovství světa na ploché dráze
 10. 6.   Plochodrážní stadion Markéta; U Vojtěšky 11, 

Praha 6 – Břevnov  www.speedway -prague.cz
Česká republika patří ke světové špičce v tomto zajímavém 
adrenalinovém sportu. Nenechte si ujít soupeření nejlepších 
světových motocyklistů.

FIBA Eurobasket Woman 2017
 16.–25. 6.   různá místa v Praze 

 www.fiba.com/cs/eurobasketwomen/2017
V Praze se letos rozhodne, kdo z 16 nejlepších celků Evropy 
získá titul basketbalových královen.

Světový pohár ve vodním slalomu
 16.–18. 6.   Vodácký areál Praha Troja; Vodácká 789, 

Praha 7 – Troja  www.slalomtroja.cz
Největší událost tohoto sportu v České republice, které se 
účastní kolem 350 závodníků. Přijďte se podívat, zda olympijský 
medailista Jiří Prskavec obhájí své loňské prvenství.

České derby
 25. 6.   Dostihové závodiště Praha, Velká Chuchle; Radotín-

ská 69, Praha 5 – Velká Chuchle  www.velka -chuchle.cz
Vrchol českého dostihového kalendáře a zároveň nejbohatší 
rovinový závod ve středoevropském regionu.

Mystic Sk8 Cup 2017
 30. 6.–2. 7.   Mystic Skatepark Štvanice; Štvanice, Praha 7 – 

Holešovice  www.mysticskates.cz
Nejlepší světoví skateboardisté předvedou své schopnosti ve 
street skateparku a bowlu. Těšte se na doprovodný program 
a večerní party.

Letňák – Léto pro Pražany
 duben–září   Střelecký ostrov, Praha 1 – Staré Město 

 www.letnak.cz
Koncerty, filmové projekce a diskotéky na Střeleckém ostrově 
zpříjemní léto obyvatelům a návštěvníkům metropole. Přijďte si 
zatancovat třeba v rytmu elektroswingu.

Tanec Praha
 do 28. 6.   různá místa v Praze  www.tanecpraha.cz

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla 
je každoročním vrcholem sezony. Nabídne světoznámé cho‑
reografy, ale i zajímavé mladé umělce a workshopy. Hlavním 
posláním festivalu je umožnit nejširší laické veřejnosti poznat 

současné trendy a vrcholná díla tanečně ‑divadelních oborů. 
Jednotlivá představení se konají v různých sálech, výjimkou 
nejsou ani představení pod širým nebem.

Vyšehraní
 2.–18. 6.   Letní scéna Vyšehrad; V Pevnosti, Praha 2 – Vy-

šehrad  www.vysehrani.cz
Multižánrový festival divadla a hudby nabídne komedie, šan‑
sony, rock a mnoho dalšího. Kulturní zážitky jistě umocní pro‑
středí historického Vyšehradu.

Kaleidoskop
 10. 6.   Centrální park Pankrác, Praha 4 – Pankrác 

 www.festival -kaleidoskop.cz
Festival plný chutí, vůní, hudby a tance. Užijte si pěvecká 
a taneční vystoupení, workshopy, přednášky a tradiční i netra‑
diční pochoutky z různých konců světa.

Metropolitní léto hereckých osobností
 23. 6.–31. 8.   Letní scéna Vyšehrad; V Pevnosti, Praha 2 – 

Vyšehrad / Divadlo Studio DVA; Václavské náměstí 56, 
Praha 1 – Nové Město  www.studiodva.cz
Osvědčené divadelní tituly z minulých let, hudební setkání pod 
širým nebem, známé slovenské umělce i novinku Patrika Hartla 
Líbánky na Jadranu – to vše a mnohem více nabídne již 14. roč‑
ník letního festivalu.

Letní shakespearovské slavnosti
 27. 6.–3. 9.   Královská zahrada Pražského hradu; Pražský 

hrad, Praha 1 – Hradčany  www.shakespeare.cz
Největší divadelní přehlídka pod širým nebem v Evropě, zamě‑
řená na uvádění děl Williama Shakespeara, se koná přímo 
v Královské zahradě Pražského hradu a letní scéně HAMU. 
Letos se těšte na premiéru Hamleta a oblíbený projekt Pocta 
Shakespearovi.

Letní scéna Divadla Ungelt
 3. 7.–31. 8.   Letní scéna Divadla Ungelt; Nový Svět, 

Praha 1 – Hradčany  www.letniscena.cz
V malebné části Hradčan na Novém Světě si můžete vychutnat 
výjimečná divadelní představení a hudební zážitky pod letní 
oblohou. S kapacitou 227 míst si amfiteátr zachovává komorní 
atmosféru typickou pro Divadlo Ungelt.

Za dveřmi
 10.–13. 7.   Výstaviště Praha Holešovice; Areál Výstaviště, 

Praha 7 – Holešovice  www.zadvermi.cz
Pouliční divadlo oživí Prahu. Nejoriginálnější soubory z Čech 
a zahraničí předvedou to nejlepší z klauniády, pouličního divadla 
a cirkusu.

Nultý bod
 17.–23. 7.   Divadlo v Celetné; Celetná 17, Praha 1 – Staré 

Město  www.nultybod.cz
České a zahraniční skupiny v oblasti tanečního a pohybového 
divadla představí dosud neprozkoumané divadelní žánry 
a trendy evropského tanečního divadla či performing artu.

Pražské folklórní dny
 20.–23. 7.   různá místa v Praze  www.praguefestival.cz/

folklore
Hudební a taneční soubory z různých zemí Evropy, Afriky 
a Asie přiblíží svoji kulturu na venkovních pódiích v centru 
Prahy (Alšovo nábřeží před Rudolfinem, Hradčanské náměstí 
a náměstí Republiky).

Prague Pride
 7.–13. 8.   různá místa v Praze  www.praguepride.cz

Největší středoevropský LGBT festival zaujme množstvím 
kulturních a společenských akcí. Jejich vyvrcholením bude 
tzv. průvod hrdosti s řadou alegorických vozů a živelnou atmo‑
sférou, který projde Prahou 12. srpna.

Letní Letná
 17. 8.–3. 9.   Letenské sady, Praha 7 – Holešovice 

 www.letniletna.cz
Do fantastického světa nového cirkusu zve i letos mezinárodní 
festival Letní Letná. Hranice schopností lidského těla budou 
pokoušet hvězdní Kanaďani Cirque Alfonse, Colectiff Malunés či 
Atelier Lefeuvre & André a také špičky domácí scény. Těšte se 
i na každodenní bohatý program pro děti.

Barevná devítka
 26. 8.   Park Podviní, Praha 9 – Vysočany 

 www.barevnadevitka.cz
Procestujte svět za jedno odpoledne. Ochutnejte exotické spe‑
ciality, poslechněte si cizokrajnou hudbu anebo si prohlédněte 
suvenýry téměř z celého světa. Chybět nebudou ani umělecké 
dílny.

Ladronkafest
 9. 9.   Ladronka; Tomanova 1028, Praha 6 – Břevnov

 www.ladronkafest.cz
Největší volnočasový festival ve střední Evropě v sobě spojuje 
sport, hudbu, adrenalin a hlavně zábavu.

Praha pije víno
 2.–3. 6.   Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1,  

Praha 2 – Nové Město  www.praguedrinkswine.cz
Desítky vinařů ze střední a jižní Evropy nabídnou kvalitní 
a autentická vína. Festival doprovodí i kulturně ‑vzdělávací 
program.

Milujeme Prosecco
 10. 6.   Sady Svatopluka Čecha, Praha 2 – Vinohrady 

 www.prosekarna.cz
Sto druhů perlivého nápoje, italská vína a delikatesy připravené 
nejen italskými restauracemi z okolí Vinohrad. To vše bude 
doplněno prezentací designu i módní přehlídkou.

Street Food Jam
 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8.  
 Cross Club; Plynární 23, Praha 7 - Holešovice  
 www.facebook.com/streetfoodfestivalcz

Originální, kvalitní, ekologický a dobročinný street food, kde 
nechybí ani vegetariánské a veganské pokrmy.

Festival minipivovarů
 16.–17. 6.   Zahrady Pražského hradu,  

Praha 1 – Hradčany  www.pivonahrad.cz
66 českých a moravských minipivovarů a 3 zahraniční hosté 
umožní nahlédnout do světa pivní pestrosti.

Pražské vinice 2017 – Putování vinicemi hlavního města
 24.–25. 6.   různá místa v Praze  www.pamatky.praha.eu

Poprvé se návštěvníkům Prahy otevřou městské a soukromé 
vinice v rámci nové akce s cílem rozšířit povědomí o pražských 
vinicích a seznámit veřejnost s jejich historií i plány do 
budoucna.

Francouzský trh na Kampě
 12.–16. 7.   Kampa, Praha 1 – Malá Strana

 www.francouzskytrh.cz
Výrobky z levandule, výtečné víno, klobásky, paštiky, olivy či cré‑
pes. A k tomu francouzské melodie a živá vystoupení.

Čajomír fest
 20. 8.   Vyšehradské sady, Praha 2 – Vyšehrad 

 www.cajomirfest.cz
Ve Starém purkrabství a přilehlém parku budete moci ochutnat 
řadu exkluzivních čajů, vegetariánská a veganská jídla, poslech‑
nout si orientální hudbu a zúčastnit se soutěží.

Náplavka Street Food
 26. 8.   Náplavka, Hořejší nábřeží, Praha 5 – Smíchov 

 www.facebook.com/streetfoodnaplavka
Street food z Thajska, Maroka, Gruzie, Vietnamu, Japonska, 
Mexika a dalších zemí.

Foodparade
 26.–27. 8.   Zámek Troja – Zahrada; U Trojského zámku 1, 

Praha 7 – Troja  www.foodparade.cz
Dobré jídlo a pití v kouzelných zahradách Trojského zámku před‑
staví známé pražské restaurace a jejich šéfkuchaři.

Asia Food Fest
 9. 9.   Náplavka, Hořejší nábřeží; Praha 5 – Smíchov 

 www.foodevent.cz
Největší přehlídka gastronomie a tradic asijských zemí zavítá 
na Smíchov. Asie není pouze Čína, Thajsko, Japonsko nebo 
Vietnam. Patří sem také např. Libanon, Gruzie, Ázerbájdžán, 
Sýrie, Mongolsko, Jemen, Maledivy, Omán…

Noc kostelů
 9. 6.   různá místa v Praze  www.nockostelu.cz

Farnosti, sbory či řády přivítají ve svých kostelech návštěvníky 
bohatým programem. Podívat se budete moci i do běžně nepří‑
stupných míst, jakými jsou např. sakristie, věže nebo varhanní 
kůry.

Pražská muzejní noc
 10. 6.   různá místa v Praze  www.prazskamuzejninoc.cz

Oblíbená akce, při které jsou zdarma zpřístupněna některá 
muzea a galerie. Některé z nich pořádají workshopy a jiné 
aktivity.

Víkend otevřených zahrad
 10.–11. 6.   různá místa v Praze  

 www.vikendotevrenychzahrad.cz
Zavítejte do běžně nepřístupných zahrad i do vašich oblíbených 
parků a poznejte je jiným způsobem. Můžete se seznámit s pří‑
stupem odborníků v otázkách zeleně a získat tak nový pohled 
na její funkci a význam v životě. Řada zahrad a parků nabízí 
doprovodný program (komentované prohlídky, aktivity pro děti, 
koncerty…).

Dyzajn market prázdniny
 5.–6. 8.   nám. Václava Havla, Praha 1 – Nové Město 

 www.dyzajnmarket.com
Prodejní výstava autorské tvorby nabídne oblečení, módní 
doplňky a cenově dostupný design v přátelském prostředí.

Zemědělský den v Národním zemědělském muzeu
 2. 6.   Národní zemědělské muzeum; Kostelní 44,  

Praha 7 – Holešovice  www.nzm.cz
Ukázky řemesel, výstava historických traktorů a dalších strojů, 
živá zvířátka, poznávání plodin a semínek zde čeká nejen na 
děti.

Kašpárkohraní
 11. 6.   Letenské sady, Praha 7 – Holešovice 

 www.kasparkohrani.cz
Velký rodinný festival nabídne bohatý program plný hudby, 
divadel, sportu, uměleckých dílen a dalších aktivit, kde si děti 
mohou vyzkoušet nové dovednosti.

Prague Ice Cream Festival
 25. 6.   Výstaviště Praha Holešovice; Areál Výstaviště, 

Praha 7 – Holešovice  www.pragueicecreamfestival.cz
Svátek všech druhů zmrzliny. A nenaleznete zde pouze zmr‑
zliny (ať už typu gelato, točené, jogurtové, ice rolly, sorbety, 
speciální – veganské, bio apod.) či nanuky… Festival pro celou 
rodinu přinese zábavu pro děti i dospělé, množství soutěží 
a ochutnávek.

Magické vikýře PLAY
 do 30. 6.   Malostranská beseda; Malostranské nám. 35, 

Praha 1 – Malá Strana  www.malostranska -beseda.cz
Na výstavě se stanete aktivními spolutvůrci expozice, které se 
můžete dotýkat, hrát si s ní a dokonce ji přímo měnit. Koncepce 
vytváří imaginativní prostor pro všechny smysly, otevřený všem 
bez rozdílu věku. Expozice se snaží rozvíjet imaginaci a fantazii 
prostřednictvím interaktivních nástrojových objektů.

Brick Republic 2017
 do 30. 6.   PVA Letňany; Beranových 667, Praha 9 – Letňany 

 www.brick -republic.cz
Modely českých hradů a zámků z LEGO kostek, stavby filmo‑
vého světa, pohyblivý zábavní park, animační program a mnoho 
dalšího z této oblíbené stavebnice včetně hracího koutku je při‑
praveno pro vás i vaše děti.

Hrr na ně! Husité na Vítkově
 15. 7.   Vítkov; Praha 3 – Žižkov  www.praha3.cz

Vyrazte si se svými dětmi osvěžit znalosti o středověku. Čekají 
na vás rytířská klání, kejklířská vystoupení, střílení z luku a kuše 
nebo dětské dobové hry.

Herna Merkur
 stálá expozice   Národní technické muzeum;  

Kostelní 42, Praha 7 – Holešovice  www.ntm.cz
Nová herna pro děti, kde mohou rozvinout svoji fantazii a tech‑
nické dovednosti s českou stavebnicí Merkur, díky které nositel 
Nobelovy ceny Otto Wichterle vynalezl způsob výroby měkkých 
kontaktních čoček. Inspiraci pro vznik dalších vynálezů podnítí 
i vystavené exponáty s hornickou a hutnickou tematikou.

Výtvarné umění

Aj Wej ‑wej: Zákon cesty
 do 7. 1. 2018   Národní galerie v Praze – Veletržní palác; Dukelských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice  www.ngprague.cz

„Není žádná uprchlická krize, jen krize lidstva…“, říká současný čínský umělec Aj Wej -wej, který se ve svém díle v posledních dvou letech zamě‑
řuje téměř výhradně na obhajobu lidských práv migrantů. Jeho zatím největší dílo Zákon cesty má podobu obrovského nafukovacího člunu 
s nadživotními postavami uprchlíků. Doplňuje ho velká skleněná koule, v níž se nadpřirozeně působící objekt odráží. Umělec do díla promítl 
svůj zážitek, kdy se před více než rokem ocitl na jednom takovém člunu po uprchlících zcela sám. Výstavu doplňuje výběr Aj Wej ‑wejových 
starších děl a instalací, k nimž patří portrét aktů vyvlastnění a vysídlení nazvaný Laundromat (2016); umělcův pokus o autoportrét z domácího 
vězení S květinami (2013–2015); instalace zamýšlející se nad minulostí a její schopností vyzařovat do budoucnosti Cestující světlo (2007) 
a památník více než pěti tisícům dětí, které zahynuly během ničivého zemětřesení v čínské provincii S’‑čchuan Hadí strop (2009).
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