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Petřín – vrch plný památek i přírodních zajímavostí

Dobře schovaná oáza
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Kdy jste naposledy byli na Petříně? Léto vypuklo, dlouhé a teplé dny a večery pokračují. My, kdo ještě nejedeme na dovolenou někam dál, můžeme využít současného
klidnějšího období a po práci či o víkendech se toulat po Praze. Vrch Petřín – kdysi
německy zvaný Laurenziberg – tvoří neodmyslitelný kontrast k protějším Hradčanům.
Výhledy odtud jsou jedinečné, a tak zavítejme do stínu jeho stromů či na známé vyhlídky. Ty nejkrásnější jsou z míst pod Strahovským klášterem – a ovšem z Petřínské
rozhledny.
Kdyby rozhledna mohla vyprávět, vy
318 m. n. m. Byla vystavěna pro Zemskou
slechli bychom si nespočet zajímavých pří
jubilejní výstavu na podnět zakladatelů Klu
běhů z dob, kdy pod ní korzovali Pražané
bu českých turistů Dr. Viléma Kurze a arch.
obdivující stavbu nové lanovky, či směřují
Vratislava Pasovského, autory konstruk
cí po procházce do vyhlášené restaurace
ce byli Ing. František Prášil a Ing. Julius
Nebozízek. (Sem ještě naši rodiče chodili
Souček z Českomoravské strojírny. Stavba
na bramborový salát s řízkem za 10 Kčs.)
trvala pouhých 5 měsíců. Rozhledna má zá
Ostatně není od věci prohlédnout si dobo
klady hluboké 11 metrů, ocelová konstruk
vé fotografie, obrázky, plány a další zají
ce se tyčí do výše 63,5 metrů. Obtáčejí ji
mavé artefakty, které se k minulosti Petřína
dvě točitá schodiště s 299 schody – nahoru
vztahují. Najdeme je v suterénu rozhledny,
a dolů – můžete si přepočítat. Nebo jet vý
v malé expozici. Historické plány ukazují,
tahem v tubusu uprostřed. Výhledy z obou
po jakých petřínských stezkách přicházeli
plošin rozhledny jsou neopakovatelné.

první návštěvníci rozhledny, díky vystave
nému dobovému oblečení si pak můžeme
udělat představu o stylu oblékání a vyba
vení Pražanů i návštěvníků Prahy v posled
ních desetiletích „dlouhého“ 19. století.
Petřínská rozhledna shlíží nad Prahu
už od roku 1891, napřesrok jí tedy bude
130 let. Elegantní kráska však nestárne –
tak jako její předobraz, mnohem vyšší Eiffe
lovka. Ta naše „malá“ má ale před Eiffelkou
náskok v nadmořské výšce vrchu Petřína,
PLACENÁ INZERCE

Mezi roky 1953–1992 sloužila rozhledna
také jako televizní vysílač.
Při návštěvě Petřína se nezapomeňte po
dívat i na místa, kde se kdysi lámala opuka,
z níž byla pak postavena řada nejstarších
staveb v Praze, či kde se dolovaly různé
rudy. Odkud má vrch svůj český název?
Dostal jej prý – již podle Kosmase – z latin
ského „petris“, tedy skála. Na Petříně také
bývalo popraviště. Krom těchto míst svahy
Petřína ukrývají i přírodní zajímavosti. Roste

tu pestré společenství rostlin i stromů, žije
množství živočichů (zajíci, koroptve, ježci,
ale i vzácní velebrouci roháči obecní nebo
noční hlodavec plch velký) a je tu hned ně
kolik pramenů a studánek (Petřínka v Se
minářské zahradě, Kaštanka ve Strahovské
zahradě či Pramen Nicholase Wintona pod
Strahovem). A když jsme u petřínských
sadů, za zmínku stojí i to, že ve zdejších sa
dech pracoval a rád, slavný cestovatel Jiří
Hanzelka, když na dlouhou dobu po roce
1968 upadl v nemilost mocných. Nahoře
u hvězdárny, která stojí za samostatnou ná
vštěvu, je i voňavá Květná zahrada.
Kam ještě dobře zabloudit
V těsném sousedství Petřínské rozhledny
stojí další kulturní památka ze stejného ob
dobí, zrcadlové bludiště. I tato stavba byla
původně zbudována kvůli Jubilejní zem
ské výstavě 1891, a sloužila jako pavilon
Klubu českých turistů. Původně stál blíz

ko Průmyslového paláce, po dvou letech
byl přemístěn na Petřín. Dřevěná budova
podle projektu architekta Wiehla je poku
sem o vytvoření podoby někdejší gotické
vyšehradské brány zvané Špička, postave
né ve druhé polovině 14. století Karlem IV.
Budova bludiště je zároveň dokladem
představ o gotickém stavebnictví na konci
19. století. Postavil je pražský tesařský mi
str Matěj Bílek. V prostředním sále najdeme
diorama znázorňující boj Pražanů se Švédy
na Karlově mostě roku 1648. (Ano, té udá
losti, která dala příčinu stavbě Mariánské
ho sloupu na Staroměstském náměstí jako
poděkování za to, že se Švédové nedostali
do Starého Města a Prahu tudíž nedobyli.)
Nezvyklá kombinace trojrozměrné scény
s malbou Hradčan na pozadí je dílem bratrů
Adolfa a Karla Liebscherových a Vojtěcha
Bartoňka. Levá místnost objektu byla v roce
1911 vybavena různě vypouklými a vydutý
mi zrcadly a vznikla tzv. síň smíchu. V pravé
části pak vzniklo s pomocí rovných zrcadel
bludiště. Magii odrážejícího se světla, zdání
stovek otevřených dveří do pohádky, kte
rá nekončí, můžete vyzkoušet sami nebo
s potomky. Zážitek z petřínského bloudění
– nejen v bludišti, ale i po svazích zeleného
vrchu s tisíciletou pamětí pražské historie –
je tu pro každého.
Martina Fialková

Nebyl jsem sám, kdo se v posledních
letech ve fejetonech, sloupcích, ko
mentářích či podobných novinářských
žánrech zamýšlel nad soudobým feno
ménem „masové“ návštěvnosti (turistiky)
a její neudržitelnosti. Míním tedy takovou
návštěvnost, kdy se objekt či lokalita
doslova utápí pod těly turistů, četné při
družené stánky a atrakce jsou v neúpros
ném celodenním obležení a nad vším se
vznáší neutichající halasný hluk z repro
duktorů.
Abstrahuji teď od lákadel jako Benát
ky, Makarská riviéra či Paříž. I tak nevím
proč, když naše malá, krásná, zemička
má dlouhodobě de facto stále stejný po
čet obyvatel, se najednou ve vybraných
místech najde tolik zájemců o procházku
či prohlídku. A to nemluvím o jistém „ab
stinenčním příznaku“, který se logicky po
měsících doma – po koronavirové karan
téně – objevil. Ani o památných místech
pod hlavičkou UNESCO, která objíždějí
(nebo zase záhy budou) autobusy asij
ských turistů.
Jako příklad uvedu třeba klasické čes
ké sjíždění řek. Rád jsem na vodu jez
díval, sjel jsem asi všechny větší české
toky. Ale dnes, když vidím ta „parkoviště“
na Vltavě mezi Rožmberkem a Českým
Krumlovem či podobná na Lužnici, bych
se do toho už asi nepustil. I na hory rád
jezdím. Ale do Pece nebo do Špindlu se
raději podívám zjara či na podzim pěš
ky. A když v zimě, tak jen zdálky – shora
z hřebenů, z běžkařské trati. Tam je o po
znání menší nátřesk a příjemnější klima.
Je dobře, že Češi poznávají svou rod
nou hroudu. Díky výše zmíněným okol
nostem asi letos budou poznávat více.
Ale co stojí za tím, že je všude plno, že
všichni jezdí na vodu, na kola, na lyže,
plují po nádržích na lodích? Asi to bude
proto, že se máme lépe a lépe, byť si to
málokdo přizná. Spíše žehráme na ne
dostatky, než abychom paušálně chválili,
jako to dělají Američané. Nic proti, jsme,
jací jsme.
Našel jsem loni na podzim krásné,
dosud „nepřeplněné“ místečko plné
historie, na dosah od Prahy, v hezké kra
jině, s možností procházek pro odrostlé
turisty i rodinky s dětmi. Jen teď nevím,
zda mám prozradit, nebo raději ne. Aby
mne majitelé pak nekamenovali. Risknu
to. Pozor však: není tam (zatím) ani při
družená „kolotočářská“ produkce, ani
stánky s buřty, ani řvoucí reprobedny.
Jen klid, staré stromy a mezi nimi krásné
torzo zámku – tvrze. To místo se zove Tu
choraz. Více nenapovím, aby se i z této
dobře schované oázy nestalo masové
shromaždiště. Kdo najdete, pozdravuj
te příjemné majitele, kteří se o památku
i návštěvníky krásně a s láskou starají.
Hezké léto, v Tuchorazi i jinde!
Ondřej Sedláček

(foto J. Sládeček a archiv Muzea hl. m. Prahy)
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Obchod Tchibo v Havelské ulici opět otevřen
Od konce dubna je obchod Tchibo v samotném centru Prahy opět v provozu.
Prodejnu naleznete na rohu ulic Havelská a Melantrichova. Obchod s téměř
dvojnásobnou velikostí oproti standardním prodejnám Tchibo v obchodních
centrech je výjimečný novými designovými a funkčními prvky, rozšířenou nabídkou občerstvení, speciálními nápoji
z kávy či stylem prezentace zboží.
V této vlajkové prodejně o velikosti 191 m2
je výrazně posílena kavárenská část, v rám
ci které je k dispozici 20 míst k sezení. Navíc
budete mít na posezení u kávy větší klid, je
likož prostor kavárenské části je od zbytku
obchodu opticky oddělen. O hladký chod
kávového baru se místo jedné baristky sta
rají hned dvě. Kromě sezónních kávových
specialit nabízíme také kávovou limonádu
Mazagrande, kávu typu cold brew a na čes
kém trhu stále unikátní, přes speciální pípu
servírovanou kávu Nitro Cold Brew. Ta je
jemně obohacena dusíkem, který kávu
nakypří, mikroskopické bublinky ještě více
zjemní její texturu, vytvoří bohatou pěnu
a pro kávu unikátní lavinový efekt, spojova
ný dosud spíše s oblastí tmavých piv.
Důvod zastavit se pak budete mít každý
týden, jelikož zde vždy najdete novou té
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matickou kolekci spotřebního zboží. Pokud
jste příznivci online nakupování, bude se
vám nový obchod také hodit, jelikož slouží
jako tzv. pick-up point, tedy místo, kam si
můžete vybrané zboží nechat zdarma do
ručit, na místě si jej prohlédnout, vyzkoušet
a následně odnést domů. Nově naleznete
kolekci dárkového zboží s tématem Prahy.






Těšíme se tedy na viděnou v Tchibo
v Havelské!
–PR–

Ústřední jatka hl. m. Prahy (nynější
budova Pražské tržnice) – 125 let
5. 7. 1880 * Jan Kubelík, houslista a
skladatel († 5. 12. 1940) – 140 let
7. 7. 1655 * Kryštof Dientzenhofer,
barokní stavitel a architekt, činný
v Čechách, otec Kiliána Ignáce Dien
tzenhofera († 20. 6. 1722) – 365 let
14. 7. 1910 * Helena Šmahelová,
spisovatelka († 5. 11. 1997) – 110 let
1. 8. 1555 * Edward Kelly, anglický
alchymista, činný též na pražském
dvoře Rudolfa II. († mezi 1594
a 1597) – 465 let
5. 8. 1845 + Magdalena Dobromila
Rettigová, národní buditelka,
spisovatelka, kuchařka
(* 31. 1. 1785) – 175 let
8. 8. 1900 + Emil Škoda, technik
a podnikatel, zakladatel Škodových
závodů v Plzni
(* 19. 11. 1839) – 120 let
15. 8. 1695 se poprvé rozezněla
zvonková hra Lorety v Praze – 325 let
24. 8. 1885 * Václav Špála, malíř
(† 13. 5. 1946) – 135 let
26. 8. 1865 zahájena pravidelná
paroplavba v Praze na Vltavě s kole
sovým parníkem Praha – 155 let
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Marek Mejstřík – fotograf lesníkem nebo lesník fotografem?
Od mala se toulá rád po lese. Nejprve sám, později s foťákem. Někdy také s maskovací
sítí. Láska k lesu ho vedla jasným směrem už od maturity. Výsledkem byla Česká zemědělská univerzita v Praze v Suchdole, obor Lesní inženýrství na Fakultě lesnické a
dřevařské. Teď pokračuje na doktorandském studiu v oboru Biologie lesa a uvažuje co
dál. Jít do lesnické praxe nebo zůstat u vědy? U čeho ale zůstane zcela jistě, je jasné.
Fotografování volně žijících zvířat v českých lesích a také jinde v přírodě. A tou je i ta
pražská, ze které také vyzískal už pěknou řádku unikátních fotografií. Bleskurychlí
ledňáčci v letu nebo čerstvě vylíhlá soví mláďata budí úsměv a zájem snad u každého.
S fotografiemi Marka Mejstříka se můžete setkat v časopisech Svět myslivosti, Lesnická práce, Naše příroda, Příroda. Také na několika naučných tabulích kolem Labe,
objevily se už i na řadě soutěží či výstav, byly z nich sestaveny krásné kalendáře, mohou být součástí interiéru jako obrazy. Co za tou vášní vězí a proč je dobré mapovat
přírodu nejen vědecky, ale i fotograficky?
Marku, vzpomeneš si ještě, jak se
u tebe vášeň fotit les a všechno, co
v něm žije a roste, probudila?
K přírodě jsem měl blízko už od malička.
Svým prvním kompaktním foťákem jsem
začínal fotit na chatě na Křivoklátsku, kam
i dnes stále jezdím. Na začátku mě nejvíc
bavilo fotit rostliny a motýly. Pamatuju si,
že jednou jsem našel housenku, která se
mi doma pak zakuklila. Na gymnáziu jsme
měli na biologii učitele, nadšence do motý
lů, který ji určil jako bourovce ostružiníko
vého a já z toho byl úplně nadšený. Začal
jsem si postupně dělat fotosbírku hmyzu
i rostlin, určoval jsem je a učil se pozná
vat. Příroda mě začala fascinovat a její po
znávání mě bavilo čím dál víc. Snažil jsem
se zachycovat momenty ze života volně
žijících zvířat, ale zezačátku to nebylo leh
ké. Dodnes si pamatuju své první setkání
s muflony, bylo mi asi deset a ještě jsem
ani neměl foťák. Šel jsem po zarostlé lesní
cestě a přede mnou z tmavé houštiny vy
běhla muflonka s muflončetem. Pokračoval
jsem dál, ale v houštině se najednou zvedlo
asi padesátihlavé stádo muflonů. Úplně se
třásla zem a s ní se roztřásla i moje kolena.
Další den jsem se znovu vydal k té houštině
a trochu se bál, tak jsem pro jistotu vyle
zl na strom a bečel jsem na ně, jestli zase
nevylezou.
Fotíš nepřetržitě od svých 14 let. To
musí být tisíce hodin strávených v lese.

Tuším, že na takové záběry, jako jsou ty
tvoje – jezevci u nory, jelení nebo mufloní říje, krmení mladých datlů se někdy
i dlouho čeká?
Na focení ve volné přírodě je trochu oše
metné a zároveň krásné, že člověk nikdy
nemá jistotu, že něco vyfotí. Nefotím v obo
rách, ani ochočená zvířata, takže když se
mi něco povede, je za tím často spousta
hodin a dní strávených hledáním, čekáním
a neúspěšnými pokusy. U focení méně
běžných druhů je vždycky nejtěžší najít lo
kalitu, kde žijí, případně přímo jejich hnízdo,
dutinu, noru. Pak už jen stačí mít dostatek
trpělivosti, zamaskovat se a čekat na správ
ný moment. Často chodím několik týdnů
po lesích a nepřinesu si jedinou pořádnou
fotku a jindy se toho během jednoho dne
seběhne tolik, že člověk neví, co dřív. Třeba
loni jsem se na Slovensku několikrát snažil
nafotit volně žijící medvědy, ale pořád jsem
neměl štěstí. Pak jsem v červenci vyrazil na
pár dní do dolin Velké Fatry a medvěda jsem
potkal každý den. Spal jsem pod širákem,
ze spacáku pozoroval jeleny vycházející
na pastvu a měl jsem krásný pocit, že jsem
toho všeho součástí. Jednou mi při čekání
na horní hranici lesa přišel dokonce i vlk, a
to jsou pak setkání, na která se nezapome
ne. Zkrátka, když člověk vydrží a nenechá
se odradit prvotními neúspěchy, příroda mu
poodhalí svá tajemství. Tyto zážitky jsou ve
finále mnohem cennější než jakákoliv fotka.

Spotřebitelská poradna časopisu dTest
DOTAZ: Na internetu jsem četl, že fyzic
ká osoba musí zdanit příjem přesahující
15 tisíc korun za rok. Můžu dát dceři jako
svatební dar více než 15 tisíc korun, aniž by
tento dar musela zdanit? Můj selský rozum
se odmítá ztotožnit s tím, že by dcera muse
la dary od rodičů danit.
ODPOVĚĎ: Povinnost hradit darovací daň
je obsažena v zákoně o daních z příjmu.
Daňové přiznání je povinen podat každý,
jehož roční příjmy, které jsou předmětem
daně z příjmů fyzických osob, přesáhly
15 tisíc korun. Existují ale výjimky, kdy není
povinnost daň odvádět. Jednou z nich jsou
takzvané bezúplatné příjmy v linii přímé.
Dcera proto daň ze svatebního daru odvá
dět nebude.
DOTAZ: Koupila jsem si přes internetový
obchod oblečení ve slevě. Po rozbalení
jsem zjistila, že se mi nelíbí. Jak je to prosím
s poštovným? Musí mi ho e-shop zaplatit,

Maršálkův test
Potřebujete PET lahev. Do ní naberete
vodu, u které potřebujete zjistit, jestli v ní
plavou řasy nebo sinice. Naplníte, necháte
dvacet minut odstát. Když se vytvoří prou
žek u hladiny, jsou to sinice, když zelené
zůstane všude, jsou to řasy.
Sinice jsou špatné. V nich se nekoupejte,
obsahují toxiny, můžete z nich mít v lepším
případě vyrážku, v horším případě i něco
horšího.
Pokusu s PET lahví se říká Maršálkův test.
PLACENÁ INZERCE

když ruším celou objednáv
ku? Spočítám-li si, kolik by
mě stálo poštovné, nevím,
zda se mi vrácení zboží vy
platí.
ODPOVĚĎ: Prodejce má
povinnost vám vrátit peníze
za zboží a také za nejlevnější
nabízené poštovné uhraze
né za jeho doručení. Osobní vyzvednutí se
sem nepočítá. Proto i když prodejce nabízí
osobní vyzvednutí i doručení přepravní spo
lečností, musí uhradit nejlevnější přepravu.
Poštovné za vrácení zboží však musíte platit
vy. Prodejce ho musí proplatit pouze v situ
aci, kdy vás předem o povinnosti nést tyto
náklady neinformoval nebo se sám k hraze
ní zavázal. Informaci mívají prodejci zpravi
dla ve svých obchodních podmínkách.
Kontaktovat můžete i poradenskou linku
časopisu dTest – tel.: 299 149 009

EKORUBRIKA
Je jednoduchý. Ale můžete si život udělat
ještě jednodušší a nelézt do vody, která se
vám zdá špinavá a zelená. Je to často vidět
pouhým okem a nemusíte dvacet minut
koukat na PET lahev.
Taky se můžete předem, z klidu domova,
podívat na web na přehled koupacích míst.
Naťukejte si www.koupacivody.cz a rychle
zjistíte, jestli místo, kam se chcete jít kou
pat, je koupací nebo nekoupací.
Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Kromě focení jsi ale strávil další tisíce
hodin v lesích po celé Evropě, a dokonce
i v Africe a Asii, při plnění úkolů v rámci
různých mezinárodních projektů. Na ty
tě vysílá tvoje fakulta. Které země a jaké
lesy to byly a co ty projekty mají splnit?
Studuji na katedře ekologie lesa, se kte
rou jezdíme každý rok sbírat data do ev
ropských primárních horských lesů, tedy
do míst, která po staletí nejsou ovlivněna
činností člověka. Jedná se o velký mezi

národní projekt REMOTE Primary Forests.
Jeho cílem je získat informace o dynamice
vývoje a struktuře přirozených horských
lesů bez lidských zásahů. Jsou to často
těžko dostupně horské doliny, daleko od
cest. Máme tam založené zkusné plochy,
které pravidelně přeměřujeme. Získané in
formace umožní lépe pochopit, jak prale
sovité lesní ekosystémy fungují a získané
poznatky se pak dají využít i v praxi, při
hospodaření v lesích přírodě blízkým způ
sobem, který podporuje biodiverzitu i řadu
ekologických funkcí.
Mimo Evropu jsem byl i na výjezdu ve
východním Rusku, což byl projekt ve spo
lupráci s Botanickým ústavem AV ČR. Tam
jsme odebírali ze stromů vývrty pro zjištění
vlivu tajfunů na tamní porosty. V roce 2018
jsme pak s jedním kamarádem byli na měsíc
v Kamerunu. V oblasti aktivní sopky Mount
Cameroon (4095 m. n. m) ve stejnojmen

ném národním parku jsme instalovali den
drometry (zaznamenávají přírůsty stromů) a
stahovali data z dříve nainstalovaných čidel
měřících srážky, vlhkost a teplotu půdy i po
rostu nebo přírůsty jednotlivých dřevin.
Máš tedy možnost srovnat péči o lesy
a jejich stav u nás a v těchto různých
zemích? A kromě nich taky ve Švédsku,
kde jsi strávil rok na univerzitě v Umeå
v rámci programu Erasmus?
To je asi na delší povídání. Každá země
má svá specifika a své problémy. U nás je
ve většině hospodářských lesů upřednost
něna produkční funkce, takže se často na
nevhodných stanovištích pěstují monokul
tury dřevin jako je smrk či borovice, s cílem
dosažení co největší produkce. V posled
ních letech jsme tak svědky velkoplošných
rozpadů těchto porostů, které jsou na rozdíl
od strukturně a druhově pestrých lesů velmi
náchylné vůči klimatickým výkyvům a dal
ším biotickým činitelům. Ve spojitosti s Af
rikou i Asií se často mluví o kácení pralesů
a jejich nahrazování plantážemi, což má
devastační účinky pro celý ekosystém. Ale
i v Evropě dochází k ilegálním těžbám lesů.
Příkladem může být Rumunsko, které má
hned po Rusku největší zásobou panen
ských lesů v Evropě. Strukturně i druhově
bohaté přirozené lesy se tam vyvíjí stovky
let. Je v nich plno mrtvého dřeva, zadržují
velké množství uhlíku i vody. Ale kvůli ilegál
ní těžbě na místě takto vzácných lesů vzni
kají rozsáhlé holoseče. I kdyby byly opět
zalesněny, bude trvat velmi dlouho, než se
les vrátí do původního stavu. S ohledem na
stále častější sucha v posledních letech je
otázka zadržování vody v krajině opravdu
aktuální. Vzhledem k tomu, že hospodář
ské monokultury zdaleka nemají takovou
schopnost zadržovat vodu jako lesy přiro
zené, měl by se začít klást mnohem větší
důraz na mimoprodukční funkce lesa a
podporovat druhově i strukturně pestré ne
stejnověké lesy.
Přeskočme ale z těch „velkých“, až globálních parametrů zpátky do české příro-

dy a k našemu nejbližšímu okolí. Nedávná koronavirová pauza přiměla spoustu
lidí včetně tebe odreagovat se v městské
přírodě. A  mnozí s překvapením zjistili,
jak je zajímavá a pestrá. Co jsi zjistil ty?
V Praze studuji už spoustu let, takže když
není čas jet někam dál, občas zajdu s foťá
kem jen po pražské „divočině“. Letos jsem
se jí věnoval kvůli téhle pauze ještě častěji a
samotného mě často překvapí, jaké pěkné
lokality a druhy se dají v Praze najít. Zvlášť
na jaře, kdy příroda ožívá a všude se rodí
nová generace potomků, jsem pomalu
nevěděl kam dřív. Fotil jsem krmení datlů,
strakapoudů, morčáky velké s čerstvě na
rozenými potomky, mláďata lysek, kalouse
ušaté, puštíky, na několika lokalitách jsem
našel hnízdící ledňáčky. A to všechno v růz
ných parcích či menších lesících, kde chodí
každý den spousta lidí. Tyto druhy se nauči
ly žít v bezprostřední blízkosti člověka, a jak
jsem vypozoroval, tak se jim bez problémů
daří vyvádět mladé. Žije zde i řada druhů,
které by možná mnoho lidí považovalo za
vzácné. Stačí se jen pořádně dívat kolem
sebe.
Co bys chtěl svým fotoaparátem „ulovit“ v nejbližší době? A plány na léto?
Mým největším snem je vyfotit ve volné
přírodě rysa. Ale to se nedá plánovat. Budu
se snažit co nejčastěji jezdit na místa, kde
rysi žijí, a pak už nezbývá než doufat, že
se mi ten tajemný duch lesa jednou ukáže.
A v létě bych rád opět vyrazil na Slovensko
fotit medvědy, tak uvidíme, jestli se podaří
nějaké pěkné setkání jako loni.
Nejvíc plánů jsem měl hlavně na jaro
a musím říct, že většina se mi jich povedla
uskutečnit. Kromě těch druhů, které jsem
fotil v Praze, se mi konečně povedlo nafotit
malá liščata, jezevce, tok tetřívků v Kruš
ných horách, slavíky modráčky, jeřáby, ně
kolik druhů sov a řadu dalších druhů ptáků.
Takže letos si zatím nemůžu stěžovat.
Martina Fialková
Rozhovor v delším znění vč. fotografií
autora na www.listyprahy1.cz

Kulturní léto na výstavišti v Letňanech
Premiérový ročník projektu Prague Kemp
Letňany od 13. června až do 21. srpna
2020 propojí široké spektrum uměleckých činností a žánrů v jeden celek.
Nabídne tak návštěvníkům zajímavý pro
gram plný hudebních vystoupení a dalších
událostí a aktivit. Díky umístění akcí pod
širé nebe mohou organizátoři v souvislosti
s nařízeními vlády zajistit co nejlepší pod
mínky a vždy od úterý do neděle si návštěv
níci budou moci naplno vychutnat různé
kulturní zážitky.
Vystoupení zde budou mít nejen hvězdné
kapely české hudební scény, jako je Olym
pic, Arakain, Rybičky 48 nebo Visací zámek,
ale i například hudebník Michal David nebo
zpěvák a moderátor Leoš Mareš. Mezi další
zpěváky, kteří se zde představí, patří třeba

David Stypka, držitel ceny Anděl v kategorii
interpret roku, nebo česká zpěvačka Debbi,
která obdržela stejné ocenění za skladbu
roku a jako sólová interpretka. Své umění
předvedou v sobotu 1. srpna i smyčce Praž
ského filmového orchestru, v jejichž reper
toáru nechybí například skladby ze snímků
Star Wars a Pán Prstenů nebo ze seriálu Hra
o trůny. O zábavné divadelní zážitky se pak
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V Citadele letos filmujeme, tančíme a hra
jeme divadlo! Studio Citadela opět otevírá
prázdninové kempy plné imaginace, zážit
ků a originální tvorby v historickém středu
Prahy. Pro děti od 7 do 13 let. Tábory lekto
rují profesionální tvůrci.
Malé skupiny do 10 dětí. Dodržujeme ne
zbytná hygienická opatření v rámci pande
mických omezení.
• Filmový tábor 13. až 17. 7. 2020.
• Divadelní tábor 27. až 31. 7. 2020.
• Divadelně-taneční tábor (pro holky
i kluky) 17. až 21. 8. 2020.

Přihlášky a dotazy: tel. 602 463 664 nebo
produkce@studiocitadela.cz
Informace: www.studiocitadela.cz (tábory)

Novinky z Nakladatelství
Agentura KRIGL
www.krigl.cz, vladimir@krigl.cz, 776 046 458
Andělský HERBÁŘ. Kouzelné rostliny

Iva Hoňková (222 Kč)
Kniha obsahuje mnoho pohád
kových příběhů andělky Lucin
ky, čertíka Toníka a jejich přátel,
kteří děti seznámí rostlinkami,
které najdou v průběhu celého
roku na loukách, v parcích a za
hrádkách. Je zaměřena hlavně
na staré tradice, zvyky, obyčeje
a pověsti. Součástí jsou i pra
covní listy, do kterých si děti
mohou nalepit, namalovat či jinak výtvarně ztvárnit
jednotlivé kytičky, popřípadě vlepit fotografii.

Miška a Mišulka

Miroslava Maděrová, Petra Šolcová (188 Kč)
Něžný příběh medvědí rodinky
provede děti lesem a seznámí
je s různými zvířátky. V každé
kapitole najdou nenápadné po
učení a také radost z pomoci
druhým. S malým Miškou bu
dou v knížce putovat jeho napí
navou cestou domů za mamin
kou a sestřičkou Mišulkou.

postará hra Příště ho zabiju sám! Raye Coo
neyho, kterou herci uvedou v neděli 19. čer
vence od 20.00 hodin. V této bláznivé de
tektivní komedii se diváci přesvědčí o tom,
co všechno může způsobit taková nevěra
a jedna „znebespadlá“ mrtvola. Děj hry se
odehrává v luxusním londýnském hotelu
Westminster a přináší velké množství bláz
nivých situací, nedorozumění a především
humorných dialogů.
Na výstavišti je připravena velká stage
s LED rozjížděcí stěnou, organizátoři festi
valu si dali záležet na vysoce kvalitní zvu
kové technice a na místě jsou také stánky
s občerstvením. Kapacita osob a případná
další omezení se mohou měnit v závislosti
na aktuálních vládních nařízeních.
Martina Janoušková

Oprava žaluzií – výměna vodících lanek,
nové žaluzie na špaletová okna, seřízení
plastových oken a bal. dveří, sítě proti hmyzu.
Tel.:733 720 950, zdenek.janci@email.cz
Vyměním hezkou bezbariérovou
garsonku (1+kk) s terasou za větší byt
nebo dům v Praze. Doplatek dohodou.
Tel.: 775 693 802
Sídlo pro s. r. o., OSVČ v Praze
od 149 Kč/měsíc, tel.: 728 991 247
www.SidloproFirmuPraha.cz

Čím chci být, až vyrostu

Jan Zíma, Milada Kudrnová 188 Kč
Knížka přístupnou formou
básniček seznamuje děti se
zajímavostmi různých řemesel
a povolání, umožňuje sledo
vat a rozvíjet jejich specifické
zájmy, schopnosti a doved
nosti, a může usnadnit i poz
dější volbu povolání. K tomu
slouží i otázky za každým tex
tem. Vedou k zamyšlení nad
tím, čemu by se děti chtěly věnovat v budoucnosti
a v kterém zaměstnání by našly zalíbení.

Valmez Forever

Zdena Koláček 188 Kč
Od deseti ke dvaceti pěti, od zá
kladní školy po vojnu, od polovi
ny 60. let do roku 1981 – nesne
sitelná tíha dospívání v době, kdy
všechno stálo za hovno kromě
holek, hudby a chlastu.
Autor se v knize vrací do svého
dětství a mládí, které prožil v rod
ném městě v 60. a 70. letech, kdy
dlouhé vlasy a modré džíny neby
ly pro tehdejší mládež jen módní
záležitostí, ale především projevem generačního
vzdoru a nesounáležitosti s panujícími poměry.
Kniha je určena výhradně dospělým čtenářům.
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Muzeum slivovice R. Jelínek v Praze
Slivovice je ušlechtilý alkoholický nápoj, který se po staletí vyrábí zejména
ve střední a východní Evropě. Pro Čechy
i Moravu je natolik typická, že ji bez nadsázky můžeme nazvat národním nápojem a exportním stříbrem.

V Muzeu slivovice R. JELÍNEK máte jedinečnou možnost odhalit její příběh. Těšit
se můžete na zajímavé projekce, reálné
exponáty i na exkluzivní 5D show s virtuální realitou. Nová interaktivní výstava
vám poskytne nezapomenutelný zážitek
ze světa výroby ovocných destilátů včetně
historie páleničářství ve Vizovicích na Valašsku. Na závěr prohlídky vás bude čekat
ochutnávka tří ovocných pálenek R. JELÍNEK a tří typických valašských jedno-

hubek. Vstupenky si můžete koupit přímo v muzeu nebo na webových stránkách
www.muzeumslivovice.cz.
Ve stylovém degustačním baru na Malé
Straně s atmosférou moderního Valašska
můžete ochutnat kompletní sortiment likérky R. JELÍNEK. Místo je ideální pro setkání
s přáteli i rodinnou oslavu.
Všechny ovocné destiláty i další vizovické produkty jako pravá švestková povidla,
švestkový čaj, sušené švestky poté zakoupíte v příjemném prostředí prodejny. Otevřeno je každý den!

Exkluzivní 5D zážitek s vůní slivovice
U Lužického semináře 116, Praha 1
Tel.: 724 814 034
info@muzeumslivovice.cz
www.muzeumslivovice.cz

-PR-

Záchrana Febiofestu – staň se #FebioHero
Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest musel být, stejně jako mnoho dalších kulturních akcí, kvůli koronavirové
situaci v původním březnovém termínu
zrušen. Organizátoři se ovšem nevzdali a rozhodli se ročník 2020 i přes velké komplikace uskutečnit, tentokrát výjimečně na podzim.
Ve dnech 18. až 25. září 2020 se proto bude
konat již 27. ročník přehlídky té nejzajímavější světové kinematografie. Protože však
přesunem termínu organizátorům vznikly
nevratné ztráty v podobě tisíců vytištěných
programů, tiskových materiálů, billboardů a dalších nákladů, rozhodli se zajímavým způsobem požádat veřejnost o finanční podporu.
Jak často má člověk možnost stát se hrdinou svého oblíbeného festivalu? Febiofest představuje zajímavou světovou kinematografii již od roku 1993, zároveň také
vyhledává a podporuje talentované začínající tvůrce. Primárně je zaměřen na celovečerní snímky, nabízí ale i bohatý doprovodný program například ve formě soutěží
nebo návštěv známých hostů. Podpořit tento festival a zároveň získat zajímavé odměny mají teď šanci všichni pomocí kampaně, kterou festival spustil na platformě

Hithit.com. Na stránkách projektu Zachraň
MFF Praha – Febiofest, staň se FebioHero
si může každý vybrat menší či větší výši příspěvku, kterým projekt podpoří, a zároveň
také odměnu, kterou za to získá.
Mezi nejzajímavější odměny pro filmové
fanoušky patří například Febiofest zápisník
s osobním vzkazem herců Dejvického divadla, designové oblečení a další předměty jako třeba roušky ze speciální FebioHero
kolekce, pozvání na slavnostní zahájení festivalu pro dvě osoby, jedinečný vizuál pokřtěný Ivou Janžurovou s podpisy osobností a týmu Febiofestu nebo kafe s ředitelem
či uměleckou ředitelkou festivalu. Všechny
odměny také zahrnují virtuální poděkování
organizátorů na stránkách festivalu. Odkaz
na projekt je možné najít na stránkách festivalu www.febiofest.cz nebo přímo na příspěvkové platformě www.hithit.com.
Martina Janoušková

Národní třída 28, Praha 1
www.evald.cz
221 105 225

ČERVENEC
1 3Bobule
1. Země medu
2. BIO SENIOR #jsemtady
2. SEVERSKÝ FILMOVÝ ČTVRTEK Optimistky
2. Emma
3. Země medu
3. TADY VARY Než skončí léto
4. Země medu
4. TADY VARY Jalda, noc odpuštění
4. TADY VARY Luxor
5. V síti
5. TADY VARY Mogul Mauglí
5. TADY VARY Jsme jedné krve
6. TADY VARY Kubrick o Kubrickovi
6. TADY VARY Ema
7. BIO SENIOR Země medu
7. TADY VARY Proxima
7. TADY VARY Zlovolné historky z předměstí
8. TADY VARY Teplouš
8. TADY VARY Meky

18.00
20.30
14.30
18.00
20.30
18.00
20.00
15.00
17.00
20.00
14.30
17.00
20.00
17.00
20.00
14.30
17.00
20.00
17.00
20.00

Malý sál
15.30
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Velký sál
ČERVENEC
1. BIO SENIOR Emma
1. Téměř dokonalá tajemství
1. Kalifornský sen
2. 3Bobule
2. Gentlemani
3. V síti
3. TADY VARY Než skončí léto
4. BIO JUNIOR Frčíme
4. TADY VARY Jalda, noc odpuštění
4. TADY VARY Luxor
5. TADY VARY Mogul Mauglí
5. TADY VARY Jsme jedné krve
6. TADY VARY Kubrick o Kubrickovi
6. TADY VARY Ema
7. TADY VARY Proxima
7. TADY VARY Zlovolné historky z předměstí
8. BIO SENIOR #jsemtady
8. TADY VARY Teplouš
8. TADY VARY Meky

15.00
18.00
20.30
18.00
20.30
17.30
20.00
14.30
17.00
20.00
17.00
20.00
17.00
20.00
17.00
20.00
14.30
17.00
20.00

Další program na: www.kinoatlas.cz

Zahrada zámku Troja
27. 7. La rose de Paris
20.00
Girlanda z Telemannových Pařížských
kvartetů, Blavetových duet a Fischerovy
„květinové“ passacaille
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – flauto traverso,
um. vedoucí
Lenka Torgersen, Vojtěch Semerád –
barokní housle
Hana Fleková – viola da gamba
Filip Hrubý – cembalo

Kostel sv. Martina ve zdi
30. 7.	Květina milosti
19.30
Obraz Panny Marie ve španělské
středověké hudbě
Hana Blažíková – soprán, románská harfa
Zahrada zámku Troja
3. 8. Affetti dell’anima
20.00
Zvukomalebné efekty a improvizace
v italské hudbě 17. století
CONCERTO AVENTINO
Jakub Kydlíček – zobcové flétny,
um. vedoucí
Josef Žák, Jiří Sycha – barokní housle
Věra Kousalíková – barokní violoncello
Lukáš Vendl – cembalo, varhany
Marek Kubát – teorba, barokní kytara
Kostel sv. Šimona a Judy
6. 8. Lilium mezi trním
19.30
Poetika a virtuozita v duchovní hudbě
barokní Čechie
Hana Blažíková – soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – flétny, um. vedoucí
Lenka Torgersen, Vojtěch Semerád –
barokní housle

Hana Fleková – viola da gamba
Ján Prievozník – violon
Kateřina Ghannudi – trojřadá barokní harfa
Jan Krejča – teorba, Filip Hrubý – varhany
Zrcadlová kaple, Klementinum
3. 9. Galantní dialog
19.30
Viola da gamba v královských a knížecích
komnatách
Krzysztof Firlus – viola da gamba
Anna Firlus – cembalo
Zámek Troja
7. 9. Pallas nordica
20.00
Hudba pro královnu Kristýnu Švédskou
NEOBAROCK
Maren Ries, Anna-Maria Smerd – barokní
housle
Ariane Spiegel – barokní violoncello
Stanislav Gres – cembalo
Johanna Seitz – trojřadá barokní harfa
Informace: Collegium Marianum
tel.: 224 229 462, 731 448 346
Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1
Festivalové centrum:
otevřeno středa 10.00 –18.00

www.letnislavnosti.cz

Muzeum kávy Alchymista
Káva a kávoviny
v proměnách času a kultur
Zahrada
Naučná stezka

Příroda a umění na počest ornitologa
a hrdiny Veleslava Wahla a výstava
soch Veroniky Psotkové.
Přístupné za příznivého počasí.

NA PÁR ŘÁDCÍCH



1. – 15., 19. – 22., 25., 27., 28., 30., 31. 3Bobule, ČR
1. – 7., 9. – 11., 13. – 15., 17. – 29. Téměř dokonalá
tajemství, SRN česká verze
1., 17. Kalifornský sen, GB
1., 2., 4. – 6., 11., 12. Dokud se tančí, Šved/Gruz/Fra
2., 3. Země medu, Makedonie
3., 10., 14., 15. Malá lež, USA/Čina
3. Emma, GB
4. – 6., 11., 12. Lassie se vrací, SRN česká verze
4. - 6., 11., 12. Gentlemani, USA
7., 8., 24. Volej mámu!, Švédsko
9. – 22., 27. Meky, ČR/SR
13., 16. – 18., 20., 22. Víkend na chatě, Finsko
14. – 20. Než skončí léto, Austrálie
17., 18., 20., 22. Jít krást koně, Norsko/Dánsko/Šved
23. – 31. Havel, ČR
18., 19. Frčíme, USA česká verze
23., 24. Christo: Chůze po vodě, It/USA/SRN
25., 26. Mulan, USA česká verze
25., 26., 28., 30., 31. Všechna moje láska, SRN
30., 31. Tenet, USA/GB
3. – 11.  TADY VARY
Filmy vybrané porotou Karlovarského festivalu
16., 19.  Světové malířství na plátnech kin:
Frida – Viva La Vida
PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ 50% SLEVY PRO SENIORY
Začátky představení v 13.30, není-li uvedeno jinak.

3. Emma, GB
7. V téměř dokonalá tajemství, SRN česká verze
10., 27. 3Bobule, ČR
13. Víkend na chatě, Finsko
17. Kalifornský sen, USA
20. Meky, ČR/SR
15. Volej mámu!, Švédsko
30. Havel, ČR

Palác Fénix, Václavské nám. 802/56, Praha 1, www.studiodva.cz
222 222 598, pokladna@studiodva.cz

Metropolitní léto hereckých osobností 2020
10. 6. – 31. 8. 2020
Divadelní přehlídka na Letní scéně Vyšehrad, Letní scéně
Tvrz Divice, Letní scéně Vítězná a v divadle Studio DVA.
Začátky představení ve 20.00, není-li uvedeno jinak.

21. mezinárodní hudební festival 23. 7. – 7. 9. 2020

GALERIE SCARABEUS
Loutky a rodinná
loutková divadla

Začátky představení ve 20.00, není-li uvedeno jinak

Vodičkova 36, Praha 1
www.lucerna.cz, 736 431 503, 224 216 972-3, kino@lucerna.cz

Letní slavnosti staré hudby
Emauzské opatství
kostel Panny Marie Na Slovanech
23. 7. Meditatio
20.30
Duchovní moteta pro francouzský
královský dvůr
Vojtěch Semerád – tenor (haute-contre)
Ondřej Holub – tenor (taille)
Tomáš Král – baryton (basse-taille)
Mélusine de Pas – viola da gamba
Jan Krejča – teorba
Pablo Kornfeld – varhany

Letní scéna Harfa
Střecha OC Galerie Harfa 3. 8. – 31. 8. 2020
Českomoravská 2420/15a, Praha 9 (vedle 02 arény)
3. A do pyžam!
4 Příště ho zabiju sám (Out of Order)
5. Caveman
6. Caveman
10. Natěrač
11. L. Pavlásek: Planeta slepic předpremiéra
12. Normální debil
13. Cavewoman
17. Poslední ze žhavých milenců
18. Víš přece, že neslyším, když teče voda
19. Caveman
20. Vinetůů! předpremiéra
24. A do pyžam!
25. A do pyžam!
26. Drobečky z perníku
27. Normální debil
31. S Pydlou v zádech

Další program na: www.evald.cz

ČERVENEC
1., 8. BIO JUNIOR V síti : Za školou
1. BIO SENIOR Emma
1. Bourák
2. Vidíš měsíc, Danieli
3. Gentlemani
4. Emma
5. #jsemtady
6. Sviňa
7. Volej mámu
8. Země medu

Praha 7 – Letná, Jana Zajíce 7
Tel.: 603 552 558,
scarabeus@galeriescarabeus.cz
www.galeriescarabeus.cz
út-pá 14.00–18.00, so–ne 11.00–18.00

Vodičkova 41 – pasáž Světozor, P 1
www.kulturniportal.cz, 222 984 272, 603 805 271

LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD
ČERVEN
24., 25. Brouk v hlavě
26., 27. Starci na chmelu
28., 29. Duety
30. Monika Absolonová & Boom! Band Jiřího Dvořáka
koncert
ČERVENEC
1. Sex pro pokročilé
2., 3. Duety
4., 5. Sex pro pokročilé
6., 7. Duety
8., 9., 10., 11. Brouk v hlavě
12. Duety
13., 14. Kutloch aneb I muži mají své dny
15., 16., 17., 18., 19. Starci na chmelu
20., 21. Vše o ženách
22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. Starci na chmelu
29. Brouk v hlavě
30., 31. Duety
SRPEN
1., 2. Sex pro pokročilé
3., 4. Duety
5. CELEBRITY
6. Duety
7. CELEBRITY
8., 9. Kutloch aneb I muži mají své dny
10., 11. Duety
13. Brouk v hlavě
14. Szidi Tobias & band - Sedmoláska koncert
15., 16., 17. CELEBRITY
19. Revizor premiéra
20., 21., 22. Revizor
23. Dan Bárta & Robert Balzar Trio koncert
24., 25., 26., 27., 28., 29. Revizor
30., 31. Kutloch aneb I muži mají své dny
LETNÍ SCÉNA TVRZ DIVICE
ČERVENEC
22. 4 sestry
23. Vysavač
24. Sex pro pokročilé
25. Otevřené manželství
26. Oscar pro Emily
27., 28. Brouk v hlavě
29. Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho Divadlo
Bolka Polívky (Brno)
30., 31. Starci na chmelu
SRPEN
1. Starci na chmelu
2. Kutloch aneb I muži mají své dny
6. CELEBRITY
7. Duety
8., 9. Líbánky na Jadranu
LETNÍ SCÉNA VÍTĚZNÁ
SRPEN
14. Brouk v hlavě
15. 4 sestry
16. Líbánky na Jadranu
DIVADLO STUDIO DVA
ČERVENEC
28. Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho Divadlo
Bolka Polívky (Brno)
19.00
SRPEN
4., 5., 6., 7. Líbánky na Jadranu
19.00
11., 12., 13., 14., 15. Líbánky na Jadranu
19.00

NA HRADĚ…
Skutečný přítel České republiky –
Korejská republika. Panelová výstava
připomíná 30. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou
a Korejskou republikou. Zobrazuje korejskou historii, kulturu a hodnoty, které jsou
pro tuto zemi tak typické a charakteristické. III. nádvoří Pražského hradu. Do 15. 7.
...I V PODHRADÍ
Za dveřmi! 12. ročník festivalu pouličního divadla nabídne řadu novinek:
více dní, nové místo i ryze český program,
koncerty, workshopy pro děti a průvodové
představení se světelnými obřími loutkami.
Výstaviště Praha Holešovice. 8.–16. 7.
NA VÝSTAVU
České národní povstání. Výstava
u příležitosti 75. výročí konce 2. sv. války prezentuje kromě fotografií také např.
úlomky z bomby, která dopadla na Národní muzeum či pero, kterým byl podepsán protokol o kapitulaci německých sil.
Muzejní komplex Národního muzea. Trvá
Svět podle Kamila Lhotáka.
do 30. 9.
Výstava umělce, jehož činnost je úzce spojena s vývojem techniky a jehož tvůrčí seberealizace a obecný vývoj takřka splývají.
Výstava představí více, jak padesát obrazů,
kreseb a grafických listů z let 1940–1987.
Galerie Moderna. Trvá do 16. 8.
GALERIE HMP
Rudolf Sikora, Vladimír Havlík: Sníh
kámen hvězda strom. Společná výstava je
prostorem pro konfrontaci jednoho světonázoru, ke kterému lze dojít dvěma různými cestami. Sikorova objektivizační strategie se dotýká pozice jednotlivce v kosmu,
V. Havlík se obrací k pospolitým vztahům
budovaným na základě nonspektakulárních gest. Colloredo-Mansfeldský palác.
Kamenné poklady pražTrvá do 27. 9.
ských zahrad. Výstava ukáže mj. kašnu
s figurálními motivy Nereidek a delfínů, dále
sochařské originály z Vrtbovské zahrady,
skupina Číňanů z parku Cibulka nebo braunovské busty z Portheimky. Zámek Troja,
do 1. 11.
NÁRODNÍ GALERIE
František Muzika v kresbě a grafice. Kabinet představuje autorovy (1900–
1974) imaginativně cítěné kresby a grafické listy, které jsou jevištěm poetických
metamorfóz. Termín: 14. 7. 2020 – 3. 1.
Leonardo inspirující. Výstava
2021.
představí jak díla vytvořená podle Leonardových předloh, tak také jím inspirovanou
tvorbu. Součástí budou i díla z 19. a 20.
století. Schwarzenberský palác. Termín:
Anežka LIVE! Zahrady
21. 7. – 18. 10.
Kláštera sv. Anežky České na několik týdnů
opět ožijí a nabídnou umění, hudbu, filmy,
divadla, workshopy i netradiční sportovní
aktivity pro všechny věkové kategorie.
NA KONCERT
Galakoncert Bohemian Symphony
Orchestra Prague (v komorním obsazení)
společně se sólovým sopránem nabídne:
W. A. Mozart – Malá Noční Hudba, A. Dvořák – Valčík Op. 54, č.4, J. S. Bach – Air Ze
Suity D Dur, B. Smetana – Má Vlast – Vltava
či A. Vivaldi – Čtvero ročních dob. Smetanova síň Obecního domu. 16. 7. od 20.00.
NA VÝLET
Díl(n)a stavebního truhlářství. Výstava, která je věnovaná stavebnímu truhlářství a parketářství, ukazuje jak historické
exponáty, tak konkrétní technologické postupy ručního i strojního zpracování dřeva.
Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy.
Trvá do 1. 11.
NEBE NAD HLAVOU
Ráno přechází Venuše (až –4,5 mag)
z Býka k Blížencům, na přelomu VII–VIII
bude poblíž Merkur (max –1 mag). Mars je
po většinu noci v Rybách. Nastává období
nejlepší viditelnosti Jupiteru (až –2,8 mag)
i Saturnu (až 0,1 mag), obě planety ve
Střelci. Slunce vstoupí 22. 7. (10:37) do
Lva, 22. 8. (17:45) do Panny. Země bude
4. 7. (14 h) od Slunce nejdále (152,1 mil.
km). Měsíc je v úplňku 5. 7. (6:44) a 3. 8.
(17:58), v novu 20. 7. (19:32) a 19. 8. (4:42).
Hezké seskupení utvoří s Jupiterem a Saturnem 5.-6. 7., 1.–2. 8., 28.–29. 8., s Venuší
a hvězdou Aldebaran (Býk) 17. 7. a 13. 8.
Poblíž Měsíce najdeme 26. 7. hvězdu Spica
(Panna), 29. 7. a 25.–26. 8. hvězdu Antares
(Štír).
OS, wi
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LISTY PRAHY 1, kulturně společenský měsíčník, ročník 29, číslo 7-8/2020, vychází 11× ročně (v létě dvojčíslo), periodický tisk územního samosprávního celku Praha, 1. 7. 2020. • Vydává Nakladatelství Jalna – Daria Sládečková, IČ 41825845, č. reg.
MK ČR E 11264 a ÚPV č. z. 248281. • Redakce a inzerce: Mickiewiczova 17, 160 00 Praha 6 – Hradčany, tel.: 257 533 280, 603 429 198, fax: 257 533 281, listyprahy1@jalna.cz, www.listyprahy1.cz . • Redakce: ing. Martina Fialková, tel.: 603 930 074,
m.fialkova@centrum.cz. • Výroba Nakladatelství Jalna, sazba: Jakub Sládeček. • Distribuce: Česká pošta, a. s. • Neoznačené fotografie jsou z archivu Listů Prahy 1. • Za věcnou správnost článků odpovídají autoři. Za obsah a věcnou správnost inzerce a za
uveřejněné soutěže a její průběh odpovídají zadavatelé. • Přetisk je povolen s uvedením pramene. • Zdarma.
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MÍŘÍTE ZA JÍDLEM?

ZASTAVTE SE

Národní třída

www.quadrio.cz

centrumquadrio

