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Výběr z vlastivědných akcí PIS

Kam v červenci a srpnu na procházku?
Pražská informační služba, tel.: 221 714 152, 221 714 151, www.pis.cz.
(Vstup na akce 100/70Kč, není-li uvedeno jinak.)
Plzeň – Praha. V letech 1953–56 pak bylo neČERVENEC
daleko vystavěno nové Smíchovské nádraží,
[

1. ne. Světový den architektury – soužití
jehož autory byli architekti Zázvorka a Žák. Zaslohů. Hotel Hilton, budovy Allianz a International
čátek v 10.00 v odbavovací hale SmíchovskéBusiness Center, oproti tomu Negrelliho viadukt,
ho nádraží. (P. Kučera)
secesní domy v Sokolské ulici, kasárna, kostel
[

15. ne. K hrázi velkého počernického rybsv. Cyrila a Metoděje. Začátek ve 14.00, tram.
níka. Procházka jednou z nejzelenějších částí
č. 8, 24 „Florenc“ (směr Karlín). (P. Lešovská)
Prahy. Čeká na nás kostel Nanebevzetí P. Marie
5. čt. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově
založený na počátku 13. století, Starý zámek i záulici. Prohlídka kostela, seznámení s dějinami
mecký park, novogotický mlýn a Velký počernicpravoslavné církve na našem území, návštěva
ký rybník, přírodní památka, která skýtá útočiště
Národního památníku hrdinů heydrichiády a
mnoha živočišným i rostlinným druhům. Začátek
projekce dokumentárního ﬁlmu o účastnících
cca v 13.35 na žel. stanici „Praha – Dolní Počerniatentátu na říšského protektora R. Heydrice“ po příjezdu vlaku (jede z „Masarykova nádracha. Začátek v 11.30 před kostelem sv. Cyriží“ v 13.19; směr Pečky). (M. Koblihová)
la a Metoděje (Resslova 9a, P 2, metro B
[

Klausová a Staronová synagoga. Navštíví„Karlovo náměstí“). Cena 100/70 Kč + do
me pověstmi opředenou Staronovou synagoobjektu 75/35 Kč. (A. Škrlandová)
gu. Uslyšíte nejen známé legendy, ale dozvíte se
Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Vzpopředevším o skutečných událostech, které jsou
měňte s námi „bratry ze Soluně”, kteří na naše
s touto svatyní spojovány, a které k nám mluví
území přišli jako byzantští misionáři a přinesli
z hlubin staletí. Vstoupíte také do synagogy Klaus sebou nové písmo – hlaholici. V karlínském
sové, kde budete moci nejen obdivovat barokní
kostele zasvěceném těmto věrozvěstům budežidovskou architekturu, ale také se dozvíte, co to
me mít příležitost prohlédnout si jeho interiér. Zajsou „klausy“. Začátek ve 14.00 před vchodem
čátek v 16.00 před vchodem na Karlínském nádo synagogy (ul. U Starého hřbitova, P 1). Cena
městí (tram. č. 8, 24 „Karlínské nám.“).
100/70 Kč + do synagogy 75 Kč. (B. Kocourek)
(S. A. Marchal)
[

18. st. Císařský mlýn. V tento den se před
[

7. so. Praha bezbariérová – Královská za460 lety narodil král a císař Rudolf II. Habsburhrada. Akce pouze pro osoby se sníženou
ský, který nacházel potěchu nejen v uměleckých
schopností pohybu a doprovod. Prohlídka krássbírkách, ale také v tichých zákoutích areálu buné zahrady, která byla založena králem Ferdinanbenečského mlýna. Dnes je tzv. Císařský mlýn
dem I. v 16. století. Začátek ve 14.00 před vsturezidencí, která slouží k bytovým účelům, přesto
pem do zahrady (U Prašného mostu, tram. č. 22
do něj můžeme vstoupit a prohlédnout si roman„Pražský hrad“). (průvodce PIS).
tickou grottu, kočárový vjezd či si připomenout
[

8. ne. Po stopách cizinců v Praze. Vyprávění
slavnou dílnu bratří Miseroniů, kteří zde vytvářeo životních cestách cizinců, jejichž osudy je zali překrásná díla z broušených polodrahokamů.
vedly i do Prahy. Začátek v 9.00 u Turistického
Začátek v 15.30, autob. č. 131 „nádraží Bubeinformačního centra PIS na Hlavním nádraží.
neč“. (průvodce PIS)
(J. Jebavá)
[

21. so. Klášter na Slovanech neboli
[

9. po. Stromovka aneb vycházka botav Emauzích. Celková prohlídka (ambit s gotickýnická. Pojďte se s námi již po několikáté projít
mi freskami, refektář, Císařské kaple a kostel PanKrálovskou oborou. Začátek v 16.30 na zastávce
ny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů).
autob č. 131 „Nádraží Bubeneč“. (L. V. Válová)
Začátek v 11.00 před vstupem (ul. Vyšehradská
[

12. čt. Dům obuvi Baťa. Právě tento den si
49, P2). Cena 100/70 Kč + do kláštera 50/30 Kč.
připomínáme 80 let od tragického úmrtí Tomá(A. Škrlandová)
še Bati. V Praze jméno této osobnosti zmiňuje[

22. ne. Praha secesní. Seznámíme se
me v souvislosti s Domem obuvi – funkcionalis pražskou secesní architekturou, která přizdobistickou stavbou architekta L. Kysely. V rozmezí
la tvář hlavního města. Od Obecního domu Stačtyř let vyrostly nedaleko sebe tři objekty: Stýblův
rým Městem a zpět. Začátek v 9.00 před Prašdům – Alfa, Dům pojišťovny Praha – Dětský dům
nou bránou na nám. Republiky. (J. Jebavá)
a Dům obuvi – Baťa, všechny dle návrhů tohoto
Kunratickým lesem za králem Václavem Proarchitekta. Začátek v 16.30 Na Příkopě 15, P 1.
jdeme se podél Kunratického potoka, v jehož
(průvodce PIS).
blízkosti si prohlédneme zbytky zřícenin Nové[

13. pá. Strahov a Hřebenka. Při procházce
ho hradu, který roku 1411 přikázal vystavět Vácprojdeme vilovou čtvrtí, která vznikala v prvolav IV., jenž také na tomto hradě skonal. Začátek
republikovém období a je i místem intenzivní
ve 14.00 u výstupu z metra C „Roztyly“ (směr
současné zástavby. Na svahu pod strahovKunratický les). (P. Lešovská)
ským stadionem mezi staršími usedlostmi bě[

23. po. Ostrov zábavy „Fun Island“ nebohem 20. století byla postavena řada vil a rodinli Císařská louka. Proměny ostrova od písečné
ných domků. Připomeneme si sídlo sochaře
kosy přes Císařský přístav až na dnešní ostrov
Č. Vosmíka s romantickou hradní věží, Šaldozábavy a odpočinku přiblíží zájemcům tato vyvu vilu, vilu Machoninových i stavby A. Belady,
cházka. Začátek v 15.00, tram. č. 12, 14, 20 „SmíR. Stockara, F. Kavalíra. Začátek v 17.00, auchovský lihovar“. (M. Racková)
tob. č. 176 „Stadion Strahov“. (J. Škochová)
[

24. út. Hanspaulka. Jméno čtvrti dal pozd[

14. so. Tajemství pražských zahrad. Akce
ně barokní zámeček, který si na místě staré vipro děti. Zveme vás na putování za pražskými
niční usedlosti s panoramatickým rozhledem netajemstvími, která se ukrývají v zákoutích pražchal vystavět Hans Paul Hippman. Okolí zámečských zahrad. Začátek ve 14.30 za branou do
ku lákalo ve 20. století k prestižní vilové zástavVojanových sadů (U Lužického semináře, P 1).
bě od stylu české moderny a holandského hnuCena 100/70 Kč + jízdné 35/20 Kč (přejezd ze
tí de-stijl, díla architektů E. Linharta, B. Fuchse,
zastávky „Malostranská“ do zastávky „Královský
J. Chochola, L. Žáka až po současné viladomy
letohrádek“). (M. G. Zörnerová, P. Lešovská)
podle návrhu arch. L. Lábuse. Začátek v 17.00,
Smíchovské nádraží. Právě v tento den byl před
autob. č. 131 „Hanspaulka“. (J. Škochová)
150 lety zahájen provoz konečné stanice dráhy

Vydejte se do pražské přírody
a vemte si chytrý telefon

EKORUBRIKA

V Prokopském údolí, Šárce nebo Klánovickém lese leckterý Pražan už někdy byl. Některá
místa možná tak známá nejsou, třeba Modřanské a Komořanské tůně. Návštěvu známých
i méně známých míst v Praze si můžete zpestřit tím, že budete hledat černobíle kropenaté
cedulky. Pokud máte chytrý telefon s patřičnou čtečkou, pak se pomocí cedulek můžete
o daném místě dozvědět nové věci.
aktualizace je snadná,
Ony černobíle kropenaté cedulky se nazývají
oprava poškozeného kódu
QR kódy (z anglického Quick Response –
je také jednodušší než výrychlá odezva). V podstatě je to obdoba čároměna celé informační tavých kódů a jejich smysl je obdobný – usnadnit
bule. Informace jsou také
načtení nějaké informace. QR kódy se dnes
zpravidla vícejazyčné a umožňují propojení
používají leckde, v průmyslu, marketingu a v
s dalším obsahem, například dopravním spoposledních letech se dostávají i do přírody. Na
jením či jiným dobrodiním internetu.
internetových stránkách dohaje.cz nebo navýJako u všeho, co je na internetu, i zde je na
let.net si můžete vybrat z celé řady tipů na výlet,
místě obezřetnost. Zatímco informace na inforkde QR kódy najdete. A pomocí chytrého telemačních tabulích nebo na zadní straně mapy
fonu s připojením na internet a patřičnou čtečjsou zneužitelné jen těžko, u QR kódů nabádají
kou QR kódů můžete cestou nasávat informaodborníci k ostražitosti. QR kód může být zneuce. Najít je můžete v podstatě po celé Praze,
žit pro nabízení nechtěného obsahu, případně
jen je nutné mít oči otevřené.
k napadení přístroje škodlivým softwarem. Je
V čem jsou QR kódy lepší než běžné inpotřeba k nim přistupovat jako k jakýmkoliv odformace na tabulích? Pro samotné uživatele
kazům na internetu. Jak uvádí specializovaný
snad jen v pocitu neotřelosti a v tom, že si traserver QR-kody.cz, v České republice naštěstí
su včetně informací, které jsou na trase, může
podobná napadení běžná nejsou a pokud se
projít předem, případně se k informacím vrátit
někde vyskytne nějaký poﬁdérní QR kód, většizpětně. A pak je to trochu jiný způsob, jak se
nou je neškodný. Přesto: buďte obezřetní. Ale
něco dozvědět. Velká výhoda je na straně
on už vám váš potomek poradí.
správce informací, pro které je pohodlné spraMartin Mach Ondřej/Ekolist.cz
vovat informace na internetu. Jejich případná
PLACENÁ INZERCE

POŘADY PRO SENIORY
Koncert pro seniory ve středu 5. 9., 14.30;
Malostranské náměstí 21, Praha 1.
PLACENÁ INZERCE


[
28. so. Nordic Walking s vycházkou Dalejským a Prokopským údolím. S „holemi“, průvodkyní a instruktorem se vydáme na trasu, do
přírodního parku Dalejské – Prokopské údolí. Cestu lemuje Dalejský potok a vytváří ve vápencích kaňon. Mineme ruinu Trunečkova mlýna, opuštěný lom Mušlovka a Černý lom, dále
osadou Holyně, kolem lomu Opatřilka – Červený lom, přes bývalé klukovické koupaliště až do
Prokopského údolí. Putování ukončíme u technické památky tzv. Pražského Semmeringu –
železniční trati. Vlastní hole na Nordic walking
si vezměte s sebou. Začátek v 9.30 na zastávce
autob. č. 249 a č. 352 „Řeporyjské náměstí“ po
příjezdu autob. (jedou od metra B „Luka“ č. 249
v 9.23, č. 352 v 9.03). (M. Hátleová)
Pomníky starého města II. Využijme této vycházky a zastavíme se u podob vytesaných do
kamene či litých do kovu a připomeňme si výjimečné osudy či pozapomenuté příběhy například stavitele M. Rejska, Mistra J. Husa či V. Budovce z Budova. Začátek v 10.00 u Prašné brány
na nám. Republiky. (P. Bartásková)
[

29. ne. Synagoga Maiselova, Pinkasova
a Starý Židovský hřbitov. Seznámíte se s osudy zde pochovaných lidí. Navštívíte také Maiselovu synagogu, kde vzpomenete nejen osobnost Mordechaje Maisela, ale také se seznámíte
s dějinami pražského židovského osídlení. Začátek ve 14.00 před vchodem (ul. Maiselova 63/10,
P 1 ). Cena 100/70 Kč + do synagogy 75 Kč.
(B. Kocourek)
[

31. út. Santoška a Paví vrch aneb vycházka botanická. Pojďte s námi navštívit park Santoška
rozkládající se na stráních bájemi opředeného Pavího vrchu. Na vycházce poznáme nejen dřeviny parku, ale též se pokocháme výhledem na Vyšehrad a
údolí Vltavy. Začátek v 16.30 na zastávce tram. č. 7
„Křížová“ na straně před restaurací U modré hvězdy
(ul. Radlická, P 5). (L. V. Válová)
SRPEN
[

3. pá. Po stopách ctihodné Marie Eelekty. Cestou, kudy kráčel řád karmelitek, v roce 1656 pod vedením ctihodné Marie Elekty až k místu založení kláštera. Zastavíme se
u kostela sv. Josefa, ve Vojanových sadech
a návštívíme kostel sv. Benedikta na Hradčanech. Začátek ve 14.30 před vchodem do kostela Panny Marie Vítězné (ul. Karmelitská 9,
P 1). (přejezd tramvají ze zastávky „Malostranská“ na Pohořelec) (M. G. Zörnerová)
[

4. so. Valdštejnská zahrada. Vycházka za
krásami raně barokní zahrady, která byla budována současně s palácem pro Albrechta
z Valdštejna. Povíme si, kde se dnes nacházejí originály soch od umělce Adriena de Vriese.
Začátek v 10.00 v atriu metra A „Malostranská“.
(M. Koblihová)
Krok za krokem po Malvazinkách. Pojďte navštívit hřbitov na Malvazinkách, jehož koncept
navrhl Ant. Barvitius, zastavte se s námi u modlitebny adventistů i před kostelem Církve československé a vystoupejte na Paví vrch. Začátek
ve 14.00 na zastávce autob. č. 137 „Urbanova“.
(A. Škrlandová)
[

5. ne. Vyšehrad a jeho tajemné legendy.
Prohlídka areálu včetně hřbitova a kasemat,
podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti.
Začátek v 10.00 před kostelem sv. Petra a Pavla
na Vyšehradě. Cena 100/70 Kč + do kasemat
50/30 Kč. (M. Koblihová)
Nový židovský hřbitov. Po uzavření Starého židovského hřbitova v Josefově na Starém Městě bylo zřízeno nové židovské pohřebiště na
území Žižkova. Projděte se s námi hřbitovem,
na kterém můžete obdivovat mnohé umělecky
cenné náhrobky i plastiky a na němž odpočívají významní představitelé kulturního i společenského života židovského původu. Začátek ve
14.00 před vchodem (ul. Jana Želivského 1, P 3,
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Smíchovské nádraží (Vycházka 14. 7. Smíchovské nádraží)
tram. č. 10, 11, 16 a autob. č. 124 „Želivského“).
(B. Kocourek)
[

11. so. Praha a Oskar Kokoschka. Vycházka zaměřená na osobnost rakouského umělce:
malíře, ilustrátora, graﬁka, spisovatele a autora divadelních her v jedné osobě. Oskar Kokoschka, jehož kořeny vycházejí z pražské
zlatnické rodiny, a kterého velmi inspirovala
secese a dílo jeho učitele G. Klimta. Začátek
v 9.00 před budovou Národního divadla na
Národní třídě. (J. Jebavá)
[

12. ne. Černínská zahrada. Návštěva
zahrady, jejíž založení se datuje rokem 1693.
Zahrada přiléhá k rozlehlému Černínskému
paláci a kromě zašlé slávy rodu Černínů pamatuje také pobyt francouzského okupačního
vojska či proměnu paláce v kasárna. Začátek
ve 14.00 před vchodem do Lorety na Loretánském nám., P 1. (M. Racková)
[

13. po. Zlatá ulička. Na sklonku 16. století
dává císař Rudolf II. svolení k vystavění drobných obydlí pro hradní střelce při severním hradním opevnění. Dnes tyto pitoreskní domečky
známe jako Zlatou uličku. Začátek v 18.00
u kašny před bazilikou sv. Jiří na Pražském
hradě. (M. Racková)
[

14. út. Grébovka aneb vycházka botanická.
Procházka nás provede parkem na královských
Vinohradech, založeném původně na pozemcích vinice. Začátek v 16.30 u vstupní brány z Rybalkovy ulice (tram. č. 4, 22 „Jana Masaryka“ a
dále do Rybalkovy ul.). (L. V. Válová)
[

18. so. Za archeologií a našimi předky do
Šárky. Akce pro děti. Poznávání Šáreckého údolí
nejen jako zajímavé přírodní lokality a dějiště pověstí o dívčí válce, ale především jako významného archeologického naleziště. Vhodné pro
děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).
Začátek v 10.00, tram. č. 26 „Divoká Šárka“.
(P. Bartásková)
Chrustenická šachta. Výlet za hranice Prahy
nás zavede do Loděnic, kde si prohlédneme
místní památky a zamíříme do železnorudného
dolu. V podzemí si prohlédneme poutavou expozici, svezeme se důlním vláčkem! Začátek cca
v 10.20 na železniční stanici „Loděnice“ po příjezdu vlaku (jede z „Praha – Smíchov“ v 9.27; návrat z „Loděnic“ vlakem nebo autobusem). Cena 100/70 Kč + do dolu 80/40 Kč. (B. Kocourek)
[

19. ne. Nebe nad Ďáblicemi. Vstoupíme
do areálu někdejšího křížovnického zámečku
v Ďáblicích, prohlédneme si interiér kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava, poté zamíříme do
Ďáblické hvězdárny a na závěr vejdeme do areálu hřbitova Ďáblice. Začátek v 15.00 na zastávce
autob. č. 103 „Ďáblice“ (jede od metra C „Ládví“
ve 14.11 a 14.41). Cena 100/70 Kč + do hvězdárny 45/40Kč. (A. Škrlandová)
[

21. út. Chotkovy sady aneb vycházka botanická. Vycházka nás zavede do vůbec

prvního veřejného městského parku v Praze.
Začátek v 16.30, tram. č. 18, 20 „Chotkovy
sady“. (L. V. Válová)
[

24. pá. Anglické zahradní město na hradčanských baštách. Vedle Bílkovy vily v oblasti
bývalých barokních bastionů byly v období před
první světovou válkou postaveny i jiné pozoruhodné stavby. Zastavíme se u kubistické dvojvily podle návrhu J. Gočára, domů podle návrhu
J. Kotěry, R. Stockara a dalších. Začátek v 16.30,
tram. č. 18, 20 „Chotkovy sady“. (J. Škochová)
[

25. so. Praha bezbariérová – Stromovka. Akce pouze pro osoby se sníženou schopností pohybu a doprovod. Povídání o bývalé
Královské oboře a její proměně na anglický park
v 19. století, s připomínkou zajímavých objektů,
které nám slouží i v dnešní době. Začátek ve
14.00 před vstupem do areálu Výstaviště (tram.
č. 12, 14, 17 „Výstaviště“). (průvodce PIS)
[

26. ne. Nordic Walking s vycházkou od Baby do Podbaby. S „holemi“, průvodkyní a instruktorem se vydáme ke kostelu sv. Matěje a na
hřbitov, kde je pochována řada známých osobností, např. politik Dr. A. Rašín, herec J. Kemr.
Od kostela budeme směřovat k vilové kolonii
Baba, projdeme až ke zřícenině Baba v místech
pravěkého osídlení, kde jsou unikátní panoramatické pohledy na Prahu. Od zříceniny obejdeme celou výšinu lesní cestou a sestoupíme do
Šáreckého údolí do tzv. Dolní Šárky. Vycházku ukončíme u viaduktu při ústí Šáreckého
potoka. Vlastní hole na Nordic Walking si
vezměte s sebou. Začátek v 9.30 na zastávce
autob. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra A
„Hradčanská“). (M. Hátleová)
Za umělci na Kampu. Jan Werich, Vladimír
Holan, Jiří Trnka – velikány českého společenského a kulturního prostředí spojovalo jedno místo, Kampa, které jim snad bylo i inspirací.
Začátek ve 14.00 před Lichtenštejnským palácem na Kampě. (J. Jebavá)
[

30. čt. Bubenečské vily. Historismus a secese na staré císařské cestě do Stromovky. Prohlédneme si exteriéry vil s pozoruhodnou malířskou a plastickou výzdobou, postavené významnými architekty pro význačné osobnosti (Wilfertova, Suchardova, Lannova, Koulova, Maškova, Náhlovského vila od architektů
J. Zasche, J. Kouly, D. Jurkoviče, I. Ullmanna, J. Kotěry). Začátek v 16.30, tram. č. 18, 20
„Chotkovy sady“. (J. Škochová)
Vycházky se konají, sejde-li se nejméně
šest účastníků. Max. počet je 70 ve skupině
(není-li uvedeno jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektů si hradí účastníci sami. Dětem do 15 let, studujícím, seniorům a
invalidům poskytujeme slevu. Max. kapacita
sálu PIS 30 osob.

Rocková legenda SBB míří do Prahy
Na mimořádném koncertě na Nové Chmelnici v Praze
na Žižkově ve čtvrtek 26. 7. vystoupí legenda středoevropského artrocku, polská formace SBB. Do Prahy
přijíždí v rámci turné k aktuálnímu albu, o němž zpěvák a
klávesista J. Skrzek říká: „Navazujeme na své kořeny ze
70. let, ale především je to nová, současná hudba, hudba
dneška.“ Zvláštním hostem koncertu bude pražská kapela
Nasycen, jejíž frontman Raven přiznává: “ Zahrát si s SBB
je obrovská čest. Většina z nás na jejich muzice vyrůstala a
asi by nás nikdy nenapadlo, když jsme je obdivovali ve Skupina Nasycen
sportovních halách, že bychom se jednou mohli potkat na
stejném pódiu.“

Právní poradna spotřebitelského
časopisu dTest
DOTAZ: Ve výhodné akci jsem si pořídil LCD
televizor. Po pěti měsících bezproblémového
používání najednou vypadl obraz a už
nenaběhl. Žádal jsem v rámci reklamace
opravu, ale při vyzvedávání vyřízené
reklamace mi bylo sděleno, že šlo o vadu
neodstranitelnou, a z toho důvodu mi vrátí
peníze. Raději bych však nový televizor.
Prodejce to odmítl s tím, že se jednalo o akční
nabídku za zvýhodněnou cenu, ale jinak
je daný televizor dražší a není tedy možné
poskytnout nový. Mám na výměnu nárok?
ODPOVĚĎ:
Rozhodně
máte
právo
požadovat výměnu za nový, bezvadný
televizor, vyjde-li dodatečně najevo, že vadu
nelze odstranit. V takovém případě si můžete
zvolit mezi výměnou či vrácením peněz.
Prodejce je povinen vaši volbu respektovat.
Vyšší pořizovací cena v tom nehraje roli, i tak
je plnění podle zákona možné.
DOTAZ: V internetovém obchodu jsem si
koupil televizi. Obvyklá cena 25.000 Kč, zde

pouze 3.500 Kč. Nabídku jsem využil
a ihned zboží koupil. Na email mi
přišla potvrzená objednávka. Druhý den mne
kontaktoval prodejce a oznámil mi, že se
stala chyba a objednávku ruší. Mohu se nějak
domoci prodeje za uvedenou cenu?
ODPOVĚĎ: Jedinou možností, jak se
domoci prodeje, je soudní spor. Jiný způsob,
jak prodejce přimět k plnění, není. Nutno
podotknout, že soud bude posuzovat vaši
dobrou víru při objednávání zboží. Je-li
cenový rozdíl natolik markantní, lze usuzovat,
že soud dojde k závěru, že jste v dobré
víře nejednal. Proto zvažte svou schopnost
unést důkazní břemeno. Máte-li podezření,
že prodejce naopak jednal úmyslně, aby
přilákal větší počet spotřebitelů, obraťte se
na Českou obchodní inspekci se stížností na
klamavé obchodní praktiky.
Kontaktovat můžete i poradenskou linku
časopisu dTest – tel.: 299 149 009.

Městská knihovna Praha 1
V síti poboček MKP platí od pondělí
2. července do neděle 26. srpna letní provozní doba. Pobočky Městské knihovny v Praze
budou mít zavřeno, Ústřední knihovna bude
zavřena od 23. července do 12. srpna.
Letní provozní doba poboček v ostatní dny
mimo úplnou uzavírku:
Hradčany, Pohořelec 25/111:
po a st 12.00–17.00
Školská 30/1267:
po13.00–19.00, út 9.00–16.00,
st, čt 12.00–19.00, pá 9.00- 16.00
Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 1:
po 13.00–19.00, út 9.00–17.00,
st a čt 13.00–19.00, pá 9.00–17.00
Otevřeno v provozní době, vstup volný.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
tel. 257 530 280–1 | listyprahy1@seznam.cz
 PSACÍ STROJE, KALKULAČKY, SKARTOVAČE

opravy, prodej – tel. 241 412 507,
www.psacistroje.cz
 www.prace-internet.eu
 KOUPÍM BYT, ROD. DŮM, POZEMEK kdekoli v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti ani
vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné –
nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva,
služební, podnikový a pod. Nechám čas na
vystěhování, uhradím za vás případné dluhy
na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím
i právně velmi komplikované případy, podílová
spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu
atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek
a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned.
Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.
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červenec/srpen 2012

Letní Letná 2012

Petr Vorel – Páni z Pernštejna

s kanadskými a francouzskými hvězdami nového cirkusu, které vás okouzlí
Mezinárodní festival Letní Letná oživí od 19. srpna do 2. září Letenské sady již podeváté atmosférou nového cirkusu a divadla. Vyroste zde pestré a veselé festivalové
městečko s cirkusovými šapitó, kde si to své najdou jak milovníci skvělých a okouzlujících mezinárodních představení, tak i třeba rodiny s dětmi, které hledají program
přes den.
Hlavními letošními lákadly jsou kanadský
soubor 7 Fingers, který do České republiky přijede vůbec poprvé. Přiveze představení La Vie, které kombinuje úžasné
cirkusové umění žonglování s diaboly
i tyčí, akrobacii ve vzduchu, na lidech,
šálách i řetězech, odvážné skoky a neuvěřitelné fyzické schopnosti – s kabaretem, tancem a živou hudbou v podání DJ.
Z Francie dorazí soubor Cirque Galapiat.
Do Letenských sadů přivezou jeho členové ve svém barevném šapito výjimečné
Novák, principálové, režiséři a vůdčí osobpředstavení Risque ZérO, kde hlavní roli
nosti dnešního nového cirkusu.
hraje riziko a nebezpečí. Mistrovské žongJiž potřetí v rámci Letní Letné proběhne
lování s kužely, noži i sekyrkou, akrobacie
letní festivalová škola pro děti od 6 do 15
na tyči i ve vzduchu a nebezpečné skoky,
let nazvaná Letní Letňák. Kromě zahrakteré se prolínají s živou hudbou, divaničních hvězd se návštěvníci mohou tědlem a humorem – to vše je součástí prošit na české soubory (Vanda Hybnerová,
gramu. Jedinečné představení pouze pro
VOSTO5, divadlo Tejp, Cirkus Mlejn,
letošní Letní Letnou, které se jindy a jinde
Decalages), pohádky až 5x denně (Teátr
nebude již opakovat, připravují tři přední
Víti Marčíka, Divadlo ANPU, Vojta Vrtek,
evropské novocirkusové soubory – Cirkus
Václav Strasser, Circus Sacra, Koňmo a
Cirkör ze Švédska, Cahin Caha z Francie
další), koncerty, na příjemný bar, kavárnu
a Cirk La Putyka z ČR. Kabaret nazvaný
či výtvarné a divadelní dílny pro děti.
Lacrimae je ochutnávkou z připravovaVíce informací na www.letniletna.cz.
ného třídílného projektu, které společně
-PRtvoří Tilde Björfors, Daniel Gulko a Rosťa

Deváté Tóny Chodovské tvrze
vystoupají až na střechu obchodního centra
Šest koncertů, hudba čtyř staletí, tři generace českých i zahraničních hudebníků a
velkolepý závěr na střeše Obchodního centra Chodov – to vše nabídne devátý ročník
mezinárodního hudebního festivalu komorní vážné hudby Tóny Chodovské tvrze, který se koná na pražském Jižním Městě od 17. do 26. července 2012.
Letošní Tóny Chodovské tvrze přinesou
klasickou hudbu napříč čtyřmi staletími
v podání předních českých sólistů a komorních hráčů. Chybět nebudou ani zahraniční
hosté jako proslulý lucemburský jazzový
trumpetista Gast Waltzing, který na festivalu
během jazzového galakoncertu (24. července) vystoupí s kapelou Lagro, žánrové
fúze a přesahy v podobě latinsko-amerického tanga z pera argentinského skladatele a instrumentalisty Astora Piazzolly nebo
interpret v jedné osobě - Jaroslav Svěcený.
dynamické vyvrcholení závěrečným konNejedná se o žádný megalomanský fescertem zbrusu nového multižánrového protival, ale o poctivě a s plným nasazením
jektu bývalého člena skupiny Lucie Michala
všech zúčastněných připravený letní kulDvořáka a houslového virtuóza Jaroslava
turní svátek, kde chceme předat co nejvíce
Svěceného Vivaldianno MMXII, jenž se
pozitivní energie našim posluchačům. Pro
rozezní na střeše obchodního centra OC
mne osobně jsou Tóny srdeční záležitostí,“
Chodov. Tam bude připraveno koncertní
glosuje Svěcený
pódium, hlediště pro 500 diváků a fantaswww.chodovskatvrz.
tický neobvyklý zážitek. „Devět let Tónů
Vstupenky: na pokladnách na Chodovské
Chodovské tvrze prokázalo, že se festival
tvrzi, KC Zahrada, v síti Ticketpro a na
stal již přirozenou součástí pražského kulwww.webticket.cz.
turního života, z čehož mám obrovskou ra-PRdost,“ říká jeho duchovní otec, dramaturg a

NA PÁR ŘÁDCÍCH

TIP NA KNÍŽKU

Historie pernštejnského rodu má v dějinách Čech a Moravy své nezastupitelné místo. Kniha Páni z Pernštejna je první ucelenou publikací podávající obraz jednoho
z nejstarších domácích šlechtických rodů, který po celou dobu své historicky zaznamenané existence zaujímal významné postavení a dějiny našich zemí výrazně
ovlivňoval od středověku až do svého vymření v době třicetileté války.
V historii jednoho
Příslušníci šlechtického rodu, jenž na svém
rodu se tak věrně
štítu nosil symbol zubří hlavy, získali v první
zrcadlí dějinný obpolovině 16. století mimořádnou moc a předraz naší země.
stavovali nejbohatší rod v Čechách. Na jejich
Autor
knihy,
slávu upomínají četné hrady, zámky, kostely a
doplněné více než
historická jádra měst.
stovkou černobíPo pánech z Pernštejna však zůstal ještě
lých a barevných
jeden důležitý odkaz: povědomí trvalé konilustrací, genealotinuity v toku dějin, kontinuity rodiny, rodu,
gickými přehledy
národa, lidství. Povědomí odpovědnosti a
a mapkami, nevěčného trvání důsledků našich činů, které
zapře hlubokou
v rozhodujícím okamžiku převáží misku vah
sympatii, jež ho váže k oněm končinám, na
na tu správnou stranu. Na stránkách této kninichž se rozkládalo „panství rodu zubří hlavy“.
hy autor čtenářům předestírá dějiny čtyř staletí
Sympatii umocněnou geniem loci pernštejn(1208–1646), viděné vývojem jednoho jedinéské rodové rezidence, v jejíchž mohutných
ho rodu. Stojí za zvláštní pozornost, zrodí-li se
zdech je ukryto nejedno tajemství.
v jedné rodině hned několik mimořádně činoNové aktualizované a rozšířené vydání, rozrodých a cílevědomých jedinců, kteří dokážou
sah 344 stran + barevná příloha 24 stran.
usměrňovat a ovlivňovat vývoj celého státu.

Praha fotograﬁcká na Staroměstské radnici
Vítězné i další vybrané snímky 16. ročníku soutěže
Česká metropole jak ji neznáte a při běžném pozorování ani nemůžete poznat. Obraz
složený z pohledů jednotlivých účastníků – profesionálních i amatérských fotografů
– oslavuje krásu pražských pamětihodností, naznačuje problémy města a nabízí seznámení s jeho obyvateli.
I v letošním ročníku soutěže Praha fotograﬁcká její účastníci dokazují, že v Praze lze nalézt
denně něco nového. Anebo naopak dokumentují svět, který právě zaniká a přestává existovat,
protože město se mění v řádu měsíců i dní.
Každoroční výstava již k Praze neodmyslitelně patří, je to akce originální, určená především
českým fotografům a věnovaná ryze domácímu
tématu. Její účastníci se tak vlastně stávají kronikáři své doby. Soutěž a výstava Praha fotograﬁcká jsou jednou z nejvýznamnějších akcí svého
druhu. Letos soutěžící fotografové dodali oproti
předchozím ročníkům více ucelených cyklů,
které prozrazují hlubší zájem o zvolená témata.
Opět soutěžili i s klasickou černobílou fotograﬁí.
Bohatě obeslané bylo téma Lidé v Praze, ale i letošní speciální kategorie Příroda v Praze, téma Michal Vitásek, Mlžné věže
vysoce aktuální.
Praha fotograﬁcká má opět mezinárodní charakter, neboť zapojuje i zahraniční fotografy a návštěvníky Prahy. Pořádá ji Společnost přátel fotograﬁe spolu se Svazem českých fotografů za
podpory Nipos-Artama. Oceněné fotograﬁe letos vybrala jedenáctičlenná porota se zahraniční
účastí vedená akademickou malířkou a graﬁčkou Danou Bleyovou. Slavnostní předání cen proběhne při vernisáži výstavy dne 12. července. Přijďte se inspirovat a příští rok můžete soutěžit i vy!
Praha fotograﬁcká na Staroměstské radnici: 12. 7. – 31. 8.
Maf

Naslepo
Součástí výstavy Praha fotograﬁcká – 16. ročník je v rámci kategorie Lidé v Praze putovní expozice Naslepo představující díla nevidomých uměleckých řemeslníků a výtvarníků spojených
s Hmateliérem občanského sdružení pro podporu nejen nevidomých Okamžik. Výstavy Naslepo
jsou samostatným projektem. Prezentují volnou tvorbu nevidomých umělců Pavla Slámy a
Boženy Přikrylové a výrobky nevidomých klientů dílny Hmateliér, kterou pražské sdružení
Okamžik provozuje. Ukazují jak možnosti uměleckého řemesla „hmatové modelování pro nevidomé“, tak i možnosti vyjádření nevidomých umělců ve volné tvorbě. Prezentací tvorby zrakově
postižených lidí se Okamžik snaží přispět k jejich integraci do společnosti.

PLACENÁ INZERCE

[

NA HRADĚ
Přednášky k Příběhu PH se zabývají
královnou Annou Jagellonskou.

[
Tématem

prohlídek v Obrazárně jsou A. de Vries a
H. Mont, sochaři u Rudolfa II., P. Stevens,
mistr krajinomalby a L. Cranach st.

[
Ve

Španělském sále, v Míčovně a v Rudolfově
galerii se konají Letní slavnosti staré hudby.

[
Do zahrad Na Valech se každou dru
hou sobotu od 10 h navracejí tradiční promenádní koncerty.
VÝSTAVY V PODHRADÍ
V Anatomii knihovny v Letohrádku
Hvězda prezentuje PNP výsledky výzkumu knihovny Karáskovy galerie.

[
Košt

B. Jirků v Galerii Hollar vystřídají Okruhy
M. Králové.

[

Památník na Vítkově připomene účast polských a čsl. pilotů v bitvě o Británii
r.1940.

[
Mezinárodní putovní výstava Fetiš

modernity v Náprstkově muzeu nabízí unikátní pohled na mimoevropské kultury.

[

ČMH
vzpomene 400. výročí úmrtí skladatele benátské hudby G. Gabrieliho, varhaníka od
sv. Marka.

[

Nápady, které změnily svět
představují v Musaionu vítězné práce dětské soutěže Malujeme po síti. Z přihlášených
přes 3000 prací z Evropy, Asie a Afriky vybrala porota 300 vítězných v kategoriích kresba,
rukodělná práce a počítačová graﬁka a animace.

[
Galerie Moderna vystavuje Balony,

křídla a vrtule K. Lhotáka.
VARHANNÍ FESTIVAL U SV. JAKUBA
Za největší pražské varhany usednou
během osmi čtvrtečních večerů přední světoví varhaníci i mladí interpreti z Anglie, Koreje,
Itálie, Maďarska, Francie a ČR. Letošní ročník
zahájí 2. 8. Dáma britského impéria G. Weir na
počest svého dlouholetého přítele J. Ropka.
Festival uzavře 20. 9. koncert I. Chřibkové, titulární varhanice baziliky sv. Jakuba a zakladatelky společenství Audite Organum, které festival pořádá. Dokonalý zážitek z rozsáhlého
zvukového spektra svatojakubských varhan
umocňuje překrásný interiér baziliky a vynikající akustika s ideálním dozvukem. Zvláštností
koncertů je videozáznam hry interpretů i s pohyby nohou po pedálech, promítaný do přední části chrámové lodi. Tři koncerty bude vysílat ČR 3 Vltava ze záznamu.
LETNÍ OBLOHA
Měsíc bude v úplňku 3. 7., 2. a 31. 8.,
v novu 19. 7., 17. 8.
[


Slunce vstoupí 22. 7.
do Lva, 22. 8. do Panny.
[


Země bude 5. 7.
od Slunce nejdále (152,1 mil. km).
[


V létě
vyhledáme seskupení planet v souhvězdích.
V Raku se můžeme pokusit o Merkur (počátkem VII večer nízko z, koncem VIII ráno v),
s nímž se Měsíc dostává do konjunkce 16. 8.,
kdy před východem Slunce doplní jejich společnost Venuše. Pannu ozdobí Mars (VII večer z, VIII ráno v) a večerní Saturn (VII jz, první ½ VIII nízko z). Oba budou pohromadě
s Měsícem a Spikou (Į Vir) také 22. 8. večer
nízko na jz. V Býku bude Jupiter (VII ráno v,
VIII druhá ½ noci) a Venuše (VII ráno v), která
12. 7. dosáhne maximální jasnosti (–4,5 mag).
Při sledování tohoto souhvězdí spatříme několikrát setkání Venuše, Jupitera a Měsíce
mezi Aldebaranem (Į Tau) a Plejádami (ráno
v), zejména 14.–16. 7. a 11.–14. 8.
[


Měsíc
bude v konjunkci s Jupiterem 15. 7. ráno
na v (zákryt) a znovu se přiblíží 12. 8. ráno,
s Marsem 24. 7., kdy se večer na z připojí
Saturn.

[
Každoročně očekávané Perseidy

mají maximum před půlnocí 12. 8.
SOČR V LÉTĚ
S L. Svárovským vystoupí v německém
Straubingu, s L. Peškem uzavře Smetanovu
Litomyšl, jejíž ﬁnále patří Čajkovského
Slavnostní předehře 1812 tradičně doprovázené synchronní dělostřelbou. Jako rezidenční orchestr zahájí festival v Č. Krumlově pod
taktovkou K. Orbeliana, další koncerty řídí
O. Lenárd a T. Kashif, který provede svoji vokálně symfonickou šestivětou skladbu The
Queen Symphony, vystavěnou na 12 melodiích z písní legendární rockové kapely.
NÁRODNÍ GALERIE
Ve Veletržním paláci se představuje 56
diplomantů 17 ateliérů AVU.

[
V Graﬁckém

kabinetu Schwarzenberského paláce je vystaveno na 40 graﬁckých listů Florenťana
Stefano della Bella.
[


Stálá expozice ve
Šternberském paláci je obohacena o Triptych
s Klaněním tří králů, zápůjčku z PH. Ve 2. patře se po úpravách otevře na podzim stálá expozice holandského a vlámského umění v nové podobě.
HUDBA NA MALÉ STRANĚ
U sv. Mikuláše hrají varhany samostatně za středečních podvečerů, jako doprovod pak v dalších dnech. Vystoupí řada
pěvců a interpretů, Collegium pražských trubačů, Pražští pěvci i Pražský katedrální sbor.
Vedle tematicky sestavených programů zazní i Mozartovo Requiem d moll v podání orchestru Praga Sinfonietta, sboru Vox Pragae
a sólistů.
POSBÍRÁNO
Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých Concertino Praga 2012 má své vítěze
v jednotlivých kategoriích i vítěze absolutního, jímž se stalo bulharské Trio Appasionato.
Příští, již 47. ročník, je vyhlášen pro obory klavír, housle, violoncello a klasická kytara.

[
NM pořádá v letních měsících příměst
ské tábory Letem světem s muzeem pro děti
od 6 do 12 let.
Stáňa Wildová

[

[

[

[

[
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