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Zlatá tretra 
 
27. 5. 
 
oStraVa MěStSký Stadion oStraVa-VítkoVice, tel.: 582 402 550 www.zlatatretra.cz 
 
ozdobou letošní zlaté tretry bude usain Bolt. chcete vidět naživo trojnásobného olympijského vítěze a 
držitele tří světových rekordů? Pak budete mít právě ve čtvrtek šanci ve slezské metropoli. ale to není 
vše, na facebooku se můžete zapojit do soutěže o osobní setkání s nejrychlejším mužem planety. z 
hvězd světových stadionů nebude chybět etiopská vytrvalkyně 
 Meseret defarová nebo současná česká královna hodu oštěpem Barbora Špotáková. 
 
Slabikář devatera řemesel 
 
29. 5. 
 
Rožnov pod Radhoštěm Valašské Muzeum V Přírodě, tel.: 571 757 111 www.vmp.cz 
 
krása řemeslné výroby spočívá v tom, že práce je korunovaná výsledkem, na který si můžete sáhnout. 
Zkuste si některé z tradičních řemesel v rožnově pod radhoštěm. Pod vedením zkušených řemeslných 
mistrů si můžete vyzkoušet hrnčířství, drátování, provaznictví,předení, tkaní, výrobu svíček nebo 
košíkářství. 
 
Básník Václav Havel 
 
2. 6. 
 
Praha Galerie MontMartre, tel.: 222 220 112 www.vaclavhavel-library.org 
 
nonkonformní teenager 50. let, básník nábřeží, kaváren a neviděné ameriky. Básník, kterého 
téměř zalehl dramatik. I tak je možné uvažovat o Václavu havlovi. na závěr série večerů, během 
kterých se připomínalo dílo Šestatřicátníků, zazní i jeho texty. Večer začíná v 18 hodin. Tentýž 
den spatří světlo světa druhé číslo Sešitů knihovny Václava Havla. Přinese výběr z časopisů 
rozhovory 36 a Stříbrný vítr, které na počátku 50. let vydával okruh mladých okolo havla. 
tiskem vycházejí vůbec poprvé. 
 
Praha kulinářská 
 
28. - 30. 5. 
 
Praha Jižní zahrady PražSkého hradu, tel.: 242 441 593 www.praguefoodfestival.com 
 
krátké připomenutí pro ty, kteří by náhodou zapomněli. Tento víkend to nebude v zahradách 
Pražského hradu vonět kvetoucími stromy a květinami, ale lahůdkami od těch nejlepších šéf kuchařů 
působících vČesku. Přijďte se prochutnat nabídkou vyhlášených restaurací, ochutnejte to, na co jste 
doposud neměli odvahu -třeba ústřice. každý večer gurmánské hody doprovodí živá hudba. těšte se 
na jazz nebo představení flamenca. zn.:kvalitní gastronomie pro horních deset milionů. 
 
Noc kostelů 
 
28. - 29. 5. 
 
celé ČeSko www.nockostelu.cz 
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Po velkém úspěchu v evropě se na jednu noc otevřou i brány českých kostelů, aby lidé mohli 
nahlédnout dovnitř a potěšit se výtvarnými a architektonickými poklady, které se v mnohých z nich 
skrývají. noc kostelů nabídne i zajímavý program. například v kostele sv. Gotharda v Praze 6 pořádají 
akci kdo se neptá, nic se nedozví, během které se můžete na cokoliv zeptat kněze nebo farníků. Ve 
většině otevřených kostelů se konají individuální či skupinové prohlídky. 
 


