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Kde bude stát extravagantní LiebeskindÛv palác?
Na jafie pfiinesla média zprávu o zam˘‰lené stavbû nového, obfiího víceúãelového paláce zasvûceného umûní, nazvaného tehdy Mu-
zeum Salvatora Dalího. Autorem my‰lenky vybudovat takovou stavbu v centru mûsta je galerista Miro Smolák, autorem projektu svû-
toznám˘ americk˘ architekt, ale také hudebník a teoretik Daniel Liebeskind. Podle jeho návrhu vzniká napfi. v New Yorku na místû te-
roristy zniãen˘ch „Dvojãat“ nová, symbolická „VûÏ svobody“, je rekonstruováno Royal Ontario muzeum v Kanadû. PraÏsk˘ návrh na
obfií muzeum – galerii opût jednou rozvífiil diskusi mezi památkáfii i pfiedstaviteli mûsta a poté i mezi ãtenáfii novin, v nichÏ vy‰ly
o pfiedstavení projektu rozsáhlé ãlánky (napfi. MFD 12. 5.).

Bílá hora
V˘zva k 15. v˘roãí 
svobody
.......................... strana 8

a odûvÛ z kÛÏí, koÏe‰in
za staré ceny

Karoliny Svûtlé10, Praha1
tel. 224 222 957

Vyãi‰tûno tent˘Ï den!
Ochrana proti molÛm v cenû ãi‰tûní 

âi‰tûní rizikov˘ch materiálÛ!
Pfiijímáme i platební karty
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LiebeskindÛv model, studie pÛdorysÛ i vizu-
ální podoby muzea zasazeného do mapy
Prahy prezentovala tehdy Galerie Miro na
Strahovû. To, co vyvolalo nejvût‰í otazníky,
je skuteãnost, Ïe bylo kalkulováno s pozem-
kem na nábfieÏí Ludvíka Svobody pfii ústí
z Revoluãní ulice, kde je dnes mal˘ parãík,
pozemek patfiící Praze 1. Svojí masivností
a v˘‰kou by zde budova inspirovaná geome-
trick˘mi tvary kuÏele a kvádru velmi vynikala
a zfiejmû i pfiehlu‰ovala okolní zástavbu.
V rozhovoru s Miro Smolákem, kter˘ se o re-
alizaci své my‰lenky hodlá úãinnû zasazo-
vat, vyplynulo, Ïe tento první návrh na umís-
tûní v podstatû mûl spí‰e rozproudit diskusi
a vyvolat tak odezvu i návrhy jin˘ch fie‰ení.
Také financování obrovského projektu není
zcela jasné, v dobû jeho pfiedstavení se ho-
vofiilo o ãástce 700 milionÛ korun, kterou by
mûli dát dohromady rÛzní mecená‰i. RovnûÏ
zasvûcení budovy Salvatoru Dalímu vzbudilo
u vefiejnosti zvûdavost a otázky na potfieb-
nost takového muzea. 

Kosmopolitní my‰lenka 
má kosmopolitního otce

Miro Smolák, sám v˘tvarník, provozuje kro-
mû praÏské komerãní galerie MIRO v koste-
le sv. Rocha na Strahovû je‰tû dal‰í v˘stavní
sínû v Bratislavû, rodné Sninû, ale také DÛm
umûní v Berlínû. 
Neãiní mu problém hovofiit se sv˘mi partnery
ãesky, slovensky, rusky, nûmecky, anglicky
a moÏná je‰tû nûjak jinak. O tom, Ïe se ve
svém oboru dobfie orientuje, svûdãí mohutnû
propagované i nav‰tûvované praÏské v˘sta-
vy, na jejichÏ zahájení jsou rády vidûny mno-
hé osobnosti ze svûta politiky a (show)byz-
nysu. Dokázal do Prahy pfiivézt díla

zmínûného Salvadora Dalího, ale i Marka
Chagalla i Pabla Picasa a fiady dal‰ích mo-
dernistÛ, podporuje mladé umûlce, organizu-
je bûh napfiíã Petfiínem s názvem Miroton
a prodává obrazové poukázky na kvalitní re-
produkce, pfiiãemÏ z v˘tûÏku jde ãást na
dobroãinné úãely.     
Po nûkolika mûsících, kdy pokraãovala jed-
nání jak ohlednû pozemku a zabezpeãení fi-
nancí, tak i ohlednû vyuÏití Liebeskindovy
budovy a zaji‰tûní exponátÛ do stálé sbírky
vûnované právû Dalímu, pfiiná‰íme odpovûdi
Miro Smoláka na otázky LP1. 

Pût otázek Miro Smolákovi
Jak pokraãují jednání ohlednû pozemku
pro v˘stavbu Liebeskindova paláce umû-
ní v Praze?
Asi pfied 6 t˘dny jsem Magistrátu hl. m. Pra-
hy a starostovi Prahy 1 zaslal koncepci své-
ho umûlecko-komerãního projektu. ZdÛraznil
jsem, Ïe Liebeskindova stavba, pro kterou za-
tím není stanoven název, bude financována
ze soukrom˘ch prostfiedkÛ investorÛ a mece-
ná‰Û. Jsem trpûliv˘ a vûfiím v moudrost roz-
hodnutí odpovûdn˘ch osob v zájmu realizace
svûtového unikátu v ãeské metropoli.  
Jsou nûjaké jiné varianty umístûní, kromû
jiÏ pfiedstavené? (Roh Revoluãní
a nábfieÏí L. Svobody)
Nejdfiíve bych chtûl podotknout, Ïe pozemek
v Revoluãní ulici mi nebyl nikdy závaznû na-
bídnut. Dosud v‰e probíhalo v rovinû teore-
tick˘ch úvah. Nûkde jsme v‰ak zaãít museli.
Proto jsem nejdfiíve poÏádal pana Liebeskin-
da, aby vytvofiil model budovy s akcentem
na Revoluãní ulici, a diskuse mohla zaãít.
Byla mi nastínûna i moÏnost umístûní stavby
v prostoru Rohanského ostrova, kde probíhá

moderní v˘stavba, ale nejnovûj‰í úvahy se
vedou také o prostoru nové zástavby Masa-
rykova nádraÏí. Opût je zde na místû trpûli-
vost a víra v dobro a pfiejícnost lidsk˘ch du‰í. 
Máte jiÏ jasnûj‰í pfiedstavu o moÏném in-
vestorovi? Projevují investofii zájem
o tento projekt? 
Pfiedstavu o investorovi jsem mûl od poãát-
ku. Stále se hlásí noví investofii, protoÏe cítí,
Ïe se  v Liebeskindovû projektu snoubí um
svûtového architekta se stálou expozicí dûl
Salvadora Dalího a ‰koly ãeského surrealis-
mu s atmosférou Prahy, coÏ je zárukou ús-
pûchu, prosperity a návratnosti investic.
V posledních dnech mû oslovil v˘znamn˘
mecená‰ z Lond˘na, kter˘ nechce investo-
vat, ale pfiispût. V okamÏiku, kdy bude roz-
hodnuto o umístûní stavby, je hlavní ãesko-
-zahraniãní partner projektu pfiipraven pode-
psat smlouvu a zahájit realizaci.
Proã jste se rozhodl právû pro Prahu, kte-
rá s osobou Dalího nemá nic spoleãného? 
Dovolte, abych vás vyvedl z omylu. Surrea-
listické dílo Salvadora Dalího, kterému jeho
pfiátelé v dobû studií na akademii dali pfie-
zdívku „ãeskoslovensk˘ malífi“ (podle vzpo-
mínek Louise BuÀuela), mûlo prokazatelnû
nejvût‰í vliv právû na umûleckou obec b˘va-
lého âeskoslovenska. Sly‰eli jste nûkdy na-
pfiíklad o polském, maìarském ãi nûmeckém
hnutí surrealismu? Jistû ne! âeská surrealis-
tická ‰kola se v‰ak k Dalímu bezprostfiednû
hlásila a proslavila se i ve svûtû. KdyÏ se
nûktefií ménû informovaní intelektuálové ne-
chali v médiích sly‰et, Ïe Dalí nemá s Pra-
hou nic spoleãného, oslovil mû doc. PhDr.
Pavel ·tûpánek, Ph.D., docent dûjin umûní
Univerzity Palackého v Olomouci, Ïe právû
dokonãil dílo s názvem „âeskoslovensk˘

malífi“ Salvador Dalí a jeho vliv na ãeské
umûní, které mi nabídl k vydání. Vûfiím, Ïe
nám tato práce v‰em otevfie oãi. 
Dolehly k vám ohlasy vefiejnosti z doby
prvního pfiedstavení projektu v kvûtnu? 
Co jim fiíkáte?
Do dne‰ního dne jsme zachytili, kromû roz-
hlasov˘ch a televizních pfiíspûvkÛ, 224 tisko-
v˘ch ohlasÛ z âech a mnoha dal‰ích zemí
svûta od Finska pfies Nûmecko, Turecko aÏ
po Spojené státy americké. Rozhodl jsem se
je v‰echny kniÏnû vydat jako skromn˘ doku-
ment na‰ich dnÛ. Budoucí ãtenáfi tak bude
mít moÏnost objektivnû zhodnotit a posoudit,
ãeho chci vlastnû sv˘m projektem dosáh-
nout a jak mou snahu nûktefií ãe‰tí a sloven-
‰tí novináfii ne interpretovali, ale dezinterpre-
tovali. V úvodu budoucí publikace se ãtenáfi
také dozví, Ïe stálá expozice dûl Salvadora

Dalího a ‰koly ãeského surrealismu v pfiipra-
vovaném paláci zabere asi jednu sedminu,
tj. asi jedno patro. V ostatních prostorách bu-
de „kunsthalle“, nûkolik soukrom˘ch galerií,
vefiejnû pfiístupn˘ depozitáfi – jak˘si labyrint
souãasného umûní (2000 – 3000 exponátÛ),
apartmány hotelového typu pro studijní po-
byty umûlcÛ, ateliéry, nonverbální divadlo,
komorní opera, restaurace, komerãní kance-
láfiské prostory urãené k pronájmu, coÏ po-
mÛÏe financovat provoz budovy. TakÏe co fií-
kám novináfisk˘m ohlasÛm? Z devadesáti
procent je chválím, z pûti procent nekomen-
tuji a za dal‰ích pût procent se stydím do ta-
kové míry, Ïe jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe se
za nû budou stydût i pravnuci jejich autorÛ.  
Tolik Miro Smolák. Redakce ListÛ Prahy 1
vítá názory ãtenáfiÛ na uvedené informace. 
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V˘stava, aÏ do konce roku otevfiená
na chodbách Národního muzea, vznikla na
objednávku Muzea knihy, které od roku 1957
sídlí v klá‰tefie Îìár nad Sázavou. Stálá ex-
pozice Knihovny Národního muzea svou roz-
lohou, zaujímající jednadvacet místností
a chodeb, patfií k nejvût‰ím svého druhu na
svûtû. Je vûnována dûjinám knihy a knihtis-
ku od sam˘ch poãátkÛ. Mezi exponáty za-
ujme napfiíklad rekonstrukce stfiedovûkého
skriptoria, knihtiskafiské dílny z 15. století
i tzv. libri catenati – knihy na fietûzech. Spolu
s kniÏními originály je vedle pÛvodního mobi-
liáfie vystaven také nábytek podle Goãárova
návrhu a vlastnoruãnû vyfiezávan˘ nábytek
Josefa Váchala. Kniha je tématem pravidel-
n˘ch kaÏdoroãních v˘stav, které Národní
muzeum instaluje v b˘valém letním refektáfii.
Zajímavá je také historie samotného cister-
ciáckého klá‰tera Studnice Panny Marie.
Komisafika v˘stavy paní PhDr. Helga Turko-
vá o ní dovede vyprávût podrobnû, poutavû
a poeticky. Klá‰ter vznikl ve 13. století, v prÛ-
bûhu let byl vydrancován a vypálen, pak

Muzeum knihy ve fotografii
Fotograf Jan Michálek. Fousat˘ chlap s pohledem básníka. Kde my se díváme, Michá-
lek vidí. Ze v‰ech okolních stromÛ ho upoutá jeden star˘ kmen. Vidí jeho kofieny, zapo-
slouchá se do jeho pfiíbûhu, jako ve stereogramu zahlédne jeho du‰i. Objevuje neãeka-
né prÛhledy vûtvovím, slunce si jen pro nûj hraje se svûtlem a stínem na vlnách vod.
Fotografuje hfiíãky pfiírody, její tajemství. Prochází krajinou ti‰e, sám, s objektivem
v pohotovosti. Pfiíroda je Michálkova milá. Nezapfie ji ani na své zatím poslední v˘stavû,
na níÏ se s námi dûlí o dal‰í svou lásku – místo, které má rád. 

znovu obnoven, ale zásadní pfiestavby se
mu dostalo z ruky architekta Jana BlaÏeje
Santiniho Aichla. Snad nejznámûj‰í Santini-
ho stavbou je nedalek˘ poutní kostel sv. Ja-
na Nepomuckého na Zelené hofie, zapsan˘
od r. 1994 na seznamu svûtového kulturního
dûdictví UNESCO. Zejména v letní sezonû,
kdy je muzeum pfiístupné vefiejnosti, lze ve-
dle architektury klá‰tera – dnes se mu fiíká
zámek – obdivovat i blízké okolí. V souãasné
dobû je majitelem objektu Dr. Radslav Kin-
sk˘ ze Vchynic a Tetova, kter˘ celé panství
restituoval v r. 1991.
Fotograf vypráví: „Do Îìáru jezdím spoustu
let. Silnû na mne zapÛsobila historie celého
kraje a samotného prostoru zámku. Atmo-
sféru pro‰l˘ch vûkÛ zdÛrazÀuje i to, co je
tam pÛvodní, tfieba vy‰lapaná cihlová dlaÏ-
ba, dfievûné podlahy, malovan˘ strop v re-
fektáfii, nikdy nerestaurovan˘. I ty pfiístûnky,
které vidí‰ z chodby, hovofií o dávn˘ch ãa-
sech, kdy mni‰i odtud brali dfievo a pfiikláda-
li zvenku. Kamna uÏ se dochovala pouze je-
diná. Je‰tû nedávno v‰ak byla v patfie
taková rarita. Dvû kukanû s ok˘nkem, such˘
záchod, dokonce s noãníkem.“ Jan Michálek
vystavuje architekturu poprvé. Pfiistupuje
k ní stejnû jako ke sv˘m  pfiírodním tématÛm.
Co se mu líbí, to vyfotí. A bez lidí, stejnû jako
krajinu. Praktikou, Nikonem, dokonce kape-
sním fotoaparátem. Opût z ruky a opût Ïád-
né v˘fiezy. Snad jen teleobjektiv u nûho ob-
ãas najde uplatnûní. Rozhodující je lyrika,
cit, krása. Tak pojal propagaci Muzea knihy
v Praze. „Tohle není dokumentární fotogra-
fie. Nevozím s sebou stojany, de‰tníky, ref-
lektory a spoustu lidí, není Ïádné ,támhle mi

to podrÏ a tohle nasviÈ, nechoì tam, bûÏte
pryã a teì ne, teì to má stíny‘. Ne. Ukazuji
ta místa tak, jak je vidí náv‰tûvník. KdyÏ je
parné léto, chci tam to slunce mít. KdyÏ na
budovu padá stín velkého stromu, musí tam
b˘t vidût. A kdyÏ v expozici oddûluje ná-
v‰tûvníky od exponátÛ lano, proã ho tam ne-
nechat? Ani skriptorium nenasvítím, protoÏe
mni‰i tam nikdy nemûli pfiíli‰ mnoho svûtla.
To by neodpovídalo pravdû.“ Stejnû netra-
diãnû pfiistoupil ke koncepci v˘stavy: „Já ne-
vím, co je tradiãní nebo netradiãní. Fotogra-
fie jsem uspofiádal jako procházku zámkem
a expozicí s v˘letem do blízkého okolí. Je to
vlastnû pohled náv‰tûvníka vracejícího se
opakovanû do prostor, které má rád. Foto-
grafie vznikaly asi deset let.“ V˘stava je roz-
dûlena do dvanácti fotografick˘ch celkÛ. Za-
staví se na kaÏdém ze ãtyfi nádvofií, upozorní
na jejich dominanty. Prohlédne si hlavní brá-
nu zámku, zvonici, ‰koliãku, ka‰nu, obytn˘
objekt, prÛchody z jednoho nádvofií do dru-
hého, faru a samozfiejmû pÛvodnû ranû go-
tick˘ konventní kostel Nanebevzetí Panny
Marie, pfiestavûn˘ Santinim ve slohu barokní
gotiky. V‰imne si i napajedla v rohu ãtvrtého
nádvofií, které zdobí dvû kamenné koÀské
hlavy. Vstoupí do muzejních interiérÛ v re-
fektáfii, z nich pak vyjde ven do sluneãního
jasu. V Konírnû byla nûkolik let instalována
stálá v˘stava o Santinim, nová expozice je
vûnována rodinû Kinsk˘ch. V zadní ãásti za-
hrady, v b˘valé letní prelatufie, bydlela za
dob cisterciákÛ maminka opata. Stavba, ja-
k˘si zámeãek, je od vlastního klá‰tera oddû-
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Budujeme z Prahy
Potûmkinovo mûsto?
Beseda pod tímto názvem probûhla v Mánesu 14. 10. By-
la druhou ze dvou besed, které uspofiádaly Literární no-
viny a Institut demokracie pro v‰echny ve spolupráci
s mûsíãníkem PraÏan. Redakce LP1 pro vás získala ná-
sledující informace od moderátora a jednoho z iniciátorÛ
Matûje Stropnického.

Co bylo úãelem a cílem tûchto besed?
Pfiedev‰ím seznamovat praÏskou vefiejnost s problematikou,
která se jí t˘ká, zprostfiedkovat setkání s kompetentními od-
borníky a s pfiíslu‰n˘mi úfiedníky a politiky nad rozhodnutími,

která se jinak pfiijímají za zády obãanÛ. Toto setkání svedlo
dohromady pfiíslu‰níky úfiadÛ, poradních ústavÛ, obãansk˘ch
sdruÏení i architektÛ, aby jednoznaãnû pojmenovalo praÏsk˘
problém, fasádismus. Zbourá-li se cel˘ dÛm ve stfiedu mûsta,
lidé se jiÏ nenechají umlãet a pí‰í petice, ov‰em nechá-li se
prÛãelí, obãané jsou k pfiestavbû shovívavûj‰í. Takov˘to smír
investorÛ s politiky – my necháme fasádu a vy nám za to dá-
te povolení – v‰ak nelze pfiipustit.
Jak˘ byl zájem vefiejnosti? 
Diskuze probíhala mezi asi 40-50 zúãastnûn˘mi zástupci
místních sdruÏení, novináfii a architekty – ti pfii‰li zfiejmû
z vlastní iniciativy, tedy jako fiadoví hosté. Pfii‰lo i nûkolik za-
stupitelÛ Prahy 1, av‰ak pouze z fiad opozice. Diskutující se
bohuÏel takfika nepfiedstavovali, coÏ ponûkud ztûÏovalo ori-
entaci ostatním. (V inzerované pozvánce byli uvedeni: Jan
KnûÏínek – vedoucí památkové rady primátora, Karel Ksandr
– místopfiedseda Klubu za starou Prahu, Vlado Miluniç – ar-
chitekt, Josef ·ulc – vrchní konzervátor Národního pam.
ústavu, Marie ·vihovcová – ved. stavebního doboru Mâ P1). 

Vznikly nûjaké závûry, které by mohly mít vliv na rozho-
dování pfiítomn˘ch zainteresovan˘ch odborníkÛ? 
Byli jsme zejména pfiednostnû informováni o nûkter˘ch akti-
vitách Magistrátu. Pfiipravuje se nûkolik vûcí: úpravy zákona
o památkové péãi a internetové stránky pfiibliÏující prÛbûh
správního fiízení od památkáfiÛ aÏ po stavební úfiad atd. Vûc-
nou poznámku k navrhované zmûnû zákona mûl místopfied-
seda Klubu za starou Prahu K. Ksandr: je spousta tlakÛ zá-
kon naopak zmírnit (napfi. sankce) a hrozí tak reálnû, Ïe
bude-li zákon projednáván za úãelem jeho utuÏení, bude na-
opak rozvolnûn, bojí se jak zmínûn˘ klub, tak Národní památ-
kov˘ ústav. 
Chystáte nûjaké pokraãování tûchto iniciativ? Kde je
moÏné se o nich dozvûdût? 
Grant, kter˘ umoÏnil zorganizování cyklu besed, byl jiÏ bohu-
Ïel vyãerpán a Literární noviny jsou v tíÏivé finanãní situaci,
kdy se musejí vûnovat vlastnímu pfieÏití. Zatím tudíÏ pokraão-
vání není moÏné. 

Martina Fialková

Nahlédnûte do vûdy 
MasarykÛv ústav AV âR vás v rámci T̆ d-
ne vûdy a techniky 2004 zve na Dny otev-
fien˘ch dvefií 10.–11. listopadu od 9 do 15
hodin.

Program: Organizace ústavu. Dûjiny praco-
vi‰tû. Prezentace badatelské práce, projekty
edic spisÛ a korespondence T. G. Masaryka,
vytváfiené databáze. Aktuální publikace, Ïi-
votopis TGM. V˘stavka jedineãn˘ch archivá-
lií a knihovna. Informace o sluÏbách pro ve-
fiejnost. Prodej knih se slevou. 
Po domluvû moÏnost tematického zamûfiení
besedy (archivnictví, bibliografie, knihovnic-
tví, lexikografie, historikovy pracovní metody,
vybraná témata ãesk˘ch dûjin 1850–1948)
a kvízu pro studenty. Více informací na
www.msu.cas.cz
Kontakt: Mgr. Jan Bílek, tel. 222 828 217.

Skupiny Ïádáme o pfiedchozí rezer-
vaci termínu. MasarykÛv ústav AV
âR, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1 
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Kam v listopadu na procházku?

4. ãt. Karel Hynek Mácha a Praha. Sraz
v 15.30 u kostela sv. Petra a Pavla Na Pofiíãí.
POZOR – bûhem vycházky pfiejedeme met-
rem na Karlovo nám. Vstup 50 Kã (PhDr.
Eva Havlovcová). 

6. so. Vlast. v˘let – Architektura 19. a 20.
století v severních âechách. Ústí nad La-
bem, Dûãín. Cena 460 Kã (ing. Jan Stûniãka).
Národní divadlo. Celková prohlídka. (stejnû
i 14. a 21.11.) Sraz kaÏdou pÛlhodinu od
8.30 do 11.00 pfied vchodem. Objednané
skupiny osob mají pfiednost (skupina je nad
15 osob). POZOR – poãet úãastníkÛ ve sku-
pinách je max. 50 osob. Vstup 50 Kã (prÛ-
vodci PIS).
Betlémská kaple – celková prohlídka. Sraz
ve 14.00 pfied objektem. Vstup 50 Kã +

vstupné do objektu 40/20 Kã (PhDr. Jifiina
Chrastilová). 
Národní památník na Vítkovû. Celková
prohlídka. Pofiádáno ve spolupráci s Národ-
ním muzeem. Sraz ve 14.00 pod sochou
J. ÎiÏky. Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
7. ne. Podu‰iãková vycházka na hfibitov Na
Malvazinkách. Sraz ve 14.00 na stanici aut. ã.
137 „Urbanova“ (jede ze stanice Na KníÏecí –
metro B „Andûl“). Vstup 50 Kã (Eva Sokolová).
B˘val˘ augustiniánsk˘ klá‰ter – nyní Mu-
zeum policie. Sraz ve 14.00 pfied Lékafi-
sk˘m domem na nám. I. P. Pavlova. Vstup
50 Kã (BoÏena ·vejnohová). 
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kase-
mat. Sraz ve 14.00 pfied kostelem sv. Petra
a Pavla. Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).

18. ãt. Rudolfinum – dnes sídlo âeské fil-
harmonie. Celková prohlídka. Sraz ve 14.00
pfied vchodem z Al‰ova nábfieÏí. Vstup 
50 Kã (prÛvodce PIS). 

20. so. Muzeum Bedfiicha Smetany. V˘klad
o Ïivotû a díle této v˘znamné osobnosti ães-
ké hudby. Sraz ve 14.00 pfied muzeem (No-
votného lávka 1, Praha 1). Vstup 50 Kã +
vstupné do muzea 50/20 Kã (Eva Sokolová). 
Procházka Smíchovem. Sraz ve 14.00 na
stanici tram. ã. 6, 9, 12, 20 „Újezd“. Vstup 
50 Kã (ing. Bohumil Kocourek). 

21. ne. Kostel sv. Antonína na Stross-
mayerovû nám. Sraz ve 14.00 pfied objek-
tem. Vstup 50 Kã (ing. Vûra Pelzbauerová). 
Zbraslavsk˘ hfibitov Havlín. Spojeno s pro-
cházkou po okolí. Sraz na stanici aut. ã. 243 
„U Vãely“ (jede od Smíchovského nádraÏí ve
13.11). Vstup 50 Kã (BoÏena ·vejnohová). 

22. po. Královskou oborou do Troje. Sraz
v 15.30 na stanici tram. ã. 5, 12, 14, 15, 17
„V˘stavi‰tû“. Vstup 50 Kã (ing. B. Kocourek). 

23. út. Muzeum praÏského vodárenství.
Prohlídka muzea, které vzniklo v r. 1932
a které pfiibliÏuje historii praÏského vodáren-
ství od prvních soukrom˘ch vodovodÛ z 12.
stol. aÏ do souãasnosti. Sraz v 16.00 pfied
vrátnicí Podolské vodárny (Praha 4 – Podolí,
tram. ã. 8, 16, 17, 21 - stanice „Podolská vo-
dárna“). Vstup 50 Kã (Jaroslav Jásek).

24. stfi. Îeny kolem PfiemyslovcÛ. Pfied-
ná‰ka se koná od 17.00 v pfiedná‰kovém sá-
le ÚVL PIS, Za Pofiíãskou branou 7, Praha 8
– Karlín, I. patro. Vstup 50 Kã (PhDr. Eva
Havlovcová). 

25. ãt. Mezi Zlatou a Stfiíbrnou uliãkou –
procházka málo znám˘m zákoutím Starého
Mûsta. Sraz ve 14.00 u kostela sv. Jiljí v Hu-
sovû ulici. Vstup 50 Kã (Milada Racková). 

27. so. Po stopách Josefa Hlávky. Sraz ve
14.00 u Vy‰‰í dívãí ‰koly ve Vodiãkovû ul.
Vstup 50 Kã (PhDr. Jifiina Chrastilová). 

Chrám sv. Mikulá‰e na Malé Stranû – cel-
ková prohlídka. Sraz ve 14.00 pfied objek-
tem. Vstup 50 Kã + jednotné vstupné do ob-
jektu 25 Kã (Emílie Pike‰ová). 

28. ne. Vlast. v˘let – Advent na Veselém
Kopci. Vesel˘ Kopec, Hlinsko. Cena 460 Kã
(ing. Vûra Grabmüllerová).
Stavovské divadlo. Celková prohlídka.
Sraz v 10.00 a 11.00 pfied vchodem. Vstup
50 Kã (prÛvodci PIS).
Kolowratsk˘ palác. Sraz ve 14.00 pfied
vchodem (Ovocn˘ trh 4, Praha 1). Vstup 
50 Kã (prÛvodce PIS).
Daniel Adam z Veleslavína a tiskafiské tra-
dice Starého Mûsta. Sraz ve 14.00 pfied do-
mem U dvou zlat˘ch medvûdÛ v KoÏné ulici.
Vstup 50 Kã (PhDr. Jifiina Chrastilová). 

30. út. Centrum aktivity „Sluneãní dvÛr“
v Dolních Chabrech. Spojeno s procházkou
po okolí. Sraz na stanici aut. ã. 162 „Bílenec-
ké námûstí“ (jede od metra C „Kobylisy“ ve
12.53). Vstup 50 Kã (BoÏena ·vejnohová). 

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Lidé si pÛjãují na byt
i na vánoãní dárky 
Nabídka spotfiebitelsk˘ch úvûrÛ na ãeském trhu jiÏ dosáhla velice zají-
mav˘ch parametrÛ. Tento bankovní produkt, kter˘ je s oblibou vyuÏíván
pro pofiizování nákladnûj‰ího vybavení do bytu pro voln˘ ãas, zaÏívá
kaÏdoroãnû zv˘‰en˘ zájem právû v období konce roku. Znaãná ãást
ãeské populace totiÏ spojuje praktické nákupy potfiebného vybavení pro
domácnost i voln˘ ãas s obdobím akãních slev v prÛbûhu listopadu
a prosince. Podle ekonomÛ z âSOB je spotfiebitelsk˘ úvûr vhodn˘ kro-
mû klasického nákupu pfiedmûtÛ dlouhodobûj‰í spotfieby i na krytí ná-
kladn˘ch investic na rekonstrukce bytÛ ãi rekreaãních nemovitosti, pfií-
padnû na jejich vybavení. V poslední dobû je také pomûrnû ãasté vyuÏití
penûz z úvûru na koupi ojetého, nebo dokonce nového automobilu. Pro
v‰echny tyto úãely, ale nejen pro nû, nabízí âSOB v˘hodné úrokové
sazby. V pfiípadû zájmu banka samozfiejmû pÛjãí peníze i bez udání
úãelu pouÏití. Takové prostfiedky je pak moÏné vyuÏít na cokoliv.
Pfiední domácí banky nabízejí v oblasti spotfiebitelsk˘ch úvûrÛ zajímavé
úroãení i objemy penûz, které jsou ochotny pÛjãit. Napfiíklad âSOB na-
bízí peníze s úrokovou mírou jiÏ 8,4 %, ochotna je pÛjãit aÏ 750 tisíc ko-
run, které je moÏné následnû splácet aÏ 7 let. Banka také poskytuje za-
jímavé fie‰ení pro financování nákupu osobního automobilu, kdy v rámci
speciálního programu pÛjãí aÏ pÛl milionu korun na pût let za podmínek,
které umoÏní klientovi u‰etfiit znaãné prostfiedky a stát se okamÏitû pfií-
mo majitelem pofiizovaného vozu. Do jedné ze skupin úãelov˘ch úvûrÛ
zahrnuje âSOB i nákup spotfiebního zboÏí. Nákup nové televize k Vá-
nocÛm je tak moÏné realizovat za v˘hodnûj‰ích podmínek, stejnû jako
napfiíklad financování studia v zahraniãí. Vlastnosti spotfiebitelského
úvûru má do jisté míry také dal‰í produkt, tzv. Americká hypotéka. Ta
kombinuje v˘hody klasického úvûru a hypotéky. Pokud vlastníte nemo-
vitost, na kterou je moÏné si Americkou hypotéku zfiídit, mÛÏete pak pÛj-
ãené peníze splácet i 20 let. Ve‰keré informace o âSOB Spotfiebitel-
ském úvûru lze získat na v‰ech poboãkách âSOB, bezplatném
telefonním ãísle 800 110 808 nebo na www.csob.cz.  

Vznik osteoporózy, neboli lidovû fiídnutí kostí
závisí na mnoha faktorech. Vedle vrozené
dispozice hraje velkou roli fyzická aktivita
a také v˘Ïivové zvyklosti.
Osteoporóza se vyskytuje u Ïen asi 5 x ãas-
tûji neÏ u muÏÛ.Tvorba kostní hmoty probíhá
bûhem dûtství, dospívání a poãátku dospû-
losti. V této dobû je vápník nejdÛleÏitûj‰ím 
dietetick˘m faktorem. Po tfiicátém roce kost-
ní hmoty ub˘vá, a je dÛleÏité, aby ub˘vala co
nejpomaleji. Proto je dostateãn˘ pfiíjem váp-
níku u dospûl˘ch nezbytn˘ k tomu, aby se
zamezilo vy‰‰ím ztrátám kostní hmoty, neÏ
je nezbytnû nutné.
Mléko a mléãné v˘robky jsou pravdûpodob-
nû nejdÛleÏitûj‰ím pfiirozen˘m zdrojem diete-
tického vápníku . V nich je totiÏ vápník mimo-
fiádnû dobfie vstfiebateln˘ díky zvlá‰tnímu
chemickému uspofiádání a speciálním kasei-
nofosfopeptidÛm. V mnoha pfiípadech je
úãelné obohacovat potraviny vápníkem nebo
konzumovat doplÀky stravy s obsahem váp-
níku, protoÏe u urãit˘ch skupin populace ne-
ní lehké dostateãn˘ pfiíjem vápníku zajistit.
Jsou to napfiíklad:
● s nesná‰enlivostí mléãn˘ch v˘robkÛ (ne-

dovedou ‰tûpit dostateãnû mléãn˘ cukr)
● tûhotné a kojící Ïeny a Ïeny v období pfiechodu
● dûti se ‰patn˘mi stravovacími návyky a dû-

ti s nedostateãnou pohybovou aktivitou
● seniofii 

V na‰ich lékárnách se mÛÏeme setkat s ce-
lou fiadou vápníkov˘ch pfiípravkÛ, které 
patfií mezi léãiva nebo doplÀky stravy. Z lé-
ãiv patfií za zmínku zejména pfiípravek 
BIOMIN-H, kter˘ je vyroben originální tech-
nologií z vajeãn˘ch skofiápek a jeho vstfie-
batelnost a vyuÏitelnost je velmi dobfie od-
bornû zdokumentována, nebo doplnûk
stravy CALCIUM 350, kter˘ je jeho potravi-
novou obdobou. Velmi oblíbené je pouÏívání
‰umiv˘ch tablet s obsahem vápníku, jako je
napfi. Calcium Pharmavit, Calcium Sandoz
ãi Maxikalz. 
Zv˘‰it vstfiebatelnost vápníku je moÏné ze-
jména konzumací nûkter˘ch vláknin, jako je
glukomanan a inulin. Glukomanan prodávají
lékárny pod názvem Guareta SuperSlim to-
bolky, kter˘ patfií mezi jednu z nejúãinnûj‰ích
vláknin z hlediska moÏného pfiíznivého ovliv-
nûní civilizaãních chorob. Vysoce ãist˘ inulin
pak naleznete v lékárnách napfiíklad ve v˘-
robku STIMULSIN Prebiotic, kter˘ navíc
pfiíznivû ovlivÀuje stfievní mikroflóru a posilu-
je obranyschopnost organismu. Inulin mÛÏe-
te také pfiidávat do peãiva a nahradit jím asi
10 % mnoÏství mouky. Peãivo pak získá na
kfiehkosti a zároveÀ tak zv˘‰íte v˘Ïivovou
hodnotu va‰eho domácího peãiva. 

ms
Autor pfiíspûvku je ãlenem 

PraÏského sdruÏení lékárníkÛ 
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Nakládané ro‰tûnky 
(i jiné dobré plátky)
Nemáte ãas na dlouhé vafiení, ale pfiece jen
byste rádi pfiedloÏili rodinû nûco hodnû dob-
rého? Zkuste tenhle jednoduch˘ recept, kte-
r˘ se jiÏ mnohokrát osvûdãil pfii nejrÛznûj‰ích
pfiíleÏitostech vãetnû nakrmení vícehlavé
spoleãnosti. VÏdy uspûl a navíc hostitelku
nezavalily hory ‰pinavého nádobí. Pro pfií-
pravu totiÏ potfiebujete pouze prkénko a je-
den zakryt˘ pekáã. Doba samotné pfiípravy
masa pfied peãením se fiídí pouze podle
mnoÏství plátkÛ, které naklepáváme, a cibu-
le, nad kterou si zapláãeme. Musíme poãítat
jen s tím, Ïe maso se po navrstvení do peká-
ãe musí nechat nejlépe pfies noc proleÏet,
takÏe pfiipravujeme vÏdy den pfiedem. 
Suroviny: 
● Ro‰tûnky (kotlety, fiízky apod…)
● Hodnû cibule (navíc mÛÏeme pouÏít

i prouÏky papriky, máme-li) 
● Anglická slanina dle chuti, ale radûji více

neÏ ménû
Pfiíprava: Do pekáãe nebo ohnivzdorné mí-
sy nalijeme malinko oleje, jen aby nebyla ná-
doba úplnû suchá. Naklepeme a osolíme
plátky masa, mÛÏeme téÏ mírnû popepfiit,
ale jiné kofiení ani není tfieba. Postupnû je
vrstvíme do nádoby a bohatû prokládáme ci-
bulí a plátky anglické slaniny. Nahofie by mû-
la b˘t slanina. Pekáã pfiiklopíme a do druhé-
ho dne necháme v chladu. Pak naloÏené
maso podlijeme malou tro‰kou vody a zvol-
na peãeme zvolna zakryté v troubû dle dru-
hu a mnoÏství asi hodinu nebo o nûco déle. 
V˘sledkem jsou v˘borné plátky, které zejmé-
na v pfiípadû hovûzích ro‰tûnek pfiekvapí
svojí mûkkostí a ‰Èavnatostí, dodanou pouÏi-
tím anglické slaniny. Ta totiÏ vytvofií moc
dobrou ‰Èávu. Pfiílohou mohou b˘t dobré
brambory, hranolky ãi r˘Ïe a nezapomeÀte
na barevnou zeleninovou oblohu. maf

8. po. Zanikl˘ Zderaz. Sraz v 15.00 u koste-
la sv. Cyrila a Metodûje v Resslovû ul. Vstup
50 Kã (PhDr. Dana Dvofiáãková).

9. út. Zvífiata a zvífiecí symboly na fasá-
dách a portálech praÏsk˘ch domÛ. Sraz
v 15.30 u Vy‰‰í dívãí ‰koly ve Vodiãkovû ul.
Dalekohledy s sebou. Vstup 50 Kã (Mgr. Ja-
roslava Náprstková). 

10. stfi. Staromûstská radnice – celková
prohlídka (vãetnû podzemí, kaple, sálÛ a vû-
Ïe). POZOR – v pfiípadû primátorské akce
nelze uskuteãnit. Sraz v 15.00 pfied objek-
tem. Vstup 40 Kã + jednotné vstupné do
v‰ech prostor 40 Kã (Jana BuÀatová).

11. ãt. Zaniklé praÏské klá‰tery. Sraz
v 15.30 na nám. Franze Kafky (pod jeho bus-
tou). Vstup 50 Kã (PhDr. Eva Havlovcová). 

13. so. Z Bílé Hory do Ruzynû. Sraz ve
14.00 na stanici tram. ã. 22, 25 „Bílá Hora“.
Vstup 50 Kã (ing. Bohumil Kocourek). 
Ofiechovkou do Dejvic – o v˘voji, v˘stavbû
a obyvatelích jedné z nejstar‰ích vilov˘ch
ãtvrtí v Praze. Sraz ve 14.00 na stanici tram.
ã. 1, 8, 18 „U Pra‰ného mostu“. Vstup 50 Kã
(Hedvika âenková). 

14. ne. Procházka Letensk˘mi a Chotko-
v˘mi sady. Sraz ve 14.00 na stanici tram. ã.
22, 23 „Královsk˘ letohrádek“. Vstup 50 Kã
(ing. Bohumil Kocourek). 
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kase-
mat. (stejnû i 21. a 28. 11.) Sraz ve 14.00
pfied kostelem sv. Petra a Pavla. Vstup 
50 Kã (prÛvodce PIS).

16. út. Zajímavosti dvorkÛ a dvoreãkÛ na
Starém Mûstû. Sraz v 15.30 u kostela sv.
Havla na Starém Mûstû. Vstup 50 Kã (Mgr.
Jaroslava Náprstková). 

17. stfi. Zahradou Kinsk˘ch do parku Sac-
ré – Coeur. Sraz ve 13.30 pfied vchodem –
stanice tram. ã. 6, 9, 12, 20 „·vandovo diva-
dlo“. Vstup 50 Kã (BoÏena ·vejnohová).

Klub rodiãÛ mal˘ch dûtí, Praha 1, Karlova 8, Unitaria
zve na besedu dne 11. 11. 2004 v 16.30–18.00 hod.

Téma: Volná v˘chova a direktivní v˘chova: jak hledat optimální cestu?

Nadace na ochranu zvífiat a Mûstská  
knihovna – Lidová univerzita vás 
srdeãnû zvou na benefiãní koncert

„ Podejte pac“, 
kter˘ se koná pfii pfiíleÏitosti 10. v˘roãí zaloÏení nadace dne 29. 11. 2004 v 19
hodin v prostorách Mûstské knihovny – Mariánské námûstí 1, Praha 1
za úãasti mnoha znám˘ch umûlcÛ. Mediální partner koncertu âRo 2.
Vstupenky zakoupíte v sídle Nadace na ochranu zvífiat a v pokladnû MK.
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Zpût ke ‰trúdlu
Dnes se vracím ke svému sloupku jménem
·trúdl, kter˘ byl oti‰tûn minule na poslední
stranû LP 1. Po jeho pfieãtení se mi telefo-
nicky ozval ãtenáfi, kter˘ reagoval na moje
tvrzení, Ïe nikoho na Starém Mûstû nena-
padlo jako pouliãní obãerstvení prodávat
obyãejn˘ ãesk˘ ‰trúdl, zatímco v‰ude se to
hemÏí bagetami a fornetti.
Vyvedl mne z omylu, kter˘ v‰ak nicménû
nemûní nic na obecném konstatování, Ïe
v centru mûsta skuteãnû na levnûj‰í typické
ãeské obãerstvení tûÏko narazíte. V Karlovû
ulici pr˘ se ‰trúdl a dal‰í chutné peãivo, kte-
ré se vymyká globalizaãním trendÛm, pro-
dává v jednom malém obãerstvení. To jsem
ráda, dûla jsem, a ‰la jsem se pfiesvûdãit.
Skuteãnû, nenápadné, ale elegantní obãer-
stvení s prodejem ãerstvû peãen˘ch závinÛ
a plnûn˘ch piroÏek, které chutnají opravdu
v˘bornû, jsem tam na‰la. Ale… kdyÏ Karlo-
vou ulicí procházíte, pfiipadáte si spí‰e jako
v Benátkách nebo v jiném, turisty pfieplnû-
ném cizím mûstû s úzk˘mi uliãkami, kudy je
tûÏko se prodrat. O âechy témûfi nezavadí-
te. Davy turistÛ blokují celou ulici a PraÏané

se „Karlovce“ spí‰e vyh˘bají, protoÏe pfies
den mají na spûch a tady se spûchat nedá.
Stejnû tak i já. Proto jsem tudy ne‰la uÏ
dost dlouho a prodejnu se ‰trúdlem tudíÏ
neznala. Z toho vzniklo mé, spí‰e v‰eobec-
nû mínûné vyjádfiení v ãlánku. 
Nicménû, kdyÏ uÏ jsem s panem Cibuza-
rem, kter˘ mi dal svolení k pfietlumoãení je-
ho názorÛ do této rubriky, mluvila, zeptala
jsem se ho, co se mu v nov˘ch Listech
Prahy 1 líbilo nebo naopak. Dozvûdûla
jsem se, Ïe si se zájmem pfieãetl o tom, co
se nabízí PraÏanÛm v Tyr‰ovû domû. Nao-
pak postrádal informace z radnice. Vysvût-
lili jsme si, Ïe tyto informace podrobnû zve-
fiejÀovat nechceme, abychom nepsali
o tomtéÏ jako „radniãní“ noviny Praha 1,
a Ïe za úkol jsme si dali informovat spí‰e
o kulturním a spoleãenském dûní a napfií-
klad i o nejrÛznûj‰ích moÏnostech vzdûlá-
vání na Praze 1. 
Máte-li chuÈ nám napsat, co vás v Listech
Prahy 1 zaujalo nebo k ãemu byste mûli
pfiipomínky, udûlejte to:
Kontakty jsou uvedené v tiráÏi novin na po-
slední stránce dole. Tû‰íme se na va‰e
ohlasy.

Martina Fialková, ‰éfredaktorka

Experti rozhodli 
o pivech roku 2004

Novináfiská anketa
urãila nejpopulárnûj‰í 
znaãky piv
I na‰e redakce se v záfií zúãastnila hlasování v novináfiské anketû Na‰e pivo 2004, které
se v leto‰ním roce zúãastnilo rekordních 102 redakcí novin, ãasopisÛ, rozhlasov˘ch
a televizních stanic, internetov˘ch médií i nezávisl˘ch novináfiÛ z celé republiky. Udíle-
ní cen probûhlo v rámci Svatováclavsk˘ch pivních slavností 30. 9. v hotelu Interconti-
nental v Praze 1. 

Vítûzn˘m pivem se stal Gambrinus z PlzeÀského Prazdroje, a. s., Pivovaru PlzeÀ. Na druhém
místû skonãil Pilsner Urquell od stejného v˘robce. O tfietí místo se podûlilo pivo znaãky Ber-
nard z Rodinného pivovaru Bernard, a. s., a Budweiser Budvar, jehoÏ v˘robcem je Budûjovic-
k˘ Budvar, n. p. Na dal‰ích místech se umístil Velvet, jehoÏ v˘robcem jsou Pivovary Staropra-
men, a. s., a ‰estou nejpopulárnûj‰í znaãkou mezi médii je pivo z Královského pivovaru
Kru‰ovice, a. s. Celkem redakce nominovaly 41 znaãek piv vyrábûn˘ch u nás. Vítûz byl urãen
prost˘m souãtem hlasÛ. 
Druhá ãást klání – nejprestiÏnûj‰í soutûÏ ãesk˘ch piv âeské pivo roku 2004, kterou vyhla‰uje
âesk˘ svaz pivovarÛ a sladoven (www.cspas.cz) spoleãnû s V˘zkumn˘m ústavem pivovarnic-
k˘m a sladafisk˘m, má tyto vítûze. Radegast Premium, jehoÏ v˘robcem je PlzeÀsk˘ Prazdroj,
a. s., Pivovar Radegast, se stal mezi 31 pfiihlá‰en˘mi znaãkami vítûzem kategorie svûtlé leÏá-
ky. Na druhém skonãilo Starobrno LeÏák a tfietí místo obhájil Velkopopovick˘ Kozel Premium.
V kategorii svûtlá v˘ãepní piva, do které bylo pfiihlá‰eno 26 znaãek, se na tfietím místû umísti-
lo pivo znaãky Velkopopovick˘ Kozel svûtlé, na druhém místû skonãil loÀsk˘ vítûz Starobrno

Tradiãní, vítûzem se stal Janáãek Patriot,
vyrábûn˘ Pivovarem Janáãek, a. s.,
z Uherského Brodu.
Do sínû slávy ãeského pivovarnictví byli
uvedeni dlouholet˘ sládek a pivovarsk˘
manaÏer Jifií Vá‰a (v letech 1993–1994
byl zakladatelem Mû‰Èanského pivovaru
v Poliãce, a. s., a od roku 1995 je ãlenem
jeho pfiedstavenstva.) a v˘znamn˘ vûdec
a drÏitel fiady patentÛ doc. Ing. Jan ·avel,
CSc., odbornû ãinn˘ v fiadû na‰ich i mezi-
národních institucí. maf

Kam v listopadu na procházku? V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS. Kontakt pro dal‰í infor-
mace: PraÏská informaãní sluÏba, tel.: 221 714 152, 221 714 151, www.pis.cz.

Vápník v prevenci osteoporózy
Vápník patfií mezi nejdÛleÏitûj‰í minerální prvky v na‰em tûle. Je ho dokonce ze v‰ech
prvkÛ v tûle nejvíce. U dospûl˘ch lidí se vyskytuje v mnoÏství asi 1200 g, vût‰ina je ob-
saÏena v kostech a zubech.

Za vítûzné pivo z novináfiské ankety pfievzal ocenûní z rukou Ing J. Veselého, pfiedsedy
âSPS a prezidentky PREMIUM Clubu Mgr. V. Husákové manaÏer závodu PlzeÀ Ing. Vác-
lav Berka, PlzeÀsk˘ Prazdroj, a. s.

Svoz objemného odpadu 
od obyvatel na území Mâ Praha 1
Úterní svozy:
listopad: 9. a 23. 11.
prosinec: 7. a 21. 12. 2004
Stanovi‰tû kontejnerÛ:
Nové Mûsto: u st. M Národní – kfiiÏ. Char-
vátova x Vladislavova
Staré Mûsto:
ostrÛvek na rozhraní Kozí x Ha‰talská
Malá Strana: horní Malostranské nám.
Stanovi‰tû kontejnerÛ:
Malá Strana a Hradãany
Besední 2 (roh parãíku, Hellichova –
u kfiiÏ. s Nebovidskou), U LuÏického semi-
náfie 7, Vald‰tejnské nám. 4 (na parkovi‰-
ti), horní Malostranské nám. 11, Klárov –
U Îelezné lávky, Pohofielec 26.
Nové a Staré Mûsto
na ostrohu Vojtû‰ská x Na Struze, u st.
M Národní – kfiiÏ. Charvátova x Vladisla-
vova, Vodiãkova 22 (pfied ‰kolou), za kos-
telem sv. Jindfiicha, ·tûpánská 25 – u kfiiÏ.
s ¤eznickou, Havelská uliãka x Rytífiská,
Betlémské nám., ·iroká 10, ostrÛvek na
rozhraní Kozí x Ha‰talská, Masná x Malá
·tupartská, Dlouhá 48, Petrské nám.
u Lodecké 2.



SP· technologie masa 
roz‰ífií studijní program

Nové pfiírodovûdné
lyceum v Praze 1
Stfiední prÛmyslová ‰kola technologie
masa, sídlící v Navrátilovû ulici, stojí
moÏná trochu mimo pozornost vefiejnos-
ti. A pfiesto je tomu letos jiÏ sedmdesát
pût let, co do tehdej‰í  jednoleté odborné
mistrovské ‰koly zaãali docházet první
studenti. Dnes nabízí tfii typy studia a od
pfií‰tího roku chystá také studijní pro-
gram  pfiírodovûdného  lycea. 

„Máme v˘borné podmínky pro zavedení to-
hoto studijního programu do praxe,“ fiíká fie-
ditel ‰koly  MVDr. Lubomír RosÛlek a má tím
na mysli pfiedev‰ím zázemí pro odbornou
ãinnost, jako jsou napfi. chemické a biologic-
ké laboratofie. Zatímco v souãasnosti nabí-
zené typy studia smûfiují spí‰e k odborné
praktické stránce a absolventi se uplatÀují
jako odborní pracovníci ve v‰ech odvûtvích
potravináfiského prÛmyslu, ve veterinárních
zafiízeních ãi kontrolních orgánech, studium
na pfiírodovûdném lyceu by se mûlo pohybo-
vat v obecnûj‰í rovinû. Jeho absolventi bu-
dou dobfie pfiipraveni pro dal‰í studium na
pfiírodovûdn˘ch ‰kolách, zároveÀ ale jejich
vzdûlávání bude zamûfieno praktiãtûji neÏ na
bûÏn˘ch gymnáziích. „V Praze úspû‰nû fun-
gují technická a ekonomická lycea, a tak se
tû‰íme, Ïe toto roz‰ífiení dosavadní nabídky
bude mít pozitivní odezvu,“ doufá fieditel ‰ko-
ly. V souãasné dobû je návrh nového studij-
ního programu pfiedloÏen ke schválení Radû
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Betlémská otvírá 
své dvefie vefiejnosti
Stfiední prÛmyslová ‰kola strojnická,
‰kola hl. m. Prahy, Betlémská 4, Pra-
ha 1, pofiádá ve dnech 23. a 25. listopa-
du 2004 dny otevfien˘ch dvefií. 
Jako ‰kola se máme ãím pochlubit. Nejen
dlouholetou historií (vznik v roce 1837),
ale i tradicí, která nás zavazuje udrÏet
dobrou povûst ‰koly a modernizací pfii-
spívat k zatraktivnûní oboru strojírenství.
Na ‰kole lze studovat dvû zamûfiení:
poãítaãové a ekonomické. Obû zamûfiení
jsou zakonãena maturitní zkou‰kou. V˘u-
ka je zaloÏena na maximálním vyuÏívání
PC, proto byly na zaãátku leto‰ního ‰kol-
ního roku 2004/2005 zmodernizovány
uãebny CAD/CAM i ostatní uãebny pro
v˘uku informaãních a komunikaãních
technologií. Neménû atraktivnû ve srov-
nání s nejmodernûj‰ími uãebnami pÛsobí
stále funkãní historická kovárna. Srdeãnû
zveme v‰echny zájemce o studium k pro-
hlídce na‰í ‰koly. PhDr. D. Machyãková

Praha – vûãná inspirace (2)
PraÏská univerzita
pro kaÏdého
Od ledna 2005 opakuje PraÏská informaãní
sluÏba první roãník cyklu vzdûlávání „PraÏ-
ská univerzita pro kaÏdého“. Cyklus pod ná-
zvem „Praha v toku dûjin“ obsahuje celkem
dvû dvouhodinové akce mûsíãnû, pfiedná‰ku
(stfieda 17.00 –19.00 hod.) a vycházku (ne-
dûle) korespondující s probíran˘m tématem. 
Cel˘ první roãník bude rozdûlen na dva se-
mestry (leden aÏ ãerven 2005 – cena 594 Kã
a záfií aÏ prosinec 2005 – cena 396 Kã). 
Celkov˘ poãet:
I. semestr: 6 pfiedná‰ek + 6 vycházek, 
II. semestr: 4 pfiedná‰ky + 4 vycházky. 
UpozorÀujeme na omezen˘ poãet míst
v tomto bûhu univerzity, proto je tfieba závaz-
nû potvrdit úãast. Více informací ohlednû pfii-
hlá‰ení a plateb za první semestr získáte na
tel.: 221 714 151 (i fax), 221 714 152, e-mail:
vlastiveda@pis.cz. 

TIP NA VÁNOCE! 
Obdarujte vaše blízké DÁRKOVÝMI ŠEKY 

na služby v salonu od 200 Kč (líčení, kosmetika,
změna image, manikúra, pedikúra, masáže, 

zeštíhlující zábaly, na zpevnění pokožky, 
Vlasové poradenství i styling...)

BONUS – každá nová zákaznice obdrží 
vlasovou kúru JOICO  ZDARMA.

PLACENÁ INZERCE

Minicyklus medailonÛ vûnovan˘ v˘tvarníkÛm, ktefií milují – a také malují praÏské památky

Ale‰ Jiránek
Malífi Ale‰ Jiránek se narodil v roce 1947
v Praze. Studoval na Stfiední umûlecko-
prÛmyslové ‰kole na ÎiÏkovû u profesora
Dvofiáka a poté se zapsal na Karlovû uni-
verzitû ke studiu historie umûní. Po srp-
nov˘ch událostech 1968 opustil vlast
a usadil se v Îenevû. Nutnost vydûlat si
na Ïivobytí mu nebránila v tom, aby dále
studoval, takÏe se nakonec stal diplomo-
van˘m architektem. Setkání s architektu-
rou se mu stalo osudn˘m, protoÏe ovliv-
nilo celou jeho v˘tvarnou dráhu. 

Dûjiny udatného ãeského národa
Do konce roku mohou náv‰tûvníci obdivovat v Národ-
ním muzeu jedineãné dílo v˘tvarnice a spisovatelky
Lucie Seifertové. Jde o knihu obrázkÛ a krátk˘ch textÛ
seznamující s ãesk˘mi dûjinami bûhem 35 000 let 
v˘voje lidského rodu na na‰em území. Kniha je urãe-
na pfiedev‰ím dûtem, nicménû zaujme i dospûlého
ãtenáfie – diváka. Nev‰edním a vtipn˘m zpÛsobem se
autorka prokreslila dramatick˘mi ãesk˘mi dûjinami
a získala ocenûní (Magnesia litera za nejlep‰í dûtskou
knihu roku 2003 a dal‰í ceny). JiÏ sv˘mi rozmûry – 
9 metrÛ délky usiluje kniha o zapsání do Guinessovy
knihy rekordÛ jako nejdel‰í leporelo svûta. V Pantheo-
nu Národního muzea, o nûmÏ je fieã, je kniha dokonce
je‰tû vût‰í, mûfií úctyhodn˘ch 70 metrÛ na délku a dva
metry na v˘‰ku. V˘stava je doplnûna historick˘mi ar-
tefakty ze sbírek Národního muzea a Vojenského historického ústavu. MÛÏeme zde potkat
lovce mamutÛ, keltské ‰perky, pohanské bohy, mnicha zabraného do modlitby, zbranû, jimiÏ
se na‰i pfiedci rádi zabíjeli, husity a mnoho a mnoho dal‰ího. Pokud se sem vydáte s dûtmi,
udûlejte si ãas, abyste v klidu vychutnali skuteãnû nev‰ední a pouãnou podívanou. (A knihu si
kupte, pokud ji ov‰em seÏenete, loÀské vydání bylo rázem vyprodané.) Es

hlavního mûsta Prahy a následnû poputuje
na ministerstvo ‰kolství. Od záfií by tak do
Stfiední prÛmyslové ‰koly technologie masa
mûla vedle oborÛ zpracování masa a kon-
zervace potravin pfiib˘t také jedna tfiída pfiíro-
dovûdného lycea. Zájemci o studium se ale
do ‰koly mohou pfiijít podívat uÏ bûhem pfii-
pravovan˘ch dnÛ otevfien˘ch dvefií: 23. listo-
padu a 14. prosince 2004 a 11. ledna 2005
od 13.00 do 17.00 hodin. Náv‰tûva mimo ty-
to termíny je moÏná po pfiedchozí telefonické
domluvû. ona

Poznej svûtové dûdictví UNESCO
V Martinickém paláci na Hradãanech 31. 10. skonãila úspû‰ná
v˘stava z dílny nezávislé publicistiky a dokumentaristiky Me-
dia in, která pfiedstavila fiadu památek ze Seznamu svûtového
kulturního a pfiírodního dûdictví. 

Na velk˘ch, zajímavû koncipovan˘ch panelech zájemce informovala
o historii ochrany památek a o v˘znamu ãinnosti UNESCO v této ob-
lasti. Dal‰í panely pak jiÏ pfiedstavily jednotlivé památky ze zemí, kte-
ré ãe‰tí turisté nejãastûji nav‰tûvují: Chorvatska, Slovenska, Kypru,
Tuniska, ·v˘carska a mûsta Salzburku v Rakousku.  Autorka v˘stavy
RNDr. Milena BlaÏková tak zajímavou formou pfiiblíÏila pozoruhodná
místa v zemích, kter˘mi ãasto jen projíÏdíme a spûcháme k mofii. Pa-
mátkám ze seznamu UNESCO se vûnuje jiÏ nûkolik let. Nedávno jí
vy‰la na toto téma v druhém roz‰ífieném vydání i kniha 12 pokladÛ
âech a Moravy. Tato praÏská v˘stava, doprovázená soutûÏí o zají-
mavé ceny, není zdaleka první, kterou se sv˘mi spolupracovníky pfii-
pravila. JiÏ v loÀském roce probíhala putovní v˘stava t˘kající se právû
ãesk˘ch památek chránûn˘ch UNESCO v jejich sídelních mûstech,
stejnû tak bude putovat i tato, kterou zanedlouho uvidí náv‰tûvníci
v Kutné Hofie a pak i v fiadû dal‰ích mûst âeské republiky.  maf

Z· a gymnázium 
v Josefské slaví 120. v˘roãí

Îáci a studenti 
pfiedstavují dal‰í projekt
Je uÏ pfiíjemnou tradicí, Ïe Základní ‰kola
a gymnázium v Josefské ulici otvírá kaÏ-
doroãnû dvefie vefiejnosti, aby pfiedstavila
práce sv˘ch ÏákÛ. Jinak tomu nebude ani
letos, kdy bude tato akce spojena s v˘-
znamn˘m v˘roãím v Ïivotû ‰koly.

Roku 1884 byla v Josefské ulici na Malé Stra-
nû otevfiena obecná a mû‰Èanská ‰kola, která
navázala na tradici farních ‰kol u sv. Mikulá‰e
a sv. Tomá‰e, jejichÏ fungování je doloÏeno
jiÏ ve 14. století. Dne‰ní základní ‰kola
a gymnázium uÏ mají také svou tradici, k níÏ
mimo jiné patfií tzv. vernisáÏe. Îáci a studenti
pracují vÏdy po del‰í ãas v rámci nejrÛznûj-
‰ích pfiedmûtÛ na jedno spoleãné konkrétní
téma. V leto‰ním roce to byla Hudba aneb
proã bychom se netû‰ili. Prezentace v˘sled-
kÛ se uskuteãní právû v rámci oslav 120. v˘-
roãí zaloÏení ‰koly 24. listopadu od 11 hodin.
Hudební produkce ÏákÛ jsou, také vzhledem
k tématu, samozfiejmostí, ov‰em projekt vÏdy
zasahuje do více oborÛ, takÏe chybût nebu-
dou napfi. ani práce v˘tvarné. Bezesporu se
uskuteãní i pfiekvapení, podrobnosti v‰ak paní
fieditelka PaeDr. Daniela Paková odmítla pro-
zradit. Zato ale srdeãnû zve v‰echny b˘valé
Ïáky, b˘valé uãitele, rodiãe i dal‰í pfiíznivce
‰koly nejen na dopolední vernisáÏ, ale i na
odpolední koncert u sv. Tomá‰e. ona

PraÏská kfiiÏovatka v kostele sv. Anny
Dne 4. fiíjna se konala tisková konference v neobvyklém prostfiedí ãásteãnû zrekonstru-
ovaného odsvûceného kostela sv. Anny poblíÏ Anenského námûstí. Kostel se v‰ak
správnû jmenuje sv. Vavfiince, ale jako anensk˘ je více znám.

ZmiÀuje se o nûm ve své kronice Václav Há-
jek z Liboãan, kter˘ je tu i pohfiben. Ve 13.
století kostel Templáfii pfiestavûli do podoby
Svatého hrobu. V roce 1325 zaãala jeho go-
tická pfiestavba. A protoÏe to byl zároveÀ
klá‰ter, po dobu husitského plenûní hradÛ,
zámkÛ a kostelÛ zde byly soustfiedûny jepti‰-
ky ze v‰ech praÏsk˘ch klá‰terÛ. Snad proto
se jako jedin˘ praÏsk˘ kostel s klá‰terem za-
choval a nevyhofiel. 
V roce 1816 zde byla zaloÏena Krameriova
tiskárna, pozdûji v klá‰tefie bydlela po nûja-
kou dobu Karolina Svûtlá. Kostel má v‰ak
kromû pohnuté historie i mimofiádnû vzác-
nou v˘zdobu. Na stûnách jsou postupnû jiÏ
léta odkr˘vány pÛvodní fresky, jejichÏ kvalitu
odborníci hodnotí na stejné úrovni jako kvali-
tu fresek na hradû Karl‰tejn.
Duchovní atmosféra tohoto místa je skuteã-
nû pÛsobivá. Toho si v‰imli lidé kolem Václa-
va Havla a pfiimûli ho k my‰lence tento vzác-
n˘, av‰ak donedávna zdevastovan˘ objekt
zachránit. 
Dagmar Havlová, která je pfiedsedkyní Na-
dace VIZE 97, zaãala shánût potfiebné fi-
nanãní prostfiedky, jednat s památkáfii atd.
Nároãná rekonstrukce  je dílem dle návrhÛ
architektky Evy Jifiiãné (Ïijící v Lond˘nû).
Dnes je odsvûcen˘ kostel, jinak PraÏská kfii-
Ïovatka – název chce evokovat putovní i du-
chovní cesty, které pfies Prahu odjakÏiva
vedly a vedou i nadále – pfiipraven  uvítat
první náv‰tûvníky. 

CENA PRO MATEMATIKA

Hned dal‰í den se tu konalo slavnostní udû-
lení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlo-
v˘ch VIZE 97. Získal ji matematik a filozof
Petr Vopûnka. 
Cenu kaÏdoroãnû dostává osobnost, která
se sv˘m celoÏivotním dílem zaslouÏila o roz-
‰ífiení lidského obzoru, poukázala na ménû
známé jevy, napomohla vãlenit v˘sledky vû-
dy do obecné kultury a prohloubit alternativy
lidského pohledu na svût.
Leto‰ní laureát Petr Vopûnka dostal cenu za
propojení dvou zdánlivû odli‰n˘ch oborÛ 
– matematiky a filozofie. Vystudovan˘ mate-
matik nejprve získal vûdecká uznání ve
svém oboru, ale pozdûji se zaãal vûnovat i fi-
losofii. V osmdesát˘ch letech dokonce otev-
fiel na matematicko-fyzikální fakultû hojnû
nav‰tûvovan˘ filozofick˘ semináfi, na nûjÏ
zval filozofy, ktefií byli komunistick˘m reÏi-
mem perzekuováni – napfiíklad ZdeÀka Neu-
bauera, Radima Palou‰e nebo Petra Rezka.
Jeho dlouhodobá práce na rozmezí matema-
tiky a filozofie, propojená Husserlovou feno-
menologií vyvrcholila napsáním ãtyfi knih
„Rozpravy s geometrií“, které pozdûji vy‰ly
pod souborn˘m názvem „Úheln˘ kámen ev-
ropské vzdûlanosti a vûdy“ (2000). 
Petr Vopûnka, dnes emeritní profesor Uni-
verzity Karlovy, se i nadále vûnuje svému
oboru, pfiedev‰ím teorii mnoÏin, ale také his-
torii matematiky ve dvacátém století a zákla-
dÛm vûdy jako takové. Eva StfiíÏovská

tel.: 257 533 280 ● fax: 257 533 281
e-mail: jalna@jalna.cz
www.listyprahy1.cz
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ta. Pozdûji se dozvûdûl, Ïe je mu kniha auto-
rem vûnována. 
K dal‰ímu, spí‰e náhodnému setkání do‰lo jiÏ
na pÛdû nakladatelství Academia, kde mûli
podklady pro vydání knihy na stole, kdyÏ tam
právû pfii‰la historiãka Jana Volfová, autorka
pfiedloÀského bestselleru âesk˘ch dûjin hrát-
ky o‰idné. K obrázkÛm sice jiÏ existoval do-
provodn˘ text, ale pro ni to byla v˘zva. Její
povûstná láska ke staré Praze, kde jiÏ dlou-
ho Ïije a kde mnoho let vyuãovala dûjepis 
na Akademickém gymnáziu ve ·tûpánské
ulici, dala vznik textÛm nov˘m. „Nejprve jsem
dlouho nad obrázky doma sedûla a vym˘‰le-
la, hledala v knihovnû potfiebné materiály.
Kromû faktografií kvÛli pfiesnosti v‰ech zmi-
Àovan˘ch událostí jsem na‰la i svoji oblíbe-
nou knihu Oãima lásky, která vy‰la v r. 1941
v nakladatelství Borov˘ a je antologií poezie
vûnované Praze. Rozhodla jsem se, Ïe kro-
mû vlastních textÛ, jejichÏ epiãnost mi nûkdy
nestaãila pro úplné vystiÏení nûkter˘ch ob-
rázkÛ, pouÏiji i ver‰e z této knihy. Je z nejhor-
‰ích let války a jejím smyslem bylo povzbudit
skleslé âechy a dodat jim nadûji a víru, proto
jsou nejrÛznûj‰í vybrané ver‰e datované od
stfiedovûku aÏ po tehdej‰í souãasnost tak pÛ-
sobivé. PouÏila jsem i nûkteré velmi archaic-
ké ver‰e a sv˘mi slovy se pak snaÏila vÏdy co
nejvíce vystihnout dan˘ obrázek ulice, ná-
mûstí, plácku ãi nábfieÏí. A tak tu najdete ne-
jen historii, ale i povûsti vyobrazen˘ch míst,“
vypráví autorka. Nejzajímavûj‰í pro ni bylo,
kdyÏ na‰la ver‰e dávného básníka, kter˘ pro-
Ïil velkou povodeÀ v Praze v 16. století. 

Procházka s mistrem
Malífi Ale‰ Jiránek jinak nedal, neÏ Ïe pfii svém
pfií‰tím pobytu v Praze vezme budoucí autorku
textÛ na procházku po Malé Stranû. Tak se ta-
ké stalo a pro‰li ji spolu od sv. Jana Na Prádle
za jejího vyprávûní o zobrazen˘ch a právû pro-
cházen˘ch místech. Mistr byl uspokojen
a v následujících mûsících se setkávali nad
ukázkami jiÏ pfiipraven˘ch textÛ. Mûl, pravda,
nûkteré pfiipomínky, ale v‰e spûlo ke zdárné-
mu konci. AÏ tehdy vznikl nápad, pouÏít staro-
byl˘ zpÛsob zapoãetí textu kaÏdé stránky
ozdobnou historizující iniciálou. Tak do‰lo
k je‰tû vût‰ímu spojení obrazu se slovem.  

JiÏ myslím dál
Ale‰ Jiránek ihned po vydání Malífisk˘ch pro-
cházek, své druhé knihy vûnované Praze,
myslí jiÏ na dal‰í. Má podklady a pfiipravuje
se na ztvárnûní pohledÛ na mûsto od jeho
(b˘val˘ch) bran. Spolu s první knihou Praha
královskou cestou z roku 1998 tak vznikne
úÏasná trilogie, vzdávající hold Matce mûst. 

Autogramiáda a kfiest knihy Malífiské pro-
cházky se koná v dobû distribuce ListÛ Pra-
hy 1 ve stfiedu 3. 11. v knihkupectví Acade-
mia na Václavském námûstí od 17 hodin.

Martina Fialková

Ty, mûsto ãarovné, kamením hovofií‰ a ãlovûk tvÛj je nûm˘!

Od útlého dûtství byl zaujat umûním, snahou
naãerpat pro sebe to obrovské kulturní dû-
dictví, které mu rodná zemû nabízela. Bû-
hem cest po Evropû i po africkém kontinentu
se seznámil i s umûleckou kulturou mnoha ji-
n˘ch zemí. Vystavoval poprvé v roce 1970
v Îenevû v Paláci mezinárodních institucí.
V‰echny malby jiÏ tehdy byly vûnovány Pra-
ze, kfiiÏovatce dûjin v Evropû, a vyznaãovaly
se pro toto období typickou tûÏkou ãervenou
barvou, snad vyvûrající z úzkosti. 
V souãasné dobû se Jiránkova paleta obo-
hatila mnoha dal‰ími barvami, vzdalujícími
se pesimismu. Bûhem nedávného období
uskuteãnil více neÏ deset v˘stav, které vyvo-
lávají spí‰e nadûje na lep‰í pfií‰tí. Malífi se
vûnuje nejen mûstÛm, kde kromû Prahy,
k níÏ se ale nejvíc vrací, zpodobnil unikátním
zpÛsobem napfiíklad i Îenevu. Nyní pfiipra-

vuje ilustrace pro knihu Benátky – procházka
kanály a vûnuje se i mnoha dal‰ím architek-
tonicky ãi jinak malebn˘m evropsk˘m mûs-
tÛm i venkovu.  

Du‰í architekta i malífie 
Studium architektury obohatilo Ale‰e Jiránka
netu‰en˘mi smûry. Citliv˘m okem i du‰í
zkoumá samu podstatu kaÏdého domu a ná-
sledn˘m v˘tvarn˘m ztvárnûním nás pfiesvûd-
ãí, Ïe o nûm ví v‰e. Nespatfienou koãkou na
stfie‰e, zavfien˘m prÛjezdem, o nûmÏ i tak je
zfiejmé, Ïe je uvnitfi otluãen˘, temn˘m ka-
menn˘m schodi‰tûm se detailnû nezab˘vá.
Ale pfiesto je v domech na malífiov˘ch obra-
zech vidíme, cítíme. Nejkrásnûji se mÛÏeme
nechat unést jeho poslední knihou, která prá-

vû vy‰la v nakladatelství Academia, právû
proto, Ïe mapuje nám dobfie známá místa,
kde se v srdci Evropy stfietávaly rÛzné kultu-
ry, odvíjely se dramatické historické události
a do pamûti mûsta se ukládaly sloÏité vrstvy
povûstí, obestírajících staré paláce, ze‰efielé
kostely a zarostlé zahrady. O tom v‰em se
v této knize vypráví slovem, ale pfiedev‰ím
obrazy, které vytvofiil Ale‰ Jiránek pfii sv˘ch
„malífisk˘ch procházkách“ po Malé Stranû,
PraÏském hradû a Hradãanech. K práci na
tomto cyklu ho inspirovala letní povodeÀ roku
2002 a mnohé jeho malby zachycují právû
onu témûfi pfiízraãnou atmosféru dnÛ, kdy se
mnohé ulice, námûstí a parky promûnily do-
ãasnû v chmurná zákoutí jakési vodní fií‰e. To
hlavní, co umûlec sv˘m velmi osobit˘m zpÛ-
sobem zobrazuje v této knize, je v‰ak právû
ono tajuplné a stále pfietrvávající kouzlo sta-

r˘ch praÏsk˘ch ãtvrtí, bohatá pamûÈ jejich do-
mÛ, palácÛ, chrámÛ a soch, která se poote-
vírá jen ãásteãnû a jen tomu, kdo k ní pfiistu-
puje s úctou a láskou. Známe povodeÀ
v Praze zachycenou objektivem fotografÛ,
ale nezvyklé Jiránkovo ztvárnûní nás ohromí. 

Mobilní perspektiva
Podle slov Ale‰e Jiránka je pro nûj dÛleÏité
právû vidûní kaÏdé budovy ve své „anato-
mii“, statice i vnitfiním napûtí. Stavby zobra-
zuje tak, jako sochafi ztvárÀuje svaly na lid-
ské postavû. Ale co je nejzajímavûj‰í na jeho
zpÛsobu zobrazování velk˘ch celkÛ mûsta
a panoramat, to je vyuÏití vlastního vynálezu,
tzv. mobilní perspektivy. Jedinû s jeho pomo-
cí tak mÛÏe Jiránek pfienést na kreslicí papír

celé ulice ãi námûstí. Tuto technologii vyuÏil
jiÏ pfii vzniku dfiívûj‰ích nûkolika publikací
a osvûdãuje se stále. Malífi si zkonstruoval
„magickou krabici“, v níÏ se na zpÛsob pfietá-
ãení filmu ve fotoaparátu posouvá dle potfie-
by papír, na nûjÏ kreslí.
Jeho celková délka mÛÏe b˘t aÏ 80 metrÛ pfii
‰ífice 30 cm nebo pouÏívá tzv. velkou magic-
kou krabici, která mu dovolí na roli plátna
s ‰ífií aÏ 60 cm zachytit je‰tû vût‰í prostor.
Originály o rozmûrech 60 x 180 cm jsou pak
dokonãeny olejomalbou.

Jak se kniha narodila
Pfied dvûma lety vidûl profesor Franti‰ek
Dvofiák první skici. „Îasnul jsem nad jejich
kouzlem a peãliv˘m provedením“, fiekl b˘va-
l˘ JiránkÛv pedagog, kter˘ jiÏ z dfiívûj‰ka
znal jiná jeho díla zachycující evropská mûs-



tel., fax 224812821, 777131167
www.its-jazyky.cz

STK • EMISE
H O R O M ù ¤ I C E

♦ motocykly ♦ osobní ♦ nákladní ♦ autobusy ♦ traktory ♦ IDV - dovozy, pfiestavby

po - pá  6.15 - 18.00     so  8.00 - 12.00

☎ 220 970 079, 220 970 080
Suchdolská ul.

252 62 Horomûfiice
PRAHA – ZÁPAD, na hranici Prahy 6

BEZ

OBJEDNÁNÍ
SLEVY pro drÏitele
ZTP, auto‰koly, TAXI,
záchr. sluÏbu

V areálu moÏnost ãer-
pat PHM (benzin spe-
ciál, natural, naftu).
Kompletní sluÏby auto-
servisu. Prodej pro-
duktÛ ÖMV.e-mail: stk@jistab.cz

www.jistab.cz

Antény a
satelitní technika

MontáÏe, opravy a nastavení
individuálních a spoleãn˘ch systémÛ

HBO, MAX, Hallmark ze satelitu.

Cenová dostupnost.
¤e‰ení problematick˘ch míst pfiíjmu,

pfiíjem digit. sat. programÛ.

603 245 895
Petr Slavík, Bûlohorská 187, Praha 6

233 358 364
e-mail: antena@volny.cz

ANTINIKOTINOVÁ PORADNA
KU¤ÁCI, CHCETE ZANECHAT KOU¤ENÍ?
MAGNETO-ANAL̄ ZA – 90% ÚSPù·NOST
Telefon: 224 214 617
Mobil: 604 207 771
Praha 1, SenováÏné nám. 6/1464, 3. p.

KLUB POHYBU A KRÁSY
SLUNEČNICE

CVIČENÍ + KOMPLETNÍ SLUŽBY
Maiselova 7, Praha 1, metro Staroměstská

inf. 222 232 490, 721 215 204 www.klub-slunecnice.cz  
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www. zdraveobouvani.cz

âALOUNICTVÍ  VÁVRA
Ve‰keré ãalounické práce

v˘bûr z 1 200 potahov˘ch látek,kÛÏe,
ekokÛÏe, koÏenky.

Tel. 241 414 147, 603 301 565

V & V SECURITY – PCO – 
● pult centrální ochrany 

● vlastní zásahová jednotka ● montáÏ alarmÛ
Praha 1, Štupartská ul., 

tel. 222 315 455, 602 287 316
www.vksecurity.cz

*** na opravy obuvi ***
Sleva 20 %

opravna obuvi ● v˘roba klíãÛ
Jeruzalémská ulice
30 m od zastávky

tramvaje Jindfii‰ská➜

➜

StaroÏitnosti Apollon
Pohofielec 14, Praha 1

www.antiqua-apollon.cz

Rádi od Vás vykoupíme ve‰keré
staroÏitné pfiedmûty, platíme v hoto-
vosti. Napfi. obrazy, nábytek, hodiny,

porcelán, sklo, ‰perky, hraãky.
Aj. – nábytek z chromov. trubek,

kvûtinové stojany, kompasy,
kalamáfie, lampy, lustry, svícny,
globusy, ‰pacírky, kávoml˘nky,

vánoãní ozdoby, foto, ãeské gra-
náty – ‰perky, ‰avle, deãky, pfiehozy.

235 354 844, 777 100 898
TRADICE, SOLIDNÍ JEDNÁNÍ.

TURBO SOLÁRIUM
ERGOLINE – VERTIKÁL
10x + 1x zdarma = 10 Kã/min.
PasáÏ Hybernia, Hybernská 24

SALON VISAGE, tel. 222 125 216

Pfii pfiedloÏení 

tohoto inzerátu 

sleva 3 %

V¯MùNY RADIÁTOROV¯CH VENTILÒ
DLE § O ÚSPORÁCH ENERGIÍ V EU,

TOPENÍ – VODA– PLYN – ZEDNICTVÍ,
SÁDROKARTONY, VE·KERÉ REVIZE,

STROJNÍ âI·TùNÍ KANALIZACE

V˘kup: stfieda, ãtvrtek 10.00–16.00
Po domluvû pfiijedeme také k Vám.

VETERINA
Nabízíme preventivní, léčebné

i chirurgické zákroky, 
laboratoř, RTG, ultrazvuk, sono,

čipování do zahraničí 
+ vydávání europasů, 

prodej krmiv a veterinárních diet.
pondělí – pátek 9–20 hod.

Praha 1, Liliová 7
tel.: 222 221 726

Tak by se dala nazvat oblíbená, i kdyÏ v T̆ nské uliãce zastrãená lite-
rární kavárna v domû U zlatého prstenu. Nejstar‰í praÏskou historií to
v okolí pfiímo d˘chá, proto se tu snad tak dobfie dafií i dostaveníãkÛm
spisovatelÛ, ÏurnalistÛ, ale pfiedev‰ím v˘tvarníkÛ a studentÛ. Zmínû-
n˘ starobyl˘ dÛm patfií Galerii hlavního mûsta Prahy, a to pfiedzname-
nává i charakter spoleãenského dûní v kavárnû. Probíhají zde ãasto
kfity v˘tvarn˘ch publikací a stejné múze je zasvûcen i související mi-
niaturní obchÛdek – knihkupectví ve vedlej‰í místnosti. Od stolku se
sem mÛÏete dojít podívat, zalistovat i koupit nûkterou ze stovek krás-
n˘ch knih, vûnujících se v˘tvarnému umûní snad v‰ech smûrÛ a ob-
dobí, co jich jen vzniklo. Kromû toho tu vydávají i skromnû vyhlíÏející,
ale vyãerpávající mûsíãní pfiehled v‰ech praÏsk˘ch v˘stav, vûc nad-
míru uÏiteãnou pro v‰echny, kdo se tímto umûním jakkoli zab˘vají.
Jinde ve v‰eobecn˘ch kulturních pfiehledech totiÏ tak kompletní infor-
mace nezískáte. 
Co je na T̆ nské literární kavárnû sympatické, je zajímavá skuteãnost,
Ïe aã pár metrÛ odtud proudí nepfietrÏité tisícihlavé davy turistÛ pfies
Staromûstské námûstí, aÏ sem, do hloubi kfiivolaké uliãky jich zavítá
málo – a do kavárny je‰tû ménû. Na nedostatek hostÛ si zde ale vÛ-
bec nestûÏují. Stolky jsou v dopoledních hodinách obsazovány ãasto
studenty z blízké Karlovy univerzity, ktefií se zde pfii ãaji nebo kávû za

pár korun (!) uãí nebo prostû klábosí, odpoledne a v podveãer se ke
studentÛm pfiidávají stálí náv‰tûvníci z fiad literátÛ a dal‰ích umûlcÛ,
ale i jiní hosté, a stále je zde plno. Svoje kníÏky sem chodí podepiso-
vat i Václav Havel. Oblíbená letní zahrádka ve dvorku je sice jiÏ dáv-
no uzavfiena, tím více je lidí uvnitfi. I pfii bûÏném chodu kavárny, ale
zejména pfii rÛzn˘ch akcích, jako zmínûné kfity nebo pofiádané bese-
dy, tu dochází k sympatickému mísení generací, které dává vzniknout
nov˘m my‰lenkám. T˘nská je skuteãnû ostrovem pro domorodce
z centra Prahy, nejen témûfi lidov˘mi cenami, ale i typickou atmosfé-
rou spoleãenského vfiení. 

ITS – INTERNATIONAL
SCHOOL

● Kurz pro průvodce (sobotní kurzy)
● English at work (angličtina v práci)

INTERNATIONAL SCHOOL 

Na Pofiíãí 12 (YMCA), 
Praha 1 (metro – Nám. Republiky),

ITS

motocyklové stání – boxy
● pohonné hmoty

● auto stání – boxy
● ruãní mytí – vnûj‰í i vnitfiní, tepování

● autoelektro
● pneuservis

● v˘mûna olejÛ

Tel./fax: 257 321 782
257 311 407
602 227 566

www.garage-parking.cz

ÚKLID DOMÒ A CHODNÍKÒ
spolehlivû zaji‰Èuje

firma CHRPA
tel.: 224 914 001

L I T E R Á R N Í  K A V Á R N Y■  ■  ■ ■  ■  ■

T̆ nská literární kavárna
– ostrov pro domorodceTip na v˘stavu Stanislav TÛma – Akty

v Galerii Peron, U LuÏického semináfie 12,
Malá Strana od  2. 11. 2004

Stanislav TÛma, znám˘ hlavnû svojí fotografic-
kou tvorbou tematicky zamûfienou na praÏskou
lokalitu Malé Strany a Hradãan (kde Ïije jiÏ pfies
tfiicet let), nyní pfiedstavuje ménû znám˘ soubor
ãernobíl˘ch fotografií. âasové rozmezí vzniku
fotografií je od poãátku osmdesát˘ch let aÏ do
roku 2004. Poãet vystaven˘ch prací  – cca 50
fotografií  formátu  24 x 30 aÏ 100 x 150cm. 
Bûhem vernisáÏe 2. 11. zde probûhl kfiest stej-
nojmenné nové knihy Stanislava TÛmy, k níÏ
úvodní texty napsali spisovatel Arno‰t Lustig
a malífi Jifií David. 

¤ Á D K O VÁ  I N Z E R C E  –  T E L . :  2 5 7  5 3 3  2 8 0 - 1  

O K É N K O  K  S O U S E D Ò M  –  P R A H A  5■  ■  ■ ■  ■  ■

■ KOUPÍME SKLO A KERAMIKU z období 
1. republiky a star‰í. Hledáme napfi.: bílo-
-ãernou keramiku, figurky dûtí a taneãnic,
dózy, sklenice, poháry, vázy. V˘kup po– pá
13 – 18 hod. Bazar Antique Dlouhá 22 (!!),
tel.: 222 320 993.

■ OPRAVY v‰ech znaãek televizorÛ, videí, HIFI
vûÏí, NF zesilovaãÛ, audiotechniky. A. Kad-
lec, po–ãt 14–18 hod., tel. 257 921 123.

■ KOUPÍM v perf. stavu knihy s obálkou!
Hipman „Práce je Ïivá“ 1945 aÏ 2000,
Tmej „Abeceda du‰ev. prázdna“ 1946 aÏ 
3000 aj. knihy o fotografii, fotosoubory pfi.
„Fotografie 1928 – 58“, 1959 aÏ 5000 aj.,
avantgardu pfi. „Abeceda“ 1926, RED aj.
Veãer 281 862 243 + zázn.

■ Firma KRAFT – Správa a údrÏba ne-
movitostí, úklidové práce, malování, lako-
vání, pokládka podlahov˘ch krytin, sklen.
práce, drobné stavební úpravy, údrÏba 
zelenû, autodoprava, stûhování a ostraha
budov a majetku. Tel. 728 054 414, 
kraft@kraft-praha.cz.

■ KOUPÍM BYT jakékoli velikosti, kategorie
a vlastnictví, kdekoli v Praze. MoÏno i de-
kret, nájemní smlouvu, i v domû s majite-
lem apod. I zdevastovan˘, IV. kateg.,
v soudní Ïalobû, neoprávnûnû obsazen˘,
s neÏádoucím nájemníkem ãi s jakoukoli
právní vadou.Ve‰keré formality zajistím,
zaplatím stûhování i pfiípadné dluhy na ná-
jemném, privatizaci apod. Mohu sehnat
a zaplatit i náhradní byt, domeãek apod.
a dát ãas na vystûhování. Seriózní jednání,
platba ihned a v hotovosti. Tel.: 222 712 015.

■ MIMOPRAÎSK¯ ING. KOUPÍ BYT DV, OV,
platba v hotovosti. Tel. 222 325 202.

■ STAROÎITNICE hotovû vykoupí zlaté a gra-
nátové ‰perky, stfiíbro, alpakové nádobí
a jiné. Tel. 222 313 467, 603 542 774.

■ Vymûním obecní 1+1 Praha 5 Barrandov
za vût‰í obecní na Praze 1 aÏ 7, jakékoli ka-
tegorie, tel.: 608 063 515.

■ Vytahovací stropní su‰ák prádla. MontáÏ
na míru: Tel. 602 273 584.

I takov˘ mÛÏe b˘t ‰anson
Do neobvyklého projektu se pustila radnice Prahy 5, kdyÏ se
rozhodla ve spolupráci s Jakubem Zahradníkem uspofiádat v Ná-
rodním domû na Smíchovû Festival autorského ‰ansonu aneb
Quo vadis, ‰ansone.

Jak˘ch podob mÛÏe ‰anson nab˘vat, se mohli pfiesvûdãit v‰ichni ti,
ktefií festival 21. fiíjna nav‰tívili. Dramaturgie v˘bûrem neb˘vale ‰iro-
kého spektra interpretÛ pfiedstavila ‰anson promûnliv˘ jako améba.
Volba hudebníkÛ byla podfiízena dvûma hlavním kritériím: pfiedstavit
v˘hradnû vlastní skladby a identifikovat se se ‰ansonem.
Klasickou formu ‰ansonu reprezentovali Rudolf Pellar, Milan Jíra a Te-
reza Duchková. Dal‰í moÏné aÏ odvrácené tváfie ‰ansonu pfiedvedli
písniãkáfi Václav Koubek se svou harmonikou nebo svérázn˘ Jifií

Konvrzek, jehoÏ hudební produkce vytváfií buì nad‰ené obdivovatele,
nebo zavilé odpÛrce – na jeho vystoupeních jsou ov‰em v pfiesile ti
první. Zpût k hudebnû ménû excentrické podobû ‰ansonu posluchaãe
vrátila Ester Koãiãková s Lubomírem Nohavicou a poté Pavla Kapitá-
nová doprovázená Ondfiejem ·tajnochrem na kontrabas a Jakubem
Zahradníkem na klavír. Jako v˘hradnû Ïenskou otázku pfiedstavil ‰an-
son s profesionální zruãností Jan Burian. Zato vystoupení hudební for-
mace Janota 1935 pfiedvedla svou pûknû rockovû tvrdou pfiedstavu
o podobû ‰ansonu. Nejlep‰í nakonec, dá se fiíci o teãce za cel˘m ve-
ãerem, kterou uãinil Jan Spálen˘ a ASPM, pohybující se na neidentifi-
kovatelném pomezí jazzu, blues, folku nebo ‰ansonu.
Hudební maraton trvající pfies ‰est hodin skonãil i pfies nesmûlé pro-
testy publika podle plánu veãer po jedenácté. ZaslouÏila se o to pfie-
dev‰ím Ester Koãiãková, která v roli nesmlouvavé moderátorky vzty-
ãen˘mi prsty urãovala zb˘vající poãet písniãek a dokázala zamezit
pfiáním posluchaãÛ o pfiídavky. 

Ivo Lindovsk˘



MEZINÁRODNÍ 
âESK¯ KLUB
ve spolupráci 
s Lidovou 
univerzitou 
Mûstské knihovny 
pokraãuje i v fiíjnu 
v cyklu besed 
HOVORY BEZ HRANIC.  

V pátek 26. 11. budou od 17:00 hosty
manÏelé Marenãákovi Ïijící v Lucem-
bursku a dále praÏská historiãka Ja-
na Volfová. Marenãákovi se zasadili
o ãesk˘ pfieklad kníÏky Jak vyzrát na
Goliá‰e, humornû pojat˘ch lucembur-
sk˘ch dûjin, Jana Volfová je zase autor-
kou nedávného bestselleru âesk˘ch
dûjin hrátky o‰idné.
Téma besedy: LUCEMBURSKO, pfiíklad
evropského úspûchu a vzájemné vztahy
s âeskou republikou v historii i dnes. 
Besedy se konají vÏdy v Malém sále
Mûstské knihovny, Mariánské ná-
mûstí, Praha 1.
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Chatovat neznamená jezdit na chatu!
UÏ podruhé uvádí Divadlo Archa na svou scénu divadelní projekt na téma chatování – nové formy komunikace pro-
stfiednictvím internetu. Po inscenaci s názvem Chat pfiichází dal‰í kolektiv tvÛrcÛ s autorsk˘m projektem Nickname,
kter˘m by svÛj pohled na tento spoleãensk˘ fenomén chtûli vyjádfiit umûlci nejmlad‰í generace.

ReÏijní tandem SKUTR, tvofien˘ Martinem Kukuãkou a Luká-
‰em Trpi‰ovsk˘m, má v sobû rozhodnû velk˘ tvÛrãí potenciál,
z nûhoÏ vy‰lo uÏ nûkolik úspû‰n˘ch umûleck˘ch poãinÛ. Za
v‰echny jmenujme absolventskou inscenaci Nikoly ·uhaje
v Disku, ocenûnou mimo jiné cenou Evalda Schorma ãi dû-
kanky DAMU, nebo, taktéÏ v Disku, Disco Pigs E. Walshe
atd. V projektu Nickname se jim podafiilo seskupit kolem se-
be schopn˘ t˘m, kter˘ na základû vlastních zku‰eností s cha-
továním postupnû vystavûl celistvou, kompaktní inscenaci.
Nezávazn˘ „pokec“ na internetu, jak by se také chat dal
oznaãit, vytváfií situace, které si ãlovûk bez vlastní zku‰enos-
ti dokáÏe jen tûÏko pfiedstavit. Naprostá anonymita, a tím
i v jistém slova smyslu bezbfiehá svoboda, umoÏÀují pohrá-
vání s vlastní identitou, ztrátu hranic mezi realitou a fikcí, coÏ
s sebou samozfiejmû pfiiná‰í pozitiva i negativa. Kam se na-
ch˘lí jaz˘ãek vah, zÛstává na divácích.
Prolínání reality a virtuální reality je pro chat typické a tvÛr-

cÛm projektu Nickname se tento princip podafiilo promítnout
také do pfiedstavení. Není vÏdy zfiejmé, kdy sledujete skuteã-
nost a kdy my‰lení postav, inscenace tím ov‰em neztrácí na
srozumitelnosti, a srozumitelnou je i pro ty, ktefií s chatováním
vlastní zku‰enosti nemají. Podle samotn˘ch tvÛrcÛ není hra
vlastnû o chatu, ale pfiedev‰ím o lidech, ktefií se ho úãastní,
v jejich zpÛsobu komunikace se odráÏejí jejich povahy, pro-
blémy atd. Velk˘ dÛraz je v pfiedstavení kladen na pohybovou
stránku, „pohyb je tu doslovením toho, co se skr˘vá za slo-
vem“, fiíká Luká‰ Trpi‰ovsk˘. Svou roli dobfie sehrává i hudba
Petra Kalába a animované sekvence Ale‰e Baumgartnera.
Naprosto vynikající v˘kony pak podávají v‰ichni ãtyfii herci,
Dora Kr‰ková Terrazas, Adéla Stodolová, Rostislav Novák
a Josef Rosen. Z jejich v˘konÛ je zfiejmé, Ïe „vznikla skupin-
ka, která na sebe sly‰í“, jak se vyjádfiila jedna z hereãek. A to
sehrává v atmosféfie pfiedstavení podstatnou roli. 
Neznáte chat a máte z tohoto moderního tématu na divadel-

ním jevi‰ti strach? Nikdy není pozdû zajímat se o to, ãím se
baví mlad‰í generace, a nejen ona. Uvidíte, Ïe lidské problé-
my se vlastnû nemûní. A tfieba je Nickname správnou pfiíleÏi-
tostí dostat do divadla va‰eho syna ãi vnuka. Ostatnû i to byl
cíl tvÛrcÛ inscenace. Leona Hornová

NEJPRODÁVANùJ·Í TITULY V DOMù KNIHY KANZELSBERGER
1. Brown, Dan: ·ifra mistra Leonarda
2. Obermannová, Irena: Matky to chtûj taky
3. HÛlová, Petra: Pfies matn˘ sklo
4. Viewegh, Michal: Vybíjená
5. Pawlovská, H.; Hercíková, I.;Viewegh, M.: Tfii v háji

TIP DOMU KNIHY KANZELSBERGER
Strom Ïivota – oceÀovaná kniha pfiedního ãeského a svûtovû uznávaného v˘tvarníka Pet-
ra Síse, Ïijícího v USA. Fascinující celobarevné putování s anglick˘m pfiírodovûdcem Char-
lesem Darwinem jeho Ïivotem, lodí Beagle kolem svûta a dobou, kdy mu nikdo nechtûl vû-
fiit, jak vznikl ãlovûk. Kã 299.

POZVÁNKA NA AUTOGRAMIÁDU
St 10. 11. v 17.00 – Marie Hru‰ková: Památné stromy
Komponovan˘ podveãer s autorsk˘m ãtením, v nûmÏ dále úãinkují reÏisér TV seriálu Pa-
mûÈ stromÛ a písniãkáfi Bedfiich Ludvík a Robert Tamchyna z âeského rozhlasu 2 Praha.
Autorská ãtení z knih souãasn˘ch ãesk˘ch autorÛ, autogramiády, kfity nov˘ch kniÏních titu-
lÛ, komponované literární pofiady, besedy atd. probíhají obvykle v út, st nebo ãt v 17.00
v kavárnû Astra v 1. patfie Domu knihy. 
DÛm knihy Kanzelsberger, Praha 1, Václavské nám. 4 (MÛstek), tel. 224 219 214 

Více informací najdete na www.kanzelsberger.cz nebo www.dumknihy.cz

NA FIDLOVAâCE 
J. Voskovec + J. Werich + B. Lane 
DIVOTVORN¯ HRNEC
âeskoslovenská premiéra, která se uskuteã-
nila 6. bfiezna 1948 v praÏském Divadle 
V + W, se nesmazatelnû zapsala do divadel-
ní historie. Divotvorn˘ hrnec byl totiÏ prvním
opravdov˘m americk˘m muzikálem v Evro-
pû i u nás. Jeho úspû‰n˘ jevi‰tní kfiest se
odehrál v lednu 1947 na Broadwayi. Libre-
tisté E. Harburg a F. Saidy byli blízk˘mi pfiá-
teli J. Voskovce a J. Wericha, a proto jim
s dÛvûrou dali své poÏehnání a právo nejen
na pfieklad, ale i na autorskou úpravu. A tak
se pÛvodní Finianova duha (Finian’s Rain-
bow) zmûnila v Divotvorn˘ hrnec, z irsk˘ch
emigrantÛ se stali ãe‰tí pfiistûhovalci a po-
hádkov˘ skfiítek Og se pfierodil v jihoãeského
vodníka âochtana, v nûmÏ herecky excelo-
val Jan Werich. Velkou zásluhu na tom, Ïe
toto dílo zapustilo trvalé kofieny na ãeské pÛ-
dû, má nepochybnû i melodická hudba Bur-
tona Lanea.
V komediálním pfiíbûhu, zasazeném do po-
myslného jihoamerického státu Missitucky,
hraje vlastnû hlavní roli hrnec pln˘ zlata. Ji-

hoãech Josef Mar‰álek jej pfied odchodem
z domova ukradne tfieboÀskému vodníkovi
âochtanovi v naivní vífie, Ïe díky nûmu
v Americe snadno zbohatne a své jediné
dcefii Káãe tak zajistí bezstarostn˘ Ïivot.
A protoÏe zmínûn˘ hrnec má navíc kouzel-
nou moc splnit tfii pfiání, není tu nouze o pfie-
kvapivé dramatické zápletky. Divotvorn˘ hr-
nec není ov‰em „pohádkou“ v tradiãním
slova smyslu, protoÏe v nûm pfievládají ryze
lidské problémy, jak ostatnû napovídají uÏ
názvy písní: Jakpak je teì u nás
doma?…Ten, kdo nemá rád… MnoÏení…
atd. 
ReÏie: Juraj Deák, hraje, zpívá a tanãí po-
ãetn˘ profesionální ansámbl v ãele s Václa-
vem Svobodou, Petrem Rychl˘m, Zuzanou
Vejvodovou, Michaelou Badinkovou, Mar-
kem Hol˘m, Ivou Pazderkovou, Milo‰em
Vávrou, ZdeÀkem Mary‰kou a dal‰ími.

NA PRÁDLE
7. listopadu 
KO·IâAN 3
První „prádelní“ premiéra souboru Vosto5,
zatím nejnovûj‰í poãin z autorské tvorby jeho
ãlenÛ. Zakládajícími ãleny tohoto souboru

byli Ondfiej Cihláfi, Petr Prokop, David Ka‰-
par, Tomá‰ Jefiábek a Jifií Havelka. 
21. listopadu
STAND‘ARTNÍ KABARET
Improvizaãní pfiedstavení, za které ãlenové
Vosto5 letos získali ocenûní Projekt roku na
Festivalu Next wave.

ABC – scéna „ábíãko”
20. listopadu
Andrew Bovell
ZMATENÍ JAZYKÒ
Kde se scházejí? Komu se svûfiují? O ãem
se jim zdá? Co je pronásleduje? ZÛstanou
spolu? A kolik takov˘ch otázek je‰tû visí ve
vzduchu nad postavami souãasné austral-
ské tragikomedie?! Dva manÏelské páry,
muÏ obvinûn˘ ze zloãinu, psycholoÏka, její
manÏel a její pacientka, dal‰í osamûl˘ muÏ...
V‰em je kolem tfiiceti a zaÏívají neãekan˘ Ïi-
votní zvrat. KaÏd˘ podle své povahy se stá-
vá aktérem strhujícího pfiíbûhu plného tragi-
komick˘ch souher okolností. 
Andrew Bovell je jedním z nejúspû‰nûj‰ích
australsk˘ch dramatikÛ a filmov˘ch scená-
ristÛ souãasnosti a jeho hra se doãkala i fil-
mového zpracování. Pod názvem Lantana
ho realizovali tvÛrci slavného filmu Piano. 
ReÏie: Jan Pecha, hrají: Filip BlaÏek, Katefii-
na Petrová, Ernesto âekan a Tereza Duch-
ková / Denisa Nová

DIVADELNÍ PREMIÉRY V LISTOPADU 

Po cel˘ t˘den se mÛÏete s básnûmi setkávat 
na nejrÛznûj‰ích místech v Praze

Poezii uÏ nestaãí jedin˘ den
Letos po ‰esté vyráÏejí milci poezie do praÏsk˘ch ulic, ‰kol, muzeí, kaváren
apod., aby potû‰ili svou du‰i poslechem básní a poetick˘ch textÛ v podání
nejrÛznûj‰ích nad‰encÛ i autorÛ sam˘ch.

Nápad pfiivést poezii trochu více mezi lidi vznikl v hlavû Bernie Higgins, Angliãanky
Ïijící v Praze, která má zku‰enosti s podobn˘mi akcemi ve své vlasti. Pomoc a opo-
ru pro svÛj nev‰ední nápad na‰la u ãlenÛ Literárního a kulturního klubu 8 a dnes po
‰esti letech se nám vlastnû jejich aktivity nezdají uÏ tak nev‰ední. Asi není mezi ná-
mi nikdo, kdo by si alespoÀ jednou nev‰iml básní zvefiejÀovan˘ch na reklamních plo-
chách metra, a nemûl by vám uniknout ani leto‰ní Den poezie. PÛvodní datum 16. li-
stopadu, úmrtní den Karla Hynka Máchy, uÏ nestaãilo poskytnout dostatek prostoru,
a tak se akce konají i v dal‰ích dnech „pfiilehl˘ch“. Pfiímo ‰estnáctého v 18 hodin se
v Maìarském kulturním stfiedisku v Rytífiské ulici pfiedstaví ãeské vefiejnosti maìar-
ská básnífika, spisovatelka a kritiãka Gabriella Nagy. TamtéÏ v sobotu 20. listopadu
dostanou pro vlastní tvorbu prostor ti mlad‰í v projektu s názvem Poezie z ptaãí per-
spektivy, od 14 do 22 hodin. JiÏ tradiãní je spolupráce s Britskou radou, díky níÏ se
mÛÏete 19. listopadu v 10 hodin v aule Pedagogické fakulty UK v ulici M. D. Rettigo-
vé seznámit se skotskou performanãní básnífikou Anitou Govan. âeskou Ïidovskou
poezii, F. Gellnera, J. Ortena, R. Weinera a H. Bonna ãte 22. listopadu v 18 hodin ve
Vzdûlávacím a kulturním centru Îidovského muzea Hana Frejková. 
Zaujala-li vás alespoÀ nûkterá z uveden˘ch akcí, nebude pro vás urãitû problém do-
cestovat také za hranice na‰í mûstské ãásti. Bohat˘ program nabízí 16. listopadu
Kulturní centrum Zahrada v ulici Malenická na Chodovû. V 9 hodin tu i s dûtmi mÛ-
Ïete shlédnout poetickou pohádku O dvou Maryãkách, v 17 hodin uvede DismanÛv
rozhlasov˘ soubor poezii Jifiího Ortena. V 18 hodin pak mÛÏete pfiijít i s vlastními bás-
nûmi, ãi se setkat s dal‰ími básníky a spisovateli.
A pokud by vás lákala i jiná mûsta, jako je Dûãín, Teplice, Liberec ãi Vlachovo Bfiezí,
najdete v‰echny potfiebné informace na internetu www.volny.cz/denpoezie, vãetnû
celkového programu, kter˘ je je‰tû podstatnû rozsáhlej‰í. ona

Leica Gallery Prague se pfiestûhovala 
První v˘stavou Leica Gallery Prague v prostorách dfiívûj‰ího Centra ãeské fotografie
jsou fotografie Miroslava Hucka – „Cesta za snem“. Byla zahájena 14. 10. Galerie dou-
fá, Ïe i sem, do ulice Náplavní ã. 1 (naproti Tanãícímu domu), si najdou milovníci foto-
grafie cestu. Více informací najdete na www.leicagallery.cz

X. festival komorní grafiky
Galerie HOLLAR, Smetanovo nábfieÏí
28. 10.–28. 11. 2004 

Leto‰ní, jiÏ desát˘ roãník potvrzuje oprávnûnost nûkdej‰ího
poãinu ze strany SdruÏení ãesk˘ch umûlcÛ grafikÛ Hol-

lar. Úmysl vytvofiit novou tradici a umoÏnit konfrontaci
drobné grafiky ãlenÛ pfiehlídkou podobnou salonu
se dobfie ujal.

Hlavním cílem v˘stavy je prezentovat hodnotná díla i drobná dílka
v originálních grafick˘ch listech malého aÏ miniaturního rozmûru,
která z dílny kaÏdého umûlce vycházejí soubûÏnû, nûkdy i bezdûã-

nû s vût‰ími pracemi.
Náv‰tûvníci mohou nahlédnout do tajuplné díÏe nejroztodivnûj‰ích klasick˘ch i nov˘ch tech-
nik, s nimiÏ pfiicházejí mladí do hollarovského sdruÏení. Na vût‰inû dûl je patrná i nejvy‰‰í mí-
ra v˘tvarné a fiemeslné odpovûdnosti spoãívající v precizitû zacházení s tiskem a v˘bûrem pa-
píru, coÏ je zvlá‰tû zfietelné na listech urãen˘ch do bibliofilií. 
Na vernisáÏi budou nejlep‰í práce opûtovnû odmûnûny udûlením jak Ceny SâUG HOLLAR
a Ceny Nadace HOLLAR, tak i Ceny Spolku sbûratelÛ a pfiátel exlibris. Doufejme, Ïe tímto
gestem bude podnûcována trvalá pozornost komorní grafice, dostupné vût‰inû zájemcÛ
o kvalitní v˘tvarnou tvorbu.

Otevfieno 
dennû mimo

pondûlí 10-13,
14-18 hod.

■  ■  ■ ■  ■  ■P O ¤ A D Y P R O S E N I O R Y
Maìarské kulturní stfiedisko – 3. 11. Martin Kasík – klavírní koncert – 14:30

Malostranská beseda – 10. 11. Rudolf Kvíz – literární pofiad – 15:00
17. 11. Tony Linhart a Helena Mar‰álková – folk

Hrdina západu
V záfií se také Divadlo v Dlouhé zapojilo do projektu Irská sezona
(viz fiíjnové ãíslo ListÛ Prahy 1) a uvedlo hru irského dramatika
Johna Millingtona Synga Hrdina západu. ReÏisér Janusz Klims-
za nepracoval s tímto textem poprvé a hereck˘ soubor divadla
má dostatek profesionálních kvalit, nejen proto stojí v˘sledek je-
jich spoleãné práce za zhlédnutí.

V podstatû pfiicházíte na hru v klasickém nastudování, coÏ vedle
mnoha rozvíjejících se divadelních experimentÛ souãasnosti najed-
nou pÛsobí mile pfiíjemn˘m dojmem. Nejste ‰izeni o rekvizity, pracuje
se s oponou, kost˘my zapadají do kulis i do místa a doby dûje. Irská
krãma, v níÏ se odehrává cel˘ pfiíbûh, je v pojetí scénografa Martina
Ví‰ka opravdu vlídn˘m prostfiedím zapadlé irské vísky, v jejíchÏ stoja-
t˘ch vodách vyvolá rozruch kaÏdá nová tváfi, která se objeví. NatoÏ
pak osoba „formátu“ Christyho Mahona. 
John Millington Synge (1871–1909) b˘vá ãasto oznaãován za pfied-
chÛdce souãasného irského dramatika M. McDonagha (*1970), jehoÏ
nûkteré hry (napfi. Osifiel˘ západ v âinoherním klubu) jsou vyz˘vavé
svou drsností, vulgárností a nûkdy lehce dráÏdí vkus bûÏného diva-
delního publika. Hra J. M. Syngeho v nás uÏ podobné pocity nevzbu-
dí, pfiestoÏe ve své dobû vzedmula nejvût‰í divadelní skandál v dûji-
nách irského divadla. A ãím mohou oba autofii v rámci své doby
pobufiovat? âím jin˘m neÏ nesmlouvavû kritick˘m pohledem na své
souputníky, na jejich malost, pokrytectví, skr˘vanou amorálnost. Do-
vednost ironického nadhledu, nadsázky a schopnost stvofiení Ïivou-
cích postav pfiitahuje k obûma tûmto autorÛm zaslouÏenou pozor-
nost. PfiestoÏe oba zobrazují pomûrnû specifickou skupinu obyvatel
zapadl˘ch koutÛ Irska, zachycují nadãasovû lidské ne‰vary vÛbec. Je
zfiejmé, Ïe oba své prostfiedí dobfie znají a z této znalosti tûÏí pfii tvor-
bû sv˘ch postav.
Slabo‰sk˘ a bázliv˘ Christian Mahon, kter˘ díky souhfie neãekan˘ch
okolností dostává pfiíleÏitost stát se obdivovan˘m hrdinou, nabídl he-
reckou pfiíleÏitost Miroslavu Táborskému a ten znovu osvûdãil své
rostoucí herecké kvality. Také jeho herecká partnerka Klára Sedláã-
ková jako Pegeen Mikeová sehrála svou úlohu bez zaváhání. Stejnû
pochvalnû se lze vyjádfiit i o jejím otci v podání Vlastimila Zavfiela ãi
snoubenci v ztvárnûní Tomá‰e Turka. Za zmínku stojí také hudba,
která vût‰inou zazní mezi jednotliv˘mi dûjstvími. Vysok˘ Ïensk˘ so-
prán zpívající jednoduchou melodii není pro Divadlo v Dlouhé niãím
nov˘m a moÏná je zbyteãné tento druh hudebního doprovodu opako-
vat. Zato hudba doplÀující sam˘ závûr pfiedstavení umocÀuje jeho sí-
lu a pfiispívá k zavr‰ení dûje. Nenechte si Hrdinu západu ujít!

Leona Hornová

Divadlo ve fotografiích 
Václava Chocholy
AÏ do 6. prosince 2004 si mÛÏete pfii náv‰tûvû Národního di-
vadla na chodbách 1. a 2. balkonu prohlédnout v˘stavu foto-
grafií Ïijící legendy ãeské fotografie Václava Chocholy (1923),
vûnovanou letÛm jeho externího pÛsobení pro Národní diva-
dlo (1943–1948). 

Chochola se vûnoval i v˘tvarné a portrétní fotografii, vytvofiil roz-
sáhl˘ soubor portrétÛ domácích i svûtov˘ch umûlcÛ. Znám˘ je téÏ
sv˘mi dramatick˘mi snímky ze dní PraÏského povstání v kvûtnu
1945 nebo fotografiemi praÏské periferie. 
VernisáÏ probûhla za úãasti autora a jeho dcery Blanky Chocholo-
vé, která v˘stavu koncipovala spolu s Dr. Milanem Kreuziegerem.
Zahájena byla slovem fieditele ND, akad. arch. Daniela Dvofiáka
a profesora PhDr. Franti‰ka Dvofiáka, CSc. Vystavované nev‰ed-
ní fotografie zdokumentovaly pomíjivé okamÏiky dodnes slavn˘ch
i dnes jiÏ pozapomenut˘ch hercÛ, pûvcÛ i taneãníkÛ na jevi‰ti
i v ‰atnû. PfiibliÏují nám krásu hereckého povolání – poslání a do-
káÏou i dnes vyvolat silné emoce. Maf

Li‰ák Pseudolus – Ladislav Pe‰ek v maskérnû

lena zdí. Nyní v nûm sídlí dne‰ní majitel
zámku, ale v prÛbûhu historie ho ob˘val
kdekdo. Francouz‰tí vojáci zanechali na
zdech nádherné malby, pozdûji zde své síd-
lo mûlo i gestapo. „Také je zajímavé, Ïe jedi-
nû odtud je vidût celá tváfi kostela. Pfii vstu-
pu do zámku ukazuje ãelní frontu, na
ãtvrtém nádvofií bok, ale pouze ze zahrady
,za zdí‘ se ukáÏe v celé své mohutnosti.“ Zá-
meãek v pohledech ze v‰ech stran vydal na
samostatnou kapitolu. „No, a pak je tam ta-
ková zajímavÛstka.“ KdyÏ jde‰ od mûsta
k zámku, tak pfiechází‰ star˘ kamenn˘ most,
kterému se fiíká Mal˘ KarlÛv. Hlídají ho so-
chy osmi svûtcÛ. Pohled pod mostní oblouky
sk˘tá romantiku zrcadlení soch, stromÛ, zá-
bradlí, hry svûtla a stínÛ. „Odtud je krásná
procházka na Zelenou horu. Je to dvacet mi-
nut lajdácké chÛze kolem rybníka, takovou

zvlá‰tní zachovalou pfiírodou.“ Leteck˘ po-
hled na Zelenou horu zná urãitû kaÏd˘. Po-
doba Santiniho hvûzdy se promítá i do plo-
chy hfibitova. „Vznikají tak podivuhodné
tvary a zákoutí v ambitech, které jsou velmi
pfiíjemné, se zvlá‰tními svûteln˘mi podmín-
kami.“ Se Zelenou horou je na v˘stavû po-
hromadû men‰í hfibitov poblíÏ zámku, rov-
nûÏ spojen˘ se jménem Santini: „Tady je
sice miniaturní, ale dobrá sbírka kfiíÏÛ, dnes
uÏ se taková kováfiská práce fiadí mezi umû-
lecká fiemesla.“ Do této kapitoly patfií také,
jak jinak, michálkovsk˘ strom: „Je vÏdycky ji-
n˘, podle denní nebo roãní doby. Jeho kofie-
ny jsou jako valící se láva.“ Dal‰í kapitola se
naz˘vá V˘zdobné prvky. To, co oko náv‰tûv-
níka vidût mÛÏe a nemusí. To, co vidí Michá-
lek. Kus mfiíÏe, okno, kousek branky, detaily
z interiérÛ. Jsou to Michálkovy speciality, ja-
ko napfiíklad stín, kter˘ dotváfií skuteãné dr-
Ïadlo do podoby imaginární kliky. „To jsem
mûl kliku já, Ïe ten stín tam byl,“ zní komen-
táfi fotografa. Vyfiezávaná Poslední veãefie
na jedné ze skfiíní: „Ten stÛl mûl krásné svût-

lo jako v˘tvarn˘ prvek sám o sobû. Neodolal
jsem.“ V˘zdobnou sloÏkou se v autorovû po-
jetí stává i hra svûtla pronikajícího oknem na
podlahu. Jan Michálek – umûlec detailu. Zá-
vûr v˘stavy patfií pfiírodû. Pilská nádrÏ, Tál-
sk˘ ml˘n pod hrází a ãápi, kaÏdoroãní oby-
vatelé Ïìárského klá‰tera. Pohled na rybník
a blízké okolí zámku si náv‰tûvník odnese
jako vzpomínku na lyrické pozvání k náv‰tû-
vû Muzea knihy ve Îìáru nad Sázavou.
Obû pfiízemní chodby Národního muzea, kde
je v˘stava instalována, spojuje prostor pfied
Hollareem s dal‰ími fotografiemi Jana Mi-
chálka. Cyklus Poezie z trávy na slova bás-
nû Oldfiicha Mikulá‰ka Tráva mûl premiéru
na pfielomu let 2000 a 2001 na Pohofielci,
o rok pozdûji byl vystaven v Pacovû a v Ji-
hlavû. Snad je‰tû víc neÏ ostatní fotografické
kolekce autorovy utvrzuje diváka v pfiesvûd-
ãení, Ïe objektiv Jana Michálka je nástrojem
básnick˘m. 

S autorem fotografií hovofiila 
StáÀa Wildová

Muzeum knihy ve fotografii
Dokonãení ze strany 1



Jifií Îáãek – Obejmi mû 
Dne 23. listopadu jsou milovníci poe-
zie zváni do kavárny Astra v Domû
knihy Kanzelsberger, Václavské ná-
mûstí 4. Bude zde pfiedstavena nová
básnická sbírka Jifiího Îáãka s ilustra-
cemi Oty Janeãka, kterou vydalo na-
kladatelství Nibiru. Milostné ver‰e
z této kníÏky zde zazní i ve zhudebnû-
né formû v podání Jany Koubkové. 

Praha 1, 
Hybernská 20; Opletalova 4; Revoluční 8

• Snadná a výhodná půjčka bez ručitele!
• Možnost sjednání pojištění pro případ nepříznivých

životních situací od POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a.s.
• O Osobní půjčku Expres můžete požádat na kterémkoliv

obchodním místě GE Capital Bank, na infolince 
844 844 844 nebo on-line na www.exprespujcka.cz.

• Pozor, akční nabídka platí jen do konce roku 2004!
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OâKOVACÍ ST¤EDISKO !!!
Nuselská poliklinika

Táborská 325/57, Praha 4
607 909 496

PfiibliÏnû na stejném místû, jen ponûkud ní-
Ïe, pfied Malostranskou kavárnou, stával
DenisÛv pomník, odhalen˘ 27. fiíjna 1928
tehdej‰ím ministrem zahraniãí  dr. Edvardem
Bene‰em, za poãetné pfiítomnosti oficiálních
osobností, diplomatÛ i obyãejn˘ch PraÏanÛ.
Autor pomníku, sochafi Karel Dvofiák, zobra-
zil uãence jako postavu sedící v kfiesle, s kni-
hou na klínû. V noci z 20. na 21. dubna 1940
byl pomník na pfiíkaz námûstka praÏského
primátora, prof. Josefa Pfitznera, tajnû sÀat,
rozfiezán autogenem a odvezen do váleãné
sbûrny kovÛ, pfiestoÏe primátor Otakar Klap-
ka Pfitznerovi tlumoãil názor sochafie Ladi-
slava ·alouna, umûleckého poradce mûst-
ské rady, aby byl pomník zachován.
Vefiejnost dnes uÏ o Denisovi mnoho neví,
proto si trochu pfiipomeÀme tuto v˘znamnou
osobnost ãeské i francouzské historiografie.
Ernest Denis se narodil v r. 1849 v Nimes.
Po studiích historie se stal uãitelem na Korsi-
ce. Za francouzsko-pruské války v r. 1870 se
aktivnû zúãastnil obrany PafiíÏe. Tehdy na
nûj velmi zapÛsobil ãesk˘ manifest k rakous-
ko-uherské  zahraniãní politice, iniciovan˘  
F. Palack˘m a F. L. Riegrem, kter˘ vyjadfio-
val m. j. solidaritu s francouzsk˘m národem.
V roce 1872 Denis obdrÏel od francouzské-
ho ministerstva vyuãování stipendium ke stu-
diu ãesk˘ch dûjin, jazyka a literatury. Do Pra-
hy pfiijel na podzim tohoto roku a na
doporuãení francouzského slavisty a propa-
gátora ãesko-francouzsk˘ch stykÛ Louise
Legera pob˘val v rodinû malífie Sobûslava

Hippolita Pinkase. âe‰tinu uãil Denise bás-
ník Jaroslav Vrchlick˘, v Praze se uãil i rusky
a bulharsky.
Praha mu uãarovala, byl pfiijat Franti‰kem
Palack˘m, kter˘ mu ke zvolenému tématu
jeho práce „Mistr Jan Hus a husitské války“
poskytl svou právû vydanou sbírku pramenÛ
k dûjinám husitství v âechách. Denis svou
práci obhájil na pafiíÏské Sorbonnû jako dok-
torskou disertaci a v r. 1879 se zde stal pro-
fesorem historie. Denisova stûÏejní díla, Ko-
nec samostatnosti ãeské a âechy po Bílé
hofie, se stala neoddûlitelnou souãástí ães-
kého dûjepisectví a nacházela se ve v‰ech
ãesk˘ch knihovnách. Prahu nav‰tívil Denis
také v r. 1912, kdy se zúãastnil odhalení po-
mníku Fr. Palackého, pfii nûmÏ pronesl krát-
kou fieã. V prÛbûhu 1. svûtové války podpo-
roval ãinnost zahraniãních legií a v r. 1915
zaloÏil ãasopis La Nation Tchèque, v nûmÏ
propagoval vytvofiení samostatného ãeské-
ho státu. V r. 1920 zaloÏil v PafiíÏi Institut slo-
vansk˘ch studií a stal se jeho prvním pfiedse-
dou. Z jeho iniciativy byla v Praze zaloÏena
poboãka Alliance française. V listopadu 
r. 1920 byl Denis v Praze naposledy, aby
osobnû projevil radost ze slibn˘ch zaãátkÛ
mladého státu. Chladné podzimní poãasí
zpÛsobilo, Ïe musel b˘t krátce hospitalizo-
ván v podolském sanatoriu. Dne 5. ledna
1921, dva dny po oslavû 72. narozenin, De-
nis v PafiíÏi zemfiel. LoÀsk˘m odhalením pa-
mûtní desky Praha splatila svému velkému
pfiíteli letit˘ dluh. ES

I tentokrát zÛstaneme na Malostranském námûstí a zastavíme se u domu ãp. 4/27 zv. Bí-
l˘ orel, na nûmÏ byla 31. fiíjna loÀského roku odhalena pamûtní deska s bystou fran-
couzského historika a slavisty prof. Ernesta Denise. Deska je dílem akad. sochafie Pet-
ra Roztoãila a ing. arch. Mikolá‰e Vavfiína.

Toulky za pamûtihodnostmi Prahy 1

KOSTEL SV. ·IMONA A JUDY
11. 11. 2. koncert Populárního cyklu
Komorní orchestr PraÏsk˘ch symfonikÛ, ·pa-
nûlsk˘ veãer, dirigent: A. Soriano; M. Falla: 
Siete canciones populares Espanolas, 
J. C. Arriaga: Symfonie in D, E. Halffter: Dos
bocetos Sinfónicos (Dvû symfonické skicy),
Sonatina (Suita z baletu) 

18. 11. 2. koncert cyklu Obrazy, Hudba, 
Poezie

Ars Cameralis, Hudba Univerzity Karlovy, 
recitace: R. Lukavsk˘

19. 11. 2. koncert cyklu Barokní opera
a oratorium

dirigent: Tomá‰ Hanzlík, J. H. Wilderer: 
La Nascita del Diamante / Zrození diamantu
– scénické provedení

30. 11. 2. koncert cyklu Komorní hudba
Kapralova Quartet, J. Suk: Meditace na cho-
rál Svat˘ Václave, A .Dvofiák: Smyãcov˘ kvar-
tet F dur op. 96 „Americk˘“, Klavírní kvintet
A dur op. 81

SMETANOVA SÍ≈ 
OBECNÍHO DOMU
7. 11. 2. koncert symfonického cyklu K
S. o. hl. m. Prahy FOK, dirigent: K. Komatsu,
H. Knauerová – flétna, H. Jouzová – harfa; 
W. A. Mozart: Pfiedehra k opefie La Clemenza
di Tito K 621, Koncert pro flétnu a harfu C dur
K 299, Symfonie ã. 39 Es dur, K 543

9. a 10. 11. 3. koncert symfonického cyklu C

S. o. hl. m. Prahy FOK, dirigent: K. Komatsu,
H. Knauerová – flétna, H. Jouzová – harfa; 
Y. Kakinuma: Legenda, symfonická báseÀ
(premiéra), W. A.  Mozart: Koncert pro flétnu
a harfu C dur K. 299, P. I. âajkovskij: Symfo-
nie ã. 6 h moll „Patetická“ op. 74

16. a 18. 11. 3. koncert symfonického cyklu A
dirigent: J. Kout, I. Klánsk˘ – klavír; L. Beetho-
ven: Koncert pro klavír a orchestr ã. 3 c moll
op. 37, A. Bruckner: Symfonie ã. 9 d moll

23. a 24. 11. 4. koncert symfonického cyklu C
S. o. hl. m. Prahy FOK, J. TÛma  varhany; diri-
gent: V. Válek, G. Rossini: Straka zlodûjka,
pfiedehra, J. G. Rheinberger: Koncert pro var-
hany a orchestr ã. 2 g moll op. 177, A. Dvofiák:
Symfonie ã.5 F dur op. 76 (B 54)

DVO¤ÁKOVA SÍ≈ RUDOLFINA
6. 11. 2. koncert cyklu Svûtová klavírní

tvorba – Petr Jifiíkovsk˘
L. Beethoven: Sonáta E dur op.109, F. Cho-
pin: Balada g moll op.23, F. Chopin: Scherzo
E dur op.54, P. Eben: Veni Creator Spiritus, 
L. Janáãek: Po zarostlém chodníãku, C. De-
bussy: Radostn˘ ostrov

20. 11. 3. koncert cyklu Svûtová klavírní
tvorba

Ferhan & Ferzan Önder – klavírní duo, S. Rach-
maninov: Suita ã.1 „Fantasie-Tableaux“, 
A. Borodin: Ve stepích stfiední Asie, K. Ince:
Sheherezade Alive, N. R. Korsakov: ·ehere-
záda, M. Balakirev: Islamey

Koncerty zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Koncerty
Slavná i méně známá díla světových 

a českých skladatelů.
1. 11. a 2. 11. v 18.00

ADVENTNÍ KONCERTY
27. 11. a 28. 11. v 17.00 

Předplatné:
1000 Kč za 10 vstupenek,

platí na všechny koncerty pořádané 
spol. Psalterium do 31. 12. 2005.

Bližší informace a vstupenky:
Chrám sv. Mikuláše, Psalterium, 

tel./fax/záznamník: 257 534 215,
info@psalterium.cz,

www.psalterium.cz, 
a v obvyklých předprodejích.

Symfonick˘ orchestr hl. m. Prahy FOK
Pokladna otevfiena po – pá 10–18 h, tel. 222 002 336, fax 222 322 501, www.fok.cz

T I P  N A
A U T O G R A M I Á D U

Stoletá cukrárna 
UÏ málokter˘ dÛm na Újezdû se mÛÏe
pochlubit tím, Ïe hostí stejn˘ obchod od
svého zaloÏení. Malá cukrárna na Újezdû
to v‰ak mÛÏe tvrdit s jistotou. Cukráfiská
rodina Klenerov˘ch, zde, pod úpatím
Petfiína, provozovala od poãátku minulé-
ho století obchÛdek se sladkostmi.   

Dne‰ní cukrárna, jako by uvízla ve star˘ch ãasech. Její pfiíjemná provozovatelka, paní Za-
zvonilová, tu pracuje jiÏ od roku 1980, a zná proto dobfie své stálé zákazníky. A protoÏe
v okolí bydlí fiada znám˘ch osobností, vzpomíná, kdo sem dfiíve i dnes na bájeãné dortíky
chodil a chodí. B˘vala to paní Helena RÛÏiãková se synem, také Marta Kubi‰ová, Jifií Zmo-
Ïek i Karel âernoch a mnozí dal‰í. Nejãastûj‰ími zákazníky jsou ale obyãejní MalostraÀáci,
ktefií pfiijdou popovídat nad kávou (stojí tu jen 12 Kã) ãi studenti, spûchající na lanovku. 
Ti obvykle popadnou chlebíãek ãi indiánka do ruky a pádí dál. Kdo si v‰ak chce zdej‰ích
dobrot pofiádnû uÏít, mûl by si zakoupit klasickou rodinnou nedûlní krabici. A do ní laskon-
ky, vûtrníky, kremrole, pafiíÏsk˘ dort. V‰ak to znáte… tyhle klasické dorty uÏ umí dobfie jen
málokter˘ cukráfi, coÏ provozovatelka dobfie ví, a proto si udrÏuje osvûdãené malé dodava-
tele. Automatizované velkov˘robny nahrazují tradiãní suroviny jin˘mi, aby dorty déle vydr-
Ïely, a dodávají je do supermarketÛ vût‰inou balené. KdyÏ v‰ak ochutnáte zdej‰í vûtrník,
pochopíte, Ïe nad zlaté cukráfiovy ruce není.

Otevfieno 365 dní v roce!

CUKRÁRNA
ve VÍTùZNÉ

Zákusky na svatby, svátky, promoce,
rauty apod. pfiipravené 

podle pÛvodních receptur. 
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Pfiedstavení zaãínají 19:00, není-li uvedeno jinak.

3. 11. Kouzelná 
flétna 

4. 11. Madam 
Butterfly

5. 11. Rigoletto
6. 11. Tosca
7. 11. Lucia 

di Lammermoor  
– 14:00

8. 11. Dáma 
s kaméliemi 

9. 11. Trubadúr
10. 11. Kouzelná 

flétna 
11. 11. Nabucco
12. 11. Aida
13. 11. Ma‰karní ples 
14. 11. Jarní 2004 –

balet – 14:00

14. 11. Dáma 
s kaméliemi 

16. 11. Turandot
17. 11. Carmen
19. 11. La Traviata
20. 11. Tosca
21. 11. Lucia 
di Lammermoor 
– 14:00
22. 11. Dáma 

s kaméliemi 
24. 11. La Traviata
25. 11. Piková dáma

– premiéra
26. 11. Rigoletto
27. 11. Piková dáma 
28. 11. Tosca

Pokladna otevfiena: 
po – so 11:00–19:00
Tel. 224 215 943, 
e-mail:
divadlo.abc@ecn.cz,
www.divadloabc.cz.

3. 11. Tfiikrát Ïivot
4. 11. Mam‘zelle Nitouche
5. 11. Cizinec
6. 11. Frederick – 17:00
8. 11. Sestup OrfeÛv

10. 11. Charleyova teta
14. 11. Asonance – koncert – Ag. B
15. 11. Jak je dÛleÏité míti Filipa
16. 11. Tfiikrát Ïivot
17. 11. Ideální manÏel
18. 11. Polib tetiãku – Ag. MB 
19. 11. Frederick
21. 11. Pramínky – Studio Oáza – 16:00
23. 11. Tfii muÏi ve ãlunu a pes
25. 11. Mam‘zelle Nitouche 
26. 11. Frederick
27. 11. Charleyova teta – 17:00
28. 11. Fe‰áci – koncert Country radia
29. 11. Tfiikrát Ïivot
30. 11. VALABHATTA BRUSSELS: 

KONCERT ZBRANÍ – 20:00

ÁBÍâKO
18. 11. Zmatení jazykÛ – vefi. gen. – 11:00
19. 11. Zmatení jazykÛ – vefi. gen. – 11:00
20. 11. Zmatení jazykÛ – premiéry 

– 17:00 a 20:30 – zadáno
22. 11. Zmatení jazykÛ – 19:00
24. 11. Rozpaky zubafie Svatopluka Nováka

– jednotné vstupné 50 Kã – 11:00
27. 11. Zmatení jazykÛ – 20:30
29. 11. Jepti‰ky – jednotné vstupné 50 Kã

– 11:00

Rezervace na tel. 235 355 500 (i zázn.),
prodej hodinu pfied zaãátkem nebo 

v Redutû (pondûlí aÏ pátek 15–19 h.), 
také v síti Ticketpro. 

âinnost souboru je podporována 
hl. m. Prahou. www.volny.cz/minaret, 

e-mail: minaret@volny.cz 
Reduta (Praha 1, Národní 20) – v 15:00

6. 11. Tfii veselá prasátka 
7. 11. O chaloupce z perníku 

13. 11. My‰áci jsou ro‰Èáci! 
14. 11. O Rusalce 
20. 11. Skfiítci v údolí 
21. 11. Stvofiení svûta 
27. 11. My‰áci jsou ro‰Èáci!
28. 11. Putování do Betléma 

– 1. adventní nedûle

Divadlo U HasiãÛ 
(Praha 2, ¤ímská 45) – v 9:30
30. 11. Stvofiení svûta
Divadelní studio Panáãek nabízí kurzy herecké
v˘chovy pro dûti a mládeÏ od 8 do 14 let (vede-
né herci Divadla Minaret). BliÏ‰í informace na
tel. 235 355 500.

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1, 
Praha 1 – Staré Město 

Divadlo tel./fax 224 828 081, pokladna otev-
fiena po – pá 14–19 hod., tel. 224 828 082.

4. 11. KaÏd˘ na svou
Ïidli – host 
R. Krajão

6. 11. Láska 
a porozumûní 

7. 11. Hra 
o manÏelství 

8. 11. ¤idiã paní Daisy
10. 11. Mathilda 
11. 11. Na ocet
12. 11. Mathilda
14. 11. Sylvie
15. 11. Na ocet

16. 11. Ráno, 
kdyÏ vstávám...

18. 11. Play Strindberg
22. 11. Mathilda
23. 11. Na ocet
24. 11. Mathilda
25. 11. Já jsem já 
26. 11. Ráno, kdyÏ 

vstávám...
27. 11. Láska 

a porozumûní 
29. 11. Play Strindberg
30. 11. Já jsem já

Pokladna v prÛchodu z Celetné do ·tupartské,
otevfieno po – pá 10 – 19:30 h, so – ne 12 – 19:30 h,
v pfiípadû pozdûj‰ích pfiedstavení do jejich zaãátku,

rezervace na tel.: 222 326 843, 608 327 107, 
e-mail: rezervace@divadlovceletne.cz

www.divadlovceletne.cz.

KKA·PAR
3. 11. Garderobiér
4. 11. Námûstíãko
5. 11. Krása a pÛvab

perverzit – 22:30
6. 11. Úãtování v domû

boÏím – 21:00
9. 11. Mrzák 

Inishmaansk˘
11. 11. KodaÀ
12. 11. Ornitologie
13. 11. Li‰ák – 21:00
14. 11. Krysafi
15. 11. ¤ekni vût‰í leÏ
16. 11. Námûstíãko
19. 11. RÛÏe 

pro Algernon

19. 11. Smí‰ené 
dvouhry – 22:30

21. 11. O baronovi
z Hopsapichu 
– 15:00

21. 11. Krysafi
22. 11. Garderobiér
23. 11. Lofter – vefiejná

generálka – 11:00
23. 11. KodaÀ
24. 11. Ornitologie
25. 11. Lofter – premiéra
26. 11. RÛÏe 

pro Algernon
26. 11. Audience – 22:30
27. 11. Lofter – 17:00
27. 11. Mejdan – 21:00
28. 11. Richard III.

DIVADLO PETRA
BEZRUâE OSTRAVA
17. 11. Popcorn 

– praÏská 
premiéra

18. 11. Popcorn
VESELÉ SKOKY
10. 11. Na hlavu!
13. 11. Na hlavu! 

– 17:00
30. 11. Na hlavu!
CD 2002
6. 11. Prokletí rodu 

BaskervillÛ17:00
7. 11. Tfii mu‰ket˘fii
RUDÁ MAGIE
8. 11. Rudá magie
VALMET
20. 11. ZÛstaÀ 

na lince – 17:00

THE DIVADLO
5. 11. Akta X 

20. 11. Star trek – 21:00
SPOLEâNOST 
DR. KRÁSY
29. 11. BlíÏí se den, kdy

vás budu milovat
SDRUÎENÍ SERPENS
7. 11. Brouãek – 15:00
KVELB
14. 11. Kavkazské po-
hádky – 15:00
MATITA & EDA
28. 11. Kyselé zelí 

aneb loutková 
okupace – 15:00

MEJDAN
27. 11. Syndrom snopp

– 21:00

1.– 4. 11. DV8 Physical Theatre: Just for
Show – PraÏská pfiedpremiéra choreografie
Lloyda Newsona.
6. 11. – 20:00 a 7. 11. 16:00 PraÏsk˘ divadel-
ní festival nûmeckého jazyka – Armin Petras:
We are camera – Iasonmaterial / Thalia The-
ater Hamburg
9. a 10. 11. Nickname – Scénáfi a reÏie: SKUTR.
11.–14. 11. FAMUFEST ‘21
18. 11. Marlijn Twaalfhoven: La Nuit
19. 11. Agon Orchestra – Pentagon – Revido-
vaná hudba pro nízkorozpoãtov˘ orchestr –
Skladby I. Achera, D. Langa a F. Zappy.
20. 11. Maraton soudobé hudby 2004 – 17:00
23. a 24. 11. E. F. B. – Kladivo na divadlo
25.–27. 11. Mezinárodní hudební festival 
ALTERNATIVA 2004
28. a 29. 11. Divadlo Vizita
29. 11. Evropská integrace, média a národní
identita – Mezinárodní konference – 9:00 –
17:00 
30. 11. Visit of Music – hudebníci z divadla 
Vizita

Pfiedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

Rezervace (nutno vyzvednout nejpozdûji den
pfiedem) na tel. 221 716 333 

ticket@archatheatre.cz ● www.archatheatre.cz.

Na Pofiíãí 26, Praha 1
Pokladna otevfiena
po – pá 10–18 hod. 
a 2 hodiny pfied zaãátkem 
pfiedstavení. 

Ve Smeãkách 26, Praha 1
Pokladna tel. 296 222 123.

On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz

3. 11. Sexuální perverze v Chicagu
4. 11. Deskov˘ statek
5. 11. Impresário ze Smyrny
6. 11. Návrat do pou‰tû
8. 11. VodÀansk˘
9. 11. Maska a tváfi

10. 11. Misantrop
11. 11. Proti vûtru (Nahniliãko)
12. 11. Impresário ze Smyrny
13. 11. Vincent
15. 11. âekání na Godota
16. 11. Portugálie
17. 11. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
19. 11. Správce
20. 11. Osifiel˘ západ
21. 11. 7 lidí v 3+1
22. 11. Deskov˘ statek
23. 11. Maska a tváfi
24. 11. Sexuální perverze v Chicagu
25. 11. Osifiel˘ západ
26. 11. Správce
27. 11. Sexuální perverze v Chicagu
29. 11. Koza aneb kdo je Sylvie?
30. 11. Koza aneb kdo je Sylvie?

Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Kfiesomyslova 625, Praha 4
Pokladna otevfiena 
po – pá 10–19.30 h, 
so 14–19.30 h, tel. 241 404 040.
Informace a hromadné objed-
návky tel./fax 261 215 721, 
e-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz,
http://www.fidlovacka.cz.

3. 11. Paní S. v rozpacích
4. 11. Balada pro banditu 
5. 11. Julie, ty jsi kouzelná!
6. 11. Horoskop pro Rudolfa II 

– 15:00 a 19:30
8. 11. Poprask na lagunû 
9. 11. Sladké tajemství 

10. 11. Carmen 
11. 11. ·umafi na stfie‰e
12. 11. âerná komedie 
13. 11. Blboun 15:00 a 19:30
15. 11. Podivná paní S. 
16. 11. Paní S. v rozpacích
17. 11. Malované na skle 
18. 11. Poprask na lagunû 
19. 11. Balada pro banditu
20. 11. Habaìúra – 15:00 a 19:30
22. 11. Carmen
23. 11. âerná  komedie
24. 11. Divotvorn˘ hrnec – v. gen. – 10:30
24. 11. Julie, ty jsi kouzelná!
25. 11. Divotvorn˘ hrnec –  premiéra
26. 11. Divotvorn˘ hrnec – II. premiéra
27. 11. Podivná paní S. – 15:00 
27. 11. Pani S. v rozpacích
28. 11. ·umafi na stfie‰e
29. 11. LoupeÏník 10:00
29. 11. Malované na skle
30. 11. Malované na skle – 10:00
30. 11. Divotvorn˘ hrnec 

Pokladna je otevfiena od 14 do 20 hod.
(so a ne 2 hod. pfied zaãátkem pfiedstavení). 
Rezervace vstupenek. na tel.: 222 868 868, 
fax: 222 868 870, marketing@nazabradli.cz

www.nazabradli.cz.

3. 11. vãas milovat vãas umírat 
– vefiejná generálka – 11:00

4. 11. vãas milovat vãas umírat – I. premiéra
5. 11. vãas milovat vãas umírat – II. premiéra
6. 11. Perfect Days – 15:00
6. 11. Prohlídka divadla – 18:30
8. 11. Gazdina roba – 11:00
8. 11. Gazdina roba
9. 11. vãas milovat vãas umírat

10. 11. Paralysie Generale! – ·védské královské
divadlo – host

12. 11. Ivanov
13. 11. Perfect Days
14. 11. Perfect Days
15. 11. Z cizoty 
16. 11. Námûstí HrdinÛ
17. 11. Str˘ãek VáÀa
18. 11. KosmonautÛv poslední vzkaz Ïenû, kterou

kdysi, v b˘valém Sovûtském svazu, miloval
19. 11. Afterplay
20. 11. vãas milovat vãas umírat
21. 11. Podzimní sonáta – Studio Dva
22. 11. Z cizoty
23. 11. Pan Kolpert
24. 11. Afterplay
26. 11. Push-up – zadáno
29. 11. Ivanov
30. 11. KosmonautÛv poslední vzkaz Ïenû, kterou

kdysi, v b˘valém Sovûtském svazu, miloval

ELIADOVA KNIHOVNA – Studio Damúza
info@damuza.cz, www.damuza.cz

7. 11. Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘ – 14:30
7. 11. Sleãna Julie – 20:00

19. 11. Jen Tak – 21:00
23. 11. Hromádkáfii – 21:00
24. 11. Hra o manÏelství – 21:00
25. 11. Îeny pro mûny – 20:00
26. 11. Ozvûny Famufestu – 21:00
28. 11. O Bubínkovi – 14:30
28. 11. Hra o manÏelství – 20:00

Pfiedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

11/04

VELK¯ SÁL
3. 11. Îenitba 
4. 11. Arsa y Toma – koncert – 20:00
5. 11. Zabiják Joe 
6. 11. Îenitba 
7. 11. Náv‰tûva pana Sloana
8. 11. Messiaen a poté 

– cyklus Krása dne‰ka – 19:30
9. 11. Boufie 

10. 11. Poruãík z Inishmoru
11. 11. Oko za oko 
12. 11. Vá‰eÀ jako led
14. 11. Madame Melville 
14. 11. Na scénu i za kulisy 

– prohlídka divadla – 16:30
15. 11. Vá‰eÀ jako led
16. 11. Tartuffe
18. 11. Velká mela 
19. 11. Zabiják Joe 
20. 11. Tartuffe 
22. 11. Vá‰eÀ jako led
23. 11. Javory – koncert – 21:00
25. 11. Oko za oko 
26. 11. Poruãík z Inishmoru 
27. 11. Îenitba 
28. 11. Na scénu i za kulisy 

– prohlídka divadla – 16:30
29. 11. Otevfiené manÏelství 
30. 11. Vá‰eÀ jako led
STUDIO
2. 11. BÍNA & VACÍK AKUSTIK DUO 

– koncert – 21:00
3. 11. Pfiemysl Bukovsk˘ uvádí improvizaci ã. 4
4. 11. Hadí klubko 
5. 11. Znalci 
6. 11. Mudrochové – 17:00
7. 11. Pohádka o kamnech – 15:00
9. 11. Tropical Trans Form – koncert – 21:00

10. 11. Gilgame‰ – 10:00
10. 11. Gilgame‰ 
11. 11. Rocky IX
13. 11. Den matky
14. 11. Koãiãiny – 15:00
14. 11. Den jako stvofien˘ pro lásku – 20:00
15. 11. Zdenûk Svûrák – scénické rozhovory
16. 11. Echt! – koncert – 21:00
18. 11. Den jako stvofien˘ pro lásku
19. 11. Znalci 
20. 11. Pes Baskervillessk˘
21. 11. Honza a skfiítkové – 15:00
22. 11. Pes Baskervillessk˘
24. 11. Robert Fulghum – scénické rozhovory
25. 11. Rocky IX
26. 11. Chtûl bych svítit lidstvu dál… 

– premiéra
28. 11. Vánoãní pohádka – Andûlíãek Toníãek

– 15:00 – premiéra
28. 11. Vánoãní pohádka – Andûlíãek Toníãek 

– 17:00 – premiéra
30. 11. Zuzana Homolová, 

Samo Smetana + band – 21:00
DIVADELNÍ KAVÁRNA
4. 11. Jifií Stránsk˘ – cyklus literárních 

veãerÛ – 17:30

3. 11. Na‰i furianti â
4. 11. La Traviata O
5. 11. Tosca O
6. 11. Giselle – 14:00 B
6. 11. Giselle B
7. 11. Rasputin – 

Slovenské národní divadlo - 20:00 B
9. 11. âert a Káãa O

10. 11. Coriolanus â
11. 11. Cyrano z Bergeracu â
12. 11. Prodaná nevûsta – 1. premiéra O
13. 11. Prodaná nevûsta – 2. premiéra O
14. 11. Labutí jezero B
15. 11. Labutí jezero B
17. 11. Prodaná nevûsta O
18. 11. Prodaná nevûsta O
19. 11. Lucerna â
20. 11. âert a Káãa – 11:00 O
20. 11. La Traviata O
24. 11. Coriolanus â
25. 11. Prodaná nevûsta O
26. 11. Requiem O
27. 11. Cyrano z Bergeracu – 13:00 â
27. 11. Sluha dvou pánÛ â
28. 11. Adventní koncert – 14:00 K
28. 11. Lucerna â
29. 11. Na‰i furianti â
30. 11. Lucerna â

STAVOVSKÉ DIVADLO
3. 11. Zpûvy zemû – derniéra B
4. 11. ·kola pomluv – 1. premiéra â
5. 11. Pokou‰ení â
6. 11. Kouzelná flétna – 13:00 O
6. 11. Le nozze di Figaro O
7. 11. Îidé – Festival nûmeckého divadla 

– Berliner Ensemble – 16:00 â
7. 11. Îidé – Festival nûmeckého divadla –

Berliner Ensemble – 20:00 â
9. 11. ·kola pomluv – 2. premiéra â

10. 11. Prvotfiídní Ïeny â
11. 11. Romeo a Julie â
12. 11. Dobr˘ ãlovûk ze Seãuanu â
13. 11. Prvotfiídní Ïeny – 13:00 â
13. 11. Pronásledování a umuãení 

dr. ·aldy – 20:00 â
14. 11. Kouzelná flétna – 13:00 O
14. 11. Le nozze di Figaro O
16. 11. ·kola pomluv â
17. 11. Lakomec â
18. 11. Pronásledování a umuãení dr. ·aldy â
20. 11. Pamûti císafie Hadriána 

–Teatro di Roma â
21. 11. Pamûti císafie Hadriána 

–Teatro di Roma â
22. 11. Pokou‰ení â
24. 11. Kouzelná flétna O
25. 11. ·kola pomluv â
26. 11. Dobr˘ ãlovûk ze Seãuanu â
27. 11. Romeo a Julie – 13:00 â
27. 11. Jako naprost˘ ‰ílenci – 20:00 â
28. 11. Don Giovanni – 14:00 O
28. 11. Don Giovanni O
29. 11. Le nozze di Figaro O
30. 11. Kouzelná flétna O

www.narodni-divadlo.cz
O – opera, â – ãinohra, B - balet

Pfiedstavení zaãínají 19:00, není-li uvedeno jinak.

3. 11. „Bajka o lásce, pekle a márnici“ 
4. 11. PláÀka 
5. 11. Zmûna 
7. 11. Ko‰iãan 3 – 20:00 
8. 11. Bílé noci 
9.–14. Festival divadla Na Voru
9. 11. RÛÏe a kopfiiva 

10. 11. Jednou veãer v PafiíÏi… – Café – concert
ve francouzském stylu

11. 11. Aperitiv s Coco Chanel 
12. 11. NeÏádoucí pasaÏér na trati VídeÀ-PafiíÏ 
13. 11. Mezi nebem a zemí 
14. 11. Mezi nebem a zemí – 15:00
15. 11. Hvûzdy na jitfiním nebi 
16. 11. Zdání o ãase – Divadelní kavárna
16. 11. Popeleãní veãefie 
18. 11. Návrat pana Leguena aneb Víkend ve v˘tahu
19. 11. Snieêka 
20. 11. Bez orientace 
21. 11. PláÀka – 17:00
21. 11. Kabaret – 20:00
22. 11. Popeleãní veãefie
23. 11. Kráska z Leenane 
24. 11. Návrat pana Leguena aneb Víkend ve v˘tahu 
25. 11. Tanec na konci léta 
26.–28. Pereme se s Thálií 
26. 11. Válka ve tfietím poschodí – 20:00 
27. 11. Ze Ïivota hmyzu – 14:00 
27. 11. Josef a jeho skvostn˘ plá‰È – 20:00 
28. 11. Záskok – 14:00 
28. 11. Desdemona – 20:00 
29. 11. „Bajka o lásce, pekle a márnici“
30. 11. Hvûzdy na jitfiním nebi 

Vodiãkova 6, 110 00 Praha 1
tel.: 222 231 351 fax: 222 232 530
e-mail: pokladna@minor.cz
www.minor.cz

Pokladna je otevfiena ve v‰ední dny 9–13.30 
a 14.30–20 hod., v sobotu a v nedûli od 11 do 20 h.

3. 11. PíseÀ písní – 19:30
12. 11. Kosmo – velk˘ boj – 18:00
13. 11. Kosmo – velk˘ boj – 15:00
13. 11. Kosmo – velk˘ boj – 17:00
14. 11. O Malence – premiéra – 17:00
15. 11. Ubu králem – 19:30
17. 11. PíseÀ písní – 19:30
19. 11. O hloupém Kubovi – 18:00
20. 11. Karkulka a ãerven˘ balonek – 15:00
20. 11. Karkulka a ãerven˘ balonek – 17:00
21. 11. Lovci mamutÛ 15:00
27. 11. âtyfilístek – 15:00
27. 11. âtyfilístek – 17:00
28. 11. âtyfilístek – premiéra - 17:00

Besední 3, Praha 1
www.divadlonapradle.cz

Rezervace vstupenek 
na tel.: 257 320 421 nebo
pokladna@napradle.cz

NosticÛv palác, Maltézské námûstí 3, 
Praha 1 – Malá Strana. 

Pfiedprodej a rezervace vstupenek:
tel.: 233 358 806, po – pá 9:00–16:00, 

vstupenky@semafor.cz, www.semafor.cz

10. 11. 80 svíãek
15. 11. Patero dÛvodÛ pro voo doo
17. 11. Patero dÛvodÛ pro voo doo
20. 11. Je nám pûtaãtyfiicet – 15:00
21. 11. Zpívánky J. Molavcové – 10:00 

a 14:00 – pfiedstavení pro dûti
23. 11. Vãera veãer po‰tou ranní 
24. 11. Je nám pûtaãtyfiicet
29. 11. Je nám pûtaãtyfiicet

Pfiedstavení zaãínají v 19:30.

Jungmannova 1, 110 00 Praha 1
Pokladna otevfiena:

ve v‰ední dny 12.00–19.30 h; 
so, ne 2 h pfied zaãátkem pfiedstavení, 

rezerv.: 224 222 734, rezervace@prakomdiv.cz
aktuální informace: www.prakomdiv.cz

DIVADLO VV CCELETNÉ

3. 11. Tfietí ¤ím
4. 11. Honitba v salonu – ãtení
5. 11. U cíle
8. 11. Tvar vûcí
9. 11. Kanibalové

10. 11. Co Mûsíc vyprávûl – pro dûti – 10:00
10. 11. U cíle
11. 11. Kvartet
12. 11. Prométheus – âin. studio Ústí n. L. –

praÏská premiéra
13. 11. ·vejk
15. 11. Antiklimax
16. 11. Solingen (rána z milosti)
17. 11. Stafií mistfii
18. 11. Stafií mistfii
19. 11. Tvar vûcí
20. 11. Kvartet
21. 11. Nikdy – âin. studio Ústí n. L
22. 11. Stafií mistfii
23. 11. Stafií mistfii
24. 11. Alenka v kraji divÛ – pro dûti – 10:00
24. 11. Antiklimax
25. 11. Lidumor aneb má játra beze smyslu
26. 11. 2krát MartinÛ, Prague Pocket Opera 

– premiéra
27. 11. 2krát MartinÛ, Prague Pocket Opera 
28. 11. U cíle
29. 11. ·vejk
30. 11. Stafií mistfii

Pfiedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Pfiedstavení zaãínají v 19:55, není-li uvedeno jinak.

Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Pfiedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

·VANDOVO DIVADLO
scéna hl. m. Prahy
·tefánikova 57, 150 00 Praha 5
e-mail: info@svandovodivadlo.cz
Rezervace a pfiedprodej
tel.: 257 318 666 (od 14:00), 
257 651 305, 257 324 219,
724 143 799 (formou SMS),
e-mailem: pokladna@svandovodivadlo.cz

nebo www.svandovodivadlo.cz. 
Pokladna je otevfiena dennû od 14:00

do 19:00 hod.

Dlouhá tfiída 39, 110 00 Praha 1
Pokladna je otevfiena po – pá 9:00–19:00,
tel.: 221 778 629, 224 826 795, 
e-mail: obchodni@divadlovdlouhe.cz.

3. 11. Hrdina západu
4. 11. Garderobiér
5. 11. Past na my‰i
6. 11. Epochální v˘let pana Brouãka 

do XV. století – 17:00
9. 11. Îalozpûv pro lehk˘ holky

10. 11. Goldbergovské variace
12. 11. Komedie s ãertem aneb Doktora

Fausta do pekla vzetí
14. 11. Kdo se bojí Virginie Woolfové
15. 11. Obrazy z Francouzské revoluce
17. 11. Hrdina západu
18. 11. Bûsi
21. 11. Trainspotting
23. 11. Je‰tû Ïiju s vû‰ákem, ãepicí 

a plácaãkou
24. 11. Soudné sestry
25. 11. Goldbergovské variace
27. 11. Jak jsem se ztratil 

aneb Malá vánoãní povídka – 17:00
28. 11. Kdyby prase mûlo kfiídla – 15:00
30. 11. Hrdina západu

Pfiedstavení zaãínají v 19:00,
není-li uvedeno jinak.

Pfiedstavení zaãínají 19:30, není-li uvedeno jinak.

Wilsonova 4, 
110 00 Praha 1
Pokladna 
tel. 224 227 266
www.opera.cz

LYRA PRAGENSIS

Divadlo INSPIRACE, Scénick˘ atelier 
HAMU-Lichten‰tejnsk˘ palác, 

Malostranské nám. 13, Praha 1
Pfiedprodej vstupenek  v knihkupectví 

ACADEMIA, Národní 7, Praha 1, 
tel.: 224 240 547, po-pá 9.00–19.00,

so 10.00–18.00, ne 12.00–18.00, 
prodejna VIA MUSICA, Lichten‰tejnsk˘ palác,

Malostranské nám. 13, Praha 1, 
tel.: 257 535 568, dennû 10.30-12.30 

a 13.00-19.30 vÏdy od 15 hodin a hodinu pfied
pfiedstavením.  Informace na 

tel/fax 224 910 787, 261 220 516, 602 683500.
www.lyrapragensis.cz

e-mail: cizkova@lyrapragensis.cz

Divadlo Inspirace, Scénick˘ Ateliér
HAMU, Malostranské Nám. 13, Praha 1:

3. 11. Most pfies navÏdy
9. 11. Z dílny Michala Horáãka – premiéra

10. 11. Podoby sonetÛ – podoby lásky
11. 11. Cesta pokojného bojovníka
23. 11. Nález v krajinû srdeãní – 19:00
24. 11. Jedu k mámû
25. 11. Krása z Moulin Rouge – premiéra
30. 11. Tulák po hvûzdách

Sál Akademie Vûd âR, Národní 3, Praha 1
15. 11. Hosté Ivany Tetourové 

– Radovan Lukavsk˘

Laterna magika, Národní tfiída 4, Praha 1, poklad-
na: 224 931 482, www.laterna.cz, info@laterna.cz

Od 11. 11. 2004 do 31. 3. 2005 nabízíme v˘razné
slevy vstupenek na v‰echna pfiedstavení.

6. 11. Kouzeln˘ cirkus – 17:00, 20:00
8.–13. 11. Odysseus 

15.–18. 11. Odysseus 
19.–20. 11. Casanova 
22.–27. 11. Casanova 
29.–30. 11. Graffiti 

HOSTÉ LATERNY MAGIKY 
PraÏsk˘ divadelní festival nûmeckého jazyka 
Theater Basel / ·v˘carsko 
4. 11. Stiller – 19:00
5. 11. Stiller – 16:00
Dûtská opera Praha 
7. 11. PraÏsk˘ pûvec – Taneãní ‰kola J. Tomanové

– 17:00
21. 11. Baletní veãer – Weiden – Praha – 17:00

Pfiedstavení zaãínají ve 20:00, není–li uvedeno jinak.

Pfiedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Národní 25 
– Palác Metro,
Praha 1

Pokladna: 
po – so 16:00–20:00, tel: 221 085 201. 

Tel.: 221 085 276, fax: 221 085 287, 
divadlometro@volny.cz, 
www.divadlometro.cz.

âINOHRA
3.11. Nevidím to ãernû
4.11. Malování na tmu – 9:30
6.11. ·kola pro Ïeny

10.11. Malování na tmu – 9:30
13.11. Tanec mezi vejci
15.11. Malování na tmu – 9:30
16.11. Koãár nejsvûtûj‰í svátosti
22.11. Milovat k smrti
24.11. Pa‰kál
30.11. Poslední ‰ance – 14:00
PRO DùTI

3.11. Malování na tmu – 9:30
20.11. Tfii ãarodûjnice – 14:00
25.11. Malování na tmu – 9:30



Otázka na listopad: Jak se jmenuje hlavní hrdina animovaného filmu, jehoÏ první díl získal
Oscara za nejlep‰í animovan˘ film roku 2001? (Druh˘ díl právû ve videopÛjãovnách). Odpo-
vûdi doruãte do 15.11. osobnû nebo po‰tou na adresu videopÛjãovny,
nebo vyplÀte formuláfi na www.videohavir.cz. Tfii vylosovaní ze správ-
n˘ch odpovûdí obdrÏí videokazetu nebo DVD. Správná odpovûì
z ã.10/04: Návrat krále. Vylosovaní v˘herci: Miroslav Andûl, Kozí 15,
Praha 1, Jan Málek, Nové Stra‰ecí 688, Pavla Stránská, Dlouhá 39,
Praha 1. Z leto‰ních odpovûdí vylosujeme v˘herce DVD pfiehrávaãe.
Novému zákazníkovi, kter˘ se dostaví s v˘stfiiÏkem soutûÏe, navíc za-
pÛjãíme dvû videokazety nebo DVD dle vlastního v˘bûru ZDARMA. 
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listopad 2004

BYTY • RODINNÉ DOMY 
VILY • âINÎOVNÍ DOMY

GARANCE ● SOLIDNOST ● JISTOTA
Kvalitu na‰í práce mÛÏe potvrdit 2000 spokojen˘ch zákazníkÛ.
CHCETE PRODAT âI PRONAJMOUT

VÁ· BYT NEBO DÒM?
ObraÈte se na ná‰ jedenáctiãlenn˘ t˘m, nabízíme Vám na‰e

zku‰enosti a na‰i solventní klientelu.
NEURA s. r. o. – REALITNÍ KANCELÁ¤

U PÍSECKÉ BRÁNY 22/255
160 00 PRAHA 6 – HRADâANY

TEL: (+420) 224 312 260
(+420) 224 312 261,  (+420) 224 324 050

FAX: (+420) 224 324 052
E-mail: neura@neura.cz

Na‰i celkovou nabídku cca 350 zakázek najdete na internetu
www.neura.cz

Realitní kanceláfi NEURA s. r. o. vznikla v lednu 1993. JiÏ 11 let realizujeme pronájmy 
a prodej nemovitostí v Praze.

PLACENÁ INZERCE

RUDOLFINUM, 7. 12. VEâER
Klavírista Jifií Kollert zahraje Koncert
pro klavír G dur Maurice Ravela, dí-

lo svûÏí instrumentace, ãerpající z dÏezu.
Dal‰í sólistkou veãera je sopranistka Magda-
léna Hajóssyová. Zazpívá Písnû Jifiího Gem-
rota, v˘razné individuality ãeské hudební
scény. V závûru veãera zazní Mendelssoh-
nova Symfonie ã. 4 A dur, zvaná Italská.
Rozhlasové symfoniky fiídí Petr Vronsk˘.

âESKÁ FILHARMONIE 
A ZDENùK MÁCAL
B. Smetana v Richardovi III. vyjádfiil

mohutnost zla, zápas s tyranem a diktáto-
rem. Krátce na to napsal Vald‰t˘nÛv tábor,
prav˘ opak Richarda, pln˘ Ïivota a tempera-
mentu. Tfietí symfonickou báseÀ tzv. ‰véd-
ského období, nazvanou Hakon Jarl, sloÏil
Smetana z vdûãnosti k seversk˘m krajÛm,
které ho tak vlídnû pfiijaly. A. Dvofiák svou
‰estou symfonii, v tóninû D dur, zkompono-
val za pouh˘ch osmnáct dní. Jásavá radost,
vroucnost, oslava Ïivota jsou odrazem ‰Èast-
ného období vzestupu a úspûchÛ, které v té
dobû skladatel proÏíval. Koncerty 4. a 5. 11.
v Rudolfinu mají vefi. generálku 4. 11. v 10 h.

DO NÁRODNÍ GALERIE 
S LEKTOREM
V Klá‰tefie sv. AneÏky ãeské vás ãe-

ká komentovaná prohlídka na téma Stfiedo-
vûké legendy a jejich hrdinové 13. 11.
v 10.30 hodin, ke stálé expozici v paláci Kin-
sk˘ch 14. a 20. 11. v 15 hodin. ·ternbersk˘
palác nabízí cyklus pfiedná‰ek na téma Mist-
fii evropské renesanãní a barokní malby po-
kraãuje titulem Tiziano Vecellio zv. Tizian 
6. 11., dále pak 20. 11. Petrus Paulus Ru-
bens, vÏdy od 11 hodin. Prohlídka 7. 11.
v Domû U âerné Matky BoÏí má téma âesk˘
kubismus 1910–1919.

GALERIE HL. M. PRAHY
Od 19. 11. 2004 do 20. 2. 2005 do-
stává vefiejnost pfiíleÏitost zhlédnout

dílo Adolfa Hoffmeistera. V Domû U Kamen-
ného zvonu je vystavena tvorba z období od
dvacát˘ch let do r. 1968, ve 2. patfie Starom.
radnice pokraãuje pfiehlídka léty 1969 aÏ
1973. V Bílkovû vile je prodlouÏena v˘stava
nerealizovaného Nár. pomníku pro Bílou ho-
ru, díla F. Bílka z r. 1908. Lektofii vás v˘stava-
mi provedou v Bílkovû vile 6. 11. a v Domû
U Zlatého prstenu 20. 11. vÏdy v 15 hodin,
v Mûstské knihovnû 20. 11. v 10 hodin.

V¯TVARNÉ ATELIÉRY 
PRO DOSPùLÉ
Ve VeletrÏ. paláci se mÛÏete vÏdy

první stfiedu v mûsíci zúãastnit v˘tvarné dílny,
která spojuje teoretickou informaci z dûjin
umûní s vlastní v˘tvarnou prací v ateliéru. Té-
mata: 1. 12. Syrovost zachycení krajiny – A.
Chittussi, 5. 1. Volnost rukopisu – A. Sisley.

GALERIE RUDOLFINUM 
V LISTOPADU
Doprovodné programy k velk˘m ak-

cím v Rudolfinu se staly jiÏ pravidlem. Vysta-
vující autor Franti‰ek Skála, ãlen dnes jiÏ za-
niklé legendární skupiny Tvrdohlaví, se 4. 11.
pfiedstaví také jako ãlen tria Skála, Najbrt, Ró-
na, které vystupuje pod názvem Tros Sketos.
Na 10. 11. je pfiipravena exkluzivní ukázka
„pfieváÏnû chladn˘ch zbraní z arzenálu tajné
organizace BKS a jejich uÏití v prÛbûhu oãe-
kávání konce svûta“. V Malé galerii vystoupí
19. 11. ‰v˘carsk˘ umûlec Roman Buxbaum
s multimediální divadelní performancí, pfii níÏ
„jedinou skuteãnou sochou je tûlo umûlce“.

IV. MEZINÁRODNÍ 
TRIENÁLE GRAFIKY
V˘stavu laureátÛ loÀského roãníku,

mezi nimiÏ je ãeská v˘tvarnice Jana ·indelo-
vá, mÛÏete zhlédnout v âeském muzeu v˘-
tvarn˘ch umûní do 28. 11. O dva t˘dny dfiíve
konãí v Mánesu leto‰ní pfiehlídka prací, ten-
tokrát na téma tisku z lina. Dne 6. 11. zde
probûhne prezentace grafik, které vznikly
v prÛbûhu leto‰ního sympozia linorytu v Ga-
lerii Klatovy – Klenová. Náv‰tûvníci budou
mít pfiíleÏitost sledovat proces tisku pfii „Ïi-
v˘ch“ ukázkách.  

LETEM V¯TVARN¯M SVùTEM
AÏ do 2. 1. bude v UmûleckoprÛmy-
slovém muzeu v Praze otevfiena v˘-

stava skandinávského designu s názvem Víc
neÏ m˘tus. V románsk˘ch sklepeních âMVU
v Husovû ulici se do 28. 11. pfiedstavuje libe-
reck˘ v˘tvarník Jan Mûfiiãka, laureát Ceny
V. Boudníka z r. 2000. První samostatná mo-
nografická v˘stava v Jídelnách Obecního do-
mu pfiedstaví Frantu An˘Ïe – umûlce, fiemesl-
níka a podnikatele. Mezi exponáty nalezneme
jeho ‰perky, kalamáfie, misky, jídelní pfiíbory,
psací soupravy, hodiny, kazety, kniÏní vazby
a dal‰í drobná díla. V Galerii Bfiehová zaãíná
19. 11. v˘stava soch V. Preclíka. wi
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BENEDIKTSKÁ 7, PRAHA 1 (za pasáÏí Kotva)  
www.videohavir.cz

✶ VA·E PÒJâOVNA VIDEOKAZET A ✶

NEJÎÁDANùJ·Í TITULY 
OD 16. 9. DO 16. 10. 2004

www.videohavir.cz

LP1 11/04
®

VHS: 
1. Pán prstenÛ: Návrat krále
2. Scary Movie 3
3. Bolero

DVD: 
1. Pán prstenÛ: Návrat krále
2. Jedna ruka netleská
3. Kill Bill 2

AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1

4. 11. Mandragora 
5. 11. OkamÏik!
6. 11. Tramvaj do stanice Touha
7. 11. Tango
8. 11. Nagauta Shamisen 
9. 11. Plastelína

10. 11. Tramvaj do stanice Touha
11. 11. Kyslík 
12. 11. Plastelína
13. 11. Mandragora
14. 11. Mandragora
15. 11. Zápisník zmizelého 
16. 11. OkamÏik!
17. 11. Mandragora
18. 11. Tramvaj do stanice Touha
19. 11. Plastelína
20. 11. OkamÏik!
21. 11. Kyslík
22. 11. Tramvaj do stanice Touha
23. 11. „Hotel Belcanto – Moment, prosím…“
24. 11. OkamÏik!

V˘zva k 15. v˘roãí svobody – nesmíme zapomenout!

Fridrich Falck˘

Dne 23. kvûtna 1618 do‰lo na PraÏském hradû k tak zvané
druhé praÏské defenestraci, pfii níÏ nedobrovolnû vypadli
z oken své kanceláfie králov‰tí místodrÏící Vilém Slavata, Ja-
roslav Martinic a písafi Filip Fabricius. K defenestraci se roz-
hodla malá skupina pfiedákÛ ãeské ‰lechty v domû Smifiic-
k˘ch na Malostranském námûstí. V Praze tak zaãala
tfiicetiletá válka, která niãila dlouhá léta celou Evropu. âesk˘
snûm, na kter˘ se dostavili zástupci ãesk˘ch, moravsk˘ch,
slezsk˘ch a luÏick˘ch stavÛ, odmítl pfiijmout za svého panov-
níka Ferdinanda II. a zvolil 26. srpna 1619 ãesk˘m králem
Fridricha Falckého. 
F. Falck˘ (1596–1632) jiÏ od sv˘ch devatenácti let stál v ãele
protestantské unie, ale Ïel nemûl k politické práci Ïádné vÛd-
ãí schopnosti. KdyÏ si tohoto cizího ‰lechtice zvolili zástupci
ãesk˘ch stavÛ za svého panovníka, domnívali se, Ïe jim bude
pomáhat proti katolick˘m HabsburkÛm i celá protestantská
unie. âekali pomoc také od anglického krále Jakuba, kter˘
byl otcem AlÏbûty, manÏelky F. Falckého. Zklamali se. Pa-
novnické povinnosti ho pfiíli‰ nezajímaly, dával pfiednost zá-
bavû a kratochvíli: „Vylézti v obofie na strom za ptáãaty, bylo
mu hraãkou, vesele tanãiti a ku pohor‰ení pfiísn˘ch mravÛ
ãesk˘ch paní panny líbati bylo u nûho vûcí obyãejnou.“ Pra-
Ïany pohor‰oval, neboÈ chodil se koupat do Vltavy pod PraÏ-
sk˘m hradem jen velmi málo obleãen˘. 
V Praze se F. Falckému a jeho Ïenû královnû AlÏbûtû Stuar-

tovnû narodil tfietí syn. Mûli spolu jistû ‰Èastné manÏelství, ne-
boÈ AlÏbûta porodila svému manÏelovi ve zdraví celkem tfii-
náct dûtí, ale novou královskou dynastii u nás nezaloÏili. Od
Jifiího z Podûbrad nemûli âe‰i panovníka z vlastních fiad.
V dobû, kdy na Bílé hofie zaãala ne‰Èastná bitva, pofiádal král
na Hradû hostinu pro anglické vyslance. Pfiece jen v‰ak vyjel
se svou druÏinou k bránû na Pohofielci, ale u hradeb jiÏ po-
tkávali prchající vojáky. Pfied domem U zlaté koule setkal se
s vÛdcem svého vojska s Kristiánem z Anhaltu, aby pfiijal uÏ
jen hlá‰ení o ztracené bitvû. Vrátil se na Hrad, nikoli aby pfii-
pravil mûsto k obranû, ale aby nechal naloÏit vozy, které si
chtûl na útûku odvézt s sebou. Za Kamenn˘m mostem zasta-
vil se v Colloredovském domû (ãp. 189/I), v té dobû byl ma-
jetkem Jáchyma Ondfieje ·lika, aby se zúãastnil poslední po-
rady. Bylo rozhodnuto, Ïe král opustí mûsto. Ani tady se v‰ak
necítil král v bezpeãí a na noc odstûhoval se je‰tû dál od 
vltavského bfiehu, pfienocoval na Starém Mûstû v Melantri-
chovû ulici v domû U tfií konví (ãp. 476/I). Ráno 9. listopadu 
opou‰tûl Prahu pfies Nové Mûsto Horskou bránou, která se
nacházela na konci dne‰ní Hybernské ulice. Brána byla za-
vfiená, neboÈ mû‰Èané se domnívali, Ïe praÏská mûsta budou
se bránit. Dfievofiezba v chrámu sv. Víta z roku 1629 od Jifiího
Bendla star‰ího nese název Útûk Zimního krále. Je doplnûna
nápisem: Padla na nû hrÛza!

DÛsledky Bílé hory
Dûjiny národu ãeského (Jan Dolensk˘, nakl. Jos. R. Vilímek,

Spálená ulice v Praze, 1902) prohlíÏel jsem si uÏ jako malé
dítû. Knihu ilustrují v˘jevy podle originálÛ Václava BroÏíka,
Vûnceslava âerného, Luìka Marolda… Jako dítû nemûl
jsem tu‰ení, kdo tu krásnou knihu napsal, neznal jsem Ïád-
ného z malífiÛ, ale fascinoval mû znovu a znovu v˘jev Mora-
vanÛ u zdi letohrádku Hvûzda, vytfie‰tûné oãi bojovníkÛ, vzpí-
nající se konû, napûtí bitevní vfiavy. Pozdûji v‰ichni uãitelé
bez v˘jimky od obecné ‰koly aÏ po ‰kolu vysokou vnímali Bí-
lou horu jako národní ne‰tûstí. 
Osamocená ãeská ‰lechta, navíc nejednotná, nemohla zví-
tûzit. Mûsta pfiidávala se k protihabsburskému odporu jen
zvolna a nerada. Obyãejn˘ lid nebyl zapojen vÛbec. Fridri-
cha Falckého vítali sice v Praze vojáci v husitském obleãe-
ní, ale to uÏ bylo jen divadlo. Skuteãní husité v tu dobu uÏ
nebyli ani v nûkdej‰ím husitském Tábofie. Za ãeské zájmy
bojovali Ïoldnéfii, ‰patnû placení, nedostateãnû vyzbrojení,
‰patnû obleãení. Velitelé vlastní vojáky okrádali, ti pak ob-
starávali si kaÏdodenní potfieby loupením. Jenom praÏská
mûsta, aã nerada, shromáÏdila v letech 1618–1620 na tfii
miliony tolarÛ, vût‰ina penûz v‰ak zmizela v kapsách sta-
vovsk˘ch direktorÛ. Nerozhodn˘ král Fridrich Falck˘ Ïádal
nové pÛjãky od praÏsk˘ch mû‰ÈanÛ, dokonce i od praÏ-
sk˘ch fiezníkÛ, ale ti podmínili dal‰í pomoc pfiispûním ‰lech-
ty. Ani mû‰Èané, ani selsk˘ lid se zájmy ãeské ‰lechty témûfi
nic spoleãného nemûli. A najatí Ïoldnéfii ze v‰ech koutÛ Ev-
ropy nic nemûli spoleãného s vlasteneck˘m zápalem nû-
kdej‰ích husitÛ. Centralizující se stát katolick˘ch HabsburkÛ
zvítûzil nad rodícími se prvky demokracie nerozhodné
‰lechty. Obyãejn˘ lid, jenÏ v dobách nebezpeãí dokázal
vÏdy vítûzit i nad mnohonásobnou pfiesilou, zÛstal stranou. 
Popravy na Staromûstském námûstí nebyly jedin˘m dÛ-
sledkem Bílé hory. Nastaly obrovské zmûny v drÏení majet-
ku, Ferdinand Habsbursk˘ mûl dÛvod pronásledovat neka-
tolíky, elita národa musela emigrovat, stavovsk˘ stát byl
zlomen a nahrazen centrální mocí z Vídnû, silná mûsta pfii-
‰la o své postavení, nûmãina získávala náskok pfied ãe‰ti-
nou. âe‰i pro svou nesvornost a lakotnost zaãali ztrácet
samostatnost. Antonín Ederer

S v˘jimkou tûch nûkolika desítek ãi moÏná
stovek nejviditelnûj‰ích obûtí, jichÏ si historie
nemohla nepov‰imnout, na‰e mlãení pokra-
ãovalo. Do tmy zapomnûní se pomalu propa-
dá nejpodstatnûj‰í ãást jednoho z nejvût‰ích

zloãinÛ novodob˘ch dûjin. Zloãinu, jehoÏ
podstatnou – a doposud nûmou – obÏalobou
jsou právû ony statisíce ãi miliony vykoleje-
n˘ch a zniãen˘ch ÏivotÛ, jejichÏ pamûtníci
nám pomalu odcházejí. ÎivotÛ, které tvofií

onu pfieváÏnou ãást ledovce pamûti národa,
která ponofiena pod hladinu zájmu historie
se stále rychleji rozpou‰tí. Nikdo zatím neza-
ãal zapisovat pfiíbûhy obyãejn˘ch lidsk˘ch
osudÛ, které poznamenal komunismus. Ni-
kdo zatím nezaãal shromaÏìovat databázi
ÏivotÛ, jejichÏ potenciál obohatit ná‰ národ
byl uÈat hned u kofienÛ a jejichÏ právo na dÛ-
stojnou existenci ãlovûka dvacátého století
za‰lapala bota jedné pfiekroucené ideologie
do prachu lÏí. A jak˘ je v˘sledek tohoto na-
‰eho pokraãujícího mlãení?
Historici, Ïurnalisté – dokonce i nûktefií politi-
ci – a s nimi my v‰ichni, kdo si zachováváme
alespoÀ ‰petku zdravého rozumu, nevûfiíme
vlastním oãím, kdyÏ ãteme, Ïe dvacet pro-
cent voliãÛ odevzdalo letos svÛj hlas komu-
nistické stranû. Mezi touto pûtinou na‰eho
národa nejsou jenom pro‰edivûlé a profiídlé
zbytky nenávistníkÛ, jejichÏ omezené schop-
nosti rozpoznávací a vrozenou nemorálnost
strana diktatury proletariátu vÏdy nejen vyu-
Ïívala, ale i bohatû odmûÀovala. Podstatnou
ãást voliãÛ komunistické strany tvofií dnes li-
dé mladí, lidé, jejichÏ rodiny komunisté bez-
prostfiednû nepostihli a jejichÏ osobní pamûÈ
nesahá za tûch patnáct let svobody. Lidé,
ktefií nemohou vûdût, protoÏe my star‰í jsme
nedostáli své historické povinnosti a nesdûli-
li nejen historikÛm, ale – jejich prostfiednic-
vím – právû tûm nevûdom˘m z mladé gene-
race na‰e svûdectví.
Opravdu jsme uÏ v‰ichni rezignovali? Oprav-
du budeme v‰ichni mlãet? Opravdu si vez-
meme do hrobu v‰echno, co si pamatujeme
a co tvofií nejvût‰í obÏalobu komunistick˘ch
zloãinÛ? Pfiipustíme, aby ony statisíce ãi mili-
ony ÏivotÛ na‰ich pfiíbuzn˘ch a znám˘ch
zmizely bez jediného svûdectví ãi historické
stopy zachované pro budoucí generace?
Já se s tím smífiit nedokáÏu! A proto pí‰i tuto
svou v˘zvu. V˘zvu vám v‰em, ktefií si je‰tû
pamatujete, aÈ teì Ïijete v âeské ãi Slovenské
republice, ãi kdekoliv jinde na svûtû. Prosím
vás úpûnlivû, abyste dÛstojnû oslavili patnác-
té v˘roãí svobody na‰eho národa tím, Ïe co
nejdfiíve za‰lete informace o tom, jak komu-
nistick˘ reÏim ovlivnil Ïivoty va‰e, va‰ich ro-

din, pfiíbuzn˘ch a pfiátel. Poskytnuté informa-
ce, jakkoliv struãné ãi neumûlé, by mûly obsa-
hovat základní údaje k pozdûj‰ímu archivní-
mu zpracování databáze – tedy plná jména,
snad i data narození, adresy a struãn˘ popis
událostí. ZdÛrazÀuji, Ïe va‰e informace nebu-
dou slouÏit jako podklady pro pfiípadn˘ postih
viníkÛ ãi nûjaké od‰kodnûní, neboÈ to uÏ je
bohuÏel po patnácti letech bezpfiedmûtné.
Navrhovaná databáze by mûla zachovat pro-
vÏdy stopy osudÛ, které by jinak bezejmenné
zmizely v propadli‰ti zapomenutí, a slouÏit ja-
ko zdroj potfiebn˘ch informací ke zpracování
budoucími vûdci, Ïurnalisty a umûlci. 
Jsem rád, Ïe se této mé iniciativû uÏ dostalo
‰iroké podpory mezi v˘znamn˘mi krajansk˘-
mi organizacemi v Severní Americe (mj.
âeské a Slovenské národní sdruÏení v Ka-
nadû a âeskoslovenská spoleãnost pro vûdy
a umûní). Navíc tento projekt vzbudil zájem
mezi domácími novodob˘mi historiky a âes-
ké dokumentaãní stfiedisko pfii Národním
muzeu (fieditel Dr. Vilém Preãan) pfievzalo
nad projektem zá‰titu a poskytlo adresu na
pfiijímání informací do databáze (zde bych
chtûl zvlá‰tû podûkovat za velkou pomoc Dr.
Jifiinû ·iklové).
Teì uÏ je jenom na nás v‰ech desetitisících,
ktefií sice nikdy nebudeme psát knihy memo-
árÛ, ale ktefií si pfiesto pamatujeme, abychom
databázi pamûti národa a svûdectví o zloãi-
nech komunistického reÏimu vytvofiili. Samo-
zfiejmû si uvûdomuji, Ïe takov˘to informaãní
soubor bude vyÏadovat v budoucnu mnoÏ-
ství archiváfiské práce. Vûfiím ale v upfiímnost
a pravdomluvnost zasilatelÛ, a navíc jsem
naprosto pfiesvûdãen, Ïe tûch nûkolik desí-
tek archiváfisk˘ch a historick˘ch disertaãních
prací, na tomto projektu obhájen˘ch, bude
jen malou splátkou k historické zodpovûd-
nosti nás v‰ech. Pouze tím, Ïe zachováme,
zpracujeme a zpfiístupníme co nejúplnûj‰í in-
formace o nespravedlnostech minulosti, mÛ-
Ïeme snad pfiedejít jejich opakování! 
SnaÏnû vás v‰echny prosím, jménem v‰ech
zatím bezejmenn˘ch obûtí komunistické zlo-
vÛle, uvûdomte o této iniciativû v‰echny své
známé a zasílejte své pamûti (pod názvem
„Nesmíme zapomenout“) co nejdfiíve. V elek-
tronické formû na e-mailovou adresu:
csds@centrum.cz a ve formû dopisÛ, namlu-
ven˘ch CD ãi kazet a dokumentÛ na po‰tov-
ní adresu: CSDS, Skokanská 3, 169 00 Pra-
ha 6, fax: 220 466 408.

Prof. MUDr. Josef P. Skála
Vancouver 

Koncem listopadu tohoto roku to bude uÏ patnáct let od konce jedné nelidské a brutální diktatury, která v polovinû Evropy – vãetnû
na‰í vlasti – ãtyfiicet let niãila lidské Ïivoty sv˘m bezprávím, potlaãovala a trestala základní morální principy a zároveÀ odmûÀovala
leÏ, pfietváfiku a ohnutou ãi zlomenou pátefi. Dvû generace jsme se báli narovnat, podívat zpfiíma do oãí a vykfiiãet pravdu o zniãen˘ch
Ïivotech, rozvrácen˘ch rodinách, o umlãení a zdeptání tisícÛ z nejlep‰ích synÛ a dcer na‰eho národa nebo, v nejlep‰ím pfiípadû, o je-
jich nucenému odchodu do exilu. Teprve bûhem posledních patnácti let jsme se koneãnû mohli narovnat a promluvit, abychom jed-
nou provÏdy uloÏili do pamûti historie tu hrÛznou kfiivdu, kterou komunismus spáchal na vût‰inû z na‰ich nejmorálnûj‰ích, nejtvofii-
vûj‰ích a nejproduktivnûj‰ích spoluobãanÛ. Uãinili jsme tak?

Bílá hora – 384. v˘roãí bitvy
Dne 8. listopadu 1620, nûkolik kilometrÛ západnû od Prahy, kde se dodnes stále je‰tû nacházejí staré obce Ruzynû, Li-
boc, Bfievnov, Motol, ¤epy a zdí ohrazená obora Hvûzda, mezi Litovick˘m a Motolsk˘m potokem, stanula proti sobû na
pahorku, jenÏ získal pojmenování po ãetn˘ch opukov˘ch lomech, vojska císafie Ferdinanda II. a vojska ãeského krále
Fridricha Falckého. Bitva zaãala v poledne a po dvou hodinách skonãila. Vojsko Fridricha Falckého se rozprchlo. Z vo-
jenského hlediska ‰lo o málo v˘znamnou bitvu, ale následky byly nedozírné. 

Správné vylu‰tûní umûleckého smûru, 
v nûmÏ tvofiil sochafi F. Bílek, je symbolismus.K ¤ Í Î O V K A

Tajenka skr˘vá jméno ãeského krále, pfiezdívaného mj. král dvojího lidu, kter˘ vládl 
v letech 1458–1471 a byl posledním králem ãeského pÛvodu.
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