
V posledních letech pfiib˘vá ÏivoãichÛ, ktefií dávají pfied-
nost blízkosti ãlovûka pfied sv˘m pÛvodním „pfiírodním“
prostfiedím. Nejinak tomu je v Praze, vãetnû jejího cent-
ra. Pfiedev‰ím Ïivoãichové Ïijící pÛvodnû na skalách ja-
ko by zjistili, Ïe zdi a stfiechy lidsk˘ch obydlí jsou skalám
velice podobné. Navíc ãasto mnohem bezpeãnûj‰í, pro-
toÏe do blízkosti ãlovûka se pfiirození nepfiátelé tûchto Ïi-
voãichÛ (vãetnû ãlovûka s pu‰kou) neodvaÏují. 

Tak se nám v Praze usadili dfiívûj‰í obyvatelé skal: po‰tolky,
ror˘si, rehkové ãi tfieba kuny. Vzácn˘mi, ale stále ãastûj‰ími
obyvateli centra Prahy jsou sokoli. Pokud se tito Ïivoãichové
vypofiádají s nov˘mi nebezpeãími, kter˘mi jsou zejména zr-
cadlící se sklenûné plochy, dráty a troleje elektrického vede-
ní, silniãní doprava a obãasná lidská zloba, nic jim u nás ne-
chybí. To samé bohuÏel nelze fiíci o zvífiatech zdrÏujících se
v zeleni. Mnoho drobn˘ch druhÛ pûvcÛ, jako jsou s˘korky,

zvonci, pûnkavy ãi kosi, v Praze ub˘vá. Dfiíve bûÏn˘ vrabec
domácí v centru Prahy takfika vyhynul. Také na jeÏka dnes
narazíte snad leda jen na Petfiínû. Je jisté, Ïe hlavní pfiíãinou
úbytku tûchto ÏivoãichÛ je zmûna jejich prostfiedí. Pfiedev‰ím
nedostatek kefiÛ a nízk˘ch hust˘ch stromÛ, kter˘ch bylo je‰-
tû pfied pár lety v praÏsk˘ch parcích a podél Vltavy plno. Na
drobné pûvce mají bezesporu ‰patn˘ vliv stále hojnûj‰í stra-
ky a sojky. Jak tûmto zvífiatÛm mÛÏeme pomoci? Nyní v zim-
ních mûsících jim mÛÏeme nabídnout pfiedev‰ím potravu
a úkryt. Tak, jako je zbyteãné (i kdyÏ zábavné) krmit na Vlta-
vû zimující hejna labutí, kachen a rackÛ, je naopak velmi dÛ-
leÏité zamûfiit se na krmení drobn˘ch ptákÛ. Zejména udefií-li
vût‰í mrazy, mohou b˘t tito ptáãci na na‰em pfiikrmování zá-
vislí. DÛleÏité je umístit krmítka na bezpeãná místa (dál od
ulice ãi sklenûn˘ch stûn) a krmit nezávadnou potravou. I teì
v zimû ptákÛm také pomÛÏe, vyvûsíme-li na vhodná místa
ptaãí budky a polobudky ãi jiné úkryty. Ptáci v nich rádi nocu-
jí a zjara pak i zahnízdí. Tam, kde je to jen trochu moÏné, vy-
sazujme husté kefie a stromy. 
âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody vyhlásil novou kampaÀ Îivá
zahrada, jejímÏ cílem je pomoci ÏivoãichÛm v nejbliÏ‰ím

okolí ãlovûka. V rámci této kampanû radíme zájemcÛm, jak
mohou svoje okolí pro Ïivot rÛzn˘ch ÏivoãichÛ co nejlépe
uzpÛsobit. Podrobnûj‰í informace vám rádi sdûlíme na ad-
rese âSOP, Uruguayská 7, Praha 2, tel. 222516115 ãi po-
mocí e-mailu: csop@ecn.cz. Mnoho uÏiteãn˘ch návodÛ lze
nalézt na adrese: www.csoop.cz v kapitole Îivá zahrada.

Ing. Petr St˘blo, âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody
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Postavy ze staropraÏsk˘ch povûstí
O Turkovi z Ungeltu, utopené sluÏce z Karlovy ulice, zavraÏdûné jepti‰ce z AneÏského klá‰tera ãi o bezhlavém templáfii z Liliové si
mÛÏeme za dlouh˘ch zimních veãerÛ ãíst tfieba v krásn˘ch Star˘ch povûstech praÏsk˘ch Adolfa Weniga. Nebo si mÛÏeme listovat
knihou Miloslava ·vandrlíka Praha plná stra‰idel a potû‰it se úsmûvn˘mi Nepraktov˘mi ilustracemi tûchto bytostí, které PraÏany pro-
vázejí jiÏ po staletí. Nebo se za stra‰idly mÛÏeme vypravit. Kdy? KaÏdoroãnû v lednu, letos v sobotu 15. 1. v podveãer. Stra‰idla totiÏ
provázejí dûtsk˘ orientaãní závod starou Prahou, kter˘ nese stejn˘ název jako ·vandrlíkova známá kníÏka. Závod, podobnû jako jiÏ
zmiÀované Tfii praÏské jezy, pofiádá Svaz skautÛ a skautek âR, stfiedisko ARCUS z Prahy 2.

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

®®

PLACENÁ INZERCE

www.listyprahy1.cz

O co tu jde? Hlavnû o orientaci v kfiivola-
k˘ch staromûstsk˘ch uliãkách, a to potmû,
o schopnost vylu‰tit ‰ifrované vzkazy a podle
nich najít postavy stra‰idel. Ta se zjevují
v temn˘ch zákoutích a prÛjezdech a dûsí ãi
obveselují kromû závodících skupinek i veãer-
ní chodce. Dûti se po vylu‰tûní ‰ifry s názvem
ulice a popisem místa vydají za stra‰idlem,
kterému pfiedají tajemné zaklínadlo, a pokud
je správné, dostanou od nûj dÛkazní lísteãek.
Závodí se v tfiíãlenn˘ch hlídkách, spoleãn˘ch
pro kluky i holky, a to i letos ve tfiech kategori-
ích: od 7 do 10, od 11 do 13 let a nejstar‰í do
16 let. Obûhnutí celé trasy trvá podle zdat-
nosti závodníkÛ hodinu aÏ dvû, z ãehoÏ je jas-
né, Ïe v mrazivém lednovém veãeru to neb˘-
vá Ïádná legrace. Historii i souãasnost
oblíben˘ch „Stra‰idel“ pfiibliÏuje v rozho-
voru Jan Petera, hlavní velitel závodu
ze skautského stfiediska ARCUS. 
Jak dlouho se jiÏ „Stra‰idla“ bûhají a jak
tenhle sympatick˘ závod vznikl? 
U jeho zrodu v roce 1983 stálo nûkolik ve-
doucích z tehdej‰í pion˘rské skupiny na Z·
Havlíãkovo nám. v Praze 3. Závod byl pofiá-
dán pro nûkolik turistick˘ch oddílÛ. Dlouhole-
t˘m organizátorem a „duchovním otcem“ zá-
vodu byl Jaroslav Jaru‰ek, tehdej‰í vedoucí
jednoho z oddílÛ. 
Zmûnil se v prÛbûhu tûch více neÏ dvace-
ti let charakter závodu? 
To rozhodnû. V prvních roãnících se úãastni-
lo jen nûkolik desítek dûtí. Nelu‰tily ‰ifry, ale
hledaly stra‰idla podle mapy. Tehdy bylo ta-
ké mnohem více moÏností umisÈovat postavy
stra‰idel do dvorkÛ, prÛchodÛ a pavlaãí, coÏ
zvy‰ovalo napínavost a romantick˘ ráz závo-
du. To uÏ dnes dost dobfie není moÏné.
Jsou stra‰idla na trase kaÏd˘ rok
jiná? A vyskytují se skuteãnû na konkrét-
ních místech z povûstí a podobají se jim? 
KaÏd˘ rok „zveme“ jiná stra‰idla, která se
objevují na rÛzn˘ch místech. Postavy vychá-
zejí pfieváÏnû z konkrétních legend. Místa je-
jich v˘skytu se v‰ak kaÏdoroãnû mûní a úpl-
nû neodpovídají povûstem. Bylo by totiÏ moc

jednoduché si místo vylu‰tûní ‰ifry tfieba pfie-
ãíst knihu.
Urãitû si vzpomenete za léta, kdy jste pfií-
m˘m úãastníkem Prahy plné stra‰idel, na
nûjakou hodnû zajímavou situaci. 
Pfiíhod je za ta léta opravdu moc. Asi si teì
nevzpomenu na ty „nej“, ale tfieba bylo fajn,
kdyÏ se bezhlavého rytífie snaÏila legitimovat
policejní hlídka. Stra‰idla vÛbec jsou kaÏdo-
roãnû velkou atrakcí pro lidi, hlavnû turisty.
Já sám, kdyÏ jsem pfied lety „stra‰il“, musel
jsem se v ¤ásnovce jako Duch francouzské-
ho majora fotit s rusk˘mi turisty a dostal od
nich odznáãky. Nûkdy se stane, Ïe si lidé
stra‰idlo spletou se Ïebrajícím obãanem
a chtûjí mu dávat peníze. 
A jak dlouho vlastnû závod pod hlaviãkou
skautské organizace dûláte vy?
Závod je od roku 1990 oficiálnû pofiádán
skauty. Turistick˘ oddíl Vlãata, kter˘ jej pofiá-
dal uÏ pfied revolucí, byl vlastnû ilegálním
skautsk˘m oddílem. Já sám jsem jako jeho
ãlen závod bûhal v dûtském vûku, pak
jsem i „stra‰il“. Posledních asi 10 let jsem
hlavním velitelem závodu. Mám ale kolem
sebe t˘m lidí, bez kter˘ch bych to nezvládl.
Na akci samotné se podílí kolem ãtyfiicítky
organizátorÛ a pomáhají nám také nûkteré
firmy. Díky nim mÛÏeme tfieba dát dûtem lep-
‰í odmûny a upomínky. 
MÛÏe se zúãastnit i nûkdo jin˘ neÏ jen
skautské oddíly? 
Samozfiejmû. Závod je urãen i pro vefiejnost,
nejen pro skautské a jiné oddíly dûtsk˘ch or-
ganizací. Staãí se pfiihlásit vãas, do naplnûní
kapacity a termínu uzávûrky. TakÏe tfieba
místní dûti mají velkou ‰anci. Nejde v‰ak jen
o znalost Prahy, ale je také tfieba vûdût nûco
o ‰ifrách. Kapacita závodu je sice omezena,
kaÏdoroãnû musíme odmítat zájemce, ale na
druhou stranu se snaÏíme vyhovût maximál-
nímu poãtu závodníkÛ. Napfiíklad po odstarto-
vání umoÏÀujeme rodiãÛm s mal˘mi dûtmi
a dal‰ím zájemcÛm podívat se za stra‰idly na
traÈ. Ta nakonec mohou v‰ichni úãastnící vi-
dût na konci pfii slavnostním stra‰idelném reji.

A neztrácejí se vám dûti v tmav˘ch staro-
mûstsk˘ch uliãkách?
Je‰tû nikdy jsme neztratili hlídku tak, Ïe by
se nena‰la. Jednak mají dûti jasnû vyznaãe-
né hranice vyznaãené na mapû, jednak jsou
pouãené, jak si poãínat, kdyÏ se ztratí. V pro-
storu jsou kromû stra‰idel i desítky pofiadate-
lÛ, spojek na kolech, a tak jsme schopni hlíd-
ku pomûrnû rychle najít. V nouzi nám
pomÛÏe i „stra‰idelná technika“ – mobily.
Pfiesto se nám pfied pár lety stalo, Ïe hlídka
ignorovala ve‰kerá pravidla, opustila prostor
závodu a byla pozdûji nalezena aÏ nûkde
u tunelu na Letnou. 
Závod je i pro mimopraÏské dûti, které
neznají prostfiedí… 
Závod je urãen dûtem z celé republiky. My
samozfiejmû upozorÀujeme na to, Ïe orien-
tace ve staré Praze je sloÏitá a v‰ichni mají
moÏnost pfiedem se seznámit s terénem,
projít si ulice ve dne a pfiipravit se. Naopak
se mnohdy ukazuje, Ïe praÏské dûti mají
s orientací vût‰í problémy neÏ dûti odjinud. 
Budou leto‰ní „Stra‰idla“ nûãím nová?
A chystáte zmûny do budoucna? 
Urãitû. Po nûkolika letech se start a cíl vrací
zase zpût na hfii‰tû v Masné ulici. BohuÏel
jsme museli opustit hfii‰tû Na Franti‰ku, které
jiÏ po rekonstrukci nevyhovuje pro na‰i akci
(je rozdûlené na men‰í nespojitelné celky).
Hfii‰tû v Masné se má také rekonstruovat,
takÏe nevíme, kde se ocitneme za rok. Mu-
sím ale fiíci, Ïe pracovníci OÚ Prahy 1
a správci hfii‰È nám vycházejí vstfiíc, a tak i do
dal‰ího roku jistû nûjaké fie‰ení najdeme.
K dal‰ím zmûnám patfií urãitû zrychlení vy-
hodnocování v˘sledkÛ pomocí poãítaãÛ a ãá-
rov˘ch kódÛ. To nám mj. umoÏÀuje zvy‰ovat
poãet závodníkÛ. Také v‰echny tiskoviny, te-
dy ‰ifry, lísteãky i diplomy, mají letos nov˘
design. Mimo samotn˘ závod je na hfii‰ti za-
ji‰tûn ve‰ker˘ servis a samozfiejmû zajímav˘
doprovodn˘ program. NemÛÏu teì prozradit
v‰echno, ale závodníci se mají urãitû na co
tû‰it.

Martina Fialková

O dobr˘ch zprávách
Zaãátek nového roku, jeho první den, ve mnû vÏdy vyvolává zvlá‰tní pocit nûãeho ne-
opakovatelného, v˘jimeãného. Sváteãní dny skonãí, pfiátelé se po oslavách rozejdou
a v‰ichni mÛÏeme zaãít nov˘ v‰ední den, t˘den, rok. Bez star˘ch restÛ, nanovo, pûk-
nû od zaãátku. Nechci psát o pfiedsevzetích, která nás mají oãistit od na‰ich nefiestí,
ale o nov˘ch pfiíleÏitostech, které mÛÏeme vyuÏít nejen pro svÛj vlastní prospûch. 

Zprávy o katastrofû, kterou proÏily miliony lidí v jihov˘chodní Asii, jsou natolik hrÛzostra‰-
né, Ïe mne v prvních dnech roku zaãaly neodbytnû napadat my‰lenky na vlastní neza-
slouÏené ‰tûstí. Îe jsem se nenarodila na krásné Srí Lance ani v Thajsku. Îe nemám tolik
penûz, abych letûla na dovolenou na Maledivy. Vzápûtí pfii sledování televizních zábûrÛ
tûch hrÛz pfii‰el i pocit bezmoci. Za v‰echny ty, kter˘m voda nenávratnû odnesla jejich dra-
hé, jejich dÛm, jejich v‰echno. A dal‰í pocit, Ïe nemohu jít a pomoci jim, b˘t u toho a po-
starat se tfieba o osifielé dûti. 
Podobnû na mne pÛsobily i zprávy z Prahy ve dnech povodní, které jsem (na‰tûstí?)
tehdy poslouchala v suchu chalupy, kde ‰iroko daleko Ïádná fieka nikoho neohroÏovala.
Ani mému domovu v Praze nebezpeãí nehrozilo. Tehdej‰í „zaslouÏená“ dovolená i nynûj-
‰í volné novoroãní dny ve mnû v‰ak místo odpoãinku vzbudily pocit povinnosti. Mojí, nás
v‰ech nepostiÏen˘ch. Pomáhat, starat se, podpofiit, nûco konkrétního udûlat. 
Jistû nejsem sama, kdo uvaÏuje podobnû. Svût nám pfiiná‰í mnoho ‰patn˘ch zpráv. Ale
jsou i ty dobré, jen je o nich ménû sly‰et. Tím spí‰ je potfieba se o nû podûlit. Proto také na
této stránce najdete pfiíspûvky z oblastí, které stojí a padají na dobrovolnících, nezi‰tn˘ch
a obûtav˘ch lidech, ktefií svojí ãinností vytváfiejí morální pfiíklad mladé generaci. Tam, kde
je to nejvíc potfieba. Chtûli bychom vám podobn˘ch zpráv v novém roce pfiiná‰et co nejví-
ce, a to v takové podobû, která bude zajímavá a inspirující. 
Pfiejme si tedy do jeho zaãátku navzájem mnoho dobr˘ch zpráv – a hlavnû nezapomeÀ-
me, Ïe vytváfiet je mÛÏeme sv˘m jednáním sami. Martina Fialková

‰éfredaktorka 

bûhem nûkolika let zdafiilo. Tehdy –náctiletí
nad‰enci, ktefií zde napfiíklad pásli ovce, aby
tak v zamofieném údolí pfiirozenou cestou zli-
kvidovali mnoÏství náletov˘ch dfievin, se stali
pozdûj‰ími fiediteli obãanského sdruÏení. Me-
zitím v‰ak pfiivedli dal‰í pfiátele, mnoÏství dob-
rovolníkÛ, zapojili svoje a jejich dûti. Nov˘m
impulsem byl rok 1989 a zejména 1991, kdy
vznikl první ‰kolní projekt a zaãala systematic-
ká spolupráce se ‰kolami v oblasti ekologie.
V roce 1996 se osamostatnili od Svazu
ochráncÛ pfiírody, v r. 1999 získalo sdruÏení
do pronájmu od Mâ P1 dÛm v Ha‰talské ulici.
Po nutné rekonstrukci témûfi ruiny s popisn˘m
ãíslem 17, na niÏ polovinu prostfiedkÛ sdruÏe-
ní sehnalo samo, zde vznikla skuteãná zá-
kladna, která dnes nabízí fiadu moÏností a slu-
Ïeb. Prokopské údolí ale zÛstává i dnes
místem pro nûkteré akce TEREZY, která se
mezitím stala v˘znamn˘m subjektem, vûnují-
cím se ekologii, ale v níÏ stále pfievaÏuje dob-
rovolnická práce a nutn˘ zápal lidí pro vûc. 
Labyrint svûta a ráj srdce se jmenuje dÛm
v Ha‰talské. Najdete zde ekologickou porad-
nu, kde pomohou v zacházení s komplikova-
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Pfiíroda v centru Prahy

O aktivitách praÏského sdruÏení Tereza, které se zab˘vá ekologickou
v˘chovou dûtí a mládeÏe, se v Listech Prahy 1 psalo jiÏ dfiíve. Ne-
ní v‰ak bez zajímavosti pfiipomenout si poãátky ãinnosti sdruÏe-
ní, které vzniklo jako mnoho podobn˘ch individuálních aktivit
díky nûkolika nad‰encÛm jiÏ v roce 1979, a hlavnû sledovat jeho

souãasnou ãinnost. Ta je bezpochyby natolik ‰iro-
ká a v˘znamná, Ïe si zaslouÏí nejen na‰i pozor-

nost, ale i podporu a aktivní zájem. Vût‰ina z nás jiÏ
dnes chápe, Ïe kvalita Ïivotního prostfiedí patfií mezi

absolutní priority. Ale ne vÏdy se podle toho fiídíme.
Nejupfiímnûji to s pfiírodou vÏdy myslí dûti, a proto sdruÏení

TEREZA pracuje pfiedev‰ím s nimi. 

n˘m odpadem, vysvûtlí vám, co se s ním dû-
je po odvozu kontejnerÛ. Je tu i knihovna
s ekologickou problematikou, videotéka, pra-
cuje tu dnes jiÏ profesionální ‰kolící stfiedisko,
kde probíhají vzdûlávací projekty a do‰kolo-
vání pro pedagogy. Semináfie zamûfiené na
ekologickou v˘chovu a projektové vyuãování
mají akreditaci M·MT âR.
V roce 2002 TEREZA zaloÏila âeské cent-
rum fundraisingu, které nabízí ‰kolení a kur-
zy fundraisingu, manaÏersk˘ch a lektor-
sk˘ch dovedností, t˘mové spolupráce apod.
Jejich cílem je dodat know-how a poskytnout
kvalitní informace i podporu ‰kolám, nezis-
kov˘m organizacím i státním úfiedníkÛm. 
V Labyrintu ale mÛÏete se sv˘mi dûtmi ab-
solvovat také v˘tvarné dílny, vyuÏívající pfií-
rodní postupy. KaÏdé pondûlí od 18 do 21
hodin tu s pomocí lektorÛ lze vyrábût kerami-
ku, batikovat, vûnovat se linorytu atp. 

PraÏ‰tí skfieti Foto: Miroslav Weidinger

V˘ukové programy a ‰kolní projekty 
s Terezou jsou v‰ak to hlavní, ãím sdruÏení
pomáhá ekologické v˘chovû. Jejich princi-
pem je filozofie udrÏitelného rozvoje. Po-
drobnûji se o nich rádi zmíníme v pfií‰tích Lis-
tech P 1, kde si také pfieãtete o tom, co se
skr˘vá pod pojmem Program GLOBE, jehoÏ
národním koordinátorem sdruÏení je,
a o mezinárodním setkání GLOBE Games,
kter˘ sdruÏení TEREZA iniciovalo a na leto‰-
ní léto chystá. Maf

Pomáhá tak vytváfiet lep‰í perspektivu, v níÏ
odchovanci jejích ‰kolních a jin˘ch dûtsk˘ch
projektÛ zasednou do fieditelsk˘ch ãi zastu-
pitelsk˘ch kfiesel – a vzpomenou si na své
dûtské a studentské ideály. 

Terénní základna v Prokopském údolí dala
dne‰nímu obãanskému sdruÏení název. Zalo-
Ïila ji parta pfiátel, ktefií se snaÏili zachránit tu-
to ojedinûlou pfiírodní lokalitu pfied devastací.
Nebylo to jednoduché, ale díky vytrvalosti se

Ekologie - vûda pro kaÏdého z nás

TEREZA ji pfiibliÏuje dûtem i pedagogÛm

PRAHA OPùT PLNÁ STRA·IDEL ANEB



!! vykupujeme staré Ïaluzie na protiúãet !!

ÎALUZIE, ROLETY
SÍTù PROTI HMYZU
ÎALUZIE, ROLETY
SÍTù PROTI HMYZU
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Kam v lednu na procházku?
Kontakt pro dal‰í informace: PraÏská infor-
maãní sluÏba, tel.: 221 714 152, 221 714 151,
zájezdy  221 714 173, www.pis.cz. 

POZOR! Máme novou adresu:
Arbesovo nám. 4, Praha 5, PSâ 150 00 
úfiední hodiny: pondûlí a stfieda 8:00–16:00 

pátek 8:00–12:00

8. so. Perníkov˘ betlém u sv. Matûje. Spo-
jeno s procházkou po okolí. Sraz ve 14:00 na
stanici aut. ã. 131 „U Matûje“ (jede od metra
A „Dejvická“ ve 13:36 a 13:48). Vstup 50 Kã
(BoÏena ·vejnohová). 
Z Vlachovky na Mazanku. Sraz ve 14.00 na
stanici metra C „Kobylisy“. Vstup 50 Kã (ing.
Bohumil Kocourek).

9. ne. Chrám sv. Mikulá‰e na Malé Stranû.
Sraz ve 14:00 pfied objektem. Vstup 50 Kã +
jednotné sníÏené vstupné 25 Kã do objektu
(ing.Vûra Pelzbauerová). 
Trochu málo z Bfievnova a trochu více ze
Stfie‰ovic. Sraz ve 14:00 na stan. aut. ã.
174 „Kajetánka“ (aut. jede od metra A „Hrad-
ãanská“). Vstup 50 Kã (Hedvika âenková).
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kase-
mat. (Stejnû i 16., 23. a 30.1.) Sraz ve 14:00
pfied kostelem sv. Petra a Pavla. Vstup 
50 Kã (prÛvodce PIS).

10. po. Franti‰kánsk˘ fiád. Pfiedná‰ka
k 400. v˘roãí pfiíchodu fiádu do âech. Pfied-
ná‰ka se koná od 17:00 v sále ÚVL PIS, Ar-
besovo nám. 4, Praha 5. Vstup 50 Kã (Dra-
homifi Budinská).

12. stfi. Od Ladronky na Pohofielec. Sraz
ve 14:00 na stan. tram. ã. 15, 25 „Vypich“.
Vstup 50 Kã (BoÏena ·vejnohová). 

13. ãt. Ostrov Kampa s náv‰tûvou Centra
historie s galerií historick˘ch fiemesel.
Tradiãní vycházku na Kampu spojíme s ná-
v‰tûvou nedávno otevfieného centra v Zlom-
kovském domû, kde se seznámíme s velmi
zajímav˘m projektem, které toto centrum re-
prezentuje. Sraz v 16:00 u Malostransk˘ch
mosteck˘ch vûÏí. Vstup 50 Kã (PhDr. Eva
Havlovcová).         

15. so. Freska V. V. Reinera v kostele sv.
Jiljí. Spojeno s prohlídkou kostela a v˘kla-
dem o historii fiádu dominikánÛ a objektu.
Sraz ve 14:00 pfied objektem v Husovû ulici.
Vstup 50 Kã (Mgr. Jaroslava Náprstková). 
V˘znamné desky a pomníky v praÏsk˘ch
ulicích – pokraãování na Malé Stranû. Sraz
ve 14:00 u sloupu Nejsvûtûj‰í Trojice pfied
Lichten‰tejnsk˘m palácem na horní ãásti
Malostranského nám. Vstup 50 Kã (PhDr. Ji-
fiina Chrastilová). 

16. ne. Bfievnovsk˘ klá‰ter. Celková pro-
hlídka. Sraz v 15:00 pfied objektem (Markét-
ská 1, Praha 6). Vstup 50 Kã + vstupné do
objektu 50/30 Kã (PhDr. Jifiina Chrastilová).

17. po. Îeny kolem PfiemyslovcÛ III. Pfied-
ná‰ka s vyuÏitím DIA obrázkÛ se koná od
17:00 v sále ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Pra-
ha 5. Vstup 50 Kã (PhDr. Eva Havlovcová). 

18. út. Klá‰ter a kostel Na Slovanech
(Emauzy) – celková prohlídka. Sraz ve
14:00 pfied vchodem do areálu z Vy‰ehrad-
ské ul. Vstup 50 Kã + vstupné do objektu
30/20 Kã (Milada Racková). 

20. ãt. Co vyprávûjí sochy na Karlovû
mostû? Sraz v 15:30 u Malostransk˘ch

fielci (tram. ã. 22, 23 stanice „Pohofielec“).
Vstup 50 Kã (PhDr. Jifiina Chrastilová).
Klá‰ter Na Strahovû – prohlídka interiérÛ
knihovny. Knihovními sály bude v˘jimeãnû
moÏno projít. Sraz ve 14:00 pfied vstupem do
knihovny z nádvofií od kostela. Vstup 50 Kã +
zlevnûné vstupné do objektu 50 Kã (Milada
Racková). 

24. po. Kaple sv. Václava – v katedrále sv.
Víta, v˘klad o historii a v˘zdobû za pomoci
videa. Pfiedná‰ka se koná od 17:00 v sále
ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5. Vstup
50 Kã (Mgr. Jaroslava Náprstková).

25. út. Královská cesta – dokonãení. Sraz
v 15:30 na rampû PraÏského hradu. Vstup
50 Kã (PhDr. Jifiina Chrastilová).

26. stfi. Ol‰anské hfibitovy. Sraz v 15:00
u kaple sv. Rocha. Vstup 50 Kã (ing. Bohumil
Kocourek). 

27. ãt. Slavné spoleãenské sály 19. a po-
ãátku 20. století v Praze (Îofín, Hlahol, Pla-
t˘z, Konvikt) – s náv‰tûvou interiérÛ nûkte-
r˘ch z nich. Sraz v 15:00 na Îofínû, za lávkou
z nábfieÏí. Vstup 50 Kã (Jana Bondyová).

29. so. Strahovská obrazárna – jedna z nej-
v˘znamnûj‰ích klá‰terních sbírek ve stfiení
Evropû.  Sraz ve 14:00 pfied vstupem do ob-
razárny (Strahovské nádvofií 1, Praha 1).
POZOR – omezen˘ poãet osob na 40. Vstup
50 Kã + díky laskavosti fiádu premonstrátÛ
jednotné sníÏené vstupné do objektu 20 Kã
(Eva Sokolová). 
Areál Psychiatrické léãebny v Bohnicích.
Sraz ve 14:00 na stanici aut. ã. 177 a 200
„Odra“ (jedou od metra C „Kobylisy“). Vstup
50 Kã (BoÏena ·vejnohová). 
Trojsk˘ zámek – celková prohlídka. Sraz ve
14:45 pfied objektem. Vstup 50 Kã + jednot-
né sníÏené vstupné do objektu 50 Kã (PhDr.
Jifiina Chrastilová).

30. ne. Podél Záti‰ského potoka. Sraz ve
14:00 na stanici tram. ã. 3, 16, 17, 21 „Ná-
draÏí Braník“. Vstup 50 Kã (ing. B. Kocourek). 

31. po. Vznik PraÏské univerzity a její dal-
‰í historie. Pfiedná‰ka se koná od 17:00
v sále ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5.
Vstup 50 Kã (PhDr. Dana Dvofiáãková).

Vycházky se konají, sejde-li se nejménû
deset úãastníkÛ. Vstupné do objektu si
hradí úãastníci sami. Studující mládeÏi
a dÛchodcÛm poskytujeme slevu, není-li
uvedeno jinak. Pfii nadmûrné náv‰tûvnos-
ti mají pfiednost ti, ktefií pfiijdou dfiíve. 

POZOR – prodej v˘letÛ na rok 2005:
Prodej vlastivûdn˘ch v˘letÛ na cel˘ kalen-
dáfiní rok 2005 bude zahájen 21. února
2005 na na‰ich turistick˘ch informaãních
stfiediscích – Na Pfiíkopû 20, dále na Staro-
mûstské radnici a od dubna i na Malost-
ranské mostecké vûÏi.

PraÏská informaãní sluÏba nabízí ve ‰kol-
ním roce 2004/2005 nûkolik typÛ kurzÛ:
Kurzy pro prÛvodce Prahou, kurzy ce-
stovního ruchu a kurzy s propojením stu-
dijních plánÛ obou kurzÛ, které poslucha-
ãÛm u‰etfií ãas i peníze.

Podrobné  informace s konkrétní nabídkou
kurzÛ získáte na www.pis.

PRAVIDELNù P¤ÍSTUPNÉ PAMÁTKY 
VE SPRÁVù PIS, 
otevfiené v zimním období

Staromûstská radnice – dennû: po 11–17,
út – ne 9–17. Prohlídkov˘ okruh (románsko-
gotické podzemí, historické sály a radniãní
kaple), gotická vûÏ. 
Stoková síÈ v pfiízemí vûÏe Staromûstské
radnice je pfiístupná pro skupiny zájemcÛ po
pfiedchozím objednání na tel. ãísle 236 002
629 nebo 236 002 909.
Staromûstská mostecká vûÏ – dennû 10–17,
s promítáním filmu „KarlÛv most – paprsek
staletími“.
Bludi‰tû na Petfiínû – otevfieno so + ne 10–17 
Rozhledna na Petfiínû – otevfieno so + ne
10–17.

PLACENÁ INZERCE

Tak máme zase po svátcích a vût‰ina
z nás nabrala i nûjaké to kilo navíc. Ne-
smifiuje se nám s tím lehce, a proto jsme
kaÏdoroãnû alespoÀ na chvíli odhodláni
s tím nûco udûlat. Na nedostatek reklamy,
nabízející rÛzné zázraãné pfiípravky na
hubnutí, si nemÛÏeme urãitû stûÏovat.

To, Ïe lidé na zemûkouli jsou tûÏ‰í a tûÏ‰í,
v‰ak ukazuje, Ïe zázraãné v˘robky neexistu-
jí a Ïe bez na‰í vÛle a pevného odhodlání to
skuteãnû nepÛjde. SníÏit pfiíjem bûÏné stravy
je zpravidla sloÏitûj‰í, neÏ kdyÏ máme pfies-
nû vymûfiené porce, které mÛÏeme za den
sníst. K tomuto úãelu právû slouÏí prÛmyslo-
vû vyrábûné redukãní diety, které se zdají b˘t
nejúãinnûj‰ím prostfiedkem v boji proti nad-
váze, a to zejména z tûchto dÛvodÛ:
1. Jejich sloÏení je i pfii sníÏeném obsahu

energie velmi vyváÏené a zaji‰Èuje orga-
nismu v dostateãném mnoÏství v‰echny
dÛleÏité látky.

2. SniÏují riziko dietních chyb pfii redukãním
reÏimu ve srovnání s dietou, která zahrnu-
je pouze bûÏné potraviny, protoÏe jejich
energetická hodnota a vyuÏitelnost je
pfiedvídatelná.

3. Pomáhají dosáhnout pomûrnû rychlého
váhového úbytku, a tím motivují pokraão-
vat v redukãním reÏimu, pokud se podá-
vají jako náhrada celodenní stravy.

4. Vedou k uvûdomûlému sledování energe-
tické a v˘Ïivové hodnoty potravin.

5. Pomáhají zmûnit ‰patné stravovací návy-
ky a nezdrav˘ Ïivotní styl a ulehãit pfie-
chod ke zdravûj‰ímu zpÛsobu stravování.

6. Pravideln˘m zafiazováním do jídelníãku
mezi bûÏné pokrmy pomáhají udrÏovat po-
Ïadovanou tûlesnou hmotnost a sniÏují rizi-
ko jo-jo efektu po ukonãení redukãního re-
Ïimu, kdy je nutné pomûrnû dlouhou dobu
váhu stabilizovat a dÛslednû kontrolovat.

7. VyváÏen˘m sloÏením mohou také slouÏit
k doplnûní stravy o chybûjící látky a jsou
zdravou alternativou k energeticky boha-
tému a nutriãnû ochuzenému „fast food“.
MÛÏeme je také pouÏít v pfiípadech, kdy
nemáme moÏnost pfiípravy dostateãnû
hodnotné stravy (chalupa, turistika, ne-
moc, krátkodob˘ nedostatek bûÏn˘ch po-

travin, nechuÈ k pfiípravû vlastního jídla pfii
osamûní v domácnosti).
Redukãní diety jsou zafiazovány platnou legis-
lativou  mezi potraviny urãené pro zvlá‰tní v˘Ïi-
vu a patfií do kategorie potravin pro nízkoener-
getickou v˘Ïivu urãenou ke sniÏování tûlesné
hmotnosti. Rozdûlují se do dvou skupin:
A. Redukãní diety pfiedstavující úplnou ná-

hradu celodenní stravy
B. Redukãní diety pfiedstavující náhradu jed-

noho ãi více hlavních jídel v rámci celo-
denní stravy

PoÏadavky na sloÏení redukãních diet jsou
velmi pfiísné a jejich v˘roba je finanãnû velmi
nároãná. Redukãní diety zkrátka musí tûlu
zajistit i pfii sníÏeném obsahu energie v‰ech-
ny dÛleÏité Ïiviny, které tûlo potfiebuje.
Redukãní diety musíme b˘t schopni odli‰it
od doplÀkÛ stravy, které nejsou dostateãnû
v˘Ïivovû hodnotné a které jsou ãasto rekla-
mou k náhradû jídla nabízeny. Právû nejma-
sovûji propagované prostfiedky nejsou z v˘-
Ïivového hlediska vhodné nejen jako
náhrada hlavního jídla, ale ãasto jakéhokoliv
jídla, a jsou nûkdy pro organismus naprosto
zbyteãnou zátûÏí. Proto je tfieba informacím
na obalu v˘robku vûnovat dostateãnou po-
zornost. Pro redukãní diety je nejlépe chodit
do lékáren, ve kter˘ch je záruka, Ïe obaly
v˘robkÛ budou mít dostateãnou v˘povûdní
hodnotu, a je moÏné se zde také poradit
o zpÛsobu jejich pouÏití a moÏnosti kombina-
ce s vlákninov˘mi pfiípravky, kter˘mi je vhod-
né redukãní reÏim obohatit kvÛli dosaÏení co
nejlep‰ího v˘sledku. Vlákninové pfiípravky
s obsahem glukomananu, galaktomananu ãi
inulinu dovedou nejen regulovat hladinu
krevního cukru a cholesterolu, ale dovedou
také sníÏit celkov˘ objem zkonzumované po-
travy. Jsou také úãinn˘mi prebiotiky, která
podporují nejen ãinnost zdraví prospû‰n˘ch
stfievních bakterií, ale také celého trávicího
a obranného systému lidského tûla. 
Pfii redukãní dietû je dobré pfiimûfienû zv˘‰it
pohybovou aktivitu. Pravdûpodobnû nej-
vhodnûj‰í sportovní aktivitou je jízda na kole
ãi bûhání na bûÏkách. Ideální je pak urãitû
plavání ve vyhfiátém bazénu ãi pobyt v tep-
l˘ch krajích na druhé zemské polokouli, kde
navíc ãást energie spálíme udrÏováním nor-
mální tûlesné teploty. Nezapomínejme na do-
stateãn˘ pfiíjem tekutin, z nichÏ hlavní podíl
by mûla tvofiit obyãejná pramenitá voda. ms

Autor pfiíspûvku je ãlenem 
PraÏského sdruÏení lékárníkÛ
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mosteck˘ch vûÏí. Vstup 50 Kã (PhDr. Eva
Havlovcová). 

22. so. Národní divadlo. Celková prohlídka.
Sraz kaÏdou pÛlhodinu od 8:30 do 11:00
pfied vchodem. Objednané skupiny mají
pfiednost. Vstup 50 Kã (prÛvodci PIS).
Strahovská obrazárna – jedna z nejv˘-
znamnûj‰ích klá‰terních sbírek ve stfiední 
Evropû.  Sraz ve 14.00 pfied vstupem do ob-
razárny (Strahovské nádvofií 1, Praha 1).
POZOR – omezen˘ poãet osob na 40.
Akce se opakuje 29. 1. 2005 (viz dále pro-
gram). Vstup 50 Kã + díky laskavosti fiádu
premonstrátÛ jednotné sníÏené vstupné do
objektu 20 Kã (Eva Sokolová). 
Z Nebu‰ic na Jenerálku. Sraz na stanici
aut. ã. 161 „·kola Nebu‰ice“ po pfiíjezdu
spoje, kter˘ odjíÏdí ve 14:00 z Vítûzného
nám. (stanice metra A „Dejvická“). Vstup 
50 Kã (ing. Bohumil Kocourek). 
ÎiÏkov trochu ze zemû a trochu z v˘‰ky:
Pfii na‰em toulání ÎiÏkovem nav‰tívíme i ÎiÏ-
kovskou vysílací vûÏ. Sraz ve 14:00 na Ol-
‰anském nám. u kaple sv. Rocha. Vstup 
50 Kã + vstupné na vûÏ 50 Kã (J. BuÀatová).

23. ne.  V˘znamné desky a pomníky v praÏ-
sk˘ch ulicích – pokraãování na Hradãanech.
Sraz ve 14:00 u pomníku hvûzdáfiÛ na Poho-

V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS

Redukãní diety

âÁST PRAÎSKÉ INFORMAâNÍ 
SLUÎBY SE STùHUJE!

PraÏská informaãní sluÏba oznamuje, Ïe
se v druhé polovinû prosince 2004 útvary
dosud sídlící na adrese Za Pofiíãskou bra-
nou 7, Praha 8 pfiestûhovaly na adresu:

ARBESOVO NÁMùSTÍ 4, PRAHA 5
T˘ká se útvaru turistick˘ch sluÏeb,
útvaru vlastivûdného, Pragoturu, v˘-
stfiiÏkové sluÏby a útvaru provozního. 
Redakce Pfiehledu kulturních pofiadÛ
se stûhuje z Betlémského nám. 2, Pra-
ha 1 na Arbesovo nám. 4 v druhé polovi-
nû ledna 2005.

TELEFONNÍ âÍSLA A E-MAILOVÉ 
ADRESY ZÒSTÁVAJÍ V PLATNOSTI!

Plaváním vydáte mnoÏství energie
Dal‰í moÏností, jak po Vánocích zase shodit, je pfiíjemnû si zasportovat. Plavá-
ní je jeden z nejzdravûj‰ích sportÛ, kter˘ nás nejen zbaví pocitu „rozlámané-
ho“ tûla, kter˘ zaãasté získáme dlouh˘m sedûním u televize, poãítaãe nebo
v autû. Zajdeme-li si s kamarády ãi rodinou zaplavat, po vánoãních hodech
nám to dodá i pocit uspokojení, Ïe pro sebe nûco zdravého dûláme. A kde
v centru Prahy tuto moÏnost nabízejí? 

EXPO 2005 – Moudrost pfiírody
V Nostickém paláci lze do 28. 2. vidût nûkteré exponáty, které nás budou reprezentovat na svûtové v˘stavû. âeská republika se
chystá vstoupit do mezinárodní arény s nov˘m kolosálním projektem, aby mohla demonstrovat svou originální invenci, vynalézavost
a umûleckou kapacitu pfied svûtovou vefiejností.

Úãastní se mezi 125 zemûmi a osmi mezi-
národními organizacemi v‰ech kontinentÛ
svûtové v˘stavy EXPO 2005 v japonské pre-
fektufie Aichi. V˘stava nastartuje 25. 3. a po-
trvá do 25. 9. tohoto roku. S jejím obsahem
a pÛvodním programem seznámil novináfi-
skou vefiejnost generální komisafi, reÏisér
a scenárista Mgr. Vladimír Darjanin.
Po v˘jimeãn˘ch v˘stavách uplynulého století
v Bruselu, Montrealu a Ósace jde o dal‰í ne-
obvykl˘ pfiínos ãeské mladé tvÛrãí avantgardy
postupující civilizaci a kulturnímu rozvoji. 
Kolosálnímu mezinárodnímu projektu bylo
stanoveno generální téma Moudrost pfiírody
a umûní Ïivota, zamûfiené pfiedev‰ím na
ekologické otázky a kulturní aktivity. Na‰e
oblast se soustfiedí pfiedev‰ím na osobité
ekologické projekty a kulturní otázky.
V umûleckém Ïánru budeme prezentovat 
v˘tvarnou pfiehlídku pod názvem Zrcadlo pfií-
rody a soubor ãeského ateliérového skla s ti-
tulem V zajetí svûtla a prostoru. V doprovod-

n˘ch programech probûhne defilé ãesk˘ch
vynikajících hudebníkÛ, sólistÛ a instrumen-
tálních a pûveck˘ch tûles. Pfiehlídka vybra-
n˘ch a ocenûn˘ch filmÛ bude dokumentovat

rozvoj na‰í kinematografie a její mezinárodní
úspûchy. Dramaturgem vybran˘ch pofiadÛ je
reÏisér Jan Hfiebejk. V soutûÏi na interiér
ãeského pavilonu v Aichi uspûl jako vítûz
akad. malífi a divadelník Petr Nikl, tvÛrce pa-
mûtihodné v˘stavy Hnízda her, kterou obdi-
vovali náv‰tûvníci v roce 2000 v praÏském
Rudolfinu.
S pfiedbûÏnou ukázkou obsahové náplnû
na‰í úãasti na svûtové Expo 2005 se mohou
náv‰tûvníci uÏ nyní seznamovat aÏ do 28. 2.
v prostorách Nostického paláce na Malé
Stranû. PraÏskou expozici pfiipravil znám˘
v˘tvarn˘ expert akad. architekt ing. Miroslav
¤epa. Tento projekt chce náv‰tûvníkÛm pfii-
blíÏit obraz a atmosféru japonského Aichi
a chystané doprovodné programy. Diváci zá-
roveÀ shlédnou nûkteré exponáty pfied jejich
odesláním do Japonska, a zafiadí se tak me-
zi 250 milionÛ divákÛ, ktefií mají projít brana-
mi Expo 2005. 

Jifií Vitula

● Pro obyvatele Malé Strany je nejblíÏe zre-
konstruovan˘ bazén v Tyr‰ovû domû na
Újezdû. Jde o nejstar‰í bazén v Praze, na-
pájen˘ pramenitou vodou pfiímo z Petfiína.
Tato klasická „pûtadvacítka“, s max. hloub-
kou aÏ 2,8 m mívá teplotou vody 26°C
a vzduchu 27 °C. Pro vefiejnost je bazén
otevfien v sobotu a nedûli od 10 do 20 hodin,
ve svátky zavfieno. âlenové Sokola platí zv˘-
hodnûné vstupné 30 Kã/hodina, dûti do 130
cm neplatí vÛbec, ostatní pak 60 Kã/hodina,
mÛÏete si koupit i zv˘hodnûné permanentky. 
● Dal‰í bazén v paláci YMCA má rovnûÏ
moderní zázemí. Nûkomu mÛÏe vadit, Ïe je
v suterénu a tudíÏ zcela bez denního svûtla,
ale na dobré kvalitû sluÏeb to jinak nic ne-
mûní. I zde nabízejí v˘hodné permanentky 
v podobû kontokarty za 700 Kã, z níÏ se 
odpoãítávají uplavané minuty po 1,10 Kã.

Jednotlivé vstupné je pak 1,50 Kã/min 
+ 15 min. zdarma na ‰atnu. Zv˘hodnûn˘
vstup za 30 Kã/hod mají poji‰tûnci OZP v pá-
tek, sobotu a nedûli odpoledne. Zájemkynû
o akvaaerobik se mohou informovat na hodi-
ny tohoto pfiíjemného vodního cviãení za 
90 Kã. Pro vefiejnost je otevfieno po – pá od
6:30 do 9:00, pak 13–16 a 19–22 hodin. 
● Zb˘vá je‰tû bazén Axa Na Pofiíãí, také
zv˘hodÀující poji‰tûnce OZP. Ve stfiedu si
zde mohou od 13 do 14 hodin zaplavat úplnû
zdarma, jindy ve vymezeném ãase jen za 
30 Kã. RovnûÏ jde o 25m bazén, kde plavání
pro vefiejnost mají ve v‰ední dny mezi 6.–9.,
12.–13. a 17. – 22. hodinou, o víkendech a ve
dnech svátkÛ od 9 do 21. 
I zde poãítají na minuty – a to po 1 Kã, v ce-
nû je infrapaprsková su‰árna. Nabízejí zde
speciální plavání pro dÛchodce (stfieda

a ãtvrtek pro ãleny sdruÏení Îivot 90, ktefií
ale musí mít kartiãku). Dal‰ími pfiíjemn˘mi
sluÏbami jsou pára (dennû od 17 hod) a sau-
na cel˘ t˘den odpoledne a veãer, masáÏe
(na objednávku), i pedikúra, manikúra a so-
lárium. Mimo to sem mÛÏete do kurzu pfiihlá-
sit i dítû od 4 let, ale uãí i dospûlé neplavce. 
TakÏe vylovte plavky ze dna skfiínû, pfiidejte
ruãník, m˘dlo – a radost z pohybu pfiijde sa-
ma. Maf

VídeÀ vyhla‰uje boj pfietékajícím odpadkov˘m ko‰Ûm
Na území Vídnû se nachází v mûstské sprá-
vû celkem 13 000 odpadkov˘ch ko‰Û. Na
místech s vysokou frekvencí chodcÛ musí
b˘t bûÏné nádoby vyprazdÀovány aÏ tfiikrát
dennû. Proti pfietékajícím ko‰Ûm by mûlo
nyní pomoci nové opatfiení – sbûrné nádo-
by o vût‰ím objemu, umístûné pod zemí.

BûÏn˘ odpadkov˘ ko‰ ve Vídni pojme kolem
50 litrÛ odpadu. Pfied nákupními centry ãi
‰kolami jsou ko‰e velmi rychle plné a ãasto
pfietékají. Magistrátní odbor odpadového
hospodáfiství a údrÏby ulic proto v prosinci
zahájil instalaci podzemních sbûrn˘ch nádob
na odpad. Na vzhledu vídeÀsk˘ch ulic se pfii-
tom témûfi nic nemûní: nad zemí je vidût asi
metr vysoká ocelová roura s postranními
otvory pro vhazování odpadkÛ. Do své sku-
teãné velikosti se ko‰ rozrÛstá teprve pod
zemí – nádoba v podobû velké vany má ob-
jem pfies 600 litrÛ. Kromû toho, Ïe pod zemí
lze shromáÏdit velk˘ objem odpadkÛ, jsou
díky podpovrchovému umístûní odpadu vy-
louãeny nepfiíjemné pachy. Odpad z pod-
zemních sbûrn˘ch nádob posléze vysávají
a odváÏejí bûÏné úklidové stroje vídeÀského
magistrátu. Náklady na jeden podzemní od-

Kresba Inka Delevová

padkov˘ ko‰ vãetnû montáÏe se pohybují
kolem 2000 eur (64 000 Kã). I tak ov‰em ví-
deÀsk˘ magistrát oãekává celkové sníÏení
nákladÛ, neboÈ podzemní sbûrné nádoby
nemusí b˘t tak ãasto vyprazdÀovány.

KLUB RODIâÒ MAL̄ CH DùTÍ (DO 3 LET VùKU), Praha 1, Karlova 8,
Unitaria, zve na besedu s psychologem ve ãtvrtek dne 13. 1. 2005 od 16:30 do 18 00
hod. O dûti se po dobu besedy starají zku‰ené vychovatelky. Téma: Trest ve v˘chovû ma-
lého dítûte. Vstup voln˘.

Akademie volného ãasu v Muzeu hlavního mûsta
Prahy mÛÏe doplnit vá‰ v‰eobecn˘ rozhled
V lednu lze u nás nav‰tívit tyto pfiedná‰ky: 
Cyklus Církevní Ïivot v Praze od nejstar‰ích dob do souãasnosti
PraÏské kostely jako centra Ïivota spoleãnosti
Pfiedná‰ka na téma: Kostely na Hradû a Hradãanech. (Ing. Vûra Pelzbauerová)
Skupina A 13. 1. (ãtvrtek) od 16:30 hod., Skupina B 27. 1. od 16:30 hod.

Cyklus Hudba v Praze
Podtitul: PraÏsk˘ hudební Ïivot a jeho instituce v 19. a 20. století.
Pfiedná‰ka na téma: Demokratizace a liberalizace hudebního Ïivota v 1. pol. 19. století.
20. 1. (ãtvrtek) od 16:30 hod. (PhDr. Marta Ottlová)

Více informací lektorském oddûlení Mgr. Mileny Suské, tel. 224 815 850

Ocelová 
roura 

(odpad. ko‰)
napojená 

na podzemní 
zásobník Otvor pro 

odsávání odpadu
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Slovensko v Praze (1)

Zdravé srdce
Se zaãátkem roku pfiidáváme je‰tû jednu
perliãku pro zdraví do mozaiky informací,
které v Listech nacházíte. Bude ji pro vás
pfiipravovat dr. Marie Holá, farmaceutka, re-
flexní terapeutka s celoÏivotní zku‰eností,
která radí k zachování zdraví a Ïivotní poho-
dy vÏdy vyuÏívat pfiírodní zdroje a zákony. 

S koncem starého a zaãátkem nového roku
jsme s láskou dávali radost sv˘m mil˘m a blíz-
k˘m, bilancovali a plánovali jsme, máme se,
vûfiím, naã tû‰it do budoucna. Abychom toto
v‰e mohli proÏívat, potfiebujeme zdravé srdce,
orgán, kter˘ pohání v na‰em tûle krev a po-
máhá s v˘mûnou Ïivin a s odstraÀováním ne-
potfiebn˘ch zplodin na‰eho metabolizmu. Srd-
cem ale také proÏíváme, a chceme-li hledat
nejvût‰ího nepfiítele zdravého srdce, musíme
se zamyslet nejdfiíve nad stresem. Vlivem
úãinku stresu dochází v tûle k reakcím, které
v dlouhodobém trvání mají zhoubn˘ degene-
raãní vliv na cel˘ kardiovaskulární systém i ce-
lé na‰e tûlo. Jeden z nejvût‰ích odborníkÛ na
lidská srdce – kardiochirurg prof. Barnard nám

zanechal radu i prostfiedek, jak si zdravé srd-
ce zachovat. Zab˘vat se prevencí a uÏívat lát-
ky, které jsou srdci prospû‰né.
Tak vznikl v laboratofiích prof. Barnarda pfií-
pravek Natrodale® Zdravé srdce. 
Obsahuje látky, které naz˘váme antioxidan-
ty – jsou to látky, které „neutralizují“ v tûle
tzv. volné radikály – reaktivní skupiny látek
vznikající úãinkem stresu, odpovûdné za de-
generativní procesy v tûle, tedy i stárnutí. 
Je to jednak extrakt ze semen vinn˘ch
hroznÛ, kter˘ obsahuje bioflavonoidy, jedny
z nejsilnûj‰ích pfiírodních antioxidantÛ. Dále
omega-3 nenasycené mastné kyseliny,
které podporují aktivitu endogenních antioxi-
daãních systémÛ v tûle a mají zásadní protek-
tivní vliv na stûnu cévní a sniÏují tvorbu a usa-
zování sklerotick˘ch plátÛ v jejich stûnách.
âesnek a jeho obsahové látky jsou od pra-
dávna známy. UÏ na‰e babiãky vûdûly, Ïe
„fiedí krev“ a pouÏívaly jej v kombinaci s mast-
n˘mi jídly jako vynikající kulináfisk˘ doplnûk
ãeské kuchynû. Vûdûly tedy, Ïe pozitivnû
ovlivÀuje zv˘‰enou hladinu cholesterolu
a sniÏuje tvorbu a usazování aterosklerotic-
k˘ch plátÛ ve stûnû cév.
Zajímavá skupina tfií vitaminÛ – vit. B6, B12

a kyselina listová má zásadní pozitivní vliv
na zv˘‰enou hladinu homocysteinu. Tato tzv.
homocysteinémie se z posledních poznatkÛ
medicíny jeví jako faktor, kter˘ upozorÀuje na
moÏnost rozvoje fiady civilizaãních chorob

na‰eho vûku. Kardiovaskulární choroby ne-
vyjímaje. Homocystein ãasto naz˘váme cho-
lesterolem tfietího tisíciletí a souãasná medicí-
na mu vûnuje velkou pozornost.
Dal‰í látky, vitamin C a E, beta-karoten
a selen roz‰ifiují fiadu antioxidantÛ, a ãiní tak
zábûr produktu ‰ir‰í, komplexnûj‰í. 
Minerály vápník, hofiãík a draslík potfiebuje
srdce k tomu, aby mohlo fyziologicky praco-
vat – jsou v produktu obsaÏeny v iniciaãních
dávkách.
A tak se závûrem na‰í dne‰ní perliãky uÏ
vrátím jenom k odkazu pana profesora Bar-
narda. Vzkazuje nám v nûm, Ïe o srdce se
máme starat, dokud je zdravé, a vûnovat se
prevenci jeho onemocnûní. Dovolte mi ocito-
vat jeho slova: „Pokud bych se dfiíve sou-
stfiedil na prevenci kardiovaskulárních one-
mocnûní namísto záchrany Ïivota 150 lidí,
mohl jsem zachránit Ïivoty 150 milionÛ.“
A tak se spoleãnû zamysleme nad sv˘m zpÛ-
sobem Ïivota a popfiem˘‰lejme o moÏnosti
pouÏití pfiípravku Natrodale® Zdravé srdce.

O Základní ‰kole na Uhelném trhu

V minulém vydání jsme uzavfieli miniseriál o v˘tvarnících malujících Prahu. Na nûj nyní
v novém roce navazujeme nov˘m seriálem, jiÏ o více pokraãováních, kter˘m bychom
vám rádi postupnû pfiedstavili kulturní instituty spfiátelen˘ch státÛ. Sídlí totiÏ povût‰inû
v obvodû Prahy 1 a jejich posláním je seznamovat nás s duchovním odkazem té které
národní kultury. Ne v‰ichni ãtenáfii moÏná vûdí, co v‰e lze za jejich zdmi najít a jaké
moÏnosti kulturního vyÏití ãi vzdûlávání zde nabízejí. Kromû nich v centru Prahy v‰ak
existují i jiná místa, kde se mÛÏete seznámit s národní kulturou jednotliv˘ch zemí. 

Mnozí dobfie pamatujeme pfiívûtiv˘ Sloven-
sk˘ dÛm u stanice metra Národní v PurkyÀo-
vû ulici, kde bylo moÏné najít a doptat se na
v‰echno, co se t˘kalo slovenské kultury. Bylo
tu vÏdy Ïivo a scházeli se tady âe‰i se Slová-
ky pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech, vzniklo tu mnoÏ-
ství dobr˘ch nápadÛ a slovensk˘ Ïivel odsud
pfiímo d˘chal. Tento fenomén se v nedávn˘ch
letech bohuÏel stal obûtí majetkov˘ch nedo-
hod a do‰lo k rozpt˘lení jednotliv˘ch subjek-
tÛ, tvofiících spoleãnû slovensk˘ ostrov v Pra-
ze. Dnes pÛsobí Slovensk˘ institut, prodejna
Slovenská kniha, slovenská cestovní kance-
láfi SATUR a slovenská centrála pro turistick˘
ruch zvlá‰È, i kdyÏ nûkteré blízko sebe,
a mnoho PraÏanÛ moÏná ani neví, kde by
mûli informace a kulturu ze Slovenska hledat.

Slovensk˘ institut 
Dnes sídlí v krásnû rekonstruované historické
budovû v Jilské 16, kam se pfiesunul v roce
2002. Pravda, zvenãí pÛsobí trochu nedobyt-
nû, podobnû i pfii vstupu prÛchodem s vrátni-
cí. V patfie na vás v‰ak uÏ útulnûji d˘chne
pûknû zafiízen˘ Modr˘ sál, kde mÛÏete dopo-
ledne zastihnout tfieba dûti SlovákÛ Ïijících
v Praze, které si pfii‰ly zasoutûÏit v pfiednesu
slovensk˘ch písniãek ãi básní a prózy. 
Odpoledne a veãer tu pak mají prostor kon-
certy, divadelní pfiedstavení, setkání s ãesk˘-
mi i slovensk˘mi osobnostmi, kfity nov˘ch
slovensk˘ch knih. 

V prostorách zdej‰í galerie, otevfiené dennû
kromû pátku, lze pak zhlédnout nejrÛznûj‰í
práce doma, v Praze i jinde ve svûtû tvofií-
cích slovensk˘ch v˘tvarníkÛ. Na v‰echny ak-
ce aÏ na v˘jimky je vstup zdarma. Program
Slovenského institutu najdete dole ve vrátni-
ci, v prodejnû Slovenská kniha a také v mû-
síãních kulturních pfiehledech. 
Kromû Slovenského institutu (SI) mÛÏete ob-
jevit v Praze i jiná místa, kde ve spolupráci
s ním probíhají spoleãné pofiady. V prosinci
to byla napfiíklad Poetická kavárna Obratník
na Smíchovû s cyklem scénick˘ch ãtení 
LiStOVaNie (z novely M. Hvoreckého Brand
Party) nebo Viola s komorním dramatem Pe-
tera Groegora Interview. Spolupráce se neo-
mezuje jen na Prahu, nedávno se SI prezen-
toval i v Plzni v rámci âesko-slovensk˘ch dní
hned tfiemi programy. Na leden pak Sloven-
sk˘ institut pfiipravil v rámci DnÛ evropského
filmu v kinû Svûtozor dokumenty Yvonne
Vavrovej Nenápadn˘ gigant Jozef Bednárik,
Îila som na ulici, Televízia, ktorá zabíja a be-
sedu s reÏisérkou. 
Z pofiadÛ, které se uskuteãní pfiímo v Jilské 16,
v budovû SI mÛÏete nav‰tívit v lednu na-
pfiíklad v˘stavy ·perk není jen ozdoba (do
13. 1.), která pfiedstaví práci ateliéru Kov
a ‰perk naV·VU v Bratislavû nebo v˘stavu
âtyfii z GalandovcÛ (20. 1.–10. 2.) – skupina
v˘tvarníkÛ ve sloÏení V. Kompánek, R. Kri-
vo‰, M. Laluha, A. Rudavsk˘. 

Dále tu probûhne kfiest knihy Tak o ão ide
autorky Gabriely Rothmayerové (26. 1.).

Slovenské „televizní“ pondûlky 
Pod tímto názvem probíhá v SI reminiscence
na kdysi tak oblíbené televizní inscenace v po-
dání vynikajících slovensk˘ch hercÛ, které vy-
sílala kaÏdé pondûlí âeskoslovenská televize
a které vzaly za své po rozdûlení republiky. Ve
zdej‰ím Modrém sálu tu jednou mûsíãnû
v pondûlí podobné inscenace promítají.
Pofiady institutu nav‰tûvují podle slov pracov-
nic tiskového oddûlení jak Slováci Ïijící v Pra-
ze, tak mnoho âechÛ. U nûkter˘ch, zejména
mlad‰ích náv‰tûvníkÛ, ani nelze bez pfiímého
dotazu fiíci, ke kterému národu patfií, protoÏe
napfiíklad dûti slovensk˘ch rodiãÛ, ktefií tady
Ïijí jiÏ dlouho, mluví uÏ vût‰inou spí‰ ãesky.  

Informaãní centrum a knihovna 
Je otevfieno kaÏd˘ v‰ední den, mÛÏete si
zde zdarma pÛjãit mnoÏství slovenské litera-
tury, beletrie i odborné, mají tu slovensk˘
denní tisk, literární i odborná periodika. 
Kontakt na Slovensk˘ institut: 
Jilská 16, Praha 1, tel.: 224 948 135 
knihovna a informaãní centrum: 224 948 136
e-mail.: Slovensky_institut@iol.cz
www.slovakemb.cz

Slovenská LIMBORA
Folklorní sdruÏení LIMBORA vyvíjí ãinnost
v âeské republice jiÏ 19 let. SdruÏuje nad-
‰ence v‰eho vûku, od dûtí v souboru 
LIMBORKA (tfieba jiÏ od ãtyfi let) pfies mlá-
deÏ, studenty i nad‰ence stfiedního i star‰ího
vûku. KaÏd˘ se zájmem o slovenskou lido-
vou muziku, ale hlavnû o tanec a píseÀ se
zde mÛÏe uplatnit. O ãinnosti nûkolika poãet-
ních souborÛ, které spadají pod spoleãné
pojmenování LIMBORA, fiíká Mária MiÀová,
umûlecká vedoucí: „Sídlíme sice na území
Prahy 2, zkou‰íme v DDM, také v Z·  Botiã-
ská, ale ãasto spolupracujeme a spoluorga-
nizujeme akce se Slovensk˘m institutem.

V˘bornou spolupráci máme i s Prahou 1
a magistrátem. Pomáhají nám s vyfiizováním
v‰ech formalit a povolení potfiebn˘ch pro ko-
nání festivalu Praha – srdce národÛ, jehoÏ
jsme jiÏ nûkolik let hlavním iniciátorem a or-
ganizátorem. Vystupují na nûm  kromû ães-
k˘ch a slovensk˘ch souborÛ také soubory
v‰ech národnostních men‰in. Festival je
skvûl˘m oÏivením letní Prahy, hlavní vystou-
pení se odehrávají vÏdy v kvûtnu na Staro-
mûstském námûstí a mívají velk˘ úspûch.
Teì v zimû vás ale soubor LIMBORA mÛÏe
pozvat na Slovensk˘ ples na Îofín, kde 
19. 2. v rámci programu vystupuje.“

Slovenská KNIHA 
Komu by nestaãila knihovna institutu, mÛÏe
zajít o pár krokÛ dále do malé prodejny v Jil-
ské 1, kde mají kniÏní novinky v beletrii i no-
vou odbornou literaturu ze Slovenska. Kro-
mû toho ale nabízejí také kompletní produkci
slovensk˘ch kartografick˘ch vydavatelství,
kterou v Praze jinde nekoupíte, a mnoÏství
hudebních nahrávek, ale i krásn˘ch folklor-
ních v˘robkÛ.   Martina Fialková

doba jejích odpovûdí ve sloven‰tinû. VÏdyÈ li-
bozvuãnost sloven‰tiny mÛÏeme dnes v mé-
diích zaslechnout zfiídka a pfieãíst si nûco
v tomto jazyce také nemáme kde, takÏe dfií-
vûj‰í na‰e samozfiejmá aktivní i pasivní zna-
lost sloven‰tiny se hlavnû u mlad‰ích genera-
cí vytrácí. Berme tedy následující fiádky i jako
malou lekci sousedního jazyka.  maf

âo je nové v Tatrách?
Praktickou novinkou je skibus, ktor˘ bude
pravidelne premávaÈ z Popradu a ·trbské-
ho plesa  do  Liptovskej Tepliãky. Ná-
v‰tevníci tak budú maÈ moÏnosÈ zalyÏovaÈ si
pre zmenu aj v Nízkych Tatrách.

Hitom tejto sezony bude urãite veãerná
a noãná sánkovaãka. KaÏdú stredu od
17:00 do 19:00 si môÏte vyskú‰aÈ sánkovaã-
ku z Hrebienka do Starého Smokovca –
traÈ dlhá 2, 5 km za veºmi dobré ceny: 3 jaz-
dy za 110 Sk a deti za 65. KaÏd˘ piatok sa
koná noãná sánkovaãka od 19:30 do 22:00.
2 jazdy, poÏiãanie saní, súÈaÏe a grog za 300 Sk.

Turistické trasy
Pracovníci Tatranského národného parku
pripravili dobre zimné znaãenie. V‰etky
chodníky a cesty k tatransk˘m chatám sú
prístupné a v‰etky chaty okrem pod Rysmi
sú v prevádzke.  

Doprava
V‰etky komunikácie vo Vysok˘ch Tatrách sú
obojsmerne prejazdné. Úsek Ïeleznice z Po-
pradu do Starého Smokovca a Star˘ Smoko-
vec – Tatranská Lomnica je uÏ spojazdnen˘,
taktieÏ aj ozubnicová Ïeleznica ·trba – ·trb-
ské Pleso. V‰etky lanovky sú tieÏ prevádzky
schopné. Îeleznica v úseku Star˘ Smoko-
vec – ·trbské Pleso je zatiaº rie‰ená náhrad-
nou autobusovou dopravou podºa Ïelezniã-
ného poriadku. Tatranské Ïeleznice vydali
spoloãn˘ cestovn˘ poriadok s autobusovou
dopravou Poprad. Vznikla tak veºmi uÏitoãná
informaãná broÏúrka.

Ubytovanie
Aktuálne ponuky hotelov i daº‰ích ubytova-
cích zariadení nájdete na ako aj veºa uÏitoã-
n˘ch informácií. 
Ceny na súkromí v lyÏiarskych centrách
a v dedinách v okolí Tatier sa pohybujú med-
zi 250 a 350 Sk na osobu a deÀ bez stravy,
v penziónoch sa pohybujú od 400 do 600 Sk
na osobu a deÀ s polpenziou. V Tatrách tieÏ
vyrástlo pár nov˘ch re‰tauraãn˘ch zariadení,
bistrá, typické slovenské koliby, ktoré, dúfa-
me, spríjemnia hosÈom pohyb a zdvinú ‰tan-
dard, re‰tauraãn˘ch sluÏieb.
Srdeãne Vás poz˘vame do na‰ich Tatier. Vy-
uÏite dobré ceny lyÏovaãky a mimosezónne
zºavy a príìte si do na‰ich mal˘ch veºhôr od-
d˘chnuÈ! Zuzana Harachová – Slovenská 

agentura cestovného ruchu

Okénko do Tater 
Mnoho PraÏanÛ v posledních letech zno-
vu objevuje krásy Slovenska. Pfiedev‰ím
Vysok˘ch a Nízk˘ch Tater, ale také Sloven-
ského ráje i jin˘ch zajímav˘ch koutÛ této
této takfika sourozenecké sousední zemû. 

Vlna sympatií i pomoci Vysok˘m Tatrám po
niãivé podzimní vichfiici je‰tû na‰tûstí neuti-
chla, ale spolu s ní se stále ãastûji mnoÏí do-
tazy na souãasnou situaci na území zasaÏe-
ném pfiírodním Ïivlem. Vût‰inou souvisejí
s obavami o moÏnosti rekreace a lyÏování
v místních stfiediscích. PoloÏili jsme tedy otáz-
ku, co letos mohou Vysoké Tatry nabídnout,
marketingové manaÏerce Slovenské agentu-
ry cestovního ruchu Ing. Zuzanû Harachové.
Doufáme, Ïe vám nebude vadit originální po-

Nav‰tivte prodejnu

SLOVENSKÉ
KNIHY, MC, CD

Jilská 1, 110 00  Praha 1  
Tel.: 224 947 130 
Otevfieno po – pá: 

10:00–12:30, 13:30–18:00

Od zaãátku leto‰ního ‰kolního roku se dûti opût radují

ZC· Ostrovní Praha 1 plave ve svém bazénu
V loÀském ‰kolním roce byl bazén rekonstruován a zku‰ební provoz probûhl v mûsíci
ãervnu. Celá rekonstrukce byla hrazena z prostfiedkÛ sester vor‰ilek. Spolupráce s ni-
mi je v˘borná, dbají o duchovní rozvoj na‰ich dûtí a podílejí se i materiálnû. Pro utuÏo-
vání zdraví a bezpeãnosti dûtí je velmi dÛleÏité nauãit se plavat. 

Z dopisu absolventa
Po padesáti letech od ukonãení základní
‰koly na Uhelném trhu se nás se‰la více
neÏ polovina tfiídy. Pfied veãerním vzpo-
mínáním ve vinárnû na Starém Mûstû
vût‰ina z nás vyuÏila nabídky Mgr. Dag-
mar Sejkorové, fieditelky ‰koly. Ta nám
totiÏ v dobû pfiípravy celé akce navrhla,
Ïe nás podrobnû seznámí s interiérem
‰koly. 

Pfiiznám se, Ïe jsem se k jejímu návrhu
zpoãátku stavûl ponûkud rozpaãitû. Z po-
slední, osmé tfiídy jsme vycházeli v roce
1954. Tedy v dobû, kdy jiÏ nûkolik let platilo,
Ïe jedin˘ patent na na‰i v˘chovu mûl uãitel-
sk˘ sbor, bazírující pfii zkou‰ení na lÏích,
uvefiejnûn˘ch v uãebnicích, pfiedev‰ím dû-
jepisu, zemûpisu a obãanské nauky. A pak,
nemûli v‰ichni z nás to ‰tûstí, Ïe jim rodiãe
doma fiekli pravdu. Stín vzpomínek na toto
schizofrenní Ïivotní období padl ne‰Èastnû
i na budovu ‰koly, kterou jsem míjel s jist˘m
despektem. 

Budova ‰koly tu v‰ak stojí od roku 1900
a mohla by vyprávût. A to nejen o dobû tûs-
nû po komunistickém pfievratu, ale i o dobû
rakousko-uherského mocnáfiství, první re-
publiky a hlavnû o té dne‰ní. To v‰e jsem si
uvûdomil, kdyÏ jsem poslouchal poutavé
vyprávûní paní fieditelky a procházel moder-
ními poãítaãov˘mi uãebnami, v nichÏ se Ïá-
ci seznamují se základy v˘poãetní techniky,
‰kolní druÏinou a klubem, modernû zafiíze-
nou ‰kolní jídelnou a dílnou, kdyÏ jsem se
z oken uãeben v novû pfiistaveném patfie dí-
val na ‰kolní hfii‰tû s umûl˘m povrchem
a pfies stfiechy Starého Mûsta aÏ na PraÏ-
sk˘ hrad.
Dozvûdûl jsem se, Ïe ‰kola je zamûfiená na
matematiku a informatiku, je tradiãním po-
fiadatelem celopraÏské soutûÏe „UkaÏ, co
umí‰“, spolupofiadatelem dal‰ích matema-
tick˘ch soutûÏí, garantem matematické
olympiády, soutûÏe v programování a mezi-
národní matematické soutûÏe „Klokan“
v obvodû Praha 1.
Uãitelsk˘ sbor spolupracuje s pedagogic-
kou, filozofickou, matematicko-fyzikální fa-
kultou a Jednotou ãesk˘ch matematikÛ a fy-
zikÛ. 

Od 1. roãníku ZC· aÏ do 9. tfiídy mají Ïáci
v rámci tûlesné v˘chovy jednu hodinu plavá-
ní za ãtrnáct dní. To je velká vymoÏenost pro
dûti, kterou má jen málokterá ‰kola v Praze
v celé na‰í republice. A tak se v na‰í ‰kole
rozvíjí nejenom duchovní hodnoty, ale i fyzic-
ké dovednosti. 
Kromû povinného plavání mají Ïáci moÏnost
nav‰tûvovat celou fiadu plaveck˘ch krouÏkÛ,
které jsou specializovány podle jednotliv˘ch
roãníkÛ. Nejvût‰í zájem o krouÏky mají ti mlad-
‰í, a tak nyní, kdyÏ uÏ probûhlo nûkolik mûsícÛ
od zaãátku ‰kolního roku, v‰echny dûti uÏ ná‰
bazén, i kdyÏ není velik˘, pfieplavou. Vody se
nebojí a je nádherné dívat se na malé prvÀáã-
ky, jak se ve vodû pohybují a jak plavou.
Obvodní úfiad Prahy 1 nám v rámci progra-
mu „Jedniãka proti drogám“ poskytl pro-
stfiedky, za které jsme nakoupili i pomÛcky
pro plavání.
KaÏd˘ rok probíhá celá fiada sportovních sou-

tûÏí „Poháru praÏsk˘ch ‰kol“ tzv. Poprask.
I na‰e ‰kola se tûchto soutûÏí zúãastÀuje. 
29. listopadu 2004 probûhlo obvodní kolo
v plavání Prahy 1. SoutûÏí se zde v druÏ-
stvech 6. a 7. tfiíd a 8. a 9. tfiíd, ho‰i a dívky
zvlá‰È. I kdyÏ mnozí na‰i plavci je‰tû nik-
dy neplavali v bazénu 25 m (my máme jen 
10 metrÛ) zúãastnili jsme se a i kdyÏ jsme na
Praze 1 nemûli soupefie, postupujeme ve
v‰ech kategoriích do praÏského finále. Bude-
me mít sice hor‰í v˘sledky neÏ ‰koly jin˘ch
praÏsk˘ch obvodÛ (ti mají ve svém stfiedu nû-
které závodníky), ale v‰ichni budeme závodit
ze v‰ech sil, abychom tím na‰i ‰kolu, kterou
máme rádi, dobfie reprezentovali.

Ivana Kuldová, uãitelka TV

Zápis do 1. tfiídy v ZC· Ostrovní se koná
ve dnech 19. – 20. 1. 2005 od 14 hodin. 

Informace v kanceláfii ‰koly a na
www.volny.cz/zcs.ostrovni.

POZOR!  SOUTùÎ !  ● POZOR!  SOUTù Î !
Národní muzeum vyhlásilo soutûÏ s tématem Fotbal a já. V˘tvarná ãást je urãena dûtem do 
15 let, fotografické se mohou úãastnit zájemci bez omezení vûku. Dûtské kresby, malby, koláÏe
atd. do velikostí formátu A3, s uvedením jména, adresy a vûku, pfiijímá Mgr. Irena RogoÏanová
na adrese NM, Václavské námûstí 68, 115 79 Praha 1. Fotografie v elektronické podobû ve for-
mátech jpg, tif, gif, bmp s uvedením jména a adresy zasílejte na adresu fotbal@nm.cz. Uzávûr-
ka obou soutûÏí je 10. 3. 2005, vyhlá‰ení probûhne na konci bfiezna pfiímo ve v˘stavû Fotbal
1934–2004. V˘herci získají fotbalové míãe Nike, katalogy v˘stavy, vstupenky do NM. wi

KaÏd˘ den nûco krásného zaãíná... nûco krásného konãí
Stavebnice a hraãky zakrátko vymûní dûti z matefisk˘ch ‰kol za ‰kolní se‰ity, aktovku
a první povinnosti... Pfied premiérou má kaÏd˘ trému, coÏ teprve lidská mláìata.
Ve stfiedu 19. ledna 2005 v 16:00 hodin jsme pro budoucí prvÀáãky a jejich rodiãe pfii-
pravili na Základní ‰kole pfii PedFUK nám. Curieov˘ch v Praze 1 spoleãné setkání
pfied zápisem 2. a 3. února 2005.

Dûti spoleãnû s rodiãi pfiivítá fieditelka ‰koly Mgr. Libu‰e Vlková, a pak se jejich cesty roz-
dûlí. Budoucí prvÀáãci zÛstanou s paní uãitelkou Ditou Malijevskou a vyzkou‰ejí si svoji
roli Ïáka.  Rodiãe si  prohlédnou celou ‰kolu – tfiídy, ‰kolní druÏinu, nav‰tíví tûlocviãnu,
gymnastick˘ sál, ‰kolní dvÛr i keramickou dílnu. Dozvûdí se mnoho dÛleÏit˘ch informací
od paní uãitelky Marty ·andové i to, co ãeká jejich dûti se vstupem do ‰koly. Jak dûti nej-
lépe pfiipravit, aby jejich první kroky ve ‰kole byly úspû‰né. Popovídají si spoleãnû o v˘u-
ce a zájmov˘ch ãinnostech, které na‰e ‰kola dûtem nabízí.
Pak uÏ se v‰ichni mÛÏeme jen tû‰it, aÏ nám poprvé ZAZVONÍ… L. V.

ZÁPIS DO NA·Í Z· aneb
PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Poji‰Èovací kanceláfi – novû otevfieno
Politick˘ch vûzÀÛ 15, Praha 1

Po – Pá 10–18 hod
Tel.: 224 091 399, fax: 224 091 369

VÁŠ PARTNER NA CESTY V TUZEMSKU A V ZAHRANIČÍ,
SPECIALISTA PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU

SATUR – cestovní kancelář, JUNGMANNOVA 4, 110 00 PRAHA 1
tel: 224 946 027, -037   fax: 224 946 536   e-m: saturpraha@iol.cz
www.cksatur.cz

Nejširší nabídka pobytů na Slovensku, pobyty v České republice
• v hotelech a penzionech
• chatách a chalupách 
• lázeňské a relaxační pobyty
zájezdy tuzemské a zahraniční, výlety, vstupenky, 
průvodcovské služby

SLEVA ZE ZIMNÍHO KATALOGU 7 %
/po předložení tohoto inzerátu do 31. 1. 2005/

PŘIJĎTE SI VYBRAT Z NAŠÍ ŠIROKÉ NABÍDKY

·kola je navíc fakultní ‰kolou Pedagogic-
ké fakulty Univerzity Karlovy.
Paní fieditelko, dûkujeme Vám a klobouk
dolÛ…

Jifií Horák a spoluÏáci z padesátileté 
„osmiãky na UhelÀáku“

Jak slavili Vánoce
Stalo se jiÏ tradicí, Ïe Ïáci Z· Uheln˘
trh 4 slaví poslední ‰kolní den kalen-
dáfiního roku spoleãnû. Za podpory vy-
uãujících organizují jiÏ po dvanácté Vá-
noãní koncert v kostele sv. Jiljí na
Starém Mûstû. 

JiÏ bûhem Adventu se pfiipravují, aby
pfiedvedli svá vystoupení co nejlépe. Na
programu, kter˘ si sami uvádûjí, jsou vá-
noãní koledy, poezie i taneãní produkce.
Vzhledem k tomu, Ïe ná‰ národ je jiÏ od 
9. století postaven na kfiesÈansk˘ch zákla-
dech, vûfiíme, Ïe taková oslava Vánoc je
nejen inspirativní, ale i dÛstojná.
Jsme moc rádi, Ïe nám ¤ád kazatelÛ –
DominikánÛ umoÏÀuje náv‰tûvu kostela
a zároveÀ dûkujeme v‰em, ktefií se na ús-
pû‰n˘ch koncertech dlouhá léta podílejí.

Mgr. Dagmar Sejkorová

Perliãka Ïivota

Foto z programu Vánoce s Limborou



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

TĚHOTENSKÝ PROGRAM
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

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 = 11 Kã/min.
PasáÏ Hybernia, Hybernská 24

SALON VISAGE, tel. 222 125 216

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

Tuto mladou literární kavárnu s pûkn˘m jménem najdete kousek
za hranicemi na‰eho obvodu, v ulici Jindfiicha Plachty pár krokÛ
od Andûla. Za tfii roky existence (které tu oslaví právû koncem
ledna) si Obratník vydobyl pevné místo mezi podobn˘mi podniky
v centru, i kdyÏ obyvatelé, ktefií pob˘vají spí‰e „za vodou“, my‰-
leno tentokrát ze smíchovské strany, o nûm moÏná tolik nevûdí. 

Své skalní pfiíznivce si uÏ ale bezesporu na‰el díky zajímavé drama-
turgii pofiadÛ, o kterou se stará muzikant a textafi Jakub Zahradník.
Spolu s manÏeli Polákov˘mi tu vytvofiili bezpeãné útoãi‰tû zejména

pro poezii, popelku v‰edního dne. Najdete tu, koupíte nebo pÛjãíte si
kníÏky malého nakladatelství PROTIS, které se poezii systematicky
vûnuje, a také fiadu titulÛ z jin˘ch vydavatelství (pfies 700). Nûkolikrát
t˘dnû sem mÛÏete zajít na hudbu, autorské ãtení, besedu nebo i mi-
nidivadelní pfiedstavení. I kdyÏ jde o pofiady ménû znám˘ch umûlcÛ ãi
seskupení, zaslouÏily by si ãasto pozornost více neÏ tûch 37 pfiítom-
n˘ch, coÏ je kapacita malého sálku s pódiem v suterénu. Experimen-
tÛm se zde totiÏ meze nekladou. 
Kromû poetické potravy pro ucho se v Obratníku snaÏí potû‰it i zrak,
a to v˘stavami v˘tvarníkÛ nejrÛznûj‰ího zamûfiení. Kurátorem v˘stav
je Vít Soukup. 
Nápoje a nûco na zub k nim tu vyjdou celkem levnû, obsluha je tak ja-
ko ve vût‰inû literárních kaváren mladá a pfiíjemná, ovzdu‰í b˘vá mír-
nû literárnû zakoufiené. 
Obratník pod Zahradníkov˘m vedením se úãastní tvorby doprovod-
n˘ch programÛ kniÏních veletrhÛ v Praze i Havlíãkovû Brodû a b˘vají
tu natáãeny pofiady pro âesk˘ rozhlas. 

Z lednov˘ch programÛ, zaãínajících vÏdy v 19 hodin, 
vybíráme napfiíklad: 

11. 1. BoÏena Nûmcová, jak ji neznáte (okolnosti jejího narození,
neznámá poetická tvorba z poãátkÛ, cesty na Slovensko, dopi-
sy muÏÛm… Uvádí M. Bittnerová)

13. 1. Praha – Brno: protikladné páry z hlavních mûst (básníci 
A. Slepiãková a P. Sobek, M. Erben a N. Fittlová, hudební do-
provod Nika (Brno)

14. 1. Veãer pfiimûfien˘ch depresí – oblíbené otevfiené setkávání
básníkÛ, hudebníkÛ a dal‰ích kum‰t˘fiÛ, pfiipravuje a uvádí 
Z. ·imÛnková

18. 1. Kfieslo pro hostku – talkshow M. ZaÈkové, vedle hlavního
Ïenského hosta veãera, kter˘m je vÏdy velká osobnost sou-
ãasnosti (jako napfi. O. Sommerová, P. Procházková), vystoupí
jako pfiekvapení dal‰í hosté). 

27. 1. Kabaretiéfii – Vãera. Dnes. A zítra? aneb hledání kabaretu
dne‰ní doby s pfiihlédnutím k historick˘m kofienÛm, dne‰ním
moÏnostem a moderním technologiím, hrají Pankrác, Servác,
Ignác a Bonifác

K L U B O V Á  K I N A  V  P R A Z E  1■  ■  ■ ■  ■  ■

Kino Per‰t˘n
Chodíte rádi do kina? A do kavárny?
A coÏ takhle do obojího zároveÀ? Îe to
nejde? Ale ano, v kinû Per‰t˘n mÛÏete
sledovat film a pfiitom se cítit pohodlnû
jako v kavárnû. Per‰t˘n totiÏ není jen tak
ledajaké kino. NemÛÏete si tu koupit lís-
tek do první fiady. Ani do poslední. Îádné
fiady totiÏ nemá. 

V promítacím sále jsou na tfiech rÛzn˘ch
v˘‰kov˘ch úrovních rozmístûny stolky s Ïid-
lemi. Pro va‰e pohodlí to sk˘tá mnohé v˘-
hody. Pfiednû si mÛÏete z baru v pfiedsálí

nanosit kafíãka a jiná „obãerstvovadla“,
pûknû si je vyskládat na stÛl a takto zabez-
peãeni proti smrti hladem a Ïízní bûhem fil-
mu uÏ jen spokojenû konzumovat. Dal‰í v˘-
hody se t˘kají prostoru. Kdo má náv‰tûvy
kina spojené s nepfiíjemn˘mi záÏitky nedob-
rovolného tulení k úplnû cizímu sousedovi,
mÛÏe b˘t na Per‰t˘nû klidn˘. Je moÏné na-
táhnout si nohy, máchnout rukou a nikoho
pfiitom nepra‰tit... Dokonce odpadá i pro-
blém, kter˘ v‰ichni z kina známe – totiÏ
kdyÏ vám ve‰ker˘ v˘hled zastíní hlava vy-
sokého ãlovûka sedícího pfied vámi. Cel˘
film pak natahujete krk na v‰echny svûtové
strany a ti‰e bruãíte ãi kÀuãíte (podle nátu-
ry). Ne tak na Per‰t˘nû. Zde má zmínûn˘
problém jednoduché fie‰ení – vezmete svou

Ïidli a prostû ji posunete o kousek jinam,
abyste vidûli. Pravda je, Ïe nûkdy Ïádné
posouvání nepomÛÏe, to kdyÏ sedíte vzadu
a je plno. V tom pfiípadû se mÛÏe stát, Ïe
spodní ãást plátna prostû neuvidíte, coÏ je
nepfiíjemné obzvlá‰È u filmÛ s titulky. Pak
musíte spoléhat na technickou nedokona-
lost zdej‰ího promítání, díky níÏ se obãas ti-
tulky odráÏejí i uprostfied plátna. Taková si-
tuace (totiÏ pln˘ sál) v‰ak zpravidla nastává
jen pfii mimofiádn˘ch akcích, napfi. festivalu
Jeden svût, jehoÏ ãást se na Per‰t˘nû ode-
hrává.  
Jestli se mi je‰tû stále nepodafiilo vás do ki-
na Per‰t˘n nalákat, dodávám, Ïe vstupné se
pohybuje okolo 90 Kã. To oproti vût‰inû
ostatních kin docela jde, ne?

ÚâETNICTVÍ a DANù
vyzvedávání podkladů u klienta

Novosuchdolská 23, Praha 6
Tel.: 723 363 355, 220 921 724

www.volny.cz/vas.ucetni/

● 1 MĚSÍC ZDARMA ●

JAZYKOVÉ KURZY V CENTRU PRAHY – 55 Kâ/h
INDIVIDUÁLNÍ A FIREMNÍ V¯UKA – 7 JAZYKÒ

KARLOVO NÁM. 30, PRAHA 2
222 230 050, 723 103 000, www.jazykovaagentura.cz

Poetická kavárna Obratník

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

■  ■  ■ ■  ■  ■N A  P R O C H Á Z K U ,  N A  V ¯ L E T

www.pangea-tea.cz
Tel: 222 245 894, fax: 224 211 507

www.pangea-tea.cz/produkce/cestopisy.html 
otevfieno: po-ãt 10:00–21:00, pá 10:00–22:00, 

so 11:30–22:00, ne-11:30–21:00
âajovna se probouzí ze zimního spánku 3.1. 2005

Velkoobchod s ãajem a kosmetikou 
s v˘taÏkem ze zeleného ãaje.

Pfiejeme Vám ‰Èastn˘ nov˘ rok 2005.
Pofiady zaãínají od 18.30 hod 

(není-li uvedeno jinak).
11. Út Chicago –  Jan Stûniãka
13. ât. S˘rie, Libanon, Jordánsko 

– Tomá‰ Radûj ·amil
18. Út. Irán – krásná zem, kam se nejezdí 

– Jifií Ulman
20. ât. Vlakem pfies Sibifi tam a zpátky 

– Bfietislav Tureãek
25. Út. Trinidad a Tobago – Pavel Fochler
27. ât. Sin-Èiang – Ivo Dokoupil

Besedy jsou doplnûny projekcí diapozitivÛ 
nebo videoprojekcí.

âajov˘ lístek na pfiedná‰ky a koncerty 
zahrnuje konviãku ãaje.

V˘stava fotografií autorské dvojice MOTANI
www.pangea-tea.cz/produkce/vystava.html

RÛÏová 8 Praha 1

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

nabízí VŠ s praxí.
Osobní přístup, nízké ceny.

Telefon 608 066 088

HLEDÁME 
v historickém centru Prahy (pû‰í zóna) 

prostor v pfiízemí
o velikosti 30–100 m2

vhodn˘ jako masáÏní salon.
Solidní jednání. Tel: 604 731 486

ÚKLID
domÛ, chodníkÛ, kanceláfií, bytÛ, objektÛ
po rekonstrukci, vyklízení, ãi‰tûní kober-
cÛ a dal‰í úklid spolehlivû zaji‰Èuje firma

CHRPA
tel.: 224 914 001, www.chrpauklid.cz 

teletext TV NOVA str.610/1

INTERNATIONAL SCHOOL
Na Pofiíãí 12, Praha 1 
(metro –Nám. Republiky, palác YMCA, 1. patro)

● SEMESTRÁLNÍ KURZY AJ A NJ (od 21.2.)
● Pfiípravn˘ kurz k MATURITù (od 24.1.-20.4. 05)
● ENGLISH FOR SENIORS
● P¤ÍPRAVA FCE, CAE, CPE
● ENGLISH AT WORK
Tel., Fax 224812821, 777131167

ITS

Strahovsk˘m nádvofiím, a potom vpravo
AÈ jiÏ vystoupáte z Úvozu kolem panoramatické vyhlídky na Prahu, nebo vejdete kolem
sv. Rocha od Dlabaãova, ãi vybûhnete schody z Pohofielce, za branou strahovského
areálu se ocitnete na uzavfieném nádvofií, pfied vchodem do klá‰terních budov. B˘vají
zde dosti neobvyklé v˘stavy, jejichÏ náplÀ dává tu‰it, kdoÏe stojí za jejich zrodem: Pa-
mátník národního písemnictví. 

V souãasné dobû jsou zde hned dvû. V malé v˘stavní síni si do 16. ledna nejen milovníci lite-
ratury mohou pfiipomenout, Ïe pfied 120 lety se narodil Richard Weiner, ãesk˘ prozaik a bás-
ník, v jehoÏ próze i poezii se odráÏí bezmoc a rozpolcenost ãlovûka vykolejeného válkou. O t˘-
den pozdûji konãí v˘stava s názvem Jaroslav Andûl – Poznamenání cest K. H. Máchy,
instalovaná v Románsk˘ch sálech Strahovského klá‰tera. Otevfieno je dennû mimo pondûlí
od 9 do 17 s hodinovou polední pfiestávkou. Literární náplÀ pfiedná‰ek a dal‰ích pofiadÛ je ur-
ãena dospûl˘m, studentÛm i dûtem. Vstupné ãiní 20 Kã, dûti do 15 let platí 10 Kã. Aby infor-
mace byla úplná, k Památníku patfií dal‰í objekty. Letohrádek Hvûzda je v zimû uzavfien, za
poznáním se v‰ak mÛÏete vydat i mimo Prahu. V Chrudimi na vás ãeká Kabinet ex libris, na
zámku Staré Hrady u Libánû mÛÏete zajít do Studovny literárního archivu, nav‰tívit pracovny
Eli‰ky Krásnohorské, Aloise Jiráska a Jaroslava Vrchlického.  Wi

¤ 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  

www.its-jazyky.cz

KOSTEL SV. ·IMONA A JUDY
13. 1. – 4. koncert cyklu Obrazy, 
hudba, poezie – 19:30 hodin
Afflatus Quintet
W. A. Mozart: Kouzelná flétna 
– pfiedehra
A. Rejcha – Grand Quintetto f moll
J. P. Rameau: Symphonies et Danses
D. Milhaud: Krb krále René
E. Bozza: Variations sur un theme libre

25. 1. – 4. koncert cyklu 
Stará hudba – 19:30 hodin
K. Mertens – bas
J. de Winne – barokní flétna
S. Ad El –  kladívkov˘ klavír
T. Fritzsch  – violoncello
J. Haydn: Skotské písnû, Tria pro flét-
nu, klavír a violoncello

Symfonick˘ 
orchestr 

hl. m. Prahy FOK
Pokladna otevfiena po – pá 10–18 h, 
tel. 222 002 336, fax 222 322 501,

www.fok.cz

■ 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.

■ LEVNù DUBOVÉ PODLAHY A ST¤E·NÍ 
OKNA. Tel: 602 653 294. 

■ 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.

■ 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.

âESK¯ 
KALENDÁ¤ 2005 

JE·Tù V PRODEJI!
180 stránek pln˘ch moudrého ãtení 

v oblíbené publikaci
V jubilejním, desátém kalendáfii najdete: 
● v˘roãí osobností a událostí ãesk˘ch 
dûjin ● ãeské písniãky, ver‰e na‰ich nej-
vût‰ích básníkÛ ● milé ãtení o pfiírodû 
a zvífiatech ● kfiíÏovky, recepty ● krásné
Mánesovy a Al‰ovy ilustrace

Cena 129 Kã + po‰tovné. 
Kalendáfi objednávejte na adrese redakce:

âESK¯ DIALOG, Legerova 61,
120 00  Praha 2, tel: 224 941 149

e-mail: strizovska@seznam.cz
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MEZINÁRODNÍ 
âESK¯ KLUB
ve spolupráci 
s Lidovou 
univerzitou 
Mûstské knihovny 
pofiádá 
cyklus besed 
HOVORY BEZ HRANIC.  

Tématem je vÏdy pfiekraãování hranic
ve v‰ech smyslech toho slova, úãastní-
ky besed jsou zajímaví âe‰i – osobnos-
ti domácí, ale i Ïijící mimo âR.  

V pátek 27. 1. od 17:00 bude hostem 
v˘znamn˘ cellista Jifií Ho‰ek, zakla-
datel a organizátor známého hudeb-
ního festivalu ÎiÏkovsk˘ podzim.
Tématem besedy je VáÏná hudba roz-
váÏnû i neváÏnû, zazní ukázky z reper-
toáru pro violoncello.

Besedy se konají vÏdy v Malém sále
Mûstské knihovny, Mariánské nám.,
Praha 1. Vstup 20 Kã

PraÏské komorní divadlo se i v leto‰ní sezonû drÏí svého vytyãeného smûru

Hry souãasné nejen datem svého narození
Svou tfietí sezonu zaãalo letos PraÏské komorní divadlo v divadle Komedie, a kdo sleduje jeho v˘voj, uÏ má pravdûpodobnû jis-
tou pfiedstavu, jak a kam má namífieno. A nemá toho za sebou málo, vÏdyÈ jen v sezonû uplynulé uvedlo jedenáct premiér, v té
leto‰ní jich plánuje sedm.

„Za zásadní povaÏuji postupn˘ vznik ustá-
leného kolektivu spolupracovníkÛ,“ vysvût-
luje Du‰an D. Pafiízek. Jistou „prvotní he-
reckou nezfietelnost“, která moÏná zájem
divákÛ trochu odrazovala, uÏ divadlo pfie-
konalo a dnes uÏ jsou zfiejmé nûkteré jeho
stálice, a jde o jména mnohdy zvuãná –
Karel Roden, Alois ·vehlík, Karel Dobr˘,
Roman Zach a mnozí dal‰í. Také Daniela
Koláfiová, Vanda Hybnerová a Sa‰a Ra‰i-
lov patfií k PraÏskému komornímu divadlu,
nejnovûji se v‰ichni tfii setkali pod reÏisér-
sk˘m vedením Arno‰ta Goldflama ve hfie
Thomase Bernharda U cíle. Daniela Kolá-
fiová se stateãnû ujala nároãné role Matky,
kterou odehrála s velk˘m nasazením, pfie-
stoÏe, jak se sama vyjádfiila, tato postava
nemá její sympatie. I kdyÏ je hra v podstatû
témûfi monologem, má své napûtí a spád,
a to jistû mimo jiné díky dobré práci reÏisé-
ra a hercÛ. Inscenace vznikala za jejich
tvÛrãí spolupráce, nemûla dopfiedu Ïádn˘
pevn˘ dramaturgick˘ plán. „Je to typick˘
Bernhard,“ charakterizuje hru Arno‰t Gold-

flam, „sarkastick˘, ironick˘, protivn˘, málo-
kdy laskav˘… to mi velmi vyhovuje,“ dodá-
vá s úsmûvem.

Souãasné divadlo, 
souãasná tematika 

Dal‰ím nov˘m titulem je hra Klára S. od
pfiední rakouské spisovatelky Elfriede Jeli-
nekové. Du‰an D. Pafiízek vyjádfiil politová-
ní nad tím, Ïe ãeská vefiejnost tuto osob-
nost svûtového formátu je‰tû nezná.
PrÛkopnické rozhodnutí uvést hru E. Jeli-
nekové v ãeské premiéfie se ukázalo jako
správné, vÏdyÈ krátce po zvefiejnûní dra-
maturgického plánu divadla byla Jelineko-
vá ocenûna Nobelovou cenou za literaturu.
Klára S., jejíÏ premiéra probûhla v prosinci,
bude v mnohém navazovat na Bernharda,
svou nesmifiitelností a kontroverzností,
a divadlo tak zÛstane u her spí‰e zneklid-
Àujících. 
Inspiraci v klasick˘ch textech a tématech na-
chází Zdenek Plach˘ a Jifií ·imáãek ve své
pÛvodní dramatizaci na motivy Dickensova

Olivera Twista i David Jafiab a Petr Haas
v m˘tu o svatém Grálu, premiéra obou in-
scenací je plánována na jaro pfií‰tího roku.
Jako jeden ze zásadních divadelních textÛ
20. století se inscenaãní t˘m Jan Nebesk˘ –
Katefiina ·avlíková rozhodl zrealizovat Víru,
lásku a nadûji îdena von Horvátha. Ani
u zb˘vajících tfií titulÛ se PraÏské komorní di-
vadlo nevzdává poÏadavku ãeské premiéry.
Hru souãasného amerického autora mladé
generace Neila Labuta s názvem Bash bude
reÏírovat mladá Natália Deáková, která ab-
solvovala DAMU úspû‰nou reÏií PolaroidÛ
Marka Ravenhilla. Souãasného nûmeckého
dramatika Rolanda Schimmelpfenniga uÏ
ãe‰tí diváci znají z jeho hry Push-up, která
sklízí ohlasy v podání divadla Na Zábradlí.
PraÏské komorní divadlo uvede závûrem se-
zony jeho Pfiedtím/ Potom. „V‰echny zvole-
né texty splÀují kritéria, která jsme si vytyãili,“
vysvûtluje David Jafiab. „Jsou ryze souãas-
né, vyjadfiují se k souãasné situaci, budou
uvedeny v ãeské, nûkdy i svûtové premiéfie.“

Leona Hornová

■  ■  ■ ■  ■  ■P O ¤ A D Y P R O S E N I O R Y
Malostranská beseda, Malostranské nám. 21, Praha 1
12. 1. Pfiijde vás pobavit „Old mens swing“.
19. 1. Setkání s Jifiím Vejvodou

Vycházky pro seniory za ztajenou historií Prahy
8. 1. Foerstrovské blahovûti z Chudobic – Sraz ve 13:45 hod. na nároÏí Opletalovy ulice

a Václavského námûstí
22 . 1. Vazby sv. Ant. Podlahy k rodné ãtvrti – Sraz ve 13:45 hod. na Betlémském námûstí

5. 2. Nová bizarerie zkazek kol Rudolfa II.– Sraz ve 13:45 hod. u po‰ty na III. hradním
nádvofií Zmûna programu je vyhrazena.

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ
10. ledna (ãeská premiéra)
David Eldridge
POD MODR¯M NEBEM 
(Under the Blue Sky)
Hra o rozdílu mezi láskou a pfiátelstvím,
o tom, jak je slastné b˘t poslouchán a vysly-
‰en, a také o tom, Ïe i uãitelé si nûkdy neví
rady. David Eldridge (1974) je souãasn˘ skot-
sk˘ dramatik. Hra Pod modr˘m nebem mûla
premiéru v roce 2002 v Theatre Upstairs
v Lond˘nû a v této souvislosti o autorovi na-
psali: „Originální mlad˘ hlas, kter˘ udûlal 
úspû‰n˘ krok od pfiíslibÛ k naplnûní.“
ReÏie: Michal Doãekal, pfieklad: Petr Onufer,

dramaturgie: Ivana Slámová, scéna: David
Marek, kost˘my: Katarína Hollá, hrají: Ela
Lehotská, David ·vehlík, Magdaléna Sidono-
vá, Igor Chmela, Jana Preissová, Igor Bare‰.

DIVADLO V DLOUHÉ 
15. ledna
Jacques Prévert – Jifií Bulis – Jan Borna
KABARET PRÉVERT-BULIS
v 19 hodin v divadelní kavárnû
Divadelní setkání svûtového velikána poezie
s ãesk˘m velikánem ‰ansonu. PÛvodním mo-
tivem vzniku inscenace byla touha pfiiblíÏit
praÏskému publiku tvorbu Jifiího Bulise, jehoÏ
práce je spojena pfiedev‰ím s brnûnsk˘m Ha-

Divadlem. Setkání tohoto velikána ‰ansonu
se svûtov˘m velikánem poezie Jacquesem
Prévertem je moÏné právû jen v divadle a my
se vás pokusíme pfiesvûdãit, Ïe Prévertova
minidramata, pohádky a básniãky a Bulisovy
‰ansony k sobû prostû patfií. V novém titulu
pokraãuje kabaretní linie Divadla v Dlouhé,
vycházející z v˘jimeãn˘ch schopností soubo-
ru, jehoÏ ãlenové zpívají a hrají na fiadu hu-
debních nástrojÛ a zároveÀ jsou schopni hu-
moru v blízkém kontaktu s diváky.
Scénáfi a reÏie: Jan Borna, v˘prava: Jaro-
slav Milfajt, hrají: Jan Vondráãek, Martin 
Velik˘, Martin Matejka, Pavel Tesafi, âenûk
Koliá‰, Milan Potoãek, Tomá‰ Rejholec, Mi-
chaela DoleÏalová, Lenka Veliká, Ivana Lo-
kajová, Katefiina Jirãíková.

DIVADELNÍ PREMIÉRY V LEDNU

NEJPRODÁVANùJ· Í  T I TULY  V  PALÁC I  NEOLUXOR
Nejvût‰í PALÁC KNIHY ve stfiední Evropû – NEOLUXOR najdete na Václavském námûstí
41. Knihy snad v‰ech nakladatelství a tematik si mÛÏete volnû prohlédnout, koupit i nechat
dárkovû zabalit. Navíc témûfi kaÏd˘ den jsou zde autogramiády a kfity nov˘ch knih.

Ke stále nejprodávanûj‰ím knihám patfií a my je nabízíme:

● Václav VùTVIâKA „Moje vzpomínková dobrá jitra“. Znám˘ biolog
zde soustfiedil svá dal‰í povídání z ranního pofiadu âeského rozhlasu
– Dobrá jitra. Stejnû jako první kníÏka „Moje kvûtinová dobrá jitra“
i tato pfiiná‰í spoustu zajímav˘ch pohledÛ na ãeskou krajinu, její lidi,
vûci a kvûtiny.

● Robert FULGHUM „Tfietí pfiání“. Román populárního autora zachy-
cuje osudy tajemné Ameriãanky Alice, svûtobûÏníka Ameriãana Ma-
xe a rodilého ¤eka Alexe. Román odehrávající se nejen na Krétû,
v Oxfordu na vodních kanálech, bude jistû pfiíjemnou ãetbou jako je-
ho pfiede‰lé knihy.

● Dan BROWN „·ifra mistra Leonarda“. Autor románu „Andûlé a dé-
moni“ pfiedkládá nov˘ román o vraÏedné záhadû ukryté v nejslavnûj‰ím obrazu v‰ech
dob… Pfiipomeneme si díla geniálního Leonarda da Vinci, budeme vtaÏeni do PafiíÏe
s opu‰tûn˘mi chodbami Louvru a poznáme biblické tajemství svatého grálu.

Z pozvánek na lednové autogramiády vybíráme:
● V pondûlí 10. ledna Petr HORA–HO¤EJ· autor „Toulek ãeskou minulostí“ a ZdeÀka

LORENCOVÁ s kytarou.
● V pátek 21. ledna Zdenûk THOMA  s knihami o japonsk˘ch zahradách a ãaji.
● V úter˘ 25. ledna „Nejen bonmoty a citáty“ – Hosté: Radim UZEL, Jifií ÎÁâEK, 

Rudolf K¤ESËAN, Franti‰ek NOVOTN¯ a Jan VOD≈ANSK .̄ Zahraje a zazpívá 
Josef FOUSEK.

PALÁC KNIH NEOLUXOR, Václavské námûstí 41, tel.: 221 111 367

Více informací najdete na www.neoluxor.cz

Náprava mravÛ 
Alkohol, tabák, prodejná láska... Ani v baroku se holdování pozemsk˘m rozko‰ím ne-
sluãovalo s ctnostnû a spofiádanû veden˘m Ïivotem. Ve v˘tvarné sféfie se náprava
‰patn˘ch mravÛ stala posláním malífisk˘ch ÏánrÛ s mravoliãn˘m charakterem. Îánro-
v˘mi námûty v ãeském barokním umûní se badatelsky dosud nikdo nezab˘val. V tomto
smyslu objevná je v˘stava, kterou uspofiádala Národní galerie v Klá‰tefie sv. Jifií.  Otev-
fiena je do 24. dubna 2005.

Îánry, i kdyÏ v malé mífie, nalezneme také
v tvorbû Petra Brandla. JestliÏe mistr ãeské-
ho barokního umûní zÛstává v na‰em povû-
domí pfiedev‰ím v˘znamn˘m portrétistou
a malífiem nádhern˘ch monumentálních plá-
ten pro církevní interiéry, vystaven˘ soubor
obrazÛ nabízí pohled do ménû známé oblas-
ti jeho tvorby. Zab˘vá se v ní svûtsk˘mi ná-
mûty, morálkou a lidsk˘mi slabostmi, jak je
patrné i z názvu v˘stavy: Petr Brandl – malífi
nefiestí pozemsk˘ch.
Charaktery postav Brandlov˘ch pláten ne-
jsou nadpozemsky dokonalé. Naopak. Malífi
zobrazuje právû to, ãeho se má dobr˘ kfies-
Èan vyvarovat. Do sv˘ch obrazÛ vkládá jistû
i své pocity a zku‰enosti ãlovûka Ïijícího bo-
hémsk˘m Ïivotem. V jeho postavách se ob-
jevují ustálené ikonografické typy, jaké vidí-
me na plátnech holandsk˘ch mistrÛ, u nichÏ
se Brandl inspiroval. Ve vystavené kolekci se
s nimi setkáme pod názvy: Kufiák, Boháã,
Chuìas, Nerovn˘ pár u notáfie, Mastiãkáfi,
Vesel˘ pár, Lékafi s baÀkou. Jejich autory jsou vedle Petra Brandla dal‰í malífii z jeho okruhu
a holand‰tí mistfii. Snad jen u Brandlov˘ch protûj‰kov˘ch obrazÛ U felãara a U mastiãkáfiky
nena‰li odborníci kompoziãní a ikonografickou návaznost. V˘jevy, v nichÏ vystupují obyãejní li-
dé se sv˘mi nefiestmi a ve v‰edních situacích, pÛsobí jako momentky z kaÏdodenního Ïivota.
„Hlub‰í pohled prozradí promy‰lenû vykonstruovanou kompozici a sloÏitou symboliku,“ uvádí
autorka v˘stavy Mgr. Andrea Rousová. „Zdroje inspirace Ïánrové malby lze nalézt i v dobo-
vém divadle a literatufie, zejména v kramáfisk˘ch písních nebo v selsk˘ch pfiedstaveních...V˘-
klad symbolÛ je proto mnohdy obtíÏn˘.“ Pfiesto lze napfiíklad v dal‰í dvojici protûj‰kov˘ch ob-
razÛ MuÏ s d˘mkou a Dívka s ãí‰í vysledovat vedle ilustrace pijácké a kufiácké rozko‰e také
alegorii ãichu a chuti, obohacenou o erotické symboly. 
Speciálnû pro tuto v˘stavu bylo restaurováno ‰est pláten, z nichÏ lze snad za nejv˘znaãnûj‰í
oznaãit BrandlÛv obraz z roku 1730 U felãara, tedy na téma, které umûlec ztvárnil jiÏ v roce
1719. Zajímavá fotodokumentace na pfiipojeném tablu seznamuje s postupem restaurování.
V závûru bych ráda pfiipomnûla obraz, kter˘ celou v˘stavu uvádí. Gesto Poãítání na prstech
na vlastní malífiovû podobiznû z období let 1722–25 vysvûtlují odborníci jako naráÏku na
Brandlovy ne‰Èastné investice. Jeho podnikatelské snahy o obnovení dÛlní ãinnosti, aÈ jiÏ zla-
ta v Jílovém, nebo pozdûji kutnohorského stfiíbra, skonãily vÏdy s katastrofálním v˘sledkem.  
PfiestoÏe v nejbliÏ‰ích pûti aÏ deseti letech Národní galerie soubornou v˘stavu nechystá, stá-
le nám zÛstává ná‰ „star˘ znám˘“ Petr Brandl, malífi portrétÛ a náboÏensk˘ch v˘jevÛ, v expo-
zici barokního umûní Klá‰tera sv. Jifií. Ti‰e tam ãeká celá ta nádhera: Návrat ztraceného syna,
Lot a jeho dcery, Jácob s Josefov˘m zkrvaven˘m rouchem, Archandûl Gabriel a Panna Maria
ze Zvûstování, Kající se Máfií Magdaléna, Uzdravení slepého Tobiá‰e i Sen proroka Eliá‰e, ta-
ké Simeon s JeÏí‰kem, Svatí Pavel i Petr, podobizny ‰lechticÛ, star‰ího muÏe a mladého mu-
Ïe i autoportrét a je‰tû dal‰í a dal‰í. Krása. StáÀa Wildová

V prudkém kulturním ruchu a nelítostném hodnocení ãasu se v poslední dobû ãasto setkáváme s naléhavou otáz-
kou, zda opera má ‰anci obstát jako svébytn˘ Ïánr v moderních promûnách umûní. O budoucích osudech a aktuální
existenci operních scén uvaÏují nejen odborníci, ale i zaujaté kruhy operního publika. 

Defilé ãesk˘ch operních scén v Praze

âásteãnou odpovûì na tyto problémy chce dát 7. festival
hudebního divadla 2005, kter˘ uspofiádá na‰e metropole od
7. 1. do 5. 3. 2005 v Národním divadle a pfiidruÏen˘ch praÏ-
sk˘ch scénách. Iniciátorem a pofiadatelem této celostátní
pfiehlídky je Jednota hudebního divadla. S její pomocí probí-
há uÏ nûkolik let snaha o rozvoj a regeneraci ãeského hu-
debního divadelnictví, jehoÏ provozní a interpretaãní pod-
mínky se neustále ztûÏují. Festival Opera 2005 se koná
v dvoulet˘ch intervalech pod zá‰titou nejvy‰‰ích institucí
a s podporou hlavního mûsta Prahy. Jeho fieditelka Mgr.
Lenka ·aldová, která nedávno dokonãila odbornou stáÏ
v Berlínû, informovala o podrobnostech v˘znamného umû-
leckého setkání v Praze, které nabídne PraÏanÛm jedineãné
záÏitky. 
Festival hudebního divadla probûhne v lednu a únoru o ví-
kendov˘ch dnech, pfieváÏnû na scénách ND jako ‰iroce pfií-
stupná akce. Má zmapovat ãinnost v‰ech profesionálních
operních scén (je jich deset) v âeské republice a posoudit

jejich úroveÀ a umûleckou práci. Celkem tu bude defilovat
ãtrnáct kompletních souborÛ v inscenacích, jeÏ si samy zvo-
lily k praÏskému provedení. Pfiehlídka má nesoutûÏní cha-
rakter, soubory a jednotlivci obdrÏí pouze nûkolik symbolic-
k˘ch ãestn˘ch cen za mimofiádné umûlecké v˘kony. Závûr
festivalové pfiehlídky bude vûnován odborné konferenci
s protagonisty, kritiky, tvÛrci inscenací a s publikem o pod-
mínkách pro ãinnost operních souborÛ. 
Festival Opera 2005 slibuje fiadu v˘jimeãn˘ch záÏitkÛ.
Zhlédneme neznámá nebo zfiídka uvádûná operní díla, se-
známíme se s nov˘mi generacemi sólistÛ a tûch, kdoÏ usilu-
jí o prÛkopnickou práci pfii nastudování operních dûl, napfi.
âajkovského Jolanty, Novákovy Lucerny, Grétryho opery
Dva lakomci nebo Sallieriho Falstaffa. Inscenace budou do-
provázeny besedami s úãinkujícími, sólisty, ukázkami insce-
nací v televizi a odborn˘mi semináfii. ·iroká úãast obecen-
stva za lidové ceny umoÏní ojedinûlé záÏitky v této tvÛrãí
oblasti. Jifií Vitula

Hudba PraÏského hradu ve ·panûlském sále
Korunovace Karla VI., nejvût‰í politická a spoleãenská událost Zemí koruny âeské
v první polovinû 18. století, se stala inspirací pro vznik fiady hudebních dûl. 

Pfii této pfiíleÏitosti bylo v Klementinu provedeno oratorium Jana Dismase Zelenky Sub
olea pacis et palma virtutis. PraÏané jiÏ mûli moÏnost se v nedávné dobû seznámit s dí-
lem, které je povaÏováno za nejv˘znamnûj‰í skladbu té doby, nejnovûj‰í nastudování pro-
vede 16.1. v 16.30 hodin soubor Musica Florea a chlapeck˘ sbor Boni Pueri. Ke koruno-
vaci Leopolda II. objednali ãe‰tí stavové u Mozarta operu Titus. V˘bûr scén zazní na
dal‰ím koncertu hradního cyklu, 6.2. v 19.30 hod. Úãinkují PraÏská komorní filharmonie,
PraÏsk˘ komorní sbor, diriguje Jifií Bûlohlávek. Sólisty veãera jsou Dagmar Pecková, To-
má‰ âern˘, Louise Hudson, Anna Wierzbicka, Jana S˘korová a Zdenûk Plech. wi

Doteky hudby a poezie – leden 
Festival snoubící pfieváÏnû moderní komorní hudbu s mluven˘m slovem, o nûmÏ jsme
se zmiÀovali v minulém vydání, se pfiehoupl do druhé poloviny.  Listy Prahy 1, jako je-
den z mediálních partnerÛ ‰estého roãníku, vám pfiiná‰ejí pfiehled lednov˘ch koncertÛ.
V‰echny se uskuteãní v sále galerie Lichten‰tejnského paláce, budova HAMU, na Malé
Stranû. Zaãátky jsou stanoveny na 19:30.

V lednové ãásti pfiipravil Jifií Riedlbauch, dra-
maturg festivalu, ãtyfii obsahovû rÛzné veãery. 
Ve v‰ech pfiípadech jde o spojení v˘konu ko-
morního tûlesa s recitátory – herci, ktefií spo-
lupracují s pofiadateli festivalu jiÏ nûkolikát˘
rok. Lze tedy tvrdit, Ïe jde o vyzkou‰enou
souhru hereck˘ch osobností s hudebním
Ïánrem. Schopnost interpretovat mluvené
slovo na hudbu – aÈ jiÏ jde o klasick˘ útvar
melodramatu nebo jakoukoli jinou interpreta-
ci, klade na herce velké nároky, pokud jde
o vcítûní se do rytmu, schopnost hudbu ne
pfiekfiiãet, ale b˘t dobfie sly‰en, a mnoho dal-
‰ích, laikovi skryt˘ch úskalí. Na divákovi je,
aby posoudil v˘sledek, a tím vyfikl ortel nad
dal‰ími roãníky festivalu. Podle prosincov˘ch
vyprodan˘ch koncertÛ se jeví budoucnost
DotekÛ hudby a poezie velmi dobfie.  

4. 1. – Jako zázrakem…
Gran Duetto Concertante (M. Klaus – ky-
tara, J. Riedlbauch – flétna), recitace Ta-
Èjána Medvecká – Poezie a próza francouz-
sk˘ch básníkÛ (Verlaine, Baudelaire,
Prévert, Zpûvy sladké Francie) a hudba
skladatelÛ pÛsobících v PafiíÏi (Rameau, Mo-
zart, Ibert, Franck, Falla, Carulli, Fauré, De-
bussy, Rodrigo, Rossini).

7. 1. Apollón kvartet, Martina Merunková
– klavír, Collegium 2001, recitace Rudolf
Kvíz 
Poezie L. VaÀka a L. Jeníka ze sbírek Podo-
bizna zajíce a V‰enáprava, hudba Dou‰a,
Trojan, Laburda, Janáãek. 

10. 1. Taková je láska
Koncert z cyklu Ode‰li pfiedãasnû 

Smetanovo trio, ver‰e Karel Kfiepelka
a Josef Kainar, recitace Veronika Riedl-
bauchová a Vûra Galatíková, hudba Suk,
Janáãek, MartinÛ, Matys, Smetana. 

19. 1. – Pí‰i vám, Karino 
Koncert z cyklu Ode‰li pfiedãasnû 
Jaroslav ·onsk˘ – housle (·védsko), 
Patrícia Bretas – klavír (Brazílie), 
recitace Jifií ·tûpniãka
Elegie Jifiího Ortena, hudba Kvûch, Villa-
Lobos, Sluka, MartinÛ, Dvofiák. 

Jifií Orten – Sedmá elegie 
... Pí‰i vám, Karino, a nevím, zda jste Ïiva,
zda nejste nyní tam, kde se uÏ netouÏívá,
zda neskonãil vá‰ nebezpeãn˘ vûk.

Tak mlád, tak krutû mlád a zral˘ ponejprve,
smûji se do krve a pláãi kapky krve,
a Bohem opu‰tûn a Boha opustiv,
pí‰i vám, Karino, a nevím, zda jsem Ïiv... 

Patrícia Bretas Jaroslav ·onsk˘

Katarína Jorda Kramoli‰ová v titulní roli Belliniho Normy
(Slezské divadlo Opava)



Nevíte kam s vánočními ozdobami?
Ježíšek vám nadělil kolo - a teď kam s ním?
Bojíte se uložit sportovní vybavení do sklepa?

Máme pro vás chytré skladovací řešení!

City Self-Storage

BYDLENÍ PRO VAŠE VĚCI

www.cityselfstorage.com

Pankrác: pankrac@cityselfstorage.com

800 10 44 44

Holešovice: holesovice@cityselfstorage.com

800 10 10 02

!!! NABÍDKA Přineste tento inzerát a dostanete první měsíc zdarma.

VÁŠ BEZPEČNÝ SKLEP 

leden 2005

Za jeho nenápadn˘m nevelk˘m prÛãelím se
skr˘vá pfiekvapivû rozlehl˘, ãlenit˘ areál, je-
hoÏ souãástí je proslulá terasová zahrada se
salou terrenou, voliérou a glorietem. Zahra-
da vznikla v l. 1716–1720 podle návrhu ar-
chitekta F. M. KaÀky, sochafisky ji vyzdobil
M. B. Braun, malífisky V. V. Reiner. Pfiedsta-
vuje skuteãn˘ skvost barokní zahradní archi-
tektury, a pokud jste ji je‰tû nenav‰tívili, mu-
síte to rozhodnû napravit.
V l. 1993–1998 do‰lo k její nároãné rekon-
strukci a náv‰tûvníci mohou kromû vlastní
zahrady obdivovat i mimofiádnou vyhlídku na
chrám sv. Mikulá‰e, Malou Stranu ãi Staré
Mûsto, která je podle mnoh˘ch právû odtud
nejkrásnûj‰í. 
PfiipomeÀme také, Ïe palác vznikl na místû
dvou renesaãních domÛ, z nichÏ jeden získal
v r. 1619 znám˘ hudební skladatel a také ce-
stovatel Kry‰tof Harant z PolÏic a BezdruÏic,
popraven˘ v roce 1621 na Staromûstském
námûstí. Po r. 1631 se domy staly majetkem
prastarého ãeského rodu VrtbÛ a do‰lo k je-
jich palácové pfiestavbû.
Na prÛãelí paláce byla v roce 1969 osazena
pamûtní deska od V. Vokálka, která pfiipomí-
ná, Ïe „v tomto domû Ïil a tvofiil v l. 1886–
1889 Mikolá‰ Ale‰, jeden z nejvût‰ích ães-
k˘ch malífiÛ“. Ale‰ pocházel z rodiny mirotic-
kého písafie. V prácheÀském kraji strávil
17 let a lidové prostfiedí i místní písmácká
vzdûlanost ho ovlivnily lidsky i umûlecky. V le-
tech 1869–1876 studoval na praÏské malífi-
ské akademii, kterou opustil po tzv. Woltman-

novû aféfie. Byl jedním z iniciátorÛ student-
ského protestu proti pfiedná‰ce nûmeckého
profesora, která popírala pÛvodnost ãeského
umûní a vyslouÏil si ãtyfidenní vûzení.
Do roku 1879 pak pob˘val v Suchdole u Pra-
hy u pfiítele a pfiíznivce Alexandra Brandeise,
pro nûhoÏ vytvofiil fiadu obrazÛ a kreseb.
Spolu s Franti‰kem Îení‰kem uspûl v soutû-
Ïi na v˘zdobu foyer Národního divadla. Pfie-
dev‰ím cyklus ãtrnácti lunet „Vlast“ pfiinesl
Al‰ovi vefiejné uznání, ale také velké zkla-
mání. Pfiedlohy byly z oficiálních míst kritizo-
vány a odborná porota mu dokonce vzala
moÏnost vlastní malífiské realizace. A tak
i kdyÏ Ale‰ proÏíval osobnû ‰Èastné období
po sÀatku s Marinou Kailovou, nepfiíznivé
okolnosti jeho tvorby zpÛsobily, Ïe po roce
1884 skonãil s malbou. Nadále se vûnuje jen
kresbû a jeho ilustrace dûl Havlíãkov˘ch,
âelakovského, RukopisÛ královédvorského
a zelenohorského, románÛ a povídek Raiso-
v˘ch, Jiráskov˘ch, Arbesov˘ch a Tfiebízské-
ho znamenají prÛkopnické dílo pro ãeskou
knihu. Jeho charakteristické kresby motivÛ
z ãesk˘ch dûjin, lidov˘ch písní i obrázky z ãí-
tanek a slabikáfiÛ nás provázejí od dûtství.
PfiipomeÀme je‰tû Al‰ovy pfiedlohy pro fres-
kovou a sgrafitovou v˘zdobu domÛ, zvlá‰tû
v Praze a Plzni.
KdyÏ v r. 1913 ve vûku 61 let zemfiel, na 
vy‰ehradském hfibitovû se s ním rozlouãil 
sochafi Stanislav Sucharda slovy: „Buì sbo-
hem, Al‰i, ty nejmlad‰í, nejkrásnûj‰í, nejumû-
leãtûj‰í srdce âech.“ es

Toulky za pamûtihodnostmi Prahy 1

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

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

STROJNÍ âI·TùNÍ KANALIZACEPfii pfiedloÏení 

tohoto kuponu 

sleva na práce 

3 %

✱ POZOR – zákon platí jiÏ od 1. ledna 2005

Zafiídíme v‰e od stavebního povolení aÏ po kolaudaci.

Pfiejeme hodnû ‰tûstí a úspûchÛ v novém roce 2005

OâKOVACÍ ST¤EDISKO !!!
Nuselská poliklinika

Táborská 325/57, Praha 4
607 909 496

LISTY PRAHY 1 – INZERCE
tel.: 257 533 280 ● fax: 257 533 281

e-mail: jalna@jalna.cz
www.jalna.cz

3 kusy za 249 Kã

blízko Václavského nám.
Otevírací doba:  po-pá 7.00-22.00

so-ne 10.00-20.00tel.: 296 230 215

na vybrané kusy

Dne‰ní putování nás zavede do Karmelitské ulice na Malé Stranû, na jejímÏ konci, pfii
ústí TrÏi‰tû, stojí Vrtbovsk˘ palác oznaãen˘ ãíslem 373/25.

Hospodáfiská komora hl. m. Prahy, nám. Franze Kafky 7, 
110 00 Praha 1, tefefon: 224818197
Bezplatná Právní poradna pro podnikatele funguje od listopadu.
Je zfiízena v prostorách Hospodáfiské komory hl. m. Prahy. 
Poradna vznikla v rámci projektu Pomáhejme sami sobû ve spolu-
práci renomované advokátní kanceláfie JUDr. Franti‰ka Gebauera
(která je jedním z ãlenÛ HKP) a Hospodáfiské komory hl. m. Prahy.
Úkolem poradny je pomoci podnikatelÛm v základní orientaci
v ãesk˘ch i evropsk˘ch právních pfiedpisech.
KaÏdou lichou stfiedu v mûsíci od 14:30 do 16:30 hodin tak mohou
praÏ‰tí podnikatelé na adrese Námûstí Franze Kafky 7, Praha 1,
získat zcela zdarma radu právníka. 

Smyslem Právní poradny je zejména:
● usnadnit podnikatelÛm orientaci v právních pfiedpisech
● poskytnout prvotní informace o zpÛsobech uplatnûní práva

v rámci zákonn˘ch lhÛt
● poskytnout drobné právní rady pfii aplikaci závazkov˘ch 

právních vztahÛ
● poskytnout drobné právní rady pfii fie‰ení právních sporÛ

Podnikatelé se mohou na Právní poradnu obrátit pfii fie‰ení právního
problému spadajících do okruhu v‰ech právních odvûtví, zejména pak:
● obchodního práva ● obãanského práva ● pracovního práva
● správního práva ● trestního práva

Pro efektivnûj‰í formu uspokojení dotazu si mohou zájemci
o právní poradenství svoji náv‰tûvu domluvit pfiedem na tel. ã.
224 818 197. 

Poradna pro podnikatele



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.

8. 1. KosmonautÛv poslední vzkaz Ïenû,
kterou kdysi, v b˘valém Sovûtském
svazu, miloval 

9. 1. Pod modr˘m nebem 
– vefiejná generálka – 11:00

10. 1. Pod modr˘m nebem – I. premiéra
12. 1. Pod modr˘m nebem – II. premiéra 
13. 1. Gazdina roba 
14. 1. Ivanov 
15. 1. vãas milovat vãas umírat 
16. 1. Perfect Days 
17. 1. Ivanov 
18. 1. Pod modr˘m nebem 
21. 1. vãas milovat vãas umírat 
22. 1. Z cizoty 
23. 1. Pod modr˘m nebem 
25. 1. Afterplay 
26. 1. Perfect Days 
27. 1. Str˘ãek VáÀa 
28. 1. Ivanov – pro ‰koly – 11:00
29. 1. Perfect Days 
31. 1. Str˘ãek VáÀa – pro ‰koly – 11:00

Studio DAMÚZA
11. 1. Hromádkáfii – 20:00
30. 1. Stript˘z – 20:00
Pfiedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.
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Pokladna otevfiena: 
po – so 11:00–19:00
Tel. 224 215 943, 
e-mail:
divadlo.abc@ecn.cz,
www.divadloabc.cz.

8., 10., 11. 1. Mezinárodní t˘den tance 
/ Balet Praha – 19:30

12. 1. Mír jejich du‰i – 20:00
14. 1. Tfiíkrálové setkání s J. Du‰kem 

a tfiemi mu‰ket˘ry
17. 1. Tfii muÏi ve ãlunu a pes
18. 1. Frederick 
20. 1. Mam‘zelle Nitouche
21. 1. Veãer tfiíkrálov˘ 
22. 1. Frederick – 17:00
24. 1. Charleyova teta 
25. 1. Tfii muÏi ve ãlunu a pes 
26. 1. Sestup OrfeÛv 
27. 1. Jak je dÛleÏité míti Filipa 
28. 1. Taxi na vûãnost
29. 1. Cizinec – 17:00
30. 1. Kamelot – koncert Country radia
31. 1. Tfiikrát Ïivot

Ábíãko – malá scéna Divadla ABC

15. 1. Zmatení jazykÛ – 17:00 a 20:30
29. 1. Rozpaky zubafie Svatopluka 

Nováka – 14:00 a 20:30

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.

8. 1. ¤idiã 
paní Daisy 

11. 1. Mathilda
12. 1. Mathilda
14. 1. Ráno, kdyÏ

vstávám...
17. 1. Na ocet 
18. 1. Já jsem já 
19. 1. Play Strindberg 
20. 1. Láska 

a porozumûní 
21. 1. Play 

Strindberg 

22. 1. ¤idiã 
paní Daisy 

23. 1. Sylvie 
24. 1. Láska 

a porozumûní 
26. 1. KaÏd˘ 

na svou Ïidli
27. 1. Hra 

o manÏelství 
28. 1. Hra 

o manÏelství
30. 1. Sylvie
31. 1. Na ocet

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
8. 1. Richard III.
9. 1. Námûstíãko

10. 1. Garderobiér
11. 1. Lofter
12. 1. Lofter
13. 1. Ornitologie
14. 1. Krysafi

Audience – 22:30
15. 1. RÛÏe pro Algernon – 16:00

Li‰ák – 20:30
16. 1. Garderobiér
17. 1. Lofter
19. 1. Krysafi
20. 1. Krysafi
21. 1. Mrzák Inishmaansk˘
23. 1. Námûstíãko
26. 1. ¤ekni vût‰í leÏ
28. 1. KodaÀ
29. 1. Úãtování v domû boÏím – 20:30
30. 1. KodaÀ

VESELÉ SKOKY
22. 1. Na hlavu! – 20:30
27. 1. Na hlavu!

RUDÁ MAGIE
24. 1. Rudá magie

CD 2002
22. 1. Prokletí rodu BaskervillÛ – 16:00
29. 1. V zajetí filmu – 16:00

SPOLEâNOST DR. KRÁSY
25. 1. Kabaared dr. Krásy

MATITA & EDA
30. 1. Slonovy malé noãní pfiíbûhy – 15:00

KVELB
16. 1. Kavkazské pohádky – 15:00

SERPENS
23. 1. Brouãek – 15:00

DIVADLO V 7 A PÒL
31. 1. 1 den Ivana Dûnisoviãe

Divadlo Husa na provázku: Sto rokÛ kobry:
12. a 15. 1. Raskolnikov – Jeho zloãin 

a jeho trest (1/IV)
13. a 16. 1. KníÏe My‰kin je idiot (2/IV)
14. a 17. 1. Bûsi – Stavrogin je ìábel (3/IV)

19. a 20. 1. Chat – Nebezpeãnû snadné
známosti – On-line div. pfied. pro ãtyfii hráãe.
21. 1. Divadlo Vizita: Kvádro tura v kruhu
22. 1. Chat – Nebezpeãnû snadné známosti
– On-line div. pfied. pro ãtyfii hráãe.
23. a 24. 1. Divadlo Vizita: 

Vlãí mág / Le Den et La Noc
25. a 27. 1. Nickname 
26. 1. Gustav Machat˘: Erotikon (1929)
29. 1. Vlámsk˘ flám Raymond van het 

Groenewoud
31. 1. Nickname 
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. 

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.

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

VELK¯ SÁL 

9. 1. Smlouva 
10. 1. Lou Reed a Václav Havel 

– Scénické rozhovory 
11. 1. Vá‰eÀ jako led 
12. 1. Oko za oko 
13. 1. Madame Melville – Studio dva
14. 1. Tartuffe 
15. 1. Poruãík z Inishmoru 
16. 1. Krvavá svatba 

Na scénu i za kulisy 
17. 1. Vá‰eÀ jako led 
18. 1. Jarmila ·uláková a Fleret – 20:00
19. 1. Poruãík z Inishmoru 
20. 1. Vá‰eÀ jako led 
21. 1. Zabiják Joe 
22. 1. Oko za oko 
23. 1. Edith a Marléne 
24. 1. Debussy – Ravel – Krása dne‰ka 

– 19:30 – koncert
28. 1. Îenitba 
30. 1. KdyÏ my mrtví procitneme 

STUDIO 

8. 1. Chtûl bych svítit lidstvu dál… 
9. 1. Îivot je sen 

10. 1. Rocky IX 
11. 1. Îabák Valent˘n – 10:00

Pes Baskervillessk˘ 
12. 1. Paradox trio – 21:00
13. 1. Hadí klubko 
14. 1. Rocky IX 
15. 1. Pes Baskervillessk˘ 
16. 1. Mudrochové –15:00
17. 1. Pes Baskervillessk˘ 
18. 1. Vojcek – der Romantiker 
19. 1. Den jako stvofien˘ pro lásku 
21. 1. Znalci 
22. 1. Písnû a tance pfied branami renesance 

– 15:00 a 19:00 
23. 1. Pohádky z kouzelného kabátu –15:00
24. 1. Den matky 
25. 1. Znalci 
27. 1. Vojcek – der Romantiker 
28. 1. Den jako stvofien˘ pro lásku 
31. 1. Vojcek – der Romantiker

NÁRODNÍ DIVADLO
8. 1. âert a Káãa – 11:00 O

V˘lety pánû Brouãkovy O
9. 1. Jolanta – Divadlo F. X. ·aldy Liberec* O

11. 1. Rusalka O
12. 1. Cyrano z Bergeracu â
13. 1. Carmen O
14. 1. La Bohéme O
15. 1. Lucerna – 13:00 â

Na‰i furianti – 20:00 â
16. 1. âert a Káãa – 13:00 O

Rigoletto O
17. 1. Sluha dvou pánÛ â
18. 1. Prodaná nevûsta O
19. 1. La Traviata O
21. 1. Lucrezia Borgia – 20:00 B

Lucrezia Borgia – 16:00 B
22. 1. Lucrezia Borgia – 20:00 B
23. 1. Rusalka – 13:00 O

La Traviata – 20:00 O
24. 1. Na‰i furianti â
25. 1. Coriolanus â
26. 1. Rusalka O
27. 1. Cyrano z Bergeracu â
28. 1. KRVAVÉ K¤TINY ANEB DRAHOMÍRA

A JEJÍ SYNOVÉ – 1. premiéra â
29. 1. âert a Káãa – 11:00 O
29. 1. Prodaná nevûsta O
30. 1. Cyrano z Bergeracu – 13:00 â

KRVAVÉ K¤TINY ANEB DRAHOMÍRA
A JEJÍ SYNOVÉ – 2. premiéra â

31. 1. Lucerna â
STAVOVSKÉ DIVADLO 
8. 1. Plá‰È / Gianni Schicchi – 

Mûstské divadlo Ústí nad Labem* O
9. 1. âeské sekretáfiky –13:00 â

Dobr˘ ãlovûk ze Seãuanu â
10. 1. Kouzelná flétna O
11. 1. Prvotfiídní Ïeny – Top Girls â
12. 1. Figarova svatba O
13. 1. ÚKLADY A LÁSKA – 1. premiéra â
14. 1. ÚKLADY A LÁSKA – 2. premiéra â
15. 1. Pfiíhody li‰ky Bystrou‰ky 

– Moravské divadlo Olomouc* O
16. 1. Pronásledování a umuãení dr. ·aldy â
17. 1. Úklady a láska â
18. 1. Dobr˘ ãlovûk ze Seãuanu â
19. 1. ·kola pomluv â
20. 1. Úklady a láska â
21. 1. Kouzelná flétna O
22. 1. Figarova svatba – 13:00 O

Kouzelná flétna O
23. 1. Romeo a Julie – 13:00 â

Lakomec – 19:30 â
24. 1. Pokou‰ení â
25. 1. Nagano O
26. 1. Rodinné album B
27. 1. Koncert k v˘roãí naroz. W. A. Mozarta K
28. 1. Kouzelná flétna O
29. 1. ·ÍPKOVÁ RÒÎENKA – premiéra B
30. 1. Prvotfiídní Ïeny – Top Girls – 13:00 â

Úklady a láska – 19:30 â
31. 1. ·ípková RÛÏenka B
*Festival hudebního divadla – Opera 2005 
DIVADLO KOLOWRAT 
9. 1. Prospan˘ Ïivot – Benefice L. Skofiepové â

10. 1. Psychóza ve 4.48 â
11. 1. Sly‰et hlasy â
12. 1. Venkov â
16. 1. Nebyl jen Hamlet 

– Benefice R. Lukavského â
18. 1. Sly‰et hlasy â
19. 1. Eldorado â
21. 1. âerné mléko â
23. 1. âeské sekretáfiky â
24. 1. Nebyl jen Hamlet 

- Benefice R.Lukavského â
25. 1. Psychóza ve 4.48 â
26. 1. Prospan˘ Ïivot – Benefice L. Skofiepové â
27. 1. Venkov â

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

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

9. 1. V parách milionu 
11. 1. Snieêka 
12. 1. Loretka 
13. 1. Bajka o lásce, pekle a márnici 
15. 1. Obchodník s de‰tûm – 16:00
17. 1. Tanec na konci léta 
18. 1. Bez orientace 
19. 1. Hvûzdy na jitfiním nebi 
20. 1. Kráska z Leenane 
21. 1. Star Trek
24. 1. Bílé noci 
25. 1. Ko‰iãan 3 
26. 1. Condurango – koncert skupiny 
27. 1. PláÀka 
28. 1. Obchodník s de‰tûm 
29. 1. Bez orientace – 17:00
31. 1. Návrat pana Leguena 

aneb Víkend ve v˘tahu 
DIVADELNÍ KAVÁRNA:
23. 1. Zdání o ãase – 16:00

VAJCE – 20:00
28. 1. Francouzsk˘ motiv 

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

16. 1. 80 svíãek na ztracen˘m dortu
17. 1. 80 svíãek na ztracen˘m dortu
18. 1. Patero dÛvodÛ pro voo doo
20. 1. Vãera veãer po‰tou ranní
21. 1. Patero dÛvodÛ pro voo doo
22. 1. Je nám pûtaãtyfiicet – 15:00
23. 1. Je nám pûtaãtyfiicet
24. 1. 80 svíãek na ztracen˘m dortu
25. 1. Patero dÛvodÛ pro voo doo
26. 1. Patero dÛvodÛ pro voo doo
27. 1. Zavíráme, pojìte dál! – premiéra 
28. 1. Zavíráme, pojìte dál!
29. 1. Zavíráme, pojìte dál!
31. 1. Zavíráme, pojìte dál!
Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

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

10. 1. Klára S. 
11. 1. Stafií mistfii 
12. 1. Stafií mistfii 
13. 1. Alenka v kraji divÛ, pro dûti – 10:00
17. 1. Lidumor aneb má játra beze smyslu 
18. 1. Co mûsíc vyprávûl, pro dûti – 10:00

Stafií mistfii 
19. 1. Solingen (rána z milosti) 
20. 1. Antiklimax 
21. 1. U cíle 
22. 1. Nemoc aneb moderní Ïeny, 

âinoherní studio Ústí nad Labem 
24. 1. Rekonstrukce (oheÀ v hlavû) 
25. 1. U cíle 
26. 1. Alenka v kraji divÛ, pro dûti – 10:00

Tvar vûcí 
27. 1. Stafií mistfii 
28. 1. Kanibalové 
29. 1. Klára S. 
31. 1. Klára S. 

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, 
www.divadlovdlouhe.cz

10. 1. Hrdina západu
11. 1. Je‰tû Ïiju s vû‰ákem, 

ãepicí a plácaãkou
12. 1. Soudné sestry
15., 17. a 18. 1. Kabaret... – premiéra
19. 1. Obrazy z Francouzské revoluce
20. 1. Goldbergovské variace
21. 1. Kabaret Prévert-Bulis
22. 1. Komedie s ãertem aneb Doktora

Fausta do pekla vzetí – 17:00
23. 1. ·ansony a jiné odrhovaãky
24. 1. Garderobiér
25. 1. Epochální v˘let pana Brouãka 

do XV. století
26. 1. Past na my‰i
27. 1. Hrdina západu
28. 1. Soudné sestry
Pfiedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

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

LYRA PRAGENSIS

Divadlo INSPIRACE, Scénick˘ ateliér 
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  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:

Laterna magika, Národní tfiída 4, 
Praha 1, pokladna: 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.

7. 1. Odysseus 
8. 1. Odysseus

24. 1. Ondekoza – koncert japonsk˘ch 
bubeníkÛ – 19:00

Hosté Laterny magiky 
– Dûtská opera Praha
12. 1. Géniové a dûti – 19:00
13. 1. Géniové a dûti – 11:00

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@divadlometro.cz, 

www.divadlometro.cz.
âINOHRA

8. 1. Bláhov˘ ãas – premiéra
9. 1. Bláhov˘ ãas 

14. 1. Pa‰kál
15. 1. Poslední ‰ance 
23. 1. ·ípková RÛÏenka – 14:30
24. 1. Tanec mezi vejci
26. 1. Nevidím to ãernû
31. 1. Poslední ‰ance 

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

On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz

8. 1. Sexuální perverze v Chicagu
10. 1. Maska a tváfi
11. 1. Osifiel˘ západ
12. 1. Sex noci svatojánské
14. 1. Impresário ze Smyrny
15. 1. Vodní druÏstvo
16. 1. Impresário ze Smyrny
17. 1. Koza aneb kdo je Sylvie?
18. 1. Koza aneb kdo je Sylvie?
21. 1. Dámsk˘ krejãí – premiéra
22. 1. Dámsk˘ krejãí 
24. 1. âekání na Godota
25. 1. Správce
26. 1. Dámsk˘ krejãí
27. 1. Deskov˘ statek
28. 1. Jak se bavil pan Sloane
29. 1. Maska a tváfi – 16:30
29. 1. Maska a tváfi
30. 1. Rozmarné léto – Vad Kladno
31. 1. Misantrop

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

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.

7. 1. âtyfilístek! 18:00
8. 1. âtyfilístek! 15:00

âtyfilístek! 17:00
9. 1. Karkulka a ãerven˘ balonek 15:00

14. 1. Kosmo – velk˘ boj 18:00
15. 1. Kosmo – velk˘ boj 15:00

Kosmo – velk˘ boj 17:00
16. 1. Kabaret Tlukot a bubnování 

aneb Veliké putování  15:00
17. 1. Ubu králem 19:30
18. 1. PíseÀ písní 19:30
21. 1. Lovci mamutÛ 18:00
22. 1. Lovci mamutÛ 15:00, 17:00
23. 1. âtyfilístek! 15:00
26. 1. PíseÀ písní 19:30
28. 1. Karkulka a ãerven˘ balonek 18:00
29. 1. Karkulka a ãerven˘ balonek 15:00

Karkulka a ãerven˘ balonek 17:00
30. 1. Cirkus harampádím 15:00

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

7. 1. Rigoletto
8. 1. La Traviata
9. 1. Dáma 

s kaméliemi 
– balet

14. 1. Rigoletto
15. 1. La Traviata
16. 1. Popelka 

– balet 14.00
Jarní 2004 balet
19. 1. Jarní 2004 

– balet

21. 1. Rigoletto
22. 1. La Traviata
23. 1. Piková dáma
25. 1. Popelka – balet
26. 1. La Bohème
27. 1. Madame 

Butterfly
28 .1. Turandot
29. 1. Carmen
30. 1. Lucia di 

Lammermoor
16.00

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

Café teatr âerná labuÈ, Praha 1, Na Pofiíãí 25
www.cernalabut.cz

cernalabut@cernalabut.cz 
rezervace a prodej vstupenek v kavárnû, 
8. p (po-pá 11-18:00), tel./ fax: 222 827 827

e-mailem: teatr@cernalabut.cz, 
SMS 732 458 668.

Zaãátek pfiedstavení 20:00,
vstup do kavárny 19:30.

10. a 11. 1. Shirley Valentine – blázniv˘ 
v˘let do krajina za stûnou!

13. 1. Rusk˘ salon
20. 1. Lidsk˘ hlas – slavné monodrama 

J. Cocteaua
27. 1. Vyuãování Dony Margaridy 

– E. Koãiãková
V˘stava: 14. 1. – 26. 2. 2005 V˘tvarn˘ salon
2005 – prÛfiez tvorbou ãesk˘ch v˘tvarníkÛ.

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

v Redutû (pondûlí aÏ pátek 15–19 h.), 
âinnost souboru je podporována 

hl. m. Prahou. www.volny.cz/minaret, 
e-mail: minaret@volny.cz 

Reduta (Praha 1, Národní 20) – v 15:00
9. 1. Stvofiení svûta 

16. 1. a 29. 1. My‰áci jsou ro‰Èáci!     
22. 1. Skfiítci v údolí 
23. 1. O chaloupce z perníku 
30. 1. Tfii veselá prasátka

Divadlo U HasiãÛ 
(Praha 2, ¤ímská 45) – v 9:30
26. 1. Tfii veselá prasátka 
Divadelní studio nabízí kurzy herecké v˘chovy
pro dûti a mládeÏ od 8 do 14 let (vedené herci
Divadla Minaret). Informace na tel. 235 355 500.

DIVADLO U VAL·Ò
Filmová a divadelní pfiedstavení, koncerty,
besedy. Vstupenky obdrÏíte dennû (kromû
víkendÛ) v recepci Domu Portus, v dobû od 
8 do 15.30 a pfied pfiedstavením, v prodej-
nách VIA MUSICA – Staromûstské nám. 14,
tel. 224 826 440, Malostranské nám. 13, 
tel. 257 535 568 a na www.ROFRANO.cz.
Program divadla také na webov˘ch strán-
kách www.zivot90.cz. Tel. 222 333 555. 
Ceny vstupenek od 30 do 100 Kã
Vstup do divadla z ulice Betlémská 5, Praha 1

10. 1. Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ – 17:00 
13. 1. Igor ·ebo a hvûzdy polského 

‰ansonu – 19:00 
18. 1. Pokraãování cyklu „Otisky“ – dal‰í ze

slavn˘ch dirigentÛ: Václav Neumann 
– 14:00 

19. 1. Jan Kaãer uvádí 
Nikdo se nebude smát – 14:00 

19. 1. Oskar a rÛÏová paní – 17:00 
21. 1. Libu‰e Domanínská – 16:00 
24. 1. Pocta Edith Piaf 

– veãer ‰ansonÛ – 17:00 
25. 1. Moje past (monodrama) – 19:00 
26. 1. Flirt se sleãnou Stfiíbrnou – 14:00 
27. 1. Slzy smíchu Stanislava Zindulky

– 16:00 
31. 1. Rytífii ‰ansonu a jazzu – 14:00 

12. 1. Jonathan Livingston Racek
13. 1. Jedu k mámû
19. 1. Cesta pokojného bojovníka
20. 1. Krása z Moulin Rouge
21. 1. Tulák po hvûzdách
26. 1. Krása z Moulin Rouge
Pfiedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.



Otázka na leden: Kdo je reÏisérem komedie Lupiãi paní domácí
s Tomem Hanksem v hlavní roli? (v lednu na VHS a DVD). Odpo-
vûdi doruãte do 15. 1. osobnû nebo po‰tou na adresu videopÛj-
ãovny, nebo vyplÀte formuláfi na www.videohavir.cz. Tfii vylosova-
ní ze správn˘ch odpovûdí obdrÏí videokazetu nebo DVD. Správná
odpovûì z ã.12/04: Daniel Radcliffe. Vylosovaní v˘herci: K. ·míd,
Bílkova 6, Praha 1, B. Ra‰ková, U NádraÏní lávky 5, Praha 8, 
Z. Loudilová V Chaloupkách 42, Praha 9. Z leto‰ních odpovûdí vy-
losujeme v˘herce DVD pfiehrávaãe. Novému zákazníkovi, kter˘
se dostaví s v˘stfiiÏkem soutûÏe, navíc zapÛjãíme dvû videokaze-
ty nebo DVD dle vlastního v˘bûru ZDARMA.

■  ■  ■ ■  ■  ■L E D E N S V I D E E M

BENEDIKTSKÁ 7, PRAHA 1 (za pasáÏí Kotva)  
www.videohavir.cz

✶ VA·E PÒJâOVNA VIDEOKAZET A ✶

NEJÎÁDANùJ·Í TITULY OD 16. 11. DO 16. 12. 2004

www.videohavir.cz

LP1 01/05

VHS: 
1. Harry Potter 

a vûzeÀ z Azkabanu
2. Pánská jízda 
3. Shrek 2

DVD: 
1. Harry Potter 

a vûzeÀ z Azkabanu
2. Spider-Man 2
3. Garfield ve filmu
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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

SVùTOVÁ PREMIÉRA
PraÏsk˘ filharmonick˘ sbor s âes-
kou filharmonií pod taktovkou Jifiího

Bûlohlávka uvede 27. a 28. 1. v Rudolfinu
Requiem Milana Slavického z let 2000/01,
které skladatel vûnoval „památce mého otce
a v‰ech dobr˘ch lidí, ktefií pro‰li touto Zemí“.
Sbormistr PFS Jaroslav Brych o skladbû fií-
ká: „VyÏaduje velk˘ orchestr, dechy po tfiech
hráãích, velké smyãce, velkou baterii bicích,
harfu, celestu a sbor nejménû 60 zpûvákÛ.“
Sólové party pfiednesou Jana S˘korová
a Ivan Kusnjer. Requiem zazní po Beethove-
novû Symfonii ã. 2 D dur.  

JUBILANTI V HOLLARU OD 12. 1.
Kalendáfiní rok v Hollaru jiÏ tradiãnû
zahajuje pfiehlídka prací Ïijících ãle-

nÛ sdruÏení, ktefií v nastávajícím roce slaví
Ïivotní v˘roãí. Poprvé se konala v r. 1996.
Letos jsou mezi vystavujícími, poãítáno od
padesátníkÛ nahoru, napfi. Boris JirkÛ, Jan
Otava, Franti‰ek Hodonsk˘, Oldfiich Kulhá-
nek, Jifií ·alamoun, Adolf Born, Pavel Suk-
dolák. Pûtaosmdesátku oslaví grafik Franti-
‰ek Peterka, ale také v˘tvarn˘ teoretik PhDr.
Franti‰ek Dvofiák, dobfie znám˘ zejména
z televizních pofiadÛ o Karlovû mostû i tûm,
ktefií do v˘stavních síní pfiíli‰ netrefí.  

SYMFONICK¯ ORCHESTR 
âESKÉHO ROZHLASU
V Dvofiákovû síni Rudolfina 11. led-

na vystoupí s orchestrem Martin Válek pod
taktovkou Tadeusze Strugaly. Pfiednese Kon-
cert pro housle a orchestr op. 14 Samuela
Barbera. V dal‰ím programu zazní Simple
Symphony Benjamina Brittena a Beethove-
nova Symfonie ã. 7 A dur. Vefiejná generální
zkou‰ka je ve 14 hodin.

SDRUÎENÍ PRO SOUDOBOU
HUDBU P¤ÍTOMNOST 
Pfiítomnost v názvu sdruÏení se od-

ráÏí v náplni koncertÛ, ovlivÀuje i v˘bûr inter-
pretÛ. V pofiadí ãtvrt˘ abonentní a zároveÀ
poslední koncert sezony se koná 12. 1.
v 19:30 hodin v Galerii Lichten‰tejnského
paláce. Josef Mazan a Monika Knoblochová
zahrají skladby pro kytaru a cembalo sklada-
telÛ Eduarda Dou‰i, Ivo Bláhy, Oldfiicha Se-
meráka, Víta Clara, Jifiího Temla a Afrodity
Katmeridu. 

âESKÉ UMùNÍ ZE SBÍREK 
GALERIE HL. M. PRAHY
mÛÏete zhlédnout ve stál˘ch expo-

zicích. Umûní 20. století v domû U Zlatého
prstenu je zastoupeno jmény jako Toyen, ·í-
ma, ·tyrsk˘, Zrzav˘, Sopko, Róna, Nepra‰,
Malich... Otevfieno je dennû mimo pondûlí od
10 do 18 hod. V Trojském zámku jsou dvû
expozice. Mezi obrazy 19. století potkáme
âermáka, Chitussiho, Mafiáka, Hynaise, Îe-
ní‰ka ad. Z dosud nezvefiejnûn˘ch prací so-
chafisk˘ch z let 1900 aÏ 1970 jsou v dlouho-
dobé expozici âeská plastika umístûna díla
napfi. ·tursy, ·alouna, Gutfreunda, Mafiatky,
Janou‰kové ad. Bílkova vila pfiedstavuje v˘-
bûr z tvorby secesního symbolisty a myslite-
le Franti‰ka Bílka a prohlídku jeho ateliéru
v prostfiedí pozoruhodné architektury. Troj-
sk˘ zámek a Bílkova vila jsou pfiístupny o ví-
kendech od 10 do 17 hodin. 

NOVÁ V¯STAVA 
NÁRODNÍ GALERIE
Ve Vald‰tejnské jízdárnû se 28. led-

na otevírá souborná v˘stava z tvorby Václa-
va ·pály, která klade dÛraz na první polovinu
20. let minulého století. V souboru 120 prací
uvidíme nûkterá díla ze soukrom˘ch sbírek
vÛbec poprvé. Obsáhl˘ ilustrovan˘ katalog
zahrnuje mj. studii o autorském rukopisu
umûlce, jehoÏ obrazy jsou dodnes vyhledá-
vány a vysoce cenûny.

P¤EDNÁ·KY NA AKADEMII VùD
V popularizaãním cyklu vystoupí 
12. 1. RNDr. Tomá‰ Vanûk, CSc.,

s pfiedná‰kou nazvanou VyuÏití rostlin pro
ochranu Ïivotního prostfiedí. Proã stárneme?
je téma, kter˘m se bude 9. 2. zab˘vat prof.
MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Zaãátky
jsou v 17:30 hodin. Pro stfiedo‰kolské stu-
denty pfiipravila AV âR tato témata (vÏdy od
14 hodin): 11. 1. Letem svûtem aerosolu
(Vladimír Îdímal), 8. 2. Meteory a meteoric-
ké de‰tû (Mgr. Pavel Koten, PhD.). 

NABÍDKA NÁRODNÍ GALERIE
Pfiedná‰ky se uskuteãní v Klá‰tefie
sv. AneÏky ãeské 25. 1. v 15:30 na

téma Deskové malífiství, sochafiství a umû-
lecké fiemeslo v dobû Karla IV., ve ·ternber-
ském paláci 15. 1. v 11 hod. Albrecht Dürer,
29. 1. v 11 hod. Johannes Vermeer, ve Ve-
letrÏním paláci 11., 18., 25. 1. v 16 hod.
Umûní 19. a 20. století. Voln˘ vstup do stá-
l˘ch expozic NG je vÏdy první stfiedu v mûsí-
ci od 15 do 20 hodin. 

LETEM V¯TVARN¯M SVùTEM
VeletrÏní palác do 13. února pfied-
stavuje soutûÏní návrhy na architek-

tonické fie‰ení vstupního prostoru nádvofií
mezi Schwarzenbersk˘m a Salmovsk˘m pa-
lácem na Hradãanském námûstí. V Klá‰tefie
sv. AneÏky ãeské byla po povodni znovu
zpfiístupnûna hmatová expozice dvanácti od-
litkÛ vybran˘ch sochafisk˘ch dûl ãeského
stfiedovûkého umûní. Galerie Langhans vy-
stavuje soubor fotografií Henryka Rossa na-
zvan˘ LodÏ Ghetto Album, jejichÏ negativy
pfieãkaly konec 2. svûtové války zakopané
pod zemí. âMVU v Husovû ul. nabízí Zimu
v ãeské v˘tvarné kultufie, v románském skle-
pení sklenûné sochy americké skláfiky Karen
LaMonte. Ve Spálené 14 vystavuje âeská
poji‰Èovna do 14. 1. Marolda, Muchu, BroÏí-
ka, Olivu, Schikanedera a dal‰í malífie ze
sv˘ch sbírek. Galerie Vltavín do 16. 1. vzpo-
míná na Salvadora Dalího. V po‰tovním mu-
zeu,  na adrese Nové ml˘ny, P 1, najdete do
konce ledna známkovou tvorbu, ale i obrazy
a ilustrace Karla Franty. wi

®

Co vylu‰tili úspû‰ní lu‰titelé v prosinci? Mûli se dobrat názvu trilobita, kterého popsal Joachim Barrande 
a nazval jej pr˘ podle své hospodynû, maminky Jana Nerudy její „pfiezdívkou“. Zkrátka tak, jak ji sám mile oslo-
voval, babinka. Celé jméno trilobita zní Babinka prima.K ¤ Í Î O V K A

Tajenka kfiíÏovky: ZpÛsob v˘zdoby svrchní omítky na budovû, kterému se rád vûnoval M. Ale‰. Podle jeho návrhu bylo takto zkrá‰le-
no nûkolik fasád v centru, dnes cenn˘ch praÏsk˘ch památek. 

AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1

8. a 12. a 31.1. Plastelína 
9. 1. Hilda – 17:00
9. a 17.1. Tango

10. a 16. a 25. 1. Jakub a jeho pán 
11. a 28 1 . Mandragora 
13. a 14. a 24. 1. OkamÏik!
15. a 26. 1. Tramvaj do stanice Touha 
22. 1. Pocítûní vousÛ – premiéra
23. a 27. a 29 1. Pocítûní vousÛ
30. 1. Vokounovi (1/4) – host

âínská ryba po ãesku,
aneb ze dvou receptÛ jeden
I v novém roce pokraãujeme v na‰í sérii re-
ceptÛ, které pfiíli‰ nezatíÏí ani ãasov˘ ani ku-
chyÀsk˘ rozpoãet, a pfiesto dokáÏou strávníky
nejen nasytit, ale i potû‰it. Kdo se nenabaÏil
vánoãního kapra a má rád ryby (jsou pfieci
zdravé!), mÛÏe si vyzkou‰et tenhle celkem
jednoduch˘ recept, kter˘ má základ ve dvou
velmi podobn˘ch receptech z jedné ãínské
kuchafiky. Jmenují se Chunansk˘ hejk a du‰e-
n˘ hejk. Ingredience jsou skoro stejné, postup
také, li‰í se jen v maliãkostech, a tak jsem ve
své kuchyni pro zjednodu‰ení a zrychlení
udûlala z obou recept jeden, kter˘ zní takto:
Pfiipravte si:
● Mofiské hejky podle poãtu strávníkÛ
● Pórek nebo vût‰í mnoÏství cibulové natû
● Sójovou omáãku dle vlastní chuti
● âesnek, papriku, vegetu
● Vajeãn˘ bílek, ocet a cukr máme asi doma

stále, ale pfiesto je radûji zmíním
● Zázvor – jen pro gurmány, není nutn˘
Z hejkÛ opatrnû vymaãkáme pfiebyteãnou vo-
du, ostfiíháme nebo noÏem opatrnû odstraní-
me ploutviãky (pozor, jsou pûknû ostré) a ryby
napfiíã rozkrájíme na asi 3 cm velké kousky.
MÛÏeme je lehce namoãit do bílku a ve vût‰ím
mnoÏství oleje zvolna smaÏíme. Bílek má
bezpeãnostní funkci, olej tolik neprská. Pfieby-
teãn˘ olej pak odstraníme a pfiidáme ke kous-
kÛm ryby je‰tû ‰palíãky pórku, nemáme-li,
pak aspoÀ hodnû cibulové natû. Dále kofiení-
me zálivkou ze sojové omáãky s rozmíchanou
vegetou a trochou pálivé papriky (1. varianta
– hejk Chunansk˘) a pfiidáme tenké pláteãky
ãesneku, s nímÏ v‰e chvíli dosmaÏíme. Nebo
(2. varianta – hejk du‰en˘) do sójové omáãky
vmícháme lÏíci octa, lÏiãku cukru, tro‰ku záz-
voru, rozfiedíme vodou a takto zalité je‰tû du-
síme, aÏ se vytvofií dobrá ‰Èáva. Obojí lze inte-
ligentnû zkombinovat, fantazii se meze
nekladou a vûzte, Ïe vám vyjde vÏdy úÏasnû
chutn˘ pokrm. Podávejte s bramborami nebo
bramborovou ka‰í a nezapomeÀte na zeleni-
nov˘ salát. maf  

Z a vlhk˘ch, tmav˘ch a veskrze nevzhledn˘ch zimních  dnÛ
se my, lidé, uzavíráme do sv˘ch pfiíbytkÛ. V pfiíbytcích si
pfiipadáme jako vûzni, ktefií nejprve sami sebe spravedli-

vû odsoudili, a pak dobrovolnû nastoupili v˘kon trestu, kter˘
dle známé teorie o slepiãím kroku a tak dále konãí nejdfiíve
tak na Tfii krále. Do té doby se, chtû nechtû, podfiizujeme mo-
notónnímu reÏimu.
Ráno vstaneme – tma. Oblékneme se – tma. Rozhlédneme
se – tma. Vlezeme do postele – tma. Depresivní repetice.
·tûstí, kdyÏ v tom ãlovûk není sám.
Se mnou Ïije mol.
Jakmile ráno dotanãí lambádu s m˘m nosem, zaãne rotovat
nad sporákem, neboÈ se dopou‰tím vafiení. Pokud pfii této ãin-
nosti rozsypu pohanku nebo rozliji víno, rozbreãí se smíchy.
Tû‰í se, aÏ rozsvítím svou nakfiáplou zelenou lampu na pra-
covním stole. ZboÏÀuje svûtlo. Sleduje kaÏd˘ tah perem,
kdyÏ kreslím. Obãas ztratí trpûlivost a Ïadoní: „Pojì si hrát.“
KdyÏ ho chci plácnout, elegantnû uhne. Je mazan˘. Svûsí
kfiídla na o‰atce mezi vla‰sk˘mi ofiechy.
„Tak a teì si mne hledej,“ baví se.
Mûl by vystaráno, kdyby ho nepfiemohla zvûdavost. Zapínám
totiÏ televizi. Na v‰ech programech nûkdo mífií pistolí. Mola to
rozãílilo. Jako kamikadze nalétává proti obrazovce a jeãí:
„OkamÏitû to vypni nebo se zcvoknu!“ Cítím to stejnû.
S úlevou jsme se uvelebili na stoleté pohovce. Nádhern˘ po-
tah s kvûtinov˘m vzorem je samá díra. Dívám se vyãítavû.
„Ty se na mne zlobí‰,“ zaregistroval mÛj pohled mol.
„Za mlada jsem tady tu textilii do sebe lámal a bez pfiíboru.
Ani jsem nectil vzor. Tady chybí kus kopretiny, támhle pár lis-
tÛ. Dospûl jsem. Musí‰ uznat, Ïe mi to slu‰í. Teì jenom piju.
Jsem úplnû ne‰kodnej. Nemusí‰ mít strach.“
Povzbuzen m˘m zájmem pokraãuje mol ve svém molím mo-
nologu. Mluví ãesky, zfietelnû. S obdivuhodnou erudicí nada-
ného rétora si mû vychutnává:
„Odpoledne mne pobavila tvá lovecká vá‰eÀ. Naschvál jsem
se proletoval mezi Telkou makovou za v˘hodnou cenu, But-
terkeksama a Bebe s mlékem z jiÏních âech. Provokoval
jsem tû. Byla’s tak legraãnû ostraÏitá. Bála ses, Ïe to v‰ech-
no sním. Pfiitom vy, lidiãky, jste si zaãali!“ pfiitvrdil.
„Koho by napadlo odfiezávat z ovcí vlnu? Srst z velbloudÛ,
z kancÛ ‰tûtiny? Kdo stahuje ze zvífiátek koÏe‰iny, aby v nich
pak honil vodu? Kdo ptákÛm ‰kube pefií a ryby mele na
mouãku? Jste hamouni. Mol, jako já, na to kouká a fiíká si:
BoÏe, co s tím v‰ím budete dûlat, kebule vypatlan˘?! Nejspí‰
v‰echno, co jste urvali, proÏenete textilkou a ta to vychrlí na
trh. A ãlovûk? Blázen. Bude ‰etfiit, aby si to sám od sebe za-

se koupil. Hlavnû hodnû! Do zásoby! To by je‰tû moli pocho-
pili. Ale naã je ãlovûku móda? V‰echno z ní hned vyjde!
Tímhle rozmarem si lidstvo definitivnû podrazilo své ploché,
Ïilnaté noÏiãky. Co zrovna neletí, nacpete do nejtmav‰ích
koutÛ a pro samé ‰tvaní na zásoby zapomenete. To je pl˘-
tvání!“ pokraãuje mol. „Pfiíroda rozhodla, Ïe lidská nenasyt-
nost musí b˘t trestána. Urãila na‰e poslání. Pouze za byt
a stravu dûlat díry do v‰ech hadrÛ, které objevíme. Pfii‰la na-
‰e chvíle. Podívej!“
Stanul sebevûdomû pfiede mnou:  „Mám rozpûtí kfiídel 12 mm
a mimikry! Jsem nenápadn˘, ale zákefin˘,“ chvástá se a po-
kraãuje: „Obdivuji svou Ïenu. Je prozíravá. Klade vajíãka na
tkaniny, které peãlivû vybírá podle jídelního lístku. Pfiedkrm
mÛÏe b˘t vlnûná vesta ze sekáãe, nejlépe zelené barvy. Nej-
chutnûj‰í je dvakrát propocená, jednou praná, lehounce za-
tuchlá. Gurmety vyhledávan˘ a v˘Ïivn˘ hlavní chod je frak
z kvalitního sukna. Mûkounk˘, obno‰en˘, obl˘skan˘ z kon-
certních pódií. Absolutní lahÛdkou b˘vá pikantní nota, která

pfii vystoupení zapadla interpretovi do rukávu. Jako mouãník
postaãí kabátek z velbloudí srsti, bohat˘ na vitaminy. B˘vá pl-
nûn˘ su‰en˘mi sluneãními paprsky a sypan˘ kokosovou
mouãkou.“
Musím si nalít trochu ‰ampaÀského, abych strávila kulináfiské
informace. „Nejste Ïádní tro‰kafii,“ nahrávám molovi.
„V‰ak taky máme vzne‰ené jméno. TINEOLA BISSELLIEL-
LA. Tfiikrát zdvojená písmena! Vyhlá‰en˘ gurmánsk˘ rod! My
se do pokrmu proÏereme a dûláme v nûm chodbiãky. Vyste-
leme si je hedvábn˘m pfiedivem pro chvíle rozko‰e ze Ïraní
a následného odpoãinku. Larvy na‰ich pfiíbuzn˘ch jsou fajn-
‰mekfii pfies koÏe‰iny. Vidûla’s pfiece vypelichan˘ koÏich? Vy-
rábûjí si oválné ‰tucle a v nich se pak koÏe‰inami procházejí.
To kouká‰! Îijete snad vy, lidé, ve svíãkové nebo v kynutém
knedlíku? Máte co dohánût!“
Dal‰í skleniãkou ‰ampaÀského zaháním depresi z nedoko-
nalého a zaostalého lidského pokolení.
Mol nevzdává svÛj monolog, ale pokraãuje skromnûji: „Mu-
sím pfiiznat, Ïe nûkdy pfiijdou i zlé ãasy. Jednou do‰ly zásoby
vlny a larviãky nemûly na vybranou. Musely Ïvejkat umûlá
vlákna, odporn˘ silon, nechutnou bavlnu a tuh˘ len. Celá ge-
nerace vyhubla tenkrát na kost. Museli jsme ji pfiikrmovat.
Odnesla to tehdy ‰ála po nûjakém dramatickém umûlci, kte-
rou spolu s kloboukem odhodil v dál, kdyÏ se na stará kolena
rozbûhl kamsi za nûjak˘m pfieludem. Vznikl z toho problém.
Zaãalo se vy‰etfiovat. Na‰e larviãky pr˘ seÏraly dvû oãka
hladce jedno obrace. ·ála se zaãala párat. Dramatick˘ umû-
lec se nervovû zhroutil. Nutil Ïenu, aby mu díru za‰ila. Ona
na to mûla názor odli‰n˘. Nûco v tom smyslu, Ïe pfielud by to
za‰tupoval líp. ·koda slov.“ Odmlãel se.
Jsem ‰okovaná.
Místo na chlapa myslím na mola. Jak je dokonal˘! Stateãn˘!
Jaké má instinkty! Znalost prostfiedí! Jak je v˘mluvn˘! Jak se
o sebe dovede postarat! Brázdí vzduchem jako delfín oceá-
nem! Jak sloÏitû sestrojená miniatura! Nikdy bych ho neumû-
la vytvofiit! Obdivuhodn˘ boÏí tvor!
Není to nakonec nûkdo z praprapraprapradûdeãkÛ? Co na to
Buddha?
✴
Veãer pfii‰el na náv‰tûvu rodinn˘ pfiítel. Rozpfiáhl ruce. Udûlal
plác!
Pfiítel mi zabil pfiítele.
Proã to nebylo naopak? Trápím se.
✴
„Nebul!“ ozvalo se ti‰e z okenního parapetu. „Netrefil se!
Jsem tu s tebou a tû‰ se na jaro!“ Ludmila Lojdová

( N E ) O B Y â E J N É
R E C E P T Y

Îivot s molem
Ludmila Lojdová

V˘herkynû je ze VII. B
V závûreãném losování leto‰ního roku, kdy
se hrálo o pfiehrávaã DVD, se ‰tûstí usmálo
na Ïákyni ze 7.B ze Z· v Mikulandské uli-
ci Marianu Kuãerovou.
Blahopfiejeme, a k radosti z v˘hry je‰tû pfie-
jeme v‰e nejlep‰í v roce 2005.
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