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Pokochat se pohledem na Prahu z paluby lo-
di ãi se lodí po Vltavû nûkam dopravit, mohou
PraÏané jiÏ od roku 1865. Zásluhou pozdûj‰í-
ho primátora Franti‰ka Dittricha byla zavede-
na první pravidelná doprava po Vltavû. Na tra-
se do ·tûchovic vyplul parník jménem Praha
jiÏ v kvûtnu toho roku. Leto‰ní oslavy 140. v˘-
roãí paroplavby v‰ak probíhají celou letní se-
zonu a vyvrcholí v záfií. To si obec ·tûchovice,
proslulá svojí vorafiskou historií, bude pfiipomí-
nat jiÏ 800 let od svého zaloÏení. Pfii spoleã-
n˘ch oslavách, které chystají ·tûchoviãtí
s PraÏskou paroplavbou a spolkem Vltavan,
jistû zazní i legendární píseÀ Babiãka Mary…
Ale nepfiedbíhejme. Nejprve se vypravme na
nûkteré z ‰esti lodí PraÏské paroplavební
spoleãnosti na jednu z vyhlídkov˘ch plaveb. 
Obû vltavské trasy, k severu i k jihu, zahájíte
ze stanovi‰tû praÏské Paroplavební spoleã-
nosti na Ra‰ínovû nábfieÏí mezi Palackého

a Îelezniãním mostem. (Pozor, kvÛli v˘stav-
bû protipovodÀov˘ch opatfiení je pro leto‰ní
a pfií‰tí sezonu posunuto, dfiíve bylo nad Pa-
lackého mostem.) K dispozici tu mají je‰tû
dva parníky, tedy poslední plavidla na parní
pohon, která brázdí Vltavu. Parní stroj je v‰ak
od roku 1992 upraven na lehk˘ topn˘ olej,
takÏe topiã v podpalubí jiÏ pfiikládat nemusí.
Star‰ímu z obou parníkÛ, Vy‰ehradu, bude
brzy jiÏ 60 let. Postaven byl v Ústí nad Labem
a pÛvodnû byl vybaven strojním zafiízením
z âKD Kolben Danûk. Kromû úpravy pohonu
pro‰el nedávno úpravami i jeho interiér, takÏe
pfies své stáfií se Vy‰ehrad do v˘sluÏby zda-
leka nechystá. Druhá parní loì se jmenuje –
jak jinak, Vltava. Oba parníky kromû zahajo-
vací plavby na Slapy jezdí pouze po Praze.  
Dále vyuÏívá spoleãnost ãtyfii motorové lodû,
dvû polské v˘roby a dvû nûmecké, je‰tû
z b˘valé NDR. Jedna z nich právû podstupu-
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Nev‰ední pohled na krásy Prahy je nejen z v˘‰e Petfiínské rozhledny nebo nûkteré ze
stovek praÏsk˘ch vûÏí. Ne‰kodí vyzkou‰et i perspektivu „zdola“ a vypravit se na plavbu
lodí po Vltavû. Otevfiou se vám nezapomenutelné pohledy na praÏské panorama orámo-
vané vodním svûtem. ¤eka vÏdy dává mûstu (myslí se tím obecnû – kaÏdá fieka protéka-
jící kaÏd˘m mûstem) neopakovatelné kouzlo. Ale v pfiípadû Vltavy to platí stonásob.

je zajímavou proceduru „natahování“ v lodû-
nici Chvaletice. Aby uvezla více pasaÏérÛ
a mohlo zde b˘t vybudováno odpovídající
moderní sociální vybavení a zmodernizován
interiér, bude uprostfied rozfiíznuta a nasta-
vena díly o 8,5 metru délky. Na posledním
z plavidel je kotvící restaurace Kristian Mar-
co. MÛÏete ji nav‰tívit na náplavce u Národ-
ního divadla. 
Nejoblíbenûj‰í trasa PraÏanÛ je ta, která sve-
ze rodiãe s dûtmi napfiíã celou Prahou aÏ do
Troje do ZOO. MládeÏ zase s oblibou vyuÏí-
vá tzv. diskotékové parníky. A speciální na-
bídka? Jen dvakrát jiÏ v leto‰ním létû pojede
historick˘ kolesov˘ parník aÏ k soutoku Vlta-
vy s Labem. Tato celodenní plavba se usku-
teãní 31. 7. a 3. 9. 
Tisíciletou povodeÀ v roce 2002 pfieÏily lodû
bezpeãnû ve Smíchovském pfiístavu, kde by-
ly  dobfie zakotvené a neutrpûly na‰tûstí váÏ-
nûj‰í ‰kody. Spoleãnost ale pfii‰la o ve‰keré
technické zázemí, protoÏe sídlí na náplav-
ce.To je v‰ak dnes jiÏ dávno nahrazeno
a PraÏská paroplavební vyráÏí plnou parou
vpfied do leto‰ní jubilejní 140. sezony. Sve-
zete se? Martina Fialková

Letos bylo ocenûno ãtrnáct jednotlivcÛ
a ãtyfii kolektivy. Sídlo jednoho z ocenûn˘ch
t˘mÛ najdete v Celetné 20, v budovû Uni-
verzity Karlovy. âtyfiicetpût let jiÏ v‰ak ãe‰tí
vûdci pÛsobí i pfiímo v Egyptû. Ústav zde byl
zaloÏen v souvislosti s tehdy ãeskosloven-
skou úãastí na mezinárodní záchranné ar-
cheologické akci UNESCO v Nubii bûhem
budování pfiehrady u Asuánu.
âe‰tí egyptologové svojí prací vûdeckou
i osvûtovou proslavili tento obor na‰í vûdy
ve svûtû natolik, Ïe lze skuteãnû fiíci, Ïe se
díky nim âesku dostává zv˘‰ené prestiÏe.
Proto udûlení leto‰ní Gratias agit 23. 6. prá-
vû dobfie zviditelní tuto cenu mezi domácí
vefiejností. ZaslouÏí si to v‰ichni nositelé,
minulí, leto‰ní i ti budoucí. 
âesk˘ egyptologick˘ t˘m má v ãele jiÏ po 30
let respektovanou osobnost prof. PhDr. Mi-
roslava Vernera, DrSc., kter˘ navazuje na
vynikající práci svého pfiedchÛdce, neménû
váÏeného vûdce Prof. ZbyÀka Îáby. JiÏ od
doby jeho vedení se poãítají první v˘razné

úspûchy ãeské egyptologie na mezinárod-
ním poli, které nyní t˘m prof. Vernera boha-
tû zúroãuje a rozvíjí. 
Co fiíkáte na udûlení Gratias agit svému
t˘mu? Zeptala jsem se v pracovnû od
podlahy aÏ po strop zaplnûné knihami,
profesora Vernera.
VáÏím si jej velice. Ale ãeho si váÏím zejmé-
na, to je na‰e dlouhodobá vynikající spolu-
práce s ministerstvem zahraniãí. Právû díky
ní máme nyní vytvofiené velmi slu‰né pod-
mínky pro na‰i ãinnost v Egyptû. Pfiedev‰ím
prostfiednictvím zastupitelského úfiadu âR
v Káhifie, kter˘ nám poskytuje velkou pod-
poru pfii vyfiizování administrativy vzhledem
k egyptsk˘m úfiadÛm, a na‰e druhé pÛso-
bi‰tû, kde kromû Prahy pracujeme, je právû
v jeho areálu. Máme zde byty i pracovny. 
Jaké je tedy va‰e zázemí na místû? Z te-
levizních zábûrÛ známe vût‰inou jen prá-
ci va‰eho t˘mu v terénu spolu s místní-
mi dûlníky. Kde se ale dûje to ostatní?
Terénní pracovi‰tû v Abúsíru je v bezpro-
stfiední blízkosti Káhiry. Proto do práce den-
nû dojíÏdíme. Není to zase aÏ tak pfiíjemné
cestování, Káhira je velmi zalidnûná,
s hust˘m provozem nejen aut, ale také lidí,
velbloudÛ, ovcí, oslích povozÛ v hlavních
ulicích. Zpût se vracíme v pozdním odpoled-
ni. Znovu musím ocenit bezpeãné (to je ve
zdej‰ích podmínkách velmi dÛleÏité) a ãisté
zázemí v prostorách zastupitelského úfiadu,
kde máme svoji oázu klidu. Zde mÛÏeme
dobfie naãerpat síly k dal‰ímu, ãasto noãní-
mu zpracování nov˘ch poznatkÛ a nálezÛ
ve zdej‰ích pracovnách. 
V terénu spolupracujeme s egyptsk˘m In-
spektorátem památek v Sakkáfie. Bûhem
standardního archeologického v˘zkumu
místa se vedle stavebních památek objevují
i drobnûj‰í nálezy mobilního rázu. Ty se od-
váÏejí do centrálního skladu v Sakkáfie, kde
jsou restaurátorské dílny a jiná pracovi‰tû.

Nûkteré nálezy lze restaurovat v prÛbûhu
v˘zkumu, na coÏ také máme odborníky. Nic
v‰ak nesmí opustit hranice Egypta. Souãás-
tí ãinnosti jsou i stavebnû-rekonstrukãní prá-
ce, prÛbûÏné opravy a zaji‰tûní objeven˘ch
stavebních památek, aby pfii skonãení sezo-
ny bylo moÏné pfiedat celou lokalitu odbor-
nû zabezpeãenou. Já osobnû b˘vám
v Egyptû 1 – 2 mûsíce zjara a stejnû tak na
podzim. Pfies léto, kdy utichá ruch na uni-
verzitû v Praze, máme pak ãas k vlastnímu
podrobnému zpracování nálezÛ a publikaã-
ní práci. Jinak se vûnuji hodnû i práci se
studenty, a to i se zahraniãními. Momentál-
nû v Praze máme dva studenty z Egypta. 
A va‰e poslední zajímavé objevy?  
Vloni jsme objevili v jiÏním Abúsíru unikátní
skalní hrobku z 5. dynastie. BohuÏel byla
hodnû po‰kozená zlodûji kamene. Majite-

Pfied 140 lety byla zahájena lodní doprava v Praze

Ocenûní Gratias agit ãesk˘m egyptologÛm
lem byl zfiejmû vysoce postaven˘ úfiedník
na faraónském dvofie z tûsné blízkosti pa-
novníka, jak vypl˘vá z nápisÛ. V této oblas-
ti se pohybujeme v prostoru honosn˘ch
hrobek. Jde o hfibitov v˘znamn˘ch osob-
ností z doby 3. – 6. dynastie Starého Egyp-
ta, skuteãnû velmi v˘znamnou ãást na‰í
koncese v bezprostfiední blízkosti králov-
ského hfibitova. Ten zde vznikl souãasnû se
zaloÏením nového sídelního mûsta sjedno-
ceného Egypta na poãátku 1. dynastie. Je-
ho staroegyptsk˘ název byl Bílá zeì, po-
zdûji Mennofer, fiecky Memfis. 
KaÏd˘ nález zde má mimofiádnou historic-
kou hodnotu. Tento prostor je v‰ak úzce
spjat˘ nejen s poãátky egyptské státnosti,
ale také se závûreãnou etapou egyptsk˘ch
dûjin. V pozdní a ptolemaiovské dobû se
zde v náboÏensk˘ch a kultovních stavbách
uctívala posvátná zvífiata. Jsou zde chrámy,
rozsáhlé katakomby a pohfiebi‰tû tûchto
zvífiat.
Na dal‰ím místû na‰í koncese, v její západ-
ní ãásti, jsme loni objevili dal‰í velmi zajíma-
vé pohfiebi‰tû s mnoha ‰achtov˘mi hroby
z pfielomu 26. a 27. dynastie, z nichÏ jsme
prozkoumali zatím nûkolik, zejména kanc-
léfie UdÏahorresneta a nevyloupenou hrob-
ku správce královského statku Iufaa. 

Koncem ãervna se v Praze konala jiÏ dru-
há mezinárodní egyptologická konferen-
ce, jejíÏ jste hostiteli a organizátory… 
Ano, t˘kala se nov˘ch objevÛ v oblasti Abú-
síru a Sakkáry v letech 2000–2005. První se
konala jiÏ v r. 2000 také u nás. Na‰ím zá-
mûrem je v pûtiletém cyklu vÏdy sezvat do
Prahy v‰echny vûdecké t˘my, které v tomto
prostoru pracují, abychom se mohli spoleã-
nû seznámit s dosaÏen˘mi v˘sledky v˘zku-
mu a projednat odborné problémy. 
Jsem rád, Ïe Praha je dnes skuteãnû jed-
ním z v˘znamn˘ch egyptologick˘ch center.
Existují i jiné konference ãi kongresy egyp-
tologÛ, ale praÏská akce je v˘znamná pfie-
dev‰ím tím, Ïe fie‰í konkrétní problematiku
jedné ze dvou nejprestiÏnûj‰ích archeolo-
gick˘ch oblastí Egypta, pyramidov˘ch polí. 
Jaká je vÛbec va‰e spolupráce a vztahy
se zahraniãními t˘my? Nechci pfiedjí-
mat, ale bohuÏel dnes korupce, závist ãi
jiné ne‰vary zasahují ãasto i do vûdy.  
Mohu fiíci, Ïe spolupráce mezi jednotliv˘mi
t˘my probíhá v pfiátelském prostfiedí a na
solidní bázi. Je to dáno i tím, Ïe podmínky
jsou pfiísnû definované egyptsk˘mi zákony
a pfiedpisy, které v‰ichni respektují. 

350 let od narození
Kry‰tofa Dientzenhofera
Tváfi Prahy v˘raznû poznamenalo období baroka. Mûsto
v nûm získalo desítky nov˘ch palácÛ, kostelÛ a klá‰terÛ,
zkrá‰lily ho nové palácové zahrady, bylo vybudováno
mnoho nov˘ch mû‰Èansk˘ch domÛ. ZaslouÏila se o to
fiada architektÛ, mezi nimiÏ  nad jiné vyniká nûkolik jmen.
Tyto fiádky mají b˘t poctou jednomu z nich, Kry‰tofu 
Dientzenhoferovi. 

VÏdyÈ právû 7. 7. si pfiipomeneme 350. v˘roãí jeho narození.
Narodil se v bavorském Hof am Guggenberg, tedy dvofie ãi
statku na Kukaããím vrchu, kter˘ se nachází v alpském pod-
hÛfií. Do Prahy pfii‰el se ãtyfimi bratry, nejspí‰ pfied rokem
1678. To mu bylo tfiiadvacet let a byl zednick˘m tovary‰em.
Nevíme, kde se bratfii Dientzenhoferové vyuãili zednickému
fiemeslu, ale v okolí jejich domovské obce byl jistû dostatek
pfiíleÏitostí, stavûli tam mistfii ital‰tí i domácí.

Kry‰tof se jako jedin˘ z bratrÛ v Praze usadil natrvalo. V roce
1685 se oÏenil s vdovou po zednickém mistrovi Jifiím Aich-
bauerovi, která do manÏelství pfiivedla dva chlapce, s nimiÏ
pak vyrÛstalo dal‰ích pût dûtí. Rodina ob˘vala dÛm v Nosti-
covû ulici ãp. 465, kter˘ Anna Dientzenhoferová zdûdila po
prvním manÏelovi a kter˘ Kry‰tof opravil, patrnû roz‰ífiil a dob-
fie udrÏoval. Právû v tomto domû se v roce 1689 narodil syn
Kilián Ignác, kter˘ se stal otcov˘m spolupracovníkem, pokra-

ãovatelem a v jehoÏ díle se mistrovství pfiedané otcem dále
rozvíjelo.
Ale vraÈme se ke Kry‰tofovi, ten se v âechách uplatnil nejpr-
ve jako pevnostní stavitel, av‰ak brzy se zaãal pou‰tût do
staveb i pfiestaveb kostelÛ, klá‰terÛ a domÛ. Nejnovûj‰í bá-
dání vyvrátilo názor, Ïe neumûl ãíst ani psát a Ïe byl jen 
nadan˘ polír. Stal se velmi vyhledávan˘m a cenûn˘m stavite-
lem, kter˘ mÛÏe b˘t právem pokládán za dûdice a pokraão-
vatele mistrÛ fiímského radikálního baroka. V âechách je mu
pfiipisována fiada staveb, pfiipomeÀme aspoÀ ty nejv˘znam-
nûj‰í praÏské. V posledních letech 17. století se podílel na
dostavbû kostela sv. Máfií Magdaleny v Karmelitské ulici
(dnes Muzeum ãeské hudby), právû zde zfiídil rodinnou hrob-
ku, kde byli oba slavní Dientzenhoferové pohfibeni. Je mu pfii-
pisován také projekt areálu benediktinského klá‰tera s koste-
lem sv. Markéty v Bfievnovû, na jehoÏ realizaci pracoval se
synem Kiliánem Ignácem.
Za jeho nejkrásnûj‰í praÏské dílo, dokonãené synem, pak b˘-
vá oznaãován malostransk˘ chrám sv. Mikulá‰e, kde vybudo-
val mohutn˘ sálov˘ prostor kostelní lodi se sloÏitou klenbou
zaloÏenou na systému protínajících se elipsoidÛ a monumen-
tální chrámové prÛãelí. Právû bez této pfiekrásné stavby si
dne‰ní panoráma Prahy uÏ nedokáÏeme pfiedstavit. es

Foto: Petr Jefiábek – Fotobanka.cz

Pohled na Abúsír od v˘chodu.
V popfiedí rozvaliny Sahureova
údolního chrámu

Pro domácí vefiejnost moÏná ménû známé, ale nositeli velmi váÏené je ocenûní Gratias agit, které kaÏdoroãnû v ãervnu udûluje Mi-
nisterstvo zahraniãí âR. Proã doma ménû známé? Putuje totiÏ vût‰inou do zahraniãí osobnostem ãeského pÛvodu (ale nejen), kte-
ré se vynikajícím a zásadním zpÛsobem dlouhodobû zasazují o dobré jméno âeské republiky ve svûtû.

Pokraãování na stranû 8

SOUTùÎ O CESTU 
DO CAMBRIDGE

Ve spolupráci se spoleãností ENTER
– CENTRUM CIZÍCH JAZYKÒ a nakla-
datelstvím CAMBRIDGE University
Press pro Vás pfiipravujeme  SOUTùÎ
O CESTU DO CAMBRIDGE. KaÏd˘
mûsíc na Vás ãeká jedna otázka.
âtvrtou otázku, na soutûÏním kuponu,
najdete na stranû 8 nebo v knihkupec-
tví CAMBRIDGE v pasáÏi ABC. Vypl-
nûn˘ soutûÏní kupon s va‰í odpovûdí
odevzdejte v knihkupectví CAMBRID-
GE, nebo jej mÛÏete zaslat do redakce
LISTÛ PRAHY 1 do 15. 7. 2005.
KaÏd˘ mûsíc losujeme mal˘ dárek
a v prosinci vylosujeme v˘herce (ze
správn˘ch odpovûdí v‰ech kol), kter˘
odletí do CAMBRIDGE a na vlastní
oãi uvidí, jak vznikají svûtové uãebni-
ce angliãtiny, slovníky a dal‰í materi-
ály k v˘uce na jedné z nejstar‰ích
univerzit svûta.
Správná odpovûì 3. kola 
je za b) 5 Cambridge 
University Press
V˘hercem tfietího kola 
se stal pan David Pavlík 
- vyhrál CAMBRIDGE 
LEARNER‘S DICTIONARY. 

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

PLACENÁ INZERCE

www.pomaturitni.cz
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Kam v létû na procházku?

2. so. Toulání po jihozápadních âechách.
Pfie‰tice, Vícov, Chanovice, Plánice. 494 Kã
(M. Abrahámová).
Z Malvazinek na KníÏecí – s prohlídkou
hfibitova. Zaãátek ve 14.00 na stanici aut. ã.
137 „Malvazinky“ (jede od metra B „Na Kní-
Ïecí“). 50 Kã (PhDr. Chrastilová). 
Národní památník na Vítkovû. Celková
prohlídka. Ve spolupráci s Národním mu-
zeem. Zaãátek ve 14.00 pod sochou J. ÎiÏ-
ky. 50 Kã (prÛvodce PIS).

3. ne. Lednicko-valtick˘ areál. Lednice,
Valtice. Cena 680 Kã (Mgr. Jaroslava Ná-
prstková).
Z Lysolají do Nebu‰ic. Zaãátek na koneã-
né stanici aut. ã. 160 „Lysolaje“ (jede od met-
ra A „Dejvická“ ve 13.40). 50 Kã (B. ·vejno-
hová).
V˘znamná ãervencová v˘roãí (v˘bûr) – 
I. ãást. Zaãátek akce ve 14.00 na konci Re-
voluãní ul. u ·tefánikova mostu. 50 Kã
(PhDr. Chrastilová).

5. út. Mistr Jan Hus a Praha. K v˘roãí smrti
tohoto v˘znamného církevního reformátora.
Zaãátek ve 14.00 pfied objektem Betlémské
kaple. 50 Kã + vstupné do kaple 40/20 Kã
(PhDr. Chrastilová).

6. st. Malostransk˘mi uliãkami – III. ãást. Za-
ãátek v 16.00 na stanici tram. ã. 22, 23 „Malo-
stranské námûstí“ (smûr do Karmelitské ul.).
50 Kã (Ing. Kocourek).

7. ãt. Architektura âelákovic a vodárny
Kárané. Zaãátek na vlakovém nádraÏí v âe-
lákovicích po pfiíjezdu vlaku, kter˘ odjíÏdí
z Prahy Masarykova nádraÏí v 15.27. Zpût
vyuÏijeme MHD. 50 Kã (Ing. Stûniãka).

9. so. Za stfiedovûkem zlatonosného Po-
‰umaví. Rabí, Su‰ice, Ka‰perk, Ka‰perské
Hory, Obfií Hrad. 466 Kã (PhDr. ·kochová).
Vy‰ehradsk˘ hfibitov a jeho slavní – s pro-
hlídkou interiéru Slavína. Zaãátek akce
v 15.00 pfied kostelem sv. Petra a Pavla na
Vy‰ehradû. 50 Kã + vstupné do hrobky 
20 Kã (E. Sokolová).
Od Cukráku do âerno‰ic. Zaãátek akce na
stanici aut. ã. 321 „Jílovi‰tû, Cukrák“ (jede
od metra B „Smíchovské nádraÏí“ ve 13.00).
50 Kã (B. ·vejnohová).
10. ne. Hruboskalskem po cestû K. H. Má-
chy. Sedmihorky, Hrubá Skála, Vald‰tejn,
Trosky. 403 Kã (P. Le‰ovská).
V˘znamná ãervencová v˘roãí (v˘bûr) – 
II. ãást. Zaãátek akce ve 14.00 na DraÏické-
ho námûstí. 50 Kã (PhDr. Chrastilová).

V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS
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21. ãt. Zajímavosti a kuriozity Petfiína.
Zaãátek akce v 16.00 na horní stanici
lanovky na Petfiínû. 50 Kã (Mgr. Náprstko-
vá).

23. so. Klíã království ãeského. Kladruby,
Tachov, BezdruÏice, Konstantinovy Láznû.
502 Kã (JUDr. Marchal).
Královskou cestou – I. ãást. Zaãátek ve
14.00 u Pra‰né brány. 50 Kã (PhDr. Chrasti-
lová).

23. so. Klíã království ãeského. Kladruby,
Tachov, BezdruÏice, Konstantinovy Láznû.
502 Kã (JUDr. Marchal).
Královskou cestou – I. ãást. Zaãátek ve
14.00 u Pra‰né brány. 50 Kã (PhDr. Chrasti-
lová).
Od Hamerského rybníka do Toulcova
dvora. Zaãátek v 15.00 na koneãné stanici
tram. ã. 11 „Spofiilov“. 50 Kã (B. ·vejnoho-
vá).

24. ne. Schwarzenbersk˘ kanál s ukázkami
plavení dfieva. Volary, Nová Pec, Jelení vrchy.
503 Kã (Ing. Grabmüllerová).
Podveãerní vycházka po Hradãanech
a Novém Svûtû. Zaãátek v 18.00 u Marián-
ského sloupu na Hradãanském námûstí. 
50 Kã (PhDr. Havlovcová). 
PrÛhonick˘m parkem. Zaãátek na stanici
aut. ã. 324 a 325 „PrÛhonice“ (jedou od stani-
ce metra C „Opatov“ – ã. 324 ve 13.50 a ã.
325 ve 13.30). Odchod po pfiíjezdu pozdûj‰í-
ho autobusu. 50 Kã + vstup do parku 40/20
Kã (Ing. Kocourek). 

25. po. Ol‰anské hfibitovy – I. ãást. Zaãá-
tek v 16.00 u kaple sv. Rocha na Ol‰anském
nám. 50 Kã (Mgr. Kulíková). 

26. út. Procházka Kampou. Zaãátek
v 16.00 u Malostransk˘ch mosteck˘ch vûÏí.
50 Kã (PhDr. Havlovcová). 

27. st. Vrtbovská zahrada – jedna z nej-
krásnûj‰ích praÏsk˘ch zahrad. Zaãátek
v 16.00 pfied hl. vchodem do Vrtbovského
paláce (nároÏí Karmelitské a TrÏi‰tû). 50 Kã

Mnozí z nás zmrzlinu mlsají rádi také proto,
Ïe ji povaÏují za velmi zdravou, neboÈ obsa-
huje mléko, zdroj bílkovin a vápníku. Jak je
to tedy doopravdy?
Zmrzliny se sv˘m sloÏením mohou velmi li‰it.
Proto se rozdûlují do nûkolika skupin. Setká-
váme se jednak se smetanov˘mi a mléãn˘mi
krémy, ale také s krémy s rostlinn˘m tukem.
Vedle toho existují zmrzliny ovocné, vodové ãi
sorbety. ChuÈov˘ch variant je nyní k dostání
obrovské mnoÏství a vybrat si snad jiÏ mÛÏe
koneãnû úplnû kaÏd˘. Konkurenãní boj mezi
v˘robci zmrzliny a tlak na sniÏování cen ze
strany obchodních sítí se odráÏí i na kvalitû
a sloÏení potravináfisk˘ch v˘robkÛ. Proto i slo-
Ïení zmrzlin zaznamenalo v posledních letech
mnoho promûn. 
V˘robci nyní jiÏ vûdí, Ïe se dá nejlépe u‰etfiit
na tukové sloÏce zmrzliny. Proto je v mnoha
pfiípadech právû mléãná sloÏka, kterou tvofii-
lo neodtuãnûné mléko ãi smetana, nahrazo-
vána rostlinn˘m tukem a zdá se, Ïe právû
v˘robky s rostlinn˘m tukem úplnû ovládly
ná‰ trh. Díky jednostranné osvûtû mnozí po-
vaÏujeme rostlinné tuky za zdravé. Jejich
konzumace mÛÏe pfiíznivû ovlivnit v˘skyt a ri-
ziko srdeãnû cévních chorob. Existují ale ta-
ké rostlinné tuky, o nichÏ to neplatí. Jsou to
ty, v jejichÏ sloÏení pfievaÏují mastné kyseli-
ny, které naz˘váme jako nenasycené. Jed-

ním z hlavních zástupcÛ takového tuku je ko-
kosov˘, kter˘ obsahuje 88–94 % nenasyce-
n˘ch mastn˘ch kyselin, zejména kyseliny
myristové, která pÛsobí nepfiíznivû na cévy
a pfiispívá k rozvoji kardiovaskulárních one-
mocnûní. Právû kokosov˘ tuk, protoÏe je lev-
n˘, je nyní hlavní tukovou sloÏkou zmrzlin na
na‰em trhu. Jeho jedinou pfiíznivou vlastnos-
tí je, Ïe neobsahuje cholesterol a sporné
trans-nenasycené mastné kyseliny. V souvis-
losti s konzumací zmrzliny bychom tedy mûli
mít toto na pamûti a také si uvûdomit, Ïe
zmrzliny obsahují vedle cukru právû tuk, kte-
r˘ je 2x bohat‰í na energii neÏ cukr. Zmrzliny
mohou obsahovat aÏ 11 % tuku, a pokud
konzumujeme vût‰í mnoÏství, napfiíklad 300
g, coÏ nám u domácích balení ãasto nedûlá
problémy, pfiijmeme tím do tûla asi 25 g tuku,
a to jiÏ není zanedbatelné. Vyãerpáme tak
z jedné tfietiny doporuãenou denní dávku tu-
ku a navíc celou denní dávku nasycen˘ch tu-
kÛ. Proto bychom mûli konzumovat zmrzlinu
pouze v pfiimûfieném mnoÏství. To platí dvoj-
násobnû pro lidi obézní a s onemocnûními
srdce a cév. V‰ímejte si proto sloÏení potra-
vin a vzdûlávejte se co nejvíce v této oblasti,
protoÏe jídlo je nejen na‰ím velk˘m poÏitkem,
ale také na‰ím nejdÛleÏitûj‰ím lékem. ms

Autor pfiíspûvku je ãlen 
PraÏského sdruÏení lékárníkÛ

Konzumujeme málo zmrzliny?
Letos nás moÏná ãeká parné léto, jak alespoÀ vypl˘vá z dlouhodob˘ch pfiedpovûdí. S pfií-
chodem teplého poãasí roste konzumace nealkoholick˘ch nápojÛ a také zmrzliny. Z tisku
a televize jsme se jiÏ nûkolikrát dovûdûli, Ïe konzumujeme málo zmrzliny oproti obyvate-
lÛm USA, ktefií jí dovedou spofiádat na obyvatele 4x více. Je to ‰patnû, nebo dobfie?

„Co má spoleãného âeská filharmonie a Ro-
tary International?“ dotázal se v praÏském
Rudolfinu pfii uvádûní v˘roãního koncertu
Rotary klubu znám˘ slovensk˘ houslista Pe-
ter Michalica, a hned také odpovûdûl: „Obû
instituce si svou prestiÏ vybudovaly nikoli
proklamacemi, ale prací.“
Mezinárodní hnutí Rotary International není
Ïádn˘ tajn˘ spolek, i kdyÏ o nûm vefiejnost
vesmûs mnoho neví. Je to dobrovolné sdruÏe-
ní, jeÏ si klade za cíl poskytovat nezi‰tné sluÏ-
by a pomoc potfiebn˘m lidem. Tuto sluÏbu
ostatním, pov˘‰enou nad své vlastní zájmy,
vyjadfiuje ústfiední motto rotariánÛ Service
above self. 
Rotary International slaví v tomto roce jiÏ sté
v˘roãí od svého zaloÏení v Chicagu v roce
1905. Pfied osmdesáti lety zaãaly vznikat
první Rotary kluby také v tehdej‰ím âesko-
slovensku a záhy se první republika stala po
Anglii a Francii tfietím nejvût‰ím Rotary di-
striktem v Evropû. âestn˘mi guvernéry ães-
koslovenského Rotary klubu byli i prezidenti
T. G. Masaryk a E. Bene‰, ãestn˘m ãlenem
J. Masaryk. Tradice pokraãuje, a tak se
v únoru leto‰ního, jubilejního roku stal ãest-

n˘m guvernérem distriktu, pod jehoÏ správu
spadají âesko i Slovensko, prezident Václav
Klaus.
Mimo humanitární a zdravotnické projekty se
Rotary International prozíravû zamûfiuje na
vzdûlávací programy, podporuje mezinárod-
ní v˘mûnu stfiedo‰kolsk˘ch studentÛ a jiÏ
tfietím rokem vysílá na sedm nejv˘znamnûj-
‰ích svûtov˘ch univerzit mimofiádnû talento-
vané stipendisty, mezi nimiÏ jsou i dva
z âeské republiky, k magisterskému studiu
otázek souvisejících s udrÏením míru a fie‰e-
ním konfliktÛ ve svûtû. 
A proã se vlastnû organizace jmenuje zrov-
na Rotary? Tímto názvem naprosto pfiesnû
vystihuje systém svého vedení – princip pra-
videlného stfiídání osobností. Funkãní období
trvá bez v˘jimky pouh˘ jeden rok a souãas-
ného guvernéra distriktu 2240, kter̆  zahrnu-
je 50 klubÛ na území âeské a Slovenské re-
publiky, Viktora Príkazského z Popradu letos
stfiídá Otakar Vesel˘ z âeského Krumlova.
Pfiejme, aÈ my‰lenka a naplÀování hesla
Servis above self pokraãuje i do dal‰ích 100
+ 80 let. 

Marina HuÏvárová

Rotary International
100 let ve svûtû, 80 let u nás

Kontakt pro dal‰í informace: PraÏská informaãní sluÏba, tel.: 221 714 152, 221 714 151
(pro skupiny) a 221 714 173 (zájezdy) www.pis.cz.
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27. so. Za Gustavem Mahlerem do Kali‰-
tû. Vojslavice, Kali‰tû, Ledeã nad Sázavou,
Chfienovice. 416 Kã (Mgr. Náprstková).
28. ne. Na Kokofiínsko. Kokofiín, Pokliãky, No-
sálov, Mûlník. Cena Kã (P. Le‰ovská).

Kurzy PIS pro prÛvodce – ‰kolní r.
2005/2006

Spojené kurzy pro Prahu a cestovní ruch:
17. 9.– 21. 5. 2006 – víkendov˘ (1x za 14 dní)
20. 9.– 2. 3. 2006 – úter˘ a ãtvrtek 17.00 
– 19.00 (20.00) + nedûle

Kurzy pro Prahu:
17. 9.– 1. 4. 2006 – víkendov˘ (1x za 14 dní)
20. 9.– 22. 1. 2006 – úter˘ a ãtvrtek 17.00
19.00 (20.00) + nedûle 7. 11.– 15. 3. 2006

Více najdete na www.pis.cz. Studijní odd.
sídlí na nové adrese Arbesovo námûstí 4,
P 5, tel.: 221 714 158, 221 714 181, 221 714
161, kde zakoupíte studijní materiály a bro-
Ïury, informujete se o jazykov˘ch do‰kolova-
cích kurzech, cyklech pro uãitele nebo se
mÛÏete pfiihlásit na v˘bûrové akce.

Program na srpen dostanete od 27. 7. na
Staromûstské radnici, v informaãním stfiedis-
ku Na Pfiíkopû 20, ve vlastivûd. útvaru PIS
Arbesovo nám. 4, P 5 a v památkov˘ch ob-
jektech ve správû PIS. Zmûna programu vy-
hrazena.

+ vstup do zahrady 40/25 Kã (PhDr. Chrasti-
lová). 

30. so. Za Ctihodnou Marií Elektou do
kostela sv. Benedikta. Spojeno s v˘kladem
o historii fiádu karmelitek. Zaãátek ve 14.00
pfied objektem kostela na Hradãanském ná-
mûstí. 50 Kã (D. Budinská).
Z Uhfiínûvsi do KolodûjÛ. Zaãátek na stani-
ci aut. MHD ã. 267 „Uhfiínûves“ (jede od met-
ra C „Háje“ ve 13.36). Odchod po pfiíjezdu
autobusu. Trasa cca 7 km (Ing. Kocourek). 

31. ne. Îidovskou cestou II. Milevsko, Pí-
sek, Bechynû, Volynû, âkynû. 451 Kã (PhDr.
Chrastilová).
PraÏská souostroví – IV. ·tvanice. Zaãá-
tek v 15.00 na stanici tram. ã. 3, 26 „Tû‰nov“
(smûr do centra). 50 Kã (E. Sokolová). 
Zámek Troja – celková prohlídka. Zaãátek
v 15.00 pfied vstupem do Trojského zámku.
50 Kã + jednotné sníÏené vstupné do zámku
50 Kã (J. BuÀatová). 

VLASTIVùDNÉ V¯LETY V SRPNU 2005

6. so. Do nejmen‰ího mûsta v âechách.
Chy‰e, Îlutice, Rab‰tejn, Manûtín. 435 Kã
(JUDr. Marchal).
7. ne. ·umavou Adalberta Stiftera. Al-
brechtice nad Vltavou, rozhledna na Libínû,
Volary, Horní Planá, nádrÏ Lipno I. 523 Kã 
(J. Urbanová).
13. so. AÏ k PivoÀsk˘m horám. Hor‰ovsk˘
T˘n, PobûÏovice, PivoÀ, Star˘ Her‰tejn. 
478 Kã (S. Nachmilnerová).
14. ne. Do Kuksu za hrabûtem ·porkem.
Jaromûfi, Kuks, Betlém, Velichovky. 470 Kã
(Ing. Kocourek).
20. so. Za romantikou âeského ·v˘car-
ska. Hfiensko, Pravãická brána, Mezní Lou-
ka. 452 Kã + plavba na pramicích 100/50 Kã
(J. ·afafiíková).
21. ne. Cestou rozhleden – Vysoãina. Roz-
hledna Pípalka, rozhledna Oslednice, Ná-
mû‰È nad Oslavou, rozhledna Babylon, Da-
le‰ická pfiehrada. 542 Kã (J. Urbanová).
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Církevní fiády a fieholní kostely na Malé
Stranû. Zaãátek ve 14.00 na rohu Malost-
ranského nám. a Nerudovy ulice (pfied lékár-
nou u âerného orla). 50 Kã (Hedvika âenko-
vá).

11. po. Hudba v okolí Malostranského ná-
mûstí. Zaãátek v 16.00 u Malostransk˘ch
mosteck˘ch vûÏí. 50 Kã (J. Bondyová). 

12. út. Zlatá uliãka na PraÏském hradû. Za-
ãátek akce v 17.00 u ka‰ny na Jifiském ná-
mûstí. 50 Kã (PhDr. Havlovcová).

13. st. Palácové malostranské zahrady.
(Ledeburská, Pálffyovská, Kolowratská
a Malá Fürstenberská). Zaãátek v 16.00
pfied Ledebursk˘m palácem na Vald‰tejn-
ském nám. ã.p. 3. 50 Kã + vstupné do za-
hrad 69Kã/sleva pro skupiny (E. Pike‰ová).

14. ãt. ·árka na pokraãování – Divoká ·ár-
ka a Jenerálka. Zaãátek v 16.00 na koneãné
stanici tram. ã. 20, 26 „Divoká ·árka“. 50 Kã
(Mgr. Náprstková). 

16. so. Zámky stfiední Moravy. Plumlov,
Prostûjov, âechy pod Kosífiem, Námû‰È na
Hané. 622 Kã (S. Nachmilnerová).
Na hradû Okofii … Zaãátek akce po pfiíjez-
du aut. MHD ã. 312, kter˘ odjíÏdí ze stanice
„Dejvická“ ve 13.40, v˘stup stanice „Tucho-
mûfiice – zámek“. Trasa cca 6,5 km. 50 Kã
(ing. Kocourek). 
Prahou, kdyÏ se setmí aneb Praha svítící.
Zaãátek v 19.00 u Bílkovy vily (Mickiewiczo-
va ul., Praha 6). 50 Kã (Mgr. Náprstková).

17. ne. PouÈ na Makovou horu. Dobfií‰,
Stará HuÈ, Obofii‰tû, Milín, Maková hora. 
379 Kã (E. Sokolová).
Procházka Ofiechovkou. Zaãátek ve 14.00
pfied vstupem do Stfie‰ovické vozovny. 
50 Kã (H. âenková).
Vald‰tejnská zahrada a Vojanovy sady.
Zaãátek ve 14.00 pfied vchodem do Vald-
‰tejnského paláce z Vald‰tejnského nám. 
50 Kã (PhDr. Chrastilová). 

19. út. Bertramka – památník W. A. Mozarta
a manÏelÛ Du‰kov˘ch. Spojeno s náv‰tûvou
hrobu Du‰kov˘ch na Malostranském hfibitovû.
Zaãátek v 15.30 pfied objektem Mozartova
169, Praha 5). 50 Kã + zlevnûné vstupné do
objektu 40 Kã (PhDr. Havlovcová).

20. st. Vinohradsk˘ hfibitov – pokraãování.
Zaãátek v 16.00 na stanici tram. ã. 11, 19,
26 „Vinohradské hfibitovy“. 50 Kã (Ing. Ko-
courek).

● ãervenec 1300 mûnová reforma Václa-
va ll. – zahájení raÏby praÏsk˘ch gro‰Û
– 705 let

● 1. 7. 1960 bylo podle nového územního
uspofiádání hlavní mûsto rozdûleno na
10 obvodÛ – 45 let

● 5. 7. 1880 narodil se Jan Kubelík, feno-
menální houslista a v˘born˘ skladatel
(†5. 12. 1940) – 125 let

● 6. 7. 1415 byl upálen Mistr Jan Hus
(nar. 1369) – 590 let

● 6. 7. 1915 se narodila Herberta Masary-
ková, redaktorka a pfiekladatelka, vnuãka
T. G. Masaryka (†30. 9. 1996) – 90 let

● 14. 7. 1420 Jan ÎiÏka zvítûzil nad kfiiÏá-
ky ve slavné bitvû na Vítkovû. Proti tisí-
cÛm obrnûncÛ bojovalo pouze nûkolik
desítek husitÛ – 585 let

● 15. 8. 1695 se poprvé rozeznûla zvon-
ková hra Lorety – 310 let

● 24. 8. 1885 se narodil Václav ·pála,
malífi modr˘ch záti‰í  – 120 let (†12. 5.
1946). V˘stavu jeho dûl mÛÏete nav‰tí-
vit ve Vald‰tejnské jízdárnû. 

● 26. 8. 1865 zahájena pravidelná paro-
plavba s kolesov˘m parníkem v Praze –
140 let

P ¤ I P O M E ≈ M E  S I  V  L É T ù■  ■  ■ ■  ■  ■

Poklady, poklady...
Archeologové na‰li v centru Prahy po-
klad, hlásaly titulky novin pfied mûsícem.
A vzácn˘, velk˘! 
Na Hradû objevena hrobka Karla IV.,
sdûlil nám tisk pfied nedávnem. 
Nejvût‰ím âechem je Karel IV., jásala
televize témûfi ve stejné dny, kdy dva
mûsíce utajovaná zpráva o jeho znovu-
objevené hrobce probûhla médii. (Utajo-
vaná proto, Ïe byla exkluzivnû pfiislíbe-
na jedinému médiu, ãeské verzi
ãasopisu National Geographic). 
Od získání zázraãnû se objeviv‰ího ne-
známého pfiekladu Dalimilovy kroniky
uplynulo sotva ãtvrt roku.

Zdá se, Ïe vypukla mánie v hledání
a nalézání pfiekvapiv˘ch, a hlavnû v˘-
znamn˘ch svûdectví o velké minulosti
ãeského národa. 
Îe by toto poÏehnání pro historiky bylo
vyvoláno nûjak˘mi zvlá‰tními silami, kte-
ré pÛsobí v ãeské kotlinû od té doby, kdy
byla vyhlá‰ena âeskou televizí soutûÏ
o Nejvût‰ího âecha? Jako by se otevíraly
skály a vydávaly své bohatství, a to je‰tû
nebylo sv. Jana. To aÏ minul˘ pátek, 
24. 6. Jsem zvûdavá, protoÏe tento slou-
pek pí‰u samozfiejmû pfied ním, co se to-
ho dne stane, co bude objeveno. Jak je
vidût, mÛÏeme se nadít je‰tû velk˘ch vûcí! 
Pravda, na‰i egyptologové se zab˘vají
jin‰ími vûky neÏ my doma, ale to nevadí.
Jak je vidût, nemusíte ‰etfiit zrovna na le-
tenku do Egypta. Rozjeìte se o prázdni-
nách a dovolen˘ch tfieba pod malebn˘
Kozákov, kde mají v jednom malém do-
meãku pod kopcem krásné muzeum
zdej‰ích polodrahokamÛ, o které se tu
stále zakopává. Nebo vyraÏte do jiÏních
âech za vltavíny (jsou k vidûní také ve
·tefánikovû hvûzdárnû na Petfiínû, zjis-
tûte si, zda prodlouÏili tu zajímavou v˘-
stavu). Anebo se jen tak projdûte letní
Prahou za ranního kuropûní, kdy turisti
je‰tû spí, a podívejte se, jak nám ji ná‰
lucembursk˘ otec vlasti vyzdobil, ovûÏa-
til, pfiemostil a rozko‰atil a jak jí to i s tû-
mi zmûnami moderní doby slu‰í. 
Praha 1 má svého nejvût‰ího âecha a je
na nûj py‰ná. A je dobfie, Ïe díky nov˘m
objevÛm a televizní soutûÏi se probudil
zájem o bûh na‰ich dûjin v mífie vût‰í neÏ
je ta ‰kolní a tím pádem povinná.
Toto ãíslo ListÛ Prahy 1 je ponûkud nety-
pické. SnaÏí se nabídnout vám opravdu
to nejzajímavûj‰í, co se v létû v Praze,
ale nûkdy i mimo Prahu, udûje. Ale ne-
mÛÏeme vûdût v‰echno, bohuÏel. Dává-
me jen struãn˘ návod. Dal‰í poklady ães-
ké historie, kultury, pfiírody a taky ty
ukryté v lidsk˘ch srdcích uÏ musíte hledat
sami. Pfiejeme vám krásné léto! 

Martina Fialková,
‰éfredaktorka 

Nejvzácnûj‰í objekty a nejcennûj‰í místa na-
‰í planety jsou podle úmluvy OSN z roku
1972 zapisovány kaÏdoroãnû – po velmi
pfiísném v˘bûru – na prestiÏní Seznam svû-
tového pfiírodního a kulturního dûdictví
UNESCO. 

V souãasné dobû ãítá seznam 788 unikátÛ, z to-
ho dvanáct se jich nachází v âeské republice.
Nûkteré z nich pfiiblíÏí praÏské zastavení 3. roã-
níku putovní v˘stavy fotografií Poznej svûtové
dûdictví UNESCO. 
Kromû vyhlá‰en˘ch památek a pfiírodních celkÛ
Chorvatska, Slovenska, ·v˘carska, Kypru nebo
Tuniska, kam ãasto smûfiují ãe‰tí turisté, naladí
fotografie a fundované doprovodné texty i na
vzdálenûj‰í kraje na‰í zemûkoule. Zavedou ná-
v‰tûvníky do národních parkÛ Kanady, USA, Ar-
gentiny, Austrálie, Nového Zélandu, k jedineã-
n˘m buddhistick˘m chrámÛm Asie,
k domorodcÛm v˘chodní Afriky. Autorkou pro-
jektu, kter˘ probíhá pod zá‰titou âeské komise
pro UNESCO, je RNDr. Milena BlaÏková, pofia-
datelem MEDIA IN dílna nezávislé publicistiky a dokumentaristiky. V Praze se koná ve spolu-
práci s Národní knihovnou âeské republiky, patronát pfievzala senátorka MUDr. Jaroslava Mo-
serová, DrSc. V˘stava je pfiístupná v novû zrestaurované nádherné KfiíÏovnické chodbû
Klementina mezi 17. ãervnem a 20. srpnem 2005 v dobû provozu knihovny.

MEDIA IN

Poznej svûtové dûdictví UNESCO
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Symbol léta, Ïlutá rozzáfiená sluneãni-
ce, se otáãí po sluneãních paprscích.
KaÏdá Ïena, která chce b˘t krásná
a zdravá, také hledá blahodárn˘ zdroj
energie, moÏnost, jak udrÏet a vylep‰it
svÛj pÛvab. Najde-li jej a dokáÏe-li se
nauãit, jak se svou energií, potenciálem
krásy a zdravím nakládat, je vyhráno.
Záfií pak pro své okolí. A neplatí to jen
pro Ïeny mladé, o du‰evní i fyzickou po-
hodu se vyplatí starat se i v mnohem po-
kroãilej‰ím vûku. A naopak, o péãi
o zdrav˘ v˘voj na‰ich mal˘ch potomkÛ
snad netfieba dlouho psát. V‰em tûmto
vûkov˘m kategoriím, tedy od 0 do 100
rokÛ nabízí i v letních mûsících svoje
sluÏby Sluneãnice, klub pohybu a krásy. 
Sluneãnici najdete v suterénních prosto-
rách Maiselovy ulice v domû s ãíslem 7.
Vykvetla tu jakoby zázrakem po povod-
ních, kdy nová majitelka usoudila, Ïe me-
zi záplavou restaurací a obchodÛ pro tu-
risty chybí sluÏby zdej‰ímu obyvatelstvu.
A protoÏe i na Starém Mûstû Ïijí rodiny
s mal˘mi dûtmi a zejména star‰í lidé, roz-
hodla se zacílit právû na tuto klientelu.
Vytvofiila zde pfiíjemné prostfiedí pro
v‰echny. Tûlocviãna s mnoha pomÛcka-
mi, prostorná provonûná recepce a klid-
né „zkrá‰lovací“ zákoutí svítí Ïlut˘mi 
sluneãnicemi, dfievem, pfiírodními a textil-
ními dekoracemi. Nedûjí se tu Ïádné zá-
zraky, prostû si jen mÛÏete pfiijít zacviãit
nebo se nechat zkrá‰lit. To v‰e v cenách
desítek korun, v pfiípadû kadefinictví, pe-
dikúry, manikúry, solária, kosmetiky ãi
masáÏí pak za ceny obvyklé spí‰e v ji-
n˘ch ãástech Prahy neÏ v centru. Ale ne-
ní tohle pár krokÛ od Staromûstského ná-
mûstí skoro zázrak? 
Za pov‰imnutí stojí ‰ífie zdej‰í nabídky cvi-

ãení. KaÏd˘ z uveden˘ch kurzÛ vede zku-
‰en˘ a kvalifikovan˘ terapeut, takÏe kvali-
ta je opravdu zaruãena. Cviãení rodiãÛ
s dûtmi, jóga, aerobic, body styling, kala-
netika, to je dnes jiÏ bûÏná nabídka. Co
ale tfieba zdravotní cviãení pro tûhotné,
gravidjóga, pfiíprava k porodu, cviãení pro
Ïeny po porodu, pro maminky s batolaty,
ale také cviãení pro seniory a pro star‰í?
To uÏ hned tak nûkde nenajdete. A navíc
je‰tû TAE-BO, tedy intenzivní hodinka pro
kaÏdého, kdo chce spálit kalorie, ãi taneã-
ní kurzy pro dûti v nûkolika vûkov˘ch ka-
tegoriích! Je pravda, Ïe seniofii si teprve
zvykají do Sluneãnice chodit. Rozhodnû
v‰ak je tfieba kvitovat, Ïe i jim zde nabíze-
jí moÏnost zlep‰ení fyzické kondice. Ne-
musí tedy jezdit do lázní ani zoufat, Ïe jiÏ
patfií do starého Ïeleza. Staãí jen pfieko-
nat ostych a pfiijít se podívat. Prostfiedí,
kde se setkají s mlad˘mi maminkami a je-
jich ratolestmi, jiÏ samo o sobû mÛÏe za-
pÛsobit blahodárnû, a jak s cviãením za-
ãít, to jim zde také ochotnû poradí. Kdo by
chtûl udûlat radost své pfiítelkyni, mamin-
ce, babiãce, mÛÏe zde také koupit dárko-
vou poukázku na nûkteré sluÏby. 
Vût‰inu z kurzÛ lze nav‰tûvovat i nyní
o prázdninách, také kadefinice ãi pedikú-
ra a dal‰í jsou k dispozici, takÏe kdo ne-
mÛÏe z Prahy ven a chce pro sebe nûco
dûlat, je ve Sluneãnici vítán.
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A Ïe je na co sem chodit, o tom svûdãí na
kaÏdého ãtvrt roku vydávan˘ elegantní pfie-
hled pofiadÛ, kter˘ dostanete v pfiízemí na re-
cepci. PfiestoÏe po r. 1989 do‰lo s otevfiením
se na západ k útlumu zájmu o maìarskou
kulturu, neúnavnou prací v‰ech zamûstnan-
cÛ institutu se tento trend podafiilo obrátit.
Dnes tvofií – ov‰em také podle druhu pofiáda-
né akce – PraÏané kolem poloviny náv‰tûv-
níkÛ, druhá polovina jsou zde Ïijící nebo do-
ãasnû pracující Maìafii. Jen pro zajímavost,
1500 z nich jsou ãe‰tí obãané, spolu s Maìa-
ry ze Slovenska a z Maìarska jich je asi 
3500. Cílem vedení institutu je pfiiblíÏit opût
Maìarsko jako zajímavou a kulturní zemi pfie-
dev‰ím mladé generaci, která jiÏ nepamatuje
rozmanitost dfiívûj‰ích kontaktÛ, neví mnoho
o dobách, kdy se v tuhém ãeskoslovenském
reÏimu hledaly úniky do alespoÀ o nûco svo-
bodnûj‰ího svûta. Tím byla právû tehdej‰í kul-
turní stfiediska Maìarska a Polska, kde se
daly vidût napfiíklad Formanovy filmy, tehdy
u nás zakázané (ale také maìarsk˘ch nezá-
visl˘ch autorÛ, na které sem spolu se spous-
tou nad‰en˘ch divákÛ chodili Jifií Menzel ãi
Vûra Chytilová). Dnes sem studenti pfiichá-
zejí pfiedev‰ím na zajímavé koncerty, a proto-
Ïe hudba jak známo pfiekraãuje nejsnadnûji
hranice, stávají se pak mnozí pravideln˘mi
náv‰tûvníky i jin˘ch akcí. Star‰ím generacím
nabízí institut nejen vlastní akce, ale dlouho-
dobû také spolupracuje s klubem seniorÛ
Prahy 1, kter˘ zde pofiádá vlastní koncerty.
Obecnû lze fiíci, Ïe ve velké budovû je stále
Ïivo. Pokud institut nevyuÏije v‰echny roz-
lehlé prostory pro vlastní programy, lze si je
pronajmout za velmi v˘hodnou cenu na po-
fiádání jin˘ch vhodn˘ch kulturních akcí, které
tak celkovou nabídku zpestfií.

Klobouky ve sklepû 
V˘tvarné v˘stavy lze v institutu shlédnout na
dvou místech. Buì je to prosvûtlená galerie
v patfie, s velk˘mi okny k Tylovu divadlu a na
Ovocn˘ trh, nebo zajímavé, nedávno novû
otevfiené sklepní prostory. Obû místa mají

Historie zastoupení maìarské kultury v Praze se pí‰e jiÏ pfies padesát let. V r. 1953
vzniklo totiÏ pÛvodní Maìarské kulturní stfiedisko na Václavském námûstí, poté se stû-
hovalo na Pfiíkopy a po rÛzn˘ch peripetiích jej od roku 1978 najdeme v klasicistním do-
mû ã. p. 25 v Rytífiské ulici. Poté, co byl vrácen z majetku mûsta restituentÛm, do‰lo po
poãáteãním nejistém období ke shodû a vzájemné spolupráci majitele i institutu, a tak
se tu dnes mohou chlubit krásn˘mi upraven˘mi mnohoúãelov˘mi prostorami, vhodn˘-
mi pro opravdu v‰echny druhy kulturních akcí. 

svÛj velk˘ pÛvab. Zrekonstruovan˘ vysok˘
sklep je vhodnû nasvícen a tím, Ïe jeho stû-
ny tvofií svûtl˘ kámen, jsou prostory para-
doxnû vzdu‰né a lehké. Skvûle se v nich vy-
jímala nedávno skonãená v˘stava dvou
mlad˘ch maìarsk˘ch umûlkyÀ s názvem
Pfiíbûhy kloboukÛ. Judit Pócs ztvárnila z kla-
sického kloboukového materiálu – barvené
vlnûné plsti – neuvûfiitelnû zajímavé a krás-
né klobouky – umûlecká díla. Nûkteré pfiipo-
mínaly tvarem i barvou zvífiata (hlem˘Ïdû,
je‰tûra), jiné zas historické pokr˘vky hlavy
váleãníkÛ ãi faraonÛ. Éva Nagy pak fotogra-
fovala tyto v˘tvory na hlavách pÛvabn˘ch
modelek. Vznikla tak velmi pÛsobivá v˘stava
kombinující modely kloboukÛ s jejich barev-
n˘mi digitálními fotografiemi. BohuÏel jiÏ
ukonãenou v˘stavu vám pfiibliÏujeme ales-
poÀ zajímavou fotografií. Nezb˘vá neÏ sle-
dovat, co zajímavého uvidíme ve v˘stavních

prostorách po prázdninách, pfies léto se totiÏ
pravidelné pofiady nekonají. 

Festivaly, festivaly 
Nejv˘raznûj‰í moÏností, jak maìarskou kul-
turu pfiedstavit co nej‰ir‰í ãeské vefiejnosti,
jsou samozfiejmû rÛzné festivaly. A zdaleka
nejen ty konající se v Praze. Nedávn˘m ob-
rovsk˘m úspûchem byl napfiíklad koncert
Maìarské národní filharmonie v Ostravû na
festivalu JanáãkÛv máj, kter˘ institut pomá-
hal produkovat.
V srpnu se jiÏ tradiãnû odehrává festival zvan˘
Eurotrialog v Mikulovû. Ve dnech 13. a 14. 8.
zde vystoupí maìar‰tí umûlci opût dovezení
institutem. Ale vraÈme se do letní Prahy. Zde
institut v ãervenci participuje na Letních slav-
nostech staré hudby (viz dal‰í ãlánek v LP1).
V srpnu pak dokonce budovu institutu v Ry-
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Jak moÏná nûktefií víte, slaví letos Zá-
kladní církevní ‰kola v Ostrovní ulici
dvojí v˘roãí: jednak 15 let trvání ‰koly
a jednak 350 let od pfiíchodu sester
Vor‰ilek do âech. 

Obû jubilea jsme si pfiipomínali rÛzn˘mi
akcemi po cel˘ ‰kolní rok (pfiedná‰ky,
koncerty, ples atd.), není tedy vÛbec divu,
Ïe na‰la své místo i v programu Dne dûtí
– ve stfiedu 1. ãervna.
KaÏdé dítû nejprve napsalo dopis, kter˘
následnû pfiivázalo na balonek. V 10 ho-
din se v‰ichni se‰li na zahradû klá‰tera
a na signál se v‰ech pût stovek balonkÛ
vydalo vzhÛru do v˘‰in. Teì s napûtím
oãekáváme, zda nûãí dopis bude nalezen,
zda nûkdo obdrÏí odpovûì.
Dal‰í souãástí oslav tohoto dne bylo vyrá-
bûní tfiídních vlajek, které pak byly za vel-
kého halasu a v‰eobecného veselí vyvû-
‰eny na prÛãelí ‰koly. P. B.

tífiské obsadí organizaãní ‰táb dal‰ího festi-
valu klasické hudby – Mladá Praha. I toto je
jiÏ tradiãní spolupráce. S ãesk˘mi a japon-
sk˘mi organizátory akce se tak Maìafii podí-
lejí na zabezpeãení festivalu mlad˘ch umûl-
cÛ do 27 let z celého svûta. 

Co je‰tû z maìarské tvorby
mÛÏeme vidût v létû? 

·pálova galerie na Národní tfiídû hostí aÏ do
28. srpna v˘stavu Bylo nebylo, kde se pfied-
stavují dva vynikající umûlci rÛzn˘ch genera-
cí. Pojítkem mezi jejich tvorbou je uÏití foto-
grafie a fotomontáÏe, av‰ak zásadnû
odli‰n˘m zpÛsobem. Hegedüs 2 László
(1950) neãekan˘mi detaily evokuje vzpomín-
ky na dávn˘ za‰l˘ svût, Nagy Gábor GyŒrdi
(1966) vytváfií vûcné a chladné printy na zá-
kladû vlastních fotografií, které dokládají ty-
pick˘ zpÛsob nazírání mladé poãítaãové ge-
nerace. 

Tradiãní nabídka institutu je rozsáhlá
O kurzy maìar‰tiny, kterou hned tak nûkde
jinde nevyuãují, je stál˘ zájem. AÏ do nejvy‰-
‰í úrovnû ji zde vyuãují profesofii z Univerzity
Karlovy, z katedry jazykÛ, kde lze následnû
také sloÏit uznávané zkou‰ky. Kurzy samo-
zfiejmû zaãínají aÏ v záfií. 
Po prázdninách se také opût otevfie zdej‰í
bohatá knihovna a útulná ãítárna. Pr˘ tu vafií
dobrou kávu a u maìarského i ãeského tis-
ku tu mÛÏete v klidu posedût v pfiíjemném
prostfiedí, jak chcete dlouho. Nej‰ir‰í nabíd-
ku hudebních, literárních a dramatick˘ch ãi
filmov˘ch programÛ nabízí zdej‰í multifunkã-
ní sál. Ten je zároveÀ chloubou institutu.
Pro komorní akce jej lze upravit do men‰ích
rozmûrÛ, jinak se sem vejde asi 120 osob.
Pohodlná kfiesla, nejmodernûj‰í promítací
a audio technika a dokonce dvû kompletnû
vybavené tlumoãnické kabiny zde umoÏÀují
pofiádat produkce na nejvy‰‰í úrovni vãetnû
men‰ích konferencí. 

Bílá paní v Z· 
na Uhelném trhu
Prostory vzne‰ené, 105 let staré ‰koly se
jí natolik zalíbily, Ïe sem v ãervnu zavítala
jiÏ podruhé.

Nav‰tívila malé ‰koláky, z první, druhé a tfie-
tí tfiídy, stala se jejich ochránkyní pfii noãním
putování tajemn˘mi prostorami ‰koly a po-
zdûji i stráÏkyní mal˘ch spáãÛ.
Letos na chodbách na‰í ‰koly neprocházela
jenom Bílá paní, ale spolu s ní se objevovala
jepti‰ka AneÏka. Obû pomáhaly dûtem najít
správnou cestu a pfiizvaly svûtlu‰ky, aby jim
osvítily ztemnûlé, staré chodby.
Protipólem laskav˘ch duchÛ byl kat s d˘mají-
cí louãí, pfiibyla i âerná paní s bezhlav˘m rytí-
fiem. I kdyÏ bylo noãní putování napínavé
a chvílemi aÏ stra‰idelné, malí odváÏlivci ab-
solvovali zkou‰ku odvahy na v˘bornou.
Zvládli bez újmy i vyzvednutí kartiãky u kost-
livce.
Poslední stanovi‰tû osifielo, dûti doslova
„padly“ na své karimatky a v mÏiku usínaly.
Páteãní dopoledne probíhalo úplnû jinak,
neÏ jsou dûti zvyklé – snídanû ve ‰kolní jídel-
nû, balení spacákÛ a karimatek, úklid tfiíd
a… pfiedání diplomÛ a medailí v‰em, ktefií se
noãní hry zúãastnili.

N. Krátká

Jubilejní 
dûtsk˘ den

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  

Sluneãnice záfií zdravím

Sál si lze také pronajmout. Promítání ma-
ìarsk˘ch filmÛ v pÛvodním znûní s tlumoãe-
ním nebo anglick˘mi titulky zde probíhá kaÏ-
d˘ ãtvrtek od 18:00. 

Specialita nakonec 
Îe zde mají ‰kolku a ‰kolu, to snad pro mno-
ho PraÏanÛ není zas tolik dÛleÏité. Maìar-
sk˘ institut je v‰ak v tomto mezi kulturními
instituty a stfiedisky jin˘ch zemí ojedinûl˘
a na svoji ‰kolku jsou zde náleÏitû py‰ní. Je
to pûknû vybavená místnost , kde se dûti zde
Ïijících MaìarÛ mohou nûkolikrát v t˘dnu za
symbolick˘ poplatek vûnovat hraní a pfiede-
v‰ím nejrÛznûj‰ím umûleck˘m aktivitám ve
své matefi‰tinû. Pedagogick˘ dozor obstará-
vá jiÏ fiadu let maminka s odbornou kvalifika-
cí. ·kolka je mezi dûtmi i rodiãi velmi popu-
lární a pro zachování si národní identity dûtí,
které se jinak pohybují v ãeském prostfiedí
a zvládají ãe‰tinu bez problémÛ, také velmi
dÛleÏitá. To samé se dá fiíci o sobotních do-
poledních pro ‰kolní dûti prvního stupnû Z·,
která se zde konají kaÏd˘ druh˘ t˘den. 
Co zb˘vá dodat? Îe pfies staletí sdílené
habsburské monarchie i ãtyfiicet let bratrské-
ho sousedství v socialismu je tfieba vzájem-
nû se stále poznávat – a pro mladou gene-
raci EvropanÛ to platí dvojnásob. Proto
vítejte v Maìarsku, aÈ jiÏ v Budape‰ti nebo
na nûkterém z festivalÛ s maìarskou úãastí
v letní Praze. 
Více informací na www.hunginst.cz

Martina Fialková

HAJDÚSZOBOSZLÓ
ubytování ve vilkách
11. 7. – 20. 7.
1. 8. – 10. 8.

3390 Kã
8. 8. – 17. 8.

15. 8. – 24. 8.
22. 8. – 31. 8.
29. 8. –  7. 9.
3590 Kã

MAëARSKO
termální láznû
autokarem (odjezdy z Prahy)

CCK Hungar ia tour , D louhá t fi .  38
Praha 1 , te l / f ax : 224 828 205
e-ma i l :  p raha@hungar ia tour . c z

ZALAKAROS – Hotel Napfény
8. 8. – 17. 8., 15. 8. – 24. 8.

3990 Kã

Láznû Zalakaros
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Oratorium vzniklo na motivy stfiedovûké hud-
by konfrontované s hudbou souãasnou
a s pouÏitím Husov˘ch a jin˘ch dobov˘ch tex-
tÛ. ReÏii díla má Irena Îantovská, autorem
scénické v˘pravy je ing. arch. Ladislav Prova-
an, v hlavních rolích se pfiedstaví Ilona Csá-
ková (Královna) a Josef Vojtek (Jan Hus). Ve
dnech následujících bude oratorium pfienese-
no na koncertní podestu pfied Tereziánsk˘m
kfiídlem Starého královského paláce PraÏské-
ho hradu, kde se bude hrát bûhem letních

mûsícÛ. Dále bude oratorium uvádûno ve
Vald‰tejnské zahradû Senátu. Pfiedstavení
vzniklo v produkci PraÏské umûlecké spoleã-
nosti ve spolupráci s Magistrátem hlavního
mûsta Prahy. Zá‰titu nad oratoriem pfievzal
primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém.
JiÏ od 29. 6. bude v Tereziánském kfiídle Sta-
rého královského paláce na PraÏském hradû
otevfiena monografická expozice Jan Hus
1415–2005, která potrvá do poloviny fiíjna
2005. Maf

Jan Hus na Staromûstském námûstí a na Hradû
Dne 5. 7. ve 20 hodin, v pfiedveãer 590. v˘roãí upálení Mistra Jana Husa, zazní na Staro-
mûstském námûstí ve svûtové premiéfie scénické oratorium mladého hudebního skla-
datele Richarda Pachmana.



!! vykupujeme staré Ïaluzie na protiúãet !!

ÎALUZIE, ROLETY
SÍTù PROTI HMYZU
ÎALUZIE, ROLETY
SÍTù PROTI HMYZU

¤ 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  

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

Telefon: 224 214 617 Mobil: 604 207 771
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âALOUNICTVÍ  VÁVRA
Ve‰keré ãalounické práce

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

Tel. 241 414 147, 603 301 565

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

T I P  N A  V ¯ L E T■  ■  ■ ■  ■  ■

V na‰ich povídáních o kinech neustále
krouÏíme kolem problémÛ samotné exi-
stence kin v ãesk˘ch (respektive praÏ-
sk˘ch) podmínkách. KaÏdé men‰í kino
musí najít svÛj vlastní recept na to, jak
pfieÏít ve stínu multiplexÛ. V takové situa-
ci je vÏdy radostnou událostí nebo takfika
zázrakem otevfiení kina nového. UÏ jen za
odvahu si jeho provozovatelé zaslouÏí
ocenûní. 

Pro takovou zprávu snad stojí zato i mírnû
pfiekroãit hranice na‰í mûstské ãásti. Zázrak
otevfiení kina se totiÏ udál na Florenci. Nov˘
(nejen) filmov˘ svatostánek se jmenuje Atlas
a není vlastnû aÏ tak úplnû nov˘. Spí‰e sta-
ronov˘. Kino na tomto místû fungovalo pûk-
nou fiádku let, ale nyní se mÛÏete seznámit
s jeho novou, zrekonstruovanou podobou.
Disponuje dvûma sály, men‰ím s kapacitou
58 míst, kter˘ je urãen pfiedev‰ím pro DVD
projekce, a vût‰ím pro 128 divákÛ. Usadit se
mÛÏete do krásn˘ch a pfiedev‰ím pohodl-
n˘ch ãerven˘ch sedadel a celé prostfiedí vy-
bízí k tomu, aby si divák uÏil náv‰tûvu kina
jako tak trochu slavnostní záÏitek. Tím pro
vût‰inu z nás ostatnû je – kdo má dnes ãas
chodit ãasto do kina, Ïe? Oddechov˘ veãer

s kulturou mÛÏete zakonãit nad káviãkou
v místní kavárnû.
Ano, zrekonstruováno je to zde opravdu hez-
ky, ale jsou i mnohá jiná pûkná kina, která
mají pfiesto nouzi o náv‰tûvníky. Co se t˘ãe
dramaturgie, vsadil Atlas na cestiãku vy‰la-
panou kiny typu Svûtozoru – tedy program
s kvalitními filmy pro nároãnûj‰ího diváka.
Jak uÏ jsme psali u jin˘ch kin, tato strategie
je sice v boji o místo na trhu celkem úãinná,
ale její problém spoãívá v prostém faktu, Ïe
„nároãn˘ch divákÛ“ nejsou právû miliony.
âím více takov˘ch kin bude, tím vût‰í nouze
o diváky samozfiejmû nastane. Jedinou ces-
tou je vzájemná spolupráce mal˘ch kin, je-
jímÏ pfiíkladem mÛÏe b˘t dfiíve zmiÀovaná
Osa 9. 
Atlas bude mít ov‰em zfiejmû oproti jin˘m
podobn˘m kinÛm i dal‰í znaãnou nev˘hodu
– v lokaci. O Florenci se sice nedá fiíct, Ïe by
nebyla ru‰n˘m místem, ale lidé se sem vût-
‰inou nevypravují zrovna za kulturou. Tfieba
se to Atlasu podafií zmûnit, kaÏdému nové-
mu odváÏlivci nelze neÏ drÏet palce.
PrÛzkum zajímav˘ch kinosálÛ na Praze 1
provádí pro Listy Prahy 1 Anna Kuãerko-
vá, studentka Literární akademie Josefa
·kvoreckého.

Mûstská knihovna v Praze
Milé ãtenáfiky, milí ãtenáfii!

Oznamujeme Vám, Ïe na‰e poboãky
mají po dobu letních prázdnin

(od 4. 7. do 27. 8. 2005) 
pozmûnûnou provozní dobu:

poboãka POHO¤ELEC
(HRADâANY)

Po 12:00 – 18:00
Út zavfieno
St zavfieno
ât 12:00 – 18:00
Pá zavfieno

V t˘dnu od 11. 7. do 15. 7. 2005
bude knihovna uzavfiena.

poboãka ·KOLSKÁ
Po zavfieno
Út 9:00 – 19:00
St 12:00 – 19:00
ât 12:00 – 19:00
Pá 9:00 – 15:00
So zavfieno

V t˘dnu od 1. 8. do 5. 8. 2005 
bude uzavfiena.

Pfiehlednou tabulku letní 
provozní doby v‰ech poboãek 

najdete na na‰í internetové
adrese www.mlp.cz

Tû‰íme se na Vás!

■  ■  ■ ■  ■  ■K A V Á R N Y  /  â A J O V N Y

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

■ OPRAVY – PSACÍ STROJE, KALKULAâKY,
tel.: 241 412 507.

■ Nejlevnûj‰í masáÏe – Jilská ulice, Praha 1,
non-stop objednání na tel.: 604 536 242.

■ Nabízíme stfie‰ní okna a dubové masivní
podlahy. Tel.: 602 653 294

■ Koupíme staré krabiãky, pouzdra, kabelky
a jiné pfiedmûty s korálkovou v˘‰ivkou. Také
starou biÏuterii, ‰perky, kapesní a náram-
kové hodinky. V˘kup po–pá 14–18 hod.
StaroÏitnosti Koneãn˘, Dlouhá 22(!), 
tel.: 222 320 993.

■ 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 nemovitostí,
úklidové práce, malování, lakování, pokládka
podlahov˘ch krytin, sklen. práce, drobné sta-
vební úpravy, údrÏba zelenû, autodoprava,
stûhování a ostraha budov a majetku. Tele-
fon: 728 054 414, kraft@kraft-praha.cz.

V 16. století tu b˘vala u Vltavy skládka dfiíví, pozdûji
kfiiÏovnick˘ ‰pitál pro chudé Ïeny a po jeho zru‰ení
cihelna. V druhé pÛli 19. století pak velkorys˘ projekt
dal vzniknout budovû, která vytvofiila rámec celého
pravonábfieÏního panoramatu. Rozlehl˘ renesanãní
palác LaÏansk˘ch v‰ak brzy ztrácí charakter ‰lechtic-
kého sídla a je po ãástech pronajímán. V prostorách
dne‰ní kavárny Slavia existovala napfiíklad aÏ do 
80. let 19. století známá Gorského taneãní ‰kola. 

Vznik kavárny s restaurací úzce souvisí s budováním Ná-
rodního divadla. Hoteliér Zoufal˘ obdrÏel povolení nûkolik
dní pfied vypuknutím poÏáru ND. Po jeho znovuotevfiení
pak byla v paláci LaÏansk˘ch otevfiena i Slavia a její chod
je s Národním divadlem úzce spjat dodnes. Poãátkem 
20. století nov˘ nájemce MuÏík modernizuje interiéry a ne-
chává vymûnit okna za celoplo‰ná, umoÏÀující jedineãn˘
v˘hled na pouliãní dûní i na nábfieÏí. Zásadní rekonstrukce
pfii‰la v r. 1912, kdy hrabû LaÏansk˘ pronajal kavárnû dal-
‰í prostory a byly odstranûny pÛvodní pfiíãky. Vznikl tak
dnes znám˘ rozlehl˘ mramorov˘ interiér, jemuÏ dodal
svûtáckosti i roz‰ífien˘ název Grand Café Slavia.
Nûkdy v té dobû do‰lo k odhalení triptychu malífie Viktora
Olivy na ãelní stûnû velkého salonu. Triptych se pozdûji
bohuÏel ztratil. 
Dal‰í v˘znamnou pfiestavbu v r. 1931 budoucí nájemce
·tûrba konzultoval i s hrabûtem LaÏansk˘m a Milo‰em
Havlem, majitelem Lucerny. Tehdy do‰lo i k pfiipojení
dne‰ního Parnasu. 

Bûhem války se ze Slavie na ãas stala Kafee Viktoria –
Konditorai. TûÏké ãasy po uzavfiení divadel v r. 1944 se
o mnoho nezlep‰ily ani po znárodnûní v r. 1948. Kdysi
excelentní kavárna se stala souãástí komunálního podni-
ku RaJ a dal‰í rekonstrukce v r. 1983 zcela setfiela stopy
slavné minulosti. 

To se zmûnilo aÏ v 90. letech. Po ne‰Èastné privatizaci,
kdy firma GORIN pfies sliby obrovsk˘ch investic stále ne-
koná, ba na vefiejnost prosakují zámûry otevfiít zde Mc-
Donalds, vznikne spontánní podpisová akce na záchranu
Slavie s osobní podporou V. Havla. Po nûkolika letech
soudního procesu s firmou je koneãnû potvrzena neplat-
nost smlouvy a mÛÏe zaãít dal‰í rekonstrukce, která na-
vrací zdevastované Slavii pÛvodní vzhled z poãátku 
20. století. V lednu 1997 je kavárna znovu otevfiena a na-
vrácena symbolicky PraÏanÛm i náv‰tûvníkÛm mûsta. 
Genius loci a bohatá historie sem lákají ve v‰ech roãních
obdobích. Vûrni jsou samozfiejmû herci z ND, ale i jin˘ch
divadel, studenti nejenom z FAMU, která dnes sídlí v pa-
láci LaÏansk˘ch, i dal‰í milovníci dobré kávy, kvalitních
zákuskÛ, ale hlavnû kavárenské atmosféry, kterou o ví-
kendech a nûkdy i v t˘dnu dokresluje Ïivá hra na klavír.
Pokud jde o turisty, ti si zde uÏívají hlavnû v˘hled na Pra-
hu. Tak jako v minulosti, i dnes je Slavia místem v˘znam-
n˘ch událostí a schÛzek. âasto ji nav‰tûvují umûlci Horá-
ãek, Mládek, Krampol, Vinkláfi, Matásek, z dam pak tu
potkáte Vlastu Chramostovou ãi Zuzanu Norisovou, stále
rádi sem chodí i Václav Havel ãi Miroslav Ondfiíãek. 
Václav Klaus tu kfitil kontroverzní knihu o evropské ústa-
vû, „kfitiny“ nov˘ch CD tu mívá i Karel Gott. Za zmínku
stojí i recesní akce, kdy zde loni upekli rekordní ‰trúdl
v délce 43,5 m, ãímÏ byla kavárna Slavia zapsána i do
Guinnessovy knihy rekordÛ. 
Malá odboãka – dne‰ní provozovatel kavárny a vedlej‰í
restaurace Parnas spolupracuje s motolskou onkologií,
kam pacientÛm posílá pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech hrát své-
ho pianistu, ale také dodává obãerstvení. 
Dennû zde zaji‰Èují i rozvoz objednaného jídla bez po-
platku. A menu je vynikající, klasické staroãeské i lehké
italské ãi francouzské, se spoustou pestr˘ch salátÛ. 

Na v‰echno dûní shlíÏí novodob˘ symbol Slavie, velk˘
magick˘ obraz Piják absintu od téhoÏ V. Olivy, kter˘ na-
hrazuje ztracen˘ triptych a v˘bornû se do atmosféry této
slavné praÏské kavárny hodí. Pfiijìte se pfiesvûdãit i vy. 

Restaurace Parnas
Sousední restaurace, obdafiená mimofiádnou vyhlídkou na
nejobdivovanûj‰í panorama v Evropû, nabízí krásné pro-
stfiedí ve stylu secese k pracovním obûdÛm i schÛzkám
s pfiáteli a hosty, kter˘m chceme pfiipravit nezapomenutel-
n˘ záÏitek. Zahraniãní znalci zde bezmeznû obdivují sto-
leté dfievûné obloÏení stûn s perleÈov˘mi intarziemi zna-
mení zvûrokruhu a mytologick˘ch v˘jevÛ. Ochránkyní
restaurace je pÛvabná plastika dívky s delfínem od v˘-
znamného sochafie Horejce. Obklopeni touto inspirující at-
mosférou mÛÏete zde k menu podobnému sousední Sla-
vii ochutnat skvûlá tuzemská i francouzská vína.

Kavárna Slavia
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TURBO SOLÁRIUM
ERGOLINE – VERTIKÁL
10x + 1x zdarma = 11 Kã/min.
PasáÏ Hybernia, Hybernská 24

SALON VISAGE, tel. 222 125 216

KU¤ÁCI-ODVYKNETE!

G A L E R I E
ihned koupí

obrazy a staré rámy hotově 
nebo i do komise, Praha 1. 

Tel: 224 217 161, 728 729 564.

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

Malá redakce nezávislého mûsíãníku âesk˘ dialog
hledá spolehlivou dobrovolnou v˘pomoc.
Chybí nám ochotná asistentka se znalostí základÛ
práce na poãítaãi, která by mohla 1–3x t˘dnû v dopo-
ledních hodinách vypomoci v redakci (vzkazy, pfiepisy

ãlánkÛ, jednoduchá práce s databází ãtenáfiÛ, pochÛzky apod.) V létû staãí obãas, od záfií pra-
videlnûji. Odmûnou bude pfiátelské prostfiedí umoÏÀující kulturní vyÏití, pfiístup k zajímavému
tisku a knihám, seznámení se zajímav˘mi lidmi z celého svûta. Vhodné pro osamûlou ãilou
penzistku. Kontaktujte redakci Legerova 61, Praha 2, tel. i záznamník: 224 941 149, 
e-mail: strizovska@seznam.cz nebo 607 119 063 Eva StfiíÏovská, ‰éfredaktorka.

Studentsk˘ zdravotní ústav Praha
Dietní menza Spálená 12, Praha 1,

tel. 224 947 115

LETNÍ – DIETNÍ
STRAVOVÁNÍ

Nabízíme sluÏby samoobsluÏné jídelny
Výdej obědů:

po – pá 11 – 14 hod.

Dennû v nabídce:
polévky, hlavní jídla, minutky, saláty ovocné
a zeleninové, dezerty, velk˘ v˘bûr nápojÛ, peãi-
vo, cukrovinky, mraÏené krémy, kusové ovoce
a v˘robky studené kuchynû. 
MoÏnost rezervace pro zájezdy i jednotlivé skupiny.
• Platba v hotovosti nebo stravenkami.
• V pfiípadû zájmu Vám vydáme na‰i stravovací

kartu.
• Ná‰ pfiívûtiv˘ a ochotn˘ personál je pfiipraven

vyhovût Va‰im gastronomick˘m pfiáním.

Nové Hrady u Litomy‰le
Tentokrát vás pozveme na náv‰tûvu rokoko-
vého zámku Nové Hrady u Litomy‰le. Zámek
vybudovan˘ v letech 1774–1777 ve stylu
francouzsk˘ch letních sídel je pro svoji archi-
tektonickou jedineãnost naz˘ván „Mal˘
Schönbrunn“ nebo „âeské Versailles“ a nebyl
nikdy v minulosti pfiestavován. Do uceleného
rokokového areálu patfií vstupní brána, fran-
couzská zahrada, správní budovy, ‰p˘char
a altánek. Cel˘ areál je zasazen do krásné
a dosud civilizací málo dotãené krajiny vhod-
né k turistice, cykloturistice a rekreaci. V dru-
hé polovinû 20. století zámek „pro‰el“ socia-
listickou devastací a posléze rozprodáním
mobiliáfie restituenty. Dnes je zámek opût
v plné kráse díky rozsáhlé rekonstrukci usku-
teãnûné rodinou Kuãerov˘ch v˘hradnû sou-
krom˘mi prostfiedky. Pro náv‰tûvníky je pfii-

pravena nejen obvyklá prohlídka, ale i zá-
mecká restaurace, vinárna a cukrárna. Na
zámku se konají romantické svatební obfiady
a v prostorách b˘valé koãárovny a konírny
svatební hostiny, oslavy a spoleãenské akce.
V Zámecké galerii se konají periodické v˘sta-
vy. V souãasné dobû je zde v˘stava fotografií
Ondfieje Kubi‰ty – Pfiírodní divadla v ãesk˘ch
zemích a Michala Kotíka – Obrázky z turistic-
k˘ch cest a odjinud. BliÏ‰í informace nalezne-
te na www.nove-hrady.cz

Kino ATLAS

SEZ
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Jak známo, uctûní Mozartova v˘roãí se sta-
ne vrcholnou událostí osmi evropsk˘ch zemí.
Primát mezi nimi zaujímá projekt Mozart
a Praha, kter˘ se stal i souãástí jubilejního
vykroãení ve vídeÀském Divadle na VídeÀce
(Theater an der Wien), jeÏ signalizovalo mi-
mofiádnou stfiedoevropskou událost jako jed-
nu z prvních aktivit pofiadatelÛ. Pfiedstavova-
la je galapremiéra Mozartovy opery Lucio
Silla v Divadle na VídeÀce. Zastihli jsme tam
generálního sekretáfie Mezinárodního hu-
debního centra Franze Pataye, kter˘ fiídí prÛ-
bûh cel˘ch mozartovsk˘ch oslav v pfií‰tích
mûsících. Ochotnû se nám svûfiil s prÛbû-
hem a obsahem projektu Mozart 2006.

V rámci sjednocené Evropy dochází po-
prvé ke spoleãné akci rÛzn˘ch zemí, za-
mûfiené k dÛstojnému zhodnocení osob-
nosti a díla geniálního skladatele. V ãem
spatfiujete v˘znam a pfiednosti tohoto ãi-
nu?
Pokládám za uÏiteãnou samotnou okolnost,
Ïe dochází k vzájemné spolupráci osmi ze-
mí, jeÏ se mohou honosit Mozartov˘mi poby-
ty, jeho skladatelskou a interpretaãní ãinnos-
tí, která zanechala v hudebním Ïivotû trvalé
stopy. I kdyÏ se na rozsáhlém projektu sdru-
Ïily pfiední kulturní instituce a organizace rÛz-
n˘ch zemí, náplÀ a garance událostí bude

patfiit pfiedev‰ím mûstÛm, spojen˘m s géni-
em Mozart, konkrétnû se skladatelsk˘mi
a interpretaãními pobyty umûlce, jak je za-
chovaly historické tradice. To znamená pfie-
dev‰ím se Salcburkem (Mozartovo rodi‰tû),
Vídní (místo skladatelova úmrtí) a Prahou ja-
ko vrcholn˘m svûdkem jeho uznání a umû-
lecké slávy. Proto se na‰e mezinárodní úsilí
obrací zejména k tûmto mûstÛm. Mozartovu
spojitost s jin˘mi místy pokládáme za bilate-
rální reciproãní iniciativy.
Jak bude probíhat aktivní spolupráce
Salcburk–Praha a VídeÀ–Praha?
Jak známo, v Rakousku renovujeme památ-
níky a budovy Mozartov˘ch pobytÛ, kde skla-

datel Ïil nebo komponoval v˘znamná díla.
Tyto práce koordinujeme s Prahou. V âeské
republice je v˘teãnû postaráno o tento stale-
t˘ odkaz jak po stránce památkové, tak pro-
vozní. Myslím pfiedev‰ím na Stavovské diva-
dlo a Bertramku. Toto dûdictví chceme je‰tû
roz‰ífiit a prohloubit. V Praze chystáme na-
pfiíklad v jubilejním roce v srpnu 2006 Mozar-
tÛv festival v plenéru na Ovocném trhu
a v blízkosti Stavovského divadla s koncerty,
operami, filmy a klasick˘mi scénami. Zpestfií-
me jej dobovou atmosférou, kroji, v˘stavami
a rekvizitami, jeÏ budou pfiipomínat skladate-
lovo dílo a zobrazovat je zpÛsobem pfiipomí-

najícím MozartÛv Ïivot. Salcburk a VídeÀ bu-
dou pfiitom asistovat.
Co sledujete tímto programem?
Rádi bychom pro Mozartovo dílo získali více
mládeÏe a laické vefiejnosti. Hodláme pro-
hloubit umûlecké kontakty s váÏnou hudbou.
Mobilizovat okruhy pfiíznivcÛ klasické tvorby,
aby hodnotnou hudbu sledovali nejen pro
pfiíleÏitostnou zábavu, ale nauãili se jí rozu-
mût a aktivnû se na ní podílet. Nesledujeme
jen povrchní oslavy, ale i jejich smysl v ‰ir‰ím
poznávání klasick˘ch dûl a jejich propagaci.
Nehrozí, Ïe v dne‰ním návalu muzikálÛ
a rÛzn˘ch povrchních popûvkÛ se va‰e
snahy minou úãinkem? 
Zdaleka ne. Koncentrace dobr˘ch a zajíma-
v˘ch interpretÛ mÛÏe vyvolat velmi pozitivní
a neãekan˘ ohlas. Na‰í starostí je ukázat Mo-
zartovo dílo v plné úãinnosti a nevídané ‰ífii,
nabídnout je v populární formû a zdÛraznit je-
ho seriózní kvality. Nevyvarujeme se pocho-
pitelnû ani zneuÏití skladatelova odkazu, tfie-
ba v laciné komerãní prezentaci. Mozart není
zákonem chránûná znaãka. Jistû se setkáme
s ãokoládov˘mi bonbony nebo ‰trúdlem Mo-
zart. Obdobné úkazy v‰ak prozatím vÏdycky
selhaly a opravdového umûlce nepo‰kodily.
Radost a pohoda, která plyne z Mozartov˘ch
skladeb, nakonec pokaÏdé zvítûzila.  
Které okolnosti v programech projektu
Mozart 2006 vás v souãasné dobû nejvíce
zamûstnávají?
Ve Vídni chystáme rozsáhlou v˘stavu umû-
leck˘ch dûl z Mozartovy doby v paláci Alber-
tina a na tfiech dal‰ích objektech. Filmafii 
pracují na pozoruhodn˘ch dokumentech
o Mozartovi a interpretech jeho tvorby, v od-
born˘ch kruzích probíhají vûdecké diskuse
o neprobádaném Mozartovû pohfiebi‰ti ve
Vídni v souvislosti s exhumací jeho tûlesn˘ch
ostatkÛ. Zab˘váme se ãetn˘mi bilaterálními
otázkami skladatelov˘ch pobytÛ v soused-
ních zemích. Projekt Mozart 2006 oãekává
také nové tvÛrãí podnûty od souãasn˘ch
skladatelÛ, ktefií navazují na Mozartovy ideje
a hodlají posunout hudební v˘voj vpfied.
Proã pfii inauguraãním aktu projektu Mo-
zart 2006 padla volba úvodní premiéry na
nejranûj‰í skladatelovu operu Lucio Silla?
Vedly nás k tomu dva aktuální aspekty: Lucio
Silla jako dramatick˘ pfiíbûh o napraveném
starofiímském tyranovi se nápadnû podobá
nûkter˘m dne‰ním politick˘m a morálním
souvislostem. Opera ‰estnáctiletého Mozar-
ta dokládá zfietelnû, Ïe se umûlcova kompo-
ziãní genialita projevila jiÏ v nejranûj‰ím vûku
a signalizovala jeho kompoziãní pfiedpokla-
dy, jejichÏ náznaky nacházíme pak v ope-
rách tvÛrcova zralého údobí. Nastudované
dílo tedy odpovídá celé umûlecké osobnosti,
jak pozdûji zazáfiila ve sv˘ch triumfálních
pracích. Dr. Jifií Vitula

Velkoformátové snímky ãesk˘ch letcÛ na Hradû
Podobnû jako loni v létû i letos probûhne na PraÏském hradû tûÏko pfiehlédnutelná foto-
grafická v˘stava: Hrdinové z Albionu, soubor sedmadvaceti velkoformátov˘ch snímkÛ La-
dislava Sitenského, instalovan˘ v jiÏních hradních zahradách. Tématem fotografií jsou
stateãní ãe‰tí letci v Anglii – jejich Ïivot, tváfie i stíhaãky. V˘stava ze sbírky skupiny PPF
navazuje na minul˘ rok hojnû nav‰tívenou Maximální fotografii, kterou zhlédlo aÏ 60 000
lidí. Skupina PPF tak vefiejnosti znovu zpfiístupÀuje ãást ze své sbírky Fotograf v zahra-
dû, která dnes patfií k nejv˘znamnûj‰ím kolekcím souãasné ãeské fotografie. V˘stava je
otevfiena aÏ do 10. záfií, vstup je zdarma.

Národopisná slavnost potû‰ila stovky náv‰tûvníkÛ   
Není na‰ím zvykem pfiíli‰ se rozepisovat o událostech minul˘ch, ale tentokrát rádi ãiní-
me v˘jimku. Po minulé uzávûrce, o víkendu 21. a 22. 5. se totiÏ v Kinského zahradû pod
Petfiínem konala Národopisná slavnost, která stojí za pfiipomenutí. Byla vzpomínkou na
110. v˘roãí slavné Národopisné v˘stavy ãeskoslovanské v r. 1895, ale hlavnû doprová-
zela znovuotevfiení ãásti letohrádku Kinsk˘ch, sídla národopisného oddûlení Národní-
ho muzea. Celá nová expozice bude vefiejnosti pfiedstavena koncem záfií.  

N E J P R O D ÁVA N ù J · Í  K N I H Y  V  PA L Á C I  N E O L U X O R
TOP 10 V MINULÉM MùSÍCI

Dan BROWN: 
·ifra mistra Leonarda   (Metafora)
Paulo COELHO: 
Záhir   (Argo)
Jitka & Katefiina BÁRTÒ:
Rodinná pouta 3   (BB Art)
Michal VIEWEGH: 
Lekce tvÛrãího psaní   (Petrov)
Pavel FR̄ BORT:
Dohazovaã   (·ulc a spol.)
Corrine MAIEROVÁ:
Lenosti … buì pozdravena!   
(Rybka Publishers)
Gabriel García MÁRQUEZ:
Na pamûÈ m˘m smutn˘m courám  
(Odeon)
Ostravak OSTRAVSKI:
Denik Ostravaka   (Montanex)
Peter M. JOLIN: 
Harry Trottel a kámen MUDr. Tse
(CZ Books)
Jan NOVÁK: Zatím dobr˘   (Petrov)

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

Více informací najdete na www.neoluxor.cz

V letohrádku i pfied ním se po pfiedstavení
první ãásti zpfiístupnûné expozice odehrála
více neÏ hodinová unikátní krojová pfiehlídka.
âlenové pozdûji úãinkujících taneãních sou-
borÛ, národopisci ãi pracovníci oblastních
muzeí, ti v‰ichni, obleãení do pÛvodních nebo
obnoven˘ch krojÛ typick˘ch pro svÛj kraj, de-
filovali postupnû pfied zvûdav˘mi diváky.
Pfiedstavili tak kroje ze v‰ech v˘razn˘ch ob-
lastí na‰í republiky a za v˘stiÏného komentá-
fie a popularizujícího v˘kladu PhDr. Langham-
merové, vedoucí národopisného oddûlení
NM, se odebrali do zahrad, kde je nad‰ení 
náv‰tûvníci fotili a zpovídali. Po skonãení pfie-
hlídky následoval na terase letohrádku nûko-
likahodinov˘ program sestaven˘ z vystoupe-
ní pfiedních folklorních souborÛ z celé
republiky. I zde byla pfiíleÏitost vidût kroje
charakteristické pro regiony, byÈ jiÏ pfiizpÛso-
bené pro potfieby taneãníkÛ. Zaznûlo mnoho
nádhern˘ch písniãek z jiÏních, západních,

stfiedních i v˘chodních âech, z Chodska,
PodluÏí, Hané, Vala‰ska, Ostravska, Vsetín-
ska, goralské i moravsko-slovácké. Pfiedved-
ly se dudy i cimbál, po pódiu se kutálely sudy,
metla ko‰Èata a bylo odtanãeno mnoho vtip-
n˘ch choreografií. Sluníãko slavnosti pfiálo –
a tak mûla jen jedin˘ nedostatek – a to teku-
tin, na jejichÏ pfiísun organizátofii nevzpomnû-
li. Jinak si ale nelze neÏ pfiát, aby podobn˘ch
pfiíleÏitostí, kdy se vefiejnost mÛÏe tak pfiitaÏli-
vou formou seznámit s prací národopiscÛ
a jejím prostfiednictvím s národním dûdictvím,
bylo více. Tak to ostatnû slibují i pracovníci
Národopisného muzea, nad jehoÏ prÛãelím
se skví v˘mluvn˘ nápis Musaion. Programy,
které zde budou uvádûny, budou sice spí‰e
komorní, aby harmonizovaly s prostfiedím le-
tohrádku, ale Ïivé.  
Martina Fialková s pfiispûním Jany Rych-
tové, odborné pracovnice pro folklor 
(ARTAMA)

Ani mezinárodní hudebnû-divadelní festival Wiener Festwochen, ani hokejové mistrov-
ství svûta, které pfiilákalo do rakouské metropole statisíce náv‰tûvníkÛ, nedokázaly za-
stínit událost, jeÏ nás bude provázet v kulturní sféfie témûfi dva roky – 250. v˘roãí naro-
zení Wolfganga Amadea Mozarta. Aãkoliv se jeho programu pfiibliÏují aÏ zaãátkem roku
2006, prolog k jejich zahájení se udál jiÏ koncem leto‰ního kvûtna. 

Umûleck˘ prolog jménem Mozart

Martina Janková jako Celia je jednou ze záfin˘ch postav opery Lucio Silla ve Vídni. âes-
ká pûvkynû je stálou ãlenkou a v˘znamnou sólistkou Cury‰ské opery.

Zapomenutá Praha v podzemí Clam-Gallasovského paláce

K venkovním prostorám poprvé na zkou‰ku
pfiibudou i komorní prostory uvnitfi, a to v pfií-
padû titulu Shakespearovi ‰a‰ci. Tento
komponovan˘ veãer navazuje na loni bezna-
dûjnû vyprodané pfiedstavení Blázni a milenci
a básníci. Letos je vûnovan˘ tématu Shakes-
pearov˘ch ‰a‰kÛ, klaunÛ a bláznÛ. Sestavil
a se sv˘mi hosty je osobnû uvedl pfiekladatel
Martin Hilsk˘ v reÏii Karla KfiíÏe. 
I dal‰í tituly budou letos provedeny v˘hradnû
v podání domácích hercÛ, neopakuje se ho-
stování souborÛ ze zahraniãí. To v‰ak slav-
nostem rozhodnû na atraktivnosti neubírá.
Naopak, vedle divácky stále pfiitaÏlivého Ha-
mleta s Jifiím Langmajerem, kter˘ se na Slav-
nostech objeví uÏ tfietí sezonu, a reprízy loÀ-
ské novinky Romeo a Julie v reÏii Martina
Huby, byla opût nastudována nová inscenace. 
Leto‰ní premiéru Veãer tfiíkrálov˘ pfiipravil
zku‰en˘ divadelní, televizní a filmov˘ reÏisér
Viktor Polesn˘. Vybíral z kvalitních divadel-
ních hercÛ, ktefií se do povûdomí zapsali i dí-
ky sv˘m v˘razn˘m rolím pfied kamerou. V ti-
tulní úloze ·a‰ka se tak objeví J. Langmajer
v alternaci s M. Táborsk˘m, v roli Olivie se

po krat‰í matefiské pfiestávce pfiedstaví 
L. Rybová (v alternaci s H. ·evãíkovou, he-
reck˘m „objevem“ z Hfiebejkova filmu Horem
Pádem). Dal‰í úlohy ztvární napfiíklad 
J. Schneiderová, J. Pecha, O. Navrátil 
a M. Taclík. V˘raznou figuru sluhy Malvolia
vytvofií A. ·vehlík, letos nominovan˘ na Ce-
nu Thálie (alternuje J. Vlasák). V komické ro-
li pana Ondfieje Tfiasofiitky uvidíme jeho syna
D. ·vehlíka (alternuje K. Halbich). Veãer tfií-
králov˘ je znám jako jedna z nejkrásnûj‰ích
Shakespearov˘ch komedií lásky. Hudbu, in-
spirovanou dochovan˘mi dobov˘mi frag-
menty, sloÏil M. ·tûdroÀ. 
Poslední premiérou slavností je Kupec Be-
nátsk˘ s Bolkem Polívkou v úloze Ïidovské-
ho lichváfie Shylocka a s Annou Polívkovou
v roli dcery Jessiky. Pfiedstavení bude v Pra-
ze odehráno pouze ãtyfiikrát, jinak bude lákat
pfiedev‰ím diváky v Bratislavû a také v Brnû.
Shakespearovské slavnosti totiÏ jiÏ ponûko-
likáté probíhají souãasnû i na Bratislavském
hradû a na ·pilberku. Maf

Program leto‰ních Letních shakespea-
rovsk˘ch slavností najdete na stranû 7.

Devátá pocta Shakespearovi na Hradû
Co pro náv‰tûvníky Prahy i PraÏany pfiipravily leto‰ní Letní Shakespearovské slavnos-
ti, jiÏ deváté v pofiadí? V exteriérech Nejvy‰‰ího purkrabství se tato vyhledávaná pfie-
hlídka hereckého umûní jiÏ dávno zabydlela. 

V˘stava fotografií zapÛjãen˘ch z Muzea hlavního mûsta Prahy s názvem „Zapomenutá Praha“ se pokou‰í znovu oÏivit vzpomínky
na zmizelá praÏská zákoutí, architektonické památky, Ïivotní styl PraÏanÛ a na atmosféru doby na konci 19. a poãátku 20. století.

Novodobá úprava a kvapná pfiestavba star˘ch ãástí Prahy, zaháje-
ná v polovinû 19. století, motivovaná hospodáfisk˘mi i technick˘mi
dÛvody a vznikem mnoha nov˘ch stavebních projektÛ, zniãila vel-
kou ãást zástavby mûsta z 12. aÏ 18. století.  
Neporozumûní historickému a umûleckému v˘znamu architektonic-

kého dûdictví ze strany tehdej‰í odborné vefiejnosti a ãasto také ne-
vyhovující technick˘ stav zapfiíãinily zánik velkého mnoÏství staveb-
ních památek. Ve snaze dosáhnout úrovnû západoevropsk˘ch me-
tropolí se pfiedstavitelé mûsta rozhodli k velk˘m zmûnám. Vytyãili
nové bulváry (napfi. PafiíÏskou tfiídu), strhli staré mosty a témûfi zce-
la vymazali z mapy mûsta tajuplnou Ïidovskou ãtvrÈ v oblasti Staré-
ho Mûsta praÏského. Zbylo z ní pût synagog, radnice a hfibitov.
Problematická asanace, realizovaná v prÛbûhu dvaceti let, tak té-
mûfi úplnû odstranila ãást Prahy, která do metropole prokazatelnû
patfiila jiÏ od devátého století. 
Drav˘m a mnohdy neuváÏen˘m stavebním zásahÛm podlehla také
velká ãást Nového Mûsta. 
Na‰tûstí jiÏ byla na svûtû fotografie a zaÏívala svÛj velk˘ rozvoj.
Zmizelé stavby tak mÛÏeme poznat alespoÀ ze zajímavé v˘stavy,
která byla instalována v novû otevfien˘ch podzemních prostorách
Clam-Gallasovského paláce v Husovû ulici. Nejzajímavûj‰ími sním-
ky jsou zde pravdûpodobnû ty, které umoÏÀují srovnání podoby
Pra‰né brány pfied její regotizací koncem 19. století s podobou
dne‰ní, ãi fotografie jiÏ neexistujícího ¤etûzového mostu ãi zanik-
l˘ch nádraÏí. Zaujme i povodní pobofien˘ KarlÛv most neboi pÛso-
bivá zákoutí zmizelého ghetta, Ïivot obyãejn˘ch lidí z pfielomu sto-
letí reprezentuje napfiíklad fotografie pouliãního prodavaãe hraãek
obklopeného houfem dûtí. V˘stava potrvá do konce záfií. 

PREMIÉRY:
Terry Johnson – pfieklad Pavel Dominik
ABSOLVENT (premiéra probûhla 16. 6.) 
Divadelní adaptace slavného amerického fil-
mu The Graduate z r. 1967 je hofikou gene-
raãní komedií. Tehdy zaãínající Dustin Hoff-
man se tu proslavil ve své první velké roli.
Je moÏné dokonãit jako premiant studia a pak
uÏ se vyka‰lat na celou kariéru? Je moÏné
spávat s mnohem star‰í vdanou Ïenou a pfii-
tom milovat její dceru? A je moÏné vûfiit v lás-
ku, kdyÏ uÏ nejde vûfiit vÛbec niãemu? V Ïivotû
ãerstvého absolventa Benjamina Braddocka
to moÏné je a je nutné se s tím poprat.
Ironick˘ obraz pfiemûny spofiádaného plaká-
tového mladíka v nekompromisního rebela,
prosazujícího vlastní názor na Ïivot, natoãil

reÏisér Mike Nichols znám˘ dal‰ími snímky
jako Hlava 22,, Pracující dívka, Vlk nebo ne-
dávno Na dotek. Získal za nûj tehdy Oscara.
Dodnes velmi populární písniãky (mj. Sound
of Silence a Mrs. Robinson) pro tento film
sloÏili a nazpívali Paul Simon a Art Garfun-
kel, svou Ïivotní roli paní Robinsonové si za-
hrála Anne Bancroftová. 
V hlavních rolích: K. Hádek, I. Ch˘lková
v alternaci s V. Cibulkovou a M. Zoubková.
V dal‰ích rolích: G. Vránová,  J. Satoran-
sk˘, P. Kfiiváãek, P. BaÈka a dal‰í. Hudba
a texty písní: D. Kraus. ReÏie: P. Hartl. Scé-
na: J. Bönisch. Kost˘my: K. Polívková. 

5. záfií 
ÎENY MEZI NEBEM A ZEMÍ – ãeská premiéra
Lucille Fletcher: PromiÀte, omyl!
Andrzej Maleszka: Ja‰ek

Strhující dramatické portréty dvou naprosto
rozdíln˘ch Ïen. Jedné, která je navzdory
v‰emu odhodlaná milovat, a druhé, se kte-
rou Ïít je peklo. 
V hlavních rolích Barbora Kodetová a vy-
nikající slovenská hereãka Anna ·i‰ková
(pfiedstaví se poprvé v ãeské divadelní pro-
dukci). V dal‰ích rolích: R. TrsÈan, H. Thomp-
son / A. âermák / M. Míka  
ReÏie: P. Hartl. Pfieklad: P. Peã (Ja‰ek)
a J. Hlavniãka (PromiÀte, omyl!).
Scéna a kost˘my: ª. Melcerová

11. záfií 
Petr Zelenka 
ODJEZDY VLAKÒ  (ODCHODY VLAKOV) 
Hereck˘ koncert Anny ·i‰kové a Ady Hajdu. 
Pfieklad: Z. Jaurová. ReÏie: P. Zelenka.
Scéna a kost˘my: F. Loptám.

DIVADELNÍ PREMIÉRY V âERVENCI A SRPNU
JiÏ podruhé hostí ·vandovo divadlo v období divadelních prázdnin projekt Studia
dva s názvem Léto hereck˘ch osobností. V jeho rámci bude i letos uvedeno nû-
kolik velmi zajímav˘ch divadelních pfiedstavení, která na spoleãnou scénu pfiivádûjí v˘-
razné herce z rÛzn˘ch divadel ãi herce na volné noze. Pfiehlídka kromû úspû‰n˘ch 
inscenací z loÀska pfiinese i dvû premiéry (Absolvent a Îeny mezi nebem a zemí) a jed-
no vynikající pfiedstavení dovezené ze Slovenska (Odjezdy vlakÛ). Celkem v devíti 
inscenacích vystoupí dal‰í vynikající herci – napfiíklad Karel Roden, Daniela Koláfiová,
Eva Holubová, Hana Maciuchová, Simona Postlerová, Ladislav Frej ãi Jana Krausová.
Program Léta hereck˘ch osobností najdete na str. 7. 

Chichester – ãerven 1944, po zahájení invaze

Anna ·i‰ková



Jan Kepler – pokraãování z ãísla 6
Jak˘ch bylo dosavadních 28 let Ïivota toho-
to mladého muÏe? Pocházel z velmi staré
nûmecké rodiny, která se z Norimberku pfie-
stûhovala do mûsteãka Weil. Mnozí její pfií-
slu‰níci se zde tû‰ili velké úctû a uznání,
dokonce zastávali nejvy‰‰í funkce v mûst-
ské radû. JanÛv otec Heinrich se dobré po-
vûsti rodiny vymykal – byl to hrub˘ ãlovûk,
pijan a dobrodruh a nejspí‰ to ho pfiivedlo
k fiemeslu Ïoldnéfie. Je‰tû ve Weilu se oÏe-
nil a v prosinci 1571 tam spatfiil
svûtlo svûta prvorozen˘ syn Jan.
K matce Katefiinû mûl siln˘ citov˘
vztah a právû ona nepochybnû
ovlivnila jeho rozhodnutí pro stu-
dium pfiírodního fiádu. PÛvodnû
mûl b˘t kazatelem, ale na univerzi-
tû v Tübingen se seznámil s uãením Mikolá-
‰e Koperníka a nadchnul se pro matemati-
ku a astronomii. Nakonec rozhodl osud –
tûsnû pfied dokonãením teologick˘ch studii
byl Kepler univerzitou doporuãen za profe-
sora matematiky na evangelickém gymná-
ziu ve ·t˘rském Hradci. Tam zároveÀ 
dostal funkci zemského matematika s po-
vinností vydávat na kaÏd˘ rok astronomic-
ko-astrologick˘ kalendáfi. V roce 1597 se
oÏenil s dcerou bohatého mlynáfie. Nemûl
to lehké – mnoho nevydûlával, musel ãelit
v˘smûchu bohat˘ch pfiíbuzn˘ch Ïeny, zem-
fiely mu dûti. Navíc byl protestant a ve ·t˘r-
sku se tlak proti nekatolíkÛm rok od roku
stupÀoval. Nakonec v roce 1600 dostal
Kepler v˘povûì poté, co odmítl konverto-
vat. VyuÏívá tedy nabídky slavného Dána
Tychona Brahe, z poãátku v‰ak nikoliv
s velk˘m nad‰ením. Jejich vûdecké názory
se mnohdy neshodují, je tu generaãní pro-
blém, jistû i odli‰nost prostfiedí, z nûhoÏ oba
pocházeli, tu mûla svÛj v˘znam. Nicménû si
uvûdomuje, Ïe pÛsobení u vûhlasného as-

tronoma mu mÛÏe pomoci k návratu domÛ,
nejlépe na univerzitu v Tübingen. To je‰tû
netu‰í, Ïe v Praze stráví cel˘ch 12 let a do-
mÛ se uÏ nevrátí. V Praze z poãátku bydlí
v Kurzovû domû, ale spolupracovníkem Ru-
dolfova dvorního astronoma nezÛstává
dlouho. Brahe na podzim roku 1601 one-
mocnûl, pravdûpodobnû urémií (verze
o prasklém moãovém mûch˘fii pfii hostinû
u Petra Voka, kde podle etikety nikdo ne-
smûl vstát od stolu dfiíve neÏ hostitel, je z lé-

kafiského hlediska nesmyslná) a 24. 10. ve
svém hradãanském domû zemfiel. Pohfieb
byl velkolep˘, pohfiební fieã v chrámu P. Ma-
rie pfied T̆ nem pronesl dr. Jessenius. Ná-
hrobek z ãerveného sliveneckého mramoru
najdete u prvního pilífie vpravo od oltáfie.
Kepler byl jmenován nástupcem Tychona
Brahe. Pfiestûhoval se na Nové Mûsto, na-
rodily se mu tfii dûti. Dále se usilovnû vûno-
val své vûdû – do roku 1611 vy‰lo pfies tfii-
cet jeho odborn˘ch spisÛ, v Praze také
dokonãil své stûÏejní dílo „Astronomia no-
va“, obsahující první dva zákony o pohybu
planet. Pfiesto si po celou dobu musel pfiivy-
dûlávat sestavováním kalendáfiÛ a horosko-
pÛ (známé jsou zvlá‰tû ty, které vytvofiil pro
Albrechta z Vald‰tejna). Îivot ho nepfiestal
zkou‰et – v r. 1611 pochoval syna a man-
Ïelku, v r. 1612 zemfiel Rudolf II., v témÏe
roce pfiítel nejvûrnûj‰í, univerzitní rektor
Martin Bacháãek z Neumûfiic. Keplera
v Praze uÏ nic nedrÏelo. OdjíÏdí do Lince,
podruhé se Ïení, publikuje fiadu pfiíleÏitost-
n˘ch spisÛ, Uãebnici koperníkovské astro-

nomie a v r. 1618 tfietí zákon o pohybu pla-
net. Relativnû úspû‰né období naru‰í pro-
ces proti matce – kofienáfice a lidové léãitel-
ce, která je nafiãena z ãarodûjnictví. âtyfii
roky bojuje syn za její záchranu – podafií se,
ale matka krátce po návratu z vûzení umírá.
V r. 1627 pfiijíÏdí Kepler znovu do Prahy,
aby Ferdinandovi II. odevzdal Rudolfínské
tabulky planet, na nichÏ zaãal pracovat je‰-
tû s Tychonem Brahe. Následuje pÛsobení
pro A. Vald‰tejna. Ze slezské Zahánû se
v r. 1630 vydává do ¤ezna, aby se tam na
fií‰ském snûmu domohl náhrady aspoÀ ãás-
ti penûz, které mu tfii císafii, jimÏ slouÏil, zÛ-
stali dluÏni. Celou cestu jel na koni, nachla-
dil se a 15. 11. zemfiel v ¤eznû na zápal
plic, aniÏ mohl uplatnit svÛj nárok. Jako pro-
testant musel b˘t pohfiben za hradbami
mûsta, kde hrob brzy zanikl. Trvá v‰ak jeho
v˘rok: „Uznávám jen dva zákony, zákon
hvûzd nade mnou a zákon mravnosti ve
mnû.“ E. S.

Foto: Jifií Sládeãek
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Za císafie pána
Na v˘chodním okraji Prahy byl nedávno re-
konstruován malebn˘ areál zahrnující záme-
ãek Ctûnice s pfiilehl˘mi budovami a zá-
meck˘ park. Kromû Muzea koãárÛ tu byla
zpfiístupnûna i expozice s názvem Za císafie
pána. PfiibliÏuje habsburskou monarchii
a císafiskou rodinu a vysvûtluje, Ïe i tato,
âechy nemilovaná dynastie do ãesk˘ch ze-
mí pfiinesla mnoho uÏiteãného. Do Ctûnic
jedou od stanice metra âeskomoravská au-
tobusy ã. 280 (zast. na znamení Ctûnice)
nebo 259, 354 (zast. Vinofisk˘ hfibitov a dá-
le asi 1,5 km pû‰ky pfies lesopark). maf



·VANDOVO DIVADLO
·tefánikova 57, Praha 5
www.svandovodivadlo.cz

Pofiadatelem pfiehlídky 
Léto hereck˘ch osobností 
je spoleãnost Studio DVA

Informace a rezervace vstupenek 
na internetov˘ch stránkách www.studiodva.cz
nebo www.svandovodivadlo.cz.
Pfiedprodej v pokladnû ·vandova divadla, 
tel.: 257 318 666 (pokladna otevfiena dennû
14:00–19:00) a v síti Ticketpro.
Bezbariérov˘ pfiístup. 
Divadlo je plnû klimatizováno!

Vybrané inscenace ve Velkém sále s anglick˘mi
titulky. English subtitles.
Více informací o celé pfiehlídce i o jednotliv˘ch
inscenacích najdete na www.studiodva.cz
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DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1, 
Praha 1 – Staré Město 

Divadlo UNGELT – letní scéna hradãansk˘ Nov˘
Svût, Praha 1. Pokladna na Novém Svûtû otevfiena

kaÏd˘ hrací den od 18:00 do 19:55 hod.

Informace a rezervace: 731 489 506, 
iva.horova@divadloungelt.cz 

a v prodejní síti Ticketart, ticketart@ticket-art.cz
www.ticket-art.cz

NA HRADâANSKÉM NOVÉM SVùTù, ve sta-
robylé malebné ãásti Hradãan pod Loretou,
v sousedství Restaurace U Zlaté hru‰ky, bude
se celé léto hrát divadlo pod ‰ir˘m nebem.
Divadlo Ungelt, které je v prÛbûhu divadelní
sezony ãasto vyprodané, tu vybudovalo LETNÍ
SCÉNU, aby se dostalo i na dal‰í diváky.
Komorní letní scéna pro cca 200 divákÛ bude
v leto‰ním roce v provozu od 19. ãervna do
4. záfií 2005. Obãerstvení pro diváky bude zaji‰-
tûno. Po pfiedstavení se mÛÏete v prostorách
Letní scény setkat s úãinkujícími herci.

21. 6 –1. 7. ¤idiã paní Daisy – mimo sobot
3. 7.–18. 7. Na ocet – mimo sobot 
19. 7. KaÏd˘ na svou Ïidli – host M. Etzler 
20. 7.–25. 7. Recitál Marty Kubi‰ové – mimo

sobot
26. a 27. 7. Ráno, kdyÏ vstávám… 
28. 7.–14. 8. Sylvie
22. 8.–25. 8. Láska a porozumûní
29. 8.–31. 8. Láska a porozumûní 
28. 8. KaÏd˘ na svou Ïidli host Vilma Cibulková
2. 9. KaÏd˘ na svou Ïidli host Chantal Poullain
4. 9. KaÏd˘ na svou Ïidli host Jifií Lábus

Pokladna v prÛchodu z Celetné do ·tupartské,
28. 6.–12. 7. 14:00–18:00
13. 7.–21. 8. 14:00–19:30

(v den koncertÛ aÏ do jejich zaãátku)
22. 8.–31. 8. 14:00–18:00

rezervace: 222 326 843, 608 327 107, 
rezervace@divadlovceletne.cz, 

www.divadlovceletne.cz.

DDIVADLO V  CELETNÉ

Pfiedstavení zaãínají v 19:55.

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

Jungmannova 9, 110 00 Praha 1 
Pokladna dennû: 10:00–18:00,
ve dnech, kdy uvádíme veãerní
pfiedstavení, do jeho zaãátku. 

Pokladna: 296 245 311, pokladna@kalich.cz
obch. oddûlení: 221 610 180

objednavky@kalich.cz, www.divadlokalich.cz

HAMLET – slavn˘ ãesk˘ muzikál
v americké adaptaci a v pÛvodní ãeské
verzi! Muzikál Janka Ledeckého
Hamlet uÏ jednou nadchl Prahu. Celé
tfii roky dokázal na scénû Divadla
Kalich bavit diváky v‰ech generací
a za tuto dobu odehrál úctyhodn˘ch
600 repríz. Nyní si mÛÏeme od 16. do
27. srpna vychutnat tento strhující pfií-
bûh lásky a zrady v takové podobû,
v jaké ho uvidí ameriãtí diváci. ReÏie
se ujal vyhlá‰en˘ americk˘ muzikálov˘
reÏisér a herec Robert Johanson.
Oproti pÛvodní ãeské variantû zde pfii-
byly písnû, nûkteré z rolí byly drama-
turgicky posíleny, zmûnily se kost˘my
a pfiedev‰ím byl upraven scénosled
jednotliv˘ch obrazÛ. Tato verze muzi-
kálu Hamlet tedy slibuje zajímav˘ záÏi-
tek nejen divákÛm, ktefií do Divadla
Kalich zavítají poprvé, ale i tûm, ktefií
jiÏ muzikál Hamlet v minulosti vidûli.
Pro diváky, ktefií dají radûji pfiednost
osvûdãené pÛvodní verzi s hvûzdn˘m
ãesk˘m obsazením, je pfiipraveno
závûreãn˘ch sedm pfiedstavení. Sál je
klimatizován.

16. 8. Hamlet v americké adaptaci
17. 8. Hamlet v americké adaptaci
18. 8. Hamlet v americké adaptaci
24. 8. Hamlet v americké adaptaci
25. 8. Hamlet v americké adaptaci
26. 8. Hamlet v americké adaptaci
27. 8. Hamlet v americké adaptaci
30. 8. Hamlet – pÛvodní ãeská verze
31. 8. Hamlet – pÛvodní ãeská verze

Pfiipravujeme
pro vás na záfií:

1., 7., 8., 9. a 10. 9. 
Hamlet – pÛvodní ãeská verze
12. 9. Nahniliãko
13. 9. Bez pfiedsudkÛ
14. 9. Hana Hegerová
19. 9. Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála

bláznovství
20. 9. Baronky
21., 22., 23., 24., 29. a 30. 9. Tajemství

Pfiedstavení zaãínají ve 20:30, není-li uvedeno jinak.

6. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
Musica de España

2. 7., 19:30  Dindirín, dindirín
·panûlské madrigaly a jejich evropské protûj‰ky

ensemble amarcord – vokální soubor (Nûmecko)
Kongresové centrum âeské národní banky,

SenováÏné námûstí 30, Praha 1

4. 7., 19:30  Del Amor
·panûlské romantické písnû a árie

Marta Almajano – soprán (·panûlsko)
Michel Kiener – kladívkov˘ klavír (·v˘carsko)

Vald‰tejnsk˘ palác, Rytífisk˘ sál, 
Vald‰tejnské nám. 7, Praha 1

5. 7., 19:30  Hommage a Bach
(C. Ph. E. Bach , J. S. Bach)

Barthold Kuijken – flauto traverso (Belgie)
Ewald Demeyere – cembalo (Belgie)

Collegium Marianum, Barokní knihovní sál, 
Melantrichova 19, Praha 1

10. 7., 19:30  Camerismo sinfonico 
Dvousté v˘roãí úmrtí zakladatele kvartetní formy 

Luigi Boccheriniho
Quartetto Luigi Tomasini (Maìarsko) 

Collegium Marianum, Barokní knihovní sál, 
Melantrichova 19, Praha 

13. 7., 19:30  Cantadas de Pasión
·panûlská barokní hudba pro soprán a nástroje

Carmen Botella Galbis – soprán (·panûlsko)
Accentus austria (Rakousko)

Thomas Wimmer – viola da gamba, umûleck˘
vedoucí

Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

14. 7., 19:30  Les folies d'Espagne
Marin Marais a jeho skvosty pro violu da gamba

Marianne Muller – viola da gamba (Francie)
Spirale (Francie)

Bfievnovsk˘ klá‰ter, Tereziánsk˘ sál, 
Markétská 1, Praha 6

27. 7., 19:30  Con un brillo fascinante 
Kantáty Alessandra a Domenica Scarlattiov˘ch

Monika Mauch – soprán (Nûmecko)
Cadenza Ensemble

Kostel sv. ·imona a Judy, Du‰ní ul., Praha 1

31. 7., 16:00 a 20:00  Ballet des Nations 
Tance barokní Evropy

(J.-B. Lully, A. Campra, G. Muffat, J. Fischer)
Ardente Sole – taneãní soubor (Polsko)
Collegium Marianum (âeská republika)

Solamente Naturali (Slovensko)
Aura Musicale (Maìarsko)

Romana Agnel a Leszek Rembowski 
– choreografie (Polsko)

Monika Polak-Luscinska – kost˘my
Divadlo pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8 

Pofiadatel: Collegium Marianum – T̆ nská vy‰‰í
odborná ‰kola, Melantrichova 19, Praha 1, tel.:
224 229 462, www.collegiummarianum.cz, spo-
lupofiadatel: hlavní mûsto Praha a Nadace Collegi-
um Marianum.

Vstupné: 250 Kã, koncerty 2. 7. a 27. 7. – 250 /
150 Kã, pfiedstavení 31. 7. – 350 / 250 / 180 Kã. 
Slevy vstupného: studenti a dÛchodci sleva 20 %,
drÏitelé prÛkazu ZTP a ZTP-P a doprovodná
osoba sleva 50 %. Pfii zakoupení vstupenek na 
3 a více koncertÛ sleva 30 % z ceny kaÏdé vstu-
penky. Uvedené slevy lze uplatnit pouze v poklad-
nû Collegium Marianum. Jednotlivé slevy a v˘ho-
dy nelze vzájemnû kombinovat.

REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK:
Pokladna Collegium Marianum otevfiena 

Po – Pá od 10 do 19 hod., Melantrichova 19,
Praha 1, tel.: 224 229 462, 224 220 207

Ostatní pfiedprodeje: 
Ticketpro, Ticketportal, Ticket Art, Ticketstream,

Bohemia Ticket, Via Musica

Nádvofií Novomûstské radnice, zaãátky pfiedsta-
vení ve 20:00. Pokladna otevfiena od 15. srpna

Po – pá 9–13:30 a 14:30–20 hod., 
o víkendu 1 hodinu pfied pfiedstavením. 

25. 8. Johannes doktor Faust
26. 8. Johannes doktor Faust
27. 8. Johannes doktor Faust
28. 8. Johannes doktor Faust

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

âERVENEC
4. 7. Norway.today – Ka‰par

13.–15. 7. RÛÏe pro Algernon – Ka‰par
16. 7. Bengas – koncert – 21:00
17.–22. 7. Sen noci svatojánské – Léto

v Celetné
23. 7. Psí vojáci – koncert – 21:00
24. 7. Otesánek – Kvelb – 17:00
25.–29. 7. Sen noci svatojánské – Léto

v Celetné
30. 7. Sestry Steinovy – koncert – 21:00
31. 7. Kavkazské pohádky – Kvelb

– 17:00

SRPEN
3.–4. 8. Norway.today – Ka‰par
5. 8. Na hlavu! – Veselé skoky
6. 8. Pavel Fajt A Drum Trek! – koncert

– 21:00
7. 8. Tramtárie – Stage Code – 17:00
8. 8. Jifiíkovo vidûní – Spoleãnost

dr. Krásy
9. 8. Na hlavu! – Veselé skoky

10. 8. Jifiíkovo vidûní – Spoleãnost
dr. Krásy

13. 8. Vertigo Quintet – koncert – 21:00
14. 8. Stra‰idlo Bublifuk – divadlo Gong

– 17:00
15.–20. 8. Sen noci svatojánské – Léto

v Celetné
21. 8. – 123minut – koncert – 21:00

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

LÉTO HERECK¯CH OSOBNOSTÍ 2005

VELK¯ SÁL 

1., 2., 3. 7. Absolvent
7., 8. 7. Otevfiené manÏelství
11. 7. Absolvent
12., 13., 14. 7. Kdo se bojí Virginie 

Woolfové 
15., 16., 17., 18. 8. Otevfiené manÏelství 
22., 23., 24., 25., 26., 28. 8. Absolvent
27. 8. Absolvent – 20:00
29., 30., 31. 8. Madame Melville 

1., 2. 9. Madame Melville
3. 9. Otevfiené manÏelství
4. 9. Absolvent
5. 9. Îeny mezi nebem a zemí 

– premiéra
6. 7. 8., 9., 10. 9. Îeny mezi nebem

a zemí
11. 9. Odjezdy vlakÛ – 20:00, host /SR/
12., 13., 14., 15. 9. Îeny mezi nebem

a zemí
18. 9. Absolvent

STUDIO 

1., 2. 7. Podzimní sonáta 
10., 12. 7. Den jako stvofien˘ pro lásku
27., 28. 8. Podzimní sonáta 
30., 31. 8. Den jako stvofien˘ pro lásku

1. 9. Podzimní sonáta
13., 14. 9. Den jako stvofien˘ pro lásku

18. 9. Podzimní sonáta

divadlo minor

Laterna magika, Národní tfiída 4, Praha 1, 
pokladna: 224 931 482

www.laterna.cz, info@laterna.cz

1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14.,
15., 16. 7. Kouzeln˘ cirkus
15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 25.,
26., 27. 8. Kouzeln˘ cirkus
27. 8. Kouzeln˘ cirkus – 17:00
29. 30., 31. 8. Graffiti

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

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Koncerty
Slavná i méně známá díla světových

a českých skladatelů
Denně kromě úterý od 18.00

KONCERTNÍ CYKLUS
Duchovní hudba v běhu času

4. koncert 24. 9. v 18:00

Předplatné:
1000 Kč za 10 vstupenek,

platí na všechny koncerty pořádané 
spol. Psalterium do 31. 12. 2006.

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

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

www.psalterium.cz, 
a v obvyklých předprodejích.

JIND¤I·SKÁ VùÎ VÁS ZVE
Kavárna v Jinfii‰ské vûÏi vás zve
k pfiíjemnému posezení;
sleva z konzumace – 10 %
po pfiedloÏení kuponu.
Ochutnejte na‰i specialitu
ãokoládové fondue s ovocem
a s˘rové fondue.
Rezervace vstupenek 
na tel. ãísle 224 232 429. 
Cena vstupenek: 150 Kã, dÛchodci a studenti 75 Kã.
www.jindrisskavez.cz

KONCERTY
4. 7. Smyãcové kvarteto Arco J. Haydn,

W. A. Mozart, A. Dvofiák – 16:00
8. 7. Smyãcové kvarteto Arco J. Haydn,

W. A. Mozart, A. Dvofiák – 19:00

V¯STAVY
17. 5.–10. 7. Ota Janeãek – grafické listy,

bibliofilie, novoroãenky, ex libris
12. 7.–11. 9. Daniela Havlíãková – grafické

listy, bibliofilie, novoroãenky,
ex libris

1. 7.–31. 7. prodejní fotov˘stava PraÏské
vûÏe ze zemû i nebe. Autorská
v˘stava Josefa Podzimka
a Miroslava Raudenského.

PROGRAM
6. 7. Znovuzrození Jindfii‰ské vûÏe – Procházka

historií JV s ing. Janem Stûniãkou – 17:00
(60 Kã)

DIVADLO
10. 7. V‰e poãíná vajíãkem – Na podveãer

k zakonãení v˘stavy Oty Janeãka – 17:30

SVùTOZOR, Praha 1, Vodiãkova 41, 
tel. 224 946 824

e-mail: info@kinosvetozor.cz,www.kinosvetozor.cz
Dopolední projekce od 11:00 za 80 Kã,

bar a pokladna otevfieny od 10:30.
Aktuální program na www.kinosvetozor.cz

9.–20. 7. OZVùNY 40. MFF KARLOVY VARY –
Ojedinûlá projekce více neÏ 40 filmÛ z leto‰ního
filmového festivalu v Karlov˘ch Varech.

DOKUMENTÁRNÍ PONDùLÍ – 20:30
4. 7. VZDORUJÍCÍ RÁJ (ResistingParadise) – re-

Ïie Barbara Hammer, USA 2003 (80 minut)
11. 7. MRTVICE (Stroke) – reÏie Katarina Peters,

Nûm. 2004 (111 min)
18. 7. KORPORACE (The Corporation) – reÏie Jenni-

fer Abbott, Mark achbar, Kan. 2003 (145 min)
25. 7. ODSOUZENY K MANÎELSTVÍ (Mekudes-

het) – reÏie Anat Zuria, Izrael 2004 (65 min)
1. 8. FESTIVAL IN THE DESERT: The Tent Ses-

sions – reÏie S. Barlow, B. Eyre a S. Law-
rence, USA 2004 (45 min.)

PROJEKCE PRO SENIORY – 11:00, vstupné 50 Kã

â E R V E N
pondûlí 27. 6. Veãer tfiíkrálov˘ 
úter˘ 28. 6. Veãer tfiíkrálov˘ 
stfieda 29. 6. Veãer tfiíkrálov˘ 
ãtvrtek 30. 6. Veãer tfiíkrálov˘ 

â E R V E N E C
pátek 1. 7. Veãer tfiíkrálov˘ 
sobota 2. 7. Veãer tfiíkrálov˘ 
pondûlí 4. 7. Veãer tfiíkrálov˘ 
úter˘ 5. 7. Veãer tfiíkrálov˘ 
stfieda 6. 7. Veãer tfiíkrálov˘ 
ãtvrtek 7. 7. Veãer tfiíkrálov˘ 
pátek 8. 7. Veãer tfiíkrálov˘ 
sobota 9. 7. Veãer tfiíkrálov˘ 
pondûlí 11. 7. Veãer tfiíkrálov˘ 
úter˘ 12. 7. Veãer tfiíkrálov˘ 
stfieda 13. 7. Veãer tfiíkrálov˘ 
ãtvrtek 14. 7. Veãer tfiíkrálov˘ 
pátek 15. 7. Veãer tfiíkrálov˘ 
sobota 16. 7. Veãer tfiíkrálov˘ 
pondûlí 18. 7. Veãer tfiíkrálov˘ 
úter˘ 19. 7. Veãer tfiíkrálov˘ 
stfieda 20. 7. Veãer tfiíkrálov˘ 
ãtvrtek 21. 7. Veãer tfiíkrálov˘ 
pátek 22. 7. Veãer tfiíkrálov˘ 
nedûle 24. 7. Kupec benátsk˘ 
pondûlí 25. 7. Kupec benátsk˘ 

úter˘ 26. 7. Kupec benátsk˘ 
stfieda 27. 7. Kupec benátsk˘ 
ãtvrtek 28. 7. Shakespearovi ‰a‰ci 
pátek 29. 7. Shakespearovi ‰a‰ci 
nedûle 31. 7. Hamlet

S R P E N
pondûlí 1. 8. Hamlet
úter˘ 2. 8. Hamlet
stfieda 3. 8. Hamlet
ãtvrtek 4. 8. Hamlet
pátek 5. 8. Hamlet
sobota 6. 8. Hamlet
nedûle 7. 8. Hamlet
pondûlí 8. 8. Hamlet
úter˘ 9. 8. Hamlet
stfieda 10. 8. Hamlet
ãtvrtek 11. 8. Hamlet
pátek 12. 8. Hamlet
sobota 13. 8. Hamlet
pondûlí 15. 8. Romeo a Julie 
úter˘ 16. 8. Romeo a Julie
stfieda 17. 8. Romeo a Julie
ãtvrtek 18. 8. Romeo a Julie
pátek 19. 8. Romeo a Julie
sobota 20. 8. Romeo a Julie 
nedûle 21. 8. Romeo a Julie
pondûlí 22. 8. Romeo a Julie

úter˘ 23. 8. Romeo a Julie
stfieda 24. 8. Romeo a Julie
ãtvrtek 25. 8. Romeo a Julie 
pátek 26. 8. Romeo a Julie
sobota 27. 8. Romeo a Julie
pondûlí 29. 8. Veãer tfiíkrálov˘ 
úter˘ 30. 8. Veãer tfiíkrálov˘ 
stfieda 31. 8. Veãer tfiíkrálov˘ 

Z Á ¤ Í
ãtvrtek 1. 9. Veãer tfiíkrálov˘ 
pátek 2. 9. Veãer tfiíkrálov˘ 
sobota 3. 9. Veãer tfiíkrálov˘ 
nedûle 4. 9. Veãer tfiíkrálov˘ 
pondûlí 5. 9. Veãer tfiíkrálov˘ 
úter˘ 6. 9. Veãer tfiíkrálov˘ 
stfieda 7. 9. Veãer tfiíkrálov˘ 
ãtvrtek 8. 9. Veãer tfiíkrálov˘ 
pátek 9. 9. Veãer tfiíkrálov˘ 
sobota 10. 9. Veãer tfiíkrálov˘

Nejvy‰‰í purkrabství PraÏského hradu,
zaãátky ve 20:30.
Vstupenky exkluzivnû v Ticketpro
(www.ticketpro.cz), zbylé lístky nabízí
v den konání pfiedstavení i pokladna
v Purkrabství (od 15:00). Zmûny a pfiidaná
pfiedstavení www.shakespeare.cz.

Budete-li se toulat o dovolené
Manûtínskem, zavítejte na nû-
kter˘ z koncertÛ mezinárodního
festivalu Barokní perly. JiÏ
pát˘m rokem se koná v maleb-
ném koutû kraje PlzeÀ-sever
v rÛzn˘ch historick˘ch pros-
torách z iniciativy a obrovského
pracovního nasazení Gabriely
Demeterové. Tato mladá, ale jiÏ
dávno uznávaná vynikající
houslistka si pfied pûti lety vyty-
ãila dvojit˘ neobvykl˘ úkol.
Dostat kvalitní hudbu doslova
na venkov – tam, kudy sice
baroko a historie vÛbec kráãely, ale dnes je
zde kultura málo dostupná. A pak prostfied-
nictvím festivalu upozornit na mnohdy chát-
rající památky, které stojí stranou hlavních

center turistického ruchu, a také
jim tímto finanãnû pomoci
k záchranû. Tak vznikl Nadaãní
fond Gabriely Demeterové,
kter˘ spolu s Národním ústa-
vem památkové péãe v Plzni
festival pofiádá. 
Souãástí uplynul˘ch roãníkÛ
byly i mistrovské kurzy pod
vedením Demeterové, kter˘ch
se úãastnili mladí nadûjní hous-
listé jiÏ od 10 let vûku. Nûktefií
z absolventÛ tûchto kurzÛ dosta-
nou letos pfiíleÏitost zahrát si
vÛbec poprvé s hudebním tûle-

sem. P. Mojze‰, V. Mojze‰ová, A. Burda a M.
Janou‰ková tak spolu s G. Demeterovou
a dal‰ími úãinkujícími vystoupí za doprovodu
devítiãlenného Collegia ãesk˘ch filharmoni-

kÛ, které letos slaví desáté v˘roãí svého
vzniku. Soubor spolupracuje s v˘znamn˘mi
ãesk˘mi sólisty, zajímav˘ experiment zna-
menala také spolupráce se skupinou âecho-
mor. Exkluzivnû hraje a nahrává v‰ak právû
s Demeterovou. Jejich spoleãné nejnovûj‰í
CD obsahuje ãtyfii houslové a violové kon-
certy Carla Stamitze. Demeterová se na nich
ujala nejen houslového, ale i violového
partu. Je totiÏ jednou z mála osobností, které
vládnou na tak vynikající úrovni houslemi
i violou zároveÀ. Díky moderní studiové tech-
nice a interpretaãní brilanci umûlkynû tak
mohla vzniknout dal‰í barokní perla v podo-
bû této zajímavé nahrávky.
Zámek v Manûtínû, Hor‰ovském T̆ nû, kos-
tel v Mariánské T̆ nici, kostel svatého Miku-
lá‰e v Kozojedech a zámky Ch˘‰e a Valeã –
to jsou barokní perly, které byly do leto‰ního
pátého roãníku festivalu zafiazeny. Organi-
zátofii doufají, Ïe i letos se podafií festivalu
dosáhnout v˘borné náv‰tûvnosti tak jako
v uplynul˘ch roãnících, kdy se na mnoha
místech posluchaãi ani nemohli vejít do
objektÛ, v nichÏ koncerty probíhaly. To jen
dokazuje, jak jsou akce podobného druhu,
zamûfiené mimo velká kulturní centra, dÛle-
Ïité a prospû‰né.
Program celého festivalu a dal‰í informa-
ce najdete na www.barokniperly.cz

Maf

LETNÍ 
SHAKESPEAROVSKÉ 

SLAVNOSTI
2005

JIND¤I·SKÁ
VùÎ

sleva 10 %
z konzumace

6. 7. BOÎSKÁ JULIE
13. 7. ROMÁN PRO ÎENY
20. 7. HLAS MO¤E
27. 7. PIANO
3. 8. BOKOVKA

10. 8. VERA DRAKE
17. 8. SLADK¯ ÎIVOT
24. 8. ÎIVOT JE ZÁZRAK
31. 8. DÍVKA S PERLOU

FESTIVAL ITALSK¯CH OPER
23. 8.– 4. 9. 2005

23. 8. La traviata – 20:00
24. 8. Rigoletto – 20:00
25. 8. Lucia di Lammermoor – 20:00
26. 8. Ma‰karní ples – 20:00
27. 8. Trubadúr – 20:00
30. 8. Lucia di Lammermoor – 20:00
31. 8. Nabucco – 20:00

Praha, 2.–31. ãervence 2005

Program

P O Z V Á N K A  D O  Z Á P A D N Í C H  â E C H■  ■  ■ ■  ■  ■

Je mi jedno, jestli hraju v Rudolfinu, Tokiu nebo v malé vesniãce v kostelíku pro padesát
lidí. Hraju kaÏd˘ koncert, jako by byl mÛj poslední. Naplno.

Perly Gabriely Demeterové nejsou jen barokní
(3.–9. ãervence)
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V e Slavonicích na vûÏi, aÏ úplnû nahofie, tam, co je ko-
lem takové chatrné zábradlí, bydlel pfied ãasem nûjak˘
Janìourek. Byl sice vyuãen˘ ko‰ikáfi, ale fiemeslo moc

nedûlal. Ko‰ík upletl sotva pro sebe a na prodej jen sem
tam nûjaké to bfiezové ko‰tû. Jinak se Ïivil tím, Ïe po nocích
hlídal, jestli nûkde nesedl ãerven˘ kohout. Obec mu za to
propachtovala byt ve vûÏi a platila mu pár gro‰Û, aby mûl
na Ïivobytí a na tabák.
Kdo nebyl nahofie ve vûÏi, neumí si pfiedstavit, jak˘ je odtud
rozhled. Mûsto pfiehlédnete celé, i lesy kolem, a kdyÏ máte
dobré oãi, vidíte, i co mají zrovna k obûdu v Rakousku, kte-
ré je odtud, co by kamenem dohodil.
Janìourek byl k bydlení ve vûÏi jako stvofien˘, a taky ho pá-
ni radní dlouho pro tuhle sluÏbu vybírali. Oãi mûl jako ostfiíÏ,
pfiitom trpûl nespavostí, a navíc byl hluch˘ jako pafiez, takÏe
mu nevadilo zvonûní zvonÛ ani bití hodin.
Ve vûÏi nebydlel sám. AÏ úplnû ve ‰piãce za jedním z trámÛ
bydlel star˘ v˘r, taky hluch˘. Pfies den oba vyspávali a na
noc v˘r odlétal za obÏivou a Janìourek hlídal, takÏe si na-
vzájem nepfiekáÏeli.
Od jisté doby bydlela s Janìourkem ve vûÏi bába. A tady
zaãíná vlastnû celá historie.
Nikdo neví, kde se vzala, najednou tam byla. Vlastnû se ani
neví, kdy se tam vzala. Napfied si lidé totiÏ jen v‰imli, Ïe
Janìourek chodí nûjak˘ jako ãist‰í, vypran˘. Dokonce si ne-
chal u holiãe Nekoly pfiistfiíhnout vlasy. Taky kupoval v krá-
mû vûci, bez kter˘ch se dfiív docela dobfie obe‰el, jako tfie-
ba m˘dlo nebo zeleninu.
No, a pak to prasklo, na babu se pfii‰lo a bylo to. Tak se pfie-

stala schovávat, lidé jí zaãali fiíkat stará Janìourková, obãas
s Ïenskou polovinou mûsta poklábosila na námûstí u ka‰ny,
prádlo chodila máchat do potoka jako ostatní, jedním slo-
vem zapadla mezi starousedlice, jako kdyby ve Slavonicích
byla odjakÏiva.
Na jafie a v létû sbírala Janìourková po mezích v‰elijaké
kvítí, motyãkou vykopávala kofieny, pak to ve stínu v prÛva-
nu su‰ila a v plátûn˘ch pytlících rozvû‰ovala po trámech ve
vûÏi. Vûdûla, která kytka je na kterou bolest, a nebyla skou-
pá na radu ani na pomoc. Umûla ulehãit stejnû dobfie krávû
od nadmutí jako jednomu od bolení zubÛ. Taky umûla vafiit
ãernou hojivou mast a kdovíco je‰tû.
Vykur˘rovaní sousedi jí na oplátku nosili tu hrnek ‰kvarkÛ
v sádle, tu kousek uzeného nebo pár vajíãek. Zkrátka, aÏ na
doktora Hnátka, kterému ubylo pacientÛ, a tím i honoráfiÛ, ji
v‰ichni mûli rádi.
Janìourek se teì obãas ukázal i pod podloubím v hospodû
a zdrÏel se kolikrát aÏ do jedenácté. Bába za nûj na vûÏi za-
tím vartovala. Jenom v sobotu Janìourek nikdy nemohl.
Zpoãátku to nikdo nevûdûl, ale rok má pfies padesát sobot,
a tak se není ãemu divit, Ïe nûjak˘ ‰Èoura si toho nakonec
v‰iml. To se ví, chlapi se zaãali Janìourkovi smát, Ïe ho

stará drÏí zkrátka. Dobírali si ho a on, pfii své hluchotû, jim
je‰tû pfiitakával.
Ale v‰echno bylo jinak. KaÏdou sobotu totiÏ bába hned po
setmûní sedla na ko‰tû, nûco zaÏbrblala, pfiehoupla se pfies
zábradlí, zakrouÏila kolem vûÏe a frrr ke Stálkovu na kopec.
Tam uÏ sedûl kolem ohníãku houf podobn˘ch babizen. Co
podobn˘ch – navlas stejn˘ch. Byly totiÏ v‰echny sestry.
S Janìourkovou jich bylo dvaadvacet. Jmenovaly se Adéla,
Bûta, Cecílie, Danu‰e, Emílie, Fridolína, Gábina, Hedvika,
Irma, Julie, Kordula, Lucie, Marcela, Natálie, Ot˘lie, Pavla,
Rampepurda, Sidonie, Tekla, Ur‰ula, Vendula a Zuzana.
Nemohly jedna bez druhé b˘t, tak se kaÏdou sobotu v noci
slétly na stálkovsk˘ kopec, aby se pofiádnû pohádaly. Nû-
kdy dokonce, vût‰inou kdyÏ byl mûsíc v úplÀku, si vjely i do
vlasÛ. Kolikrát to byla taková mela, Ïe byl sly‰et kravál aÏ
do Starého Mûsta. Jednou v noci tak vydûsily hajného Pet-
fiíãka, Ïe spadl s posedu, zlomil si fajfku a utíkal aÏ do há-
jovny. Tam se zabednil, zapálil hromniãku a usnul. PÛl há-
jovny potom vyhofielo.
Jinak ale byly báby ne‰kodné, a protoÏe se vÏdycky v sobo-
tu vyhádaly, byly potom cel˘ t˘den sam˘ úsmûv, pomáhaly
lidem, kde se dalo, zrovna jako Janìourková ve Slavonicích.
A nebudete tomu vûfiit, nikdy se to o ní nikdo nedozvûdûl,
a to uÏ Ïili s Janìourkem ve mûstû bezmála sedm rokÛ.
KdyÏ potom Janìourek na stará kolena umfiel, ztratila se
bába hned po funusu, nikdo neví, kam. S ní zmizelo jedno
zánovní bfiezové ko‰tû, jenÏe to nikdo nepostrádal. Zbylo
po ní ve vûÏi spousta pytlíkÛ su‰en˘ch kytek, kaÏd˘ peãlivû
nadepsan˘, aby se hned poznalo, od ãeho to kofiení pomá-
há. Taky nûkolik hrnkÛ v‰elijak˘ch mazání.
Jakmile se to dozvûdûl pan lékárník ·kárnycl, hned si pro to
zboÏí poslal, pak se zamkl v lékárnû a dlouho do noci to ‰tu-
doval. Kolik let potom místo v‰elijak˘ch pilulek dával lidem
na jejich bolení su‰ené kvítí staré Janìourkové. A to jako by
vÛbec neztrácelo sílu. Pro sebe, aby nepfii‰el zkrátka, kdyÏ
byl pofiád zdráv, vyrábûl pan magistr kofialku z hofice, pu‰-
kvorce, hefimánku a divizny.
Za nûjak˘ ãas zaãalo kofiení docházet. Tak se pan lékárník
dal do spolku se ‰kolní mládeÏí, dûti mu nosily byliny a on
jim za to dával vûtrové bonbony proti ka‰li a sem tam jim
vyãistil nûjaké to rozbité koleno, co se pfiihodí pfii ãutání na
plácku. A pofiád s vdûãností vzpomínal na starou Janìour-
kovou.
Dneska ve Slavonicích kaÏd˘ ví, Ïe na prÛdu‰ky je dobr˘ pod-
bûl, na rány a odfieniny jitrocel, na Ïaludek zemûÏluã a pu‰-
kvorec, mûsíãek Ïe je dobr˘ na játra, ale i na hnisavé rány,
meduÀka na nespavost a kopfiiva a kostival na v‰echno moÏ-
né. Jenom, kam se podûla stará Janìourková, neví nikdo. 

Ivan Wild: 

O babû Janìourkové

Pohádky pro ãtenáfie od jednoho 
do sta let (i více)
Kdo by nemûl rád pohádky! Mal˘m je vyprávíme a pfiedãítá-
me samozfiejmû, ale co my velcí? Napadne nás nûkdy,  pfie-
ãíst si pohádku jen tak pro sebe? Málokdy nebo vÛbec ni-
kdy, jestliÏe nepoãítáme ty televizní, u kter˘ch vysedáváme
o Vánocích s dûtmi i bez nich. Pohádky, které vám nyní bu-
deme obãas pfiiná‰et,  mají velké kouzlo oslovit malé i velké.
Ty malé sv˘m jednoduch˘m a lidov˘m jazykem a prostfie-
dím, v nûmÏ se odehrávají – obvykle malebnou vesniãkou
nebo mûsteãkem – a také typick˘mi postavami. Vodníkem,
ãarodûjnicí, stra‰idlem. Velcí ãtenáfii v nich urãitû najdou
mnoho laskavého moudra, ale i lidskou hloupost, vlastní
chyby a ne‰vary – a zasmûjí se nad nimi. (A moÏná i za-
myslí!) Pfieãtûte si na‰i pohádku a uvidíte, jak svût navzdory
v‰em ‰patn˘m zprávám umí b˘t vesel˘ a krásn˘.

◆ N A PÁ R ¤ Á D C Í C H ◆
LETNÍ KINO „NA ST¤ELÁKU“,
TEDY ST¤ELECKÉM OSTROVù,
hraje jiÏ od ãervna. Kromû filmÛ na

zdej‰í pfiírodní scénû v‰ak mÛÏete vidût i di-
vadelní pfiedstavení ãi koncerty. Pro pfiípad
de‰tû tu mají k dispozici velk˘ stan. Program
najdete na www.strelak.cz     

ZÁVOD DRAâÍCH LODÍ U KAR-
LOVA MOSTU probûhne 2. a 3.
ãervence vÏdy od 10 hodin. Tyto spe-

ciální, draãí hlavou vyzdobené 12,5 m dlouhé
lodû pÛvodem z âíny zakoupily nedávno
i Îluté láznû. Posádku tvofií 20 pádlujících
závodníkÛ. V sobotu 2. 7. bude souãástí zá-
vodu i veãerní ohÀostroj s hudbou a tanci.   

LÉTO U MO¤E? 
NA ¤ECE I VE DVO¤E!
Tak se jmenuje druh˘ roãník spoleã-

ného festivalu bratfií FormanÛ a divadla Alf-
red ve dvofie. Jak název napovídá, je umís-
tûn na loì, která bude kotvit na nábfieÏí
L. Svobody mezi 10.–17. 7. Jde o známou
loì Tajemství. Ta se bude posléze plavit po
Vltavû i Labi a v srpnu bude kotvit v mûstech
leÏících na obou fiekách, kde budou Forma-
novi uvádût obnovenou premiéru úspû‰ného
pfiedstavení Nachové plachty. V Praze se
bude hrát jen pûtkrát, 29. 8.–2. 9.). 

KINO LUCERNA
kaÏd˘ ãtvrtek hostí doprovodn˘ fes-
tival k v˘stavû The Pope Smoked

Dope/PapeÏ koufiil trávu, která je celé léto
k vidûní v Galerii U Zlatého prstenu. Jde
o slavné filmy z období Hippies. Napfi. 14. 7.
mÛÏete vidût film Woodstock reÏiséra 
M. Wadleigha (USA, 1970), 18. 8. pak hned
dva vynikající filmy Absolvent, r. Mika Nichol-
se, (1967, USA) nebo Zvût‰enina, r. Miche-
langelo Antonioni, (UK/Italy, 1966). Zahra-
niãní filmy jsou simultánnû tlumoãeny, tudíÏ
je usly‰íte v originálním znûní. 

MUZEUM  HL. M. PRAHY
Dvû v˘stavy upomínající na II. svû-
tovou válku a její zakonãení zde mÛ-

Ïete zhlédnout aÏ do 31. 7. Skonãeno a po-
depsáno je název unikátního souboru
fotografií, jejichÏ podtitul je Drama PraÏské-
ho povstání ve fotografii. V pfiímém ãasovém
sledu mÛÏe náv‰tûvník sledovat události po-
sledních dnÛ války v Praze. Totálnû nasaze-
ni pfiibliÏuje osudy âechÛ totálnû nasaze-
n˘ch v „reichu“.

VARHANNÍ LÉTO A ALFONS 
MUCHA V OBECNÍM DOMù.
VÏdy v pátek a v sobotu poãínaje

1. 7. a konãe 13. 8. zazní v Obecním domû
secesní varhany z roku 1912. Posluchaãi
budou mít ojedinûlou moÏnost vidût varhaní-
ka na pódiu Smetanovy sínû pfiímo v „záfii
reflektorÛ“. Celkem osm koncertÛ festivalu
Varhanní léto – opakují se vÏdy dvakrát – bu-
de zaãínat vÏdy od 18 hodin. JiÏ od 17:30
mÛÏete v‰ak v cenû vstupenky (120 Kã) ab-
solvovat komentovanou prohlídku secesního
prostoru Primátorského sálu, vyzdobeného
Alfonsem Muchou. Maf

V˘stavní a publikaãní projekt âeská fo-
tografie 20. století je dosud nejobsáhlej-
‰í pfiehlídkou v˘voje ãeské fotografické
tvorby uplynulého století od piktorialismu
pfies avantgardní fotografii, fotomontáÏ
20.– 40. let 20. století aÏ po pestrou ‰kálu
souãasn˘ch tendencí. V˘stava je vzhle-
dem ke svému rozsahu zcela ojedinûl˘m
poãinem – vystaveno bude cca 1200 ex-
ponátÛ a také fiada knih a ãasopisÛ. V té-
to mífie dosud nebyla ãeská fotografie
prezentována. Cílem je pfiedstavit nejv˘-
znamnûj‰í tendence, osobnosti a díla ães-
ké fotografie. Autofii v˘stavy Vladimír Bir-
gus a Jan Mlãoch akcentují díla tvÛrcÛ
zásadního v˘znamu – Franti‰ka Drtiko-
la, Josefa Sudka, Jaroslava Rösslera,
Jaromíra Funkeho, Jindfiicha ·tyrské-
ho, Viléma Reichmanna, Emily Medko-
vé, Jindfiicha Marca, ZdeÀka Tmeje, Jo-
sefa Koudelky, Markéty Luskaãové,
Jana Saudka, Jindfiicha ·treita, Viktora
Koláfie, Antonína Kratochvíla a dal‰ích.
Jejich snahou je v‰ak také pfiedstavit
i práce neprávem zapomínan˘ch autorÛ,
fotografie z období socialistického realis-
mu i nejsouãasnûj‰í tendence fotografické
tvorby a v˘tvarná díla, která vycházejí z fo-
tografického média. Pfiedstaveni budou
i v˘tvarníci jako Magdalena Jetelová, Jifií
David, Jifií âernick˘, Veronika Bromo-
vá, Michal Pûchou‰ek, Kri‰tof Kintera,
Alena Kotzmanová a dal‰í. Souãástí
v˘stavy budou i práce nûmeck˘ch autorÛ,
Ïijících na území âeskoslovenska – Grete
Popper, Johna Heartfielda, Raoula
Hausmanna, Wernera Feista aj.

OTVÍRACÍ DOBA V¯STAVY
1. ãást: UPM v˘stavní sál, ul. 17. listo-
padu 2, Praha 1 (23. 6.–25. 9. 2005), 
út 10–20 hod, st–ne 10–18
2. ãást: GHMP DÛm U Kamenného
zvonu, Staromûstské nám.13, Praha 1
(29. 6.–9. 10. 2005), út – ne 10–18
3. ãást: GHMP Mûstská knihovna, Mari-
ánské nám. 1, Praha 1 (1. 7.–9. 10. 2005),
út – ne 10–18.

Doporuãen˘ vstup do 17 hodin.
www.ceskafotografie.com

www.upm.cz
www.citygalleryprague.cz

UmûleckoprÛmyslové muzeum
v Praze, Galerie hl. m. Prahy

âeská fotografie 20. století

■  ■  ■ ■  ■  ■L É T O S V I D E E M

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

✶ VA·E PÒJâOVNA VIDEOKAZET A ✶

Otázka na ãervenec/srpen: Kter˘ slavn˘ reÏisér (foto) natoãil v roce 2004 historick˘ velko-
film Alexander Velik˘? (novinka na DVD a VHS) Odpovûdi doruãte do 15. 8. osobnû nebo

po‰tou na adresu videopÛjãovny, nebo vyplÀte formuláfi na www.vi-
deohavir.cz. Tfii vylosovaní ze správn˘ch odpovûdí obdrÏí videoka-
zetu nebo DVD. Správná odpovûì z ã. 6/05: Nicolas Cage. Vyloso-
vaní v˘herci: Josef  Polman, Benediktská  9, Praha 1, Lenka Vrbová,
PlzeÀská 125, Praha 5, Amálka ·vejdová, Dlouhá  19, Praha 1.
Z leto‰ních odpovûdí vylosujeme v˘herce DVD pfiehrávaãe. Nové-
mu zákazníkovi, kter̆  se dostaví s v˘stfiiÏkem soutûÏe, navíc zapÛj-
ãíme dvû videokazety nebo DVD dle vlastního v˘bûru ZDARMA. 

Soutěž o cestu do CAMBRIDGE
ve spolupráci s 

Otázka na měsíce červenec a srpen 2005

Které město se uchází o pořádání letních olympijských her v roce 2012?
a) Cambridge b) Londýn c) Belfast

Odpověď vyplňte na soutěžní kupon a do 15. 7. 2005 odevzdejte v knihkupectví
CAMBRIDGE, Vodičkova 28 – www.cambridge.cz, nebo zašlete do redakce LP1.

Vaše odpověď: .......
Jméno: .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Kontakt (telefon nebo e-mail): ................................................................................................

®®

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.

Kulturnû spoleãensk˘ mûsíãník, roãník 14 (v Nakladatelství Jalna roãník 6), ãíslo 07-08/2005, vychází 11x roãnû, místo vydání Praha, 1. 7. 2005. ● Vydává Daria Sládeãková – Nakladatelství Jalna, IâO 41825845,  ã. reg. MK âR E 11264 
a ÚPV ã. z. 248281 ● Redakce + inzerce: Vald‰tejnská 4, 118 00 Praha 1, tel.: 257 533 280, fax: 257 533 281, e-mail: jalna@jalna.cz, www.jalna.cz ● ·éfredaktorka: ing. Martina Fialková, tel.: 603 930 074, e-mail: m.fialkova@centrum.cz
● Layout: Tomá‰ Kropáãek ● Technická redakce: Jifií Sládeãek ● Sazba: Noctis studio, s. r. o. ● Tisk: Libertas, a. s. ● Distribuce: âeská po‰ta, a. s. ● Za vûcnou správnost ãlánkÛ odpovídají autofii. ● Pfietisk je povolen s uvedením 
pramene. ● Mûsíãník slouÏí k informování obãanÛ Prahy 1, není periodikem Ïádného politického subjektu. ● Zdarma

®

www.videohavir.cz
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VHS: 
1. Lovci pokladÛ
2. Ray
3. Snowboarìáci

DVD: 
1. Lovci pokladÛ
2. Okrsek 49
3. 24 hodin 

NEJÎÁDANùJ·Í TITULY OD 16. 5. 2004 DO 16. 6. 2005

MÛÏete srovnat podmínky ãeské egypto-
logie, v nichÏ pracovala, fieknûme, pfied
rokem 1990 a dnes? 
Na‰e práce je trochu komplikovaná a speci-
fická tím, Ïe máme dvû pracovi‰tû, v Praze
a v Káhifie. Obecné podmínky v Egyptû se
v poslední dobû pfiíli‰ nemûní, mÛÏeme zde
v‰ak díky politick˘m a hospodáfisk˘m zmû-
nám u nás b˘t ostatním zahraniãním t˘mÛm
rovnocenn˘mi partnery. Za minulého reÏimu
jsme se v‰ak museli nauãit pracovat v Egyp-
tû v podmínkách tvrdé konkurence. Dnes je
samozfiejmé, Ïe v rÛzn˘ch soutûÏích usiluje-
me o granty a v˘zkumné projekty – to je zá-
klad vûdecké práce. Jenom zl˘m snem zÛ-
stala na‰tûstí dfiíve povinná politická ‰kolení
a jiné „brainwashingy“. 
Dramaticky se v‰ak promûnila archeologická
práce v terénu, ale i v univerzitním prostfiedí
doma díky moderním metodám s rozsáhlou
aplikací pfiírodních vûd do archeologického

v˘zkumu a pfii zpracování dat. VyuÏívání v˘-
poãetní techniky a speciálního softwaru
ohromnû zvy‰uje produktivitu práce vãetnû
pfiípravy publikací k tisku. 
V˘znamnou souãástí mé ãinnosti je i spolu-
práce se sdûlovacími prostfiedky, na‰imi
i zahraniãními. PovaÏuji za povinnost co nej-
víc informovat o v˘sledcích na‰í práce tím
spí‰e, Ïe o v‰e nové v egyptologii je doma
i ve svûtû mimofiádn˘ zájem. Pofiádání v˘-
stav, spolupráci s filmov˘mi t˘my, televizí
a tiskem proto trvale vûnujeme velkou pozor-
nost. 
Dovûtek: Velmi uÏiteãnou propagací práce
ãesk˘ch egyptologÛ v zahraniãí byla i ne-
dávná v˘stava fotografií v âeském centru
ve Vídni. Obrovskému zájmu se tû‰ily jak
umûlecké fotografie, které ukazovaly také
nûco z techniky práce archeologÛ, tak dvû
doprovodné pfiedná‰ky prof. Vernera. Ze-
jména vídeÀská laická vefiejnost je hodnoti-
la jako nesmírnû zajímavé a zároveÀ pfiilá-
kaly i mnoÏství vûdeck˘ch kapacit. Vûda
tak opût prokázala âeské republice dobrou
sluÏbu. Martina Fialková 

Foto Miroslav Verner

Gratias agit
Jako kaÏdoroãnû i letos udûluje ministr za-
hraniãí navrÏen˘m laureátÛm ocenûní Gratias
agit. Dostávají je osobnosti z celého svûta,
které se v˘znamn˘m zpÛsobem podílely ãi
podílejí na propagaci a pomoci âeské repub-
lice v zahraniãí. Vût‰inou to b˘vají na‰i kraja-
né, ale nûkdy i cizinci, ktefií mají k na‰í kultu-
fie, historii apod. mimofiádn˘ vztah. 
Letos ceny Gratias agit, (které nejsou spoje-
ny s finanãní odmûnou, jsou to ceny ãestné)
pfiijali 23. 6. z rukou ministra zahraniãních
vûcí âR v âernínském paláci napfiíklad:
● Tomá‰ jr., syn zakladatele BaÈov˘ch závo-
dÛ a synovec Jana Antonína Bati, spravoval
a rozvinul Janem Antonínem zaloÏenou po-
boãku v Kanadû a stal se symbolem úspû‰-
nosti sv˘ch pfiedchÛdcÛ.
● ManÏelé Bískovi, ktefií Ïijí v New Yorku
a vydávají tam pro krajany obûtavû ãtrnácti-
deník Americké listy. 
● Jaroslav (Jerry) Elzner, kter˘ se jiÏ dlouhá
léta vûnuje obûtavé propagaci ãe‰ství v Te-

xasu. Jeho zásluhou je v Texasu napfi. mûsíc
fiíjen slaven jako Mûsíc ãeské kultury a ães-
kého dûdictví. 
● Viktor Fischl, vynikající spisovatel Ïijící
dlouhá léta v Izraeli, se zab˘vá ve sv˘ch dí-
lech vztahem k Bohu a k pravdû.   
● Zora ·emberová, b˘valá sólová baletka
Národního divadla, která Ïije od padesát˘ch
let minulého století v Austrálii, a ve vûku 92
let je stále ãinná v oboru. Je to více neÏ obdi-
vuhodné. 
● âesk˘ klub Komensk˘ z Lincolnu v Ne-
brasce, kter˘ jiÏ více neÏ 100 let uchovává
a pûstuje ãeské kulturní dûdictví mezi kraja-
ny v tomto státû prvních ãesk˘ch osadníkÛ.
âlenové klubu nyní napfiíklad podporují do-
konãení v USA jiÏ natoãeného dokumentár-
ního filmu o dudách – specifickém hudebním
nástroji oblasti jiÏních a západních âech. 
Ocenûní laureáti pfiijíÏdûjí v ãervnu do Prahy,
nûktefií vÛbec poprvé po mnoha a mnoha le-
tech pobytu v exilu. Z rukou ministra zahrani-
ãí pfiijímají ocenûní za své mnohaleté aktivity
a ãasto neskr˘vají své dojetí za uznání, kvÛli
kterému dobré skutky neãinili, ale které pfie-
sto potû‰í... Eva StfiíÏovská

Gratias agit ãesk˘m egyptologÛm

Dokonãení ze strany 1

Galerie je hojnû nav‰tûvována, a to jak
ãesk˘mi náv‰tûvníky, tak turisty z celé-
ho svûta.
Majitelé galerie vûnují jako dárek pro
ãtenáfie ListÛ Prahy 1 kupon, kter˘
umoÏÀuje nákup vstupenky za v˘raznou
slevu, a to u dospûl˘ch ze 120 Kã na 
60 Kã, u studentÛ a dÛchodcÛ z 60 Kã
na 40 Kã. VystfiiÏen˘ kupon platí pro ná-
kup jedné vstupenky do konce záfií
2005.

Otevfieno je dennû 10 – 20 hod.

DÛm U Bílého jednoroÏce 15
110 00 Praha 1 – Staromûstské námûstí

www.themuchagallery.cz
info@themuchagallery.cz

Novû otevfiená galerie U Bílého jednoroÏce na Staromûstském námûstí zaãala svÛj pro-
voz opravdu ‰Èastn˘m v˘bûrem první v˘stavy. V˘bor z díla Alfonse Muchy, kter˘ pfied-
stavuje tohoto v˘znamného secesního malífie na více neÏ 300 pracích, ukazuje ‰irokou
‰kálu umûní tohoto svûtovû uznávaného umûlce.

Úspû‰n˘ start nové galerie na Staromûstském námûstí

Galerie
U Bílého jednoroÏce

a

sleva aÏ 50 %

platí pro jednu
vstupenku

do 30. 9. 2005

120  60 Kã
60  40 Kã

POZVÁNKA NA SPECIÁLNÍ NÁKUP SE SLEVOU 15% DO 15. 9. 2005,
na jakékoliv zboÏí v na‰em kamenném knihkupectví v Praze! 

Nelze kombinovat s dal‰ími slevami, platba v hotovosti.

VODIâKOVA 28, PRAHA 1 – PASÁÎ ABC  - www.iENTER.cz  - 800 100 934

Jméno / mobil:


