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Instituce, která tolik obohatila Prahu, jiÏ tedy
bez problémÛ pracuje. Proto se mohla paní
Meda pustit do dal‰ího díla. Vzhledem
k osobnímu spojení s rodinou Jifiího Voskov-
ce v Americe a k blízkosti tzv. Werichovy vily
na Kampû, na jejíÏ vyuÏití radnice Prahy 1
vyhlásila v˘bûrové fiízení, se Medû Mládkové
otevfiela skvûlá moÏnost – vytvofiit zde pa-
mátník osobností Jana Wericha, básníka
Václava Holana, Josefa Dobrovského a prof.
ZdeÀka Wirtha, ktefií zde Ïili. Peãlivû a pfies-

nû vypracovan˘ projekt podloÏen˘ doporu-
ãením nejv˘znamnûj‰ích osobností ãeské
kultury byl v‰ak na podzim ve v˘bûrovém fií-
zení odmítnut a pfiednost byla dána konku-
renãnímu projektu spoleãnosti Colly. Ta na-
vrhuje ve vile prezentovat malostranské
povídky, modely praÏsk˘ch památek, pro dû-
ti loutky malostransk˘ch vodníkÛ, prodávat
suven˘ry a obãerstvení (zfiejmû dal‰í zbyteã-
ná restaurace). Dokumenty patfií spí‰e do
mûstského muzea a ostatní nápady této

spoleãnosti dávají témûfi jistotu, Ïe jde o dal-
‰í pouÈové lákadlo pro turisty, nic obohacují-
cího kulturní Ïivot v Praze.
Obû nabídky se pfiitom finanãnû prakticky
neli‰ily, ba dokonce nabídka paní Mládkové
a Musea Kampa byla nejen kulturnû nepo-
rovnatelná, ale i finanãnû v˘hodnûj‰í. V˘bû-
rové fiízení bylo na‰tûstí, víceménû na nátlak
vefiejnosti a médií, zru‰eno, a jeho v˘sledky
anulovány „z dÛvodu zv˘‰ení právní jistoty
obou stran“. 

Pfii posledním pobytu Medy Mládkové v Pra-
ze jsem mûla moÏnost poloÏit jí v podkroví
Musea Kampa nûkolik otázek: 
Paní Mládková, jak˘ va‰e nadace zvolila
dal‰í postup ohlednû projektu vyuÏití Weri-
chovy vily poté, co byla soutûÏ anulována?
Ten projekt zpracovávalo mnoho lidí, byl vel-
mi podrobnû a pfiesnû pfiipraven, není na
nûm tfieba nic mûnit. 
Já mám ãisté svûdomí, Ïe jsem v té vûci
udûlala v‰echno, co jsem mohla, neboÈ jsem

● 1. 4. 1926 zapoãala ãinnost Národní
banka ãeskoslovenská – 80 let

● 7. 4. 1851 zahájen provoz vlakové
po‰ty - první po‰tovní úfiad na kolejích
vyjel z Prahy do Vídnû – 155 let

● 18. 4. 1556 do klá‰tera u sv. Klimenta
(dne‰ní Klementinum) pfii‰lo prvních
12 pfiíslu‰níkÛ jezuitského fiádu v Pra-
ze – 450 let

● 23. 4. 1836 v Praze poprvé vy‰la lyric-
koepická báseÀ Máj K. H. Máchy –
170 let

● 24. 4. 1811 byla zahájena v˘uka na
konzervatofii v Praze, nejstar‰ím hudeb-
ním ústavû ve stfiední Evropû – 195 let

● 25. 4. 1996 první ãeská polární expedi-
ce dosáhla severního pólu – Oldfiich
Bubák, Miroslav Jake‰, Vilém Rudolf
a Rus Michail Malachov – 10 let

STALO SE V DUBNU■ ■

Poprvé v novodobé historii jsou vrcholnû stfiedovûké památky
ãeského pÛvodu z doby Karla IV. a jeho synÛ soustfiedûny v mís-
tech, kde vznikly. Devadesát sedm institucí a soukrom˘ch sbû-
ratelÛ z jedenácti zemí svûta zapÛjãilo dvû stû ‰estnáct exponá-
tÛ, aby vytvofiili velkolepou pfiehlídku kultury a umûní za vlády
evropské dynastie LucemburkÛ, jejíÏ jméno je navÏdy spojeno
s Prahou a s âechami. Po mimofiádném úspûchu v New Yorku,
kde ji bûhem tfií mûsícÛ zhlédlo sto sedmdesát tisíc divákÛ, je
v˘stava otevfiena od 16. února do 21. kvûtna 2006 na PraÏském
hradû. Jejími pofiadateli je Správa PraÏského hradu a Metropolit-
ní muzeum v New Yorku, autory a kurátory historici umûní Jifií
Fajt a Barbara Drake Boehm, komisafikou DuÀa Panenková.

Mecená‰ka a znalkynû moderního umûní Meda Mládková je nepochybnû osobností, ja-
k˘ch nemá Praha nazbyt. Ze Spojen˘ch státÛ, kde stále je‰tû ãásteãnû Ïije, k nám sice
pouze pfiijíÏdí, její náv‰tûvy jsou v‰ak vÏdy velmi úãelné a pro hlavní mûsto obohacující.
V‰ichni víceménû známe její pfiíbûh budování Musea Kampa. Jsou zde nyní díky ne-
zmûrnému úsilí mecená‰ky a vytrvalému boji s byrokracií (a nejen s tou) vystaveny po-
klady ãeského i stfiedoevropského moderního umûní nedozírné hodnoty. Medû Mládko-
vé a jejímu, dnes jiÏ neÏijícímu manÏelovi Janu Mládkovi, se podafiilo bûhem let v USA
shromáÏdit cennou umûleckou sbírku. Dal jí základ mal˘ obrázek krajana Franti‰ka
Kupky, tehdy v âechách zakázaného a v cizinû skoro neznámého, dnes umûlce svûto-
vého formátu jako Knadinskij, Maleviã a Mondrian. Celou sbírku, asi 2000 dûl, Meda
Mládková vûnovala ãeskému národu. SloÏitá rekonstrukce objektu Sovov˘ch ml˘nÛ by-
la dokonãena nedlouho pfied povodnûmi, které oddálily a zkomplikovaly jejich otevfiení.
Muzeum i s povûstnou sklenûnou krychlí, která nakonec nikomu nevadí, ba naopak bu-
dovu ozvlá‰tÀuje, pfiitahuje nyní obdivovatele moderního umûní z celého svûta. 

Rozhovor v podkroví 

povaÏovala za svoji morální povinnost, tento
historick˘ dÛm pro Prahu zachránit. Tak jako
jsem bojovala za záchranu Sovov˘ch ml˘nÛ,
kde mûla b˘t restaurace. Vidûla jsem tehdy
osobnû plány kanadské spoleãnosti, která
mûla smlouvu o smlouvû. Na ‰tûstí se po
‰patn˘ch zku‰enostech sami projektu vzdali,
a tak jsem se ihned pfiihlásila a nabídla na‰í
umûleckou sbírku darovat mûstu, dostanu-li
moÏnost ji vystavit v Sovov˘ch ml˘nech. CoÏ
se mi po velk˘ch problémech podafiilo. Jestli
se mi nyní nepodafií získat Werichovu vilu,
tak mû to jiÏ nebude tolik bolet.
Bude to ale bolet nás, PraÏany. VÏdyÈ We-
rich s Voskovcem zatím Ïádné takové dÛ-
stojné místo, které by je pfiipomenulo,
v Praze nemají – a jak by si ho zaslouÏili!
Vy jste, paní Mládková, v pfiímém kontaktu
s opatrovníky archivu Jifiího Voskovce?
Ano. S jeho Ïenou Kristinou se v˘bornû
znám. Mnohokráte u nás bydlela s manÏe-
lem Jifiím, kdyÏ hrál ve washingtonském
Kennedy centru. Kristina po smrti Jifiího byla
nûkolikráte v Praze a cel˘ archiv nabízela.
Pfiála si, aby mûsto z Werichova domu vy-
tvofiilo muzeum Voskovce a Wericha, ale ani
stát a ani mûsto nemûlo zájem. Pfied dvûma

lety tedy Kristina Voskovcová
vûnovala archív univerzitû
v Bostonu. Dala mi exkluzivní
právo tento archiv pro mé plá-
ny vyuÏít. Pfiipravujeme vydání
celé série kníÏek této kores-
pondence, na které jiÏ mnoho
mûsícÛ pilnû a nad‰enû pracu-
je profesor Ladislav Matûjka,
kter˘ téÏ Voskovce i Wericha
osobnû znal. Prof. Matûjka je
pfiesvûdãen, Ïe oba autofii tuto
korespondenci povaÏovali za
literaturu, za dal‰í své dílo, kte-
r˘m pokraãovali pfies vzdále-

nost, která je dûlila. Evidentnû vûfiili a doufa-
li, Ïe jednou, aÏ to bude opût moÏné, kdyÏ
ne oni sami, tak nûkdo jin˘, napojí tuto kores-
pondenci na jejich pÛvodní dílo divadelní.
Proto také byli v neustálém kontaktu a toto
dílo dává velk˘ smysl, coÏ prof. Matûjka
správnû pochopil, a proto tak nad‰enû
a obûtavû na tomto dal‰ím díle Voskovce
a Wericha pracuje. Máme v plánu vydat prv-
ní kníÏku jiÏ za nûkolik mûsícÛ.
Co tedy pfiedpokládáte, Ïe by se ve vile
dûlo?
Vila není bohuÏel vhodná na v˘stavy. Pfied-
stavuji si umístit tam velkou fotografii Vos-
kovce a Wericha – místnost by byla vûnová-
na k jejich poctû a mûla by slouÏit
k promítání filmÛ, ve kter˘ch Voskovec
v Americe hrál se slavn˘mi americk˘mi herci,
mûly by se zde konat besedy a fóra, jejichÏ
úãastníky by byli experti na Osvobozené di-
vadlo a podobnû – v duchu V+W. Jsem vÏdy
‰okovaná, kdyÏ zji‰Èuji, jak málo vûdí mladí
lidé v Praze o roce 1968 a prakticky uÏ nic
o roce 1948, jak jsou jim neznámá jména na-
‰ich vûdcÛ a vzdûlancÛ, ktefií Ïili v exilu. Tak
jako jsem vrátila do Prahy díla umûlcÛ jako
Kupka, Koláfi a mnoha jin˘ch, jejichÏ díla ne-

smûla b˘t v âechách vystavována, tak bych
si pfiedstavovala vrátit do Prahy také vûdo-
mosti tûch, ktefií jsou dnes zapomenuti.
V dal‰í vefiejné místnosti bych si pfiedstavo-
vala udûlat nûco podobného pro na‰eho vel-
kého básníka Vladimíra Holana, je smutné
a skoro neuvûfiitelné, jak se u nás na nûj za-
pomíná. Byl to snad nejvût‰í básník, jak mi
dokonce sám jednou pfiiznal ná‰ slavn˘ Ja-
roslav Seifert, coÏ koneãnû opakoval ve fil-
mu, kter˘ jsem vidûla loni v létû v Letohrádku
Hvûzda, kam mû pozvala jedna v˘tvarnice,
která se zúãastnila v˘stavy vûnované právû
Holanovi – krásná v˘stava bez katalogu, bez

V Obrazárnû PH se vypráví pfiíbûh tfií genera-
cí rodu LucemburkÛ, které spojovala láska
k umûní, snaha prezentovat v˘tvarné umûní
a inscenovat ho do sluÏeb politiky, coÏ se
specielnû Karlovi IV., a potom také Zikmun-
dovi, velmi dobfie podafiilo, fiíká Jifií Fajt. V˘-
stava zaãíná pfiechodem mezi vládou Jana
Lucemburského a Karla IV. a pfies období
Václava IV. konãí Zikmundem Lucembur-
sk˘m. âeské zemû, a Praha specielnû, se
tehdy hfiály na v˘sluní evropské kultury a po-
litiky. V Praze se setkávali umûlci ze v‰ech
koutÛ svûta, v dal‰ích kulturních centrech Ev-
ropy pÛsobili umûlci, ktefií pro‰li královsk˘m
dvorem praÏsk˘m. Slavná éra je na v˘stavû
rozdûlena do patnácti kapitol: Vzestup rodu
LucemburkÛ, Lucembursk˘ princ Václav/Ka-
rel IV., ZboÏn˘ panovník mezi Prahou a Cá-
chami, Karlovo nové umûní ars nova, Umûní
ovládnout neovládnutelné, ·ífiení císafiského
stylu, Katedrála sv. Víta v Praze a stavitelská
dynastie ParléfiÛ, Zlaté mûsto, centrum lu-
xusních umûleck˘ch fiemesel, dále pak Krás-
n˘ styl, dûdic nového umûní Karla IV., Václav
IV. jako umûleck˘ mecená‰, Praha na pfielo-

mu 14. a 15. století, Export krásného stylu,
Husitská kritika obrazu, Zikmund Lucembur-
sk˘ uhersk˘m králem a fiímsk˘m císafiem,
Zikmund Lucembursk˘ ãesk˘m králem. Cel˘
ãas prohlídky, omezen˘ na pÛl druhé hodiny,
stráví náv‰tûvník v úÏasu nad krásou z hlou-
bi staletí. UÏ první exponát v˘stavy nedovolí
spûchat. Zbraslavská madona jako logo v˘-
stavy se na nás dívá ze v‰ech plakátÛ a pro-
pagaãních tiskÛ. Hledíme-li jí v‰ak do oãí,
promlouvá k nám docela jinou fieãí. Literatura
dosud uvádí trochu odli‰nou historii, Jifií Fajt
se v‰ak domnívá, Ïe obraz nechal namalovat
Karel IV. na poãest své maminky. Jeho první
kroky po návratu do âech vedly do zbraslav-
ského klá‰tera, kde bylo královské pohfiebi‰-
tû. Obraz zfiejmû tehdy vznikl pro kapli nad
hrobem Eli‰ky Pfiemyslovny. 

Koncepce v˘stavy
Paní DuÀa Panenková upozornila na archi-
tektonické fie‰ení v˘stavy: Samotn˘ v˘stavní
prostor pfiipomíná stfiedovûk˘ chrám. RÛzné
pohledové osy koncipoval architekt Jifií JavÛ-
rek tak, aby vÏdy vedly k ústfiednímu, stûÏej-

age ntura CAMERATA uvádí NOVĚ :
KONCERTY POSTNÍ A VELIKONOČNÍ

KOSTEL SV. KAJETÁNA
Nerudova ulice /vedle Velvyslanectví Italské republiky/
2. 4. KONCERT NA PÁTOU NEDĚLI POSTNÍ 

E. FOREJTOVÁ– soprán, P. BUŠOVÁ – alt, 
J. KŠICA – varhany, Pražský katedrální sbor. 

G. B. Pergolesi – STABAT MATER
8. 4. KONCERT PŘED KVĚTNOU NEDĚLÍ

J. KŠICA – varhany, T. JINDRA – bas
A. Dvořák, F. X. Brixi, J. S. Bach, W. A. Mozart
9. 4. KONCERT NA KVĚTNOU NEDĚLI

J. ZÁMEČNÍK – trubka, J. KŠICA – varhany, Pražský 
katedrální sbor. J. D. Zelenka, A. Corelli

16. 4. KONCERT NA BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
J. ZÁMEČNÍK – trubka, J. KŠICA – varhany, Pražský 

katedrální sbor A. Dvořák, F. X. Brixi, J. S. Bach
22. a 23. 4. KONCERTY K SVÁTKU 

BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
T. JINDRA – bas, J. KŠICA – varhany

W. A. Mozart, A. Dvořák, G. Bizet, G.Verdi
29. a 30. 4. KONCERTY DUCHOVNÍ HUDBY

E. FOREJTOVÁ – soprán, P. ŠMOLÍK – varhany
G. F. Händel, A. Vivaldi, J. K. Vaňhal

začátky koncertů vždy v 15:00 hod.
ceny vstupenek 300 Kč; 200 Kč

hodinu před koncertem v místě konání 
sleva 50 % pro studenty a seniory

nímu dílu urãitého období. Tím se v první ãás-
ti v˘stavy stává sv. Luká‰ Mistra Theodorika
z Kaple sv. KfiíÏe na Karl‰tejnû. Pfiedtím se
v‰ak setkáme s jednou z nejdÛleÏitûj‰ích de-
sek ãeského gotického malífiství, Smrtí Pan-
ny Marie z Ko‰átek, zápÛjãkou z Bostonu.
Z New Yorku pfiicestoval tzv. MorganÛv di-
ptych s neobvyklou námûtovou kombinací
Klanûní tfií králÛ a Smrti Panny Marie. Prová-
zejí nás Madony rÛzn˘ch proveniencí, které
zavítaly z Evropy i z USA. Mezi nimi se na
mne usmála jedna z tûch, které zÛstaly do-
ma, Madona ze ZahraÏan. Mohla bych jme-
novat dal‰í a dal‰í památky, známého Mistra
TfieboÀského oltáfie napfiíklad, knihy obrov-
ské i docela malinké, jako jsou Mariánské
hodinky ãeské. Také diskutované, snad Vác-
lavovo, sedlo z parohu, no ale na tom se
snad sedût nedalo? Vystaveny jsou gotické
desky, sochy dfievûné a kamenné, rukopisy,
materiál klenotnického a textilního charakte-
ru. Vzácné památky nalézáme i v posledních
kapitolách v˘stavy. Jednou z nich je Protest-
ní list. Na v˘stavu dorazil z Edinburghu jako
poslední exponát. Nûkolik desítek ãesk˘ch
‰lechticÛ na nûm vyjádfiilo svÛj nesouhlas
s upálením Mistra Jana Husa. âesk˘ protest,
pÛvodnû vyhotoven˘ v osmi stejnopisech,
opatfiili peãetûmi, které jedna vedle druhé ze
tfií stran zdobí dochovanou ãást listiny. Edin-
burghská univerzita ji nyní zapÛjãila vÛbec
poprvé, s vûdomím, jak nesmírnû dÛleÏit˘ je
tento pergamen pro historii ãeského národa.
Unikátní je tzv. HusÛv hrneãek, kter˘ pfiipo-
míná husitské odmítání zdobného pfiepychu.
Svou velikostí pfiekvapí TrÛnící Madona
z T̆ nského chrámu. Malífisk˘ vzorník z Am-
brasu, dochovan˘ v pÛvodním rozsahu, se
skládá ze ãtrnácti dfievûn˘ch destiãek spoje-
n˘ch jako leporelo. Svatovítská Madona,
desky Rajhradského oltáfie, Poslední soud...
Samá gotika, jedna za druhou. 

PraÏská verze v˘stavy je roz‰ífiena o nûkolik
památek, které se zapÛjãitelé zvlá‰tû z Ra-
kouska a Polska obávali poslat pfies oceán.
Naopak z New Yorku nepfiicestovalo nûkolik
málo exponátÛ, vût‰inou rukopisÛ. Pfiíprava
v˘stavy prohloubila znalosti, pfiispûla k no-
v˘m poznatkÛm, fiada dûl byla novû pfiipsána
znám˘m umûlcÛm, jako je Mistr Theodorik
nebo Petr Parléfi. Odborná i laická vefiejnost
uvítá katalog k v˘stavû, kter˘ obsahuje vy-
stavená díla a krátké texty, v dubnu by mûla
vyjít velká monografie s více neÏ sedmi sty
barevn˘mi fotografiemi. 

Vstupné na v˘stavu
Vzhledem k ochranû exponátÛ a k udrÏení
klimatick˘ch podmínek jsou do Obrazárny za-
vedeny ãasové vstupenky. Stejná vstupenka
platí bez ãasového omezení také pro Tere-
ziánské kfiídlo a v˘stavu NG v AneÏském
klá‰tefie. Plné vstupné ãiní 270 Kã, sníÏené
150 Kã, rodinné 500 Kã (pro 2 dospûlé oso-
by a 1 aÏ 5 dûtí do 150 cm), zvlá‰tní reÏim
platí pro ‰koly. Zdarma dûti do 6 let v do-
provodu dospûlého, drÏitelé
prÛkazu ZTP a ZTP – P vãetnû
1 osoby doprovodu a novináfii
po registraci. Souãástí vstu-
penky je CD ROM. Vstu-
penky lze zamluvit na tele-
fonních ãíslech 224 373
536 nebo 726 213 536
(po aÏ pá + ne 9 aÏ 19,
sobota 9 aÏ 21). Informa-
ce t˘kající se v˘stavy 
získají zájemci na tel. 
224 373 312, na webu
www.karel-IV.cz, nebo 
e-mailem na adrese 
luxembourgs@hrad.cz.

StáÀa Wildová
Foto J. Sládeãek

Foto Archiv Musea Kampa



Kam v dubnu na procházku?
4. út. Genius loci ulic Thunovská a Snû-
movní. Zaãátek v 15.00 nad Nov˘mi zámec-
k˘mi schody, 50 Kã (M. Racková). 

5. st. Z Horní do Dolní Libnû. Zaãátek
v 16.00 na stanici aut. ã. 102, 201, 210 „Vy-
chovatelna“ (jedou od metra C „NádraÏí Ho-
le‰ovice“), 50 Kã (Ing. Kocourek). 

6. ãt. Lhotkou k Hodkoviãkám. Zaãátek na
stanici aut. ã. 205 „Sulická“ (od metra C „Ka-
ãerov ve 13.27 a 13.37), 50 Kã (B. ·vejno-
hová). 

8. so. Stavovské divadlo. Pofiádáno u pfiíle-
Ïitosti oslav Mozart Praha 2006. Celková
prohlídka. Zaãátek v 10.00 a 11.00 pfied
vchodem, 50 Kã (prÛvodci PIS).

Kolowratsk˘ palác. Zaãátek ve 14.00 pfied
vchodem (Ovocn˘ trh 4, Praha 1), 50 Kã
(prÛvodce PIS).

Strahovská obrazárna – jedna z nejv˘-
znamnûj‰ích klá‰terních sbírek ve stfiední Ev-
ropû.  Zaãátek v 10.00  a znovu ve 14.00
pfied kostelem sv. Rocha (za Strahovskou
branou, u galerie MIRO).  Max. poãet 40
osob pfii jedné prohlídce. 50 Kã + vstupné do
objektu (E. Sokolová). 

9. ne. Jaro v lesích Jílovi‰tû – Banû. Zaãá-
tek na stanici aut. ã. 321 „Jílovi‰tû – hlavní
silnice“ (od metra B „Smíchovské nádraÏí“ ve
13.00).  50 Kã (B. ·vejnohová)

Vy‰ehrad. (Stejnû i 16., 23. a 30. 4.) Celko-
vá prohlídka vãetnû kasemat. Zaãátek ve
14.00 pfied kostelem sv. Petra a Pavla, 
50 Kã (prÛvodce PIS).

10. po. Po stopách v˘znamn˘ch osobnos-
tí Královsk˘ch Vinohrad. Zaãátek v 16.00
u kostela sv. Ludmily na nám. Míru, 50 Kã
(Mgr. Tyslová). 

V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS
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ka. Zaãátek v 15.30 pfied objektem, 50 Kã +
vstupné do objektu 30/15 Kã (J. Bondyová).

20. ãt. Lidé na okraji spoleãnosti – domy Ïí-
nek obecn˘ch, hampejzy,  lazebnice a hal-
decké. Zaãátek v 16.00 na Al‰ovû nábfieÏí
u Rudolfina. Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová). 

22. so. Zmizelá Praha – na rozhraní mûst.
Zaãátek ve 14.00 u Laterny Magiky na Ná-
rodní tfiídû, 50 Kã (P. Kuãera). 

Kudy vedly hradby III. Zaãátek ve 14.00 na
nám. Kinsk˘ch u ka‰ny, 50 Kã (PhDr. Chras-
tilová). 

Rusk˘ pravoslavn˘ kostel Zesnutí Boho-
rodiãky – postaven˘ rusk˘mi emigranty
a ãesk˘mi donátory na Ol‰ansk˘ch hfibito-
vech. Prohlídka kostela a míst posledního
odpoãinku velk˘ch osobností ãeské a ruské

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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11. út. M. B. Braun – o díle velikána praÏ-
ského baroka s procházkou kolem nûkter˘ch
jeho dûl na Starém Mûstû a Malé Stranû.
Zaãátek v 16.00 pfied hlavním vchodem do
Mûstské knihovny na Mariánském nám., 
50 Kã (H. âenková). 

12. st. Plastika Na PraÏském hradû. Zaãá-
tek v 16.00 u sochy T. G. Masaryka na Hrad-
ãanském nám., 50 Kã (Mgr. Tlá‰ková). 

13. ãt. Vojtû‰ská ãtvrÈ s náv‰tûvou Hlaholu.
Zaãátek v 16.00 u lávky na Slovansk˘ os-
trov,  50 Kã (Jana Bondyová). 

15. so. Národní divadlo (stejnû i 22. a 30. 4.)
Celková prohlídka. Zaãátek kaÏdou pÛlhodi-
nu od 8.30 do 11.00 pfied vchodem. Objed-
nané skupiny nad 15 osob mají pfiednost, 
50 Kã (prÛvodci PIS).

Zahrady PraÏského hradu I. – Královská,
Rajská, Na Valech. Zaãátek ve 14.00 pfied
Královsk˘m letohrádkem (tram. ã. 22, 23 „Krá-
lovsk˘ letohrádek“), 50 Kã (B. ·vejnohová).

Vrtbovská zahrada – jedna z nejkrásnûj‰ích
praÏsk˘ch zahrad. Zaãátek v 15.00 pfied hl.
vchodem do Vrtbovského paláce (nároÏí
Karmelitské a TrÏi‰tû), 50 Kã + vstupné do
zahrady 40/25 Kã (PhDr. Chrastilová).

16. ne. Kostel sv. Jana Kfititele Na Prádle.
Zaãátek ve 14.00 pfied objektem (¤íãní ul. na
Malé Stranû), 50 Kã (Ing. Pelzbauerová). 

Malostransk˘ hfibitov. Zaãátek ve 14.00 na
stanici tram. ã. 4, 7, 9, 10 „Bertramka“, 50 Kã
(Ing. Kocourek). 

18. út. Malou Stranou za hudbou. U pfiíleÏi-
tosti oslav Mozart Praha 2006. Zaãátek
v 16.30 u Malostransk˘ch mosteck˘ch vûÏí,
50 Kã (PhDr. Havlovcová).

19. st. Letohrádek Hvûzda – celk. prohlíd-

historie. Zaãátek ve 14.00 u v˘chodu z metra
A stanice „Îelivského“ (smûrem k hfibitovu),
50 Kã (M. Racková). 

23. ne. Umûlecká abeceda milovníkÛ 
Prahy XX. a XXI. stol. Zaãátek ve 14.00
u Metronomu (b˘v. Stalinova pomníku).
Vstup 50 Kã (Mgr. Náprstková). 

Podveãerní procházka ze Strahova na
Jánsk˘ vr‰ek. Zaãátek v 17.30 u pomníku
hvûzdáfiÛ na Pohofielci (stanice tram. ã. 22,
23 „Pohofielec“), 50 Kã (E. Sokolová). 

24. po. Zlatá uliãka na PraÏském hradû.
Zaãátek v 17.00 na Jifiském námûstí v areálu
PraÏského hradu (u ka‰ny), 50 Kã (J. BuÀa-
tová).

25. út. Kati a katovské fiemeslo na Starém
Mûstû. Zaãátek v 16.00 u sochy A. Dvofiáka
na Palachovû námûstí, 50 Kã (PhDr. Dvofiáã-
ková).

26. st. Cibulkou na jafie. Zaãátek akce
v 16.00 na stanici tram. ã. 4, 7, 9, 10 „Po‰-
tovka“. Vstup 50 Kã (PhDr. Eva Havlovcová). 

Vliv fieholních institucí na umûní (úloha
cisterciákÛ v ãesk˘ch zemích) – II. ãást.
Pfiedná‰ka se koná od 17.00 v sále ÚVL
PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5 – pfiízemí.
Vstup 50 Kã (Drahomifi Budinská). 

27. ãt. Palácové malostranské zahrady
(Ledeburská, Pálffyovská, Kolowratská a Ma-
lá Fürstenberská). Zaãátek v 16.00 pfied Le-
debursk˘m palácem na Vald‰tejnském nám.
ã. p. 3. Vstup 50 Kã + vstupné do zahrad 
69 Kã/ sleva pro skupiny (E. Pike‰ová).

29. so. Historie a souãasnost Smíchova –
s prohlídkou kostela sv. Václava. Zaãátek ve
14.00 na nám. 14. fiíjna u kostela, 50 Kã
(PhDr. Chrastilová). 

Zahrady PraÏského hradu II. – Jelení pfií-
kop, Na Ba‰tû.  Zaãátek ve 14.00 u Jízdárny

Poboãka HRADâANY, Pohofielec 25, Praha 1 

Vás zve na pfiedná‰ku s promítáním

„âÍNA OâIMA MALÍ¤KY Z. SKO¤EPOVÉ“
Pfiedná‰ka probûhne 5. 4. 2006 od 18.00 v prostorách knihovny. Aktualizovan˘
seznam v‰ech akcí (vãetnû kurzÛ a ‰kolení) najdete na na‰ich internetov˘ch
stránkách: www.mlp.cz.

Jarní únava je oznaãována jako stav vyãer-
pání, malátnosti, stav bez energie. ZpÛsobu-
je jej pravdûpodobnû souhra faktorÛ a nûkte-
r˘m z nich je jistû moÏné pfiedcházet, nebo
je pfiíznivû ovlivnit. Únava v tomto období
souvisí s biorytmy, s probûhlou zimou, nedo-
statkem sluneãního svitu, infekcemi, zv˘‰e-
n˘mi nároky na ná‰ imunitní systém. I kdyÏ
pfiíãiny vzniku únavy nejsou jednoznaãnû
známé, víme, Ïe du‰evní únava se projevuje
pfii vyãerpání energetick˘ch zásob v na‰em
mozku. Únavou je také provázena celá fiada
nemocí – je to takov˘ subjektivní pfiíznak,
projev komplexní povahy a vût‰inou se prolí-
ná du‰evní únava s fyzickou.
Stravování b˘vá slab˘m místem – s jarem by
mûl b˘t jako první pfieorganizován jídelníãek.
Dát vale tûÏk˘m tuãn˘m zimním jídlÛm jako
je bÛãek, jitrnice a tuãné mléãné produkty,
orientovat se na sacharidy provázené zv˘‰e-
n˘m mnoÏstvím vlákniny, a dodávat zv˘‰ené
mnoÏství vitaminÛ. Také tûch pár zimních ki-
leãek, které jsme nechtûnû nabrali, by bylo

potfieba zase ztratit – tak se zaãnûme h˘bat
a zkusme ubrat z dobrÛtek, na které jsme si
v zimû zvykli.
Organismus potfiebuje proãistit, a tak by na-
‰e jarní strava mûla obsahovat plno zelené
listové zeleniny doplnûné bylinkami, které
pomáhají s jarní oãistou tûla. Zkusme saláty,
které poskytuje na‰e jarní pfiíroda – lístky
kopfiiv a pampeli‰ky jsou opravdu velmi úãin-
n˘mi prostfiedky pro podporu orgánÛ, které
jsou unavené na‰ím zimním Ïivotem. Potfie-
bujeme podpofiit ledviny, játra, Ïluãník.
A taková malá rada, která nevyÏaduje Ïádnou
investici a se kterou mÛÏeme zaãít okamÏitû –
zkusme se nauãit plnû d˘chat – dechem pfii-
vádíme do organismu kyslík, potfiebn˘ pro
kaÏdou buÀku jako palivo. Souãasnû odvádí-
me rÛzné nepotfiebné zplodiny – takÏe platí,
kdo d˘chá napÛl, napÛl také Ïije. 
Zkusme tedy zaãít pln˘m jógov˘m d˘cháním
svûÏího jarního vzduchu. Plné jógové d˘chá-
ní totiÏ vyuÏívá celou kapacitu plic.
Hezké jaro a hodnû zdraví!!! RNDr. M.Holá
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Za v‰echno mÛÏe jaro…
Po zimním období se s jarem k intenzivnímu Ïivotu probouzí i na‰e tûlo. Nastává  ãas
jarní únavy a selhávání na‰eho imunitního systému. Zimou oslabené tûlo snadnûji pod-
léhá virÛm, bakteriím a dal‰ím nepfiátelÛm na‰eho zdraví. Potfiebujeme b˘t odolní, aby
se nám nemoci mohly vyhnout. Tûlo potfiebuje obvykle ubrat pár „zimních „ nadbyteã-
n˘ch kilogramÛ a oãistit se.

Kontejnery na Praze 1
– svoz objemného odpadu
v úter˘ 25. 4. (pfiistavení v úter˘ ráno, od-
voz ve stfiedu ráno) na tûchto místech:
1. u stanice metra Národní, kfiiÏovatka

ulic Charvátova a Vladislavova 
2. Ha‰talská ulice 2
3. Malostranské námûstí 11 (horní)

Víkendov˘ svoz z 19 míst na území Pra-
hy 1 bude 6.–9. dubna.
Stanovi‰tû kontejnerÛ jsme uvefiejnili
v bfieznovém ãísle ListÛ Prahy.

Zdroj: OÚ Mâ Praha 1

Koruna âeská
i v Praze 1
JiÏ od ledna se mohou pfiíznivci a vyzna-
vaãi monarchistické strany registrovat
i v Praze 1. 

Strana s názvem Koruna âeská má v souãas-
né dobû poboãky v cca jedenácti ãesk˘ch
a moravsk˘ch mûstech a vydává Monarchis-
tické listy. Existuje jiÏ od roku 1990. Ustavující
schÛzí tak v lednu vznikla Místní spoleãnost
Koruny âeské Prahy 1 a Prahy 5.
Co se lze doãíst v Monarchistick˘ch listech?
Napfiíklad hned na první stránce ãísla 2/2006,
kterou krá‰lí pÛvabn˘ obrázek Adolfa Borna,
pfiíznivce monarchistÛ, je ãlánek Kdo jsme
a o co usilujeme, jímÏ se strana pfiedstavuje
jako moderní, demokratická a neextrémistic-
ká. Jejím cílem je demokratická a ústavní ob-
nova ãeského státu jakoÏto království ve for-
mû moderní, demokratické, konstituãní
a dûdiãné monarchie souãasného západoev-
ropského typu. Pfiedseda strany Karel Srb se
v ãlánku Komu vadí monarchisté zam˘‰lí nad
klady vypl˘vajícími z tohoto zfiízení v Norsku,
·panûlsku i jinde a odmítá nafiãení, Ïe se
strana snaÏí o znovuvzkfií‰ení Rakousko-
Uherska. Vyzdvihuje absolutní apolitiãnost
osoby panovníka na rozdíl od funkce prezi-
denta vze‰lého z politického spektra. V dal-
‰ích pfiíspûvcích se mÛÏeme doãíst, zda je
tfieba reformovat Senát ãi zda nám hrozí nov˘
Únor 1948. Nechybí ani pozvánky na v˘stavy
ãi ukázky ze zajímav˘ch knih – a samozfiej-
mû informace o dûní v místních spoleãnos-
tech Kâ. Zájemci najdou více informací na
www.korunaceska.org nebo mohou pouÏít
mailovou adresu monarchist@seznam.cz.

Maf

Parním expresem na Velikonoce
âeské dráhy, a. s., ve spolupráci s hradem K¤IVOKLÁT pfiipravily jiÏ tradiãní v˘let par-
ním vlakem s rychlíkovou lokomotivou ALBATROS (fiada 498.022) o velikonoãních
svátcích na Kfiivoklát. Pfiipraveny jsou dvû jízdy, v sobotu 15. 4. a v nedûli 16. 4. 2006.

Parní expres vyjíÏdí z nádraÏí Praha Braník v 8.58 hod.
Po zastavení na nádraÏí ve Vr‰ovicích (9.20 hod.), na
Smíchovû ( 9.29 hod.) a v Berounû (10.32 hod.) pfiijede
parní vlak v 11.15 hod. na Kfiivoklát. Na hradû je pro ná-
v‰tûvníky pfiipraven fiemeslnick˘ jarmark, kde budou opût
k vidûní fiezbáfii, hrnãífii, ko‰íkáfii, perníkáfii, kováfii, malé-
reãky kraslic a dal‰í fiemeslníci. V prostorách hradu bude
i bohat˘ kulturní program – koncerty, divadla a dobové
tance. Na dolním nádvofií bude moÏno nav‰tívit galerii
Nakfiivo, ãajovnu, svíãkafiství a kovárnu. Obãerstvit se lze
v hradním ‰enku nebo cestou v bufetovém voze parního
vlaku. Zpût se parní vlak vydá z Kfiivoklátu v 15.35 hod.
a opût zastaví v Berounû (16.32 hod.), na nádraÏí Praha
Smíchov (17.26 hod.), ve Vr‰ovicích (17.51 hod.) s ná-
vratem do Prahy Braníka v 18.04 hod. Pfiedprodej jízde-
nek a místenek je v Ïelezniãní stanici Praha Braník den-
nû od 7 do 18 hodin. V roce 2006 se parní expres vydá

na Kfiivoklát je‰tû v dal‰ích termínech a to: 5. 8. na Kfiivofiezání, 14. a 15. 10. na Kfiivoklání
a 9. 12. na Advent na Kfiivoklátû. Vlak bude sestaven z historick˘ch vozÛ 3. tfiídy a histo-
rické patrové soupravy 2. tfiídy. Podrobnûj‰í informace vám poskytnou zamûstnanci Ïelez-
niãní stanice Praha Braník na telefonech 972 228 853 a 972 228 850, nebo na e-mailové
adrese pavlik@epos.cd.cz. 

Za âeské dráhy, a. s., srdeãnû zve dozorãí Ïst. Praha Braník Petr Pavlík

www:parnijizdy.xf.cz

Tfii dny Kondora
Kondor – to není jen obrovsk˘ dravec, kter˘ sv˘m majestátním letem krá‰lí oblohu JiÏ-
ní Ameriky. Je to téÏ zkratka pro Konfederaci nezávisl˘ch – dûtskou organizaci, usku-
pení, které jiÏ od roku 1990 sdruÏuje nûkolik skupin, které svou pestrou ãinností vypl-
Àují voln˘ ãas tisícovky dûtí mal˘ch i odrostlej‰ích. Stejnû jako v minul˘ch letech i letos
Kondor nabídne ‰iroké vefiejnosti ukázku své celoroãní práce.

Ve dnech 21.–22. dubna se otevfiou dokofián
dvefie podolské lodûnice Bo‰án a v‰ichni pfií-
chozí náv‰tûvníci budou mít pfiíleÏitost se-
známit se s tím, co my, Kondofii dûláme.
Z bohaté nabídky atrakcí si jistû vyberou dûti
i rodiãe. âekají na vás lodû v‰ech tvarÛ a ve-
likostí, soutûÏe na vodû i na sou‰i, v˘letní jíz-
dy po Vltavû, koufiem provonûná t˘pí indián-
sk˘ch bojovníkÛ a jejich squaw, v˘roba
ruãního papíru, oblíbené korálkování – tento-
krát vãetnû korálkovacího stavu a dfievûn˘ch
korálkÛ. Kromû tûchto na‰ich jiÏ témûfi tra-
diãních ãinností si budete moci novû vyzkou-
‰et skládání mozaik, barvení papíru olejov˘-
mi barvami, malování na sklo, v˘robu ozdob
ze sklenûn˘ch perlí, v˘robu gelov˘ch svíãek
a v neposlední fiadû si budete moci zhotovit
dekorativní pfiedmûty technologií zalévání
skla do kovu. Celá akce bude doplnûna v˘-
stavou fotografií z nejkrásnûj‰ích koutÛ na‰í
planety, které na‰i ãlenové pofiídili na sv˘ch

v˘pravách za dobrodruÏstvím. Samozfiejmû
budeme jako jiÏ tradiãnû provozovat i pfiívoz
mezi Smíchovem a Podolím, takÏe se k nám
snadno dostanete z obou bfiehÛ Vltavy.
Pfiípravy „Tfií dnÛ Kondora“ jsou v plném prou-
du a pevnû vûfiíme, Ïe se na nich budete bavit
i vy. Rodiãe i dûti, vyraÏte za námi do Podolí.
Tû‰íme se na vás ve dnech 21.– 22. 4. 2006
na adrese Podolské nábfieÏí 5, Praha 4. A po-
kud se vám bude u nás líbit, pozveme vás
i na pokraãování na‰í akce v nedûli 23. dub-
na. Dal‰í informace naleznete na adrese
http://www.kondor.info/.

PraÏského hradu (tram. ã.  22, 23 „PraÏsk˘
hrad“), 50 Kã (BoÏena ·vejnohová). 

Trojsk˘ zámek – s novou expozicí ãeského
malífiství. Zaãátek v 15.00 pfied vstupem, 
50 Kã + poloviãní vstupné do objektu cca 
60 Kã (PhDr. ·kochová). 

30. ne. Procházka Bubenãí s krásami vilo-
vé zástavby. Zaãátek ve 14.00 na Vítûzném
nám. pfied KFC, 50 Kã (H. âenková). 

Z Kotláfiky na Bílou Horu. Zaãátek v 15.00
na stanici tram. ã. 4, 7, 9, 10 „Po‰tovka“, 
50 Kã (Ing. Kocourek).

Vycházky se konají, sejde-li se nejménû
deset úãastníkÛ. Maximální poãet je 80
úãastníkÛ ve skupinû (není-li uvedeno ji-
nak). Pfiednost mají ti, ktefií pfiijdou dfiíve.
Vstupné do objektu si hradí úãastníci sa-
mi.  Slevy pro dûti, studenty a seniory.
Maximální kapacita sálu PIS - do 50 osob.

Lucemburkové
a svat˘ Václav

V˘stava, kterou
pofiádá Národní
knihovna âR, je
doprovodnou
v˘stavou k roz-
sáhlému mezi-
národnímu v˘-

stavnímu projektu Karel IV. – císafi
z BoÏí milosti, kter˘m pfiedstavuje
PraÏsk˘ hrad více neÏ stoleté panora-
ma evropsk˘ch kulturních a umûlec-
k˘ch dûjin spjat˘ch s posledními Lu-
cemburky. 

Cílem v˘stavního projektu je pfiiblíÏit pfií-
bûh pfiíslu‰níkÛ tfií generací, jejichÏ rozdíl-
né politické ambice a individuální vlohy
mûly pfieci jen cosi spoleãného: vûdomí
dÛleÏitosti umûlecké komunikace.
Národní knihovna âR se svou komorní
v˘stavou fiadí k dal‰ím ‰esti v˘znamn˘m
praÏsk˘m kulturním institucím, které se
úãastní „lucembursk˘ch oslav“.
Putovní v˘stava Lucemburkové a svat˘
Václav se následnû pfiedstaví v Jindfii-
chovû Hradci a v Kaplici. 
V˘stavu mÛÏete zhlédnout vÏdy od 
9 do 19 hodin po – so do 20. dubna 
– v pfiízemí NK.
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PLACENÁ INZERCE

KLUB POHYBU A KRÁSY 
SLUNEČNICE

20 DRUHŮ CVIČENÍ: ZDRAVOTNÍ, 
TĚHOTENSKÝ PROGRAM, DĚTSKÉ TANEČNÍ
KROUŽKY A JINÉ + MASÁŽE, KOSMETIKA, 

KADEŘNICTVÍ, MANI., PEDI., SOLÁRIUM

Maiselova 7, Praha 1, metro Staroměstská
inf. 222 232 490, 721 215 204 www.klub-slunecnice.cz  

které byly vloni a letos uskuteãnûny vnû 
i uvnitfi, pfiispûly k jeho atraktivnosti (fontán-
ky, dal‰í sluneãní hodiny, MozartÛv sál). 
Pokud jde o sluÏby náv‰tûvníkÛm knihovny,
nejdÛleÏitûj‰í je asi umoÏnûní bezdrátového
pfiístupu k internetu pomocí wi-fi technologie.
Ve vybran˘ch prostorách NK se mohou uÏi-
vatelé bezplatnû a bezdrátovû pfiipojit za
pouÏití této vysoce bezpeãné a kvalitní tech-
nologie. 
Dal‰í novinkou bude otevfiení druhé ãásti re-
konstruované Galerie Klementina právû nyní
v dubnu. Dne 24. 4. zde bude zahájena v˘-
znamná v˘stava „Jezuité a Klementinum“
u pfiíleÏitosti 450. v˘roãí pfiíchodu jezuitÛ do
âech. (Jezuité vlastnû dali základ zdej‰ím
knihovním fondÛm, které mûli ve správû jako
knihovnu Karlo-Ferdinandovy univerzity – viz
ãlánek v LP1/2/2006). Prostory nové galerie
budou pfiístupny oddûlenû od provozu NK,
vraty ze strany od Karlova mostu, tedy pÛ-
vodním vchodem do jezuitského Klementina. 
Po zprovoznûní nové budovy NK na Letné se
poãítá s dal‰ím zpfiístupnûním Klementina ve-
fiejnosti. Asi 30 % Klementina zÛstane uza-
vfieno pro knihovní provoz, 70 % se otevfie
vefiejnosti, zatímco dnes je pomûr pfiesnû
opaãn˘. Je poãítáno se vznikem dal‰ích diva-
delních, v˘stavních i odpoãinkov˘ch prostor,
vyuÏijí se místa, která mají vazby k Mozarto-
v˘m náv‰tûvám v Klementinu, s astronomic-
k˘mi i matematick˘mi studiemi jezuitÛ apod. 
Asi nejpfiíjemnûj‰ím pfiekvapením pro v‰ech-
ny budoucí náv‰tûvníky je úmysl pfiemûny
vyasfaltovaného nádvofií v zelenou parkovou
oázu uprostfied kamenné krásy. 
V uvolnûn˘ch prostorách po pfiesunu na Let-
nou by v Klementinu také mûly najít dÛstojné
sídlo dal‰í instituce neodmyslitelnû spojené
s knihami a literaturou, jako napfiíklad ãesk˘
PEN klub nebo âeská obec spisovatelÛ
a dal‰í. O stûhování Slovanské knihovny do
vût‰ích prostor po Státní technické knihovnû,
která areál také bude opou‰tût, jsme uÏ téÏ
psali.

K ãemu dojde v nejbliÏ‰ích letech?
Zásadní rozhodnutí pro vznik nové budovy
padlo letos 10. ledna, kdy rada hlavního
mûsta Prahy rozhodla, Ïe pozemky na Letné
prodá Národní knihovnû za 31,5 milionu ko-
run. âást tûchto prostfiedkÛ jiÏ NK získala
z mimofiádné dotace 22 milionÛ korun. V nej-
bliÏ‰í dobû budou soutûÏní podmínky a pod-
klady pfiedány Mezinárodní unii architektÛ
a porotû ke schválení a bude vypsána mezi-
národní, projektová, otevfiená anonymní
soutûÏ.
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ se pfiedpokládá pfiibliÏnû
za rok, v bfieznu 2007. Se v‰emi soutûÏními
návrhy se vefiejnost bude moci seznámit ve
v˘stavních prostorách NK. 
V porotû, rozhodující o v˘sledku soutûÏe
(zmûna vyhrazena), jsou zastoupeni jak vyni-
kající architekti svûtové úrovnû (Zaha Hadid,
Eva Jifiiãná, Dominic Perrault), tak zástupce
UNESCO (Irene Aidse-von Ofen), zástupce
Prahy (Pavel Bém – primátor) a NK (Vlastimil
JeÏek – generální fieditel) a dále ãesk˘ archi-
tekt se zku‰enostmi s prací porotce v archi-
tektonick˘ch soutûÏích Petr Bílek. 

Jak by tedy mohla knihovna vypadat?
Kdo je zvûdav jiÏ nyní, jak by také mohly pro-
story nové knihovny vypadat, mÛÏe se ne-
chat inspirovat na internetov˘ch stránkách
www.nkp.cz , kde pod záloÏkou Aktuálnû na-

Tfietí, závûreãn˘ ãlánek vûnovan˘ Národní knihovnû chceme vûnovat jejímu dal‰ímu
smûfiování. Úctyhodná instituce vyuÏívající témûfi od samého poãátku své existence
prostor historického Klementina, zaãíná mít opût potíÏe s umístûním a zpfiístupnûním
sv˘ch obrovsk˘ch fondÛ. Kritickou situaci z poãátku 90. let jen z ãásti vyfie‰ila rekon-
strukce depozitáfie v Hostivafii. Dal‰í etapou v‰ak musí b˘t modernizace samotné kni-
hovny, která disponuje pfiibliÏnû 6 miliony svazkÛ. Proto dojde k v˘znamn˘m zmûnám
i ve vyuÏití prostor Klementina, které sice dále zÛstane „kniÏním srdcem“ centra Prahy,
ale jeho funkce se ãásteãnû zmûní. Nová budova Národní knihovny, která splní souãas-
né i budoucí nároky na kulturnû-vzdûlávací otevfienou instituci, bude stát na Letné. 

jde jiÏ existující fie‰ení velk˘ch knihoven napfi.
v norském Oslu, Bergenu ãi Trondheimu ne-
bo v kanadském Seattlu. Jen pro zajímavost:
v nûkter˘ch pfiípadech jde o knihovny, v je-
jichÏ blízkosti je také velk˘ park, jako tomu
bude na Letné. Zde se nabízí vyuÏití moÏnos-
ti „otevfieného“ prostoru s parkem v˘raznû
propojeného. Budova musí tedy b˘t koncipo-
vána jako víceúãelová, svûtlá, s dostatkem
prostor pro studium, setkávání i relaxaci. 
Z toho vypl˘vá, Ïe vnûj‰í ãást objektu bude
volnû pfiístupná v‰em bez nutné registrace
a jak˘chkoli omezení, pro vnitfiní zóny pak
bude registrace nutná. 
Kromû nabídky knihovních sluÏeb zde bude
moÏnost náv‰tûvy kulturních akcí ãi posezení
v pfiíjemné restauraci s v˘hledem na PraÏsk˘
hrad nebo kavárny orientované do parku.
S otevfiením nové budovy NK se poãítá v ro-
ce 2010. 

Promûny Klementina 
ZároveÀ s pracemi na projektu a pak na bu-
dovû samotné v‰ak budou probíhat i zmûny
v Klementinu. JiÏ v roce 2005 byly zahájeny
opravy stfiech a vnûj‰ího plá‰tû, dokonãeny
by mûly b˘t letos v létû. Bûhem léta by také
mûlo b˘t otevfieno nové lákadlo pro PraÏany
i turisty v opraveném nádvofií, dosud pro ná-
v‰tûvníky nepfiístupném. Mûlo by se zde hrát
barokní divadlo. Dal‰í rekonstrukce a opravy
jednotliv˘ch zdobn˘ch prvkÛ v celém areálu,

Finance, finance…
Jsou nejvût‰ím ofií‰kem k rozlousknutí, k to-
mu, aby v‰echny tyto zmûny mohly b˘t usku-
teãnûny. O prostfiedcích vyãlenûn˘ch na v˘-
stavbu nové budovy a s ní souvisejících uÏ je
celkem jasno (viz v˘‰e). Na bûÏn˘ provoz
a na ostatní potfieby, tedy i na rÛzné rekon-
strukce v rámci dne‰ního Klementina, se
v‰ak stále nedostává. Zde je sice moÏné vy-
uÏít pfiíjmÛ z pronájmÛ kaváren ãi restaurací
v objektu, ale to zdaleka nedostaãuje. Mar-
kantní nedostatek je zejména v oblastech
akvizic – tedy získávání nov˘ch fondÛ, na
které má NK roãnû necel˘ch 16 milionÛ Kã.
Musí tak ru‰it napfiíklad nûkteré historické fia-
dy periodik, které odebírala po dobu mnoha
desetiletí, ale dále jiÏ nemÛÏe. Nedostává se
téÏ financí na vazby, dÛleÏité pro pÛjãování
nesvázan˘ch periodik, která se bez vazby
niãí. Ani nejisté financování nûkter˘ch ãin-
ností z grantÛ (pfiipojení k internetu, systému
otevfieného on-line katalogu Manuscripto-
rium, portálu Kramerius) není ideální. Podfi-
nancovaná je téÏ digitalizace fondÛ, za jejíÏ
vynikající úroveÀ získala NK vloni prestiÏní
cenu UNESCO. 

Adoptujte si svÛj rukopis
NK vyuÏila mimofiádného zájmu, kter̆  jí vloni
pfiineslo získání zlomku „Dalimila“ a „Guten-
berga“ a získání ceny Jik-Ji (UNESCO)
a spustila projekt Adoptujte si svÛj rukopis. 
UÏ v roce 2005 získala takto od firem i obãanÛ
bezmála 0,5 mil. Kã. Cílem tohoto projektu je
pfiedstavení cenn˘ch písemn˘ch památek
z fondÛ NK nej‰ir‰í vefiejnosti prostfiednictvím
umûleck˘ch kopií. Adopci podpofií i men‰í dár-
ci, ktefií si napfiíklad zakoupí pohlednice s mo-
tivy Dalimila nebo Klementina, zkoumá se
i moÏnost dárcovsk˘ch SMS. 
Z uvedeného vypl˘vá, Ïe Národní knihovna
se snaÏí b˘t institucí moderní, uÏiteãnou
a otevfienou nejen ãtenáfiÛm, ale v‰em, kdo
hledají duchovní naplnûní v jejích prostorách
souãasn˘ch i budoucích. Maf

PLACENÁ INZERCE

Národní knihovna – budoucnost

Oslavy Velikonoc sahají daleko do minulosti.
Vycházejí z Ïidovské slavnosti pesach –
uchránûní (odtud latinské, fiecké a ruské
pascha, na‰e pa‰ije) na poãest vysvoboze-
ní ÎidÛ z egyptského otroctví. 
KfiesÈané se v‰ak svou oslavu Velikonoc od
Ïidovského svátku snaÏili odli‰it a v jejich
pojetí se slaví zejména Kristovo zmrt-
v˘chvstání. S obdobn˘mi svátky se setká-
váme i u pohanÛ, ktefií v tu dobu slavili pfií-
chod jara, provázen˘ velk˘m mnoÏstvím
zvykÛ a rituálÛ, dochovan˘ch v jen málo po-
zmûnûné podobû dodnes. Etymologick˘ v˘-
znam slova Velikonoce lze vysledovat ve v˘-
razech „veliká noc“ – noãní slavnost
(dochovala se u v˘chodních církví). Nûmec-
ké a anglické Ostern a Easter pfiipomíná sta-
rogermánskou bohyni jara a plodnosti Osta-
ru, jejímÏ protûj‰kem byla slovanská Vesna.

Stanovení data Velikonoc
Na Nikajském koncilu r. 325 bylo rozhodnu-
to, Ïe Velikonoce mají pfiipadnout na první
nedûli po prvním jarním úplÀku po jarní rov-
nodennosti. Jejich datum tedy kolísá mezi
22. bfieznem a 25. dubnem. Nejpozdûj‰í Ve-
likonoce byly 25. dubna v roce 1943, nejãas-

nûj‰í Velikonoce byly 22. bfiezna v roce
1818. První tabulky v ãesk˘ch zemích s v˘-
poãtem Velikonoc sestavil znám˘ praÏsk˘
hvûzdáfi Jan Kepler. Letos pfiipadá veliko-
noãní pondûlí na 17. dubna.

Slavení Velikonoc v Praze 
Tak jako se chodí o Vánocích na jesliãky,
chodili se PraÏané pfied sto lety dívat na Bo-
Ïí hrob pfiipraven˘ vojáky v kostele u Pra‰né
brány (dnes zru‰en). Hrobem byla umûlá
skála, v níÏ leÏelo Kristovo tûlo, kolem stály
ãestné stráÏe a byly rozmístûny rÛzné zbra-
nû, dûlové koule. Po církevní slavnosti byla
vystfielena salva a následovala pfiehlídka
s doprovodem praÏsk˘ch vojensk˘ch hudeb.
V následující dny se konaly slavnosti na uví-
tání jara. V úter˘ po Velikonocích mezi Bu-
benãem a Letnou smûrem k Podbabû pofiá-
dali pfiíslu‰níci fiemesla krejãovského
slavnost, která se naz˘vala Slamník neboli
·trozok. Slamník z bílého plátna s vy‰it˘m
obrazem mládence a panny byl zavû‰en na
bfiízku a ozdoben kvûtinami a ra‰ícími prout-
ky. Konal se prÛvod pfiíslu‰níkÛ cechu krej-
ãovského, v nûmÏ se na tyãi nesl ozdoben˘
slamník a tanãilo se na volném prostranství

nebo v hospodû v Císafiském ml˘nu. Násle-
dující den ve stfiedu se konala ve Vr‰ovicích
a Nuslích známá slavnost cechu ‰evcovské-
ho – Fidlovaãka. Stfiedem slavnosti byla
ozdobená májka, smrk nebo jedle, opût se
konal prÛvod a tanãilo se. 

Velikonoãní koleda
Zvlá‰tní pozornost si zaslouÏí i r˘mované fií-
kaãky „velikonoãní koledy“, provázející rituál
koledování. A tak se „koleda“ fiíká tomu, co si
koledník vykoleduje, samotné obchÛzce, ale
koleda je zároveÀ i zmínûná fiíkanka. Kole-
dování (vánoãní i velikonoãní) se církev sna-
Ïila zakázat, ale bez úspûchu – tento pohan-
sk˘ zvyk byl a je mezi lidmi pfiíli‰ hluboce
zakofienûn˘. 
A proto – vyzdobte si krásnû byt, zasijte do
misky osení, obarvûte pár vajíãek – a kdyÏ
koledníci nepfiijdou, nevadí. Veselou koledu
si zazpívejte spolu doma a vydejte se na
procházku jarní pfiírodou nebo probouzející-
mi se praÏsk˘mi parky. 
Veselé Velikonoce vám pfieje va‰e redakce.  

PouÏit˘ text byl pfievzat z internetov˘ch strá-
nek PraÏské informaãní sluÏby 

Tak jako na Hradû, tak i v podhradí STEAK BAR EL PABLO vám nûco dobrého pfiipraví!
Speciality na lávovém grilu jiÏ od 65 Kã! U Îelezné lávky 4, park Klárov u Mánesova mostu (metro Malostranská) • Otevfieno dennû 10:00 – 22:00 

Lze pfiedpokládat, Ïe kolem roku 2009 se bude nové muzeum
historie Zemû, jehoÏ vznik se pfiipravuje na Pfiírodovûdné fakultû
UK, moci pochlubit první úplnou kostrou dinosaura, která bude
v âR k vidûní. Jak se k nám takov˘ exponát dostane? 

JiÏ letos v ãervnu vypukne ãesko-mongolská paleontologická expedice.
Její první pûti aÏ sedmiãlenná skupina odjíÏdí do dinosaufií lokality Ne-
megt v Mongolsku, známé zajímav˘mi nálezy pfiedchozích americk˘ch,
rusk˘ch a polsk˘ch expedic. V dal‰ích letech by se na‰e expedice mû-
la rozrÛst na 20 aÏ 30 úãastníkÛ a zamûfiit se i na dal‰í dvû lokality. Je-
jím cílem je získání a pfievezení kosterních pozÛstatkÛ dinosaura do
âeské republiky. PÛjde buì o formu koupû, dlouhodobé v˘pÛjãky nebo
o dar mongolské vlády, zatím se jedná o v‰ech tfiech moÏnostech. Zají-
mavé také je, Ïe ãeská expedice dostala z mongolské strany pfiednost
pfied Ameriãany, Nûmci a ·v˘cary. Hraje tu roli zfiejmû úzká spolupráce
je‰tû pfied rokem 1989, kdy âeskoslovensko hostilo mnoho mongol-
sk˘ch studentÛ, a naopak ãe‰tí odborníci – zejména geologové – pra-
covali v Mongolsku. Vût‰ina MongolÛ zainteresovan˘ch ve spoleãném
projektu, absolventÛ Univerzity Karlovy, také mluví plynnû ãesky. 
Kromû samotn˘ch dinosaurÛ bude ãesko-mongolská expedice studo-
vat i horniny, v nichÏ se kosterní pozÛstatky nacházejí, a vyhodnoco-

vat a rekonstruovat tak paleoprostfiedí,
jeho klima a zmûny v ãase. Peãlivé pre-
parace a konzervace dovezeného materiálu
budou provádût pracovníci Ústavu geologie a pa-
leontologie PfiF UK v Praze a následnû budou vystaveny v prosto-
rách Ústavu, kde jiÏ od kvûtna 2006 budou probíhat
stavební úpravy tak, aby mohlo vzniknout nové
muzeum pfiístupné vefiejnosti. Dinosaufií
kostra se stane jeho atraktivním ex-
ponátem, jedin˘m svého dru-
hu v republice.

Zb˘vá dodat, Ïe ãesko-mongolská dinosaufií
expedice bude financována ze soukrom˘ch
zdrojÛ, ãímÏ bude navázáno na tradici z 19. sto-
letí, kdy fiada ãesk˘ch mecená‰Û financovala do-
mácí vûdu. Vûdeck˘ prÛbûh garantuje Pfiírodovûdecká fakulta UK
a její dûkan prof. RNDr. Pavel Kováfi, CSc., patron expedice. 

Maf

V‰echny nálezy staré
94 milionÛ let jsou nyní
v péãi odborníkÛ PfiF

UK. Dle zji‰tûní vûdcÛ jde patrnû
o nov˘ druh dinosaura, kter˘ ale

bez lebky nelze stanovit. Mûfiil okolo
3,5 m na délku a asi 1,5 m na v˘‰ku.
Jeho malé rozmûry jsou dané tím, Ïe
jde jednoznaãnû o ostrovní formu,
která mûla omezené potravinové

zdroje. Nález je v˘jimeãn˘ proto, Ïe
vyplnil mezeru asi 30 milionÛ let, kdy v Evro-
pû dinosaufii chybí (velká ãást Evropy byla
zalita mofiem). 

Ná‰ dinosaurus od Kutné Hory byl po smrti
velmi rychle pohfiben v sedimentech vytvofie-
n˘ch pláÏov˘mi písky. 
Je‰tû neÏ se tak stalo, bylo jeho tûlo roztrhá-
no Ïraloky a moÏná i velk˘mi mofisk˘mi je‰-
tûry, o ãemÏ svûdãí rÛzné vrypy na nalezené
kosti. Nálezy jeho pozÛstatkÛ nejsou jen
cenn˘mi sbírkov˘mi pfiedmûty, ale díky mo-
derním metodám i nosiãi obrovského mnoÏ-
ství dal‰ích informací. Nezb˘vá tedy neÏ
doufat, Ïe budou brzy objeveny i dal‰í ãásti
prvního opravdu tuzemského dinosaura,
a o prehistorii se tak dozvíme se je‰tû více. 

Maf

Pravého ãeského dinosaura ale uÏ máme…

Hody hody doprovody… aneb Nûco o Velikonocích

Vloni 14. kvûtna objevili studenti pod vedením Doc. Václava Zieglera (PedF UK) pfii bûÏ-
né povinné exkurzi v terénu ãeské kfiídy vzácn˘ nález – úlomek prstního ãlánku dino-
saura. Ve stejné lokalitû (poblíÏ Kutné Hory) byly pfiedtím objeveny jiÏ dva jiné úlomky
zfiejmû téhoÏ druhu, a také Ïraloãí zuby. 

Dovezou si ãe‰tí vûdci domÛ dinosaura? 

OâKOVACÍ ST¤EDISKO !!!
Nuselská poliklinika

Táborská 325/57, Praha 4
607 909 496

OâKOVÁNÍ NEJEN DO ZAHRANIâÍ

K U R Z Y  T E N I S U
pro dûti a mládeÏ 

od 5 do 15 let zaji‰Èuje
T e n i s o v á  ‰ k o l a  T A L L E N T
v místû bydli‰tû (25 stfiedisek)

Od 19. dubna nové jarní ãtvrtletí.
Zápis právû probíhá!

ZÁPIS:
telefonicky: 224 815 871, 

GSM: 603 527 172, 603 418 066
více info: http://www.TALLENT.cz

a odûvÛ z kÛÏí, koÏe‰in
a rizikov˘ch materiálÛ

Po – Pá 7:30 – 19:00
VYâI·TùNO 

DO 24 HOD. EXPRES
BEZ P¤ÍPLATKU

JIÎ 8. ROK JSME TU PRO VÁS

Foto archiv Národní knihovny âR



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 1200 potahov˘ch látek, kÛÏe,
ekokÛÏe, koÏenky.

Tel. 241 414 147, 603 301 565

■  ■  ■ ■  ■  ■T I P  N A  K N Í Î K U

■  ■  ■ ■  ■  ■K A V Á R N Y  /  R E S T A U R A C E  /  S K L Í P K Y

duben 2006

KU¤ÁCI-ODVYKNETE!

■ Firma KRAFT – Správa a údrÏba nemo-
vitostí, úklidové práce, malování,
lakování, pokládka podlahov˘ch krytin,
sklen. práce, drobné stavební úpravy,
údrÏba zelenû, autodoprava, stûhování
a ostraha budov a majetku. Telefon: 728
054 414, kraft@kraft-praha.cz.

ÚKLID
administrativních objektÛ, domÛ, chod-
níkÛ, kanceláfií, bytÛ, objektÛ po rekon-
strukci, vyklízení, ãi‰tûní kobercÛ a dal-
‰í úklid spolehlivû zaji‰Èuje firma

CHRPA
tel.: 224 914 001

www.chrpauklid.cz 

■  ■  ■ ■  ■  ■K U L T U R A  B E Z  K R A V A T Y

KdyÏ jsem to na podzim zjistila, chtûla jsem
se do obchodu podívat je‰tû do Vánoc. Ale...
dopadlo to, bohuÏel, jako s tím kinem – je‰tû
jsem v Terryho ponoÏkách nebyla. Ale! Ne-
dávno jsem zjistila, Ïe cel˘ sortiment kamen-
n˘ch ponoÏek je také na internetu. Strávila
jsem asi tfii ãtvrtû hodiny prohlíÏením nabíze-
n˘ch poloÏek a bylo to pfiíjemné pfiekvapení.
V sekci plakátÛ jsem na‰la plakát k Forma-
novu Amadeovi, ke slavnému filmu Woody-
ho Allena Annie Hall, ale i plakáty k úplnû

nejnovûj‰ím ãesk˘m filmÛm, jako napfi. Pfií-
bûhy obyãejného ‰ílenství. Stejné radosti
vás ãekají i v nabídce filmÛ. Nûkteré jsou na
DVD, nûkteré je‰tû na VHS. Vedle takov˘ch
titulÛ, jako je ChaplinÛv Pan Verdoux, Ptáci
a Psycho od Hitchcocka, skvûl˘ LynchÛv
Sloní muÏ, si mÛÏete koupit i filmy reÏisérÛ
ãeské nové vlny – tfieba Sedmikrásky Vûry
Chytilové, FormanÛv Konkurs nebo Passe-
rovo Intimní osvûtlení. K dispozici tu jsou ale
i novûj‰í a nejnovûj‰í ãeské filmy – dokument

Îeny pro mûny Eriky Hníkové z roku 2004,
Nuda v Brnû. Mezi novinkami stránky nabí-
zejí mimo jiné BullitÛv pfiípad se Steve Mc-
Queenem.
Pro filmové fanou‰ky, ktefií rádi ãtou teorii, je
tu v kniÏní nabídce napfi. Lexikon svûtového
filmu, kter˘ vás provede v˘vojem filmového
umûní a navíc je doplnûn˘ o ãtyfiicet ãesk˘ch
hesel. Objednat si mÛÏete i knihy, které slou-
Ïily jako pfiedlohy k filmov˘m scénáfiÛm, tfie-
ba slavn˘ román dánského autora Petera
Hoega Cit sleãny Smilly pro sníh. Film, nato-
ãen˘ na motivy této knihy rovnûÏ Dánem Bil-
lem Augustem, se u nás promítal pod jmé-
nem Stopy ve snûhu. V sekci ãasopisy
a katalogy si dokonce mÛÏete zajistit katalo-
gy Letní filmové ‰koly. BohuÏel, stránky jsou
je‰tû ve v˘stavbû, takÏe se mÛÏe stát, Ïe pod
v‰echnoslibujícím nápisem Ostatní – není
nic! Na to „Ostatní“ se asi uÏ váÏnû budu mu-
set podívat do pasáÏe Svûtozor, kde obchod
sídlí. Urãitû uÏ pfií‰tí t˘den, tedy... jestli...

·árka Mandelíãková

PonoÏky pro filmové fanou‰ky
Taky se vÏdycky chystáte do kina na zajímav˘ film, a neÏ se na nûj dostanete, uÏ ho ne-
promítají? A taky si pokaÏdé myslíte, Ïe ho uÏ asi neuvidíte, protoÏe do videopÛjãoven
jde jen mainstream? Pro nás, v‰echny „pozdûchodící“, tu jsou Terryho ponoÏky. Nechal
je tu uÏ loni v listopadu slavn˘ britsk˘ reÏisér a b˘val˘ ãlen souboru Monty Python´s
Terry Gilliam. Filmová galanterie Terryho ponoÏky je obchod, ve kterém filmoví fanou‰ci
najdou právû i men‰inové nebo star‰í filmy, ale také plakáty, kníÏky a filmová triãka. 

MÍSTO PRO VÁ· INZERÁT
Tel.: 257 533 280

listyprahy1@jalna.cz

Jak vyzrát na Goliá‰e
(aneb v‰e, co jste chtûli vûdût o Lucembursku, ale co vám
nikdo nikdy nefiekl). Napsal George Erasmus, do ãe‰tiny
pfieloÏila Alexandra Mıllerová.

Historie se opakuje a dá se z ní pouãit. 
I malá zemû se mÛÏe dobfie uplatnit vedle velk˘ch sousedÛ –
Goliá‰Û, kdyÏ její obyvatelstvo dokáÏe najít a vyuÏít klady této
skuteãnosti a nenechá se pfiitom Goliá‰i pfieválcovat. Tou malou
zemí je mínûno Lucembursko, které má ãást dûjin spoleãn˘ch
s námi. Nejde tu pfiitom o nudn˘ dûjepis, ale o struãné a v˘stiÏné
kapitolky plné laskavého humoru a nadsázky, pojednávající
o nejdÛleÏitûj‰ích okamÏicích hrdého národa LucemburkÛ v kon-
textu s evropsk˘mi událostmi. Podobnost osudÛ malé zemiã-
ky, nacházející se na kfiiÏovatce v‰ech evropsk˘ch válek, s osudy na‰imi, vybízí âecha
k zamy‰lení. Îe by lucembursk˘ návod na pfieÏití a na úspû‰nou existenci stálo za to
vyzkou‰et i u nás? 
P¤EâTùTE SI, JAK LZE V EVROPù P¤EÎÍT S ÚSMùVEM!
Objednávky: e-mail.: strizovska@seznam.cz, tel./fax/záznamník: +42 224 941 149

âeská mykologická spoleãnost 
pofiádá

pro houbafiskou vefiejnost
jarní cyklus pfiedná‰ek

vÏdy v pondûlí 19:00–21:00 v budovû V·UP

námûstí Jana Palacha 80,
posluchárna ã. 23, 1. patro

3. 4. Kodexové houby 1 J. Burel, V. Krs
10. 4. Houby a jídlo A. Vít
24. 4. Kodexové houby 2 J. Burel, V. Krs

Dubové podlahy, schody,  stupně, 
podstupně, parapety a střešní okna 

– nabízíme 777 788 164

¤ 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  

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

■ Koupíme staré papírové pfiedmûty: svaté
obrázky, vánoãní ozdoby, figurky, betlém,
divadlo, krabiãky, karty, taneãní pofiádky,
pohlednice atd. Pavel Koneãn˘ – staroÏit-
nosti, Praha 1, Dlouhá 22 (!!).V˘kup Po -
Pá 14-18 hod. Tel.: 222 320 993.

■ Hledám byt 2+1, nebo vût‰í, od 50 m2,
centrum P, cihl., DV, OV, platba hotovû!
(mohu dát i svÛj dekret s regul. náj. a do-
platek) Ne RK! T: 777 844 077.

■ Nabízím práci na ÎL-i pfiiv˘dûlek, mobil:
603 702 799.

■ KOUPÍM BYT, nebo rod. dÛm jakékoli veli-
kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.
Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní
smlouvu, i v domû s majitelem, podnikov˘
apod. I zdevastovan˘, v soudní Ïalobû, neo-
právnûnû obsazen˘, s neÏádoucím nájemní-
kem, ãi s jakoukoli právní vadou. Ve‰keré
formality zajistím, zaplatím stûhování i pfií-
padné dluhy na nájemném, privatizaci atd.
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, dome-
ãek mimo Prahu apod. a dát ãas na vystûho-
vání. Seriozní jednání, platba v hotovosti.
Tel: 222 712 015 nebo 603 420 013.

Umûlecké programy pro Va‰e 
klienty, slavnosti, pro ‰koly i dûtská
zafiízení, a ve‰keré kulturní akce

‰ermífiské, taneãní a hudební 
v DOBOVÉM STYLU zaji‰Èuje 

UMùLECKÁ AGENTURA LARS
www.lars.mysteria.cz. 

e-mail: divadlo.dejin@cmail.cz
lars@c-box.cz  

tel./fax:  224 225 392
tel. 602 200 611.

Ze sklepa do sklepa
Tentokrát spojíme na‰i gastronomickou pozvánku
s „Tipem na v˘let“. Nezveme vás ale na procházku po
praÏsk˘ch sklepeních! Pozor, jde o sklepy úplnû jiné,
a to vinné. Vyhlá‰ená vinafiská obec Velké Bílovice na
jiÏní Moravû pofiádá v sobotu 8. dubna pro milovníky
moravského vína a folkloru akci nazvanou právû Ze
sklepa do sklepa. Bûhem odpoledne a veãera bude
v obci a jejím okolí otevfieno celkem 23 vinn˘ch skle-
pÛ s volnou degustací vín. Akci na podporu turistic-
kého ruchu pofiádá Spolek velkobílovick˘ch vinafiÛ s podporou
obce. Jak bude celá akce organizována, a je moÏné na ni pfiijet
aÏ z Prahy?

Na námûstí ve Velk˘ch Bílovicích si kaÏd˘ úãastník vyzvedne ve zdej-
‰í vinotéce poukaz na víno v hodnotû 300 Kã, degustaãní skleniãku
a orientaãní mapku velkobílovick˘ch sklepÛ. Za to v‰e zaplatí vstupné
500 Kã. K dispozici bude i autobus, kter˘ zájemce dopraví k jednotli-
v˘m sklepÛm, pokud nebudou chtít putovat podle mapky. Oblast je
veliká, vÏdyÈ celkem je v obci pfies 900 pûstitelÛ vinn˘ch hroznÛ
a pfies 650 vinn˘ch sklepÛ. KaÏdé zdej‰í vinafiství – a tím pádem

i sklep – je v‰ak jiné a jedineãné jak rozsahem, tak pro-
dukcí i historií. Od mal˘ch, rodinn˘ch sklepÛ s tradiãní v˘-
robou pfies stfiednû velké aÏ po ty nejvût‰í, s nejmodernûj-
‰ími technologiemi. I mezi 23 do akce zapojen˘mi sklepy
jsou tak velké rozdíly – aÏ na jeden. Víno je tu v‰ude pû-
stováno a opatrováno s láskou a úctou. A k vínu patfií
i dobré jídlo a tradiãní cimbálovka. Ani o tuto souãást ná-
v‰tûvníci nepfiijdou. Pro ty, kdo by chtûli zÛstat pfies noc,
je k dispozici nûkolik rodinn˘ch penzionÛ a hotel, druh˘
den je pak moÏné nav‰tívit napfiíklad jen nûkolik kilometrÛ
vzdálen˘ zámek Lednice ãi udûlat si v˘let po Pavlovsk˘ch
vr‰ích. Pro milovníky cyklistiky je zde uãinûn˘ ráj. 
A proã zrovna Velké Bílovice stojí za poznání? Malé, ale
úpravné mûsto se staletou vinafiskou a také ovocnáfiskou

tradicí letos oslavuje 700 let od první písemné zmínky o existenci. To-
to v˘roãí bude slavit ve dnech 19.–21. kvûtna, na kdy je pfiichystán
pestr˘ program. Historii Velk˘ch Bílovic je moÏné poznat také ve zdej-
‰ím muzeu. Najdete zde bohatou sbírku dokládající vinafiskou minu-
lost a také ukázky zdej‰ích nádhern˘ch hanácko-slováck˘ch krojÛ,
které se ostatnû dodnes ãasto pouÏívají pfii slavnostních pfiíleÏitos-
tech. Zajímavou souãástí historie jsou i doklady o velké krajanské ko-
munitû, která Ïije v Argentinû, v bavlnáfiské provincii Chaco. Obyva-
telé Velk˘ch Bílovic sem ode‰li poãátkem 20. stol. Jejich potomci se
dodnes snaÏí udrÏet si ãe‰tinu a vztah k zemi sv˘ch pfiedkÛ a zejmé-
na po roce 1989 i udrÏovat pfiímé osobní kontakty s Bílovicemi. Maf

■  ■  ■ ■  ■  ■V ¯ S T A V A

Snímky z jejího archivu jsou vyuÏívány ke
kontrole onemocnûní, k pfiedná‰kám pro me-
diky, jsou prezentovány na odborn˘ch sympo-
ziích, publikovány v lékafisk˘ch i jin˘ch ãaso-
pisech. Kromû fotografií nemocného oka
vznikly objektivem Lucie Stránské i snímky
zdrav˘ch a zajímav˘ch oãí a oãních duhovek.

Autorka fiíká, Ïe tváfi a oãi jí asociuje dÛm
a okna. Tak jako oãi mají v˘raz, barvu, tvar,
tak i dÛm a okna mají svou tváfi. Vznikaly tak
dvojice Oko – okno, fotografie, které jsou od
3. dubna k nahlédnutí ve Faustovû domû.
Fotografka se ve své volné tvorbû zab˘vá ta-
ké dokumentární fotografií, fotografick˘mi

cykly a nearanÏovan˘m záti‰ím. Zlomek této
tvorby bude na zmínûné v˘stavû také pre-
zentován. Maf

Lucie Stránská – Oko-Okno-âas
Fotografka pracující na oãní klinice Fakultní nemocnice na Karlovû námûstí zde doku-
mentuje oãi pacientÛ, oãní onemocnûní, operace.

Rozhovor v podkroví 
Dokonãení ze strany 1

Nechte vzkaz
Pro ekologickou poradnu Zelená domácnost pracuji jiÏ fiadu let. Nûkdy se mû lidé
ptají, zda se také pfiivazuji na vrata spaloven a lezu na komíny továren. Ne, moje prá-
ce je mnohem ménû dobrodruÏná. KdyÏ se mi podafií vysvûtlit, v ãem spoãívá eko-
poradenství, zpravidla se posluchaãi zachmufií a fieknou, Ïe to je stejnû marné. „Je-
den ãlovûk, co se bude chovat ekologicky, stejnû nic nezmûní,“ fiíkávají. Nemají
pravdu. I jeden ãlovûk, kter˘ nakupuje tak, Ïe vybírá ekologicky vhodnûj‰í v˘robky,
mÛÏe zmûnit dost. 

Pravda, prodejce a v˘robce nezajímá, co si
jeden konkrétní spotfiebitel dává do ko‰íku
a ãemu se vyh˘bá. Zajímá je, co zákazníci
obecnû kupují nejvíce, o jaké zboÏí mají
nejvût‰í zájem. I mal˘ obchodníãek, je-li co
k ãemu, má pfiehled o tom, co u nûj jde nej-
více na odbyt, a to se také snaÏí pro své
zákazníky zajistit. Zajímá je, co kupuje urãi-
tá skupina spotfiebitelÛ. Sv˘m v˘bûrem pfii
nákupu jim necháváme jak˘si pomysln˘
vzkaz, kter˘ oni umûjí pfieãíst.
A tak je to i s dosud malou, ale pfieci jen jiÏ
skupinou ekospotfiebitelÛ. V‰imli si jich uÏ
i velké obchodní fietûzce. Nûkteré super-
markety prodávají maso z ekologického
zemûdûlství, pfiestoÏe je draÏ‰í neÏ bûÏné
maso. Snad v kaÏdém z nich dnes koupíte
nûkteré druhy biopotravin, jako jsou napfi.
mléko nebo jogurty. Na ekospotfiebitelích
jsou zcela závislé v‰echny obchody, které

se na biopotraviny specializují. V Truhláfi-
ské ulici je uÏ nûkolik let i luxusní restaura-
ce, která se snaÏí vafiit pfieváÏnû z biopo-
travin. 
Tohle v‰echno bychom u nás pfied nûkolika
málo lety nena‰li, dnes to díky malé skupi-
nû spotfiebitelÛ zaãíná b˘t zajímav˘ trh. 
Vûdûli jste, Ïe pro podporu ekologického
podnikání dokonce vznikl Ekologick˘ svaz
podnikatelÛ? 
V následujících mûsících byste na strán-
kách ListÛ Prahy 1 mûli nalézt informace,
které vám pomohou se zorientovat, v ãem
spoãívá ekologicky zamûfiená spotfieba.
Dostaneme se k ekologicky ‰etrn˘m v˘rob-
kÛm a jin˘m ekoznaãkám, i ke znaãkám,
které eko nejsou, k obalÛm a odpadÛm,
a fiekneme si, kam s nimi. 

Martin Mach/Zelená domácnost, 
zeldom.ekolist.cz

náv‰tûvníkÛ – bylo mi smutno a na té v˘sta-
vû jsem se znovu rozhodla udûlat v‰e, abych
Werichovu vilu získala a pokusila se to na-
pravit.
Chystáte pro leto‰ní jaro a cel˘ rok nûja-
ké v˘znamné novinky v Museu Kampa?
Samozfiejmû. Pfiipravuje se v˘stava Josepha
Beuyse, jehoÏ dílo se stalo jedním z pilífiÛ
svûtového umûní druhé poloviny 20. století.
V pfií‰tím roce se mohou náv‰tûvníci Sovo-
v˘ch ml˘nÛ tû‰it na v˘stavu dûl vÛdãí osob-
nosti pop-artu Andyho Warhola, kter˘ radi-
kálnû pozmûnil pojetí umûní a estetiky druhé
poloviny dvacátého století. Dal‰í v˘znamná
v˘stava pfií‰tího roku pfiedstaví poprvé v roz-
sáhlej‰í kolekci ãeské vefiejnosti dílo slavné-
ho nizozemského malífie Pieta Mondriana,
souãasníka Franti‰ka Kupky.
Také pr˘ pfiipravujete jednu zajímavou ak-
ci z jiného oboru. Odûvní designérka Libû-
na Rochová, která má kousek odtud, na
Malostranském nábfieÏí ateliér, od vás pr˘
dostala nabídku na uspofiádání v˘stavy
sv˘ch návrhÛ a ojedinûlé módní pfiehlídky.

Ano, Libûna Rochová tu bude vystavovat
své kreace pfiímo mezi sochami v prostoru
muzea.
A její charitativní módní pfiehlídka veãerních
toalet, to bude nároãná akce. Mûla by pro-
bûhnout u Vltavy pfied muzeem. Nyní pfiem˘‰-
líme, jak to udûlat, aby veãerní show nevadil
lodní provoz na fiece, jak akci nasvítit… PÛ-
vodnû jsme poãítali s ãervnem, nyní jsme ale
obû usoudily, Ïe v záfií b˘vá stabilnûj‰í poãasí
a také touto akcí mÛÏeme pfiipomenout tfii ro-
ky od otevfiení Musea Kampa (v záfií 2003).
A na závûr mám otázku úplnû odjinud.
Paní Mládková, jste bezpochyby dnes
jednou z nejváÏenûj‰ích ãesk˘ch Ïen. Li-
dé, hlavnû mladí, potfiebují vzory. Které
dal‰í âe‰ky si vy osobnû hodnû váÏíte?
To je tûÏká otázka… (chvilka pfiem˘‰lení, ale
ne moc dlouhá). A víte koho? VáÏím si práce
novináfiky Petry Procházkové, která dûlá ob-
rovskou práci v âeãnû. Nejdfiív jako váleãná
zpravodajka, nyní jako Ïena, intenzivnû
a úãinnû se vûnující pomoci tamnímu obyva-
telstvu v jeho zoufalé sociální situaci. Její
práce inspirovala i mne v pokusu o dobroãin-
nou akci pro ãeãenské dûti zde v Muzeu.
Dûkuji za vá‰ cenn˘ ãas a pfieji hodnû
energie do uskuteãnûní dal‰ích plánÛ,
které tolik obohacují Prahu a PraÏany.

Martina Fialková

VETERINA
pondělí – pátek 9–20 hod.

Praha 1, Liliová 7
tel.: 222 221 726



1. Milan BÁRTA – RAFËÁCI   
(Nakladatelství ALPRESS)

2. P. D. JAMESOVÁ – Z P¤ÍâIN NIKOLI
P¤IROZEN¯CH (Nakladatelství MOTTO)

3. Robert CRAIS – POSLEDNÍ DETEKTIV  
(Nakladatelství METAFORA)

4. Duncan SPROTT – DYNASTIE ORLA  
(Nakladatelství KNIÎNÍ KLUB)

5. Ed McBAIN – SKLÁDAâKA 
(Nakladatelství BB ART)

Z pozvánek na dubnové akce vybíráme:

3. dubna od 17 hodin
VernisáÏ v˘stavy „Kolem a bûhem za re-
publiku bez drog“.
12. dubna (stfieda) od 17 hodin
Kfiest knihy „Zvífiata a fotoaparát jsou 
m˘m osudem“ Vladislava T. JIROU·KA,
zoologa, fotografa, cestovatele, v letech
1967-2005 fieditele ZOO v Jihlavû, nyní
prezidenta Unie ãesk˘ch a slovensk˘ch 
zoologick˘ch zahrad. 
Nakladatelství ZONER PRESS
20. dubna od  15,30 hodin
Autogramiáda ke knize Hany Z¯KOVÉ
„Karty, vy a já“ za úãasti hercÛ Sabiny LAU-

RINOVÉ a Václava VYDRY. 
Nakladatelství TOGGA
24. dubna od 17 hodin
Autorské ãtení a autogramiáda ke knize
Heleny HA·KOVCOVÉ „MÛj král trpaslíkÛ
aneb Cverkologie – První ãeská vûdecká
nauka o trpaslících“. Úsmûvná publikace
pfiiná‰í svûdectví o blízkosti trpaslíkÛ a je-
jich kaÏdodenní pfiítomnosti v na‰í kultufie.
Nakladatelství GALÉN
26. dubna od 17 hodin
Setkání nad knihou Zuzany MALÉ¤OVÉ
„Celá viola tvé du‰e“ u pfiíleÏitosti nového
vydání. Hosty pofiadu budou hereãky Naìa
KONVALINKOVÁ, Zuzana BURIANOVÁ
a v˘tvarnice Emma SRNCOVÁ. 
Nakladatelství X-EDEM
27. dubna od 17 hodin
Antonín JARE·, úãastník praÏského po-
vstání, bude pfii pfiíleÏitosti 61. v˘roãí osvo-
bození Prahy podepisovat  knihu „M˘lka“,
v níÏ se vrací ke sv˘m záÏitkÛm z kvûtna
1945. Nakladatelství BARONET

PALÁC KNIH LUXOR, Václavské námûstí
41, P1, tel.: 221 111 367

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

■  ■  ■ ■  ■  ■P O ¤ A D Y P R O S E N I O R Y
Vzhledem k dlouho ohlá‰ené rekonstrukci Malostranské besedy se dal‰í kulturní pofiady
pro seniory budou konat pouze 1x za mûsíc v Maìarském kulturním stfiedisku, Rytífiská 25,
Praha 1 od 14:30.

Maìarské kulturní stfiedisko, Rytífiská 25, Praha 1, zaãátky ve 14:30
12. 4. Koncert Tria Jana Kliky
Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivûdného krouÏku
8. 4. Casurgis bájnû v „Rybáfiích“? – sraz ve 13:45 hod. pod Star˘mi zámeck˘mi schody

u Vojanovy pamûtní desky
22. 4. Vladyka Joanelli „na Kosti“  – sraz ve 13:45 hod. na nároÏí Jeãné a Lipové ulice

Zmûna programu je vyhrazena.

Renesanci bude zaãátkem pfií‰tího roku za-
stupovat pfiedstavitel latinského humanismu
u nás, básník a politik Bohuslav Hasi‰tejn-
sk˘ z Lobkovic, královsk˘ sekretáfi. Moderní
umûní je náplní dvou cyklÛ. Figura XX:
Osobnosti ãeského sochafiství 20. století,
plánovaná do Letohrádku královny Anny,
pfiedstaví v druhé polovinû roku ãlena Skupi-
ny 42 Ladislava Zívra. Cyklus Dialogy, vûno-
van˘ krátkodob˘m v˘stavám umûní poslední
tfietiny 20. století, zpfiístupní dosud málo vyu-
Ïívan˘ prostor Sínû pod Pleãnikov˘m scho-
di‰tûm. Jako první dvojice se postaví do kon-
trastu mladá sochafika Monika Immrová a její
uãitel Jindfiich Zeithammel. V dal‰í linii sou-
ãasné dramaturgie v˘stav v areálu Hradu

jsou zafiazena témata, která mají vztah k této
lokalitû. Patfií sem unikátní kolekce Ïidlí a po-
hovek z hradních sbírek, instalovaná v Leto-
hrádku královny Anny a pokraãování projek-
tu PraÏsk˘ hrad ve fotografii v Tereziánském
kfiídle. V létû zahájené promûny Hradu mezi
lety 1900 a 1939 vystfiídá v roce 2007 tfietí
a poslední ãást, Hrad od roku 1940 do sou-
ãasnosti. Stálou expozici Pfiíbûh PraÏského
hradu doplní i letos tematické v˘stavy, do-
provodné programy a pfiedná‰ky. Pokraão-
vat budou rovnûÏ malé v˘stavní cykly Kated-
rála ze v‰ech stran a Novû restaurované
památky na PH, pfiedstavující umûleck˘ mo-
biliáfi. Na zaãátku roku 2007 pak milovníci
pu‰ek a vÛbec stfiílících v˘robkÛ v‰eho druhu

potû‰í pfiehlídka historick˘ch paln˘ch zbraní
z ãesk˘ch sbírek. 
Jazz zazní na Hradû i v leto‰ním roce. Stalo
se jiÏ zvykem, Ïe kaÏd˘ jazzov˘ koncert za-
hajuje prezident Václav Klaus. Leto‰ní cyklus
Hudba PraÏského hradu je vûnován vlád-
noucím dynastiím na ãeském trÛnû, Lucem-
burkÛm, JagelloncÛm a HabsburkÛm. Témûfi
padesátiletou tradici mají sobotní promenád-
ní koncerty. Od kvûtna do záfií se v zahradû
Na Valech vystfiídá ‰estnáct vojensk˘ch or-
chestrÛ. 
Tradiãní letní scéna v Nejvy‰‰ím purkrabství
nabídne dal‰í roãník Shakespearovsk˘ch
slavností, divadlo Ungelt zopakuje své ho-
stování na Novém Svûtû, které se vloni se-
tkalo s velk˘m zájmem. 
Ke sváteãní pohodû pfii procházkách po
Hradû pfiispívá dobfie udrÏovaná architek-
tura a památky. Také v leto‰ním roce pro-
bíhají stavební a restaurátorské práce. 
Rekonstrukcí projdou Jízdárna, Vikárka, Ri-
chterova vila se Svatováclavskou vinicí, 
Archiv PH. Závûreãná etapa rekonstrukcí
probûhne v Ústavu ‰lechtiãen, dal‰í se pfii-
pravuje v Nejvy‰‰ím purkrabství. Pfii Obra-

zárnû vznikne nové infocentrum. V katedrále
bude pokraãovat údrÏba, konzervace, opra-
vy nûkter˘ch stavebních prvkÛ i pravidelná
kontrola stavu mozaiky Posledního soudu
na Zlaté bránû. Restaurátorské práce probí-
hají i nadále v Letohrádku královny Anny,
plánovány jsou ve Starém i Novém králov-
ském paláci, probûhne oprava Pleãnikovy
lávky a schodi‰tû, úpravy v Jelením pfiíkopu.
Na zlep‰ení vzhledu okolí Masarykovy vy-
hlídky byla vypsána soutûÏ pro studenty ar-
chitektury.
Mezi v˘tvarn˘mi díly, s nimiÏ poãítá leto‰ní
plán restaurátorsk˘ch prací, je také socha
sv. Jifií na III. nádvofií, souso‰í Noci v Králov-
ské zahradû pfied Míãovnou, obraz z boãní-
ho oltáfie v kostele V‰ech svat˘ch a dal‰ích
asi 12 obrazÛ. V oblasti textilu bude dokon-
ãena konzervace gobelínu Záfií, poãítá se
s opravami nûkter˘ch kobercÛ a nábytku, po-
kraãovat budou práce na konzervaci textilu
z archeologick˘ch vykopávek.
Krásu PraÏského hradu, jeho exteriéru i in-
teriérÛ, obdivovalo v loÀském roce témûfi
2,5 milionu platících náv‰tûvníkÛ a jejich po-
ãet rok od roku stoupá. wi

ORIGINÁLNÍ POHYBOVÉ 
DIVADLO VESELÉ SKOKY
uvádí

VE STANICI NELZE
Anna a 7 ÏelezniãáfiÛ v ta-
neãní grotesce z 2. nástu-
pi‰tû. Nevyklánûjte se z oken,
nebezpeãí záÏitku!
Veselé skoky znovu zazáfiily,
tentokrát taneãním vyprávû-
ním. V˘sledkem jsou zname-

nité taneãní grotesky... Vese-
lé skoky nemají chybu! Chtûj-
te je vidût co nejdfiív a „nevy-
klánûjte se bûhem jízdy
z oken, protoÏe hrozí nebez-
peãí záÏitku“!
Právo 03.12.2005 – Jifií P. KfiíÏ

DIVADLO V CELETNÉ
2. 4. 19:30  Na hlavu!
4. 4. 19:30  Ve stanici nelze
8. 4. 16:00  Ve stanici nelze

25. 4. 19:30  Na hlavu!

pfiedprodej: 
www.ticket-art.cz
www.veseleskoky.cz

Divadlo Na Zábradlí
9. dubna
NÁM MÒÎETE Vù¤IT
Robert Blanda
Detektivní fra‰ka o politicích, novináfiích a li-
dech. V pfiedveãer volby nového pfiedsedy
strany Obãanská liga se ztratí know-how.
Hrají V. Marek, M. Mejzlík, J. Polá‰ek, L. No-
ha, L. Hampl, M. Spurná, P. âtvrtníãek, J. Or-
nest, K. Madûriãová a H. Pilná. Dramaturgie
I. Slámová. Scéna J. ·tûpánek. Kost˘my
A. Králová. ReÏie J. Pokorn˘. Inscenaci uvá-
díme v rámci projektu âeskoslovenské jaro
2006.

Divadlo v Dlouhé
12. a 13. dubna 
Ma‰karáda ãili Fantom Opery
Terry Pratchett 
Po úspû‰né inscenaci Pratchettov˘ch Soud-
n˘ch sester je tu Ma‰karáda ãili Fantom Ope-
ry! Bábi Zlopoãasná a Stafienka Oggová, nej-
vût‰í ãarodûjky Zemûplochy, se tentokrát
vypraví do ankh-morporkské Opery, kde po-
bíhá ‰ílen˘ Duch a mrtvoly padají z provazi‰-
tû jako mouchy. Ale „‰ou musí pokraãovat“!
Hrají: N. Vicenová, J. Pokorná, H. Dvofiáko-
vá j. h., M. Táborsk˘, J. Vondráãek nebo 
M. Kopeãn˘, T. Turek, H. Frejková j. h., M. Zi-
mová, V. Zavfiel, P. Tesafi, M. Hanu‰, P. Var-
ga, M. Matejka, âenûk Koliá‰, Lenka Veliká,
M. DoleÏalová, I. Lokajová a mnozí dal‰í.
Pfieklad J. KantÛrek. Dramatizace H. Bure-
‰ová a ·. Otãená‰ek (s pouÏitím adaptace
Stephena Briggse). ReÏie H. Bure‰ová. Dra-
maturgie ·. Otãená‰ek. Scéna K. Glogr.
Kost˘my Samiha Malehová. Hudba J. Von-
dráãek. Hudební spolupráce I. Îáãek. Po-
hybová spolupráce J. Va‰áková. ·erm
J. Jurásek.

Divadlo ABC
8. dubna
ARTHUROVO BOLERO 
Pavel Kohout 
Moderní erotick˘ dekameron napsan˘ na pÛ-
dorysu slavné Schnitzlerovy hry Rej. V dese-
ti dialozích nahlíÏí autor odvûk˘ a pfiece stále
souãasn˘ problém – vztah muÏe a Ïeny. Ja-
kou roli v nûm hraje sex? âi spí‰e – jakou ro-
li v té promiskuitní spoleãnosti hraje láska?
Hereck˘ koncert pro pût muÏÛ a pût Ïen reÏí-
ruje Jan Burian. Hrají: F. BlaÏek, K. ·prá-

chalová, S. Schuller, V. Gajerová, O. Brou-
sek ml., V. Îehrová, M. Hrabû, Z. Kajnarová,
D. Gondík, L. Pernetová. 

Lyra Pragensis
Elena Poniatowska / Zdenka Procházková
– Hartmann
4. dubna (II. repríza) 
DRAH¯ DIEGO
Po Fridû Kahlo pfiichází na jevi‰tû Lyry Pra-
gensis opût jedna z osudov˘ch Ïen mexické-
ho malífie Diega Rivery.
Zdenka Procházková zdramatizovala a sa-
ma nastudovala pfiíbûh ruské emigrantky,
malífiky Angeliny Bielove, jejíÏ osud je také
spjat˘ s Mexikem. Pfiedlohou se stala kníÏka
Eleny Poniatowské Drah˘ Diego, objímá Tû
Quiela. Na rozdíl od nezkrotné a umûlecky
úspû‰né Fridy zÛstala Quiela zcela ve stínu
slavného muÏe. NahlíÏíme do nitra rozpolce-
né Ïeny, která chtûla b˘t malífikou, ale nekri-
tická oddanost a podfiízenost Riverovi ji stála
ztrátu vlastního i umûleckého sebevûdomí.
Poniatowska, která je dnes vysoce cenûnou
mexickou spisovatelkou, zná jistû dobfie, jak
nesnadné je pro Ïenu prosadit se vedle slav-
ného partnera; jejím manÏelem byl v˘znam-
n˘ mexick˘ astronom Guillermo Haro. A pro-
toÏe Zdenka Procházková, dnes hrající
v Rakousku a Nûmecku, byla 17 let provdá-
na za Karla Högera, je nasnadû, Ïe inscena-
ce ponese i stopy skuteãn˘ch zku‰eností.
Pfieklad A. Tkáãová. Pohyb. spolupráce
V. Harapes.

Komorní  Fidlovaãka
V bfieznu zahájila  svou ãinnost poboãní scé-
na Divadla Na Fidlovaãce, v˘stiÏnû nazvaná 
KOMORNÍ FIDLOVAâKA. (V prostoru pro
160 divákÛ, kde bylo donedávna kino Morava,
je moÏné uvádût komornûj‰í repertoár – takfií-
kajíc z oãí do oãí.) „Velkou“ Fidlovaãku dûlí od
té „men‰í“ pouh˘ch 333 krokÛ! Staãí pfiejít park
a vydat se smûrem k námûstí Bratfií SynkÛ do
Boleslavovy ulice ã. 13. Prodej vstupenek na
pfiedstavení v Komorní Fidlovaãce bude pouze
hodinu pfied zaãátkem, na veãerní pfiedstavení
napfiíklad od 18.30 do 19.30 hodin. Pfiedpro-
dej, rezervaci vstupenek, pfiedplatné a dal‰í
sluÏby pro komorní scénu vyfiizuje pokladna
a obchodní oddûlení v DNF. Tam mÛÏete na-
dále i psát, volat ãi mailovat. 
Pokladna: tel.: 241 404 040, obchodní oddû-
lení: tel.: 241 409 346, tel./fax: 261 215 721
e-mail:fidlovacka@fidlovacka.cz 

MEZINÁRODNÍ 
âESK¯ KLUB
Ve spolupráci 
s Lidovou 
univerzitou 
pofiádá
HOVORY
BEZ HRANIC

V pondûlí 24.  dubna v 17.00 pfiedstaví
manÏelé ·paãkovi „klokaní kontinent“
Austrálii z nezvykl˘ch úhlÛ, pohledem li-
dí, ktefií zde mûli nûkolik desetiletí domov.
Spojeno s promítáním dokumentu o veli-
ce dobrodruÏné cestû do kraje pou‰tí, je-
zer a krokod˘lÛ. Vstupné 20 Kã. 

PraÏsk˘ hrad v roce 2006

DIVADELNÍ PREMIÉRY V DUBNU

Mezi nároãné akce se fiadí v˘stavy vztahující se k urãité historické etapû. Patfií sem prá-
vû probíhající velk˘ projekt vûnovan˘ vládû posledních LucemburkÛ. Dal‰í v˘znamnou
umûleckou éru v âechách pfiipomene na podzim dílo zajímavé osobnosti období baro-
ka Jana Jifiího Heinsche (1647–1712), malífie neprávem opomíjeného. 

Více informací najdete na www.neoluxor.cz

kultura  5duben 2006 LISTY PRAHY 1

Barokní podveãery
6. roãník cyklu koncertÛ staré hudby. Úãinkují: Collegium Marianum – hudební a taneã-
ní soubor, umûlecká vedoucí Jana Semerádová, Andrea Miltnerová – choreografie.
Vstupenky v pokladnû COLLEGIUM MARIANUM otevfiena PO-PÁ od 10 do 18 hod., Me-
lantrichova 19, Praha 1, TEL.: 224 229 462, 224 220 207, e-mail: info@collegiummaria-
num.cz, www.collegiummarianum.cz, Vstupné: 200 Kã (slevy vstupného dÛchodci
a studenti 20 %).

2. 4. De passione Domini 19:30
Stabat Mater Antonia Vivaldiho a novodobé
premiéry ·imona Brixiho a J. A. Reichenauera
Sólo: Markéta Cukrová – alt
23. 4. Regina coeli  19:30
Novodobé premiéry z âeského muzea hud-

by – mariánské ne‰pory a duchovní árie 
J. A. Reichenauera a W. A. Mozarta
Sólisté: Hana BlaÏíková a Barbora Sojko-
vá – soprán, Markéta Cukrová a Marta Fadl-
jeviãová – alt, âenûk Svoboda a Jan Miku‰ek
– tenor, Josef ·karka a Jaromír Nosek – bas.

Fotostrojka 
– Sovûtská fotografie
1917–1941
7. 4. – 3. 5. v KfiíÏové chodbû a v Rytífi-
ském sále Staromûstské radnice. V˘sta-
va ãtrnácti nejv˘znamnûj‰ích meziváleã-
n˘ch fotografÛ SSSR zahrnuje práce jak
v˘tvarné a avantgardní, tak fotografie re-
portáÏní a propagandistické.

V roce 1980 byla kolekce vystavena v Do-
mû umûní mûsta Brna, o rok pozdûji ji
pfiedstavil prestiÏní ‰v˘carsk˘ ãasopis Ca-
mera a vy‰la dvakrát kniÏnû v západním
Nûmecku a ve ·v˘carsku. Na jafie 1982
byla tato kolekce vystavena v Muzeu mo-
derního umûní v Oxfordu. Odtud putovala
po svûtov˘ch galeriích vãetnû Internatio-
nal Center of Photography v New Yorku a
v roce 1984 se stala v˘znamnou souãástí
Kulturní scény veletrhu Photokina v Kolínû
nad R̆ nem. Po více neÏ dvaceti letech od
svého posledního vystavení a poprvé po
roce 1989 je tento prÛfiez sovûtskou mezi-
váleãnou fotografií pfiedstaven v Praze.

Studio Ypsilon
3 storY – Îivot v kostce
Tak zní název jednodenní pfiehlídky
v rámci akce „Choìte na malou“, kte-
rou pfiipravila mladá generace Studia
Ypsilon. Cílem je moÏnost poznat dosa-
vadní práci tvÛrcÛ, ktefií pravidelnû vy-
stupují na malé scénû Ypsilonky. 
JiÏ nûkolik let se v˘hradnû vûnují autor-
ské tvorbû, ãímÏ se stávají jedním z hlav-
ních nositelÛ tohoto divadelního proudu
nejen v Praze. Prvním projektem byla in-
scenace „1203 aneb Není mi smutno“,
která vznikla je‰tû na DAMU, ale brzy si
bez propagaãních injekcí získala tak ‰i-
roké publikum, Ïe je na repertoáru Stu-
dia Ypsilon dodnes. Vypráví o cestû do
dûtství starou dobrou dvanáctsettrojkou,
zpût do dûtsk˘ch let osmdesát˘ch. Ná-
sledovala hra „Nic nás nezastaví“, ob-
raz toho, jak vypadá jeden den v Ïivotû
messenger, která nauãila chodit do diva-
dla snad v‰echny messengery v Praze
a získala i pár hlasÛ v anketû o nejlep‰í
inscenaci roku. Loni se tato autorská fia-
da uzavfiela zatím posledním kusem
„Drama v Kostce“, kter˘ je mimo jiné
o tom, Ïe divadlo je nûco mezi barem
a estetick˘m tvarem.
Pfiehlídka probûhne 8. dubna ve Stu-
diu Ypsilon, ve Spálené ulici, Zahajuje
se v 16,00 a vedle divadelních pfiedsta-
vení jsou na programu projekce, Ïivá
hudba a bar. Více informací na www.yp-
silonka.cz.

¤ezbáfiské mystérium Jifiího Netíka
Novû koncipovaná v˘stavní ãinnost Národního muzea v národopisné expozici Musaionu
(o jeho znovuotevfiení jsme informovali v minulém roce) rozdûluje ji do tématick˘ch
okruhÛ. Ty se kromû klasick˘ch sbírek dot˘kají souãasn˘ch trendÛ etnologie a orienta-
ce na krajany v zahraniãí. ZároveÀ si pofiadatelé kladou za cíl pfiedstavovat zde ãeské
umûlce, ktefií ve své tvorbû z tradic vycházejí a jejichÏ dílo je prodchnuto v tomto duchu. 

Prvním takov˘m umûlcem je Jifií Netík
(1953). ByÈ profesí hudebník a pozdûji res-
taurátor, cítil se vÏdy b˘t tvÛrcem, kter˘ na-
chází uplatnûní v umûleckém fiezbáfiství.
V osmdesát˘ch letech zaãal b˘t uznáván na-
‰imi pfiedními sochafii: pro svÛj osobit˘ pfií-
stup, vycházející z lidové tradice, a pro pou-
Ïívání ryze fiezbáfiského materiálu – dfieva

pro své plastiky a reliéfy. Od roku 1990 se ja-
ko první fiezbáfi stal pfiedním ãlenem SdruÏe-
ní sochafiÛ âech, Moravy a Slezska. Byl jím
vyz˘ván k prezentaci sv˘ch dûl na v˘stavách
a pfiehlídkách sdruÏení. Svou zruãností a in-
vencí vzbuzoval vÏdy úctu i obdiv k fiezbáfi-

skému fiemeslu a ke dfievu jako k u‰lechtilé-
mu materiálu, které nikdy nebral pouze jako
uÏitné. Pfii procesu tvofiení zachovává umû-
lec s velkou pokorou strukturu a stopy rÛstu
dfieva, ctí jeho mohutnost a schopnost podr-
Ïet si fiezbáfisk˘ detail. Velmi dobfie si uvûdo-
muje dÛleÏitost a potfiebnost fiemesel vÛbec,
která se v na‰í dobû vytrácejí (oproti napfi.

baroku a secesi, kdy se aÏ ex-
trémnû rozrostly fiady fiezbáfiÛ
a fiemeslníkÛ). Proto v nûm Netík
spatfiuje to, co velmi ctili na‰i
pfiedkové – hospodáfii i fiezbáfi‰tí
mistfii. Námûty ãerpá z vûãného
tématu bible, z lidsk˘ch osudÛ
a vlastností, pouÏívá symboly. In-
spiruje se tradicemi dávného
stfiedovûku, renesance a baroka
i pfiirozen˘m v˘vojem lidov˘ch
fiezbáfiÛ minulosti. Jeho vlastní
tvorba je v‰ak navíc moderní,
souãasná a velmi osobitá, proto
je její autor tak jedineãn˘. Lidoví
tvÛrci jej fiadí mezi betlemáfie, 
sochafi‰tí umûlci k mystikÛm.
„Obojí je pravdou, obojí v‰ak
svou tvorbou vyná‰í vysoko nad

v‰ednost.“ (PhDr. Langhammerová v textu
k v˘stavû). To je patrné na osmnácti vystave-
n˘ch Netíkov˘ch dílech, napfiíklad Loì bláz-
nÛ (podobné tvorbû Franti‰ka Bílka), v sub-
tilních plastikách ve vstupním a v˘stavním
prostoru Hvûzdáfi, Morava, Snílek, Niké,

Múza, v lidové tradici u Krmítka, v biblick˘ch
motivech u Sv. Barbory, Sv. Cecilie, Mado-
ny, Piety ãi v náboÏensk˘ch u Malého Bet-
lému, Velkého Betlému, Matefiství,
a v mnoha dal‰ích sochách a reliéfech. 
Za posledních pûtadvacet let vystavoval
umûlec kromû âeské a Slovenské republiky
také v Rakousku, Itálii, ·v˘carsku, Finsku.
Plastiky obohacuje kovem a sklem, zároveÀ
i kultivovanou tvorbou manÏelky Martiny, te-
maticky totoÏnou nebo velmi podobnou (pre-
zentovanou na v˘stavû hlavnû ve vitrínách).
Ve ‰lépûjích rodiãÛ zaãínají  i jejich dûti. In-
spiraci rodina ãerpá hlavnû pfii pobytu v pÛ-
vabn˘ch Slavonicích – ve sklepních prosto-
rách jednoho z nejstar‰ích a nejkrásnûj‰ích
zdej‰ích domÛ, kter˘ dnes vlastní a kter˘
zrestauroval, má umûlec svou galerii.
V˘stava v Musaionu (Letohrádek Kinsk˘ch
do 30. 4.) postihuje ãas velikonoãní, kdy vo-
lená témata Netíkov˘ch dûl s vazbou na bib-
lické pfiíbûhy mohou náv‰tûvníky nasmûro-
vat k duchovní podstatû v˘znamn˘ch dnÛ.

Olga Szymanská

Kam jít za Lucemburky
Pfied náv‰tûvou Obrazárny doporuãují pofia-
datelé zaãít prohlídkou historicky a archeolo-
gicky zamûfiené v˘stavy v Tereziánském
kfiídle. Seznamuje se zpÛsobem Ïivota ve
stfiedovûku, s osobou Karla IV., s jeho man-
Ïelkami a syny. Expozici Pfiíbûh PH ve Sta-
rém královském paláci obohatily kopie koru-
novaãních klenotÛ spolu s nûkter˘mi
originály souvisejícími s korunovacemi pa-
novníkÛ ve stfiedovûku. V katedrále sv. Víta
(vstup voln˘) je instalována v˘stava Stfiedo-
vûká katedrála. V Románském sklepení za-
zní 6. 4. hudba vrcholného stfiedovûku, v ka-
tedrále sv. Víta uvede Státní opera Praha 
22. 4. operu Emila Viklického na téma do-
jemné stfiedovûké básnû Oráã a smrt. V prÛ-
bûhu dubna mohou náv‰tûvníci sledovat v˘-
robu stfiedovûkého jefiábu dle vyobrazení
z Václavovy bible, kter˘ bude na severním
dvorku Starého paláce stát aÏ do záfií.
Na Hradû v Císafiské konírnû se v souvis-
losti s v˘stavou hraje také pfiedstavení
Rytífi, „poutav˘ pfiíbûh o rytífiské cti, hájení
lidské svobody proti zneuÏití moci a taky tak
trochu o lásce“. V inscenaci vhodné pro dûti
od 9 let se divadelní pfiíbûh rytífie Jana ze
Smojna prolíná s dílnami, pouÏívá postupÛ
ãinoherního a loutkového divadla a metod
tvofiivé dramatiky. Hraje se v nedûli 9.4.
a 14. 5. od 15 hodin (pro vefiejnost) a v úter˘
25. 4. a 9. 5. od 9.30 pro ‰koly. (Nutná rezer-
vace na adrese lucie.safarikova@hrad.cz)      
Obraz doby dotváfiejí dal‰í v˘stavy v Národní
knihovnû, v Archivu hl. m. Prahy, Národním
muzeu, Národním archivu na Chodovci
s cyklem pfiedná‰ek, v Klá‰tefie sv. AneÏky
âeské NG s komentovan˘mi prohlídkami.
K tématu se hlásí sv˘mi vlastními akcemi
rovnûÏ Îidovské muzeum, Vy‰ehrad a hrady
Toãník, Karl‰tejn a Kfiivoklát. wi

Genesis, 1988



www.pangea-tea.cz
Tel.: 222 245 894

http://www.pangea-tea.cz/produkce/cestopisy.html
otevfieno: 

po-ãt 10:00–21:00, pá 10:00–22:00, 
so 11:30–22:00, ne-11:30–21:00

Prodejní stánky: OD Kotva na námûstí Republiky 
a Hypernova âestlice,PrÛhonice.

RÛÏovou ãajovnu najdete mezi hlavním nádraÏím 
a Jindfii‰skou ulicí.

„Pfiivítejte jaro velikonoãním ãajem“ 
a ruãnû vázan˘mi ãaji

Cestopisné pofiady, zaãátek v 18.30, 
není-li uvedeno jinak:

4.  4. Mexiko, Belize, Guatemala – Filip Melichar
6. 4. Jak se Ïije v Etiopii? – Jifií ·kvor

11. 4. Památky mezi Benátkami a Terstem 
– Jan Stûniãka 

13. 4. Maroko – Martin Loew
20. 4. Mexiko – „Pod mexick˘m sluncem“

– Luká‰ Synek
25. 4. S báglem rovníkovou Afrikou – Petr ·indler
27. 4. Indie – miliarda tváfií, barev a vÛní

– Kamil Fogel
vstupenky rezervujte na tel: 222 245 894
SVùT v dobrém SVùTle – v˘stava fotografií 

Luká‰e Synka.
http://www.pangea-tea.cz/produkce/vystava.html

RÛÏová 8 Praha 1

JIND¤I·SKÁ VùÎ VÁS ZVE
Rezervace vstupenek 
na tel. ãísle 224 232 429.
Cena vstupenek: 150 Kã, 
dÛchodci a studenti 75 Kã.
Zaãátky pfiedstavení v 19:00,
není-li uvedeno jinak.
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5. 4. Znovuzrození Jindfii‰ské vûÏe – 17:00 Procházka
historií JV s ing. Janem Stûniãkou. Vstupné 60 Kã.
12. 4. Autorské ãtení povídek kulturních serverÛ 
Totem.cz, Pismak.cz a Literra.cz – 18:30
Ve druhé pÛlce veãera probûhne beseda s S. Hefituso-
vou z humanistického centra Narovinu na téma: „Kari-
buni Kenya – Afrika nev‰edníma oãima“ – povídání
o africké Keni spojené s videoprojekcí.
Vstupné: 25 Kã.
19. 4. Madagaskarské hory a botanika – Rostlinozpyt
po malga‰sku 10. p. 
Povídání a promítání diapozitivÛ s P. Ho‰kem z ãasopi-
su Vesmír a R. Rybkovou z Botanické zahrady v Troji
o jedineãn˘ch madagaskarsk˘ch horách a rostlinách. 
Vstupné: 50 a 30 Kã.
21. 4. Popelka – 16:30
DIVADLO
5. 4. Obãanské sdruÏení Litterula Vladimír Holan – Pfií-
bûhy lásky. Vybral a recituje Rudolf Kvíz, hudba Luká‰
Matou‰ek. Vstupné: 40 Kã
9. 4.  O Popelce – 15:00, 16:30
Asi miliontá verze nejoblíbenûj‰í pohádky na svûtû.
Vstupné: 35, 70 Kã.
11. 4. Lordi  (The Lords) Oscar Wilde a Robbie Ross
10. p.– 20.00
Novû objevená salonní komedie O. Wilda a R. Rosse
s jemn˘mi erotick˘mi prvky.  Lond˘n 1896 – Praha
2006. Hrají: M. Hofmann, F. Rajmont, P. S. Butko
a M. Koteck˘. Vstupné: 250 Kã.
13. 4. Scéna Montmartre – Václav Procházka Jedna
a jedna jsou tfii
Fiktivní dialog milující a milované Ïeny o milujícím
a milovaném muÏi. A. a J. âermákovy o A. Dvofiákovi.
Úãinkují: L.  KoÏinová, K. Seidlová, Z.  KoÏinová.
Vstupné: 180, 90 Kã.
14. 4.  Václav Procházka – AÏ usly‰í‰ mofie 10. p.
Îivotní pfiíbûh geniální houslistky a její sestry na poza-
dí bizarního manÏelského ãtyfiúhelníku. Hrají: K. Seid-
lová, L. KoÏinová, L. Hru‰ka, Z Hru‰ka, Z. KoÏinová.
Vstupné: 180, 90 Kã.
16. 4.  Obrazy ze staré ãínské literatury Datlovník
v meruÀkovém sadu – 17:30
V˘bûr z poezie básníka Po Ëü – i (772–846), vynikající-
ho lyrika s neobyãejnû vyvinut˘m sociálním cítûním
a kritick˘m duchem a zároveÀ se smyslem pro sloÏi-
tosti a jemnosti lidského osudu.
Úãinkují: M. Friedl a B. ·varc. 
19. 4. Gilgame‰
Epos star˘ mnoho tisíc let o králi z Uruku Gilgame‰ovi
a jeho pfiátelství s divok˘m muÏem ze stepi Enkiduem,
o tom, jak se Gilgame‰ vydal hledat nesmrtelnost. Pfie-
vyprávûl V. Zamarovsk˘ podle tabulek z knihovny krále
A‰‰urbanipala a asyrsko-babylónsko-sumersk˘ch pra-
menÛ. Úãinkují: H. Kofránková, O. Brousek, L. Frej,
M. Friedl, J. Zapletal. Zazní úryvky z oratoria Bohusla-
va MartinÛ Gilgame‰. PraÏskou komorní filharmonii fií-
dí J. Bûlohlávek. Úvodní slovo A. Inneman.
21. 4. Oldstars 10. p.
KoláÏ beatnicke poezie „Funebrák“– premiéra.  
Vstupné: 100, 50 Kã.
22. a 25. 4. Lordi (The Lords) O. Wilde a R. Ross 
10. p. – 20:00 Vstupné: 250 Kã.
23. 4. Za tajemstvím Máchova Máje – 17:30
Jak˘ vzkaz na‰emu národu vloÏil K. H. Mácha do své
slavné básnû? Toto tajemství nám odhalí J. Krãek za
spolupráce M. Friedla. Ze zvukového záznamu usly‰í-
me Máj jako melodram Z. Zahradníka. Úãinkuje R. Hru-
‰ínsk˘, J. Charvátová, A. Hájková, D. Sedláãková,
V. Voska. Hraje Stamicovo kvarteto, Z. Zahradník –
klavír,  I. Pokorná – harfa.
26. 4. Oldstars Dvouhra Neveux/Outratov 10. p.
Hra o dvou lidech v jedné hlavû a jednom ãlovûku ve
dvou tûlech. Tragická komedie? Komická tragédie?
Zbabûlost, moc, pomsta… Pfiedstavení pro zasmání
i k zamy‰lení, o tom, co se stane, kdyÏ nám jednoho
dne dojde trpûlivost.
Vstupné: 100, 50 Kã.
28. 4. Divadelní spolek Kuplet – Pfiedmûstské minia-
tury aneb Tuty Fruty – 20:00
Vlastní adaptace literárních pfiíbûhÛ nûmeckého humo-
risty H. Rosendorfera. V ãeské kotlinû dosud nepfielo-
Ïené dílo do jevi‰tní podoby pfievedla Z. Burdová
s podporou celého tvÛrãího kolektivu. Trapné pfiíhody
a ko‰ilaté historky z bavorské vesnice okofienûné smû-
sicí skoãn˘ch melodií uvádíme v ãeské premiéfie.
Hrají, tanãí a zpívají: E. Charvátová, Z. Burdová, Z.Göt-
hová, H. Charvát, J. Burda, O. Petrák, J. Göth, P. Fuãík
a J. Ponocn˘. Vstupné: 100 Kã.
30. 4. Václav Procházka AÏ usly‰í‰ mofie 10. p.
KONCERTY
10. 4. Smyãcové kavrteto ARCO 10. p. – 18:00
Program: J. Haydn, A. Vivaldi, W. A. Mozart, A. Dvofiák.
10. 4. PraÏské jaro ve vûÏi  4. p.
Úãinkují: studenti HAMU v Praze
17. 4.  PraÏské jaro ve vûÏi  4. p.
Úãinkují: studenti HAMU v Praze
24. 4. Mixpopování aneb Písniãkové mixování
Pfiedstavuje se oddûlení populárního zpûvu PraÏské
konzervatofie. Vstupné: 50, 25 Kã.

DùTI
1.  4.  Kopretinka – 15:00
Vstupné: 40 Kã dûti, 50 Kã dospûlí.
9. 4.  O Popelce  15:00, 16:30
Hudebnû dramatické studio mlad˘ch – Divadélko pfii
Národním divadle v Praze. Vlastní pojetí pÛvabné oper-
ní pohádky A. Dvofiáka v podání pfieváÏnû nejmlad‰ích
divadelníãkÛ Studia. Vstupné: 50, 25 Kã.
21. 4. Rusalka 15:00
Hudebnû dramatické studio mlad˘ch – Divadélko pfii
Národním divadle v Praze. Vlastní pojetí pÛvabné oper-
ní pohádky A. Dvofiáka v podání pfieváÏnû nejmlad‰ích
divadelníãkÛ Studia. Vstup: 50, 25 Kã.
O Popelce – 16:360
V¯STAVY
13. 3. – 28. 4. 80 let ãeského Penklubu 2. p.  
Putovní v˘stava.
10.  3. – 10.  4. Touha bez návratu ing. J. Rimpel –
fotografie 4. p. Pocta ing. Jindfiichovi „Hobby“ Rimpe-
lovi ke st˘m narozeninám.
11. 4. – 30. 4. Prodejní fotov˘stava PraÏské vûÏe ze
zemû i nebe 4. patro
Autorská v˘stava J. Podzimka a M. Raudenského.  

V˘stavní program

Po‰tovního muzea
Nové ml˘ny 2, Praha 1-Nové Mûsto

Zdenûk Netopil – Známky a kresby
5. 4.–14. 5. 2006

Po‰tovní pfiíleÏitostná pfiepáÏka:
8. 4. 9:00 - 15:00 hod

Autogramiáda: 8. 4. 9:00–12:00 hod
K v˘stavû je vydána 

1 pfiíleÏitostná  po‰tovní dopisnice

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Koncerty
Slavná i méně známá díla světových 

a českých skladatelů.
Od 1. 4. denně kromě úterý od 18.00.

Mozartův rok v chrámu 
sv. Mikuláše na Malé Straně

1. koncert cyklu 16. 4. 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.

PLACENÁ INZERCE

2. 4. Krvavé kfitiny aneb Drahomíra a její synové – 13:00 â
Lucerna – 20:00 â

3. 4. Carmen O
4. 4. Vladafika závist aneb ZahradníkÛv pes â
5. 4. Tosca O
6. 4. Labutí jezero B
8. 4. Krásn˘ nadhasiã aneb poÏár Nár. div. – 14:00 

Labutí jezero B
9. 4. Cyrano z Bergeracu â

10. 4. Sluha dvou pánÛ â
11. 4. Na‰i furianti – 20:00 â
12. 4. Vladafika závist aneb ZahradníkÛv pes â
13. 4. ¤ecké pa‰ije – 1. premiéra O
14. 4. Rigoletto O
15. 4. ¤ecké pa‰ije – 2. premiéra O
16. 4. Na‰i furianti – 14:00 â

Sluha dvou pánÛ – 19:30 â
17. 4. Requiem O
18. 4. ¤ecké pa‰ije O
19. 4. Lucerna â
20. 4. Cyrano z Bergeracu â
22. 4. ¤ecké pa‰ije O
23. 4. Raymonda – 14:00, 19:00 B
24. 4. Sluha dvou pánÛ â
25. 4. Krvavé kfitiny aneb Drahomíra a její synové â
26. 4. Prodaná nevûsta O
27. 4. Aida O
28. 4. Rusalka O
29. 4. Mozart? Mozart! – 14:00, 19:00 B
30. 4. Requiem O
STAVOVSKÉ DIVADLO 

2. 4. Úklady a láska – 14:00 â
·ípková RÛÏenka – 19:30 B

3. 4. Lakomec â
4. 4. Mozartissimo – To nejlep‰í z Mozart. oper –17:00 K

Du‰e – krajina ‰irá â
5. 4. ·kola pomluv â
6. 4. Pygmalión â
7. 4. Richard III. â
8. 4. Kouzelná flétna – 13:00 O

Don Pasquale O
9. 4. Lakomec – 13:00 â

Romeo a Julie – 19:30 â
11. 4. Figarova svatba O
12. 4. Du‰e – krajina ‰irá â
13. 4. Pygmalión â
14. 4. Velikonoãní koncert K
15. 4. Richard III. â
16. 4. Rodinné album – 14:00, 19:00 B
19. 4. Kouzelná flétna O
20. 4. Mozartissimo – To nejlep‰í z Mozart. oper –17:00 K
20. 4. Romeo a Julie â
21. 4. Richard III. â
22. 4. ·kola pomluv – 13:00 â

Úklady a láska â
23. 4. Don Pasquale – 14:00, 19:00 O
25. 4. Baletománie B
26. 4. Baletománie B
29. 4. Richard III. â
DIVADLO KOLOWRAT

2. 4. V‰ak svûtla nechte plát... – Benefice J. Kaãera 
4. 4. Na ústupu â
5. 4. âerné mléko â
6. 4. Josef a Marie – 1. premiéra â
7. 4. Josef a Marie – 2. premiéra â

10. 4. Virginia â
11. 4. Nebyl jen Hamlet – Benefice R. Lukavského â
12. 4. Na ústupu â
13. 4. Josef a Marie â
14. 4. Tracollo e Livietta O
19. 4. Na ústupu â
20. 4. Virginia â
21. 4. Prospan˘ Ïivot – Benefice Luby Skofiepové â
22. 4. âerné mléko – 14:00 â
24. 4. Josef a Marie â
25. 4. V‰ak svûtla nechte plát... – Benefice J. Kaãera â
26. 4. âerné mléko â
28. 4. Virginia â

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

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

SEMESTRÁLNÍ KURZY
■  A, N, F, It, ·p, R, Chr, Sr, Jp, ân, Ar,

Hb, ·v, Nr a dal‰í. 

■  Konverzaãní kurzy se zahr. lektory
■  Kurzy s obchod. zamûfiením
■ Pfiípravné kurzy na KET, PET, FCE,

CAE, ZD atd. nabízí

LINGUA SANDY 

Samcova 1, Praha 1 (pokraã. Biskupské ul.)
Po aÏ ât 10-18, Pá 10-17,

www.lingua-sandy.cz
T.: 724 753 225, 602 234 674, 224 816 269-70

Je‰tû do poloviny 18. století byla v tûchto
místech rasovna, proto se tu fiíkávalo na
Rasovû vr‰ku. Odpradávna se zde nachá-
zela hlína na v˘robu cihel a stfie‰ních ta-
‰ek. V r. 1780 zdej‰í pozemek s obytn˘m
domem, na jehoÏ místû pÛvodnû stávaly tfii
samostatné drobné domky, koupil ing.
Franti‰ek Antonín Leonard Herget, profesor
inÏen˘rsk˘ch vûd na Stavovské inÏen˘rské
‰kole v Praze. Jako stavební podnikatel se
navíc uplatnil pfii úpravû fiady praÏsk˘ch ob-
jektÛ, mj. opravoval KarlÛv most po velké
povodni v r. 1784. U Vltavy vybudoval na
svou dobu moderní cihelnu, jejíÏ provozní
budovy byly hotovy jiÏ v r. 1781. Kfiídlo pfii
fiece s mansardovou stfiechou si dodnes
zachovalo pÛvodní vzhled. Prof. Herget si-
ce jiÏ v roce 1787 prodal cihelnu nov˘m
majitelÛm – Josefu Zobelovi a Franti‰ku
Schmidtovi, pozdûji ji zdûdila Zobelova
dcera Vilemína a ta se provdala za dr. Anto-
nína Hergeta, takÏe se cihelna zase vrátila
do pÛvodní rodiny. Památkovû chránûn˘
objekt v‰ak, zvlá‰tû v 60. a 70. letech 
20. století, velmi zchátral a stal se ostudou

Malé Strany. V r. 1990 byla b˘valá cihelna
pronajata soukromému majiteli, kter˘ plá-
noval na vltavském bfiehu megalomansk˘
projekt hotelu, coÏ na‰tûstí nena‰lo podpo-

ru, ale nájem pokraãoval a nedostateãná
ochrana objektu zpÛsobila, Ïe v nûm v roce
1995 byl dûtmi zaloÏen poÏár, kter˘ zniãil
pÛvodní barokní krov. Mûstská ãást
Praha 1 jako vlastník objektu provizornû
odstranila následky poÏáru a v r. 1999 se
nov˘m nájemcem stala spoleãnost COPA
GROUP Praha, která jako jedin˘ investor

Toulky za pamûtihodnostmi Prahy 1 – Hergetova cihelna
Tentokrát vám nabízíme typ pro zajímavé zastavení pfii jarní procházce Malou Stra-
nou. Objekt, o kterém vám budeme vyprávût, je jedním z nejlépe situovan˘ch v Pra-
ze a je neodmyslitelnou souãástí panoramatu na levém bfiehu Vltavy. Dovíte se o his-
torii i souãasnosti b˘valé Hergetovy cihelny, která je dostupná z ulice
U LuÏického semináfie nebo z Cihelné.

Pokraãování na stranû 8

Foto J. Sládeãek
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Pokladna v prÛchodu z Celetné do ·tupartské,
po – pá 10–19:30 h, so – ne 14–19:00 h,

v pfiípadû pozdûj‰ích pfiedstavení do jejich zaãátku,
rezervace: 222 326 843, 608 327 107, 

rezervace@divadlovceletne.cz, www.divadlovceletne.cz.

DDIVADLO V  CELETNÉVodiãkova 28, Praha 1
Pokladna: ☎ 224 215 943
po – so 11:00–19:00 

ne 13:00–19:00 
divadlo.abc@ecn.cz,
www.divadloabc.cz.

6. 4. Kabaret 
Prévert-Bulis 

9. 4. Standa má 
problém etc. 

11. 4. Ma‰karáda 
– 11:00

11. 4. Standa má 
problém etc. 

12. 4. Ma‰karáda
– premiéra

13. 4. Ma‰karáda 
17. 4. Záfiící noc 
18. 4. Garderobiér 
19. 4. Lháfi 
20. 4. Hrdina západu 
21. 4. Ma‰karáda 

22. 4. ¤eknûte to m˘mu
psovi – host

24. 4. Je‰tû Ïiju s vû‰á-
kem, ãepicí 
a plácaãkou 

25. 4. Bûsi 
26. 4. Divoká kachna 
27. 4. Epochální v˘let

pana Brouãka 
do XV. stol.

28. 4. Soudné sestry 
29. 4. My‰ka z bfií‰ka 

– 14:00
30. 4. Tatínek není 

k zahození 
– 14:00

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

Dlouhá tfiída 39, 110 00 Praha 1
Pokladna: po – pá 9:00–19:00,
221 778 629, www.divadlovdlouhe.cz

Vodiãkova 6, Praha 1
222 231 351, fax: 222 232 530
pokladna@minor.cz, www.minor.cz
Pokladna: po – pá 10:00–13:30 a 14:30–20 hod.,

so – ne 11:00–18:00 hod.
2. 4. Lovci mamutÛ 
4. 4. Rozesnûno, Damúza – malá scéna – 19:30
6. 4. Klapzubova jedenáctka – 18:00
7. 4. Klapzubova jedenáctka – 18:00
8. 4. Snûhurka 
9. 4. âtyfilístek! 

O Malence 
13. 4. Snûhurka – 18:00
14. 4. Snûhurka – 18:00
15. 4. Jak Mafienka a BoÏenka koukaly 

– malá scéna 
16. 4. Jak Mafienka a BoÏenka koukaly 

– malá scéna 
18. 4. Dûvãátko s mozkem, Malé Vinohradské

divadlo – malá scéna – 19:30
20. 4. Vinnetou – 18:00
21. 4. Snûhurka – 18:00
22. 4. Oráã a obfii, divadlo ëivadlo – malá scéna 
23. 4. Jak Mafienka a BoÏenka koukaly 

– malá scéna 
27. 4. ¤ekni, Ïe mû miluje‰, studenti ‰panûlské

filologie UK, Praha – 20:00
29. 4. Bruncvík – malá scéna – vefi. gen. 
30. 4. Bruncvík – malá scéna – premiéra – 18:00

Pfiedstavení zaãínají v 15:00, není-li uvedeno jinak.

2. 4. Sicilské ne‰pory 
4. 4. Madama Butterfly 
6. 4. Sen noci 

svatojánské 
7. 4. Lucia 

di Lammermoor 
8. 4. Tosca 
9. 4. Carmen 

10. 4. Sen noci 
svatojánské 

11. 4. Sicilské ne‰pory 
12. 4. Piková dáma 
13. 4. Lazebník 

sevillsk˘ 
14. 4. Carmen 
15. 4. Nabucco 
16. 4. Kouzelná flétna 

17. 4. Popelka – 14:00
18. 4. Rusalka 
19. 4. Lucia 

di Lammermoor
20. 4. Dáma s kaméliemi 

– balet
21. 4. Nabucco 
22. 4. La Traviata 
23. 4. Rusalka – 16:00
25. 4. Lazebník 

sevillsk˘ 
26. 4. Kouzelná flétna 
27. 4. Sicilské ne‰pory 
28. 4. Tosca
29. 4. Rigoletto 
30. 4. La Traviata 

– 14:00 a 19:00

KA·PAR
9. 4. Richard III. 

10. 4. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi 
11. 4. Richard III. 
12. 4. Hamlet 
13. 4. Krysafi 
14. 4. Námûstíãko 
19. 4. Helverova noc 
20. 4. Norway.today 
21. 4. RÛÏe pro Algernon – 18:00

Krása a pÛvab perverzit – 22:00
22. 4. Richard III. 
26. 4. Lofter (MuÏ, kter˘ se smûje) – Ka‰parÛv

dárek 
27. 4. Mrzák Inishmaansk˘ 
29. 4. Draci noci – vefi. zkou‰ka 
30. 4. Draci noci – vefi. zkou‰ka 

CD 2002
3. 4. Prokletí rodu BaskervillÛ 
5. 4. V zajetí filmu – 20:00
7. 4. Lékafiem proti své vÛli – 18:00

16. 4. Tfii mu‰ket˘fii 
18. 4. Lékafiem proti své vÛli 
28. 4. Prokletí rodu BaskervillÛ 

VESELÉ SKOKY
2. 4. Na hlavu! 
4. 4. Ve stanici nelze 
8. 4. Ve stanici nelze – 16:00

25. 4. Na hlavu!

·VANDOVO DIVADLO
·tefánikova 57, Praha 5
info@svandovodivadlo.cz
Rezervace a pfiedprodej 
257 318 666 (od 14:00), 
257 321 334, 257 324 219, 
724 143 799 (formou SMS),
pokladna@svandovodivadlo.cz 
nebo www.svandovodivadlo.cz 
☛ NOVù – ON-LINE REZERVACE – NOVù
Pokladna dennû od 14:00 do 19:00 hod.

☛

3. a 4. 4. SenAnderSen 
7. 4. Hop ·idyridy aneb Party na koleãkách 
10. a 11. 4. Nickname 
12. a 14. 4. Chat 
13. a 14. 4. Christian Fennesz (AT), Philip Jeck

(UK) – 19:30 
19. a 20. 4. SKUTR a RosÈa Novák – 8 – polib

prdel kosÛm 
21. 4. Divadlo Vizita – Dubnov˘ nov˘ dub 
22. 4. Divadlo Vizita – Pozemsk˘ den 
23. a 24. 4. Dan Bárta a Illustratosphere 
25. a 26. 4. Bernando Montet – O. More 
27. a 28. 4. Teatr Witkiewicza – Julian Tuwim:

Ples v opefie 

Na Pofiíãí 26, Praha 1
Pokladna: po – pá 10–18 hod. 
a 2 hodiny pfied zaãátkem 
pfiedstavení. Rezervace 
(nutno vyzvednout nejpozdûji 
den pfiedem) na tel. 221 716 333.

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

Semafor spol. s r. o. Dejvická 27, Praha 6, 160 00
224 266 141,www.semafor.cz, pfiedprodej 

a rezervace vstupenek: 233 901 390,
vstupenky@semafor.cz, pokladna otevfiena: 

po – pá od 13.00–19.00, so od 14.00.

3. 4. V‰echnopárty pofiad K. ·ípa
4. 4. Zaãalo to akordem
5. 4. ...nikoho nezabije
6. 4. V‰echnopárty pofiad K. ·ípa
8. 4. Jako kdyÏ tiskne     

10. 4. V‰echnopárty pofiad K. ·ípa
12. 4. Zaãalo to akordem
13. 4. Pension Rosamunda
14. 4. Patero dÛvodÛ pro voo doo
18. 4. Zavíráme, pojìte dál!
19. 4. V‰echnopárty pofiad K.·ípa
20. 4. Jako kdyÏ tiskne
22. 4. Pension Rosamunda – 16.00
23. 4. Z. Stirská & Gospel Time Party
24. 4. Vãera nedûle byla – E.Pilarová
25. 4. V‰echnopárty pofiad K. ·ípa
26. 4. Îivot je náhoda v obno‰en˘ vestû
27. 4. Îivot je náhoda v obno‰en˘ vestû
29. 4. Îivot je náhoda v obno‰en˘ vestû

divadlo minor

Pokladna dennû: 10:00-18:00, ve dnech, kdy je
uvádûno veãerní pfiedstavení, do 20:00.
Rezervace – pokladna tel.: 296 245 311

e-mail:pokladna@kalich.cz
Hromadné objednávky: tel.: 296 245 307, 

fax: 296 245 308, e-mail: objednavky@kalich.cz
www.divadlokalich.cz

Kfiesomyslova 625, Praha 4
Pokladna po – pá 10–19:30 h, 
so 14–19:30 h, 241 404 040. 
tel.:/fax: 261 215 721, 
fidlovacka@fidlovacka.cz, 
www.fidlovacka.cz.

1. 4. Blboun – 15:00
3. 4. Divotvorn˘ hrnec 
4. 4. A je to v pytli! 
5. 4. Funny Girl – 19:30
6. 4. Julie, ty jsi kouzelná! 
7. 4. Jacobowski a plukovník 
8. 4. A je to v pytli! – 15:00
9. 4. LoupeÏník – 15:00

10. 4. LoupeÏník – 10:00
Komická potence aneb Nûco v ní je 

11. 4. Horoskop pro Rudolfa II. – 10:00, 19:30
12. 4. LoupeÏník – 10:00

Funny Girl 
13. 4. Poprask na lagunû 
14. 4. Jacobowski a plukovník 
15. 4. Blboun – 15:00
18. 4. Julie, ty jsi kouzelná! 
19. 4. Habaìúra 
20. 4. Podivná paní S. 
21. 4. Paní S. v rozpacích 
22. 4. Malované na skle – 15:00
24. 4. Malované na skle – 10:00

Harvey a já 
25. 4. A je to v pytli! 
26. 4. Balada pro banditu – 19:30
27. 4. Balada pro banditu – 10:00

Komická potence aneb Nûco v ní je 
28. 4. Habaìúra 
29. 4. Divotvorn˘ hrnec – 15:00
Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

KOMORNÍ FIDLOVAâKA – Boleslavova 13, 
Praha 4, 140 00. Informace a hromadné objednávky: 
obchodní oddûlení tel./fax: 261 215 721, tel.: 241 409 346,

e-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz, 
http//www.fidlovacka.cz

4. 4. Mot˘li 
6. 4. Miluju tû, ale…
9. 4. Obchodník s de‰tûm 

11. 4. MÛj bájeãn˘ rozvod
12. 4. Miluju tû, ale…
14. 4. Miluju tû, ale…
22. 4. Obchodník s de‰tûm
25. 4. Mot˘li
26. 4. MÛj bájeãn˘ rozvod
28. 4. Mot˘li
29. 4. Obchodník s de‰tûm

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1, 
Praha 1 – Staré Město 

Divadlo tel./fax 224 828 081,
pokladna: po – pá 14–19 hod., tel. 224 828 082.
vstupenky@divadloungelt.cz
3. 4. Mathilda 
7. 4. Zastavte se

u nás... hosté 
J. Lábus a Prof.
MUDr. V. Bene‰,
DrSc.

10. 4. Perla 
Hollywoodu a já  

11. 4. Perla 
Hollywoodu a já  

12. 4. Na ocet 
13. 4. TrÛn 

milosrdenství  
14. 4. Na ocet  
17. 4. Já jsem já 

18. 4. Na ocet  
19. 4. Mathilda  
20. 4. Mathilda  
21. 4. Vítej, lásko 
22. 4. Smlouva 
23. 4. Láska 

a porozumûní 
24. 4. Play Strindberg 
25. 4. Na ocet  
26. 4. TrÛn 

milosrdenství  
27. 4. Hra o manÏelství 
28. 4. ¤idiã paní Daisy 
29. 4. Casanova 
30. 4. Sylvie

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

Ve Smeãkách 26, Praha 1, 
pokladna: 296 222 123.

On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz
3. 4. Impresário 

ze Smyrny
4. 4. Pan Pol‰táfi 

– není vhodné pro dûti
5. 4. Dámsk˘ krejãí
6. 4. Deskov˘ statek      
7. 4. Dámsk˘ krejãí
8. 4. Maska a tváfi 

11. 4. Rodinná slavnost
13. 4. Pan Pol‰táfi 
– není vhodné pro dûti
14. 4. Pan Pol‰táfi 
– není vhodné pro dûti
15. 4. Impresário 

ze Smyrny
17. 4. Sexuální perverze

v Chicagu
18. 4. Nebezpeãné

vztahy

19. 4. Sex noci 
svatojánské

20. 4. Osifiel˘ západ
21. 4. Nebezpeãné

vztahy
22. 4. Sexuální perverze

v Chicagu
23. 4. âk uvádí: 

Poprask 
na lagunû

24. 4. Osifiel˘ západ
25. 4. Maska a tváfi
26. 4. Portugálie 
27. 4. Nebezpeãné

vztahy
28. 4. Portugálie 
29. 4. Impresário 

ze Smyrny

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

Besední 3, Praha 1
www.napradle.cz
Rezervace vstupenek 
257 320 421
pokladna@napradle.cz

2. 4. Obchodník s de‰tûm – 16:30
5. 4. Elling a Kjell Bjarne 
6. 4. Sleeping around 
7. 4. … I MOT¯LI JSOU VOLNÍ 
8. 4. Dva na houpaãcce 
9. 4. Dva na houpaãcce 

10. 4. Kráska z Leenane 
11. 4. Shpil zhe mir a lidele in yidish 
12. 4. Sebevrah 
13. 4. Návrat pana Leguena 

aneb Víkend ve v˘tahu 
15. 4. Revoluce v Divadle Na Prádle – 20:00
18. 4. Sebevrah 
19. 4. Slaná voda 
20. 4. Bílé noci 
21. 4. Étaín 
22. 4. âarostfied a ãerná paní – 14:00
22. 4. Étaín 
22. 4. Mississippi blues ben – kavárna
23. 4. Morgenstern a Veãernice – 14:00
24. 4. Obchodník s de‰tûm 
25. 4. Dva na houpaãcce 
26. 4. Wise 
26. 4. Étaín – 14:00
27. 4. … I MOT¯LI JSOU VOLNÍ 
28. 4. Stalo se v zoo 
GALERIE:
Stfiední umûleckoprÛmyslová ‰kola Ostrava 
– studentské práce. 

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

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

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

Wilsonova 4, 110 00 Praha 1 www.opera.cz

Pokladna: tel. 224 227 266

Václavské nám. 38 (pasáÏ Rokoko), pokladna:
po–pá 11:00–19:00, so 14:00–19:00, ne 1 hodinu pfied
pfiedstavením;  224 217 113, www.rokoko.cz.

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

Pokladna: 14–20 hod. 
(so a ne 2 hod. pfied zaãátkem pfiedstavení) 

Rezervace vstupenek: 222 868 868, 
fax: 222 868 870, marketing@nazabradli.cz

www.nazabradli.cz.

STUDIO DAMÚZA – ELIADOVA KNIHOVNA
2. 4. Dlouh˘,·irok˘,Bystrozrak˘–pohádka–15:00

Li‰ka Bystrou‰ka – 21:00
4. 4. 2 bratfii – 21:00
9. 4. Pohádka o jednom malém jeÏkovi – 15:00

10. 4. Na mûsíãním srpku – 21:00
13. 4. Milenec – Divadlo AHA! – 20:00
23. 4. 2 bratfii – 20:00
25. 4. VernisáÏ 

Matka – 21:00
30. 4. Jako hlad a Somálec – 20:00

2. 4. Prohlídka divadla
pro dûti – 13:30
Námi zaváté 

3. 4. Platonov 
je darebák! 

4. 4. PUSH UP 1-3 
5. 4. Pod modr˘m 

nebem 
7. 4. Etty Hillesum 
9. 4. Nám mÛÏete vûfiit

– premiéra
10. 4. Poslední 

pomazánka 
11. 4. Námûstí HrdinÛ 
12. 4. Z cizoty 
13. 4. Purpurov˘ ostrov

– Pfií‰erné dûti

17. 4. Perfect Days 
18. 4. Pan Kolpert 
19. 4. Nám mÛÏete vûfiit
20. 4. Pod modr˘m 

nebem 
22. 4. Gazdina roba 
24. 4. Gazdina roba 

– 11:00
Platonov 
je darebák! 

26. 4. Platonov 
je darebák! 

27. 4. Nám mÛÏete vûfiit 
28. 4. Str˘ãek VáÀa 
29. 4. Etty Hillesum 

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

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

Jungmannova 9
110 00 Praha 1 

04/06

3. 4. Pfiíli‰ poãestná Ïena 
5. 4. Poprask na lagunû 
6. 4. Arthurovo Bolero – 1. vefi. gen. – 11:00
6. 4. Charleyova teta 
7. 4. Arthurovo Bolero – 2. vefi. gen. – 11:00
8. 4. Arthurovo Bolero – premiéra (zadáno)

10. 4. Arthurovo Bolero 
13. 4. Tfii muÏi ve ãlunu a pes 
14. 4. Ideální manÏel 
15. 4. Jezinky bezinky – 17:00 
17. 4. Jak je dÛleÏité míti Filipa 
18. 4. Tfiikrát Ïivot 
20. 4. Sestup OrfeÛv 
21. 4. Arthurovo Bolero 
22. 4. Cizinec 
24. 4. Únos Sabinek 
25. 4. Îena v bílém – derniéra 
26. 4. Do hrobky taneãním krokem 
27. 4. Tfii muÏi ve ãlunu a pes 
28. 4. Poprask na lagunû 
29. 4. Pfiíli‰ poãestná Ïena – 17:00 
30. 4. Vûra Martinová – koncert Country radia
ÁBÍâKO – malá scéna
15. 4. ÚÏasná svatba – 14:00 a 20:30 
22. 4. Zmatení jazykÛ – 14:00 
29. 4. Lorna a Ted – 14:00 a 20:30

THE DIVADLO / âTI
TO DIVADLO
8. 4. Star Trek – 20:30

DIVADLO LETÍ
6. 4. BÛh je DJ 

24. 4. BÛh je DJ – 19:00

SPOLEâNOST
DR. KRÁSY
23. 4. Besídka Dr. Krá-

sy a jeho hostÛ 

SERPENS
2. 4. Brouãek – 15:00

DIVADLO KÁMEN
7. 4. Karkulka – 22:00

DIVADLO 
JEDNOHO EDY
9. 4. Jak sloni k chobo-

tu pfii‰li & O nepo-
fiádném kfieãkovi 
– 15:00

LYRA PRAGENSIS
Divadlo INSPIRACE, Scénick˘ ateliér 

HAMU-Lichten‰tejnsk˘ palác, Malostranské nám. 13,
Praha 1. Pfiedprodej vstupenek: ACADEMIA, Národní 7,
Praha 1, 224 240 547, po-pá 9:00–19:00, so 10:00–18:00. 

Prodejna VIA MUSICA, Lichten‰tejnsk˘ palác, 
Malostranské nám. 13, Praha 1, 257 535 568, 

dennû 10:30-12:30 a 13:00-19:30 a hodinu pfied pfied-
stavením. Informace: tel. 261 220 516, 602 683 500,

777 877 574, cizkova@lyrapragensis.cz,
tetourova@lyrapragensis.cz, www.lyrapragensis.cz

Divadlo Inspirace, scénick˘ ateliér HAMU, 
Malostranské nám. 13, Praha 1:
4. 4. Drah˘ Diego – Po Fridû Kahlo pfiichází na jevi‰tû
Lyry Pragensis opût jedna z osudov˘ch Ïen mexické-
ho malífie Diega Rivery!
6. 4. Frida K. – Z. Jandová ve strhujícím pfiíbûhu me-
xické malífiky Fridy Kahlo, známé u nás také z filmu
Frida. 
11. 4. ·imon – Jedineãná herecká pfiíleÏitost pro
R. Pellara v pfiíbûhu restaurátora nábytku ·imona,
vûãného optimisty, kter˘ se rozhodne zachránit ne-
mocného vnouãka Ofira.
19. 4. JeÏkovy Vwoãi – Pofiad J. M. Raka, kter˘ hraje
JeÏkovy písniãky a vypravuje málo známé okolnosti
a pfiíbûhy ze skladatelova Ïivota.
20. 4. ·anson pro Krist˘nu + 2 – L. Frej, K. Frejová
a D. Dobiá‰ zpívají, recitují a hrají texty.
25. 4. Drah˘ Diego 
26. 4. Krása z Moulin Rouge – J. Potmû‰il v hlavní
roli smutného i veselého pfiíbûhu z konce Ïivota fran-
couzského malífie 19. století H. T. Lautreca. 
27. 4. Frida K.
Sál Akademie vûd âR, Národní 3, Praha 1
10. 4. Hosté Ivany Tetourové – Jifií ·tûpniãka

Zaãátky pfiedstavení v 19:00, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO U VAL·Ò
Filmová a divadelní pfiedstavení, koncerty, besedy.
Vstupenky dennû (kromû víkendÛ) v recepci Domu
Portus, od 8 do 15.30 a pfied pfiedstavením, v pro-
dejnách VIA MUSICA – Starom. nám. 14, tel. 224
826 440, Malostranské nám. 13, tel. 257 535 568
a na www.zivot90.cz. Tel. 222 333 555. Ceny vstupe-
nek od 30 do 100 Kã. Vstup do divadla z ulice Betlém-
ská 5, Praha 1
4. 4. KaÏd˘ ãlovûk by mûl v sobû nosit 

rozkvetlou louku – 17:00
6. 4. Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ – 17:00

11. 4. Vltava u Vltavy – 16:00
12. 4. Stará bába tanãí – 17:00
13. 4. Láska je láska – 17:00
18. 4. „Drahá mamo…my darling…“ – 17:00
20. 4. Benefice O. Brouska – 17:00
24. 4. Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ  – 17:00
26. 4. Stará bába tanãí – 17:00
27. 4. Legendy ãeské opery – J. Horáãek – 16:00

Zaãátky pfiedstavení v 17:00, není-li uvedeno jinak.

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

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

3. 4. Pln˘ kapsy ‰utrÛ 
4. 4. Kabaret Rokoko 
5. 4. Bratfii lví srdce – 10:00
6. 4. Don Juan 
7. 4. Oddací list 
8. 4. Má vlast 
9. 4. Trio – koncert – 20:30

10. 4. Oresteia I – Agamemnón 
11. 4. Má vlast 
12. 4. Rychlé ‰ípy 2 – Snûhová mise – 10:00
13. 4. Oresteia II – Úlitba mrtvému – 11:00

Oresteia I
14. 4. Má vlast – 19:30
18. 4. Libertin 
19. 4. Ústa Micka Jaggera 

– První uvedení v divadle Rokoko 
20. 4. Rychlé ‰ípy 2 – Snûhová mise 
21. 4. Má vlast 
22. 4. Má vlast 
24. 4. Pln˘ kapsy ‰utrÛ 
25. 4. Písniãky letem svûtem – Dûtská Opera

Praha 
– 18:00

26. 4. Blasted – derniéra 
28. 4. Ústa Micka Jaggera

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

2.,3. 4. Bez pfiedsudkÛ 
4. 4. Natûraã 
5., 18. 4. Co jinde neusly‰íte
6, 7., 8., 20., 21., 22., 27. 4. Tajemství – 19:00
8., 22. 4. Tajemství –  14:00 
9., 10. 4. Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláz-
novství 
11. 4. Baronky 
19. 4. GASP
23., 24. 4. Nahniliãko 
25. 4. Jako jedna rodina 

2. 4. Otevfiené manÏelství – Studio DVA – 16:00
Kdo se bojí Wirginie Woolfové 
– Studio DVA – 19:30

3. 4. Îebrácká opera – 11:00, 19:00
4. 4. Madame Melville – Studio DVA
5. 4. Zabiják Joe 
6. 4. Den otevfien˘ch dvefií

Tartuffe 
7. 4. Poruãík z Inishmoru 
8. 4. ·kola pro Ïeny 
9. 4. SCLAVI – Emigrantova píseÀ – 20:30

10. 4. Duch – dech – spoãinutí – PKF – 19:30
12. 4. Îeny mezi nebem a zemí – Studio DVA
17. 4. Odjezdy vlakÛ – Studio DVA
18. 4. Br˘le Eltona Johna 
19. 4. Otevfiené manÏelství – Studio DVA
20. 4. Poruãík z Inishmoru 
21. 4. Zabiják Joe 
22. 4. Br˘le Eltona Johna 
23. 4. Nov˘ Ïivot – Opra‰ovaãka 

– Slov. komorní divadlo Martin
24. 4. Îebrácká opera 
25. 4. Tara-Fuki – koncert – 20:00
26. 4. Sen noci svatojánské 
27. 4. Poruãík z Inishmoru 
28. 4. Tartuffe – 11:00, 19:00
29. 4. ·kola pro Ïeny 
30. 4. Absolvent – 15:00,19:00
STUDIO
2. 4. Tibet – Buchty a loutky – premiéra
3. 4. Tibet – Buchty a loutky y
4. 4. Kale – kfiest CD – 21:00
5. 4. Znalci 
6. 4. Den otevfien˘ch dvefií
7. 4. Láhev je prázdná, zÛstalo jen tro‰ínku na

dnû – Div. U stolu
8. 4. Chtûl bych svítit lidstvu dál – DDS – 17:00
9. 4. Benefiãní koncert – DDS – 17:00

10. 4. Slepice 
11. 4. Kláfiiny vztahy 
12. 4. Tibet – Buchty a loutky
13. 4. Tibet – Buchty a loutky
18. 4. Tibet – Buchty a loutky
19. 4. Vojcek – DER ROMANTIKER 
20. 4. Jifií Lábus – Scénick˘ rozhovor
21. 4. Znalci 
22. 4. Slepice
23. 4. Kráska a zvífie – DDS – 15:00
24. 4. Tibet – Buchty a loutky
25. 4. Kláfiiny vztahy 
26. 4. Podzimní sonáta 
29. 4. Slepice 
30. 4. âarodûjnice – Buchty a loutky – 15:00, 17:00
Divadelní kavárna
6. 4. Proã je noc ãerná – Rittstein, ·lapetová 

– 17:30
Prohlídky divadla
11. 4. 17:00 – 18:00 hod. 
21. 4. 16:30 – 17:30 hod.

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

(po–pá 15–19 h.). 
âinnost souboru je podporována hl. m. Prahou.

www.volny.cz/minaret, minaret@volny.cz 
Reduta (Praha 1, Národní 20) – 15:00
9. 4. Kominíkovo ‰tûstí – spojeno s pfiedveliko-

noãní dílnou (v˘robou drobn˘ch ozdob) 
22. 4. Skfiítci v údolí
29. 4. Stra‰idla v âechách – oslava svátku 

ãarodûjnic a stra‰idel
Divadlo U HasiãÛ (Praha 2, ¤ímská 45) – 9:30
5. 4. Tfii veselá prasátka

Kulturní centrum Zahrada 
(Praha 11, Malenická 1784) – 15:00
8. 4. Skfiítci v údolí 

Stra‰nické divadlo Solidarita 
(Praha 10, Solidarity 1986/53) – 10:00
27. 4. Stvofiení svûta 
Divadelní studio Divadla Minaret – kurzy herecké v˘-
chovy (vedené herci Divadla Minaret). Lekce se kona-
jí kaÏdé pondûlí v 15:30 v Gymnáziu Nad ·tolou (Pra-
ha 7, Nad ·tolou 1, uã. 008). BliÏ‰í informace na tel.
235 355 500. 

Café teatr âerná labuÈ, 
Praha 1, Na Pofiíãí 25
www.cernalabut.cz, 
cernalabut@cernalabut.cz 
rezervace a prodej 

vstupenek v kavárnû, 8. p. (po-pá 11-18:00),
tel./ fax: 222 827 827, teatr@cernalabut.cz.
Zaãát. pfiedst. 20:00, vstup do kavárny 19:30.

6. 4. Monology vagíny – E. Ensler 
Hrají: D. Bláhová, A. Polívková, M. Sajlerová 
12. 4. RÛÏov˘ ‰ampaÀsk˘ – Clare McIntyre
Hrají: M. Issová, A. Kaãerová, M. Randová a dal‰í.
13. 4. Rusk˘ salon – I. Burceva aj. Klapka
zpûv, N. Schoner piáno, A. Schonert housle. 
18. 4. Monology vagíny – Eve Ensler. 
Hrají: D. Bláhová, A. Polívková, M. Sajlerová 
24. 4. Lidsk˘ hlas – Jean Cocteau hraje Z. By-
dÏovská.
25. 4. RÛÏov˘ ‰ampaÀsk˘ 

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

Národní tfiída 4, Praha 1, pokladna: 224 931 482
www.laterna.cz, info@laterna.cz

2. 4. Graffiti 
3.,4.,5.,6.,7.,8.,19.,20.,21.,22.4.Kouzel-
n˘ cirkus 
8., 22. 4. Kouzeln˘ cirkus – 17:00 
9. 4. Studio Oáza – Vzpomínky – 15:30 
10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,18.4.Casanova
15.4. Casanova – 17:00
24., 25., 26., 27., 28., 29.4. Rendez-vous 
29.4. Rendes-vous – 17:00

AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1,  221 111 086

disk@divadlodisk.cz   www.divadlodisk.cz
3., 10., 22. 4. âlovûãe, zkus to! 
6. 4. Západní pfiístav 
7., 8, 14., 18.,  4. Království 
9., 23., 30. 4. Orestes 
11., 24. 4. Terorismus 
12. 4. LES – mezinárodní scénografick˘ projekt
13., 19., 25. 4. Andûl pfiichází do Babylónu 
17. 4. Jubileum zborcené pátefie 
20., 27. 4. Sonáta duchÛ 
21. 4. Jubileum zborcené pátefie 
26. 4. Andûl pfiichází do Babylónu
28. 4. Îivot je sen! 
29. 4. Zazie v metru
STUDIO ¤ETÍZEK – malá scéna DAMU, 
vstup z foyer DISKu viz www.divadlodisk.cz
6. 4. Písniãky s lidojedem – 19:00

20. 4. Noc literatury – pofiádají âeská centra 
– 18:00

25. 4. Vy tomu vûfiíte? aneb Don Quijote de la
Mancha 

27. 4. Stanice – 19:00
28. 4. Písniãky s lidojedem – 19:00

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

Divadlo METRO
Národní 25, Praha 1
Pokladna: po–so 16:00–20:00
221 085 201, 221 085 276
fax: 221 085 287
divadlometro@divadlometro.cz
www.divadlometro.cz.
3. 4. Politické 

hara‰ení
5. 4. Tanec mezi vejci
8. 4. Zkrocení aneb

Shakespeare to
psal pro mlad‰í 
– 16:00

9. 4. Monsieur 
Amédée aneb Ty
vraÏdy uÏ staãí,
drahou‰ku!

10. 4. Milovat k smrti
18. 4. Politické 

hara‰ení
22. 4. Oskar – 15:00

DùTEM
20. 4. Malování na tmu

– 9:30

Pfiedstavení 
zaãínají v 19:00, 

není-li uvedeno jinak.

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

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

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

Pavla VaÀková
obrazy, grafika, keramika

•
Jifií Vanûk

sochy

6. 4. – 30. 4. 2006

VernisáÏ se koná 20. 4. 2006 v 18:00 hodin
souãasnû s literární akcí âeského centra.

Otevfieno Po-Pá 10:00 – 18:00

Galerie Oliva, Jilská 7
Praha 1-Staré Mûsto

Vás srdeãnû zve na v˘stavu

LABYRINT
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◆ NA PÁ R ¤ Á D C Í C H◆
HUDBA V RUDOLFINU
âeská filharmonie zahraje 6. a 7. 4.
pod taktovkou Pinchase Steinberga

a s houslistou Kubou Jakowitzem Houslov˘
koncert A moll op. 82 A. Glazunova. Dále za-
zní hudba Prokofjeva a âajkovského, která
je rovnûÏ na programu odpoledního koncer-
tu 8. 4. Zdenûk Mácal uvede 13. a 14. 4.
Mahlerovu Symfonii ã. 10, Foerstrovu Stabat
mater a Straussova Zarathustru, spoluúãin-
kuje PraÏsk˘ filharmonick˘ sbor. Helmuth
Rilling diriguje 20. a 21. 4. Mendelssohnovo
oratorium Eliá‰, Serge Baudo fiídí 27. a 28. 4.
koncert ze skladeb R. Strausse a A. Rousse-
la. Symfonick˘ orchestr âeského rozhlasu
úãinkuje 25. 4. s dirigentem Petrem Vron-
sk˘m a houslistou Martinem Válkem. Na pro-
gramu je pfiedehra k Mozartovû opefie Titus,
SibeliÛv Houslov˘ koncert D moll op. 47
a Symfonie ã. 1 B. MartinÛ. Vefiejná generál-
ní zkou‰ka zaãíná ve 14 hodin.

NOVINKY V NÁRODNÍM MUZEU
Pfii pfiíleÏitosti 60. v˘roãí zaloÏení
UNICEF obdrÏelo NM dûkovn˘ cer-

tifikát za pomoc dûtem. Náprstkovo muzeum
otevírá 6. 4. v˘stavu Egyptolog Franti‰ek Le-
xa, v Lobkovickém paláci je stálá expozice
uzavfiena, 8. 4. zaãíná v˘stava Erik Kolár
a jeho svût loutek. Hlavní budova je 17. 4.
otevfiena od 9 do 17 hod., 24. 4. je zavfieno,
Náprstkovo muzeum je 17. 4. otevfieno od
10 do 18 hod., 26. 4. od 13 do 18 hod., 25. 4.
je zavfieno. Muzeum B. Smetany je od 3. do
5. 4. uzavfieno.

NA HRADù ...
Prvního dubna zaãíná letní sezona.
Hradní areál je pfiístupn˘ od 5 do 24

hodin, objekty se vstupenkou od 9 do 17 ho-
din, zahrady od 10 do 18 hodin. Pfiedná‰ko-
v˘ cyklus pokraãuje tématy Renesanãní pa-
láce na PH (6. 4. dr. Frolík a ing. Chotûbor),
DÛm zbrojního písafie (18. 4. dr. Dubská),
Nástûnné malby v kapli sv. Václava (25. 4.
dr. Bartlová), zaãátky v 17 hodin. V Letohrád-
ku královny Anny zaãíná 11. 4. v˘stava se-
dacího nábytku PH. Cyklus Jazz na Hradû
pokraãuje 22. 4. v Míãovnû vystoupením
skupiny Avishay Cohen Trio, Hudba PH se
programem koncertÛ 6. 4. (Románské skle-
pení) a 22. 4. (katedrála sv. Víta) hlásí k lu-
cemburskému tématu. 

... A V PODHRADÍ
Po skonãení 4. ãásti grafick˘ch
technik bude v Galerii Hollar 26. 4.

otevfiena v˘stava âeská grafika 60. let. Ga-
lerie U Betlémské kaple vystavuje ãeské po-
váleãné umûní, Galerie Vltavín do 9. 4. vel-
koformátové kresby a sochy Miloslava
Chlupáãe, od 12. 4. tvorbu Libora Jarose,
Památník národního písemnictví od 25. 4.
Nejkrásnûj‰í ãeské knihy roku 2005. Sou-
ãasné textilní umûní umûlcÛ a fiemeslníkÛ
rÛzn˘ch národností bude od 13. 4. vystaveno
v UPM a v Galerii ·tûpánská. 

NOV¯ KLUB P¤ÁTEL 
NÁRODNÍHO DIVADLA
Od pfií‰tí sezony vzniká Klub pfiátel

ãinohry Národního divadla. K v˘hodám bez-
platného ãlenství patfií slevy na ãinoherní
pfiedstavení v Národním, Stavovském i v di-
vadle Kolowrat, setkávání s umûlci, prohlíd-
ky zázemí divadla, zasílání informací, mimo-
fiádné nabídky a dárky. Informace na
telefonu 224 901 419 / 638. 

SYMFONICK¯ ORCHESTR HL. M.
PRAHY FOK V OBECNÍM DOMù
Na koncertu 4. a 5. 4. vystoupí Jaro-

mír Klepáã, aby pfiednesl sólov˘ part Klavírní-
ho koncertu Es dur ã. 1 F. Liszta. Na progra-
mu je dále Dürerova apokalypsa od L. Fi‰era
a Bartholdyho Symfonie ã. 3 a moll Skotská.
Za dirigentsk˘m pultem stane Petr Altrichter.
Spolu s âesk˘m národním sborem provede
orchestr 11. 4. m‰i G. Rossiniho pod taktov-
kou Alberta Zeddy. Dubnov˘ program uzavfie
25. a 26. 4. Mahlerova PíseÀ o zemi, která
zazní po Mozartovû Klavírním koncertu G dur.
¤ídí Jifií Kout, klavír Adam Skoumal.

ZPRÁVY Z AKADEMIE VùD âR
Rakousk˘ fyzik, matematik a astro-
nom Christian Johann Doppler zve-

fiejnil v Praze v r. 1842 tzv. DopplerÛv jev. 
Jeho pobyt v Praze v letech 1843–1847 pfii-
pomíná na domû U Obecního dvora 799 no-
vû instalovaná pamûtní deska, jejíÏ autorkou
je ak. soch. Ellen Jilemnická. Pfiedná‰ku
o Velikonocích pronese 12. 4. (Národní 3) dr.
Jaroslava Krupková z Ústavu etnologie FF
UK. Tomá‰ Glanc si na 27. 4. (Na Florenci 3)
pfiipravil téma Kudy vpravit autora do literární
vûdy/historiografie. Dal‰í semináfie jarního
cyklu Sociologického ústavu pro vefiejnost
se konají 13. a 27. 4. (Jilská 1).

NEBE ZA JASN¯CH NOCÍ
Na dubnové obloze mÛÏeme pozo-
rovat konjunkce dvou planet s Mûsí-

cem: Marsu 3. 4. ve 22 hod., Saturnu 7. 4.
v 1 hod. Mûsíc je v první ãtvrti 5. 4. ve 13
hod., v úplÀku 13. 4. v 17.40 hod., v poslední
ãtvrti 21. 4. ve 4.28 hod., v novu 27. 4. ve
20.43 hod. V sobotu 22. 4., kdy vrcholí mete-
orick˘ roj Lyrid, sice nebude Mûsíc na obloze
ru‰it, ale jejich maximum nastává brzy veãer. 

GAUGUIN V NÁRODNÍ GALERII
Do 18. 6. mÛÏete ve VeletrÏním pa-
láci zhlédnout obraz Paula Gaugui-

na Les Alyscamps z r. 1888. Jedná se o re-
ciproãní zápÛjãku z pafiíÏského Museé
d´Orsay za vlastní podobiznu Henriho Rous-
seaua, která se na tfii mûsíce stala exponá-
term retrospektivní v˘stavy Celník Rousseau
v Grand Palais v PafiíÏi. 

GHMP NABÍZÍ
V zámku Troja se 7. 4. otevírá nová
expozice nazvaná Vûãné léto v fiím-

ské vile. Od 1. 4. je zavedena tzv. Trojská
karta, spoleãná vstupenka do zámku Troja,
ZOO a Botanické zahrady. wi

BYTY • RODINNÉ DOMY 
VILY • âINÎOVNÍ DOMY

GARANCE ● SOLIDNOST ● JISTOTA
Kvalitu na‰í práce mÛÏe potvrdit 3000 spokojen˘ch zákazníkÛ.

CHCETE PRODAT âI PRONAJMOUT
VÁ· BYT NEBO DÒM?

ObraÈte se na ná‰ patnáctiãlenn˘ t˘m, nabízíme Vám na‰e
zku‰enosti a na‰i solventní klientelu.

NEURA s.r.o.

Realitní kanceláfi NEURA s. r. o. vznikla v lednu 1993. JiÏ 13 let realizujeme pronájmy 
a prodej nemovitostí v Praze.
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a ÚPV ã. z. 248281 ● Redakce + inzerce: Mickiewiczova 17, 160 00 Praha 6-Hradãany, tel.: 257 533 280, fax: 257 533 281, e-mail: jalna@jalna.cz, www.jalna.cz ● ·éfredaktorka: ing. Martina Fialková, tel.: 603 930 074, 
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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 390 zakázek najdete na internetu

www.neura.cz

P fiiznám se, Ïe Velikonoce jsem nemí-
vala moc ráda. K Velikonoãnímu pon-
dûlí totiÏ od ãasného rána patfiívaly

prÛvody znám˘ch i neznám˘ch bytostí
muÏského rodu, mezi kter˘mi moje mamin-
ka, trochu ‰kodolibû pro mne vytipovala
vÏdy nejménû deset ÏenichÛ, a tím mû pfii-
vádûla postupnû k ‰ílenství. Cílem kolední-
kÛ bylo za kaÏdou cenu dob˘t ná‰ dÛm ja-
ko pevnost z druhé svûtové války, vyhledat
mû, zmlátit mû a pak se pofiádnû opít. Ná-
slednû olemovat zpáteãní cestu obsahem
sv˘ch ÏaludkÛ a nejrÛznûj‰ími dopravními
prostfiedky pokud moÏno vyvrátit nûkolik
nevinn˘ch stromÛ v blízkém okolí.
Pozvracen˘ pes Alík i kocour Honza o Veli-
konocích neskr˘vali své zoufalství a nechá-
pavû kroutili hlavami. Pouze z eminentní
vûrnosti se nedali na útûk. Kam oko po-
hlédlo, leÏely skofiápky peãlivû malovan˘ch
vajec a vrbové Ïilky posbírané v domû
i v zahradû jsem svazovala do ot˘pek.
KdyÏ po obûdû nastal v‰emu konec, vypra-
la jsem psa i kocoura v neckách, povûsila
je na ‰ÀÛru, aby oschli, zamkla vrata a na-
stal normální Ïivot.
Ne vÏdycky.
„Budeme vûãnû Ïít!“ hulákal tûsnû po obû-
dû rÛÏolící sadafi Blodek, kter˘ se s opent-
lenou binovaãkou neãekanû vynofiil z nûja-
kého zapomenutého kouta. Roztanãil se
halou na‰eho domu smûrem k mé mamin-
ce, kterou uÏ léta nezfiízenû obdivoval.
Chtûl mermomocí na rozlouãenou políbit
její ‰tíhlou ruku pianistky a v tom rozru‰ení
vÛbec nepostfiehl, Ïe necouvá smûrem
k hlavnímu vchodu, ale na záchod. Mamin-
ka stûÏí zadrÏovala úsmûv, zatímco já,

ukryta za modfiínov˘m
‰atníkem, jsem se pfii
sledování této milostné
etudy mohla potrhat
smíchy. Je‰tû neÏ se
za vá‰nûpln˘m sada-
fiem zabouchly dvefie
oné útulné místnÛstky, staãil mû vydûsit
k smrti prohlá‰ením: „Letos bude bohatá
úroda.“ Byla jsem totiÏ postiÏená kaÏdoroã-
ní nadstandardní povinností odvozit jablka
z celého sadu do mo‰tárny. Vûfite mi, Ïe
tlaãit dvoukolák vysoko naloÏen˘ tímto raj-
sk˘m ovocem nebyla Ïádná procházka zá-
meckou oranÏérií.
Káru jsem si chodívala vypÛjãovat k souse-
dÛm. Mûli provaznictví a taky krocana. Ten,
jakmile mû jen jedním oãkem zahlédl, roz-
táhl ocas do vûjífie, zbrunátnûl ve svém po-
divuhodném obliãeji, na kterém jako by mûl
stále navleãenu fialovou ponoÏku, a jal se
vydávat v˘hruÏné, bublavé zvuky. Není di-
vu, Ïe mû vÏdy pfie‰la chuÈ otevfiít vrátka.
Na‰tûstí se nestalo, aby nûkdo z poãetné
ÎeÏalovic rodiny v tu chvíli nepohlédl
z mu‰káty zarostlého okénka a nezavedl
mû dovnitfi do dfievûné seknice. Pozdûji se
na vrátkách objevil klakson ze staré pra-
govky s nápisem ZAV¤ENO-LI, NA KLA-
XON HOUKEJ! A bylo po starosti.
âasem ãas otoãil soukolím dûjin a nastala
taková zvlá‰È vypeãená doba. Tehdy, kdyÏ
ãlovûk zatouÏil po vlastním pokojíãku v do-
mû sv˘ch rodiãÛ, musel poÏádat národní
v˘bor o pfiidûlení nûkolika metrÛ ãtvereã-
ních tamtéÏ, aby mûl kde hlavu sloÏit.
V mém pfiípadû se na‰lo fie‰ení. PÛda na-
‰eho domu, spoleãná pro v‰echny jeho

médium DVD±R VERBATIM 8x speed (balení 25 ks) 8,90 Kã/ks
Cena platí pouze s tímto kuponem v dubnu 2006 do vyprodání zásob 

(nad 100 ks dohodněte termín odběru na tel.: 774 843 361)

SLEVOV¯ 
KUPON
DUBEN 

2006: 04/06

www.videohavir.cz

PLACENÁ INZERCE

Novinky na DVD: ·tûstí, Zná ji jako své boty, Doom,
Klíã, ¤í‰e vlkÛ, Andûl pánû, Stra‰pytlík, Mrtvá ne-
vûsta Tima Burtona, Poslední v˘sadek, Kletba bratfií
GrimmÛ.

HEREC DUBNA se narodil v Maroku, herectví vystudoval v PafiíÏi a popu-
laritu získal jako jeden z protagonistÛ filmÛ Luca Bessona (Leon, Brutální
Nikita). Jak se jmenuje?
Odpovûdi doruãte do 15. 4. osobnû nebo po‰tou na adresu videopÛjãov-
ny nebo vyplÀte formuláfi na www.videohavir.cz. Tfii vylosovaní ze správ-
n˘ch odpovûdí obdrÏí film na DVD. 
Správná odpovûì z ã.3/06: Hereãka bfiezna – Catherine Zeta-Jones. 
Vylosovaní v˘herci: Otokar Karásek, Du‰ní 3, Praha 1, Kristína Pichani-
ãová, ëáblická 131/55, Praha 8, Petr Va‰ina, Lucemburská 36, Praha 3-
ÎiÏkov. Z leto‰ních odpovûdí vylosujeme v˘herce „Zlaté karty“ (v˘pÛjãky
DVD v hodnotû cca 3000 Kã zdarma).

VA·E PÒJâOVNA DVD A VHS
Benediktská 7, Praha 1

(za pasáÏí Kotva)
www.videohavir.cz
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komplex Hergetovy cihelny zrekonstruovala.
Objekt vypadá po obnovû pÛsobivû, ale bo-
huÏel pfii rekonstrukci nebyly dodrÏeny poÏa-
davky památkové péãe a v interiéru byla
zbofiena ãást barokních plackov˘ch kleneb.
Kromû restaurace, jejíÏ terasa nabízí pfie-
krásné pohledy na KarlÛv most a Staré Mûs-
to, tu na‰ly místo dvû expozice, které roz-
hodnû stojí za zhlédnutí. Je to jednak
PraÏsk˘ kabinet ‰perku, kde najdete uni-
kátní kolekci ‰perkÛ a zlatnick˘ch prací od
17. století do souãasnosti, ze sbírek Umûlec-
koprÛmyslového muzea v Praze. Nûkteré
z nich dosud nikdy nebyly vystaveny. Mezi
nejatraktivnûj‰í patfií ukázky z produkce firmy
Tiffany, nebo proslulá vajíãka od firmy Faber-
gé. Pozoruhodné jsou také ‰perky ze Ïelez-
né litiny, které vzhledem k pouÏitému mate-
riálu pÛsobí aÏ neuvûfiitelnû. K vidûní jsou
‰perky z období secese, art deco, tzv. brusel-
ského období, nechybí tvorba druhé poloviny
20. století ani ukázky práce soudob˘ch ‰per-
kafiÛ, to v‰e za doprovodu dobov˘ch odûvÛ,
‰perkovnic, dóz a zrcadel.
Druhou expozicí, kterou by Praha mûla hos-
tit nejménû deset let, je originální v˘stava
nazvaná Mûsto K. Franz Kafka a Praha.
Vznikla ve Stfiedisku souãasné kultury
v Barcelonû, kde byla uvedena v r. 1999 ja-
ko tfietí ze série v˘stav mûst svûtov˘ch spi-
sovatelÛ po Dublinu Ira Jamese Joyce a Li-
sabonu Portugalce Fernanda Pessoy.
Úspûch barcelonské v˘stavy vyvolal její

opakování v roce 2002 v Îidovském muzeu
v New Yorku, kde se setkala s mimofiádnû
nad‰en˘m pfiijetím a odtud pfii‰el impuls
k jejímu instalování v Kafkovû rodném mûs-
tû. V˘stava nabízí pohled do svûta jedné
z nejv˘znamnûj‰ích postav svûtové literatu-
ry 20. století. Její první ãást, nazvaná Exi-
stenãní prostor, sleduje hlavní události Kaf-
kova Ïivota a vlivy prostfiedí, v nûmÏ v Praze
Ïil. Druhá, s názvem Imaginární topografie
ukazuje, jak se u Kafky realita Prahy a jeho
Ïivota v ní sloÏitû promûÀuje v metaforick˘
obraz. V˘stava prezentuje vût‰inu prvních
vydání Kafkov˘ch dûl, korespondenci, dení-
ky, rukopisy, fotografie a kresby, které v mi-
nulosti nikdy nebyly vystavovány. Souãástí
projektu je také pût audiovizuálních progra-
mÛ a hudba vytvofiená speciálnû pro tuto
v˘stavu. ·koda jen, Ïe zatím mezi jejími ná-
v‰tûvníky pfievaÏují cizinci.
Na nádvofií areálu vás jistû upoutá dílo z tro-
chu jiného soudku – jde o bronzové postavy
muÏÛ ãurajících pfied sebe do vodní nádrÏe
ve tvaru âeské republiky. Je to práce v˘tvar-
níka Davida âerného, kter˘ zatím vÏdy sv˘mi
díly vyvolal rozporuplné reakce, aÈ uÏ ‰lo
o rÛÏov˘ tank, mimina na TV vûÏi, sv. Václa-
va na chcíplém koni v pasáÏi Lucerna ãi po-
stavu muÏe visícího na trámu nad Husovou
ulicí atd. Zdej‰í plastika má navíc elektronic-
ké fiízení, které lze ovlivnit zasláním SMS
zprávy (na ãíslo 420 724 370 770) a její text
pak muÏské postavy „vyãurají“ na hladinu.
Ostatnû, posuìte sami!

Eva Sokolová

Cirkus Jo-Joo
Na Letenské pláni v Praze bude poprvé ho-
stovat První ãesk˘ národní cirkus Jo-Joo.
Je to minimálnû do roku 2010 poslední
cirkus, kter˘ zde bude rozdávat radost
PraÏanÛm, protoÏe pak zde bude probíhat
v˘stavba kfiiÏovatky. 
Cirkus pfiedstaví gladiátorskou show s tyg-
ry sibifisk˘mi, v˘cvik leoparda pouze na
vodítku, dvû unikátní vystoupení z Las Ve-
gas, Moskevskou artistickou ‰kolu na visu-
té hrazdû ãi orientální show v egyptském
stylu. Celé pfiedstavení je koncipováno ja-
ko emotivní show obsahující propojení
klasick˘ch cirkusov˘ch prvkÛ s v˘razov˘m
tancem a divadlem. Cirkus nové doby – to
je na‰e krédo, fiíká produkãní Jifií V˘‰ka.

Praha, Letenská pláÀ do 14. dubna 
ve v‰ední dny vÏdy od 18:00, 

o víkendech od 11:00 a 15:00 hodin, 
pokladna otevfiena od 9:00.

PLACENÁ INZERCEToulky za pamûtihodnostmi Prahy 1 – Hergetova cihelna
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obyvatele, sk˘tala malou,
ohraniãenou ãást, na‰tûstí
sousedící s na‰í kuchyní.
Jakmile byla tato moÏ-
nost objevena,
stalo se tak právû
o Velikonocích, za-
houkala jsem na klak-
son krocan nekrocan.
„Generál Laudon jede skrz ves-
nici, generál Laudon jede skrz
ves...“ hlaholil soused provazník ÎeÏal jako
na operní scénû, zatímco jsme pilou bfii-
chatkou kaÏd˘ na jedné stranû podfiezávali
tfiicítku zeì. Patrnû díky na‰im nev‰edním
pûveck˘m v˘konÛm se velice brzy objevil
otvor pro budoucí dvefie do ráje.
Ráj, o nûco vût‰í neÏ ‰est metrÛ ãtvereã-
ních, byl dokonal˘. Zvlá‰tû, kdyÏ jsem pfii-
‰la na nápad vytvofiit takzvané tfiídílné okno
ze tfií záchodov˘ch okének, zakoupen˘ch
v místní truhlárnû. Bylo to skoro zadarmo
a pfiíchod kyslíku ze zahrady byl tím pádem
zaji‰tûn. Vyfiezat pro nû díru do venkovní
zdi uÏ pro nás byla hraãka.
Do ráje se ve‰la ‰iroká, Ïelezná postel po
dûdeãkovi a beraní kÛÏe po nûjakém pol-
ském beranovi. Tu kÛÏi jsme poloÏili na pr-
kennou podlahu, kterou jsme pfiedtím na
ÎeÏalovu radu vynesli prkno po prknu na
zahradu, tam ji peãlivû umyli a na sluníãku

usu‰ili. Nakonec jsme
prkna zase vynosili na
pÛdu a poloÏili je nepo‰-

lapanou stranou nahoru.
Podlaha byla opravdu jako

nová. Celá tato akce byla v re-
Ïii souseda, pfiesto, Ïe o mnû

mluvil jako o „Ïenû ‰ílen˘ch
nápadÛ“.

„âechy kráááásné, âechy
méééé, du‰e máááá se

touhou pnéééé,“ pûl druh˘
den ráno na dfievûn˘ch ‰taf-
liãkách ji‰tûn˘ch zapnut˘m
koÏen˘m opaskem, aby se
nerozjely, malífi pokojÛ Pichl,

pÛvodem z Vamberka, kdyÏ
natíral ‰tít mé zbrusu nové man-

sardy. „Tady bych chtûl umfiít,“ pozname-
nal, zatímco máchal ‰tûtku v opr˘skaném
kbelíku.
Na oslavu dokonãení díla jsem místo májky
povûsila na trám prapraprababiããiny kraj-
kové reformky. Jejich kan˘rem zdobené no-
haviãky optimisticky povlávaly v prÛvanu.
Ubûhla fiada let a my jsme si zvykli o Veli-
konocích pravidelnû pfiijíÏdût z Prahy do
mého rodného domu v Rychnovû nad
KnûÏnou. MÛj pÛvodní pÛdní azyl nám
slouÏil jako loÏnice. Spali jsme v ní s man-
Ïelem ve spacích pytlích, coÏ bylo velmi ro-
mantické, zejména za de‰tû. Jednou, kde
se vzala, tu se vzala, udûlala se ve stfie‰e
díra a zaãalo nám pr‰et za krk.
„Konec vodníkÛ v âechách!“ prohlásil rezo-
lutnû mÛj muÏ Petr, autor filmu Jak utopit
doktora Mráãka, a roztáhl nad námi obrov-
sk˘ rodinn˘ de‰tník.

Ludmila Lojdová: 

Veselé Velikonoce

návrhy • v˘roba • komplety
tel.: 224 152 300, GSM: 731 151 215

Prodejna: Pha 1, Vodiãkova 41, pasáÏ SVùTOZOR – 1.patro www.degr.cz
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