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PraÏské jaro ve znamení v˘roãí
·edesát let od svého vzniku si mezinárodní hudební festival pﬁipomene replikou historicky prvního koncertu PraÏského jara, kter˘ Praha sly‰ela 11. kvûtna 1946, v roce padesátého v˘roãí zaloÏení âeské filharmonie. Za dirigentsk˘m pultem tehdy stanul legendární Rafael Kubelík. V roce 2006 bude jubilejní roãník festivalu zahájen replikou
tohoto koncertu. âeská filharmonie provede pod taktovkou ZdeÀka Mácala i tentokrát
skladby J. B. Foerstera, O. Ostrãila a Dvoﬁákovu Symfonii ã. 7 d moll. KaÏdoroãní Má
vlast zazní tradiãnû 12. kvûtna 2006. SmetanÛv cyklus symfonick˘ch básní uvede Symfonick˘ orchestr âeského rozhlasu, nûkdej‰í orchestr RadioÏurnálu, kter˘ v rámci
oslav 80. v˘roãí svého zaloÏení leto‰ní festivalov˘ roãník také ukonãí.
Dramaturg PraÏského jara, pan Antonín Matzner uvádí dal‰í v˘znamná jubilea, která se
promítají do festivalového programu. Mozartovo 250. v˘roãí narození pﬁipomene pût z jeho pûtadvaceti klavírních koncertÛ v podání
pﬁedních svûtov˘ch umûlcÛ. Jejich provedení
se ujali Ameriãan polského pÛvodu Emanuel
Ax, mlad˘ nûmeck˘ pianista Victor Emanuel
von Monteton, ãesk˘ klavírista Ivan Moravec
a jeho slovensk˘ kolega Marián Lap‰ansk˘.
Nechybí poslední dokonãené Mozartovo dílo,
Klarinetov˘ koncert A dur v provedení PraÏské komorní filharmonie. Jako sólista na basetov˘ roh se v nûm pﬁedstaví Ameriãan
Charles Neidich, povaÏovan˘ za nejlep‰ího
souãasného interpreta díla. Na jeho osobní
pﬁání se úlohy dirigenta ujal Jiﬁí Bûlohlávek.
Se Symfonií D dur zvanou PraÏská pﬁijede do
Prahy témûﬁ po ãtyﬁiceti letech jeden z nejvût‰ích a nejlep‰ích orchestrÛ svûta, Wiener
Philharmoniker. Za dirigentsk˘m pultem stane Leopold Hager. Dal‰í ãasto hranou symfonii, C dur Jupiterskou, má na programu âeská filharmonie pod taktovkou Gerda
Albrechta. V premiéﬁe a nûkolika reprízách
bude uvedena opera Don Giovanni v novém
nastudování dirigentem Asherem Fischem.
Mezi hudební události se jistû zaﬁadí uvedení

Rekviem v katedrále sv. Víta se slovensk˘mi
sólisty. Zde do‰lo ke zmûnû v obsazení. Místo ·tefana Margity se ujme tenorového partu
Tomá‰ âern˘. V koncertním provedení zazní
ménû známá divadelní hra s hudbou Thamos, König in Ägypten a kantáta Davidde penitente na ver‰e libretisty Dona Giovanniho
Lorenza da Ponte. „Pro festivalové úãinkování speciálnû obnoven˘ ansámbl Komorní harmonie Libora Pe‰ka pﬁednese perlu Mozartovy komorní hudby, Serenádu pro dechové
nástroje B dur Gran Partita.“ V dopoledních,
odpoledních, veãerních i noãních programech zazní dal‰í Mozartovy skladby komorní,
varhanní i vokální.
Rovn˘ch sto let uplynulo od narození Dmitrije ·ostakoviãe, s nímÏ pojí PraÏské jaro pevn˘ svazek. Nûkterá jeho díla mûla v minulosti premiéru právû na festivalu, skladatel sám
zde vystoupil jako interpret v roce 1947, na
festivalov˘ch koncertech míval své stálé místo. PraÏské jaro uvede ãtyﬁi z jeho patnácti
symfonií, houslov˘ a violoncellov˘ koncert
a nûkolik skladeb komorních.

Festivalové novinky
Program leto‰ního roãníku je obohacen
o prezentaci slovenské hudby a jejích inter-

PraÏské jaro, Smetanova síÀ
pretÛ. V pﬁí‰tích letech by mûlo pﬁijít na ﬁadu
hudební umûní Polska a Maìarska. Roku
slovenské hudby 2006, kter˘ slaví na‰i sousedé vÏdy v letech se ‰estkou na konci, dodává na dÛleÏitosti sté v˘roãí narození Alexandra Moyzese. Úplnû poprvé na festivalu
vystoupí sopranistka Edita Gruberová, hvûzda operních domÛ celého svûta. Pro PraÏské
jaro objednala Slovenská filharmonie nové
dílo u mladé autorky ªubici Salamon-âekovské. NeÏ zazní v premiéﬁe její Adorations,
pﬁedstaví se skladatelka také jako klavíristka
revivalistického jazzového orchestru Bratislava Hot Serenaders. Ze Slovenska dále
pﬁijedou komorní ansámbly Cappella Istropolitana a Moyzesovo kvarteto i ﬁada znám˘ch pûvcÛ a jejich následovníkÛ.
DÛleÏité je zastoupení hudby soudobé a té
nejsouãasnûj‰í. Po dlouhé dobû bude prove-

dena velká Schönbergova kantáta Písnû
z Gurre. Byla napsána pro pût vokálních sólistÛ, obrovské obsazení tﬁí ãtyﬁhlas˘ch muÏsk˘ch sborÛ, osmihlas˘ smí‰en˘ sbor a orchestr, „v nûmÏ napﬁ. jen dechové nástroje
jsou zastoupeny pûtadvaceti hráãi dﬁev
a stejn˘m poãtem ÏesÈÛ“. Smetanova síÀ zaÏije pﬁehlídku hvûzd. Zpívají Eva Urbanová,
Dagmar Pecková, Jon Villars, Bernd Weikl
a Jaroslav Bﬁezina, kter˘ nahradí pÛvodnû
ohlá‰eného Ale‰e Brisceina. Spolu s PraÏsk˘m filharmonick˘m sborem a Kühnov˘m
smí‰en˘m sborem vystoupí muÏská ãást
PraÏského komorního sboru, âeskou filharmonii ﬁídí Zdenûk Mácal. Po deseti letech
nav‰tíví Prahu Japan Philharmonic Orchestra se Stravinského Svûcením jara, z PaﬁíÏe
zavítá Ensemble Intercontemporain, kter˘
spolu s Petrem Eötvösem uvede Kladivo bez

20.–21. kvûtna v letohrádku Kinsk˘ch

Pﬁehled koncertÛ PraÏského jara Národopisná slavnost 2006
rozhlasové pﬁenosy na âR 3 Vltava (+ EBU)
pﬁím˘ pﬁenos (4 koncerty) + záznam:
12. 5. 20.00 hod. Obecní dÛm – 2. zahajovací koncert, Symfonick˘ orchestr âeského rozhlasu, dir. Ondﬁej Kukal (+ stanice
D-dur s web-kamerou)
24. 5. 20.00 hod. Rudolfinum
Komorní harmonie, dir. Libor Pe‰ek
29. 5. 20.00 hod. Obecní dÛm
Státní filharmonie Brno, dir. Petr Altrichter
31. 5. 20.00 hod. Obecní dÛm
Slovenská filharmonie, dir. Vladimír Válek
ze záznamu (dal‰ích 11 koncertÛ):
– 1. zahajovací koncert PJ 2006, Obecní
dÛm z 11. 5., âF, dir. Zdenûk Mácal (replika zahajovacího koncertu PJ 1946)
– Mezinár. hudební soutûÏ PJ 2006, finále,
obor violoncello, Rudolfinum ze 14. 5.

– recitál Bernarda Fink (mezzosoprán),
Rudolfinum ze 17. 5.
– Arnold Schönberg: Gurre-Lieder, âF, dir.
Zdenûk Mácal, Obecní dÛm z 19. 5.
– Hortus Musicus, kostel sv. Anny z 19. 5.
– recitál Garrick Ohlsson (klavír), Obecní
dÛm z 23. 5.
– Haasovo kvarteto, sál âNB z 23. 5.
– PraÏská komorní filharmonie, dir. Jiﬁí Bûlohlávek, Charles Neidich (klarinet), Rudolfinum z 25. 5.
– Ensemble Intercontemporain, dir. Peter
Eötvös, Rudolfinum z 28. 5.
– PraÏsk˘ komorní orchestr bez dirigenta,
Victor Emanuel von Monteton (klavír),
Rudolfinum z 1. 6.
– Symfonick˘ orchestr hl. m. Prahy FOK,
dir. Jiﬁí Kout, Obecní dÛm z 2. 6.

Máj – lásky ãas nás inspiruje – nûkoho prakticky (jde randit na Petﬁín ãi do Stromovky). Nûkoho teoreticky (u piva ãi jiného moku to nezodpovûdné májové období
a jeho následky rozebere s kamarády) a je‰tû jiného hezky poeticky. UÏijte si nejkrásnûj‰í mûsíc v roce jak chcete, ale hlavnû – mûjte se rádi. To Vám pﬁeje redakce
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Ludmila Lojdová – O lásce
DÍVÁM SE Z OKNA
Dívám se z okna na stromy
Co kdysi rostly do nebe
A myslím na tebe
ZA RUKU BYCH Tù RÁDA VZALA
Za ruku bych tû ráda vzala
Tak jako kdyÏ jsem byla malá
Vûﬁila v lásku ‰tûstí a bezpeãí
Prostinkou radost a vûrnost ãlovûãí
MILOVAT MUÎE
Milovat muÏe
Hloup˘ cíl
Vãera tu je‰tû byl
ZASELA JSEM DO PAPÍRU SLOVA
Zasela jsem do papíru slova
Noc plynula
A ze mû je sova
OBINADLO KRÁSY
Omotalo mû obinadlo krásy
– Co dûlá‰ Lásko asi?

TOBù NA RAMENI
Dne‰ního dne se zázrak stal
Bolav˘ mozek se rozplakal
Ano má lásko
Tobû na rameni
Proã jiné rameno k vyplakání není?
SLUNCE Mù VZALO DO NÁRUâE
Slunce mû vzalo do náruãe
Místo tebe
V teple se koupu
Pﬁitom mû zebe
U SRDCE B¯VÁ ZVONEK
U srdce b˘vá zvonek
Pﬁíchozí zazvoní
Bude-li to ten prav˘
Îivot se rozvoní

Po nároãné rekonstrukci se vloni znovu otevﬁely veﬁejnosti prostory Národopisného
muzea v jeho tradiãním sídle, Letohrádku Kinsk˘ch na Smíchovû.

Bûhem dvou dnÛ Národopisné slavnosti 2006
se zde setkají dva v˘znamné fenomény. Lidové v˘tvarné umûní na artefaktech sbírek Národního muzea a pﬁedstavení pﬁedních folklorních tûles z âech, Moravy
a Slezska v kouzelném
prostﬁedí Kinského zahrady. Hudební i taneãní programy se uskuteãní pﬁímo
v prostorách a okolí novû
rekonstruovaného Letohrádku Kinsk˘ch.
Zúãastní se soubory:
Rosénka Praha, Hlubina
Ostrava, Kohoutek Chrudim, Dupák Hradec Králové, Kosíﬁ Kostelec na
Hané, Vycpálkovci Praha, Rozmar˘nek Praha.
■

STALO SE V KVùTNU

■

● 12. 5. 1936 zaloÏeno Smetanovo divadlo v Praze – 70 let
● 13. 5. 1911 Jan Ka‰par podnikl let
z Pardubic do Prahy, jenÏ je povaÏován za symbolick˘ zaãátek ãeského
letectví – 95 let
● 21. 5. 1881 majitel vysoãanského cukrovaru Bedﬁich Frey si nechal zavést
první telefonní linku v Praze – z bytu do
kanceláﬁe – 125 let
● 22. 5. 1921 Pod názvem Cena âeskoslovenského Jockey Clubu se ve Velké Chuchli konal první roãník ãeskoslovenského derby – 85 let
● 30. 5. 1866 byla v Praze v Prozatímním divadle poprvé uvedena Prodaná
nevûsta B. Smetany – 140 let

Program:
Sobota 20. 5. – 15.00 hod. slavnostní zahájení s krojovou pﬁehlídkou
17.00 – 19.00 hod. vystoupení folklorních
souborÛ na vyhlídkové terase za Letohrádkem
Nedûle 21. 5. – 10.30–11.30 hod. vystoupení folklorních souborÛ – vyhlídková terasa
14.00–16.00 hod. vystoupení folklorních
souborÛ – vyhlídková terasa
V pﬁípadû de‰tû budou programy v komorní
formû uskuteãnûny v prostorách Letohrádku.
Poﬁadateli jsou Národní muzeum – Národopisné oddûlení Historického muzea, Národní
informaãní a poradenské stﬁedisko pro kulturu – útvar ARTAMA a SdruÏení pro dûtskou
taneãní tvoﬁivost Praha.
Maf
Foto archiv muzea a J. Sládeãek

ASTMATU

Česká iniciativa pro astma
a Evropské sdružení pacientů
s alergií, astmatem chronickou
nemocí plicní vás zve na

FORUM ALERGIKŮ
a ASTMATIKŮ
12. května 2006 9–19 hodin
Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2
ŽIVOT S ALERGIÍ a ASTMATEM
Diskusní forum pro veřejnost
14 –18 hodin
■ Úprava bytu pro alergiky,
čističky vzduchu
Čistící prostředky v domácnosti
■ Kosmetika pro alergiky, péče o kůži
■ Vaříme alergikovi
■ Jak měřit funkci plic
■ Jak inhalovat léky
■

mistra zakladatele souboru Pierra Bouleze
a Schönbergova Mûsíãního pierota. English
Chamber Orchestra si objednal novinku
u dvaasedmdesátiletého Anthony Gilberta.
Jeho Scheer zazní ve svûtové premiéﬁe.
âeská autorka Ivana Loudová se ve skladbû
napsané pro PraÏské jaro nechala inspirovat
mozartovsk˘m v˘roãím. Zcela poprvé také
zazní symfonická báseÀ Jana Klusáka
Scherzo capriccioso. Dal‰í svûtová premiéra
se odehraje v divadelní ﬁadû. „Rodinn˘ muzikál The Angels je postmoderní vícevrstevné
dílo, trochu pohádka, trochu velká ‰ou s klasickou a elektronickou hudbou, podobenství
o moci, lásce atd. Po formální stránce spí‰e
opera ãistû prokomponovaná, melodicky
a harmonicky má blíÏ k muzikálu a navíc se
tam objevují skuteãnû ty nejaktuálnûj‰í Ïánry, punk, rap... Je to prostû skladba krajnû
podezﬁelá na první pohled,“ vtipnû uvádí svÛj
nov˘ opus Luká‰ Hurník.
JiÏ tradiãnû jsou nové skladby komponovány
pﬁímo pro Mezinárodní hudební soutûÏ PraÏského jara. Její 58. roãník byl vypsán pro violoncello a varhany. Ze 107 cellistÛ z 28 zemí
vybrala porota 60 interpretÛ, v oboru varhany
ze 67 pﬁihlá‰en˘ch kandidátÛ z 18 zemí zaãne 9. kvûtna soutûÏit 45 kandidátÛ. Pro leto‰ní repertoár napsal skladbu pro violoncello
Vladimír Tich˘, pro varhany Milo‰ ·tûdroÀ.
K ‰edesátému v˘roãí pﬁipravilo PraÏské jaro
dva projekty, které s hudbou souvisejí. Pﬁed
jeho zahájením bude v secesních Jídelnách
Obecního domu otevﬁena v˘stava, která pﬁipomene nejzajímavûj‰í momenty uplynul˘ch
roãníkÛ, tváﬁe slavn˘ch hostÛ i nûkteré kuriozity. V prÛbûhu konání festivalu by mûla
ve spolupráci s nakladatelstvím Togga vyjít
kniha nazvaná 60 PraÏsk˘ch jar. Nûkolikasetstránková publikace je vybavena bohat˘m obrazov˘m materiálem, ﬁadou faksimilií
dobov˘ch plakátÛ, programÛ apod.
StáÀa Wildová
PLACENÁ INZERCE
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kvûten 2006

V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS

Tajemn˘ ilustrátor

Kam v kvûtnu na procházku?

Kdo je Carlos Stohr, jehoÏ obrázky jste
na‰li jiÏ nûkolikrát na této stránce? DluÏíme vám jej pﬁedstavit.

2. út. Vrtbovská zahrada – jedna z nejkrásnûj‰ích praÏsk˘ch zahrad. Zaãátek v 16.00
pﬁed hl. vchodem do Vrtbovského paláce
(nároÏí Karmelitské a TrÏi‰tû). Vstup 50 Kã +
vstupné do zahrady 40/25 Kã (PhDr. Chrastilová).
3. st. Chuchelsk˘m lesoparkem. Zaãátek
ve 14.00 na stanici aut. ã. 246, 247 „Nov˘
Slivenec“ (ã. 246 jede ze Smíchovského
nádraÏí ve 13.24 a ã. 247 ze stanice „Chaplinovo námûstí“ ve 13.47 – tento aut. jede ze
stanice tram. ã. 12, 14, 20). Vstup 50 Kã (B.
·vejnohová).
4. ãt. Námûstí a námûstíãka – z nám. J. Palacha pﬁes nám. Curieov˘ch aÏ na b˘valé
Jánské námûstí. Zaãátek v 16.30 u sochy
A. Dvoﬁáka na Palachovû námûstí. Vstup
50 Kã (PhDr. Havlovcová).
6. so. Národní památník na Vítkovû. Celková prohlídka. Poﬁádáno ve spolupráci s Národním muzeem. Zaãátek ve 14.00 pod sochou J. ÎiÏky na Vítkovû. Vstup 50 Kã
(prÛvodce PIS).
Z Proseka na Vychovatelnu. Zaãátek ve
14.00 na stanici aut. ã. 140, 187, 233 „Prosecká“ (jedou od metra B stanice „Palmovka“). Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek).
Rudolfinum – celková prohlídka. Zaãátek
v 15.00 pﬁed objektem (vchod z Al‰ova nábﬁeÏí). Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
7. ne. Národní divadlo. Celková prohlídka.
(Stejnû i 13. 5.) Zaãátek kaÏdou pÛlhodinu
od 8.30 do 11.00 pﬁed vchodem. Objednané
skupiny (nad 15 osob) mají pﬁednost. Max.
poãet úãastníkÛ ve skupinách 50 osob.
Vstup 50 Kã (prÛvodci PIS).
Kostel sv. Norberta ve Stﬁe‰ovicích. Zaãátek ve 14.00 pﬁed kostelem Sibeliova 49/2,
Praha 6 (spojení tram. ã. 1, 18 stanice „Sibeliova“). Vstup 50 Kã + vstupné do kostela
(Ing. Pelzbauerová).
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kasemat. (Stejnû i 14., 21. a 28. 5.) Zaãátek ve
14.00 pﬁed kostelem sv. Petra a Pavla.
Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
Bﬁevnovsk˘ klá‰ter. Celková prohlídka. Zaãátek v 15.00 pﬁed objektem (Markétská 1,
Praha 6). Vstup 50 Kã + vstupné do objektu
50/30 Kã (PhDr. Chrastilová).
8. po. Kudy vedly brány – dokonãení. Zaãá■ ■ ■

tek ve 14.00 na Pohoﬁelci u pomníku hvûzdáﬁÛ (tram. ã. 22, 23 stanice „Pohoﬁelec“).
Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová).
9. út. Od Památníku na Vítkovû k nové so‰e J. Ha‰ka. Zaãátek v 16.15 za sochou Jana ÎiÏky na Vítkovû. Vstup 50 Kã (Ing. Stûniãka).
Ol‰anské hﬁbitovy – pokraãování. Zaãátek
v 16.30 pﬁed vstupem na hﬁbitov od nákupního centra Palác Flóra (u policejní budky).
Vstup 50 Kã (Mgr. Kulíková).
10. st. Od Rangherky pﬁes Gröbovku
k Botiãi. Zaãátek v 15.00 na stanice tram.
ã. 4, 22 „Ruská“. Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
11. ãt. Od Staromûstského námûstí aÏ
k Josefovu – b˘valému Ïidovskému mûstu.
Zaãátek v 16.30 pod orlojem. Vstup 50 Kã
(J. Bondyová).
13. so Státní opera – celková prohlídka. Zaãátek v 10.00 pﬁed vstupem do historické budovy (Wilsonova 4, Praha 2). Vstup 50 Kã
(PhDr. Chrastilová).
Staromûstská radnice – celková prohlídka
(podzemí, sály, kaple). Zaãátek v 15.00 pﬁed
objektem. Vstup 50 Kã + jednotné sníÏené
vstupné do objektu 40 Kã (J. BuÀatová).
14. ne. Stavovské divadlo. Poﬁádáno u pﬁíleÏitosti oslav Mozart Praha 2006. Celková
prohlídka. Zaãátek v 10.00 a 11.00 pﬁed
vchodem. Vstup 50 Kã (prÛvodci PIS).
Kolowratsk˘ palác. Zaãátek ve 14.00 pﬁed
vchodem (Ovocn˘ trh 4, Praha 1). Vstup
50 Kã (prÛvodce PIS).
Pojìte s námi za Vald‰tejnem. Prohlídka
zahrady, Vald‰tejnského paláce a náhled do
interiérÛ této v˘znamné ranû barokní architektury. Zaãátek ve 14.00 v atriu stanice metra A „Malostranská“. Vstup 50 Kã (PhDr.
Chrastilová).
Praha svûtová aneb 115 let od konání Jubilejní zemské v˘stavy r. 1891. Zaãátek ve
14.00 pﬁed vstupem na V˘stavi‰tû (Hole‰ovice). Vstup 50 Kã (P. Kuãera).
15. po. PraÏské mosty a okolí. Zaãátek
v 16.00 na V˘toni, pﬁed budovou muzea.
Vstup 50 Kã (Mgr. Tyslová).
16. út. Z Kampy do Vojanov˘ch sadÛ. Zaãátek v 16.00 u Malostransk˘ch mosteck˘ch
vûÏí. Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová).
17. st. V˘znamné literární osobnosti v oko-

P R O VA · E Z D R AV Í

■ ■ ■

15. kvûten 2006 – Evropsk˘ den melanomu v âR

Zkontroluj si znaménka,
zachraÀ si Ïivot

lí Karlova námûstí (BoÏena Nûmcová,
K. Svûtlá, E. Krásnohorská a dal‰í). Zaãátek
v 16.30 u Novomûstské radnice. Vstup 50 Kã
(PhDr. Havlovcová).
18. ãt. Îidovské svátky, zvyky a obyãeje –
s ukázkou pﬁedmûtÛ umístûn˘ch v Klausové
synagoze. Zaãátek v 15.00 pﬁed vstupem do
synagogy z ul. U Starého Ïidovského hﬁbitova. Vstup 50 Kã + vstupné do synagogy
(Mgr. Tlá‰ková).
20. so. Za památkami âeského Brodu. Zaãátek na Ïelezniãní stanici âesk˘ Brod, po
pﬁíjezdu vlaku, kter˘ odjíÏdí z Prahy Masarykova nádraÏí v 8.38. Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek).
Osobnosti v okolí nám. Republiky. Zaãátek ve 14.00 pﬁed Kotvou (hlavní vstup).
Vstup 50 Kã (H. âenková).
Umûlecká abeceda milovníkÛ Prahy –
19. stol. Náhrada za zru‰enou akci. Zaãátek v 16.00 u kostela sv. KﬁíÏe v ul. Na Pﬁíkopû. Vstup 50 Kã (E. Sokolová).
21. ne. Procházka Hradãany – od vyhlídky
na petﬁínské úpatí aÏ na Úvoz. Zaãátek
v 15.00 u sochy sv. Jana Nepomuckého
uprostﬁed Pohoﬁelce (tram. ã. 22, 23 stanice
„Pohoﬁelec“). Vstup 50 Kã (D. Budinská).
Jeruzalémská synagoga na Novém Mûstû. Zaãátek v 15.00 pﬁed objektem (Jeruzalémská ul.). Vstup 50 Kã + vstupné do objektu 50/30 Kã (Mgr. Tlá‰ková).
22. po. Od Santo‰ky na Konváﬁku. Zaãátek v 16.00 na stanici metra B „Andûl“ (ve
vestibulu v˘chodu smûrem Na KníÏecí).
Vstup 50 Kã (ing. Bohumil Kocourek).
23. út. Strahovská konventní zahrada. Zaãátek v 15.30 pﬁed vstupem do Strahovské
knihovny na Strahovském nádvoﬁí. Vstup
50 Kã (M. Racková).
■ ■ ■

nalezli dermatologové 74 koÏních projevÛ,
které se klinicky jevily podezﬁelé, ve 24 pﬁípadech se klinická diagnóza potvrdila histologick˘m vy‰etﬁením – jednalo se o maligní
melanom. Z toho u 16 pacientÛ ‰lo o melanom tenk˘, tj. v poãáteãním stadiu, zatímco
u 8 pacientÛ se jednalo o pokroãilej‰í stadium nemoci. V první skupinû je vãasn˘ chirurgick˘ zákrok jedinou moÏností léãby, která
vede prakticky k úplnému uzdravení. Tedy
tûchto 16 pacientÛ bylo skuteãnû zachránûno touto preventivní osvûtovou akcí.
Cílem dermatologÛ je odhalit maligní melanom vãas, tedy ve stadiu, které je léãitelné.
Proto se v âR bude konat i letos dal‰í roãník
Evropského dne melanomu.
Více informací na: www.melanoma.cz
infolinka 246 060 696 v provozu do 15. 5. 2006

Jde mi právû o tu jednu znaãku. Je to malé zelené E v kruhu s lipov˘m listem. Okolo je nápis Ekologicky ‰etrn˘ v˘robek. Nemají ji v‰echny prostﬁedky, jen nûkteré.
A v obchodû je nûkdy mají, nûkdy ne. Ale
kdyÏ na nû narazím, koupím rovnou dva,
co kdyby pﬁí‰tû nebyly. Je to taková hra.
Takov˘ lov. Ne z kaÏdého lovu se vrátíte
s koﬁistí, jindy máte ‰tûstí.
Ekologicky ‰etrn˘ v˘robek znamená, Ïe je
to úplnû ekologick˘? zeptala se mû tenkrát
prodavaãka. – JistûÏe není, ﬁekl jsem a zaãal s pﬁedná‰kou: v‰echno, co ãlovûk vyrobí, nûjak zatûÏuje Ïivotní prostﬁedí. Ale
Ekologicky ‰etrn˘ v˘robek znamená, Ïe
v˘robce splnil ekologická kritéria, která
pﬁedepsalo Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí. V˘robek je tak oproti ostatním z ekologického hlediska lep‰í. Napﬁíklad prostﬁedky na mytí nádobí mají lep‰í biologickou

Firmou Îìárské strojírny, a. s., s podporou grantu MZe-âR bylo vyvinuto zaﬁízení, které ve VÚPP vyuÏívají pﬁi v˘zkumu ovocno-zeleninov˘ch ‰Èáv za procesu vysokotlaké pasterace (aÏ pﬁi 5000 ATM). Vysokotlaká pasterace je zﬁejmû nejlep‰í moÏnou technologií pro
zachování v‰ech úãinn˘ch látek v ovocn˘ch a zeleninov˘ch ‰Èávách.
Takto o‰etﬁené pﬁírodní ‰Èávy z kﬁíÏat˘ch druhÛ zeleniny mají prokazatelnû antimutagenní a preventivní protinádorov˘ úãinek a ochraÀují

KLUB RODIâÒ MAL¯CH DùTÍ
zve na setkání rodiãÛ i s dûtmi ve ãtvrtek
11. kvûtna od 16.30 do 18 hodin. Téma:
Psychologické pﬁedpoklady dítûte ke
vstupu do mateﬁské ‰koly. Vstup voln˘. O dûti je bûhem setkání postaráno.
Bûhem besedy si mohou hrát v pﬁilehlé,
k tomu vybavené místnosti s pedagogick˘m dozorem.
Klub vede PhDr. Jaroslava Dittrichová,
CSc. Místo konání: Unitarie, Karlova 8,
Praha 1.

nás pﬁed mnoha ‰kodliv˘mi látkami. Beskyd Fryãovice tuto technologii pouÏívá a dodává na pulty nûkter˘ch obchodÛ ‰Èávu mrkvovou,
‰Èávu z ãervené ﬁepy a také kombinaci ‰Èáv jablka, brokolice a pomeranãe. V‰echny ‰Èávy jsou pﬁipravované bez jak˘chkoli chemick˘ch
pﬁísad a zastudena. Distribuují se v chlazeném stavu, aby nedocházelo k destrukci pﬁírodních látek. Takto zpracované ‰Èávy mají dobu
pouÏitelnosti aÏ 10 dnÛ.
Dal‰ím zajímav˘m v˘robkem, kter˘ má pÛvod ve VÚPP, je tuzemská
bezlepková pekaﬁská smûs nebo tûstoviny pro nemocné fenylketonurií. Vzniklo zde také unikátní technologické zaﬁízení na v˘robu potraviny z vajeãn˘ch bílkÛ, která je chránûna patentem. Tato potravina se
dá rÛznû upravovat a chutná jako kuﬁecí maso. Neobsahuje v‰ak
Ïádn˘ tuk ani cholesterol, pﬁiãemÏ je plnohodnotn˘m zdrojem bílkovin. Pod názvem ·MAKOUN se produkt jiÏ prodává.
Nové generace potravináﬁsk˘ch v˘robkÛ, které zde vznikají, respektují pﬁírodu. Tedy Ïádná chemie ani alchymie, které v minul˘ch desetiletích obsazovaly na‰i spíÏ. Dopﬁejme si s nimi komfort zdraví.
Maf

Mûstská knihovna v Praze zve v‰echny mladé milovníky dûjin k zapojení do
projektu KAREL IV. – CÍSA¤ Z BOÎÍ
MILOSTI. Projekt má dvû ãásti: vûdomostní soutûÏ 7 KLÍâÒ PRO KARLA IV. a v˘tvarnou ãást PRAHA – MùSTO KARLA IV.
SoutûÏit mohou dûti a dospívající ve dvou vûkov˘ch kategoriích (7 – 10; 11 – 15 let) aÏ do
12. 5. 2006.Více se dozvíte v dûtsk˘ch oddûleních na‰ich knihoven a na stránkách Mûstské knihovny v Praze.
Poboãka HRADâANY, Pohoﬁelec 25, Praha 1 vás srdeãnû zve na tematickou v˘stavu ZVÍ¤ATA. KoláÏe, objekty z papíru a keramiky, které pod vedením akademické
malíﬁky Jany Lochovské vytvoﬁili studenti a studentky pedagogické ‰koly v Praze 6. V˘stava bude instalována poslední kvûtnov˘ t˘den a potrvá aÏ do 1. 9. 2006.

Pan Carlos Stohr je vlastnû ãesk˘ Karel, kter˘
své kﬁestní jméno pﬁizpÛsobil zemi, kde jiÏ více
neÏ 40 let Ïije. Jako mlad˘ ode‰el pﬁed komunisty do svûta a dostal se aÏ do Venezuely,
kde cel˘ Ïivot pracoval a s ãeskou manÏelkou
vychoval dûti. PÛvodnû úspû‰n˘ stavební inÏen˘r je dnes jiÏ na penzi a do âeské republiky se kaÏdoroãnû vrací. Jeho velk˘m koníãkem je malování, vûnuje se mu jiÏ mnoho let.
Doma ve Venezuele mûl uÏ nûkolik v˘stav
a vy‰la mu i v˘tvarná publikace. Obrázky v ní
zachycují v Ïivé kreslíﬁské zkratce Ïivot na venezuelském venkovû. Îivot rybáﬁÛ, pûstitelÛ
banánÛ, drobn˘ch zemûdûlcÛ pasoucích své
stádeãko krav. Na akvarelech nebo perokresbách se ãasto objevuje i malebn˘ ostrov Margarita u venezuelského pobﬁeÏí.
Carlos Stohr je ale pﬁedev‰ím âech a velk˘
vlastenec. Pﬁi sv˘ch cestách po své nûkdej‰í
vlasti, jíÏ ve Venezuele dûlá dobrou vizitku,
neodloÏí blok a tuÏku. Sedíte s ním v kavárnû
na námûstí v Olomouci, a neÏ vypijete kávu,
má do detailu nádhernû nakreslen˘ morov˘
sloup, kter˘ Olomouc proslavil aÏ v UNESCO. Stejnû jako olomouck˘ sloup nakreslil
Carlos Stohr v‰ech dal‰ích 11 ãesk˘ch památek UNESCO. Nejvíce obrázkÛ v‰ak vÏdy vûnuje Praze. A protoÏe je tenhle zajímav˘ v˘tvarník s hispánsk˘m temperamentem, ale
ãesk˘m srdcem velk˘ ãesk˘ patriot, vûnoval
redakci sérii sv˘ch v Praze namalovan˘ch obrázkÛ k vyuÏití a my je pro jejich krásu i exotiãnost pÛvodu rádi zveﬁejÀujeme. Redakce

Kontejnery na Praze 1
– svoz objemného odpadu
v úter˘ 9. 5. a 23. 5. (pﬁistavení v úter˘
ráno, odvoz 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 Prahy 1 bude v sobotu 27. 6.
Stanovi‰tû zveﬁejníme v ãervnovém ãísle
Zdroj: OÚ Mâ Praha 1
ListÛ Prahy 1.

EKORUBRIKA

Ekologicky ‰etrná hra

V˘sledky ãeské vûdy v na‰í kuchyni
V praÏském V˘zkumném ústavu potravináﬁském (VÚPP) vznikají zajímavé patenty a vym˘‰lejí tu nové
technologie, v˘sledky jejichÏ pouÏití
se mohou dostat i na vá‰ stÛl a do
va‰í ledniãky. Není bez zajímavosti
zjistit, jak tu pomáhají na svût potravináﬁsk˘m v˘robkÛm, které mohou
v˘raznû ovlivnit na‰e zdraví. Názornû se
tu propojuje vûda s praktick˘m Ïivotem.

24. st. Pﬁemyslovci – v˘znam dynastie pro
ãeské dûjiny (k pﬁíleÏitosti v˘roãí vyvraÏdûní
PﬁemyslovcÛ r. 1306). Pﬁedná‰ka se koná od
17.00 v sále ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4,
Praha 5 – pﬁízemí. Vstup 50 Kã (PhDr. Dvoﬁáãková).
25. ãt. Michnovsk˘ palác (Tyr‰Ûv dÛm)
a jeho okolí. Zaãátek v 16.00 pﬁed objektem
paláce (Újezd – pﬁed vchodem). Vstup 50 Kã
(J. Bondyová).
27. so. PrÛhonick˘m parkem. Zaãátek na
stanici aut. ã. 324, 325 „PrÛhonice“ (jedou od
metra C „Opatov“ ã. 324 ve 13.50 a ã. 325 ve
13.30). Odchod po pﬁíjezdu pozdûj‰ího autobusu. Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
Hole‰ovice, Bubny – májová procházka
sedmou praÏskou ãtvrtí. Zaãátek ve 14.00
na stanici tram. ã. 8, 12, 17 „NábﬁeÏí kpt. Jaro‰e“. Vstup 50 Kã (H. âenková).
V máji na Petﬁín. Zaãátek ve 14.30 na horní
stanici lanovky na Petﬁínû. Vstup 50 Kã + sníÏené vstupné na rozhlednu 10 Kã (V. Králová).
28. ne. Stra‰nick˘ hﬁbitov. Zaãátek ve
14.00 na stanici tram. ã. 11, 19, 26 „Krematorium Stra‰nice“. Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek).
Zahrady PraÏského hradu. Zaãátek
v 15.00 u letohrádku královny Anny (stanice
tram. ã. 22, 23 „Letohrádek královny Anny“).
Vstup 50 Kã (E. Sokolová).
29. po. Co vyprávûjí sochy na Karlovû
mostû? Zaãátek v 16.30 u sochy Karla IV.
na KﬁíÏovnickém námûstí. Vstup 50 Kã
(PhDr. Havlovcová).
30. út. Historie Zbraslavského klá‰tera
a okolí (vzhledem k osobnosti Václava II. ).
Zaãátek v 15.30 na stanici aut. ã. 129 „Zbraslavské námûstí“ (jede od metra B „Smíchovské nádraÏí“). Vstup 50 Kã (PhDr. Dvoﬁáãková).

Chodím nakupovat pravidelnû do jedné drogerie. Mám to tam rád a prodavaãky si na
mû uÏ zvykly. Ze zaãátku jsem stával pﬁed regálem s prostﬁedky na mytí nádobí nebo
podlahy a prohlíÏel etikety obalÛ. Jednou se mû paní prodavaãka zeptala, jestli mi
mÛÏe pomoct. – Hledám prostﬁedek, kter˘ má znaãku Ekologicky ‰etrn˘ v˘robek, ﬁekl jsem. Nevûdûla, o co jde, ale pﬁidala se ke mnû a také oãima bloudila po regálech.

V pondûlí 15. kvûtna 2006 se koná jiÏ 6. roãník Evropského dne melanomu v âR. Koordinátorkou tohoto projektu je Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., a tradiãním generálním partnerem spoleãnost La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique.
V tento den budou dermatovenerologové ve
sv˘ch ordinacích zdarma poskytovat konzultace k prevenci a depistáÏi melanomu. Snahou organizátorÛ je zapojit do této aktivity co
nejvíce kolegÛ a dostat do povûdomí spoluobãanÛ, Ïe „kontrolou sv˘ch mateﬁsk˘ch
znamének si mohou zachránit Ïivot“. V˘sledky vy‰etﬁení z pﬁedchozích pûti let prokazují,
Ïe do ambulancí dermatovenerologÛ chodí
nyní více spoluobãanÛ s Ïádostí o posouzení
jejich pigmentov˘ch projevÛ.
Bûhem loÀského „Evropského dne melanomu“ 30. kvûtna 2005 nabídlo 189 ãesk˘ch
dermatologÛ moÏnost bezplatného vy‰etﬁení
pigmentov˘ch znamének sv˘m spoluobãanÛm. Celkem 4925 osob tuto moÏnost vyuÏilo. Jednalo se tak o 60 % více lidí neÏ v minulém roce. Mezi vy‰etﬁen˘mi osobami

Kresba C. Stohr

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.

odbouratelnost. To znamená, Ïe aÏ proteãou dﬁezem do kanalizace, snadno se rozloÏí a dají ménû zabrat ãistiãce odpadních
vod i ﬁece.
Ekologicky ‰etrné v˘robky nemusíte hledat

■ ■ ■

jen v regálech drogerií. Jsou i v jin˘ch obchodech – s nábytkem, v papírnictvích,
v prodejnách plynov˘ch kotlÛ. Je jich celá
ﬁada. Na serveru ekoznacka.cz si pod odkazem Databáze v˘robkÛ a smûrnic mÛÏete
najít, jaké v‰echny v˘robky jsou Ekologicky
‰etrné a kdo je vyrábí.
Je to tohle? Prodavaãka vyndává jeden
z ﬁady prostﬁedkÛ. Bylo na nûm malé zelené
E v kruhu s lipov˘m listem. Od té doby si mû
prodavaãka pamatuje. Vpravo nahoﬁe, ukazuje mi od té doby rukou, kdyÏ zase pﬁijdu
nakupovat. A nebo mi rovnou ﬁekne, Ïe
dnes nemají. Nevadí, pﬁijdu jindy. Je to taková hra. Martin Mach /Zelená domácnost
www.ekolist.cz
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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 Pomníku II. odboje (metro Malostranská) • Otevﬁeno dennû 10:00 – 22:00

Státní technická knihovna
V na‰em ãtvrtém návratu do areálu Klementina nav‰tívíme Státní technickou knihovnu.
Prazáklady této instituce poloÏil jiÏ v roce 1718 Kristián Josef Willenberg. VyslouÏil˘
dÛstojník císaﬁské armády získal po dlouh˘ch tﬁinácti letech císaﬁsk˘ dekret na zﬁízení
Stavovské inÏen˘rské ‰koly, na níÏ byl jmenován profesorem a jedin˘m vyuãujícím.
V dekretu bylo jednorázovou ãástkou 300 zlat˘ch pamatováno na zakoupení knih
a uãebních pomÛcek. A takto nakoupené publikace, pojednávající o vojenské technice,
pevnostech a strategii dob˘vání, pﬁedstavují zaãátek nejstar‰í specializované technické knihovny u nás, ale i jedné z nejstar‰ích na svûtû.

Je‰tû nûco z historie
Za Willenberga a jeho nástupcÛ se pﬁedná‰ky Stavovské inÏen˘rské ‰koly odehrávaly
v profesorsk˘ch bytech, kde byly uloÏeny
i stále pﬁib˘vající knihy. AÏ v roce 1786 se
‰kola pﬁestûhovala do budovy Svatováclavského semináﬁe v dne‰ní Husovû, tehdy Dominikánské ulici, kde setrvala (i s knihovnou)
149 let. Mezitím pﬁestala b˘t ‰kola podﬁízena
pﬁímo ãesk˘m stavÛm, zmûnila svÛj ráz,
pﬁedná‰ky i knihovní fondy byly roz‰íﬁeny na
‰irokou ‰kálu technick˘ch oborÛ civilního inÏen˘rství. Roku 1806 vznikl moderní Polytechnick˘ ústav v ãele s Franti‰kem J. Gerstnerem. V roce 1831 byly do té doby
rozpt˘lené knihy soustﬁedûny a systematicky uspoﬁádány do knihovny. ·kola se rozrÛstala, pﬁib˘valy nové obory a prostﬁedky na
nákup knih se zvy‰ovaly. PÛvodnû jednotn˘
Polytechnick˘ ústav byl v roce 1869 rozdûlen na dvû ãásti, ãeskou a nûmeckou, knihovna v‰ak zÛstala spoleãná pro oba ústavy. JiÏ katalogizovaná knihovna se v roce
1935 stûhuje do v˘chodního kﬁídla Klementina, kde byly prostory vybaveny tehdej‰í nejmodernûj‰í technikou. Ihned po válce je zpﬁístupnûna nej‰ir‰í veﬁejnosti.
V roce 1960 do‰lo ke zru‰ení vazeb s vysok˘mi ‰kolami, knihovna byla podﬁízena Stát-

450 let Akademického
gymnázia ·tûpánská
Právû tolik uplyne letos od zaloÏení Akademického gymnázia s nynûj‰ím sídlem
ve ·tûpánské ulici. V ãele ‰koly stáli
pﬁední vzdûlanci národního obrození
J. Jungmann nebo V. K. Klicpera, v jejích
lavicích usedaly dal‰í vynikající osobnosti jako J. K. Tyl, J. Neruda, V. Hálek,
Z. Winter, F. X. ·alda, B. Hrozn˘, A. Novák, J. Heyrovsk˘, K. âapek, Z. Borovec
(textaﬁ), J. Kouteck˘ (onkolog).
·kola chce oslavit toto v˘roãí co nejdÛstojnûji, a proto je pﬁipravena ﬁada akcí poãínaje
kvûtnem, prosincem konãe. Proto napﬁíklad
v kvûtnu (10. 5.) vystoupí v sále praÏského
Hlaholu v 18.30 pûveck˘ sbor a komorní orchestr AG. V ãervnu pak projde ulicemi Starého a Nového Mûsta praÏského prÛvod ÏákÛ a uãitelÛ v dobov˘ch kost˘mech.
Od 3. do 25. záﬁí probûhne v˘stava v˘tvarn˘ch prací studentÛ AG v Muzeu dûtské kresby U zelené Ïáby. V ﬁíjnu se pak (13. 10.)
se uskuteãní za úãasti hostÛ slavnostní shromáÏdûní v Zrcadlové kapli Klementina, která
byla svého ãasu (1815) úﬁednû pﬁidûlena
gymnáziu pro slavnostní a náboÏenské pﬁíleÏitosti. V listopadu se mÛÏete tû‰it na Den
otevﬁen˘ch dveﬁí (13. 11.) s v˘stavou star˘ch
kronik ãi vysvûdãení a jin˘ch historick˘ch
materiálÛ AG.
V prosinci budou oslavy zavr‰eny vánoãním
koncertem sboru a komorního orchestru AG
opût v Zrcadlové kapli Klementina.
Maf

nímu v˘boru pro rozvoj techniky a pozdûji
zaãlenûna do Ústﬁedí vûdeck˘ch, technick˘ch a ekonomick˘ch informací. Po rozpadu
ÚVTEI ji v roce 1991 pﬁebírá do své kompetence Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR.

SluÏby uÏivatelÛm jsou na úrovni
To, co náv‰tûvníka STK patrnû nadchne jako
první, jsou stohy vûdecko-technické ãasopisecké literatury, pﬁístupné ve volném v˘bûru
ve v‰eobecné studovnû. V pﬁesnû popsan˘ch regálech jich tu mají více neÏ tisíc titulÛ.
Ty nejnovûj‰í, nesvázané, se pÛjãují prezenãnû, po svázání je to moÏné i absenãnû,
tedy domÛ. A mÛÏete ãíst a ãíst – a zji‰Èovat
se Sokratem: Vím, Ïe nic nevím…
Vedle ãasopisÛ ti‰tûn˘ch mohou uÏivatelé

zájemci z celé republiky, aniÏ by museli kamkoli jezdit ãi telefonovat. VPK nabízí dodávání
kopií ãlánkÛ z ãasopisÛ, mezinárodní knihovní sluÏby a také zasílání obsahÛ nov˘ch ãísel
ãasopisÛ – elektronicky i klasicky. Jak se do
takové knihovny dostat? Zﬁízením finanãního
konta (za 20 Kã) získáte na serveru STK téÏ
svÛj chránûn˘ prostor – pak jiÏ mÛÏete objednávat. Podmínky pro objednávky, ceník sluÏeb i v‰echny dal‰í potﬁebné informace najdete na uvedené internetové stránce.

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

Co je portál STM?
Science, Technology, Medicine, tedy vûda,
technika a medicína – to jsou okruhy domácích i zahraniãních informaãních zdrojÛ, které mapuje dal‰í z projektÛ Státní technické
knihovny – portál STM. Katalog STM oceníte

Po – Pá 7:30 – 19:00
VYâI·TùNO
DO 24 HOD. EXPRES
BEZ P¤ÍPLATKU

Diogenes a potrubní po‰ta
Souãasné sídlo knihovny ve v˘chodním kﬁídle
Klementina lze charakterizovat jako zajímavou symbiózu baroka (projektoval K. I. Dienzenhofer) a funkcionalistické architektury
30. let 20. století, kdy bylo Klementinum dostavûno a adaptováno podle projektu architekta Machonû pro úãely moderní knihovní
instituce. V letech 1935–1936 byl objekt vybaven komfortnû a modernû v˘tahy, ústﬁedním
topením, telefonem a tzv. horizontálnû-vertikálním pﬁepravníkem mezi sklady a halou sluÏeb. Byla tu zﬁízena i unikátní potrubní po‰ta.
Ta byla v 70. letech minulého století rekonstruována a dodnes se pouÏívá pﬁi v˘pÛjãkách
publikací, které je‰tû nebyly zaﬁazeny do elektronického katalogu. Vyﬁízení objednávky probíhalo v minulosti takto: skladník potrubím obdrÏel na lístku v uzavﬁené patronû objednávku
a vypravil poÏadované publikace k objednateli pomocí uzavﬁeného kovového ko‰e horizontálnû-vertikálního pﬁepravníku. Na rozdíl od
potrubní po‰ty se v‰ak pro pﬁepravník nena‰la
firma, jeÏ by jej umûla zrekonstruovat, a tak byl
v 70. letech nahrazen v˘tahem. PÛsobiv˘ je
i prostor studovny, do které byl pﬁenesen nádhern˘ strop ze zdoben˘ch barokních trámÛ,
objeven˘ pﬁi rekonstrukci ve druhém patﬁe budovy.
Dal‰í architektonickou zajímavostí je kﬁídlo,
spojující v prvním patﬁe v˘chodní trakt se
sousední Národní knihovnou. Stûny zdobí
fresky, z nichÏ shlíÏejí myslitelé starovûku,
Aristoteles, Diogenes, Platon a jiní. Dnes je
zde poãítaãová studovna. Spojení staré i novûj‰í kvalitní architektury oÏivené moderní informaãní technikou, s níÏ knihovna pracuje,
vytváﬁí inspirující prostﬁedí.

Poklady technické literatury
Historick˘ fond ãítá necel˘ch 4000 jednotek
knih a pﬁes 500 titulÛ ãasopisÛ. Patﬁí sem
napﬁíklad díla Keplerova ãi Newtonova, Pascalova i Dürerova vzniklá v 16.–18. století,
ale také spisy Archimedovy ãi Euklidovy vydávané pﬁibliÏnû v téÏe dobû. âtyﬁi vzácné
publikace byly nedávno digitalizovány, dal‰í
budou tímto zpÛsobem uchovány a zpﬁístup-

JIÎ 8. ROK JSME TU PRO VÁS

Hanus Holtzhammer: Mechanika. Rukopis z roku 1603.
knihovny vyuÏít i pﬁedplacené databáze elektronick˘ch ãasopisÛ, jeÏ jsou dostupné ze
studoven STK. Pro registrovaného ãtenáﬁe
vybaveného heslem jsou v‰ak v‰echny drahé zahraniãní ãasopisy dostupné i prostﬁednictvím vzdáleného pﬁístupu – odkudkoli, kde
je pﬁipojení na internet. Místo v poãítaãové
studovnû se 14 uÏivatelsk˘mi stanicemi je
moÏné si zarezervovat na 90 minut dennû,
a to i pomocí on-line formuláﬁe na webov˘ch
stránkách knihovny.
Kromû knih a ãasopisÛ najdete v STK také
sborníky z vûdeck˘ch konferencí, skripta, disertaãní práce, technické normy (platné i neplatné), encyklopedie, kompletní Sbírku ãesk˘ch zákonÛ od roku 1918, denní tisk, ale
i v˘znamnou firemní literaturu. Vyhledávat
a objednávat lze prostﬁednictvím internetu,
dal‰í moÏnosti objednávky jsou e-mailem, písemnû i telefonicky. V knihovnû je i bezdrátové (WiFi) pﬁipojení na internet, samoobsluÏnû si tu mÛÏete kopírovat i skenovat
nebo lze vyuÏít kopírovací sluÏbu.

Virtuální polytechnická knihovna
Virtuální knihovnu nehledejte v Klementinu,
ale na adrese www.vpk.cz. Jedná se o spoleãenství více neÏ 40 knihoven, které virtuálnû
sjednocují své fondy a sluÏby technicky zamûﬁené uÏivatelské obci. Mohou ji tak vyuÏít

napﬁíklad ve chvíli, kdy potﬁebujete zjistit,
které instituce elektronicky zpﬁístupÀují vámi
poÏadovan˘ ãasopis, zda se jedná o plné
texty ãlánkÛ, jaké jsou podmínky pﬁístupu
atd. Adresa je www.portalstm.cz.

Nová budova je jiÏ v plánech
Ani Státní technická knihovna se nevyhne
velk˘m zmûnám. Dlouho pﬁipravovan˘ projekt v˘stavby nové, moderní budovy se právû
v tûchto mûsících blíÏí uskuteãnûní – pokud
v‰e pÛjde podle harmonogramu, zaãít stavût
(kopat) by se mohlo jiÏ letos na podzim.
Nová knihovna bude stát v srdci technick˘ch
vysok˘ch ‰kol v Praze 6 – Dejvicích. Ponese
název Národní technická knihovna a má zastﬁe‰it nejen fondy STK, ale i podstatnou
ãást fondÛ knihoven âVUT a Ústﬁední knihovny V·CHT. Novû vzniklá instituce technicko-univerzitního typu bude splÀovat potﬁeby dne‰ního nároãného uÏivatele.
K dispozici zde budou napﬁíklad individuální
i skupinové studovny, poãítaãové uãebny,
pﬁedná‰kov˘ sál, kavárna, v˘stavní prostory,
ale také noãní studovna. Knihovna by mûla
b˘t v provozu 7 dní v t˘dnu. Pﬁestûhováním
do Dejvic a úzk˘m propojením s vysok˘mi
‰kolami tak, jak je to bûÏné i jinde ve svûtû,
se uzavﬁe v˘vojov˘ kruh.
www.stk.cz
Martina Fialková

PLACENÁ INZERCE

Dnes, témûﬁ po tﬁech staletích, kdy Státní
technická knihovna plní úlohu centrální instituce poskytující knihovnicko-informaãní sluÏby technické veﬁejnosti z celé republiky, by ji
její zakladatel nepoznal. Obsahuje totiÏ více
neÏ 1,2 milionu fyzick˘ch svazkÛ, její fondy
tvoﬁí ãasopisy, noviny, vûdecké práce, informace o firmách a dal‰í texty z oblasti technické literatury a aplikovan˘ch pﬁírodních
a spoleãensk˘ch vûd s technikou souvisejících. Kromû ti‰tûné formy poskytuje knihovna informaãní zdroje i v elektronické podobû;
to v‰e za pomoci nejmodernûj‰ích informaãních technologií.

nûny v rámci rÛzn˘ch projektÛ. STK rovnûÏ
nabízí zájemcÛm moÏnost sponzorovat digitalizaci a vyuÏít digitalizovan˘ dokument, na
kter˘ pﬁispûli, ke své propagaci. Náklady na
kaÏd˘ z dosud vybran˘ch titulÛ se pohybují
mezi 10–20 tisíci korun.

KLUB POHYBU A KRÁSY
SLUNEČNICE

19 DRUHŮ CVIČENÍ: ZÁPIS DO ZÁŘIJOVÝCH
KURZŮ PRO DĚTI: KLASICKÝ BALET,
MODERNÍ TANEC, ANGLIČTINA HROU 4 –5 LET

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

OâKOVÁNÍ NEJEN DO ZAHRANIâÍ

OâKOVACÍ ST¤EDISKO !!!
Nuselská poliklinika
Táborská 325/57, Praha 4
607 909 496
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

Pﬁehlídka církevních ‰kol

Belgiãtí studenti v Du‰ní

Ve dnech 21. aÏ 23. bﬁezna 2006 se konala jiÏ potﬁinácté Celostátní pﬁehlídka církevních ‰kol
v zájmové umûlecké ãinnosti, kterou tradiãnû poﬁádá Stﬁední zdravotnická ‰kola sv. Zdislavy
v Odrách. Z cel˘ch âech a Moravy se sjelo na 30 souborÛ z rÛzn˘ch církevních ‰kol, aby jejich
ãlenové pﬁedvedli své umûní z oboru hudby, tance ãi divadelních forem. Z Prahy 1 se této akce
zúãastnily skupiny ÏákÛ ãi studentÛ ze dvou ‰kol. Studenti a studentky z Katolického domova
studujících v âerné ulici si pﬁipravili cyklus hebrejsk˘ch písní Anachnu ‰arim beivrit. Skupina dûtí ze Základní ‰koly sv. Vor‰ily zahrála divadelní scénku Masopustní ta‰kaﬁice o neposedné kobylce a medvûdovi (viz obrázek). Obû ãísla byla porotou kladnû hodnocena a posléze i vybrána do závûreãného Galaprogramu, kter˘ nabízel to nejlep‰í z celé pﬁehlídky.
P. Budsk˘

Dvacet stﬁedo‰kolákÛ z belgického mûsta Sint Niklaas a jejich ãtyﬁi uãitelé strávili v bﬁeznu 14 dnÛ v âeské republice. Vyvrcholila tím první fáze dlouhodobého jazykového projektu Getting Fit For Future (Buì fit!), realizovaného Obchodní akademií, Praha l, Du‰ní 7
spoleãnû s belgick˘mi partnery v rámci programÛ agentury SOCRATES.

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Pﬁed 150 lety se narodil otec psychoanal˘zy
Slavn˘ rodák z moravského Pﬁíbora Sigmund
Freud ovlivnil zásadnû rozvoj psychologie
a psychiatrie. Chápal ãlovûka podobnû jako
Nietzsche ãi Darwin – tedy jako nedílnou souãást pﬁírody, a zdÛraznil tak jeho biologickou
podstatu. Zformulovat teorii nevûdomí a vedoucí roli v lidské motivaci pﬁipisoval pudu
sebezáchovy a sexuálnímu pudu. Na moderní
psychologické teorii neuróz zaloÏil jejich originální léãbu ãistû pomocí psychologick˘ch
prostﬁedkÛ – povûstnou psychoanal˘zu.
Mûsto Praha si v kvûtnu pﬁipomene Freudovo v˘roãí hned nûkolika událostmi.
Hlavní pﬁipomínkou 150 let od narození Sigmunda Freuda bude v˘stava na Staromûstské radnici
(11. 5.–22. 6.), jejímÏ zámûrem je seznámit ‰ir‰í
veﬁejnost s díly, vznikl˘mi na základû nové vlny
imaginací, vyvolan˘mi psychoanal˘zou. Kurátorka Vûra Jirousová vysvûtluje, Ïe Freudovy my‰lenky umoÏnily nahlédnout do nitra ãlovûka
a otevﬁely komunikaci s psychicky postiÏen˘mi
lidmi.“ Vystavena budou díla F. Kupky, J. Váchala, J. Zrzavého, J. ·ímy, Toyen, F. Drtikola, K. Nepra‰e, J. Davida, P. Nikla, I. Pinkavy
a dal‰ích.

První t˘den pob˘vali na‰i hosté v Praze v rodinách, poznali také ‰kolu, její vybavení a zpÛsoby
v˘uky. Nejvût‰í zájem vyvolal projekt zamûﬁen˘ na Ïivotní styl mlad˘ch, zejména na problematiku kouﬁení a zneuÏívání drog. Dal‰í projekty hostÛm pﬁiblíÏily âeskou republiku, její ekonomiku a vzdûlávací systém. UÏ pﬁed pﬁíjezdem se úãastníci poznávali prostﬁednictvím emailÛ
a chatu na internetu, vût‰inou v angliãtinû. Belgiãtí studenti také poznávali záludnosti ãe‰tiny
a na‰i zase zápasili s v˘slovností holand‰tiny. V‰ichni spoleãnû si zazpívali známou písniãku
nejen v obou rodn˘ch jazycích, ale i v angliãtinû, nûmãinû, francouz‰tinû a nechybûla ani ru‰tina. Nav‰tívili i pamûtihodnosti Prahy, muzea, v˘stavy, pﬁedstavení v Laternû Magice, záÏitkem
byla celodenní exkurze do Terezína. Studenty nadchlo i hokejové utkání extraligov˘ch t˘mÛ
Sparty a Slávie. Probûhlo i testování fyzické zdatnosti studentÛ pomocí tzv. EurotestÛ. Fyzické
síly zmûﬁily obû strany pﬁi volejbalovém utkání, jehoÏ vítûzem se stal t˘m na‰í ‰koly!
I druh˘ t˘den pobytu si budou belgiãtí hosté dobﬁe pamatovat, spolu s na‰imi studenty ho proÏili na lyÏaﬁském v˘cviku v Krkono‰ích. Louãení nebylo smutné, uÏ za pár t˘dnÛ se zase uvidíme – tentokrát v Belgii!
Ivana Chrástová

V˘stavu budou doprovázet pﬁedná‰ky ãlenÛ âeské psychoanalytické spoleãnosti na téma Ïivota
a díla S. Freuda, v˘kladu snÛ, nespokojenosti
v kultuﬁe a sexualitû.

Pohovka pro Sigmunda Freuda
V Design centru v Jungmannovû 30 probûhne
pod zá‰titou Rakouského institutu nesoutûÏní
pﬁehlídka, poﬁádaná ve spolupráci s Design centrem âeské republiky, ke které byli pﬁizvání ãe‰tí
a rakou‰tí studenti designu, mladí designéﬁi
i hvûzdy v tomto oboru a v˘robci nábytku, aby
prezentovali své inovace na téma gauã neboli pohovka. Tento kus nábytku se totiÏ stal symbolem
pro Freudovu psychoanal˘zu. Dal‰í pohovky budou v kvûtnu a ãervnu vystaveny i na jin˘ch veﬁejn˘ch místech v Praze a PraÏané se budou moci
zúãastnit i happeningov˘ch odpolední. Pohovky
budou následnû vydraÏeny ve prospûch Psychiatrické kliniky 1. LF UK. âeská psychoanalytická
spoleãnost poﬁádá také ve spolupráci s Rakousk˘m institutem mezinárodní kongres.
Dal‰í „freudovské“ akce budou pokraãovat i bûhem léta a podzimu,
pestr˘ program oslav je pﬁipraven i ve Freudovû rodném mûstû Pﬁíboru.
Maf
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motocykly ♦ osobní ♦ nákladní ♦ autobusy ♦ traktory ♦ IDV - dovozy, pﬁestavby
po - pá 6.15 - 18.00

Suchdolská ul.
252 62 Horomûﬁice
PRAHA – ZÁPAD, na hranici Prahy 6

so 8.00 - 12.00

☎ 220 970 079, 220 970 080
e-mail: stk@jistab.cz
www.jistab.cz

KU¤ÁCI-ODVYKNETE!

ÚKLID

Telefon: 224 214 617 Mobil: 604 207 771

administrativních objektÛ, domÛ, chodníkÛ, kanceláﬁí, bytÛ, objektÛ po rekonstrukci, vyklízení, ãi‰tûní kobercÛ a dal‰í úklid spolehlivû zaji‰Èuje firma

HLEDÁME BYDLENÍ
NA PRAZE 1,
NEJLÉPE MALÁ STRANA,
STARÉ MùSTO
Tel.: 257 314 901, 605 470 210

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

âALOUNICTVÍ VÁVRA
Ve‰keré ãalounické práce
v˘bûr z 1200 potahov˘ch látek, kÛÏe,
ekokÛÏe, koÏenky.
Tel. 241 414 147, 603 301 565

■ Firma KRAFT – Správa a údrÏba nemovitostí, 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.

VETERINA
pondělí – pátek 9–20 hod.
Praha 1, Liliová 7
tel.: 222 221 726

V ¯ S TA VA
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V˘stava Praha lucemburská ukáÏe zruãnost kameníkÛ
Clam-GallasÛv palác v Husovû ulici se stává nov˘m kulturním centrem metropole. Od
4. dubna do 4. ãervna leto‰ního roku poﬁádá v˘stavu Praha lucemburská. V˘stava evokuje 14. století a sedm sálÛ zaplní exponáty té doby (1310-1437).
Náv‰tûvníkovi pﬁedstaví souÏití panovnického dvora s mûstem podobu praÏsk˘ch mûst
a zpÛsob Ïivota v nich. Naskytne se zejména v˘jimeãná pﬁíleÏitost zblízka si prohlédnout okenní kruÏbu z chrámu P. Marie pﬁed
T˘nem, a obdivovat tak neb˘valou zruãnost
stﬁedovûk˘ch kameníkÛ.
Spolupracujícími institucemi pro tuto v˘stavu
jsou Archiv hlavního mûsta Prahy a Muzeum

hlavního mûsta Prahy. Poﬁádá se jako doplnûk k velké v˘stavû „Karel IV. – císaﬁ z BoÏí
milosti“ poﬁádané na PraÏském hradû. Základem prezentovaného materiálu jsou sbírkové
pﬁedmûty obou institucí, doplnûné v˘znamn˘mi památkami z majetku dal‰ích subjektÛ,
jako je napﬁ. Archaia, o.p.s., Farní sbor ãeskobratrské církve evangelické, Klimentská
ul., Národní archiv, Národní galerie v Praze,

Národní muzeum v Praze, Národní památkov˘ ústav – územní pracovi‰tû Praha, Univerzita Karlova, Ústav dûjin Fakulty architektury
âVUT v Praze. K dal‰ím atraktivním exponátÛm patﬁí soubor gotick˘ch soch ze sbírek
Muzea hlavního mûsta Prahy, v˘znamné písemné památky z Archivu hlavního mûsta
Prahy a hmotné památky dokumentující Ïivot
obyvatel hlavního mûsta království pocházející hlavnû z archeologick˘ch v˘zkumÛ.
Do 4. ãervna 2006, Clam-GallasÛv palác,
Husova 21, Praha 1. Otevﬁeno dennû mimo
pondûlí 10–18 hodin.
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4 + 4 + 4 dny v pohybu, tentokrát opravdu originálnû
11. roãník mezinárodního divadelního festivalu probûhne mezi 19. a 30. kvûtnem. Poﬁádá obãanské sdruÏení âtyﬁi dny. Organizátoﬁi si vybrali tﬁi rÛzné praÏské lokality. Vedle
programovû spﬁíznûn˘ch divadel ALFRED VE DVO¤E a PONEC, kde se pﬁedstaví pﬁeváÏnû zahraniãní taneãní a divadelní soubory, se centrem leto‰ního roãníku festivalu
stane OPU·TùN¯ âINÎOVNÍ DÒM v centru Prahy, b˘valá stomatologická poliklinika
v Jungmanovû ulici ã.p. 21.
Tak jako v minul˘ch letech plánuje poﬁadatel
pﬁedstavit ‰iroké veﬁejnosti a pﬁedev‰ím obyvatelÛm Prahy unikátní divadelní projekt vytvoﬁen˘ pro urãit˘ prostor, kter˘ pojímá celou
lokalitu v rÛzn˘ch souvislostech, ãerpá z nalezeného místa a jeho genia loci. V rozlehl˘ch
prostorách nûkolikapatrového domu s art deco fasádou jsou ãitelné stopy po jeho b˘valé
funkci (ordinace, ãekárny, kanceláﬁ drah˘ch
zubních kamenÛ apod.). Zajímavá je samozﬁejmû i lokace – dÛm je velmi dobﬁe viditeln˘
z ulice Vodiãkova a Národní tﬁída, s ãímÏ poãí■ ■ ■

tají v˘tvarní umûlci pracující s jeho celkov˘m
pojetím (fasáda, v˘kladní skﬁínû atd.).
Program: unikátní site-specific projekt (tedy
projekt vytvoﬁen˘ pro dan˘ prostor), premiéry divadelních pﬁedstavení, v˘stavy a v˘tvarné akce, pﬁedná‰ky a diskuse o architektuﬁe,
mezinárodní divadelní sympozium o cestování, video projekce, koncerty, netradiãní bar
s performancemi, procházky s v˘kladem po
okolí a dal‰í.
„Leitmotivem leto‰ního roãníku je SVùT
BEZ KAZU. Úzce souvisí s lokací, kde se

hlavní ãást celého festivalu odehrává – v b˘valé zubní poliklinice. SVùT BEZ KAZU je
pro nás téma, jeÏ odkr˘vá rÛzné dal‰í souvislosti, jako je napﬁ. vada, náprava, oprava,
problém, diagnóza, v˘zkum, laboratoﬁ atd.
Toto téma mají performeﬁi, v˘tvarníci, architekti, taneãníci, svûtelní designéﬁi, hudebníci
a dal‰í umûlci za cíl zpracovat a nabídnout
moÏnosti ﬁe‰ení, jak by mûl ná‰ SVùT BEZ
KAZU vypadat,“ ﬁíká umûleck˘ ﬁeditel obãanského sdruÏení âtyﬁi dny Pavel ·torek.
Více informací a program festivalu na:
www.ctyridny.cz
Pﬁedprodej vstupenek od 10. 5.: pokladna
Divadla v Celetné, Celetná 17, Praha 1,
tel. 222 326 843, po-pá 11-19.30 h, so a ne
12-19.30 h., od 19. 5. také v DOMù, Jungmannova 21, Praha 1, rezervace na site-specific DÒM na www.ctyridny.cz/dumsluzeb
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Corte di Angelo
– DvÛr andûlsk˘ch chutí

V areálu moÏnost ãerpat PHM (benzin speciál, natural, naftu).
Kompletní sluÏby autoservisu. Prodej produktÛ ÖMV.

V˘stavní program

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

Po‰ta na Slovensku ve 20. století
19. 5.–24. 9. 2006
Po‰tovní pﬁíleÏitostná pﬁepáÏka:
20. 5. 9:00–15:00 hod
K v˘stavû je vydána
1 pﬁíleÏitostná po‰tovní dopisnice

¤ Á D K O VÁ I N Z E R C E
TEL.: 257 533 280-1
■ OPRAVY – PSACÍ STROJE, KALKULAâKY, tel.:
241 412 507.
■ Koupíme obrazy pﬁedváleãn˘ch autorÛ. Kupujeme signované i anonymní obrazy ve‰ker˘ch technik. Hledáme krajiny, záti‰í, akty, lovecké motivy,
obrazy interiérÛ a architektury a obrazy s technick˘mi námûty – vlak, letadlo, automobil atd.
Koupíme téÏ samostatné obrazové rámy. V˘kup
Po-Pá 14-18 hod. Pavel Koneãn˘ – StaroÏitnosti, Dlouhá 22(!!), Praha 1 Tel.: 222 320 993.
■ Nabízím úklid v domácnosti 1x - 2x t˘dnû dle
dohody. Tel. 732 242 800.
■ KOUPÍM BYT, nebo rod. dÛm jakékoli velikosti,
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, neoprávnûnû obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem ãi s jakoukoli
právní vadou. Ve‰keré formality zajistím, zaplatím stûhování i pﬁípadné dluhy na nájemném,
privatizaci atd. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeãek mimo Prahu apod. a dát ãas na
vystûhování. Seriozní jednání, platba v hotovosti. Tel: 222 712 015 nebo 603 420 013.

Dubové podlahy, schody, stupně,
podstupně, parapety a střešní okna
– nabízíme 777 788 164

Do 14. 5. potrvá v˘stava
Zdenûk Netopil – Známky a kresby

■ ■ ■

DOMÁCÍ KINO

■ ■ ■

Klasické westerny
V dne‰ním ãísle zahajujeme novou rubriku, ve které vám chceme pﬁiná‰et informace
o zajímav˘ch, více ãi ménû klasick˘ch filmech na DVD. (A protoÏe jedním z prvních ryze filmov˘ch ÏánrÛ je western, zaãneme s ním.)
V minul˘ch dnech se na DVD objevila kolekce klasick˘ch westernÛ Sama Peckinpaha,
jednoho z nejv˘znamnûj‰ích americk˘ch reÏisérÛ 60. let. Mezi doslova kultovní westerny patﬁí jeho slavn˘ film Divoká banda
(1969). Ve své dobû vzbudil znaãn˘ rozruch
sv˘mi na tehdej‰í dobu brutálními scénami.
Na DVD je tento film uveden v novû restaurované originální reÏisérské verzi. Lyrickému
westernu Balada o Cable Hoganovi (1970)
bylo pro zmûnu vyãítáno, Ïe v nûm drsnûj‰í
scény zcela chybí. Mezi klasické akãní westerny bezesporu patﬁí i pﬁíbûh dvou stárnou■ ■ ■

cích muÏÛ zákona Jízda vysoãinou (1962),
jedno z nejpropracovanûj‰ích Peckinahov˘ch dûl. Pat Garrett a Billy the Kid z roku
1975 povaÏuje James Coburn (Sedm stateãn˘ch) za nejlep‰í western, ve kterém kdy
hrál. Za zmínku stojí, Ïe se v tomto filmu po
boku Krise Kristoffersona a Jamese Coburna
v titulních rolích objevuje i Bob Dylan, kter˘
k tomuto filmu také sloÏil vynikající hudbu
a písnû. Tato legendární sága z Divokého
západu – na DVD v restaurované reÏisérské
verzi, patﬁí bezesporu k nejlep‰ím westernÛm, které byly kdy natoãeny. Michal Kotík

TIP NA KNÍÎKU
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Jaroslava Moserová – Davidová

Historky (na koho se nezapomíná)
Útlá kníÏka b˘valé senátorky a kandidátky na prezidentsk˘ úﬁad vy‰la jiÏ v roce 2004.
Po jejím pﬁeãtení jsem si Jaroslavy Moserové zaãala váÏit je‰tû mnohem více. Jsem
moc ráda, Ïe kníÏku mám a Ïe jsem se s autorkou mohla seznámit i osobnû. Její Historky byly jiÏ nûkolikrát dotiskovány a vÏdy rychle znovu vyprodány. Poslední dotisk se
dostal na pulty nûkolik t˘dnÛ pﬁed autorãinou smrtí.
Prostﬁednictvím vzpomínek na své
blízké, jimiÏ byla obklopena v dûtství a mládí, na kamarádky, uãitele,
ale i nûmeckou chÛvu, která byla
po válce odsunuta, ãi na dívãí atletické tábory, se dozvídáme o krásném dûtství Jaroslavy Moserové.
Formovalo ji ve zdravû ctiÏádostivou, sportovnû zaloÏenou dívku,
touÏící co nejvíce poznat, cestovat,
dozvûdût se o svûtû.
KdyÏ skonãila válka, bylo jí v krátké
dobû svobody dopﬁáno získat stipendium na
stﬁední ‰kole v Severní Karolínû. ·ok jí nejprve zpÛsobilo seznámení s jin˘m, „odevrop‰tûl˘m“ Ïivotním stylem. Dokázala v‰ak ze
svého amerického pobytu vytûÏit maximum
– dal‰í studium na v˘tvarné ‰kole v New Yorku, místo lyÏaﬁské instruktorky v horách
a dal‰í brigády, kde si vydûlala dost penûz
na to, aby se mohla vrátit do âeskoslovenska tak trochu „oklikou“ – kolem svûta. V necel˘ch osmnácti letech si sama zaﬁídila cestu na nákladní lodi, kterou se pak plavila
pﬁes âínské moﬁe a Indii do jiÏ nesvobodného domova (1949). Vûdûla, Ïe pak si uÏ
dlouho nezacestuje...
Teprve potom pﬁi‰lo studium medicíny, setkání s dal‰ími profesory, první praxe, pacienti,
ale také setkání s StB. Pﬁíbûhy z její pozdûj‰í

praxe vynikající odbornice na popáleniny jsou velmi pohnuté – znám˘
je fakt, Ïe byla o‰etﬁující lékaﬁkou
Jana Palacha. Jedním dechem se
ãtou i v‰echny dal‰í vzpomínky Jaroslavy Moserové – na pﬁátele
z umûleck˘ch kruhÛ (sama byla vynikající pianistka i malíﬁka, její obrazy vystavovala naposledy vloni galerie Zjevi‰tû), na její vûdecké
pÛsobení, ale i pozdûj‰í kariéru velvyslankynû v Austrálii a senátorky,
komisaﬁky UNESCO ãi pﬁekladatelky Francisov˘ch detektivek. Kromû znám˘ch osobností v‰ak autorka vzpomíná i na taxikáﬁe,
prodavaãe ãi ﬁezníky, kteﬁí ji nûkam vezli ãi ji
obslouÏili – a zanechali vzpomínky.
Pﬁes vyprávûní o rÛzn˘ch – i nev˘znamn˘ch
lidech, kteﬁí do jejího Ïivota nûjak zasáhli, se
dostáváme k pochopení Ïivotní moudrosti,
humanismu a obdivuhodné energie Jaroslavy Moserové, s níÏ prosazovala vÏdy to, co
povaÏovala za správné a demokratické. Je
dobﬁe, Ïe o v‰ech tûchto setkáních zanechala své ãtivé a milé svûdectví. Dnes je pﬁedev‰ím svûdectvím o ní samotné, o jejím naplnûném Ïivotû a obrovském kusu práce pro
nás pro v‰echny, kterou vÏdy vykonávala
pokornû a skromnû.
Vydalo nakladatelství Olympia

Mimoﬁádná kulturní událost

Kdo se ãasto pohybuje v okolí kﬁiÏovatky Andûl, moÏná si uÏ v‰iml, kolik pizzerií se v nejbliÏ‰ím okolí urodilo. Je to docela s podivem, Ïe v‰echny najdou své hosty. Nahlédnete-li do kterékoli
kolem poledne, je tûÏké najít volné místo. Kdo v‰ak v této „andûlské“ válce vítûzí v mnoha ohledech s pﬁehledem, to je podnik
nikoli na hlavní tﬁídû, jako jsou ty ostatní, ale ve dvoﬁe – a to
hned u tramvajové zastávky tramvaje ãíslo 12. DvÛr má i ve
svém názvu – a ty andûle také. A v‰echno sedí.
Pﬁívûtivé nádvoﬁíãko, ãisÈounké a jakoby v italském stylu, nabídne od
kvûtna i posezení venku. Tedy dal‰í lákadlo kromû tûch, co se nabízejí
uvnitﬁ. Oddûleni od ruchu hlavní ulice a hluãné kﬁiÏovatky se mÛÏete
hﬁát na sluníãku a vychutnávat tﬁeba perlivé Lambrusco nebo koﬁenûné
Frascati a tû‰it se na dovolenou. Bude-li ale stále chladno, uvelebte
se u nûkterého stolku v prostorné pizzerii a objednejte si. MÛÏete cokoli, nespletete se. VÏdy ãerstvé suroviny, velikost porce, vzhled, vÛnû ani chuÈ vás nezklamou. A neÏ rychlá a pﬁíjemná obsluha vyﬁídí
va‰i objednávku, mÛÏete se porozhlédnout.
Interiér v pﬁírodní kombinaci dﬁevo – kámen (nebo imitace kamínkové
mozaiky na stûnách) navodí pﬁíjemnou, nevyumûlkovanou atmosféru,
kterou doladí klasick˘ jednoduch˘, ale velmi estetick˘ dﬁevûn˘ nábytek. Dostatek svûtla, ale zároveÀ i pocit soukromí dûlají z téhle pizzerie
útuln˘ prostor – místo soukrom˘ch i pracovních schÛzek a pﬁátelsk˘ch
obûdÛ ãi veãeﬁí. Lze sem docela dobﬁe vzít i kamarádku s dûckem v koãárku, kter˘ se zaparkuje u stolku a nikomu tu nepﬁekáÏí.

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

KdyÏ opravdu nevíte, co si z bohaté nabídky vybrat, spolehnûte se na
tip obsluhy. Mezi ‰irokou paletou lákav˘ch italsk˘ch pﬁedkrmÛ, pizz,
rizot ãi steakÛ je opravdu tûÏko vybírat. Je libo parmskou ‰unku ãi grilovanou mozzarellu ve slaninû na ‰pízu? Nebo peãen˘ lilek? Mezi 25
druhy pizzy nebo více neÏ 30 druhy tûstovin jistû také najdete nûco,
co jste je‰tû neochutnali. A co teprve dezerty! Od bájeãného tiramisu
aÏ po lehk˘ mrkvov˘ dort také pûkná ﬁádka v jídelníãku. K tomu v˘bûr
italsk˘ch vín nebo voÀavé kávy. Pﬁinesou vám ji rychle a s úsmûvem.
Kdo nemá tolik ãasu a rád by si dal jen tu kávu a nûco malého dobrého k ní, má moÏnost vyuÏít Andûlskou kavárnu s vchodem z hlavní
ulice. I tady je pﬁíjemnû a ãas u italského espressa ãi caffe latte plyne
sladce. Dolce vita neboli sladk˘ Ïivot se tûÏko opou‰tí – a tak kavárna ani pizzerie nemají o vracející se hosty opravdu nouzi.
Corte di Angelo, NádraÏní 116, Praha 5 – Andûl, tel.: 257 326 167
www.cortediangelo.cz
Na internetov˘ch stránkách najdete virtuální prohlídku podniku.

POZVÁNKA
Máte obãas rádi poezii víc neÏ TV seriály?
LAHÒDKA PRO DU·I
V˘znamná osobnost z Los Angeles US básník Larry Jaffe
poﬁádá turné a autorská ãtení v âechách
Zúãastnûte se i diskuze o Ïivotû a kultuﬁe v US, kde se mÛÏete zeptat na cokoli co
vás zajímá. Intimní poezii v ãe‰tinû pﬁedná‰í vÏdy ãesk˘ básník a v angliãtinû pﬁedná‰í sám autor. MÛÏete si vybrat KDY a KDE.
6. 5. 16:00
10. 5. 19:00
14. 5. 19:00
15. 5. 18:00
17. 5. 19:00
22. 5. 18:00
23. 5. 19:00
25. 5. 19:00
30. 5. 19:00

KniÏní veletrh V˘stavi‰tû Praha Levé kﬁídlo, sál Rosteme s knihou
Shakespeare and Sons, Krymská 12, Praha 10
Villa inkognito, Slavíkova 27, Praha 2
Îidovské muzeum, Kulturní a umûlecké centrum Maiselova 15, Praha 1
Galerie a kavárna U frgála, Staroko‰íﬁská 259/9, Praha 5
Památník národního písemnictví, Strahovské nám. 1, Praha 1
Globe bookstore, P‰trosova 6, Praha 1
Mûstská knihovna Lidová universita, Mariánské nám, Praha 1
Literární kavárna, ¤etûzová 10, Praha 1

Poﬁádá umûlecká agentura Janaj – artgalery@volny.cz ● www.jaffe.cz ● www.lgjaffe.com

LISTY PRAHY 1

kvûten 2006

Renesanãní malíﬁ Franti‰ek Ronovsk˘
Zemﬁel náhle v plné práci ve svém ateliéru v pátek 17. 3. 2006. Mûl sílu aÏ do konce – co
víc si umûlec mÛÏe pﬁát? Zemﬁel tak, jak Ïil.
Franti‰ek Ronovsk˘ (narozen 11. 1. 1929) –
krátce po ukonãení studia figurální malby
u profesora Miloslava Holého na Akademii
v˘tvarn˘ch umûní v Praze (1948–1953) se
stal aspirantem v jeho ateliéru (do r. 1961).
Tvoﬁil portréty a figurální kompozice, obrazy

Z PaﬁíÏe, perokresba, r. 1969
na podkladû smysly vnímané skuteãnosti: zábûry z praÏsk˘ch kaváren a Ïenské akty. Jako
protipól expresivní plátna a kresby Piet a UkﬁiÏovan˘ch, které pﬁedznamenaly dramatiku
dûl následujících let. JiÏ v roce 1957 mûl první

samostatnou v˘stavu, poté nesãíslnû dal‰ích.
Podnikal studijní cesty do PaﬁíÏe, po celé
Francii a Itálii. Stal se ãeln˘m pﬁedstavitelem
„nové figurace“ ‰edesát˘ch let minulého století. Pro sebe jsem Franti‰ka Ronovského objevila zaãátkem let osmdesát˘ch, kdy jsem

pﬁipravovala jeho v˘stavu a besedu v tehdej‰í
Orlické galerii v Rychnovû nad KnûÏnou. Do
hloubi du‰e mne oslovil oslavou ãlovûka a lidství, svou velkorysou formou a dynamikou
v ãernobíl˘ch ‰rafovan˘ch kresbách a v monumentálních plátnech.
StûÏejním tématem byl pro nûj lidsk˘ jedinec

Muzikál – jít, ãi nejít?
Kromû divadelních pﬁedstavení klasick˘ch i experimentálních
nabízejí scény v centru i ledacos jiného. Nejãastûji rÛzné muzikálové formy. Na dvû rÛzná pﬁedstavení, která se v nedávné
dobû objevila, se podíváme blíÏe. Nikoli v‰ak formou hlubokomyslné recenze, jde jen o krátké shrnutí toho, proã stojí (anebo nestojí) zato jedno ãi druhé pﬁedstavení nav‰tívit.

– od momentu posvátného zrození aÏ k bodu
smrti. Téma umûlcem velmi osobnû pojímané
a procítûné, s hlubokou úctou a pokorou ke
v‰emu lidskému, a to ve spojení se v‰emi zákonitostmi Ïivota na zemi i celého vesmíru.
V obrazech a kresbách nám Ronovsk˘ pﬁedkládal svût naplnûn˘ dojetím a soucitem,
s urãitou mírou nostalgie. Pouãen kubismem,
figurací a italskou renesancí v dílech Belliniho, Veronesa, Piera de la Francescy, pﬁetavil
v sobû jejich formu do obyãejn˘ch pﬁíbûhÛ
o souãasném jedinci. Podle Hrabalov˘ch
slov: „Ronovského vidûní svûta má stejnû tak
blízko k renesanci jako k Fellinimu, k symbolick˘m snímkÛm velkého reÏiséra italského
neorealismu.“ Osobit˘ malíﬁ v sedmdesát˘ch
letech rozvinul techniku enkaustiky ve velk˘ch formátech, k nimÏ pﬁibyla malba akrylem. Tato díla jsou jak˘misi reminiscencemi
záÏitkÛ z cest, dávn˘mi vzpomínkami na jeho
nejbliÏ‰í a pﬁátele (postavy situované do konkrétních prostﬁedí). Nové pojetí triptychÛ vyplynulo z autorov˘ch intenzivních proÏitkÛ, ze
stipendijních pobytÛ a cest (Z PaﬁíÏe, Z pouti, Venkovská svatba, Z Amsterdamu).
V kaÏdém druhém, tﬁetím obraze se objevuje
sehnutá postava Ïeny s v˘raznou tváﬁí – podoba malíﬁovy matky: jako ve velkorys˘ch
kompozicích star˘ch mistrÛ matka Maria pﬁi
oplakávání a pohﬁbívání syna Krista. Bûhem
let se pro mne umûlcÛv „lidsk˘“ motiv je‰tû
zdÛvûrnil a prohloubil. A znovu se mi promítal
v plné intenzitû pﬁi zprávû o jeho náhlém skonu. To, co bylo pﬁi mém prvním osobním seznámení s ním a s jeho dílem objevné, tomu
dnes – troufám si ﬁíci, Ïe na podkladû sv˘ch
vlastních zku‰eností a proÏitkÛ, dobﬁe rozumím. Nebyl umûlcem poplatn˘m ani „své“ dobû a ani té dne‰ní, k níÏ se hlásí mlad‰í
a mladí autoﬁi.
Pro mne osobnû Franti‰ek Ronovsk˘ byl, je
a bude jako ãlovûk a jako mistr malby nesmírnû blízk˘ a lidsk˘.
Olga Szymanská

ho dramatu se trochu li‰í od pﬁedlohy, románu Oskara Wilda, kter˘
kdysi vzbudil pohor‰ení a senzaci. V muzikálu mi chybûla lond˘nská
opiová doupata (jen naznaãená, kdeÏto v kníÏce dost stûÏejní), nûãeho je tu zas aÏ pﬁíli‰ (rozvláãné opakování motivÛ v druhé pÛlce).
Libreto Jana Sahary Hedla, místy ponûkud ‰roubované, není vÏdy
vûcnû srozumitelné. (Psát texty o sloÏit˘ch hnutích mysli a je‰tû odpovídající dobov˘m reáliím je v‰ak tûÏk˘ úkol, to na textaﬁovu obranu.) Kdo zná literární pﬁedlohu, neztratí se. JenÏe kdo ji zná?
Co ale stojí za to? âarující hudba Michala Pavlíãka, kost˘my Kateﬁiny ·tefkové, v˘kony vût‰iny pﬁedstavitelÛ, zejména Davida Krause
(Doriana) a Daniela HÛlky (uÏívá si nûkolika rolí rÛzn˘ch podivn˘ch

Ginger a Fred (Broadway)
má v podtitulu bliÏ‰í urãení hudební komedie.
Nedá se ﬁíci, Ïe byste se smáli, aÏ byste se za bﬁicho popadali. Ono
toho tu moc k smíchu totiÏ není. V laciné silvestrovské TV show má
vystoupit transvestita, znám˘ zloãinec, senilní admirál – a také dvojice kdysi znám˘ch taneãníkÛ, která pﬁed mnoha lety imitovala populární taneãníky Ginger Rogersovou a Freda Astaira. Îoviální, ale
pod slupkou zraniteln˘, k stáru osamûl˘ Pipo v podání Ladislava
Îupaniãe – a Amelie, b˘valá hvûzda, nyní vdova s v‰edními starostmi o rodinu, majitelka malého obchÛdku.
Spolu mají pﬁedvést bez zkou‰ky své parádní ãíslo – jako pﬁed lety.
Jen pár minut. Co v‰echno si stihnou ﬁíct – a co hlavnû nestihnou,
kvÛli tomu blázinci pﬁed pﬁím˘m pﬁenosem. Tolik let se milovali,
aniÏ by to dali jeden druhému najevo, tolik let se nevidûli…
Pﬁedstavení stojí a padá na v˘konech hlavních pﬁedstavitelÛ. Jsou
v˘borní, je radost sledovat detaily jejich hry. Jak ve zkratce dokáÏí
vystihnout typické muÏské i Ïenské vlastnosti. Îupaniã vrtochy
stárnoucího seladona, kter˘ zchudnul, ale nikdy to nepﬁizná, stejnû
jako to, Ïe zapomíná a v‰ecko ho bolí. Turzonovová kouzelnû sek˘ruje a projevuje smysl pro povinnost tak, jak si to zvykne kaÏdá
Ïena, která se musí umût postarat, aby ji osud neuvláãel.
Ostatní role jsou tu jen pro to, aby vynikli oni dva – a oni v tom zlatém smetí televizní estrády vyniknou. Pﬁíbûh je jednoduch˘ a dojemn˘, jeho ztvárnûní téÏ.
Jevi‰tní adaptace a reÏie K. Macháãková a M. Novotn˘. Hudba
Ondﬁej Brousek. Na kvûtnová pﬁedstavení získají 50% slevu ty páry, které se pﬁi vyzvednutí vstupenek políbí.
Martina Fialková

Obraz Doriana Graye (Ta fantastika)
Muzikál, ãi spí‰e hudební drama, je skuteãnû protipólem pﬁedchozího. Drama se tu opravdu odehrává, nechybí ani nûkolik
vraÏd.
HrÛznû prázdn˘ Ïivot zlaté mládeÏe v Lond˘nû 19. století strhne bohatého a krásného mladíka do svého víru. Drsnû si na jevi‰ti uÏijeme nejrÛznûj‰í orgie. Nic nejsou platné v˘strahy pﬁítele, malíﬁe Basila, kter˘ Dorianovu podobu zvûãnil na plátno. Dorian se opájí
spoleãensk˘m úspûchem a svou vlastní krásou, ale i opiem a láskou jin˘ch muÏÛ. Smrt milované Sibylly, na níÏ má nepﬁímou vinu, jej
definitivnû svede na cestu cynického poÏitkáﬁe. Jeho portrét stárne
a nese víc a více stop Dorianov˘ch hﬁíchÛ místo nûj. Závûr ponuré-

Co skr˘vá Sv. Kajetán v Nerudovce?
Barokní kostel vedle italského velvyslanectví, kter˘ jsme míjeli mnoho posledních let
pouze zavﬁen˘, otevﬁel své brány. Sice pouze po dobu koncertÛ a bohosluÏeb, ale je
dobﬁe, Ïe aspoÀ tak. Koncerty zde od bﬁezna zaãala poﬁádat agentura Camerata kaÏd˘
víkend odpoledne. BohosluÏby pak slouÏí redemptoristé, staronoví majitelé kostela.
MÛÏeme se tak opût obdivovat pÛvabnému baroknímu interiéru kostela postaveného mezi lety 1711–1717 ﬁádem theatinÛ.
¤ád redemptoristÛ (náleÏí jim napﬁ. i klá‰ter na Sv. hoﬁe v Pﬁíbrami) dostal kostel do
péãe po roce 1790, kdyÏ byl pﬁedtím zru‰en pﬁilehl˘ klá‰ter. Budovy klá‰tera koupil
hrabû Morzin, v refektáﬁi se hrávalo i divadlo, úãastnil se i J. K. Tyl. Pozdûji zde byl
i nájemní dÛm. Redemptoristé nedávno
získali kostel zpût, jak to bude s vrácením
budov klá‰tera, není je‰tû jisté.
Kostel je prostá stavba kﬁíÏového pÛdorysu, s jednoduch˘m prÛãelím, které bylo
v letech 1707–1711 dostavûno Janem
Santinim. Jinak se architektura chrámu pﬁipisuje J. B. Matheymu. Klá‰ter je s koste-

figurek) – tedy z obsazení, které jsem vidûla. V˘born˘ je text i hudební motiv ústﬁední dekadentní písnû Stále krásn˘ b˘t, provokuje
i „mal˘ hit“ Smoking pleasure. V‰e se dûje v reÏii Jiﬁího Pokorného.
TakÏe jít, ãi nejít? MoÏná si kníÏku nejdﬁív pﬁeãtûte, a pak se rozhodnûte, zda risk zhlédnout souãasné ztvárnûní geniálního literárního díla podstoupíte. Já nelituji.
Martina Fialková

lem spojen unikátním vﬁetenov˘m schodi‰tûm, dílem Jana Santiniho.
A kdo jsou redemptoristé, ptáte se? Toto
katolické ﬁeholní spoleãenství zaloÏil r.
1732 ve Scale u Neapole sv. Alfons Maria
Liguori jako Kongregaci Nejsvûtûj‰ího Vykupitele. Jejich cílem je pomáhat chud˘m
a potﬁebn˘m.
A tak pÛjdete-li o víkendu Nerudovkou
a usly‰íte tóny varhan preludujících do ulice, neváhejte a vstupte. To si mistr varhaník zkou‰í pﬁed koncertem, kter˘ za chvíli
zaãne.
OÏívají tu díla ãesk˘ch i svûtov˘ch mistrÛ
svûtské a chrámové hudby a jimi oÏívá
i donedávna zavﬁen˘ kostel.
Maf

Nejkrásnûj‰í divadlo

125 let divadla v Karlínû
Málo praÏsk˘ch divadel se mÛÏe chlubit tak bohatou a komplikovanou historií jako budova karlínského divadla, která slaví 125 let od otevﬁení a zároveÀ 60. sezonu. Zdaﬁilá
v˘stava v Muzeu hlavního mûsta Prahy dokumentuje historii divadla a posledních 60 let
této nejlep‰í ãeské operetní a muzikálové scény. Konãí v‰ak jiÏ 14. kvûtna.
Nûkdej‰í Théatre Variété,
dne‰ní Hudební divadlo
Karlín, je od vzniku v roce
1881 jedineãnou scénou,
která do praÏského kulturního Ïivota pﬁiná‰í pﬁedev‰ím
hudbu a zábavu. Jeho znovuotevﬁení po rozsáhlé rekonstrukci je oãekáváno
v ﬁíjnu 2006. Expozice, kterou pﬁipravila Spoleãnost
Théatre Variété ve spolupráci s muzeem, seznamuje s pozapomenutou a do
urãité míry opovrhovanou
historií divadla. Divák spatﬁí
materiály desítky let ukryté
v divadelním archivu: série
nádhern˘ch fotografií, plakátÛ i unikátních dokumentÛ (napﬁ. protesty
básníka Vítûzslava Nezvala, proti staÏení jeho hry z repertoáru, stíÏnost reÏiséra Alfréda
Radoka na Vlastu Buriana), ale i audio a videozáznamy z inscenací divadla, ukázky divadelních rekvizit a kost˘mÛ. Kolekce pﬁibliÏuje mezníky historie budovy, kulturních
institucí v ní sídlících: varieté (1881–1939),
Prozatímního divadla (1939–1945), Hudebního divadla Karlín (od r. 1945 pod rÛzn˘mi
názvy zde sídlícího dodnes). StûÏejní ãást
tvoﬁí 60 let Hudebního divadla, dokumentujíORIGINÁLNÍ POHYBOVÉ
DIVADLO VESELÉ SKOKY
uvádí

NA HLAVU!
Taneãní groteska o dvou obrazech a osmi hercích.
OsvûÏující humorná podívaná
„Na hlavu“ je gejzírem taneãních skeãÛ okoﬁenûn˘ch ‰pet-

cí promûny karlínské operety
i pﬁíchod muzikálu do tehdej‰ího âeskoslovenska, vliv
rÛzn˘ch dob na divadlo, seznamujících nás s desítkou
v˘znamn˘ch osobností, které na jeho scénû pÛsobily
(J. Werich, O. Nov˘, J. Pospí‰il, K. Vlach, V. Burian,
J. Frejka, N. Gaierová,
L. Kozderková a dal‰í).
Je pozoruhodné, Ïe autorem
expozice je student divadelní
vûdy Filozofické fakulty
v Praze Pavel Bár, kter˘ se
vûnuje historii karlínského divadla ãtyﬁi roky.
Olga Szymanská

kou ironie, nûhy a jemné nadsázky.
„...Z hercÛ ãi‰í dobrá nálada
a pﬁená‰í se na publikum – uÏ
dlouho jsem nevidûl tak bezprostﬁední pﬁedstavení.“
Neviditeln˘ pes 27. 5. 2004 –
Ondﬁej Neff
DIVADLO V CELETNÉ
2. 5. 19:30 Ve stanici nelze
7. 5. 19:30 Ve stanici nelze
20. 5. 17:00 Na hlavu!
22. 5. 15:00 Na hlavu!

pﬁedprodej:
tel.: 222 326 843
www.ticket-art.cz
www.veseleskoky.cz

PraÏská konzervatoﬁ
SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel PraÏské konzervatoﬁe uvádûjí

ABSOLVENTSK¯ KONCERT

Adam PLACHETKA – zpûv
Eduard BAYER – housle
Pavel TROJAN Jr. – skladba
KÜHNÒV SMÍ·EN¯ SBOR – sbormistr Jan ROZEHNAL
Jitka SOBùHARTOVÁ sólistka opery ND Praha – soprán
Andrea KALIVODOVÁ sólistka Státní opery Praha – mezzosoprán
Roman JANÁL sólista opery ND Praha – baryton
SYMFONICK¯ ORCHESTR PRAÎSKÉ KONZERVATO¤E
dirigent – Leo‰ SVÁROVSK¯

Program: W. A. Mozart – Árie Figara z opery Figarova svatba. B. Smetana –
Árie Raracha z opery âertova stûna. G. Rossini – Árie Dona Basilia z opery Lazebník sevillsk˘. I. Stravinskij – Houslov˘ koncert D dur. P. Trojan Jr.
– Vokální symfonie R.U.R.
Dvoﬁákova síÀ Rudolfina 10. kvûtna 2006, nám. J. Palacha, Praha 1 v 19.00 hod.
Prodej vstupenek v pokladnû Rudolfina a v budovû PraÏské konzervatoﬁe,
Praha 1, Na Rejdi‰ti 1 – 19. 4., 26. 4., 3. 5. od 12 do 17 hod.
Cena vstupenek 250 a150 Kã.

DIVADELNÍ PREMIÉRY V KVùTNU
Divadlo v Dlouhé

Divadlo Rokoko

Divadlo Na zábradlí

9. kvûtna v 19:00 v divadelní kavárnû
KRAJINA S TELEVíZORMI
(JE DOBRÉ VYCÍTIË)
Viliam Klimáãek
Slovenská premiéra v âechách – scénické ãtení
Národní soubor SlovákÛ z Divadla v Dlouhé (a slovensk˘ SAD)

13. kvûtna – 19:00
ORESTEIA III – Laskavé bohynû
Aischylos

14. kvûtna v 19:00
ZÁPLAVY
Alice Nellis

Poslední ãást klasické antické tragédie.
VraÏda, lynãování, soud. Jak vysoká je cena
za pomstu? Kde je hranice mezi právem
a spravedlností? Je vÛbec moÏné dovolat se
práva? Poslední premiéra sezony 2005/2006
a zároveÀ souãasného vedení vÛbec.
Hrají Tomá‰ Petﬁík, Jan Plouhar, Jan Bidlas,
Alena ·tréblová, Jiﬁí Hána a dal‰í. ReÏie
Thomas Zielinski a Tomá‰ Svoboda.

Tragikomedie o tom, co v‰echno mÛÏe vyplavat na povrch a co, kdyÏ chceme, usly‰íme od nesly‰ících.
„Petr: Lidem tady plavou baráky pﬁed oãima,
na Prahu se Ïene stoletá voda, spousta lidí,
vãetnû mû, mÛÏe bejt zejtra bez práce, ale
my se tu teì budeme patlat v tom, co zpívala
tvoje sestra pﬁed pûti lety na pohﬁbu.“
Dramaturgie Ivana Slámová. Scéna Martin
âern˘. Kost˘my Kateﬁina ·tefková. ReÏie
Alice Nellis. Hrají Magdaléna Sidonová, Igor
Chmela, Pavel Li‰ka, Ela Lehotská, Natálie
Drabi‰ãáková, Josef Polá‰ek, Kamila Vondrová, Darina Korandová a dal‰í.

Vesel˘ horor ze Ïivota obyãejn˘ch ÏelezniãáﬁÛ, mediálních hvûzd a Panenky Marie.
Kulináﬁsk˘ zázrak s poho‰tûním. Motto: „âloveãe, krajina ako sen, ale furt tu huãí televízor.“ (Chodec)
ReÏie, v˘prava, hudba atd. kolektiv & zmrzlá Zuza. Dramaturgie FraÀo & Janko. Hrají
Martin Velik˘, Magdalena Zimová, Martin
Matejka, Peter Varga a David Deutscha jako
zvlá‰tní host.

kultura 5

Divadlo Rokoko uvede kompletní antickou trilogii Aischylos ORESTEIA I + II + III
Agamemnón – Úlitba mrtvému – Laskavé
bohynû dne 26. kvûtna 2006 od 19:00 hod.

■ ■ ■

N A K L A D AT E L S K É O K É N K O – A R G O

Robert Fulghum oslaví dokonãení své pentalogie Tﬁetí
pﬁání v Praze.
Americk˘ autor Robert Fulghum
pﬁijede poãátkem kvûtna znovu
do Prahy a sv˘m ãtenáﬁÛm
pﬁedstaví poslední ãást svého
románu – pentalogie Tﬁetí pﬁání.
Poslední pát˘ díl vychází v samostatné knize pod názvem
Tﬁetí pﬁání (splnûno), a navazuje tak na pﬁedchozí svazek Tﬁetí
pﬁání – zbytek pﬁíbûhu (skoro) a úvodní Tﬁetí
pﬁání.
2. 5. 2006 od 17:00 bude autor své knihy podepisovat v Paláci knih Luxor (Václavské námûstí 41, Praha 1).
6. 5. 2006 od 15:00 bude Robert Fulghum
besedovat se sv˘mi ãtenáﬁi ve Velkém sále
PrÛmyslového paláce V˘stavi‰tû Praha
v rámci kniÏního veletrhu Svût knihy 2006.

■ ■ ■

■ ■ ■

Tﬁetí pﬁání (splnûno)
PﬁeloÏili Lenka Fárová a Jiﬁí Hrub˘, 289 Kã
Ve tﬁetím svazku s názvem Tﬁetí
pﬁání (splnûno) vezme dosavadní
vyprávûní velmi neãekan˘ obrat.
Do dûje vstupuje moÏná fiktivní
ãtenáﬁka románu, aby moÏná fiktivnímu autorovi, kter˘ nechal svou
hlavní hrdinku Alici na konci ãtvrtého dílu zemﬁít, pﬁedvedla – neb je
hereãka a jmenuje se Alice-Alice –
svoji verzi jeho románu. Pﬁíbûh je teì zcela
v jejích rukou a ona doplÀuje chybûjící místa
v románu. ZároveÀ se rozvíjí její románek
s autorem.
V knize opût najdete CD, tentokrát s písniãkami, které hrají roli i v textu.
JiÏ vy‰lo:
Tﬁetí pﬁání 379 Kã
Tﬁetí pﬁání: zbytek pﬁíbûhu (skoro) 298 Kã
Vydalo nakladatelství Argo

PO¤ADY PRO SENIORY

■ ■ ■

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
10. 5. Trio Concertino – Ivo Kahánek – klavír, Jan Fi‰er – housle, Tomá‰ Janík – violoncello
Zmûna programu vyhrazena!

Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivûdného krouÏku
13. 5. Zastﬁené kulturní dûní od vinice Panenské – sraz ve 13:45 hod. na stanici tramvaje
na Pohoﬁelci
20. 5. Zámy‰l, ·alamounka a Bulovka – sraz ve 13:45 hod. na stanici autobusu ã. 137
Malvazinky
27. 5. Zlatnice a Kaplanka – sraz ve 13:45 hod. na stanici autobusu ã. 131 Haunspaulka
Zmûna programu je vyhrazena.

LISTY PRAHY 1

6 inzerce / kulturní programy

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

PLACENÁ INZERCE

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
2. koncert cyklu 13. 5. 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.

kvûten 2006

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.

PROGRAM

3. 5. Znovuzrození Jindﬁi‰ské vûÏe – 17:00 Procházka
historií JV s ing. J. Stûniãkou. Vstupné 60 Kã.
9. 5. Autorské ãtení povídek – 18:30 spisovatelÛ publikujících nejen na kulturních serverech Pismak.cz, Totem.cz a Literra.cz. Ve druhé pÛlce veãera probûhne beseda spojená
s promítáním s prvním ãesk˘m dobyvatelem severního pólu, panem M. Jake‰em. Vstupné: 25 Kã.
17. 5. Madagaskarské sukulenty 10. p. – 19:00 Povídání a promítání diapozitivÛ o madagaskarsk˘ch sukulentech s Ing. L. Kuntem (ﬁeditel SZ· a Botanické zahrady
Dûãín Libverda).
25. 5. Raven – 19: 30 Koncertní kﬁest nového CD Kamení s ﬁadou hostÛ. 10. p.

DIVADLO

Praha 1

RÛÏová 8

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

vstupenky rezervujte na tel: 222 245 894

2. 5. Kotekáãi z Baliemu
– Sa‰a Ryvolová & Va‰ek Lomiã
4. 5. Stﬁední Asií kﬁíÏem kráÏem
– Radovan JirkÛ
9. 5. Thajsko I. – Lucie For‰tová
11. 5. Stﬁední Andy – Filip Melichar
16. 5. Panama 2006 – Petr Bambousek
18. 5. Sokotra, Jemen – Pavel Kumpán
23. 5. Jak se Ïije v Indii – Kamila Berndorffová
25. 5. Finsko – národní park Evropy
– Stanislav Hladík
30. 5. Egypt a kultura pohﬁbívání ve starovûku
– Vladimír Koãí
Proti proudu Nilu – v˘stava fotografií Jana Tilingera
http://www.pangea-tea.cz/produkce/vystava.html

Toulky za praÏsk˘mi pamûtihodnostmi – Císaﬁská louka
Prvním ostrovem praÏského souostroví je Císaﬁská louka. Dostanete se na ni, vystoupíte-li na zastávce tramvaje „Lihovar“, projdete
pﬁes Strakonickou ulici k Vltavû, pÛjdete mal˘
kousek po proudu a lávka vás pﬁivede pﬁímo
na ostrov. PÛvodnû to nebyl ostrov, ale rozlehlá louka na smíchovském bﬁehu. Pﬁi korunovaci krále Václava II. v ãervnu roku 1297 tu
byl postaven dﬁevûn˘ palác a v nûm se konala korunovaãní hostina. Takovou událost
snad Praha je‰tû nezaÏila, pﬁijely tisíce hostí
z celé Evropy, mezi nimi ﬁada v˘znamn˘ch
osobností. ·estadvacetilet˘ král se pﬁi té pﬁíleÏitosti oblékl do ‰atu zdobeného zlat˘mi
plátky a drahokamy. Ostatnû, nechme promluvit zbraslavského kronikáﬁe: „V‰ichni jeli k obûdu na místû jim pﬁipraveném, kteréÏ
bylo v polích a lukách mezi Petﬁínem a Zlíchovem na bﬁehu Vltavy, neboÈ tolik lidu
mûsto snésti nemohlo. Po vykonání obûda
pak páni rytíﬁi ve své zbroji kolby a honby divné provozovali, takÏe kaÏd˘, komuÏ byl mil
svût, se tu ãemu podivovali“… Kronikáﬁ dokonce pí‰e, Ïe píce se vydávala pro 191 000
koní. To se dnes zdá aÏ neuvûﬁitelné. Od této velkolepé události se louce ﬁíkalo Královská, pozdûji Císaﬁská.
V 19. století se tu pr˘ z vltavsk˘ch pískÛ r˘Ïovalo zlato. A také sportovní podniky zde
brzy na‰ly své místo – od 70. let 19. století to
byly koÀské dostihy a v roce 1897 se na louce konalo vÛbec první fotbalové utkání budoucích tradiãních rivalÛ Sparty a Slavie, které ﬁídil slavn˘ dr. Rössler-Oﬁovsk˘. Ten jako
jedin˘ v ãesk˘ch zemích vlastnil originál anglick˘ch pravidel a k zápasu pﬁinesl svÛj vlastní míã. Turnaj nesl název „Národní zápas
muÏstev kopan˘ míã cviãících“. Slavie hrála
v tradiãních ãerveno-bíl˘ch dresech, Sparta
mûla dresy ãerné s bíl˘m „S“ na hrudi. Zápas
skonãil 0:0, i kdyÏ do slávistické sítû padl jeden gól. Ale rozhodãí a kapitáni nebyli
schopni dohodnout se, zda platí, ãi nikoliv,
a hráãi chtûli hrát dál, tak nebyl uznán. Nûkteré prameny udávají, Ïe zápas skonãil v‰eobecnou rvaãkou.

V roce 1902 byl v západní ãásti louky vyhlouben vorov˘ pﬁístav, a tím vznikl ostrov.
V roce 1922 zde byly poﬁádány Národní
skautské slavnosti a hned v létû následujícího roku zaÏil ostrov neobvyklou událost, kterou uspoﬁádal praÏsk˘ Sokol – tisíce lidí z nûj
sledovaly pﬁedstavení „Nastolení Libu‰ino“,
které napsala Ema Destinnová a zhudebnil
Rudolf Zamrzla. Hlavní roli zpívala sama Destinnová na osvûtlené vy‰ehradské skále.
Odborná kritika sice pﬁedstavení odmítla, ale
u divákÛ mûlo obrovsk˘ úspûch, o kterém
mluvila celá Praha.
Ostrov proslavila také písniãka Karla Ha‰lera „Na Císaﬁské louce stojí ﬁada topolÛ“.
Ha‰ler se narodil nedaleko odtud, na Zlíchovû. ¤adu topolÛ tu najdete dodnes, i kdyÏ
nûkteré z nich zniãila povodeÀ. Ve vût‰inû
pﬁípadÛ jsou to topoly ãerné, aÈ uÏ jsou ‰tíhlé, ãi nikoliv. Mluvíme-li o stromech na Císaﬁské louce, musíme zmínit také krásn˘ exempláﬁ javoru stﬁíbrného, kter˘ roste v rohu
fotbalového hﬁi‰tû. Kvete velmi brzy z jara,
listy ra‰í mnohem pozdûji neÏ kvûty. Je velmi
star˘, pravdûpodobnû nejstar‰í svého druhu
v Praze, pﬁinejmen‰ím pamatuje zmínûn˘
fotbalov˘ zápas. Dnes je ostrov ve správû
âesk˘ch pﬁístavÛ a najdete zde pﬁedev‰ím

sídla vodáck˘ch oddílÛ tûlov˘chovn˘ch jednot a také vodáck˘ stadion.
Projdete-li ostrov po celé délce, jistû vás zaujme ﬁada pûkn˘ch pohledÛ, poãínaje Branick˘mi skalami, které jsou nejv˘chodnûj‰ím
v˘bûÏkem âeského krasu, pﬁes v˘‰kové dominanty na Pankráci aÏ k legendární Vy‰ehradské skále. Pod podolskou vodárnou
a ãistírnou vod, která po opravû fasády pÛsobí velmi impozantnû (obû její budovy projektoval v˘znamn˘ architekt Antonín Engel, první ve 20. letech, druhou pak na pﬁelomu 50.
a 60. let 20. století), leÏí na Vltavû Veslaﬁsk˘
ostrov, pÛvodnû podle majitelÛ Schwarzenbersk˘. Poprvé je zmiÀován v roce 1420.
V 19. století byl zvût‰en zajímav˘m zpÛsobem – v jeho blízkosti byla potopena nákladní loì, na kterou se uchytily nánosy písku
a zeminy. V roce 1893 zde byl zaloÏen první
ãesk˘ jachtaﬁsk˘ klub.
Ze ‰pice ostrova je nezvykl˘ pohled na vltavské mosty, pod Vy‰ehradem se ãervenají
stﬁechy kdysi slavného podolského sanatoria dr. Jedliãky, postaveného v roce 1909
podle projektu arch. Rudolfa KﬁíÏeneckého.
Dnes je to Ústav péãe o matku a dítû. Za vy‰ehradsk˘m tunelem stojí zrestaurovan˘ domek – pÛvodnû úﬁad potravní danû, kde je
dnes galerie a vinárna. A nelze nepﬁipomenout unikátní kubistické Chocholovy domy
na nábﬁeÏí. Tak se pûknû projdûte a pozornû
se dívejte.
E. S.

Foto J.Sládeãek

Rozhodli jsme se, Ïe od jara do podzimu vás v na‰em putování pozveme na praÏské
ostrovy. Mají zajímavou historii, témûﬁ v‰echny nabízejí pﬁíjemnou procházku, kousek
pﬁírody a navíc sk˘tají neotﬁelé, pozoruhodné pohledy na mûsto.

2. 5. Prodaná nevûsta
O
3. 5. Krvavé kﬁtiny aneb Drahomíra a její synové
â
4. 5. La Bohème
O
5. 5. Labutí jezero
B
6. 5. âert a Káãa – 11:00
O
Aida – 20:00
O
7. 5. Labutí jezero
B
8. 5. Libu‰e
O
9. 5. Tosca
O
10. 5. Na‰i furianti
â
11. 5. Rusalka
O
12. 5. La Traviata
O
13. 5. Mozart? Mozart! – 14:00, 19:00
B
14. 5. Magdalena KoÏená v Národním divadle
K
15. 5. Vladaﬁka závist aneb ZahradníkÛv pes
â
16. 5. Magdalena KoÏená v Národním divadle
K
17. 5. Raymonda
B
18. 5. Raymonda
B
19. 5. Rigoletto
O
20. 5. Cyrano z Bergeracu 13:00
â
Sluha dvou pánÛ
â
21. 5. Lucerna – 13:00
â
Krvavé kﬁtiny aneb Drahomíra a její synové – 20:00 â
22. 5. ¤ecké pa‰ije
O
23. 5. Rusalka
O
24. 5. Vladaﬁka závist aneb ZahradníkÛv pes
â
25. 5. Aida
O
26. 5. Sluha dvou pánÛ
â
27. 5. Na‰i furianti – 14:00
â
Na‰i furianti
â
28. 5. âert a Káãa – 13:00
O
Rigoletto
O
30. 5. Její pastorkyÀa
O
31. 5. Cyrano z Bergeracu
â
STAVOVSKÉ DIVADLO
3. 5. Úklady a láska
â
4. 5. ARKÁDIE – 1. premiéra
â
5. 5. ARKÁDIE – 2. premiéra
â
6. 5. Mozartissimo – 17:00
K
Pygmalión
â
7. 5. Du‰e – krajina ‰irá 13:00
â
Lakomec – 20:00
â
8. 5. Mozartissimo – 17:00
K
Richard III.
â
9. 5. Arkádie
â
12. 5. Pygmalión
â
13. 5. Kouzelná flétna 14:00
O
Don Pasquale – 20:00
O
14. 5. Romeo a Julie – 14:00
â
Sluha dvou pánÛ – 20:00
â
15. 5. Mozartissimo – 17:00
K
Du‰e – krajina ‰irá
â
16. 5. Arkádie
â
17. 5. Pygmalión
â
19. 5. ·kola pomluv
â
20. 5. DON GIOVANNI – 1. premiéra
O
21. 5. DON GIOVANNI – 2. premiéra
O
22. 5. Richard III.
â
23. 5. Rodinné album
B
24. 5. Rodinné album
B
25. 5. Richard III.
â
26. 5. Úklady a láska
â
27. 5. Don Giovanni
O
28. 5. Lakomec – 13:00
â
·kola pomluv – 19:30
â
29. 5. Don Giovanni
O
30. 5. Arkádie
â
DIVADLO KOLOWRAT
2. 5. Josef a Marie
â
6. 5. Na ústupu
â
8. 5. V‰ak svûtla nechte plát... (Benefice J. Kaãera)
â
9. 5. Mimoﬁádné události
â
14. 5. Virginia
â
15. 5. Nebyl jen Hamlet (Benefice R. Lukavského) – derniéra
17. 5. Na ústupu
â
18. 5. Prospan˘ Ïivot (Benefice L. Skoﬁepové) – derniéra
19. 5. âerné mléko
â
21. 5. Kominíãek (Dûtská opera Praha) – 17:00
O
Mimoﬁádné události – 20:00
â
22. 5. Josef a Marie
â
23. 5. âerné mléko
â
24. 5. Virginia
â
25. 5. V‰ak svûtla nechte plát... (Benefice J. Kaãera)

www.narodni-divadlo.cz
O – opera, â – ãinohra, B – balet, K – koncert
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

3. 5. Lordi (The Lords) Oscar Wilde a Robbie Ross
10. p. – 20:30. Novû objevená salónní komedie Oskara
Wilda a Robbieho Rosse s jemn˘mi erotick˘mi prvky.
Lond˘n 1896 – Praha 2006. Hrají: M. Hofmann, F. Rajmont, P. Serge Butko a M. Koteck˘. Vstup 250 Kã.
4. 5. Scéna Montmartre – V. Procházka Jedna a jedna
jsou tﬁi 10. p. – 19:00. 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.
10. 5. Scéna Montmartre – Ptáci na telegrafním drátû
10. p. – 19:00. Kytara, foukací harmonika, lidsk˘ hlas.
Jam-session s pﬁedstaviteli zpûvácké generace „svobody
a vzdoru“ L. Cohenem, B. Dylanem, P. Simonem, A. Garfunkelem a Donovanem. Nová, roz‰íﬁená verze. Úãinkují:
B. Kodetová nebo M. Kyselová, V. Procházka, V. Spurn˘.
12. 5. Václav Procházka – AÏ usly‰í‰ moﬁe 10. p. –
19:00. Îivotní pﬁíbûh geniální houslistky a její sestry na
pozadí bizarního manÏelského ãtyﬁúhelníku. Hrají: K. Seidlová, L. KoÏinová, L. Hru‰ka, Z. Hru‰ka, Z. KoÏinová.
Vstupné: 180, 90 Kã.
14. 5. Obrazy ze staré ãínské literatury Pﬁíbûhy prchavého Ïivota 10. p. – 17:30. Pﬁíbûh o oddané manÏelské
lásce napsal ·en Fu (1763 – 1808) ne pro literární slávu,
ale z naléhavé potﬁeby du‰e. Poﬁad pﬁipravila V. Hrdliãková. Úãinkuje O. Brousek.
16. 5. Divadelní spolek Kuplet – Pﬁedmûstské miniatury aneb Tuty Fruty 10. p. – 20:00. Vlastní adaptace literárních pﬁíbûhÛ nûmeckého humoristy Herberta Rosendorfera. V ãeské kotlinû dosud nepﬁeloÏené dílo do
jevi‰tní podoby pﬁevedla Z. Burdová s podporou celého
tvÛrãího kolektivu. Trapné pﬁíhody a ko‰ilaté historky
z bavorské vesnice okoﬁenûné smûsicí skoãn˘ch melodií
uvádíme v ãeské premiéﬁe. Hrají, tanãí a zpívají: E. Charvátová, Z. Burdová, Z. Göthová, H. Charvát, J. Burda,
O. Petrák, J. Göth, P. Fuãík a J. Ponocn˘. Vstupné: 100 Kã
17. 5. J. A. Komensk˘ Jedno potﬁebné – 19:00. Úvaha
sedmasedmdesátiletého starce Jana Amose Komenského o tom, jak by lidé mohli pﬁekonat pravidlem o jednoum nezbytném labyrinty své a sv˘ch ‰kol i vlastní sysifovské balvany a tantalovské iluze, aby byl pokoj mezi
rodinami, státy a vládami, a jak by se cel˘ svût mohl zmûnit k lep‰ímu, kdyby poslouchal rad vûãné Moudrosti.
Úãinkuje: M. Friedl. Úvodní slovo: A. Inneman.
20. 5. Lordi (The Lords) Oscar Wilde a Robbie Ross
10. p. – 20:30. Novû objevená salónní komedie Oskara
Wilda a Robbieho Rosse s jemn˘mi erotick˘mi prvky.
Lond˘n 1896 – Praha 2006. Hrají: M. Hofmann, F. Rajmont, P. Serge Butko a M. Koteck˘. Vstup 250 Kã.
21. 5. Romain Rolland Amore pace 3. p. – 17:30. Z pokladnice citÛ, my‰lenek a proÏitkÛ zachycen˘ch v korespondenci Romaina Rollanda se spisovatelkou Malwidou
von Meysenburg. Úãinkují H. Kofránková a M. Friedl.
23. 5. Letem svûtem, slovem hopem 1. premiéra 10. p.
– 19:00. Kaleidoskopická férie zapomenutelného umûlce
Miroslava Vrby. Veselá i váÏná rozvzpomínání na období
na‰í nedávné minulosti, doloÏená ukázkami rÛzn˘ch
umûleck˘ch a politick˘ch osobností ãeského i svûtového
formátu. Vzpomínáte na nacistické barbary, sovûtské hrdiny, herecké bardy a jazzové velikány? Tak pﬁijìte! Pﬁedem dûkujeme.
25. 5. Scéna Montmartre – Václav Procházka „Ach
pryã, ach pryã je v‰ecko“ 4. p – 19:00. Exkurz dûjinami
praÏské galerky a mûstského folkloru za Rakouska-Uherska a tzv. první republiky. Leporelo písní lidu praÏského,
slovního humoru a literárnû – historické mystifikace.
Úãinkují: V. Králíãková, I. Remta, V. Procházka.
26. 5. Václav Procházka – AÏ usly‰í‰ moﬁe 10. p. –
19:00. Îivotní pﬁíbûh geniální houslistky a její sestry na
pozadí bizarního manÏelského ãtyﬁúhelníku. Hrají: K. Seidlová, L. KoÏinová, L. Hru‰ka, Z. Hru‰ka, Z. KoÏinová.
Vstupné: 180, 90 Kã.
30. 5. Lordi (The Lords) Oscar Wilde a Robbie Ross
10. p. – 20:30. Novû objevená salónní komedie Oskara
Wilda a Robbieho Rosse s jemn˘mi erotick˘mi prvky.
Lond˘n 1896 – Praha 2006. Hrají: M. Hofmann, F. Rajmont, P. Serge Butko a M. Koteck˘. Vstup 250 Kã.

KONCERTY – zaãátky v 19:00 (není-li uvedeno jinak)

2. 5. Kytarov˘ koncert ZU· U PÛjãovny a jejích hostÛ
10. p. Program: Leo Brower, I. Albeniz, M. Carcassi,
M. Pernambuco…
5. 5. Operní studio Lirica 10.p. Program: W. A. Mozart,
A. Vivaldi, J. Massenet, B. Smetana, L. Luzzi, G. Bizet,
G. Verdi.
10. 5. Panelákoví fotﬁi 4. p. Folková recesistická skupina. Vstup: 100 Kã.
11. 5. Kvarteto ãlenÛ FOK 10. p. Program: J. Haydn,
W. A. Mozart, A. Dvoﬁák. Úãinkují: V. Kuãera 1. housle,
V. Beranová 2. housle, O. Smola viola, J. Halama violoncello. Vstupné: 50 Kã.
15. 5. Hirundini 10. p. V národním duchu se nese koncert dûtského komorního pûveckého sboru Hirundini
(Vla‰tovky). V podání mal˘ch zpûvákÛ a jejich sbormistrynû D. Radosy (soprán – Státní opera Praha), zazní lidové písnû a známé sbory B. Smetany. Spoluúãinkuje
L. Jeremina (soprán – Státní opera Praha), na akordeon
doprovází M. Koláﬁ.
16. 5. Mixpopování aneb Písniãkové mixování 10. p. –
18:00. Pﬁedstavuje se oddûlení populárního zpûvu PraÏské konzervatoﬁe. Vstupné: 50, 25 Kã.
24. 5. Operní studio Lirica 10. p. Program: J. S. Bach,
G. F. Händel, W. A. Mozart, G. Rossini, V. Bellini, P. I. âapkovsk˘, R. Wagner, G. Bizet, G. Verdi, C. Saint – Saëns.
24. 5. Dech dﬁeva 4. p. P. Nouzovsk˘ – violoncello,
J. Machat – flétna. Program: H. Lobos, S. Bach, M. Marais.
25. 5. Antonio Vivaldi – violoncellové sonáty 4. p.
– 2. ãást kompletního provedení. P. Nouzovsk˘ – violoncello, M. Knoblochová – cembalo 4. p.
31. 5. Antonio Vivaldi Komorní hudba Ry‰avého Knûze
4. p. Program: Sonata d-moll: Adagio–Allegro–AllegroPrestom, Cantata Care selve, amici prati: Aria- recitativAria, Sonata a-moll: Largo-Allegro-Largo-Allegro, Trio
/concerto/ g-moll: Andante molto-Larghetto-Allegro,
Cantata AlL´ ombra di sospetto: recitativ-Aria-recitativAria. Uãinkují: M. Malá – barokní housle, D. ·a‰ková –
zpûv, P. Hamouz – barokní violoncello, B. Kurstenová –
cembalo, M. âern˘ – barokní loutna, theorba
31. 5. Max Reger – Romantick˘ Bach 4. p. Kompletní
provedení violoncellov˘ch suit Maxe Regera. P. Nouzovsk˘ – violoncello.

V¯STAVY

8. 5.–7. 7. âeské ex libris 3. p.
2. 5.–3. 6. Miroslav ·ipoviã Drobnosti 2. p.
V˘stava je skromn˘m v˘bûrem témat, která autora zaujala.
1. 5.–31. 5. Prodejní fotov˘stava PraÏské vûÏe ze zemû
i nebe 4. p.

LISTY PRAHY 1

kvûten 2006
Vodiãkova 28, Praha 1
Pokladna: ☎ 224 215 943
po – so 11:00–19:00
divadlo.abc@ecn.cz,
www.divadloabc.cz.
2. 5. Arthurovo Bolero
3. 5. Ideální manÏel
5. 5. Jak je dÛleÏité
míti Filipa – 11:00
8. 5. Tﬁi muÏi
ve ãlunu a pes
9. 5. Pﬁíli‰ poãestná
Ïena
10. 5. Jezinky bezinky
11. 5. Tﬁikrát Ïivot
12. 5. Veselé paniãky
Windsdorské
14. 5. Asonance
koncert
15. 5. Do hrobky
taneãním krokem
16. 5. Poprask
na lagunû
17. 5. Sestup OrfeÛv
18. 5. Únos Sabinek
19. 5. Arthurovo Bolero
20. 5. Charleyova teta
– 17:00
21. 5. Rangers
– vzpomínka
na Milana Dufka
– 20:00
22. 5. Pﬁíli‰ poãestná
Ïena
23. 5. Cizinec

24. 5. Poprask na lagunû
25. 5. Poprask na lagunû
– 11:00
25. 5. Veselé paniãky
Windsdorské
26. 5. Charleyova teta
27. 5. Tﬁi muÏi ve ãlunu
a pes – 17:00
28. 5. Jitka Vrbová,
Akáty a Metropolitan jazzband –
koncert Country
radia
29. 5. Jak je dÛleÏité
míti Filipa
30. 5. Ideální manÏel
– 11:00 a 19:00
31. 5. Do hrobky
taneãním krokem
ÁBÍâKO – malá scéna
13. 5. ÚÏasná svatba
– 17:00 a 20:30
20. 5. Zmatení jazykÛ
– 14:00 a 20:30
27. 5. Rozpaky zubaﬁe
Svatopluka
Nováka – 20:30
29. 5. Lorna a Ted – 11:00
31. 5. Lorna a Ted – 11:00

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

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
2. 5. Na ocet
18. 5. Mathilda
5. 5. Hra o manÏelství 21. 5. Na ocet
7. 5. Sylvie
22. 5. Casanova
9. 5. Zastavte se
23. 5. Play Strindberg
u nás...
24. a 25. 5. Mathilda
hosté Chantal Poullain 26. 5. Smlouva
se sv˘m synem
27. 5. TrÛn milosrdenství
Vladimírem Polívkou
28. 5. Láska
12. 5. Perla Hollywoodu
a porozumûní
a já
29. 5. Já jsem já
14. 5. ¤idiã paní Daisy 30. 5. TrÛn milosrdenství
15. a 17. 5.
31. 5. ·est taneãních
Perla Hollywoodu a já
hodin v ‰esti
t˘dnech
Pﬁedstavení zaãínají v 19:55, není-li uvedeno jinak.

Národní tﬁída 4, Praha 1, pokladna: 224 931 482
www.laterna.cz, info@laterna.cz
1., 2., 3., 29., 30., 31. 5. Rendez-vous
4., 5., 6., 8., 9., 10., 22., 23., 24., 25., 26., 27. 5.
Kouzeln˘ cirkus
6., 27. 5. Kouzeln˘ cirkus – 17:00
11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20. 5. Casanova
13., 20. 5. Casanova – 17:00
14. 5. Kominíãek – Dûtská opera Praha – 17:00
15. 5. Kominíãek – Hosté Laterny magiky – 10:00
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00, 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.

2. 5. Politické hara‰ení
Ty vraÏdy uÏ
10. 5. Monsieur
staãí, drahou‰ku!
Amédée aneb
– 16:00
Ty vraÏdy uÏ
22. 5. Milovat k smrti
staãí, drahou‰ku! 4. 6. Oskar
13. 5. Tanec mezi vejci 9. 6. Tanec mezi vejci
– 15:00
DùTEM
15. 5. Politické hara‰ení 10. 5. Malování na tmu
17. 5. Poslední ‰ance
– 9:30
20. 5. Monsieur
11. 5. Malování na tmu
Amédée aneb
– 9:30
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.
AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1, 221 111 086
disk@divadlodisk.cz www.divadlodisk.cz
2., 26. 5. Zazie v metru
3. 5. Jubileum zborcené páteﬁe
4., 14., 17. 5. Království
5.,29. 5. Orestes
9. 15., 23. 5. âlovûãe, zkus to!
11., 12. 5. Ëapákovci – 11:00
11.,13., 25. 5. Andûl pﬁichází do Babylónu
16. 5. Umûní Ïít!
18. 5. – 21. 5. ZLOMVAZ 2006 – festival
24. 5. Sonáta duchÛ
27. 5. Koulení – 18:00
28. 5. Jubileum zborcené páteﬁe
30. 5. Západní pﬁístav
31. 5. Terorismus
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Dlouhá tﬁída 39, 110 00 Praha 1
Pokladna: po – pá 9:00–19:00,
221 778 629, www.divadlovdlouhe.cz
2. 5. Zaãarované
15. 5. Epochální v˘let
dudy – 9:00
pana Brouãka do
Kytice – 16:00
XV. století
3. 5. Kytice
16. 5. Ma‰karáda
– 9:00 a 11:00
17. 5. Standa má
Balada pro
problém etc.
banditu
18. 5. Lháﬁ
4. 5. Balada pro
19. 5. Lháﬁ
banditu – 10:00 21. 5. Garderobiér
IgnáciÛv vzestup 22. 5. Divoká kachna
5. 5. Paramisa
23. 5. Krajina
– chytr˘ hloup˘
s televízormi
Rom – 10:00
24. 5. Bûsi
Ma‰karáda
25. 5. Hrdina západu
9. 5. Krajina
28. 5. My‰ka z bﬁí‰ka
s televízormi
– 15:00
10. 5. Ma‰karáda
29. 5. Kabaret Vian
11. 5. Goldbergovské
– Cami
variace
31. 5. Je‰tû Ïiju
12. 5. Soudné sestry
s vû‰ákem, ãepicí
14. 5. Jiﬁí Dûdeãek
a plácaãkou
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO V CELETNÉ
Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

www.opera.cz

Pokladna: tel. 224 227 266
2. 5. Carmen
3. 5. Kouzelná flétna
4. 5. Sicilské ne‰pory
5. 5. Tosca
6. 5. Lazebník
sevillsk˘
7. 5. Carmen
10. 5. Rigoletto
11. 5. Carmen
12. 5. Madama Butterfly
13. 5. Rusalka
– 14:00, 19:00
14. 5. Sicilské ne‰pory
16. 5. Sen noci
svatojánské

17. 5. Nabucco
19. 5. La Traviata – 20:00
20. 5. Kouzelná flétna
21. 5. Nabucco
23. 5. La traviata
25. 5. Candide
– premiéra
26. 5. Rigoletto
27. 5. Tosca
28. 5. Candide
29. 5. Labutí jezero
(balet, ND Brno)
30. 5. Kouzelná flétna
31. 5. Candide

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

Ve Smeãkách 26, Praha 1,
pokladna: 296 222 123.
On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz
1. 5. Maska a tváﬁ
2. a 3. 5. Impresário ze Smyrny
5. 5. Sexuální perverze v Chicagu
6. 5. Vodní druÏstvo
8. 5. Nebezpeãné vztahy
9. 5. Portugálie
10. 5. Deskov˘ statek
11. a 12. 5. Rodinná slavnost
13. 5. Sex noci svatojánské
16. 5. Pan Pol‰táﬁ – není vhodné pro dûti
17. 5. Impresário ze Smyrny
18. 5. Osiﬁel˘ západ
19. 5. Nebezpeãné vztahy
20. 5. Dámsk˘ krejãí
24. 5. Nebezpeãné vztahy
25. 5. Deskov˘ statek
28. 5. Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho
29. 5. Správce
30. 5. Pan Pol‰táﬁ – není vhodné pro dûti
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.
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.

2. 5. Balada pro banditu – 10:00
A je to v pytli!
3. 5. Divotvorn˘ hrnec – 10:00
Divotvorn˘ hrnec
4. 5. A je to v pytli!
5. 5. O my‰ích a lidech
9. 5. Funny Girl
10. 5. Blboun
11. 5. Habaìúra
12. 5. Paní S. v rozpacích
15. 5. Podivná paní S.
16. 5. Horoskop pro Rudolfa II.
17. 5. Julie, ty jsi kouzelná!
18. 5. Poprask na lagunû
19. 5. Blboun
20. 5. Divotvorn˘ hrnec – 15:00
22. 5. A je to v pytli!
23. 5. Funny Girl
24. 5. Jacobowski a plukovník
25. 5. Habaìúra
26. 5. Malované na skle
27. 5. A je to v pytli!
29. 5. Julie, ty jsi kouzelná!
31. 5. Hledá se muÏ. Zn: Bohat˘! – 10:30
Jacobowski a plukovník
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
2. 5. Mot˘li
3. 5. MÛj bájeãn˘ rozvod
4. 5. Miluju tû, ale…
9. 5. MÛj bájeãn˘ rozvod
10. 5. Miluju tû, ale…
14. 5. Obchodník s de‰tûm – 15:00
17. 5. Miluju tû, ale…
20. 5. Obchodník s de‰tûm
24. 5. Miluju tû, ale…
26. 5. MÛj bájeãn˘ rozvod
27. 5. Mot˘li
30. 5. MÛj bájeãn˘ rozvod
31. 5. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

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.

KA·PAR

1. 5. Draci noci – premiéra
3. 5. Norway.today
4. 5. Májov˘ Shakespeare
5. 5. RÛÏe pro Algernon – Ka‰parÛv dárek
– 18:00
Krása a pÛvab perverzit – 22:00
6. 5. Draci noci – 21:00
8. 5. Námûstíãko
9. 5. Garderobiér
11. 5. Májov˘ Shakespeare
12. 5. RÛÏe pro Algernon
13. 5. Draci noci – 21:00
15. 5. RÛÏe pro Algernon
– tlumoãíme do znakového jazyka
17. 5. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
18. 5. Hamlet
19. 5. Helverova noc
23. 5. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
24. 5. Richard III.
27. 5. Mrzák Inishmaansk˘ – 17:00
Draci noci – 21:00
28. 5. Hamlet
29. 5. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
30. 5. Richard III.
31. 5. RÛÏe pro Algernon

CD 2002

10. 5. Prokletí rodu
BaskervillÛ
14. 5. Lékaﬁem proti
své vÛli

VESELÉ SKOKY

THE DIVADLO /
âTI TO DIVADLO
16. 5. Star Trek

DIVADLO
BEZZÁBRAN

21. 5. Jakub a jeho pán
2. 5. Ve stanici nelze
7. 5. Ve stanici nelze THOMAS A RUHLLER
20. 5. Na hlavu! – 17:00 22. 5. SHOW 2006!
22. 5. Na hlavu! – 15:00 MEJDAN
26. JablkoÀ – 20:00
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

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.
2. 5. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
3. 5. Oresteia II – Úlitba mrtvému
4. 5. Bratﬁi lví srdce – 10:00
5. 5. Rychlé ‰ípy 2 – Snûhová mise
9. 5. Ústa Micka Jaggera
10. 5. Oresteia II – Úlitba mrtvému
11. 5. Kabaret Rokoko – derniéra
12. 5. Rychlé ‰ípy 1
13. 5. Oresteia III – Laskavá bohynû
– premiéra
15. 5. Matãina kuráÏ – derniéra
16. 5. Oddací list
17. 5. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
18. 5. Rychlé ‰ípy 1 – 10:00
Libertin
19. 5. Zl˘ jelen
20. 5. Má vlast
22. 5. Ústa Micka Jaggera
26. 5. Oresteia I + II + III
27. 5. Má vlast – 20:00
29. 5. Rychlé ‰ípy 2 – Snûhová mise – 10:00
30. 5. Má vlast
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Jungmannova 9
110 00 Praha 1
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

2., 21., 22. 5. Elling a Kjell Bjarne
aneb Chvála bláznovství
4. , 5., 11.,12., 19. 5., 25. a 26. 5. Tajemství
8. 5. Hana Hegerová – 19:30 – koncert
10. 5. 4TET – koncert
13., 20., 27. 5. Tajemství – 14:00 a 19:00
14. a 15. 5. Nahniliãko
16. 5. Baronky
23. 5. Co jinde neusly‰íte
28. 5. Natûraã
29. a 30. 5. Bez pﬁedsudkÛ
31. 5. Drahou‰kové
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

LYRA PRAGENSIS

05/06
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.
2. 5. Platonov
22. 5. Purpurov˘ ostrov
je darebák!
23. 5. Z cizoty
5. a 6. 5. Perfect Days 24. 5. Pan Kolpert
9. 5. Nám mÛÏete vûﬁit 25. 5. Pan Kolpert
10. 5. Gazdina roba
– 11:00
11. 5. Pan Kolpert
Etty Hillesum
12. 5. PUSH UP 1-3
26. 5. Nám mÛÏete vûﬁit
13. 5. Záplavy – 11:00 27. 5. Pod modr˘m
14. 5. Záplavy
nebem
– premiéra
28. 5. Poslední
15. 5. Záplavy
pomazánka
16. 5. Etty Hillesum
29. 5. Str˘ãek VáÀa
18. 5. Str˘ãek VáÀa
– 11:00
19. 5. Pod modr˘m
Záplavy
nebem
30. 5. Gazdina roba
20. 5. Nám mÛÏete
– 11:00
vûﬁit

STUDIO DAMÚZA – ELIADOVA KNIHOVNA
3. 5. Uìoblinky – 20:00
12. 5. Bor‰ã – 21:00
13. 5. Svou vlastní cestou – 8@8 – 20:00
14. 5. Pohádka o jednom malém jeÏkovi – 15:00
17. 5. Dva bratﬁi – 20:00
21. 5. Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘ – 15:00
Sure thing – 20:00
28. 5. Jak sloni k chobotu pﬁi‰li – 15:00
Karkulka, Vlk a Kráva
Holky Elky – 21:00
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

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 pﬁedstavením. 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:
3. 5. Tulák po hvûzdách – A. Strejãek jako doÏivotnû
vûznûn˘ profesor Darell Standing
9. 5. Îivot na nitích – ﬁeditelka Divadla Spejbla a Hurvínka H. ·táchová
10. 5. Drah˘ Diego – po Fridû Kahlo pﬁichází na jevi‰tû Lyry Pragensis opût jedna z osudov˘ch Ïen mexického malíﬁe Diega Rivery!
17. 5. RO/c/KY Karla IV. Úryvky z autobiografického
Ïivotopisu Karla IV. Vita Caroli, ver‰e básníkÛ ze dvora LucemburkÛ
18. 5. Frida K. Z. Jandová ve strhujícím pﬁíbûhu mexické malíﬁky Fridy Kahlo
22. 5. Krása z Moulin Rouge – J. Potmû‰il v hlavní
roli smutného i veselého pﬁíbûhu z konce Ïivota francouzského malíﬁe 19. století H. T. Lautreca
23. 5. JeÏkovy Vwoãi – poﬁad J. M. Raka, kter˘ hraje
JeÏkovy písniãky a vypravuje málo známé okolnosti
a pﬁíbûhy ze skladatelova Ïivota
24. 5. Drah˘ Diego
25. 5. Frida K.
31. 5. ·imon Jedineãná herecká pﬁíleÏitost pro R. Pellara v pﬁíbûhu restaurátora nábytku ·imona

Sál Akademie vûd âR, Národní 3, Praha 1

29. 5. Milo‰ Horansk˘ KdyÏ v poﬁadu Na plovárnû ﬁekl Marek Eben, Ïe profesor Horansk˘ je ãlovûk, kterému „je ãe‰tina malá, a proto ji roz‰iﬁuje“, mûl pravdu.
Zaãátky pﬁedstavení v 19:00, není-li uvedeno jinak.

kulturní programy 7

divadlo minor
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 hodinu pﬁed pﬁedstavením
3. 5. Bruncvík a lev
– malá scéna – II. premiéra – 18:00
9. 5. Dûvãátko s mozkem, Malé Vinohradské divadlo – malá scéna – 19:30
13. 5. Ostrov pokladÛ
– veﬁ. generálka – 15:00
14. 5. Ostrov pokladÛ – I. premiéra – 18:00
16. 5. Rozesnûno, Damúza
– malá scéna – 19:30
18. 5. Ostrov pokladÛ – II. premiéra – 18:00
23. 5. Veselohra na mostû – DRDS – 18:00
24. 5. Dûvãátko s mozkem, Malé Vinohradské divadlo – malá scéna – 19:30
30. 5. ZU· Ilji Hurníka – 18:00
VraÏda v Orient-expresu, DAMU
– veﬁ. generálka – malá scéna – 19:30
31. 5. VraÏda v Orient-expresu,
DAMU – premiéra – malá scéna
– 19:30
Pﬁedstavení zaãínají v 15:00, není-li uvedeno jinak.

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.
Zaãátky pﬁedstavení ve 20:30.
4. 5. RÛÏov˘ ‰ampaÀsk˘ – C: McIntyre.
Hrají: M. Issová, A. Kaãerová, M. Randová
a dal‰í
11. 5. Monology vagíny – E. Ensler.
Hrají: D. Blahová, A. Polívková, M. Sajlerová
15. 5. Shirley Valentine – W. Russell
One-woman – show pro Zuzanu Kronerovou / SK
17. 5. Monology vagíny – E. Ensler
18. 5. Rusk˘ salon – I. Burceva a J. Klapka
zpûv
21. 5. Standa má problém – I. Voláková
âesk˘ thriller, ve kterém neteãe krev.
Hostování DIVADLA V DLOUHÉ
22. 5. RÛÏov˘ ‰ampaÀsk˘ – C. McIntyre
30. 5. Lidsk˘ hlas – J. Cocteau
hraje Z. BydÏovská
·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.
2. 5. Sen noci svatojánské
3. 5. ·kola pro Ïeny
4. 5. Îebrácká opera
5. 5. Br˘le Eltona Johna
9. 5. Otevﬁené manÏelství (Studio Dva)
10. 5. Zabiják Joe
12. 5. Absolvent (Studio Dva)
15. 5. Cembalové hraniãní úniky PKF – 19:30
16. 5. Îebrácká opera
17. 5. Poruãík z Inishmoru
18. 5. ·kola pro Ïeny
19. 5. Tartuffe – derniéra
20. 5. Br˘le Eltona Johna
21. 5. Otevﬁené manÏelství – 16:00
(Studio Dva)
21. 5. Îeny mezi nebem a zemí – 19:30
(Studio Dva)
26. 5. NeboÏtík Henry Moss
– veﬁ. generálka – 11:00
27. 5. NeboÏtík Henry Moss – premiéra
29. 5. NeboÏtík Henry Moss
31. 5. NeboÏtík Henry Moss
STUDIO
3. 5. Slepice
4. 5. Literární veãírek ke Svûtu knihy
5. 5. Pﬁíbûh ??? ãlovûka – Buchty loutky
12. 5. Mobile Horror – veﬁ. gen. – 11:00
13. 5. Mobile Horror – I. premiéra
15. 5. Mobile Horror– II. premiéra
16. 5. Vladimír Mi‰ík a ETC – 21:00
17. 5. Scénické rozhovory – O. Havelka
18. 5. Kláﬁiny vztahy
19. 5. Tibet – Tajemství ãervené krabiãky
– Buchty a loutky
20. 5. Slepice
21. 5. Kráska a zvíﬁe – 15:00
22. 5. Mobile Horror
23. 5. Znalci
24. 5. Gilgame‰ – Buchty a loutky
25. 5. Urbild remix
28. 5. Podzimní sonáta Studio DVA
28. 5. Na‰e Snûhurka – DDS – 15:00
Podzimní sonáta – Studio DVA
29. 5. Mobile Horror
30. 5. Vojcek
31. 5. Mobile Horror
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

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.
2. a 3. 5. SKUTR a RosÈa Novák
– 8 Polib prdel kosÛm
6., 7. a 8. 5. Divadlo Husa na provázku
– Balada pro banditu
11. – 14. 5. DATATRANSFER
23. a 24. 5. SenAnderSen
25. a 26. 5. ChatNebezpeãnû snadné
známosti – 19:00
Nickname – 20:30
26. – 3. 6. CRASH TEST DUMMY
29. – 30. 5. Skutr: Understand
31. 5. SKUTR a RosÈa Novák
– 8 Polib prdel kosÛm
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

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 17:00.

3. 5. Îivot je náhoda v obno‰en˘ vestû
4. 5. Zaãalo to akordem
6. 5. Jako kdyÏ tiskne
8. 5. Koncert s r.o.
11. 5. ... nikoho nezabije
12. 5. Zavíráme, pojìte dál!
13. 5. Pension Rosamunda
16. 5. Patero dÛvodÛ pro voo doo
17. 5. Pension Rosamunda
19. 5. Sex + sex = 12
20. 5. Îivot je náhoda v obno‰en˘ vestû
23. 5. Îivot je náhoda v obno‰en˘ vestû
24. 5. Pension Rosamunda
25. 5. Zaãalo to akordem
26. 5. Vãera veãer po‰tou ranní
29. 5. Vãera nedûle byla – P. âernocká
30. 5. A já sám, vÏdycky sám
31. 5. Jako kdyÏ tiskne
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Besední 3, Praha 1
www.napradle.cz
Rezervace vstupenek
257 320 421
pokladna@napradle.cz
2. 5. Obchodník s de‰tûm
3. 5. Snake river
4., 5. a 6. 5. Kdopak by se bál?
7. 5. Zahrádkáﬁi aneb Láska klíãí
pod betonem
8. 5. Shpil zhe mir a lidele in yidish – 20:30
9. 5. …i mot˘li jsou volní
10. 5. Bílé noci
11. 5. Dva na houpaãcce
12. 5. Revoluce v Divadle Na Prádle – 20:00
13. 5. Klub vybrané kultury
14. 5. Stalo se v zoo
15. 5. …i mot˘li jsou volní
16. 5. Obchodník s de‰tûm
17. 5. Elling a Kjell Bjarne
18. 5. Shpil zhe mir a lidele in yidish
19. 5. Lili Marlene koncert kapely…
20. 5. Proprali se na Prádlo – 10:00
21. 5. Klíãe od klavíru – 20:00
22. 5. Sleeping around
23. 5. Návrat pana Leguena
aneb Víkend ve v˘tahu
24. 5. Dva na houpaãcce
25. 5. Bílé noci
26. 5. Erární baret aneb Zelen˘ spodek
29. 5. – 4. 6. Prague Fringe Festival
– bliÏ‰í informace viz www.
GALERIE:
Filip Jan Zvolsk˘: Svût z vût, ãar a bodÛ (od
19.5. do 30.6.) v˘stava perokreseb pﬁem˘‰lejících o tom co svût pﬁiná‰í dnes i o tom co nosí na svém zaobleném povrchu dnes a dennû.
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, 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 prodejnách 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 vstupenek od 30 do 100 Kã. Vstup do divadla z ulice Betlémská 5, Praha 1

2. 5. Vltava u vltavy – 17:00
3. 5. Adieu Mozart – 16:00
9. 5. Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ – 17:00
10. 5. Stará bába tanãí – 17:00
16. 5. Benefice J. Jiráskové – 17:00
22. 5. Benefice P. Haniãince – 17:00
23. 5. Hledání lásky – 17:00
24. 5. Tajemství slavn˘ch âechÛ – 17:00
30. 5. Povídání nejen o divadle – 17:00
31. 5. Stará bába tanãí – 17:00
Zaãátky pﬁedstavení v 17:00, není-li uvedeno jinak.

STRA·NICKÉ DIVADLO
Praha 10, ul. Solidarity 1986, rezervace:
tel. 274 815 296, www.strasnickedivadlo.cz

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
13. 5. O chaloupce z perníku
20. 5. Stra‰idla v âechách
3. 6. Tﬁi veselá prasátka
Divadlo U HasiãÛ (Praha 2, ¤ímská 45) – 9:30
15. 5. Stvoﬁení svûta
Divadelní studio Divadla Minaret – kurzy herecké v˘chovy (vedené herci Divadla Minaret).
Lekce se konají kaÏdé pondûlí v 15:30 v Gymnáziu Nad ·tolou (Praha 7, Nad ·tolou 1,
uã. 008). BliÏ‰í informace na tel. 235 355 500.

3. 5. Miguel – premiéra
4. 5. Golem – G. Meyrink
9. 5. Amit Chatterjee a Tomá‰ Reindl
– hudba
11. 5. Nau‰ika z Vûtrného údolí – kino
14. 5. Tramtárie 14,30
16. 5. Sandip Mallick a Damaru
– tanec a hudba
18. 5. Jan Budaﬁ a Eli‰ãina malá tíseÀ
– hudba
23. 5. Namûkko Naostro – tanec
30. 5. Bílá vrána – E. Rovner

AUERBACHÒV SKLEP
10. 5. Faust – J. W. Goethe
11. 5. ·kola pro Ïeny – Moliére
19. 5. ·kola pro Ïeny – Moliére
23. 5. Faust – J. W. Goethe
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.
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Válka a PraÏské povstání dûtsk˘ma oãima
„Je‰tû mi nebylo ani ‰est let, nechodila jsem do ‰koly. Îila jsem tehdy v dûtském domovû v Kostelci nad âern˘mi lesy, kdyÏ Nûmci vtrhli do âech. (Nemûla jsem moc hezké dûtství, tûch domovÛ jsem vystﬁídala víc. Moje maminka si vzala otãíma, kter˘ mne
nemûl rád, a mûla s ním dal‰í dvû dûti.) Tehdy jsem si právû hrála venku s m˘m kamarádem bernard˘nem, kdyÏ sly‰ím divné hrozivé zvuky. Pak jsem uvidûla na silnici
spoustu tûÏk˘ch tankÛ. Dunûly a blíÏily se. Cítila jsem hrozné nebezpeãí – a to jsem
o Nûmcích nic nevûdûla. Tanky jely na Prahu – vÏdyÈ nám ji rozbijí, dûsila jsem se uÏ
tehdy, v ten mraziv˘ bﬁeznov˘ den, kdy chumelilo a záblo…“
Válka, PraÏské povstání a osvobození, to jsou
dûtské vzpomínky paní
Emilie Puldové.
Îije uÏ 54 let v Mikulandské ulici. Na Prahu
nedá dopustit, miluje
svoje rodné mûsto, kde
v dûtství zaÏila tolik
hrÛzn˘ch událostí, ale
i dny krásné a pﬁes nelehkou situaci nemilovaného dítûte nezapomenutelné. To lze ﬁíct
pﬁedev‰ím o dnech májov˘ch z roku 1945,
na které Emílie Puldová vzpomíná ráda.
Ale vraÈme se je‰tû k tomu, co pﬁedcházelo. Z dlouh˘ch ‰esti let druhé svûtové války
se paní Puldové vybavují i dal‰í vzpomínky.
Opût dûtsk˘ domov, to uÏ chodila do první
tﬁídy. Pﬁed ‰kolou se zastavil obecní bubeník v uniformû: zaãal bubnovat a pak ohlásil
zprávu. Paní uãitelka, která v‰e sledovala
z okna, ﬁekla pak smutnû dûtem: „Jdûte domÛ, je válka.“ V‰ichni jsme mlãky odcházeli… kdyÏ jsme se po ãase vrátili do tﬁíd, kde
byli pﬁedtím ubytovaní Nûmci, bylo mi líto,
jak nám v‰e poniãili.
Mezi desát˘m a tﬁináct˘m rokem, tedy asi
od poloviny do konce války, pob˘vala malá
Emilie Puldová s matkou, otãímem a dvûma mal˘mi nevlastními sourozenci v Praze
na Malvazinkách naproti hﬁbitovu. Potraviny byly na lístky a tûch bylo málo. Mûla vûãnû hlad. Vzpomíná na pﬁídûly – 3 a1/2 kg
chleba nebo 1/8 kg másla mûsíãnû, 1/16 l
mléka na den pro dospûlého, na dûti o nûco víc. Nemûli pﬁíbuzné ãi známé na venkovû, od kter˘ch by mohli získat pﬁilep‰ení.
Nûkdy jedli jen vodovou polévku s maggi
a kousek chleba za cel˘ den.
„Koncem války i nûkolikrát dennû houkaly
sirény. Nejprve se lidé schovávali do krytÛ,
pak uÏ jim otrnulo a tolik nespûchali,“ vypravuje paní Puldová. „Matka ‰la toho dne
14. února dopoledne nakoupit (ãekala dal‰í
dítû). Nakázala mi, abych hlídala sourozence, a kdyby sirény houkaly, nikam nechodila, jen kdyby bylo zle. A abych dûtem nezapomnûla vzít koÏí‰ky. Bydleli jsme
v podkroví. Najednou jsem sly‰ela podivn˘
hukot. Podívám se z okna a vidím plné nebe blíÏících se letadel, která se najednou
sníÏila – a zaãaly padat bomby. DÛm se
chvûl. Popadnu dûti a bûÏím s nimi do krytu. Zapomnûla jsem na koÏí‰ky, tak se uÏ
z krytu vracím. „Holka zlatá, nechoì nikam,“ ﬁíká mi sousedka. Letím nahoru do
na‰eho bytu pro koÏí‰ky a plíÏím se podívat
k oknu. Vidím celé Radlice v plamenech.
BûÏím znovu do sklepa, ná‰ dÛm se otﬁásá.
Po náletu se zji‰Èuje, co se stalo. Na‰la
jsem na posteli kus bomby, kter˘ sem vletûl
nedovﬁen˘m oknem. âásti sousedních bytÛ
byly poboﬁené – a místo vedlej‰ího domu
díra v zemi! Krátery po bombách byly i na
protûj‰ím hﬁbitovû, pozÛstatky neboÏtíkÛ se
pak nacházely rozmetány v okolí.“
V nedalek˘ch Jinonicích byla letecká fabrika Junkers – ty bomby patﬁily jí, ale nûjak
se netrefily…
„Je‰tû tu noc byly opût nálety. Mé matce se

bûhem noci pﬁedãasnû narodilo dal‰í dítû,
holãiãka. Po náletech jsem se chodila dívat
na kopec nad Vinicí. Odtud je krásn˘ rozhled na Prahu. Ale tehdy nebyl krásn˘ – vidûla jsem hoﬁet Emauzy, Staromûstskou
radnici, vzadu Pragovku ve Vysoãanech.
Vidûla jsem i nálety kotláﬁÛ na vlaky.
Jednoho dne, zpûtnû spoãteno to muselo
b˘t 5. kvûtna 1945, jsem opût vy‰la na Vini-

Pﬁíjezd prezidenta Dr. E. Bene‰e do Prahy
Foto archiv E. Puldové

ce. Vtom se rozezvuãely tlampaãe – volaly
o pomoc âeskému rozhlasu a Praze. ZÛstala jsem stát jako opaﬁená. Neustálé,
zoufalé volání mne zarazilo a usilovnû jsem
pﬁem˘‰lela, co mám dûlat. Bylo mi tehdy
tﬁináct let a byla jsem velmi ne‰Èastná, Ïe
nemÛÏu pomoci, Ïe nevím jak...
Ve velkém napûtí ubûhly dal‰í dva – tﬁi dny.
Jdu pro mléko na Jinonickou ulici. Proti mnû
do kopce stoupají vojáci, pﬁes rameno pu‰ku. Za nimi pak mal˘ vÛz s konûm. Chvíli
jsem je sledovala, pak jsem si dodala odvahy a zeptala se, kam jdou. „Na Nûmce,“ ﬁekli
mi – a já jim rozumûla. Byli to Vlasovci. Matka mi dovolila dát jim to koupené mléko, letûla jsem znovu za nimi a podala jim bandasku. Napili se, podûkovali a ‰li dál. Byli hodní
a byli první, kdo nám pﬁispûchal na pomoc.“
Zaãaly se stavût barikády proti prchajícím
NûmcÛm, vzpomíná paní Puldová. „Stavûli
v‰ichni, lidé pﬁiná‰eli i vûci z domova –
obûtovali kusy nábytku. Já se mezi tím proplétala a v‰echno jsem sledovala. ZaÏila
jsem ty dny u Andûla a v okolí. Matka snad
o mne ani nemûla strach…
9. kvûtna ráno najednou nûkdo vykﬁikl: Rusové jsou tady! Lidé uÏ pﬁedtím opatrnû zaãali vyvû‰ovat ãeské vlajky. Pak pﬁijely ruské
tanky . Opravdu to bylo tak, jak to dnes vidíte na fotkách. Lidi jásali, podávali vojákÛm
své malé dûti, ty vût‰i lezly na tanky samy.
Vojáci byli hodní, a hlavnû ‰Èastní, Ïe válka
skonãila. Hráli na harmoniky, tanãilo se,
u nás na Vinici také. Mûli tam velké kotle
a v nich vaﬁili pro v‰echny jídlo, dali i dûtem.
Pamatuji se, Ïe vaﬁili nûjakou ãervenou polévku – neznala jsem to, asi to byl bor‰ã.
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DEGR postele s.r.o.

www.degr.cz

■ UPRAVUJETE BYT?
■ Zastavte se na kus ﬁeãi.
■ Prohlídnûte si na‰e v˘robky.
■ Poraìte se s námi.
■ ZBAVTE SE
SV¯CH STAROSTÍ.
Prodejna: Pha 1, Vodiãkova 41,
pasáÏ SVùTOZOR – 1. patro
Tel.: 224 152 300, GSM: 731 151 215

NÁVRHY
NÁVRHY ➔
➔ V¯ROBA
V¯ROBA ➔
➔ 33 roky
roky záruka
záruka ➔
➔ trval˘
trval˘ servis
servis
■ ■ ■

KVùTEN S DVDpÛjãovnou

VA·E PÒJâOVNA DVD A VHS
Benediktská 7, Praha 1
(za pasáÏí Kotva)
www.videohavir.cz

■ ■ ■

Novinky na DVD: Sklapni a zastﬁel mû!, Most
osudu, Oliver Twist, ·patné zprávy pro medvûdy, Noãní hlídka, Kur˘r 2, Harry Potter a Ohniv˘ pohár, Láska na inzerát, King Kong, ·pína.

HEREC KVùTNA – newyorsk˘ patriot, pocházející ze ãtvrti Tribeca, po níÏ
pojmenoval i svou restauraci, produkãní spoleãnost a filmov˘ festival,
b˘vá ãasto oznaãován za nejlep‰ího herce v‰ech dob. Jak se jmenuje?
Odpovûdi doruãte do 15. 5. osobnû nebo po‰tou na adresu videopÛjãovny nebo vyplÀte formuláﬁ na www.videohavir.cz. Tﬁi vylosovaní ze správn˘ch odpovûdí obdrÏí film na DVD.
Správná odpovûì z ã.4/06: Herec bﬁezna – Jean Reno.
Vylosovaní v˘herci: Marie Kaiserová, Konûvova 1691/116, Praha 3, Milan Prochazka, Benkova 1692/21, Praha 4, Tomá‰ Weber, Kobyliské námûstí 9, Praha 8.
Z leto‰ních odpovûdí vylosujeme v˘herce „Zlaté karty“ (v˘pÛjãky DVD v hodnotû cca 3000
Kã zdarma).
SLEVOV¯
KUPON
KVùTEN
2006:

Tam jsem zaÏila tu nejvût‰í radost z osvobození.
Já jsem s ostatními nelezla na tanky, byla
jsem vÏdycky spí‰ vzadu, ale v‰ecko jsem
pozornû sledovala, v‰echny tyhle události
mne hroznû zajímaly a také jsem si je pak
zapisovala. Byla jsem vÏdycky hodnû zvûdavá, Prahou jsem chodila pû‰ky a hodnû
jsem toho vidûla. Pozdûji se mi zápisky hodily. Podívejte se, tohle v‰echno jsou moje
básnû a vzpomínky, které jsem si v dospûlosti pﬁepsala.“ Paní Puldová mi pÛjãuje
desky, v nichÏ má úhledn˘m drobn˘m písmem zaznamenáno je‰tû mnohem více záÏitkÛ a také vlastní básnû. Kdysi si pﬁála b˘t
uãitelkou, vÏdycky mûla ráda ãe‰tinu, nebo
také hudebnicí. Osud a chudé pováleãné
roky jí to v‰ak nedopﬁály. Vyuãila se proda-

ho domova. Lidé, kteﬁí si mne tehdy chtûli
vzít za vlastní, mi darovali nûjaké peníze,
první vût‰í ãástku, kterou jsem kdy v Ïivotû
mûla. Já ale chtûla zpátky do domova, kde
se mi líbilo. Za ty peníze jsem si koupila velk˘ obrazov˘ se‰it s názvem Kvûtnová revoluce. Na m˘ch tﬁináct let to bylo zvlá‰tní rozhodnutí, Ïe? Chtûla jsem mít uÏ tehdy
památku na to, co jsem proÏila, protoÏe
jsem odmala milovala svoji vlast. Nûkdy si
ﬁíkám, Ïe ona byla moje matka. PÛjãím vám
ho, tﬁeba se bude hodit,“ ﬁíká paní Puldová.
„Ale opatrujte ho, prosím, jako oko v hlavû.“
Slibuji a prohlíÏím si cennou památku, vydanou nakladatelstvím Melantrich v ãervnu
1945. Na dvaceti velkoformátov˘ch stránkách najdeme mnoÏství unikátních fotografií z kvûtnové Prahy – povstání oãima praÏsk˘ch fotografÛ den po dni, doprovázené
kraÈouãk˘mi texty a ver‰i na‰ich básníkÛ,
které inspirovalo. Je tady v obrazech v‰echno, co mi paní Puldová vyprávûla. Jsou tu
fotky z barikád, fotky mrtv˘ch, sovûtské tan-

SLEVOV¯ KUPON KVùTEN 2006: médium DVD±R VERBATIM 16x
speed (balení 25ks) 9,50 Kã/ks

www.videohavir.cz

Cena platí pouze s tímto kuponem v kvûtnu 2006 do vyprodání zásob
(nad 100 ks dohodněte termín odběru na tel.: 774 843 361)

05/06

vaãkou, ale cel˘ Ïivot pí‰e básnû. Dokonce
se mÛÏe pochlubit roztomilou kníÏkou ver‰Û
vydanou vlastním nákladem.
„Po skonãení povstání v Praze bylo zajato
hodnû NûmcÛ. Vidûla jsem je, jak museli rozebírat tu velkou barikádu u Andûla. Na záda jim namalovali hákov˘ kﬁíÏ. Také museli
odváÏet nevybuchlé bomby, které spadly
vedle na‰eho domu na Malvazinkách.
Po válce jsem hned zas putovala do dûtské-

ky obsypané lidmi a ‰eﬁíkem. Listuje se
mnou aÏ k posledním stránkám, kde je zaznamenán pﬁílet ãásti ãeskoslovenské vlády na Kbelské leti‰tû, obrovské davy vítající
prezidenta Bene‰e a pak dal‰í davy, provázející pﬁíjezd âeskoslovenské armády do
Prahy. Jsem ráda, Ïe vám svûdectví Emilie
Puldové mohu pﬁinést.
A k jejím dal‰ím pﬁíbûhÛm, ver‰Ûm a vzpomínkám se vrátíme nûkdy pﬁí‰tû.
Maf
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NeÏ je uloÏíte k letnímu spánku…
Leto‰ní nekoneãná zima dala poﬁádnû zabrat na‰im zimním plá‰ÈÛm, koÏí‰kÛm,
bundám i oblekÛm. Ti choulostivûj‰í z nás je teprve pﬁed pár dny odloÏili. Vût‰inou
zji‰Èujeme, Ïe by potﬁebovaly na pﬁí‰tí zimní sezonu poﬁádnû vyãistit. Nebo pﬁeprat? zaãne nám vrtat v hlavû. Tﬁeba to zvládnu doma, pomyslí si mnohá hospodyÀka. Je to levnûj‰í, nikam nemusím chodit, prací prá‰ky jsou dnes ‰etrné…
To sice ano, ale… VÏdy platí a platit nepﬁestane, Ïe odborné chemické ãi‰tûní je pro nûkteré na‰e obleãení, ale i pro domácí textilie mnohem ‰etrnûj‰í. Urãitû se i vám nûkdy stalo, Ïe po neodborném vyprání ãi vyãi‰tûní doma
jste si pûkn˘ a draÏ‰í kus obleãení znehodnotili, uÏ nikdy se vám jej nepodaﬁilo uvést do
perfektního pÛvodního stavu. Staãí tﬁeba zatrÏené vlákno na nevhodném místû, nevyãÍstitelná, i kdyÏ tﬁeba zesvûtlená skvrna a jiné
nehody. A pak pozdû bycha honit. Doma
nelze ãistit a prát ani obleãení ãi textilie
z kombinovan˘ch materiálÛ, napﬁíklad textilkÛÏe.
Elegantnû vyhlíÏející zevnûj‰ek, nezmaãkan˘ oblek, udrÏovan˘ plá‰È ãi koÏí‰ek je dnes
jiÏ standardem, doba si opût Ïádá (a to je
dobﬁe) urãitou úroveÀ, styl osobnosti.
Kam tedy s va‰imi zimními vûcmi zajít,
neÏ je uloÏíte k letnímu spánku?
âistírna Patriot-X v Celnici, kousek od námûstí Republiky, má bohaté zku‰enosti. Jako jedna z prvních firem získala i ocenûní
Czech made. Stabilní personál zná své vûrné zákazníky a dokáÏe poradit individuálnû, co
va‰emu problémovému kousku ãi materiálu prospûje.
Její sluÏby vyuÏívají i krejãovské salony, ateliéry módních návrháﬁÛ ãi známé osobnosti, a to
pﬁedev‰ím kvÛli kvalitû sluÏeb. Stejné sluÏby v‰ak poskytnou kaÏdému novému zákazníkovi – a to za ceny zcela obvyklé. Odûvy se nikam nevozí, ãistí je na místû. Pracují tu rychle,
svÛj plá‰È si mÛÏete odnést zpût uÏ za 90 minut nebo druh˘ den, jak se vám to hodí. Expres
pﬁíplatky zde nemají, ceny jsou odstupÀovány podle druhu (zimní plá‰È 150,-, sako ãi kalhoty 95,-, oblek dohromady 190,- atd.) Udûlají vám tu i drobné opravy ãi údrÏbu koÏe‰in.
A jedna rada nakonec: nedávejte své vlnûné plá‰tû a koÏí‰ky na léto do igelitu. MolÛm se
v izolovaném teplouãku dobﬁe daﬁí. Vhodnûj‰í jsou obaly s moÏností vakuového vysátí
vzduchu.
Patriot-X, V Celnici 3, Praha 1, tel.: 224 212 787
otevﬁeno po – pá 7:00 – 19:00 hod., so 9:00 – 13:00

BYTY • RODINNÉ DOMY
VILY • âINÎOVNÍ DOMY
Realitní kanceláﬁ NEURA s. r. o. vznikla v lednu 1993. JiÏ 13 let realizujeme pronájmy
a prodej nemovitostí v Praze.
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.

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

◆ N A PÁ R ¤ Á D C Í C H ◆
P¤I·LA NERADOSTNÁ ZPRÁVA
V˘stava Karel IV. – císaﬁ z BoÏí milosti, instalovaná na PH do 21. 5., je
od 5.4. zcela vyprodána, aÏ na vrácené rezervace, objednávání vstupenek zru‰eno. V˘stavu nelze prodlouÏit vzhledem ke smluvním
závazkÛm vÛãi zapÛjãitelÛm z celého svûta,
k pﬁísn˘m v˘stavním podmínkám i z dÛvodu
ochrany více neÏ 600 let star˘ch exponátÛ.
AKADEMIE VùD HLÁSÍ
Vûdec z Ústavu jaderné fyziky AV âR
doc. Ing. Jan Kuãera, CSc., obdrÏel
prestiÏní Hevesyho medaili, která se udûluje
od r. 1968 za vynikající v˘sledky a soustavnou
celoÏivotní práci v oblasti radioanalytické a jaderné chemie. Nakladatelství Academia vydalo publikaci s názvem Odkaz Josefa Hlávky.
Její autor doc. PhDr. J. Pokorn˘ CSc., je ﬁeditelem V‰eodborového archivu. Tématem pﬁedná‰ky na Národní je Soln˘ kras v Íránu (10. 5.
17 h.), Internet a právo (9. 5. 14 h.), v Ústavu
pro ãeskou literaturu Na Florenci je na programu Interpretace Poeova „Odcizeného dopisu“
(25. 5. 17 h.). Sociologick˘ cyklus semináﬁÛ
v Jilské pokraãuje 11. a 25. 5. (14 hod.)
NA HRADù
V cyklu Jazz na Hradû vystoupí
28. 5. od 20 h. v zahradû Na Valech
Joe Zawinul. Hudba PH pokraãuje 15. 5. od
19 h. v Bazilice sv. Jiﬁí vystoupením souboru
Schola Benedicta, kter˘ uvede nejkrásnûj‰í
z písní ·alamounov˘ch, PíseÀ písní. Hradní
areál je otevﬁen od 5 do 24 h., objekty se
vstupenkou od 9 do 17 h., zahrady a Jelení
pﬁíkop od 10 do 19 h.
… I V PODHRADÍ
V Galerii Hollar vystavuje od 31. 5.
K. Îenatá kresby z posledních pûti
let. V Mánesu konãí 6. 5. v˘stava V. Jíry Recyklace odpadu. âMVU v Husovû ulici vystavuje Klenoty slovenského moderního malíﬁství 1910–1949. Na V˘stavi‰ti se 6. 5. od
16 h. koná autogramiáda a beseda s V. Noskovou, autorkou románu Bereme, co je, kter˘ byl nominován na cenu Magnesia Litera
za rok 2005. V Galerii Miro vystavuje do
28. 5. nûmeck˘ malíﬁ A. R. Penck, kter˘ Ïije
a pracuje v Dublinu, Düsseldorfu a New Yorku.
PAMÁTNÍK
NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
poﬁádá kaÏd˘ t˘den pestré programy pro dûti. Kvûtnová dopoledne mají název
Jakou barvu má kÛÀ?, Rytíﬁská ãest, Legenda bez slunce, Na procházce s Jaroslavem
Seifertem. Dospûlí se mohou tû‰it na poetické podveãery s tématy de‰tû v ãínské poezii
(18. 5.) a poezii Jany Barochové (22. 5.).
Vratislav Ebr pﬁipravil poﬁad o Emanuelu
Fryntovi (29. 5.).
FENOMÉN FOTOGRAFIE
Na balkonech historické budovy Národního divadla je otevﬁena v˘stava
fotografií svûtoznámého choreografa Jiﬁího
Kyliána. Galerie Rudolfinum pﬁedstaví u nás
poprvé holandskou fotografku Rineke Dijkstra (od 1. 6.) v˘bûrem asi 70 prací z období
od poãátku 90. let. V˘stava v Galerii Langhans nazvaná PamûÈ zahrnuje ãtyﬁi soubory
fotografií, pocházející z archivu Langhans
a dal‰ích archivÛ soukrom˘ch majitelÛ z nûkolika zemí Evropy.
P¤ÍBùH PRAÎSKÉHO HRADU
Správa PH obmûnila ãást stálé
expozice v místnosti zvané VûÏ
Václava IV. Ve tﬁech etapách zde pﬁedstaví
ceremonie spojené s korunovací ãesk˘ch panovníkÛ. Ta první se t˘ká období panování
PﬁemyslovcÛ, LucemburkÛ a JagelloncÛ.
Mezi exponáty nalezneme kopie korunovaãních klenotÛ i originál tzv. Svatováclavského
meãe. Na programu pﬁedná‰ky 4. 5. je téma
Stﬁedovûk˘ dﬁevûn˘ jeﬁáb, jehoÏ replika zdobí Severní dvorek. Pﬁedná‰ka o Královské
zahradû v renesanci je spojena s komentovanou prohlídkou (18. 5.).
LETEM V¯TVARN¯M SVùTEM
DÛm U Zlatého prstenu otevírá v˘stavu Dary & nedary ze sbírky V. Zadrobílka (17. 5.), DÛm U Kamenného zvonu v˘bûr
300 dûl z nejv˘znamnûj‰í soukromé evropské
sbírky art brut (31. 5.) V Národním muzeu zaãínají v˘stavy Cesta Loty‰ska od Zpívající revoluce k EU 3. 5., Tﬁi vzácné rukopisy z doby
Karla IV. 9. 5., Staletí s hedvábím 31. 5. (módní pﬁehlídky 31. 5.– 2. 6.), v Náprstkovû muzeu
Korejské tradice 11. 5., Egypt – dûtské v˘tvarné práce 18. 5. Muzeum B. Smetany poﬁádá
od 3. 5. v˘stavu ze sv˘ch sbírkov˘ch fondÛ.
Galerie Vltavín 4. 5. zahajuje Tﬁetí konfrontaãní pﬁehlídku umûní mlad˘ch autorÛ, od 16. 5.
vystavuje tvorbu otce a dcery Ovãáãkov˘ch.
Galerie U Betlémské kaple uvádí dílo Franti‰ka Hudeãka (4. 5.– 4. 6.) a v˘stavu Aukãního
domu S˘pka (16.–20. 5.).
NÁRODNÍ MUZEUM AKTUÁLNù
Hlavní budova je 16. 5. uzavﬁena,
30. 5. otevﬁena od 10 do 16 h., badatelna divadelního odd. je uzavﬁena do
21. 5. Mezinárodní den muzeí 21. 5. oslaví
NM voln˘m vstupem do v‰ech expozic, pﬁipraven je bohat˘ program. Památník F. Palackého a F. L. Riegra je 29. 5. po pﬁedbûÏné
dohodû pﬁístupn˘ zdarma a s odborn˘m v˘kladem. Národní muzeum otevírá 8. 5. novou stálou expozici Emy Destinové ve StráÏi
nad NeÏárkou.
S HLAVOU V ZÁKLONU
V kvûtnu mÛÏeme pozorovat Mars
a Saturn v první polovinû noci, Jupiter
celou noc a Venu‰i ráno nízko nad v˘chodním
obzorem. Mûsíc bude 2. 5. poblíÏ Marsu, 4. 5.
u Saturnu, 12. 5. u Jupiteru, 24. 5. ráno u Venu‰e, 31. 5. se opût setká s Marsem a ve
23 hod. se Saturnem (konjunkce). Úplnûk nastává 13. 5. v 7.51, nov 27. 5. v 6.25. Slunce
vstupuje do znamení BlíÏencÛ 21. 5. v 5.31.
Údaje jsou v SEâ. (SELâ = SEâ + 1 hod.)
Pﬁeji vám jasnou oblohu.
wi
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