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NM – âeské muzeum hudby pﬁipomíná 100 let od narození Jaroslava JeÏka

JeÏkoviny

Fenomén hudby Jaroslava JeÏka je pro vût‰inu z nás nerozluãnû spjat s dvojicí W + V,
tedy Jan Werich a Jiﬁí Voskovec, jimÏ JeÏkova hudba dopomohla k nesmrtelnosti. Jeho
obsáhlé dílo v‰ak zdaleka nezahrnuje jen tvorbu pro Osvobozené divadlo a jeho hlavní
protagonisty. Za pomûrnû krátkou dobu, v níÏ JeÏek komponoval, vznikla celá ﬁada
skladeb váÏné hudby, jíÏ se zaﬁadil po bok tehdej‰í ãeské avantgardy v ãele s Bohuslavem MartinÛ. Lze se ale právem domnívat, Ïe neb˘t pﬁedãasné smrti v necel˘ch 36 letech, zanechal by Jaroslav JeÏek v‰estrannû bohat˘ hudební odkaz celosvûtového v˘znamu, neboÈ jeho talent byl obrovsk˘. I takto je ale JeÏkovo dílo mezinárodnû vysoce
uznáváno, o ãemÏ svûdãí slova PhDr. Vûry ·ustíkové, autorky velké v˘stavy ke stému
v˘roãí narození skladatele. Zeptali jsme se jí:
Jak si ceníte toho, Ïe J. JeÏek byl zaﬁazen
mezi v˘roãí UNESCO na rok 2006–2007?
Nevím, jestli je v‰eobecnû známo, Ïe UNESCO vyhla‰uje vÏdy na dvouletí prestiÏní seznam v˘znamn˘ch osobností svûtové kultury,
které se nesmazatelnû zapsaly do svûtové

praÏském ÎiÏkovû a mûl dost smutné dûtství. V raném mládí se musel vyrovnávat
s nûkolika váÏn˘mi zdravotními nedostatky
i s nedostatky hmotn˘mi. Sv˘m talentem, pílí
a houÏevnatostí v‰ak dokázal v‰e pﬁekonat
a brzy se stal v˘znamnou praÏskou kulturní

historie a sv˘m odkazem pﬁispûly k mezinárodnímu porozumûní, uÏ‰í spolupráci mezi
národy a k míru. Sám fakt, Ïe po Fibichovi
a Dvoﬁákovi se stal Jaroslav JeÏek dal‰ím
ãesk˘m hudebníkem, kterému se dostalo této
pocty, je myslím dostateãn˘m dÛkazem jeho
mezinárodního v˘znamu.
PﬁipomeÀte tedy prosím osudy tohoto v˘znamného skladatele…
Jaroslav JeÏek se narodil 25. záﬁí 1906 na

osobností. Jeho sepûtí se zhruba desetiletou
érou Osvobozeného divadla mu pﬁineslo neãekanou slávu i finanãní zaji‰tûní, tvorba
v oblasti váÏné hudby mu zajistila uznání evropsk˘ch avantgardních umûlcÛ. PﬁetrÏení
tohoto slibného v˘voje nástupem fa‰ismu
a nucená emigrace do USA ho opût uvrhly
témûﬁ na zaãátek. NeÏ se staãil znovu vypracovat k jisté kariéﬁe, pﬁedãasnû v New Yorku
1. ledna 1942 umírá.

Co tedy Národní muzeum – âeské muzeum hudby k JeÏkovu v˘roãí pﬁipravilo?
Celá JeÏkova pozÛstalost je uloÏena v na‰ich sbírkách. Jde o jednoho z nejv˘raznûj‰ích skladatelÛ ãeské moderní hudby mezi
dvûma válkami, kter˘ je zajímav˘ i tím, jak
rozdûlil svou tvorbu mezi divadlo a koncertní
síÀ. Stému v˘roãí jeho narození vûnujeme
rozsáhlou v˘stavu pﬁímo v objektu âeského
muzea hudby, Karmelitská 2 na Malé Stranû.
JeÏkovy Ïivotní peripetie daly v˘stavû symbolick˘ název „Îivot je jen náhoda“ podle jeho populární písnû.
âím myslíte, Ïe bude v˘stava pro diváky
atraktivní?
Vûﬁím, Ïe bude vnímána jako netradiãní.
Spolu s architektem Jiﬁím Po‰mourn˘m a v˘tvarnicí Dá‰ou Po‰mournou jsme se shodli
na sjednocujícím motivu kostky, inspirované
názvem zájezdového pﬁedstavení Osvobozeného divadla „V+W+JeÏek v kostce“. Název v˘stavy „Îivot je jen náhoda“ pak umoÏnil variantu kostky herní. V kostkách, které
jsou zároveÀ jakousi budoucí „putovní v˘stavou“ vloÏenou ve v˘stavû, se odehrávají ãtyﬁi hlavní témata JeÏkova Ïivota a díla. StûÏejními exponáty jsou JeÏkovy rukopisy
i dobové tisky jeho skladeb, osobní pﬁedmûty, ãetné fotografie soukromé i oficiální a tisková dokumentace jak k hudbû váÏné, tak
k dílÛm pro Osvobozené divadlo, film a dal‰í
divadelní scény i dobové hudební nástroje.
âlenitost v˘stavního prostoru zaplní exponáty dokreslujícího charakteru – dobová kavárna, promítací sálek, JeÏkova pracovna, jazzov˘ orchestr a panorama New Yorku.
K jak˘m náv‰tûvníkÛm se v˘stava pﬁedev‰ím obrací?
Urãitû není urãena jen odborníkÛm, je pﬁipravena tak, aby zaujala pﬁedev‰ím laickou veﬁejnost a ‰kolní mládeÏ. Pro ni budou atraktivní

Den republiky v Obecním domû
JiÏ tradiãnû je 28. ﬁíjen, den státního svátku, pﬁipomínající
vznik âeskoslovenské republiky, jehoÏ zakládací akt se
uskuteãnil právû v Obecním domû, dnem otevﬁen˘ch dveﬁí. Od 13 do 17 hodin si zde mohou zájemci prohlédnout
s odborn˘m v˘kladem nádherné secesní prostory, jimÏ se
právem obdivují i v‰ichni zahraniãní náv‰tûvníci Prahy.

Za podzimními radovánkami u vody se letos nemusíte trmácet daleko. Mezi 13. a 15. ﬁíjnem
probûhne totiÏ poprvé pﬁímo v srdci Prahy unikátní závod v mu‰kaﬁení Orvis Cup 2006.
her a radovánek honorovan˘ch lákav˘mi cenami, se budou moci nejmlad‰í náv‰tûvníci
pokusit utkat v soutûÏi s názvem „Ryby na‰ich ﬁek“ o nejzdaﬁilej‰í namalovanou rybu.
V˘sledn˘mi obrázky se pak vyzdobí prostor
O2Îlut˘ch lázní.
Abyste se v téhle pﬁehr‰li zábavy dobﬁe orientovali, vezme si v‰echno dûní pod svá kﬁídla
moderátor Standa Berkovec, kter˘ vás celou
akcí systematicky provede a urãitû pﬁihodí
i nûjak˘ ten vtípek.
Orvis Cup 2006 je akce, která zaruãuje neopakovatelnou atmosféru. Pﬁijìte si ji poﬁádnû
uÏít.
Vendula Hyb‰ová

zejména hravé prvky, jako napﬁ.„uschované“
jeÏkovské karikatury, interaktivní prvky, karaoke s písní Îivot je jen náhoda, reprodukovaná hudba ãi promítání snímkÛ. Poutaãem
svého druhu budou doprovodné programy.
Nebude chybût vûdomostní soutûÏ pro
v‰echny vûkové kategorie, dramatizace
Pavla Cmírala „Jenom esli mû nûco napadne“ s písniãkami Osvobozeného divadla
v podání Báry ·tûpánové, besedy s umûlci
a Ïivá produkce jazzové i váÏné hudby. Ve
spolupráci s New York University se bude
konat 26. 10. pﬁedná‰ka a beseda s prof. Michaelem Beckermanem, svou knihu o JeÏkovi zde pokﬁtí Franti‰ek Cinger, nové CD JeÏkov˘ch skladeb nahran˘ch na JeÏkovû
klavíru pﬁedstaví Tomá‰ Ví‰ek apod.
V˘stava je v ãesko-anglické verzi, proto je
vhodná i pro zahraniãní náv‰tûvníky. V Praze ji mÛÏete vidût od 22. záﬁí 2006 do
26. února 2007. Projekt se koná pod zá‰titou
âeské komise pro UNESCO.
Národní muzeum – âeské muzeum hudby,
Karmelitská 2, Praha 1, 22. 9. 2006–26. 2.
2007. Otevﬁeno: dennû kromû úter˘ 10–18
hod. BliÏ‰í informace www.nm.cz

Pocta Franti‰ku ·kroupovi – koncert

Rybáﬁsk˘ závod Orvis Cup 2006
Pﬁijìte si vychutnat úÏasnou podzimní atmosféru Prahy z bﬁehÛ Vltavy linoucích se
v atraktivní lokalitû mezi Mánesem a Novotného lávkou. V˘jimeãn˘ záÏitek je zaruãen!
Sjedou se sem horliví rybáﬁi jak z celé âeské
republiky, tak i ze v‰ech ostatních koutÛ svûta, aby se v závodû chytání pstruhÛ na mu‰ku utkali o lákavé ceny. Úãast v závodû pﬁislíbil i Martin DroÏ, kter˘ pﬁed pár dny obsadil
tﬁetí místo na mistrovství svûta v mu‰kaﬁení
v Portugalsku. Mistr svûta Antonín Pe‰ek by
se mûl v nedûli do O2Îlut˘ch lázní pﬁijet pochlubit se svou ãerstvou zlatou trofejí a okoﬁenit tak svou pﬁítomností slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ Orvis Cupu.
Mezi 9. a 11. ﬁíjnem bude v Praze do Vltavy slavnostnû vypu‰tûno 10 tisíc pstruhÛ a sivenÛ.
Závody, které potrvají aÏ do nedûlního odpoledne, budou zahájeny v areálu O2Îluté láznû
v pátek 13. ﬁíjna v 18 hodin.
Mu‰kaﬁi tu budou bûhem tûchto
dnÛ mezi sebou soutûÏit o to,
kdo nachytá nejvût‰í poãet ryb.
Po skonãení závodÛ budou
v nedûli 15. ﬁíjna mezi 14.00
a 18.00 slavnostnû vyhlá‰eni
v˘herci, kteﬁí si mezi sebe rozdûlí ceny v podobû luxusních rybáﬁsk˘ch prutÛ apod.
Na své si tu ale samozﬁejmû pﬁijdou úplnû v‰ichni, nejenom zatvrzelí pﬁíznivci rybaﬁení. Celá
akce bude okoﬁenûna bohat˘m
doprovodn˘m programem – ãeká na vás plejáda exhibic, hudebních a pûveck˘ch vystoupení, spousta dobrého jídla
a dal‰ích zpestﬁení – mimo jiné
humorné pﬁedstavení ãlenÛ
mûstské policie, bazar rybáﬁsk˘ch potﬁeb a ukázky vázání
mu‰ek. I ti nejmen‰í tu budou
mít o zábavu postaráno. Bûhem
„dûtského dne“, kter˘ bude pln˘

Foto archiv NM – âMH

Îivot je jen náhoda…

Veãer od 20 hodin pak zazní slavnostní koncert s názvem Pocta Franti‰ku ·kroupovi,
v podání Symfonického orchestru hlavního mûsta Prahy FOK s dirigentem Petrem Altrichterem a sólistou Daliborem Jenisem (baryton).
Stalo se jiÏ tradicí, Ïe je slavností koncert k v˘roãní vzniku samostatného ãeskoslovenského státu vûnován nûkteré z v˘znamn˘ch osobností ãeského hudebního svûta. Po pûvkyních Emû Destinnové, Jarmile Novotné ãi dirigentu Václavu Talichovi je leto‰ní koncert
zasvûcen hudebnímu skladateli Franti‰ku ·kroupovi, kter˘ proslul zejména jako autor
ãeské národní hymny. Osobnosti a dílu tohoto obrozence je vûnován i umûleck˘ dokument reÏiséra Petra Ruttnera z produkce Obecního domu.
Z programu koncertu:
F. ·kroup: Dráteník (pﬁedehra)
F. ·kroup: Fidlovaãka (píseÀ Mare‰e)
B. Smetana: Hulán (ãeské tance – instrumentace O. Zich)
B. Smetana: Libu‰e (árie Pﬁemysla „Ó vy lípy“)
A. Dvoﬁák: âert a Káãa (pﬁedehra ke 3. dûjství)
A. Dvoﬁák: Stará matka (Cikánské melodie – instr. J. Teml)
A. Dvoﬁák: Biblické písnû – Sly‰ ó BoÏe (3),
Zpívejte hospodinu (10)
A. Dvoﬁák: Symfonie ã. 7 d moll, op. 70

■

STALO SE V ZÁ¤Í

■

● 1. 10. 1881 operou Hubiãka za úãasti
Bedﬁicha Smetany Pavel ·vanda ze
Semãic otevﬁel na Smíchovû Divadlo
u Libu‰e (pozdûj‰í ·vandovo) – 125 let
● 1. 10. 1931 nar. Jiﬁí Such˘, herec, spisovatel, básník – 75 let
● 16. 10. 1306 Rudolf Habsbursk˘ korunován ãesk˘m králem – 700 let
● 18. 10. 1896 konalo se první filmové
pﬁedstavení v Praze v hotelu U âerného konû Na Pﬁíkopû – 110 let
● 25. 10. 1526 byla otevﬁena první po‰tovní traÈ v âechách, spojovala Prahu
s Vídní pﬁes Bene‰ov a Tábor, slouÏila
v˘hradnû panovníkovi – 480 let
● ﬁíjen 1781 – v domû U Bílého jednoroÏce na Staromûstském námûstí byla
otevﬁená první veﬁejná ãítárna ãasopisÛ a pÛjãovna knih v Praze – 225 let

Vstupenky na koncert
jsou k dostání v pokladnû
Obecního domu.

Tak se u nás doma, kdyÏ jsem byla malá, ﬁíkalo písniãkám Jaroslava JeÏka. Poslouchala jsem je z autentick˘ch nahrávek na
ãern˘ch deskách souboru Dokumentárních
snímkÛ z Osvobozeného divadla vydaného
v ‰edesát˘ch letech.
Koupili si ho tehdy rodiãe, kteﬁí humor
W+V obdivovali a JeÏkovu hudbu milovali.
A tak jsem v dobû pubertální, zatímco spoluÏaãky bláznily z Katapultu a Jiﬁího Korna,
dokoleãka pﬁehrávala tyhle jeÏkoviny a sama na klavír zkou‰ela Klobouk ve kﬁoví.
Katapult mi nevadil, Korn taky ne, chtûla
jsem b˘t „v obraze“ i tady, ale nostalgie
30. let, v nichÏ byli mladé moje babiãky
a dûdeãkové, mne jaksi pﬁitahovala víc.
Z odstupu let vidím, jak melodie doprovázející geniální hry Osvobozeného divadla i samostatné JeÏkovy kompozice ovlivnily na‰i
kulturu nejen hudebnû, ale obecnû. Jako fenomén hudby radostné, svobodné a hravé
tak, jak byli hraví v‰ichni tvÛrci z trojice, tak
jak byla hravá pﬁedváleãná doba.
Doba pováleãná a ani pozdûj‰í léta, v nichÏ
jsem se s JeÏkovou hudbou seznamovala
já, vÛbec hravá nebyla. Naopak, její tûÏkopádnost, nesvoboda a ‰edivost ubíjely. Asi
proto byla JeÏkova hudba tolik cenûna v‰emi, kdo si toto tﬁeba jen bezdûky uvûdomovali. A dnes, v dobû opût svobodné? Hrajme
si s JeÏkem, je totiÏ krásné, kdyÏ se povede
taková verze Klobouku v kﬁoví, jako nazpíval David Koller, a je‰tû krásnûj‰í, kdyÏ sly‰íte zpívat sborem Ezopa a brabence houf
patnáctilet˘ch klukÛ – puberÈákÛ na ‰kolním
veãírku. Nauãila je to jejich tﬁídní, aã se vsadím, Ïe mnozí z nich do té doby o téhle muzice nemûli „ani páru“. Ale vzali ji za svou
a podali s vervou a humorem.
A chcete-li se pﬁenést do ãasÛ, kdy na klavíru Steinway vznikaly tyhle legendární melodie, nav‰tivte JeÏkÛv tmavomodr˘ pokoj
v Kaprovû ulici ã. 10. (otevﬁeno vÏdy v úter˘
od 13 do 18 hodin) Pokoj v soukromém bytû
je v pÛvodním stavu z poãátku 30. let
20. století tak, jak jej JeÏek opustil pﬁed odchodem do USA. Zaﬁízen˘ ve stylu funkcionalismu pﬁítelem architektem Zelenkou, autorem scénick˘ch návrhÛ pro Osvobozené
divadlo. Modr˘ pokoj, stejnû jako ucelen˘
soubor dokladÛ JeÏkova tvÛrãího odkazu,
zÛstal uchován díky péãi skladatelovy matky
Franti‰ky JeÏkové a sestry Jarmily Strnadové.
Rozhodnû si nenechte ujít bohat˘ doprovodn˘ program k v˘stavû v Muzeu ãeské
hudby – ale hlavnû – poslouchejte jeÏkoviMartina Fialková
ny, bude vám dobﬁe.
PLACENÁ INZERCE
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V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS

Kam v ﬁíjnu na procházku?
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.
chy T. G. Masaryka na Hradãanském nám.
Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek).
11. st. Sportovní du‰e Prahy – Strahov. Zaãátek v 16.00 na zastávce aut. ã. 149, 217
„Stadion Strahov“. Vstup 50 Kã (Mgr. Tyslová).
12. ãt. Architektura vilové ãtvrti BraníkHodkoviãky. Zaãátek v 15.30 pﬁed vlako-

v˘m nádraÏím Braník. Vstup 50 Kã (Ing. Stûniãka).
14. so. Pﬁes Okrouhlík a Slovanku na Kobyliskou stﬁelnici. Zaãátek v 15.00 u stanice metra C „Kobylisy“ (malé atrium s fontánkou). Vstup 50 Kã (E. Sokolová).
Karlín aneb Za‰lá sláva velkomûsta. Vycházka z cyklu „Zmizelá Praha – putování se
star˘mi fotografiemi“. Zaãátek v 16.00 u budovy Muzea hl. mûsta Prahy Na Florenci.
Vstup 50 Kã (P. Kuãera).
15. ne. Xaverovsk˘m hájem do Klánovic.
Zaãátek na stanici aut. ã. 261 „Xaverov“ (jede
od metra B „âern˘ most“ ve 13.20 – stanovi‰tû 14). Vstup 50 Kã (BoÏena ·vejnohová).
Oﬁechovka – první zahradní mûsto. Zaãátek
ve 14.00 na stanici tram. ã. 1, 2, 18 „Vozovna
Stﬁe‰ovice“. Vstup 50 Kã (H. âenková).
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U vitaminÛ neplatí: ãím více, tím lépe
Chladnûj‰í poãasí a podzimní plískanice Ïenou mnohé z nás do lékáren. VÏdyÈ nejlep‰í
cestou, jak se bránit proti nachlazení, je zásobit své tûlo vitaminy! Nedostatek ovoce
a zeleniny nahradí tabletky a na ty je kaÏdá nemoc krátká. Reklama tato tvrzení jen podporuje.
Vitaminy skuteãnû podporují imunitu, ale domnívat se, Ïe ãím více jich ãlovûk sní, tím bude zdravûj‰í, je mylné. U vitaminÛ totiÏ platí –
ani víc, ani míÀ.
Pro kaÏd˘ vitamin nebo minerální látku je
stanovena takzvaná doporuãená denní dávka (DDD). To je mnoÏství vitaminÛ nezbytné
pro normálního zdravého stﬁedoevropana.

Pro kaÏdého nûco
Doporuãené denní dávky se li‰í pro rÛzné
vûkové skupiny, napﬁíklad pro dûti, seniory,
kojící Ïeny a podobnû, ﬁíkají odborníci. U dûtí
tﬁeba neplatí, Ïe jsou poloviãní dospûlí.
Vzhledem k rychlému rÛstu musí nûkter˘ch
látek pﬁijímat i více, napﬁíklad vápníku.
Proto je tﬁeba hledût na to, komu jsou vitaminové preparáty urãeny a dodrÏovat dávkování uvedené na obalu. Tedy – neprat do sebe
tablety za kaÏdou cenu v domnûní, Ïe ãím
víc, tím líp.
Naopak. Pokud konzumujete men‰í dávky,
va‰e tûlo je ani nemusí zaregistrovat. Nad-

bytek vitaminÛ vám mÛÏe dokonce ‰kodit.
I vitaminy se totiÏ lze pﬁedávkovat.
Obvykle se udává, Ïe doporuãené denní
dávky vitaminÛ u vitaminÛ rozpustn˘ch ve
vodû (napﬁíklad C, E) je je‰tû bezpeãné pﬁekroãit desetkrát. U vitaminÛ rozpustn˘ch
v tucích (A, E) pouze tﬁikrát. A to samozﬁejmû ne pﬁi kaÏdodenní konzumaci.
Pﬁebytek vitaminu A se projevuje bolestmi
hlavy, pocitem na zvracení a jistou nemotorností. Zvlá‰tû nebezpeãn˘ je pro tûhotné Ïeny, u kter˘ch mÛÏe po‰kodit plod. Nadbytek
vitaminu D zas nadmûrnû zatûÏuje ledviny.
Nadbytek céãka se vût‰inou vylouãí v moãi,
vysoké dávky ale leptají Ïaludeãní sliznici,
po‰kozují ledviny a mohou vést k ledvinové
kolice. Nadbytek vitaminu E mÛÏe zpÛsobit
krvácivost.
TakÏe – pokud jste se rozhodli dát si preventivní vitaminovou kúru, dopﬁejte si ji alespoÀ
na mûsíc, dodrÏujte dávkování a urãitû si nemyslete, Ïe vám v jídelníãku plnû nahradí
ovoce a zeleninu.
I.S.

PRAÎSKÁ UNIVERZITA PRO KAÎDÉHO
Od ledna 2007 opakujeme první roãník cyklu vzdûlávání „PraÏská univerzita pro kaÏdého“. Nese název „Praha v toku dûjin“. Na nûj budou navazovat dal‰í, do kter˘ch budou pﬁednostnû zaﬁazováni ti, kteﬁí se úãastnili univerzity jiÏ nyní.
Cyklus obsahuje celkem dvû dvouhodinové akce mûsíãnû. První je pﬁedná‰ka (stﬁ.)
17:00–19:00 hod., druhou vycházka (so nebo ne) 10:00–12:00 nebo 14:00–16:00 hod.
Vycházka koresponduje s probíran˘m tématem. První roãník je rozdûlen na dva semestry, platba bude provedena zvlá‰È.
První semestr (leden – ãerven 2007) – 6 pﬁedná‰ek + 6 vycházek (cena 600 Kã)
Druh˘ semestr (záﬁí – prosinec 2007) – 4 pﬁedná‰ky + 4 vycházky (cena 400 Kã)
Pﬁihlá‰ky a platbu 600 Kã za I. semestr pﬁijímáme v kanceláﬁi odd. vlast. vycházek,
Arbesovo nám. 4, Praha 5, 1. patro vÏdy v úter˘ od 17. 10. do 21. 11. 2006 v úﬁedních
hodinách 8:00–12:00, 13:00–17:00 hod. Informace na tel. 221 714 152, 221 714 151.

MùSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, POBOâKY ·KOLSKÁ A HRADâANY, pﬁejí sv˘m ãtenáﬁÛm hodnû úspûchÛ v novém ‰kolním roce! Nav‰tívit nás mÛÏete v nezmûnûn˘ch (bûÏn˘ch) otevíracích dobách:
·KOLSKÁ
Út - Pá 9:00–19:00
So
9:00–15:00

16. po. Podzimní procházka Královskou
oborou. Zaãátek v 15.30 na stanici tram. ã.
5, 12, 14, 15, 17 „V˘stavi‰tû“. Vstup 50 Kã
(Ing. Kocourek).
17. út. Zahrada Na Ba‰tû a JiÏní zahrady
PraÏského hradu z botanického hlediska.
Zaãátek v 15.30 pﬁed hlavním západním
vstupem do areálu PraÏského hradu z Hradãanského námûstí. Vstup 50 Kã (Ing. Kulíková).
18. st. Reformovaná odvûtví benediktinÛ
(kartuziáni, celest˘ni, trapisté) + úvod do
dûjin rytíﬁsk˘ch ﬁádÛ. Pﬁedná‰ka od 17.00
v sále ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5.
Vstup 50 Kã (D. Budinská).
19. ãt. Námûstí a námûstíãka. Z DraÏického pﬁes Malostranské aÏ na Vald‰tejnské

Kresba C. Stohr

3. út. Námûstí a námûstíãka. Václavské námûstí. Zaãátek v 15.30 na rampû Národního
muzea. Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová).
4. st. Strahovské usedlosti. Zaãátek
v 16.00 na stanici aut. ã. 149, 176, 217 „Stadion Strahov“. Vstup 50 Kã (J. Bondyová).
7. so. Národní divadlo. Celková prohlídka
(stejnû i 29. 10., zaãátek kaÏdou pÛlhodinu
od 8.30 do 11.00 pﬁed vchodem. Objednané
skupiny (nad 15 osob) mají pﬁednost. Vstup
50 Kã (prÛvodci PIS).
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).
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).
Kostel Narození Panny Marie v Zábûhlicích. Zaãátek ve 14.00 pﬁed objektem, Praha 10-Zábûhlice, K prádelnû (spojení aut. ã.
188 do stanice „V Korytech“– jede od metra
A „Stra‰nická“). Vstup 50 Kã (Ing. Pelzbauerová).
8. ne. Okolo Radotína a Kosoﬁe. Vycházka
k âerné rokli a do jejího okolí. Zaãátek na Ïelezniãní stanici Praha – Radotín po pﬁíjezdu
vlaku, kter˘ odjíÏdí ze Smíchovského nádraÏí
v 9.04. Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek).
Kateﬁinskou zahradou na Albertov. Zaãátek ve 14.00 pﬁed Lékaﬁsk˘m domem na
nám. I. P. Pavlova. Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kasemat. (Stejnû tak 15., 22. a 29. 10.) Zaãátek
akce ve 14.00 pﬁed kostelem sv. Petra a Pavla. Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
9. po. Zveme Vás ke stolu aneb Jak na‰i
pﬁedkové jedli, pili, stolovali? II. ãást – Od
kuchaﬁky paní Polyxeny z Lobkovic, receptÛ
Filipíny Welserové a povídání o hodovních
stolech na dvoﬁe Rudolfa II. aÏ do závûru
18. stol. Pﬁedná‰ka od 17.00 v sále ÚVL
PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5. Vstup 50 Kã
(PhDr. Havlovcová).
10. út. Umûlecká a literární minulost Malé
Strany. Pokraãování. Zaãátek v 15.30 u so-

ﬁíjen 2006

HRADâANY
Po, St , ât 12:00–18:00
Út
9:00–15:00
Pá
9:00–15:00

Dále upozorÀujeme ãtenáﬁe i ostatní veﬁejnost, Ïe kaÏd˘ ãtvrtek od 9.00 a 17.00 hod. probíhá v knihovnû ·KOLSKÁ (·kolská 30, Praha 1) ‰kolení knihovnické databáze KONIÁ·
(základy vyhledávání, blokování a rezervování knih. Pﬁihlá‰ení moÏno osobnû nebo telefonicky na ã. 222 231350). Dal‰í informace najdete na webov˘ch stránkách mûstské knihovny www.mlp.cz.

nám. Zaãátek v 15.30 u Malostransk˘ch
mosteck˘ch vûÏí. Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová).
20. pá. „Rudolf Kremliãka“ – spoleãná prohlídka v˘stavy GHMP v domû U Kamenného
zvonu. Zaãátek akce v 16.00 pﬁed objektem.
Vstup 50 Kã + vstupné na v˘stavu (PhDr.
Jarmila ·kochová).
21. so. Pﬁes âiãovick˘ Kam˘k na Okoﬁ.
Zaãátek na stanici aut. „Tuchomûﬁice – Kulturní dÛm“, po pﬁíjezdu aut., kter˘ odjíÏdí
z aut. zastávky Dejvice – metro v 9.40. Projdeme si i zbytky hradu Okoﬁ. Trasa cca 6 km
(návrat 14.19). Vstup 50 Kã + vstupné do
hradu 55/35 Kã (Ing. Kocourek).
Krásy secese na Starém Mûstû. Zaãátek
ve 14.00 u Pra‰né brány. Vstup 50 Kã
(H. âenková).

22. ne. Z Pﬁední Kopaniny do âerného
Vola. Zaãátek na stanici aut. ã. 254 „Pﬁední
Kopanina“ (jede od metra A „Dejvická“ – Evropská ul. ve 12.40). Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová)
Chotkovy a Letenské sady v barvách
podzimu. Zaãátek akce v 15.00 pﬁed Bílkovou vilou (stanice tram. ã. 18, 20 „Chotkovy
sady“). Vstup 50 Kã (E. Sokolová).
23. po. Podzimní Petﬁín. Zaãátek v 15.30
na horní stanici lanové dráhy na Petﬁínû.
Vstup 50 Kã (V. Králová).
24. út. Vinohradsk˘ hﬁbitov. Zaãátek
v 15.30 na stanici ã. 11 „Vinohradské hﬁbitovy“. Vstup 50 Kã (J. Bondyová).
25. st. Klá‰ter Na Slovanech zvan˘ Emauzy. Prohlídka kﬁíÏové chodby (s nástûnn˘mi
malbami ze 14. stol.) a kostela. Zaãátek ve
14.30 pﬁed vstupem do areálu z Vy‰ehradské ul. Vstup 50 Kã + vstupné do objektu
30/20 Kã (PhDr. Chrastilová).
26. ãt. Vald‰tejnská zahrada a Vojanovy sady. Zaãátek v 16.00 pﬁed Vald‰tejnsk˘m palácem na Vald‰tejnském nám. Vstup
50 Kã (PhDr. Chrastilová).
28. so. Rudolfinum – celková prohlídka. Zaãátek ve 13.00 pﬁed objektem (vchod z Al‰ova nábﬁeÏí). Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
29. ne. PraÏská abeceda – B jako Barvitius.
Pokraãování cyklu vycházek, kter˘ je inspirován jmény v˘znamn˘ch umûlcÛ. Zaãátek ve
14.00 pﬁed kostelem sv. Václava na Smíchovû. Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová).
Hole‰ovice a Bubny aneb Zapomenut˘m
krajem. Vycházka z cyklu „Zmizelá Praha –
putování se star˘mi fotografiemi“. Zaãátek
v 15.00 u stanice metra C „Vltavská“. Vstup
50 Kã (P. Kuãera).
30. po. Památky UNESCO - II. Cyklus pﬁedná‰ek o ãesk˘ch památkách svûtového v˘znamu, od 17.00 v sále ÚVL PIS, Arbesovo
nám. 4, Praha 5, pﬁízemí. Vstup 50 Kã
(PhDr. Chrastilová).
31. út. Vrtbovská zahrada – jedna z nejkrásnûj‰ích barokních zahrad v Praze. Tentokráte
pﬁi slavnostním osvûtlení na konci sezony.
V˘jimeãná pﬁíleÏitost prohlédnout si tuto zahradu i ve veãerním ãase. Zaãátek v 17.30
pﬁed vstupem do zahrady (nároÏí Karmelitské a TrÏi‰tû). Vstup 50 Kã + jednotné vstupné do zahrady 50 Kã (PhDr. Chrastilová).
Vycházky se konají, sejde-li se nejménû
deset úãastníkÛ. Maximální poãet je 80
úãastníkÛ ve skupinû (není-li uvedeno jinak). Pﬁednost mají ti, kteﬁí pﬁijdou dﬁíve.
Vstupné do objektu si hradí úãastníci sami. Slevy pro dûti, studenty a seniory. Maximální kapacita sálu PIS – do 50 osob.
ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Va‰e fotografie na stránkách ListÛ Prahy 1!

Po‰lete nám svoje snímky nejen z vycházek s PraÏskou informaãní sluÏbou, ale i soukrom˘ch rodinn˘ch, na nichÏ hraje hlavní roli Praha, a to nejen Praha 1. Nejlep‰ími zaslan˘mi snímky budeme ilustrovat vycházky s PraÏskou informaãní sluÏbou, jejichÏ
pﬁehled kaÏd˘ mûsíc otiskujeme. Na snímcích mohou b˘t pﬁirozenû i lidé, ale dominantní by mûla b˘t praÏská zákoutí.

■ ■ ■

v nejvy‰‰í kvalitû (v nejvy‰‰ím rozli‰ení).
Snímky mÛÏete doruãit osobnû nebo po‰tou na
adresu redakce (Mickiewiczova 17, Praha 6)
nebo emailem na: listyprahy1@jalna.cz
Za uveﬁejnûn˘ snímek získáte honoráﬁ
300 Kã. Uveﬁejnûné i neuveﬁejnûné snímky
vrátíme autorÛm.
Tû‰íme se na va‰e práce, z nichÏ tou nejvhodnûj‰í mÛÏeme ilustrovat jiÏ listopadové
vydání, doruãíte-li ji nejpozdûji do 18. ﬁíjna.
Uzávûrka dal‰ích ãísel je vÏdy do 18. v pﬁedchozím mûsíci.
Va‰e redakce

EKORUBRIKA

■ ■ ■

Prací prá‰ky bez hnojiv
V ﬁíjnu 2006 uÏ by ãesk˘ zákazník nemûl mít moÏnost koupit prací prostﬁedek s fosfáty.
Zakazuje to vyhlá‰ka ministerstva Ïivotního prostﬁedí. Tyto prostﬁedky se u nás od
1. ãervence nesmûjí vyrábût a do 1. ﬁíjna byla ponechána lhÛta na doprodání zásob. DÛvodem je to, Ïe fosfáty z pracích prostﬁedkÛ byly v˘znamn˘m zdrojem Ïivin v na‰ich
vodách. Fosfáty ve volné pﬁírodû totiÏ fungují jako perfektní hnojivo, které ve vodách
podporuje nárÛst sinic a ﬁas. Ty ubírají kyslík z vody jin˘m organismÛm. Pokud jste nûkdy vidûli vesnick˘ rybník, kter˘ vypadal spí‰e jako fotbalové hﬁi‰tû, pak víte, jaké konkrétní dÛsledky mohou fosfáty mít.
Podle Sítû ekologick˘ch poraden STEP mûly
asi 50 % fosforu v mûstsk˘ch spla‰cích na
svûdomí právû prací prá‰ky. PrÛmûrná ãistírna odpadních vod z toho dokázala zachytit
asi 35 %, zbytek „hnojil“ na‰e Ïivotní prostﬁedí. Nyní nastává doba, kdy domácnosti pﬁestanou chrlit do odpadních vod fosfáty. âasem se snad na‰e vody zbaví ﬁas a sinic.
Znamená to, Ïe kdyÏ nebudou fosfáty, Ïe budeme prát tak ekologicky, Ïe to lépe nepÛjde? Nebojte, i teì bude nûco víc eko. Na ﬁadû jsou prací prostﬁedky, které mají certifikát
Ekologicky ‰etrn˘ v˘robek, o kterém jsme si
uÏ psali. Tak jen v rychlosti: Ekologicky ‰etrn˘
v˘robek je ministerstvem Ïivotního prostﬁedí
garantovan˘ certifikát (www.ekoznacka.cz).
Spotﬁebitel se podle nûho mÛÏe snadnûji rozhodovat pﬁi sv˘ch nákupech. Certifikát Ekologicky ‰etrn˘ v˘robek oznaãuje v˘robky, které
jsou oproti ostatním srovnateln˘m v˘robkÛm
‰etrnûj‰í k Ïivotnímu prostﬁedí. V˘robky, které
v rÛzn˘ch kategoriích získaly E·V, naleznete
zde (www.ceu.cz/esv/smernice.asp).
Zatím máme k dispozici jen dva ãeské prací
prostﬁedky, které mají certifikát Ekologicky
‰etrn˘ v˘robek. Zaãnûme tím, kter˘ je na na‰em trhu déle. Jde o prací sadu Permon firmy
Missiva (www.missiva.cz, 417 590 911). Permon se nedá koupit v bûÏné distribuãní síti,
ale budete se muset spojit Missivou, která

– svoz objemného odpadu
V úter˘ 3. 10. a 7. 11. (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 19. – 22. ﬁíjna.
Stanovi‰tû kontejnerÛ:
MALÁ STRANA A HRADâANY:
Besední (ã. 2) – roh parãíku
Hellichova kﬁiÏ. s Nebovidskou
U LuÏického semináﬁe (ã. 7)
Vald‰tejnské nám. (ã. 4) na parkovi‰ti
Malostranské nám. horní (ã. 11)
Klárov – U Îelezné lávky
Pohoﬁelec (ã. 26)
NOVÉ MùSTO A STARÉ MùSTO:
Vojtû‰ská a Na Struze na ostrohu
u stanice metra Národní, kﬁiÏovatka ulic
Charvátova a Vladislavova
roh Vodiãkovy a Navrátilovy
za kostelem sv. Jindﬁicha
·tûpánská pﬁed ã. 25 u kﬁiÏ. s ¤eznickou
roh Havelské a Rytíﬁské
Betlémské nám. kﬁiÏ. s Náprstkovou
·iroká (ã. 10)
Ha‰talská pﬁed ã. 2
roh Masné a Malé ·tupartské
Dlouhá (ã. 48)
Petrské nám. u Lodecké

Zdroj: OÚ Mâ Praha 1

Novinky
z Akademie vûd
Cena F. Nu‰la za rok 2006
âeská astronomická spoleãnost ocenila
RNDr. ZdeÀka Sekaninu, CSc. z Laboratoﬁe pro tryskov˘ pohon v Pasadenû,
USA za celoÏivotní dílo, kter˘m se zaslouÏil o rozvoj astronomie. Mezi jeho
nejv˘znamnûj‰í práce patﬁí zkoumání povahy Tunguzského meteoritu, Halleyovy
komety, rozpadu komety Shoemaker-Levy 9. V poslední dobû se vûnuje zejména
komplexu komet pozorovan˘ch druÏicí
SOHO v blízkosti Slunce.

Pﬁedná‰ky na AV âR, Národní 3

Fotíte, kudy chodíte?
Fotografie budou uveﬁejnûny v ãernobílé podobû, neboÈ 2. strana LP1, na které budou vyuÏity, není ti‰tûna plnobarevnû. Samozﬁejmû lze
ale posílat i snímky barevné. Vûﬁíme, Ïe ãernobílá fotografie má stále své kouzlo a Ïe vás tato moÏnost publikace va‰ich snímkÛ zaujme.
Technické podmínky a zpÛsob zaslání
snímkÛ:
1. z klasick˘ch fotoaparátÛ: na papíﬁe formátu 10 x15 cm. MÛÏeme reprodukovat i ze
zapÛjãeného filmu.
2. z digitálních fotoaparátÛ: ve formátu jpg

Kontejnery na Praze 1

vás spojí s jejich poradcem a ten vám pﬁedvede Ïádan˘ produkt. Pokud budete spokojeni, mÛÏete se nechat registrovat a v˘robky
Missivy si objednávat pﬁímo od v˘robce.
Pokud rad‰i nakupujete v klasick˘ch obchodech, pak si zapamatujte název prá‰ku Qalt
Excel (www.qalt.cz). Qalt Excel se dá sehnat
v bûÏné distribuãní síti, napﬁíklad v obchodech Delvita. Qalt Excel je koncentrovan˘
prací prostﬁedek, oproti bûÏnému pracímu
prostﬁedku se dávkuje men‰í mnoÏství. V závislosti na tvrdosti vody a za‰pinûní se mÛÏe
jednat aÏ o poloviãní dávkování se stejn˘m
pracím úãinkem.
Nákupem Ekologicky ‰etrného pracího prostﬁedku to ale zdaleka nekonãí. Je také nutné
prací prostﬁedek správnû dávkovat. Dávat do
praãky více pracího prostﬁedku, neÏ kolik uvádí
v˘robce jako správné dávkování, je zcela zbyteãné. Prací prá‰ek ve velkém mnoÏství se nestaãí ve vodû rozpustit a jen se bez uÏitku dostane do odpadní vody. Nemá také smysl
v‰echno prádlo vyvaﬁovat, jednak to ne v‰emu
prádlu svûdãí, jednak tak lze u‰etﬁit spoustu
energie na ohﬁev vody. A kdyÏ máte nûco hodnû ‰pinavého, radûji to dejte na noc do kyblíku
s m˘dlovou vodou, aby ‰pína pustila. Je to lep‰í, neÏ to ﬁe‰it dal‰í odmûrkou prá‰ku.
Martin Mach/Zelená domácnost
www.ekolist.cz

Dne 10. 10. od 14 hod. odpoví MUDr. Marie Tomeãková, CSc. z Ústavu informatiky
na otázky: Ateroskleróza v mladém vûku?
Nûco takového existuje? Popularizaãní
cyklus Akademická Praha pokraãuje
11. 10. v 17 hod. Prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc. z 2. lékaﬁské fakulty UK se bude zab˘vat tématem Sluch a jeho poruchy.

Ocenûní pro ãeského
amatérského astronoma
Nejlep‰ím amatérsk˘m astronomem za
rok 2006 se stal Kamil Hornoch, pozorovatel komet, meteorÛ a promûnn˘ch
hvûzd. Je prvním obãanem âR a prvním
ze zemí stﬁední a v˘chodní Evropy ocenûn˘m cenou The Amateur Achievement
Award. V posledních letech pﬁibylo k jeho
zájmÛm pozorování centrální oblasti galaxie M 31 v Andromedû, kde dosud objevil ve spolupráci s kolegy 41 nov.

Úspûch ãesk˘ch vûdcÛ
Vûdci ze dvou ústavÛ AV âR, Biologického centra v âesk˘ch Budûjovicích a Ústavu molekulární genetiky, rozlu‰tili jedno
z mnoha tajemství biologie. Pﬁi zkoumání
molekulárního mechanismu v˘voje pohlavních orgánÛ zjistili podobnou souvislost mezi geny u jednoduch˘ch organismÛ i u ãlovûka a objevili princip
kooperace genÛ pﬁi rozhodování o osudu
buÀky. V˘slednou studii uveﬁejnil prestiÏní
ãasopis Developmental Cell.

V˘stava
V LibeÀském zámeãku je aÏ do 30. 11.
otevﬁena v˘stava nazvaná Krajina jako
domov, Praha-LibeÀ – ves, mûsto, mûstská ãást. Vystaveny jsou staré mapy,
plány, rekonstrukãní mapy a vyobrazení
z Historického atlasu mûst âR, svazek
ã. 14, Praha-LibeÀ.

V˘sledky
mezinárodní spolupráce
V laboratoﬁi Hitachi Cambridge se podaﬁilo poprvé demonstrovat nov˘ efekt, kter˘
bude mít v˘znam pro technologie magnetick˘ch senzorÛ, pamûti a logick˘ch ãipÛ.
T˘m úspû‰n˘ch vûdcÛ tvoﬁí rovnûÏ pracovníci Fyzikálního ústavu AV âR.

Kongresy a konference
V závûru srpna se v Kongresovém centru
konala mezinárodní konference za úãasti
více neÏ 2000 vûdcÛ z 65 zemí. Hlavními
tématy byly nové smûry ve v˘voji hmotnostní spektrometrie a její pouÏití. Hmotnostní spektrometr slouÏí ke stopové
anal˘ze organick˘ch látek. V praxi nachází ‰iroké vyuÏití.
AÏ do 3. ﬁíjna probíhá v Karolinu kongres
k projektu MYORES, kter˘ se zab˘vá problematikou v˘voje, funkce a regenerace
normálního a patologicky po‰kozeného
svalu. Do projektu je zapojeno 37 v˘zkumn˘ch t˘mÛ ze 7 evropsk˘ch zemí. Jeho cílem je vyuÏití vyvinut˘ch technologií a koordinace pﬁenosu informací do praxe. wi
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Îivot jako oskarov˘ film
Je‰tû moÏná tento nebo pﬁí‰tí mûsíc vyjde memoárová kniha, která, podle mne, okamÏitû bude aspirovat na bestseller. Nad sv˘m Ïivotem se v ní zam˘‰lí jeden z nejzku‰enûj‰ích svûtov˘ch filmov˘ch producentÛ, Norbert Auerbach. Aã jsem minule tvrdila, Ïe
celebritám se budeme v na‰ich rozhovorech vyh˘bat, nemyslím si, Ïe bych to tentokrát
poru‰ila. Norbert Auerbach je sice ãlovûk, kter˘ si tyká s mnoha filmov˘mi celebritami
celého svûta, ale sám se tak ani zdaleka nechová. Producent je vÏdy tak trochu muÏem
v pozadí. Jeho jméno není nikdy tak známé jako reÏisérovo ãi jména hlavních hvûzd toho kterého filmu, jenÏe… bez producenta by jakkoli hvûzdn˘ film nevznikl.
„Z Barrandova do Hollywoodu a zpût“ je název pamûtí muÏe, jehoÏ dûtské krÛãky znûly
v okolí Václavského námûstí, pozdûji barrandovsk˘mi stránûmi a jehoÏ dal‰í cesta vedla
oklikou pﬁes Brazílii do USA. Zde strávil nejplodnûj‰í léta svého bohatého Ïivota, producentsky dobyl nejvy‰‰í filmovou metu, totiÏ
Hollywood, na filmov˘ch festivalech v Cannes a jinde byl jako doma. Po roce 1989 se
rozhodl vrátit zpût do âeskoslovenska.
V Praze v Salmovské ulici na Vinohradech,
v domû, z nûjÏ vyzaﬁuje pﬁedváleãná solidnost, ãinorodû rozvíjí dal‰í a dal‰í svoje aktivity, na osmou desítku svého vûku se nepﬁíli‰ ohlíÏeje.

Pane Auerbachu, vy jste se ale nenarodil
v Praze… A jak to bylo s va‰ím tatínkem,
jehoÏ zajímavé povolání jste, pr˘ nechtûnû, zdûdil?
Ano, tatínka pozvali z Vídnû, kde jsem se já
narodil, do Prahy. Rozvíjel se tu rychle film
a v‰echno kolem nûj a on se toho od zaãátku
nûjak˘m zpÛsobem úãastnil. Bydlili jsme nejprve u Starého Ïidovského hﬁbitova a z balkonu jsem se díval na synagogu. K Ïidovské
komunitû jsme se nijak zvlá‰È nehlásili, jen
my dûti jsme vÏdy ãekaly, aÏ se o Ïidovsk˘ch
svátcích budou rozdávat sladkosti. Pozdûji
jsme se pﬁestûhovali na Václavské námûstí
do paláce Koruna a pak na Barrandov. Tatínek koupil produkãní spoleãnost Slavia film.
Chodíval k nám tehdy Vlasta Burian, Voskovec s Werichem, kter˘ byl tatínkov˘m velk˘m

kamarádem, Hugo Haas a také krásné dámy,
napﬁíklad jsem sedával rád Adinû Mandlové
na kolenou.
MÛj otec byl u mnoha dÛleÏit˘ch událostí pro
ãesk˘ film. KdyÏ film promluvil, kdyÏ byl natoãen první ãesk˘ erotick˘ snímek Extáze…
Pamatuju si taky je‰tû natáãení ve star˘ch filmov˘ch ateliérech na Smíchovû, kam jsem
za otcem chodil.
Jeho ambice byly ale vût‰í neÏ âeskoslovensko, chtûl do Ameriky, a tak v roce 1936
s mojí sestrou odjel. Postupnû jsme za ním
ode‰li v‰ichni i s matkou, to uÏ bylo tûsnû
pﬁed nûmeckou okupací. Mnû bylo ãtrnáct.
Nemohli jsme hned do USA, nedali nám víza,
museli jsme nejprve do Rio de Janeira a aÏ
za rok a pÛl jsme se dostali, kam jsme chtûli.
Co bylo dál? To uÏ se v Evropû válãilo.
Ano. Já jsem ‰el v Americe nejdﬁív do ‰kol,
ale pak do armády. Dostal jsem se do Nûmecka a úãastnil se pﬁechodu pﬁes most
u Remagenu, oné legendární operace. Pozdûji, v roce 1968, jsem se dostal zpátky do
Prahy, kdyÏ tu toãili o této události film. Mostem u Remagenu byl tehdy most v Davli. Moje zku‰enosti z té bitvy v‰ak pﬁíli‰ vyuÏity nebyly, na‰li pak vy‰‰í ‰arÏi, neÏ jsem byl já,
a podle jeho vzpomínek natáãeli.
MÛj otec byl úspû‰n˘ i v USA. Ocenûním jeho práce byl Oskar za producentství dokumentu o Marku Chagallovi, kter˘ i financoval.
Tatínek zemﬁel v roce 1968 v Kalifornii – a já
uÏ tehdy pokraãoval v jeho práci.
Dal‰í otázka je spí‰ podtitulkem: Kapitoly
kníÏky, kapitoly Ïivota…
Názvy kapitol z mé kníÏky, na níÏ se mnou
spolupracovala paní Lenka Soukupová,
opravdu mohou dokumentovat to, ãím jsem
se v jednotliv˘ch obdobích zab˘val.
Beatles a já, James Bond za v‰echny peníze,
Prezidentem United Artists, Poradcem prezidenta Reagana, Barbara Streisand ve filmu
Yentl… – mimochodem, ta nejprve chtûla,
abych v tomhle filmu hrál jejího otce. A je to
velmi ‰etﬁivá hvûzda. Hroznû jsme se spolu
handrkovali o peníze na ubytování a jiné vûci… Jinak je ale neuvûﬁitelnû profesionální
a vÏdy perfektnû pﬁipravená. (FilmYentl se
ãásteãnû natáãel také v Praze a v âeskoslovensku v roce 1983 – pozn. red.)
Znám se dobﬁe i s Brigitou Bardottovou. Taky vydala nedávno knihu pamûtí – a jsou v ní
samé lÏi. Já byl vlastnû u zrodu filmu, kter˘ ji
objevil – A bÛh stvoﬁil Ïenu. Tehdy to byla
krásná, roztomilá, ale ‰patná hereãka… Ale

Norbert Auerbach v Karlov˘ch Varech s producentkami Barbarou Broccoli a Ann Bennett.
to je zákonité, kaÏd˘ pí‰e vzpomínky na to,
co se mu líbí a co se mu hodí. A je známá
vûc, Ïe dva rÛzní lidé vidí stejnou událost
rÛznû. I já se poﬁád hádám se sestrou, co jak
bylo. Ona vût‰inou ﬁíká, Ïe tak, jak to ﬁíkám
já, to vÛbec nebylo…
(KdyÏ uÏ jsme u tûch hercÛ a reÏisérÛ – pracovnû i pﬁátelsky se Norbert Auerbach st˘kal
i s Milo‰em Formanem, Woody Allanem
a mnoha dal‰ími osobnostmi… pozn. red.)
Kde v‰ude jste tedy vlastnû ve filmovém
prÛmyslu pracoval?
Tak zaãal jsem jako ﬁidiã a poslíãek u Columbia Pictures. Jedin˘ ze v‰ech poslíãkÛ jsem
vÏdy ãetl ty dokumenty, které jsem pﬁeváÏel… Pak jsem se u nich stal ‰éfem distribuce a produkce pro Evropu. Pozdûji jsem pracoval pro spoleãnosti Warner Brothers, FOX,
také jsem byl viceprezidentem CBS Film a ke
konci kariéry jsem se stal prezidentem u United Artists a mûl na starosti nejen film, ale také televizi, marketing a dal‰í vûci.
Îivot vás ale pﬁivedl opût zpátky do Prahy.
Sice vlastnû uÏ na odpoãinek, ale nezdá
se, Ïe byste nûjak moc odpoãíval.
Inu, zÛstal jsem tu po revoluci 1989. Tehdy
mi tu zemﬁel pﬁítel – no a já pozdûji udûlal ze
smutné vdovy veselou vdovu…
Také jsem chtûl dát k dispozici svoje kontakty
s americk˘mi producenty a spoleãnostmi ãeskému filmu. Dûlal jsem ﬁadu let poradce na
Barrandovû a podaﬁilo se mi opravdu Ameriãany pﬁivést do Prahy. (Toãila se tu tﬁeba Jana
z Arku a ﬁada dal‰ích zahraniãních filmÛ.)
Máme tu u nás v âesku neuvûﬁiteln˘ talent
na natáãení filmÛ, ale i napﬁíklad na videoart
a dal‰í média. Máme v˘borné lidi, odborníky,
ale schází tu peníze. Tak se je sem snaÏím
s tûmi zahraniãními koprodukcemi dostat.
Ale va‰e aktivity nejsou zdaleka jen filmové…
Pravda, poslední dobou se hodnû vûnuji charitû. SnaÏím se napﬁíklad pro domov Sue Ry-

der v Praze Michli nalézt prostﬁedky na dostavbu nového pavilonu. Jde o speciální pavilon pro nemocné Alzheimerovou chorobou,
kde by bylo také komplexní odborné pracovi‰tû zab˘vající se touto nemocí. Myslím si,
Ïe se tu na potﬁeby seniorÛ, a zvlá‰tû tûch
nemocn˘ch, stále pﬁíli‰ nehledí. Také mají
právo na dÛstojn˘ Ïivot.
Ten pavilon je uÏ dlouho rozestavûn˘ a chybí
peníze. Podaﬁilo se nám párkrát pﬁesvûdãit
filmaﬁe, Ïe vûnovali prostﬁedky z premiéry
svého filmu na tyto úãely. Teì mám tento pﬁíslib od producentky nové bondovky Casino
Royal, Barbory Brocolli.
To uÏ jsme ale zase u filmu!
No ano. Ov‰em kdyÏ se mne nûkdo zeptá, co
momentálnû dûlám, odpovídám jako mÛj
otec, kdyÏ mu bylo tolik, co je teì mnû:
„Ostudu“ (smích). Jinak otec se mi objevuje
v my‰lenkách stále, byl velkou osobností.
Ale váÏnû – Kromû toho je‰tû pﬁekládám tu
svoji knihu pamûtí do angliãtiny a rád bych to
s odbornou pomocí udûlal je‰tû i do nûmãiny.
Kromû toho jsem trochu zapleten do produkce
animovaného filmu Legendy staré Prahy. Dûlá
to v˘tvarník Tománek. Jde dnes samozﬁejmû
o poãítaãovou animaci, ale bude to velmi pûkné, myslím. No a taky s Arno‰tem Lustigem
pracuju na moÏnosti produkce filmu na základû
jeho krásné knihy Dívka se zelen˘ma oãima.
Samozﬁejmû se zajímám i o politiku, o dûní
v Evropské unii. Sice jí fandím, ale mám dojem, Ïe nemÛÏeme b˘t v‰ichni stejní a nemûli bychom. TakÏe idea evropské federace je
mi napﬁíklad vzdálená.
Jinak se snaÏím udrÏovat pﬁi Ïivotû trochu
golfem, ten hraju moc rád, trochu plaváním,
trochu je‰tû stále bûhám v zimû na bûÏkách.
Tak vám pﬁeji je‰tû mnoho energie na ten
golf, bûÏky i plavání, a taky na to dûlání
dobr˘ch skutkÛ. A díky za zajímav˘ rozhovor.
Martina Fialková

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

Po – Pá 7:30 – 19:00
VYâI·TùNO
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JIÎ 8. ROK JSME TU PRO VÁS
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Tel.: 257 533 280, 257 533 281
listyprahy1@jalna.cz
www.listyprahy1.cz
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V˘chova k hodnotám a smyslu
Mûstská ãást Praha 1 dosahuje mnoha prvenství - tﬁeba v poãtu památek, turistické
náv‰tûvnosti nebo ve v˘znamu pro celou republiku - a v neposlední ﬁadû také v mnoÏství
církevních ‰kol. VÏdyÈ z celkového poãtu
asi stovky zaﬁízení tohoto typu jich na Praze 1 funguje sedm. Pﬁi pﬁíleÏitosti Dne církevních ‰kol, kter˘ se kaÏdoroãnû slaví 16. záﬁí – v den svátku sv. Ludmily – se konala konference s názvem „V˘chova k hodnotám
a smyslu“, na které byly pﬁedstaveny nûkteré
pozoruhodné projekty, realizované tûmito
‰kolami. Tak napﬁíklad ﬁeditel Dívãí katolické

KLUB RODIâÒ MAL¯CH DùTÍ,
Unitaria, Karlova ul. 8, Praha 1,
zve na schÛzky, pﬁi kter˘ch se probírají
otázky du‰evního v˘voje a v˘chovy mal˘ch dûtí. Dûti si v této dobû hrají s dospûl˘mi, zku‰en˘mi vychovateli. První poprázdninová schÛzka: ãtvrtek 12. ﬁíjna
od 16:30 do 18 hod.
TÉMA: MAJÍ SE DùTI TRESTAT?

‰koly v Platnéﬁské ulici L. Ho‰ek hovoﬁil o jejich ‰kole jako o prostoru pro dozrávání a socializaci osobnosti dívek, které nejãastûji
z dÛvodu ‰patného rodinného zázemí by jinde sotva na‰ly uplatnûní. J. Fellnerová z Vy‰‰í pedagogické ‰koly ve Sv. Janu pod Skalou
seznámila úãastníky s aktivitami zdej‰ího úspû‰nû pracujícího Ekocentra Kavyl. ¤editelka Z· Sv. Vor‰ily v Ostrovní ulici J. Nováková
pﬁedstavila projekt Filozofie pro dûti, ve kterém se uÏ malé dûti uãí zam˘‰let nad hlub‰ím smyslem rÛzn˘ch jevÛ a událostí a vyvozovat z toho praktické dÛsledky pro vlastní

Ïivot. Konferenci uzavﬁela ústﬁední ‰kolní inspektorka O. Hofmannnová s pochvaln˘m
hodnocením církevních ‰kol.
P. Budsk˘
PR

NeÏádoucí texty
UÏ ãtvrt˘m rokem vysílá âesk˘ rozhlas 6
své NeÏádoucí texty, publicistick˘ poﬁad,
pﬁibliÏující posluchaãÛm Ïivotní osudy
na‰ich básníkÛ a prozaikÛ, persekuovan˘ch za minulého reÏimu. Jejich osudy
spojené se zákazem publikování, pﬁípadnû i vÛbec znemoÏÀující tvorbu, jsou doplÀovány ukázkami z jejich díla. A mÛÏete se tu setkat i s dopisy z vûzení, i kdyÏ
autory tohoto druhu literatury kolikráte
nejsou zrovna spisovatelé.
Autorem scénáﬁe a zároveÀ i interpretem je
Radim Va‰inka, reÏisér a herec Krytového divadla Orfeus. Za dobu existence bylo tak veﬁejnosti pﬁedstaveno témûﬁ sto autorÛ (!).
Scenáristovi nejde o umûlecké hodnocení díla neÏádoucích, snaÏí se kaÏdého z nich pﬁiblíÏit jako ãlovûka, Ïijícího v dobû, kterou ve
sv˘ch textech reflektuje v celé její obludnosti,
stupididû, krutosti, malicherné nenávisti, s jejím poniÏováním lidské dÛstojnosti, s jejími
politick˘mi vraÏdami. Ve v˘bûru autorÛ jsou
zastoupeni tvÛrci více i ménû známí, katolíci
i nekatolíci, underground, samizdaty Petlice,
Expedice, Popelnice aj., trampsk˘ samizdat,
skauti i autoﬁi, vydávaní na‰imi zahraniãními
nakladatelstvími, to v‰e za vydatné spolupráce knihovny Libri prohibiti.
Celá tato nekoneãná mozaika, dávající dohromady onen portrét nechvalné doby, je obãas doplnûna i ukázkami z druhé strany téÏe
mince: autory textÛ naopak dobou Ïádan˘ch. Interpretace ver‰Û, prózy a prÛvodního
textu je pak zaloÏena na jejich co nejménû
oficiálním, „umûlecky“ bûÏném zpÛsobu
pﬁednesu tak, aby se text dostal posluchaãi
pﬁes u‰i do srdce.
Chvályhodná je i dostupnost odvysílan˘ch
poﬁadÛ: Radio na pﬁání, www.rozhlas.cz/cro6.
au

KLUB POHYBU A KRÁSY
SLUNEČNICE

Sluneãnice vítá budoucí maminky, ale nejen je. Klub pohybu a krásy Sluneãnice
v Maiselovû ulici má zajímavou nabídku pro Ïeny v‰ech vûkov˘ch kategorií. VÏdyÈ
v‰echny chceme b˘t krásné, ‰tíhlé, hebké a zdravé. Pﬁirozen˘ pÛvab je ale také trochu tﬁeba pûstovat. A to si dnes uvûdomují dobﬁe jak nastávající maminky, tak ty, co
potﬁebují shodit a dostat se opût do formy po porodu, ale i Ïeny s mal˘mi i vût‰ími
dûtmi, které se prostû poﬁád chtûjí líbit. AÏ do vûku babiãek.
A nejde jen o krásu fyzickou, ale i du‰evní,
a pﬁedev‰ím o zdraví – na‰e i na‰ich dûtí.
To si zde mÛÏete upevÀovat v celé ‰kále
kurzÛ. Nejúspû‰nûj‰í jsou právû ty pro nastávající maminky – mají tu cel˘ tûhotensk˘
program pod vedením zku‰en˘ch terapeutÛ, vãetnû cviãení podle metod paní MojÏí‰ové podporujících otûhotnûní.
Kromû toho tu ale maminky mohou absolvovat pod vedením odborníkÛ celou pﬁedporodní pﬁípravu a jednou za mûsíc v sobotu probíhá i semináﬁ pro tatínky (v páru
s maminkami).
Pro absolvování v‰ech
zdravotních cviãení potﬁebují nastávající maminky souhlas lékaﬁe.
Pak mohou uÏ jen vybírat – cviãení pro tûhotné,
pilates, ãili rehabilitaãní
cviãení pro tûhotné,
i bﬁi‰ní tance mamince
prospûjí. Vhodná je také gravidjóga. VyuÏívají se gymnastické míãe a overbally.
Hned po ‰estinedûlí lze zaãít opût cviãit pro
navrácení kondice. A to i s miminkem. Prospûje to jemu i vám.
Pro odrostlej‰í batolátka a jejich maminky
ãi babiãky se také nûco najde, spoleãn˘

pohyb pﬁiná‰í radost v‰em. Velk˘ úspûch
sklízí i taneãní kurz nebo dokonce klasick˘
balet pro malé sleãny uÏ od tﬁí let. (Nevíte,
proã v‰echny chtûjí b˘t baletkami, ptá se
paní Hájková, provozovatelka klubu Sluneãnice?)
Pﬁijít zacviãit a protáhnout se v‰ak mohou
i Ïeny stﬁedního a pokroãilej‰ího vûku.
Osvûdãená kalanetika, jóga-pilates nebo
P-class je tu pro v‰echny, stejnû jako doplÀkové (ale dÛleÏité) zkrá‰lovací sluÏby:
kosmetika, kadeﬁnictví, solárium, manikúra, pedikúra, ale také
novinka – baÀkové, energetizující nebo jiné speciální masáÏe.
V klubu Sluneãnice se
dostaví díky velmi pﬁíjemnému prostﬁedí pocit
uvolnûní a pohody, dûsit
se nemusíte ani závratn˘ch cen, pﬁesto, Ïe jste
v samém centru Starého Mûsta. Jeho ruch
do prosvûtleného a sluneãnicovû zkrá‰leného suterénu nepronikne, takÏe se nechte h˘ãkat.
Klub pohybu a krásy Sluneãnice,
Maiselova 7, Praha 1, tel.: 222 232 490
nebo 721 215 204, www.klub-slunecnice.cz

A, N, F, It, R, ·p, CHr, JP, ân, Ar, ·v,
Nr, Nz, Pr, Tr, Hb
■ a mnoho dal‰ích, konverzace se zahr.
lektory,
■ kurzy s obchodním zamûﬁenín, kurzy
pro právníky, lékaﬁe, sestry
■ pﬁípravné kurzy KET, PET ,FCE, CAE,
ZD, ZM atd.
Na Florenci 9, P 1, www.lingua-sandy.cz
tel. 724 753 225, 224 816 269 - 270

Nejste spokojeni se správou vašeho domu?

Není problém...
RK JS Real pro správu i pronájem

Spolehlivû-úspornû-v˘hodnû
Senovážné nám. 6, Praha 1 ● Tel./fax: 224 23 09 44 ● Mobil: 777 612 613
e-mail: jsreal@volny.cz

4 inzerce / kultura / PR
Nakladatelství Jalna
hledá ke spolupráci

KOREKTORKU
tel.: 257 533 280
jalna@jalna.cz

LISTY PRAHY 1

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

STK • EMISE

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

■ ■ ■

Festival autorského ‰ansonu

SdruÏení osamûl˘ch písniãkáﬁÛ

UÏ tﬁetí roãník moc prima jednodenního festivalu se letos uskuteãní
v Národním domû na Smíchovû. Ve
ãtvrtek 19.10. od 17 hodin se tu rozezní nejrÛznûj‰í formy ‰ansonu, tak
trochu opomíjeného stylu. ·anson
ale Ïije, a to nûkdy velmi vesele, aã
jeho koﬁeny jsou ve smutn˘ch písních o tíze Ïivota. O tom se pisatelka pﬁesvûdãila jiÏ na obou pﬁedcházejících roãnících, kde excelovaly
sv˘mi vystoupeními takové hvûzdy,
jako Iva Bittová, Lenka Vychodilová ãi rÛzná humorná hudební uskupení. Nicménû byl to ‰anson. Co se pod pokliãkou hudebníka Jakuba
Zahradníka, kter˘ je otcem my‰lenky a hlavním realizátorem festivalu
uvaﬁilo letos, pﬁijìte se pﬁesvûdãit sami. (Poﬁadatelem je uÏ tradiãnû
Mûstská ãást Praha 5 za pﬁispûní hl.m.Prahy). Taháky leto‰ního roãníku by mûli b˘t Jiﬁí Such˘, Katka ·arközi & Magorie, Lubo‰ Pospí‰il
& LPG, Bára Hrzánová & Condurango, Lenka Filipová, Ivan Hlas
a âinna.

jehoÏ du‰í je Jan Burian, poﬁádá uÏ od záﬁí pravidelné koncerty v divadle Na Prádle. Pod sloganem PÍSNIâKA NENÍ HLUK, PÍSNIâKA
NENÍ ZBOÎÍ, PÍSNIâKA NENÍ REKLAMA NA TO, ABYSTE SI KOUPILI DESKU! PÍSNIâKA JE TRADIâNÍ UMùLECK¯ ÎÁNR se skr˘vají jména dobﬁe i ménû známá. Kdo jsou osamûlí písniãkáﬁi? Jan Burian je charakterizuje takto: RÛznorodé osobnosti, které skládají, pí‰í,
hrají a zpívají písniãky. Jejich tvorba má jistou nezpochybnitelnou
umûleckou úroveÀ, a zároveÀ se v ní nepodﬁizují diktátu hudebního
prÛmyslu, ani se nepﬁizpÛsobují vkusu publika. Vytvoﬁili volné sdruÏení, které jim umoÏní pravidelnû se setkávat jak mezi sebou navzájem,
tak pﬁedev‰ím s posluchaãi. A to i s takov˘mi, kteﬁí dosud nebyli s tímto druhem hudby pﬁíli‰ v kontaktu.
Se zabydlením Osamûl˘ch písniãkáﬁÛ v divadle Na prádle je tak mohou posluchaãi pro sebe snáze objevovat a nemusí je sloÏitû vyhledávat po rÛzn˘ch scénách, klubech ãi hospodách ve mûstech i na
venkovû.
V ﬁíjnu tak zde vystoupí trojice Petr Vá‰a – Petr Nikl – Zuzana Homolová (11. 10.), Jiﬁí SmrÏ – Jiﬁí Dûdeãek – Sestry Steinovy (25.10.),
v listopadu Jiﬁí Dûdeãek – Petr Linhart – Karel Vepﬁek – Pavel Karas
(8. 11.) Zaãátky vÏdy v 19 hodin.
Maf
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Promûny pohﬁbívání v pravûké Praze
Od 27. záﬁí 2006 mÛÏete v Muzeu hlavního mûsta Prahy nav‰tívit v˘stavu s názvem
„Údolím stínÛ” s podtitulem „Promûny pohﬁbívání v pravûké Praze”, která je vûnována
promûnám pohﬁebního ritu v prÛbûhu vûkÛ na praÏském území od pravûku po ran˘
stﬁedovûk. Jde o v˘stavu s archeologickou tématikou a jejím základem jsou v˘sledky
archeologick˘ch v˘zkumÛ na území Prahy a pﬁedmûty z bohat˘ch archeologick˘ch sbírek Muzea hlavního mûsta Prahy.
Souãasná moderní spoleãnost spojuje záleÏitosti spjaté se smrtí a posledními vûcmi ãlovûka s odporem a strachem a odsouvá je co
nejdál od svého bûÏného Ïivota. Po celé
dlouhé pﬁedchozí vûky v‰ak byla smrt integrální souãástí lidského Ïivota a zpÛsoby vyrovnávání se s její skuteãností souvisely
vÏdy s nûjakou formou víry v posmrtn˘ Ïivot.
V˘sledky archeologick˘ch a etnologick˘ch
v˘zkumÛ dokládají zásadní v˘znam pohﬁbu
jako souãásti rituálu, jímÏ lidská komunita
zaji‰Èovala pﬁechod zemﬁelého ze svûta Ïiv˘ch do ﬁí‰e mrtv˘ch. JiÏ z doby pﬁed asi 25
000 lety, z období mladého paleolitu, jsou
známy nálezy hrobÛ obsahujících kromû
kosterních pozÛstatkÛ také hrobovou v˘bavu
■ ■ ■

v podobû nejrÛznûj‰ích pﬁedmûtÛ. Pro archeologii pﬁedstavují hroby obzvlá‰tû dÛleÏit˘ pramen informací, a to nejenom o duchovních pﬁedstavách pravûk˘ch spoleãností, ale
i o materiálních stránkách jejich Ïivota.
Lidé v prÛbûhu celého pravûku pohﬁbívali
své mrtvé v‰emi moÏn˘mi zpÛsoby, i tûmi,
po kter˘ch nezÛstaly Ïádné stopy. V˘stava
„Údolím stínÛ” prezentuje nûkteré z archeologicky dosud zachycen˘ch pravûk˘ch pohﬁebních praktik prostﬁednictvím otevﬁen˘ch
instalací hrobÛ, které pocházejí z rÛzn˘ch
období pravûku od neolitu po ran˘ stﬁedovûk
a byly objeveny archeologick˘m v˘zkumem
na území Prahy. Náv‰tûvníci tak mohou sledovat promûny zpÛsobÛ pravûkého pohﬁbí-
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vání, pﬁedev‰ím pohﬁebního ritu, rovnûÏ tak
tvarÛ, velikosti a zpÛsobÛ úpravy hrobov˘ch
jam a vybavení hrobÛ. ZároveÀ uvidí ‰iroké
spektrum originálních pﬁedmûtÛ - pﬁedev‰ím
‰perkÛ, ozdob, souãástí odûvÛ, nádob, nástrojÛ a zbraní, které pocházejí z hrobov˘ch
nálezÛ z jednotliv˘ch pravûk˘ch období.
Pﬁedstavy o reálném Ïivotû tehdej‰ích lidí
poskytnou velkoplo‰né ilustrace, vytvoﬁené
na základû archeologick˘ch nálezÛ.
Aãkoliv se podstatná ãást rozmanit˘ch pohﬁebních rituálÛ v archeologick˘ch pramenech vÛbec neodráÏí, takÏe nám asi navÏdy
zÛstane skryta, pﬁesto v‰ak archeologie mÛÏe nabídnout inspirativní pohled na odli‰n˘
zpÛsob nazírání a rÛznost pﬁístupÛ pravûk˘ch lidí k této dÛleÏité souãásti lidského Ïivota. V˘stava je v Muzeu hlavního mûsta
Prahy 27. 9. 06 do 25. 5.
pﬁí‰tího roku.
Zdroj: internetová verze
magazínu Co, Kdy v Praze
Magazín vychází kaÏd˘
mûsíc téÏ v ti‰tûné podobû
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U Knihovny
Restaurace s tímto názvem rovnou napovídá, Ïe to bude solidní podnik. Uznejte,
bar pochybné povûsti by takov˘ název
asi nenesl. Tahle restaurace by se ale mohla jmenovat rovnou U dvou knihoven,
protoÏe ji najdete v blízkosti knihovny
mûstské, tj. blízko Mariánského námûstí,
ale zároveÀ vlastnû i blízko Klementina,
tedy blízko Národní knihovny. Ano, pﬁihoﬁívá, jde o restauraci ve Veleslavínovû ulici, tak tro‰ku za rohem obou tûchto velk˘ch institucí, ale zároveÀ blízko.
Chodí sem tudíÏ mnoho knihovních, ale samozﬁejmû i jin˘ch zamûstnancÛ na obûdy ãi
pﬁátelská posezení po práci. A vûdí proã.
Zdej‰í restaurace není pro snoby ani pro turisty, o které tu zakopáváte na kaÏdém rohu.
Majitel je si vûdom toho, Ïe i obyãejn˘ PraÏan se potﬁebuje normálnû a chutnû najíst.
Nabízí zde proto jídla klasická a obvyklé minutky v rozumn˘ch cenách.
Pﬁedkrmy, vegetariánská jídla (kolem 80 Kã),
za zmínku stojí i ryby (pstruh, losos, ãi smaÏené kalmáry), pokrmy s drÛbeÏím, vepﬁov˘m a dal‰ím masem v pﬁijateln˘ch cenách
do 100 Kã. Zajímavé a chutné jsou zeleninové saláty, cenovû mnohem v˘hodnûj‰í neÏ
ledaskde jinde. Pivo tu ãepují v˘borné, Staropramen leÏák, ale tﬁeba taky Velvet nebo
Kelt. Jeho kvalita je pravidelnû kontrolována.
Podnik nabízí dvû varianty. První variantu,
posezení v pﬁízemí, tvoﬁí sympatick˘ bar. Rákosov˘ strop a cihlovû ãervená omítka s dal‰ími detaily jsou pﬁíjemné oku, podávané ná-

poje zase hrdlu. Zajít sem mÛÏete tﬁeba po
kulturní akci v okolí, kdyÏ se vám je‰tû nechce domÛ, nebo i jen tak, potkáte-li na ulici
známého.
Varianta druhá, restaurace v suterénu, nabízí
útuln˘ interiér v kombinaci dﬁevo – cihla
a dal‰í pﬁírodní materiály. Stûny zdobí akvarely praÏsk˘ch památek malíﬁe Jansy.
Kromû hlavní prostory tu mají i salonek pro
20 osob, kter˘ lze vyuÏít pro uzavﬁenou spoleãnost. Kapacita restaurace není veliká, z toho dÛvodu na vás pÛsobí útulnû a domácky.

SLEVY pro drÏitele
ZTP, auto‰koly, TAXI,
záchr. sluÏbu
V areálu moÏnost ãerpat PHM (benzin speciál, natural, naftu).
Kompletní sluÏby autoservisu. Prodej produktÛ ÖMV.

¤ 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.
■ 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. Seriózní jednání, platba v hotovosti.
Tel: 222 712 015 nebo 603 420 013.
■ Koupíme sklo, keramiku, porcelán, ‰perky, ob-

razy, pohledy z I. republiky a star‰í. Hledáme téÏ
ve‰keré pﬁedmûty s tématem Mikulá‰e a Vánoc. StaroÏitnosti – Koneãn˘, Dlouhá 22 (!!),
Praha 1, po - pá 14 –18 hod, Tel.: 222 320 993.
■ Nejlevnûj‰í masáÏe Praha 1, V Kolkovnû,
objednání na tel.: 721 785 083.

KU¤ÁCI-ODVYKNETE!
Telefon: 224 214 617 Mobil: 604 207 771

K U LT U R A B E Z K R A VAT Y
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Ve‰keré ãalounické práce
v˘bûr z 1200 potahov˘ch látek, kÛÏe,
ekokÛÏe, koÏenky.
Tel. 241 414 147, 603 301 565

BEZ
ÁNÍ
E
J
OB DN

HOROMù¤ICE

♦

âALOUNICTVÍ VÁVRA

■ 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.
Tel.: 728 054 414, kraft@kraft-praha.cz.
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Vûdí to i politici, kteﬁí sem z blízkého magistrátu obãas zaskoãí. TakÏe vlastnû – budete
mít ‰tûstí, kdyÏ najdete místo. Ale stojí to za
to vyzkou‰et.
RESTAURACE U KNIHOVNY
Veleslavínova 10, Praha 1,
tel.: 732 835 876
e-mail: uknihovny@seznam.cz
www.uknihovny.cz
Otevﬁeno dennû 11.00 – 23.00 hodin.

ÚKLID

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
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ZAJÍMAVÉ FILMY NA DVD
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Zvût‰enina a dal‰í filmy M. Antonioniho
PÛvodem italsk˘ reÏisér Michelangelo Antonioni patﬁí k tûm v˘znamn˘m svûtov˘m reÏisérÛm, jejichÏ nejdÛleÏitûj‰í díla najdete na DVD s ãeskou podporou.
Dnes kultovní film Zvût‰enina (1966), pﬁíbûh
módního fotografa Thomase, kter˘ se stane
díky své profesi zcela náhodn˘m svûdkem
moÏné vraÏdy, byl v roce 1967 poctûn Velkou cenou na MFF v Cannes. Film mistrovsk˘m zpÛsobem zachycuje atmosféru Lond˘na 60. let, dobu pop-artu, volné lásky
a drogové kultury. Také film Povolání: reportér, thriller s hvûzdn˘m obsazením (Jack
Nicholson a Marta Schneiderová) z roku
1975, patﬁí k reÏisérov˘m nejlep‰ím filmÛm.
Reportér David Locke vyuÏije pﬁíleÏitosti
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a zaãne se vydávat za zemﬁelého spolucestujícího. Postupnû si v‰ak uvûdomuje, Ïe za
moÏnost vzru‰ující svobody a nového Ïivota
nakonec zaplatí krutou cenu. I za tento film
získal Antonioni nûkolik cen. Na DVD s ãeskou podporou také najdeme reÏisérÛv první
hran˘ film Kronika jedné lásky z roku 1950
a film Noc, zachycující jeden klíãov˘ den ze
Ïivota manÏelského páru, natoãen˘ v roce
1960. ReÏisér Michelangelo Antonioni byl
v roce 1995 poctûn zlatou so‰kou Oscara za
své celoÏivotní dílo.
M. Kotík

TIP NA KNÍÎKU

■ ■ ■

Zdenûk âech a kolektiv:

Drsn˘ stﬁed Evropy I. a II. díl
Tentokrát pﬁiná‰íme tip zejména pro mladé
ãtenáﬁe, studenty. Spí‰e v‰ak ‰kol stﬁedních,
na jejichÏ úroveÀ je autory míﬁeno. Kolektivu
historikÛ veden˘ch zku‰en˘m ZdeÀkem âechem (spolupracovali Michal Boroviãka, Jan
Kadlec, Martin Pitro, Petr Vokáã – tﬁi poslední
patﬁí do nejmlad‰í generace historikÛ) se podaﬁilo pﬁipravit ve dvou dílech celkem na
50 pﬁíbûhÛ z ãesk˘ch dûjin. S pﬁimûﬁenou podrobností je zpracovali zajímavû a ãtivû do
tak trochu „akãní“ podoby. MoÏná i sám název obou kníÏek mÛÏe vyvolat reminiscenci
na v posledních nûkolika letech velmi populární komiksové Dûsivé dûjiny. Autoﬁi jdou ale
dál. Jednak tím, Ïe k jednotliv˘m kapitolám
vyuÏívají dobov˘ch ilustrací, jejichÏ pﬁehled je
struãnû uveden.
A také tím, Ïe pﬁíbûhy vyprávûjí jazykem souãasn˘m, mlad˘m lidem pﬁístupn˘m, ne v‰ak
zjednodu‰en˘m. SnaÏí se vyhnout uãebnicovému stylu a pokou‰í se o tak ﬁíkajíc filmové vidûní, ãímÏ je zﬁejmû moÏné si souãasné ãtenáﬁe zvyklé na vizualizaci témûﬁ v‰eho, získat.
Tomu, kdo je mimo cílovou kategorii, trvá
moÏná chvíli, neÏ si na tento, trochu „polopatick˘“ styl vyprávûní zvykne. Nicménû i ti, kdo
se domnívají, Ïe na‰i historii ze ‰koly i Ïivotem nauãenou jakÏ takÏ nezapomnûli a znají,
ledacos si tu osvûÏí a s pﬁekvapením zjistí, Ïe
nûkteré souvislosti jim vlastnû unikly.
Celkovû lze oba tituly pochválit právû za snahu o komplexní pohled na dÛleÏité události ãi
osobnosti na‰í historie a za objevování zmínûn˘ch souvislostí. Závûr kaÏdé kapitoly tvoﬁí
ãasová osa, kníÏky jsou vybaveny i pﬁehledem panovníkÛ v âechách a v˘bûrov˘m
jmenn˘m rejstﬁíkem.
A tak nezb˘vá, neÏ pochválit a popﬁát nakladateli i autorÛm mnoho mlad˘ch ãtenáﬁÛ, kteﬁí se ponoﬁí do stránek obou knih a bude je
bavit ãíst si, jak to bylo s bratﬁíky na Slovensku, pravdu o Daliborovi z Kozojed, kter˘
âech zachránil VídeÀ pﬁed Turky ãi proã císaﬁ
Rudolf naletûl podvodníkovi Kellymu. Vydalo
nakladatelství DARANUS.

âtenáﬁská soutûÏ Hudebního festivalu PraÏsk˘ podzim
Ze správn˘ch odpovûdí byli vylosováni tito ãtenáﬁi: G. Landová z Prahy 8, I. Vidimová z Prahy 9 a O. Linhartová z Prahy 1, které obdrÏely lístky na koncerty. CD zasíláme A. Jakubcové z Prahy 3 a J. Lomové z Prahy 1. Blahopﬁejeme a dûkujeme za ãtenáﬁskou pﬁízeÀ.
Redakce LP1

LISTY PRAHY 1
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Blízké vzdálenosti

Alois Fi‰árek

âesk˘ houslista Jaroslav ·onsk˘ (Ïijící ve ·védsku) a brazilská pianistka Patrícia Bretas patﬁí mezi ‰piãkové interprety, jejichÏ posláním se stala spoleãná propagace národních kultur sv˘ch zemí. A to nejen v âechách a Brazílii, ale také ve ·védsku, Maìarsku
ãi Lucembursku a v dal‰ích evropsk˘ch zemích, kde bûhem spoleãn˘ch turné koncertují. V rámci jiÏ tﬁíletého cyklu Hovory bez hranic, kter˘ poﬁádá Mezinárodní ãesk˘ klub,
probûhne 13. ﬁíjna v âeském centru Praha beseda se dvûma umûlci, jejichÏ hudební
spﬁíznûnost pﬁekonává tisícikilometrové vzdálenosti. O dva dny pozdûji, 15. ﬁíjna pak
mÛÏete nav‰tívit jejich koncert v Domû U Kamenného zvonu.

Ke 100. v˘roãí narození v˘znaãného ãeského umûlce Aloise Fi‰árka probíhá v Galerii Millenium v˘stava jeho obrazÛ a kreseb zapÛjãen˘ch rodinou, ze státních
i soukrom˘ch sbírek.
Alois Fi‰árek spojil sv˘m dílem i svou dal‰í
mnohostrannou ãinností v˘znamné období
Spolku v˘tvarn˘ch umûlcÛ Mánes – ve
30. letech 20. století s léty váleãn˘mi i s pováleãn˘m nástupem ãeského umûní. Jeho
umûleck˘ odkaz pﬁedstavuje celkem padesát let tvorby my‰lenkovû závaÏné, a to s námûty rozmanit˘mi a v˘razovû bohat˘mi. Ve
Fi‰árkov˘ch komornû ladûn˘ch závûsn˘ch
obrazech, vznikajících souãasnû s tvorbou
monumentální, autor osobitû uplatnil rÛzné
techniky: gobelín, artprotis, mozaiku, leptané
sklo, textilní aplikaci, temperovou malbu, filmov˘ tisk aj. OhlíÏíme-li se nazpût po díle takového rozsahu a ãasového rozpûtí, uvûdomujeme si, Ïe ãasovû patﬁí jiÏ do historie
ãeského umûní, av‰ak pro aktuálnost a pﬁesah témat jej lze právem zaﬁadit jako nedílnou souãást na‰í pﬁítomnosti. A více neÏ tu‰íme: Fi‰árkovu tvorbu cosi sjednocuje, co

má svou vnitﬁní názorovou kontinuitu, která
jeho obrazy a monumentální práce váÏe navzájem i pﬁes rozmezí desítek let. Díky svému umûleckému i lidskému zamûﬁení malíﬁ
inklinoval vÏdy k jednotû intelektu a citu, nejniternûj‰ích emocí a smyslov˘ch dojmÛ. V dílech docílil promy‰lené harmonie a vyváÏenosti. Komorní poetické obrazy, zpodobÀující
prosté lidské vûci kolem nás, jsou stejnû silné jako díla monumentální, vyzdvihující velké
humanistické my‰lenky. Obrazy jsou nejen
vzácná umûlecká síla skuteãného tvÛrce, ale
jsou dokladem, Ïe Alois Fi‰árek hluboce rozumûl v˘tvarné kultuﬁe i v jejich nejrozmanitûj‰ích uÏit˘ch podobách.
To v‰e mÛÏeme zaÏívat na v˘stavû Aloise Fi‰árka v Galerii Millenium, TrÏi‰tû 5 uÏ jen do
8. ﬁíjna 2006.
Olga Szymanská

Stopy Járy Cimrmana
Fenomén ãeského velikána Járy Cimrmana je jiÏ pln˘ch ãtyﬁicet let souãástí ãeské kultury – nehledû na jeho pﬁední umístûní v anketû Nejvût‰í âech. V˘stava v Muzeu hl. m.
Prahy pﬁipomíná v˘znamné v˘roãí existence v˘jimeãného divadla, jehoÏ repertoár je
Cimrmanovi zcela zasvûcen. Divadlo JC je v˘jimeãné po mnoha stránkách – napﬁíklad
sv˘mi pﬁíznivci ve vûku 11 aÏ 111 let (odhadem). Jen málokterá scéna se mÛÏe tû‰it tak
neutuchajícímu pﬁílivu mlad˘ch divákÛ, kteﬁí neváhají noc pﬁed dnem pﬁedprodeje stanovat (!) na svaÏité ulici pﬁed divadlem. A to nejen na jaﬁe ãi na podzim, ale i za tﬁeskut˘ch mrazÛ, vybaveni péﬁov˘mi spacáky a termoskami, hﬁejíce se navzájem s ostatními
úãastníky fronty cimrmanovsk˘mi vtipy aÏ do doby otevﬁení pokladny. (DoloÏeno fotograficky ÏiÏkovsk˘m skautsk˘m oddílem AlbatrosÛ, jehoÏ ãlenové takto lístky shánûjí.)

Pût cimrmanovsk˘ch zastavení
Historie divadla obsahuje historizující fotografickou dokumentaci vzniku a v˘voje divadla. Divák se dozví, kter˘mi v‰emi praÏsk˘mi
scénami divadlo postupnû pro‰lo: od Malostranské besedy, Reduty, Branické scény,
Divadla Solidarita aÏ po poslední pÛsobi‰tû
v ÏiÏkovském, dﬁívûj‰ím Divadle T. G. M.,
dnes po zásluze nesoucím název ÎiÏkovské
divadlo Járy Cimrmana. Nechybí zde fotografie, plakáty a pozvánky v‰ech pﬁedstavení a scénické prvky vût‰iny z nich.
Jára Cimrman – SvûtobûÏník nastiÀuje putování J. C. na mapû, jeho pÛsobnost jako
vynálezce ukazují cimrmanovské kuriozity,
které ãesk˘ velikán sám vynalezl nebo znaãnû proslavil. Pﬁedmûty jsou zapÛjãeny z muzeí, soukrom˘ch sbírek sbûratelÛ, od ãlenÛ
divadla, milovníkÛ a stál˘ch obdivovatelÛ
Cimrmanovy rozsáhlé tvorby, z interiéru
HospÛdky Na m˘tince (jinak zde trvale umístûné k potû‰e náv‰tûvníkÛ).

kultura 5

Kabinet Járy Cimrmana pﬁibliÏuje jeho
‰kolní léta, jeÏ velmi ovlivnila jeho v˘voj a celoÏivotní pouÈ. Podaﬁilo se napﬁíklad získat
lavici, v níÏ mal˘ Jára sedûl ve 2. tﬁídû obecné ‰koly, dále jeho pﬁíloÏník, kﬁivítka, ale také
i jím zkonstruované uãební pomÛcky.
Stopy Járy Cimrmana dokazují jeho pÛsobnost ve v‰ech smûrech, a to nejen v dﬁívûj‰ím rakouskouherském mocnáﬁství, ale pﬁedev‰ím v souãasné âeské republice. Jde
zde o v˘znamná místa, která dnes nesou jeho jméno k velké poctû nás v‰ech: jsou to
pamûtní desky, ulice, ohodnocení velikána
ve zmínûné anketû Nejvût‰í âech, v˘znamné akce divadla J. C., spoleãenská a veﬁejná
ohodnocení autorÛ, ‰íﬁící odkaz tohoto génia.
Velikán Jára Cimrman a ãtyﬁicet let pÛsobnosti jeho divadla je vítanou pﬁíleÏitostí pro
kultivovanou veﬁejnost, jak uctít „TÉMù¤
Nejvût‰ího âecha“.
Muzeum hlavního mûsta Prahy – Hlavní
budova – do 5. listopadu 2006.
Olga Szymanská/Martina Fialková

DIVADELNÍ PREMIÉRY V ¤ÍJNU
Divadlo v Celetné
1. a 2. ﬁíjna
Ingmar Villqist: BEZ KYSLÍKU
Pﬁíbûhy lidí, kter˘m není co závidût. âtyﬁi aktovky souãasného polského autora.
„Tohle je moc dÛleÏité a krásné období. Jenom to musíme vydrÏet…“
Hrají: M. Kern, J. Bidlas, E. Bou‰ková, M. Steinmasslová, V. Jakoubek, M. Zoubková, M. Prá‰ilová, M. Vanãurová, I. ¤ezáã, M. Kopeãn˘, J. Nerudová. ReÏie: F. Nuckolls a J. ·palek.
* v polském originále Beztlenowce („Bezkyslíkatí“) – slovo uÏívané
v pol‰tinû nejãastûji v mnoÏném ãísle oznaãuje anaerobní organismy
ãili organismy Ïijící bez pﬁítomnosti kyslíku. Hrdinové epizod jsou lidské bytosti, nûjak˘m zpÛsobem pﬁedurãené pohybovat se ve ztíÏeném prostﬁedí. Îijí s námi, ale jakoby vedle nás.

MEZINÁRODNÍ
âESK¯ KLUB
Ve spolupráci
s Lidovou
univerzitou
Mûstské knihovny
poﬁádá HOVORY
BEZ HRANIC
Tématem je vÏdy pﬁekraãování hranic ve
v‰ech smyslech toho slova, úãastníky besed jsou zajímavé osobnosti domácí, ale
ãasto i âe‰i Ïijící v zahraniãí.

Dne‰ní doba se dennû
cí brazilsk˘ch autorÛ ãasto
V pátek 13. ﬁíjna od 18.00
pﬁekonává v moÏnostech
nesetkáváme, je to velká
Jaroslav ·onsk˘ a Patrícia Bretas
pﬁenosu informací nejnosluÏba obûma kulturám.
Houslov˘ virtuoz Ïijící ve ·védsku
vûj‰ími
technologiemi.
Vedle jmenovan˘ch skladaa brazilská klavíristka.
Prostﬁednictvím internetu,
telÛ tak duo ·onsk˘ – Bree-mailu ãi jin˘mi prostﬁedky
tas uvádí na brazilsk˘ch
Mottem besedy jsou Blízké vzdálenosti –
lze poslat pﬁes oceán snadi evropsk˘ch pódiích s veltedy spolupráce obou hudebníkÛ, odehráno a bleskurychle jakékoli
k˘m úspûchem pﬁedev‰ím
vající se pﬁes oceán. Jejím v˘sledkem jsou
mnoÏství textu, sloÏitou
skladby Bohuslava MartinÛ,
pak spoleãná evropská a jihoamerická turtechnickou dokumentaci,
kter˘ je jejich spoleãn˘m fané, kter˘mi úspû‰nû propagují vzájemnû
hudební ãi filmovou navoritem, ale i souãasné
ãeskou a brazilskou hudbu.
hrávku, o obyãejné notové
ãeské skladatele – Oldﬁich
Souãástí besedy bude pﬁedstavení projektu,
partituﬁe nemluvû. Co v‰ak
Korte, Otomar Kvûch. MÛkter˘m J. ·onsk˘ ve spolupráci s dal‰ími
pﬁeposlat nelze – a nepÛÏeme se také seznámit
nûkolika institucemi chce v roce 2009 pﬁipojde to nikdy, to je hudební
s nejlep‰ími brazilsk˘mi aumenout 50. v˘roãí úmrtí skladatele B. Martia du‰evní souznûní.
tory – Heitor Villa-Lobos,
nÛ. Zazní i ukázky ze zajímav˘ch nahrávek
Spolupráce sólistÛ s huRonaldo Miranda. (Ze sklatvorby B. MartinÛ.
Patrícia Bretas
debními tûlesy ãi jednotlivdeb tûchto ãtyﬁ autorÛ
âeské centrum, Rytíﬁská 30, Praha 1
cÛ v komorní hudbû je vÏdy
vznikla i zajímavá nahrávzáleÏitostí velmi senzitivní.
ka.) Za propagaci národfestival zasvûcen ãeské hudbû a pﬁedev‰ím
V rámci kontinentu, ﬁeknûních kultur je duo velmi
právû tvorbû B. MartinÛ. Na besedû zazní
me, je ãastûj‰í cestování za
oceÀováno, J. ·onsk˘ v roi zajímavé audio i video ukázky, které pﬁedúãelem secviãování a spoce 2003 obdrÏel i za dal‰í
staví B. MartinÛ i jako skladatele neãekanû
leãn˘ch koncertÛ je‰tû relasvé aktivity, kter˘mi dlouhorÛznorod˘ch stylÛ. Napﬁíklad ve svûtovû protivnû snadné. Co v‰ak mezi
dobû propaguje ãeskou
slulém hudebnû – taneãním ‰lágru KuchyÀEvropou a JiÏní Amerikou?
kulturu ve ·védsku, kde Ïiská revue, jejíÏ ãást zde bude promítnuta, se
Patrícia Bretas, jedna
je, ocenûní Ministerstva zaMartinÛ vyrovnává s jazzov˘mi prvky.
z pﬁedních brazilsk˘ch piahraniãí âR Gratias Agit.
Obdivuhodn˘ je také zájem
Patrícia Bretas a Jaroslav ·onsk˘ bûhem lenistek, Ïijící v Rio de Janeiklavíristky Patrície Bretas
to‰ního podzimního turné pﬁednesou za doru, a Jaroslav ·onsk˘, jeo ãeskou historii a kulturu
provodu Jihoãeské komorní filharmonie
hoÏ domovsk˘m tûlesem je
obecnû, ale pﬁedev‰ím její
a znovu s Filharmonií Hradec Králové Mensymfonick˘ orchestr ve
pﬁirozené vnímání hudby
delssohnÛv Koncert pro klavír, housle a or‰védském NorrkŒpingu, ale
ãesk˘ch skladatelÛ.
chestr d moll. Sly‰et je v‰ak mÛÏete i v Praze.
hraje pﬁedev‰ím sólovû,
Tématem besedy s obûma
Dva dny po besedû, 15. ﬁíjna od 14 hoznají dobﬁe úskalí spolupráhudebníky v âeském centdin vystupují Patrícia Bretas a Jaroslav
ce na dálku. Dvojice huJaroslav ·onsk˘
ru 13. 10. bude i nov˘ velk˘
·onsk˘ v Domû U Kamenného zvonu. Na
debníkÛ, kteﬁí spolu konprojekt Jaroslava ·onského.
programu budou díla B. Smetany, O. Korcertují od roku 2001, v‰ak
K 50. v˘roãí úmrtí Bohuslava MartinÛ (2009)
teho, B. MartinÛ a I. Stravinského. Vstuprokazuje od samého zaãátku spolupráce
jej pﬁipravuje spoleãnû s Budapest Spring
penky na koncert za zv˘hodnûnou cenu
mimoﬁádnou schopnost i s mal˘m poãtem
Festival, s âesko-maìarsk˘m spolkem BO120 Kã pro úãastníky besedy budou k dospoleãn˘ch zkou‰ek zvládnout nároãné úkoHEMIA, také drÏitelem ceny Gratias Agit
stání po jejím skonãení v âeském centru,
ly. Jejich koncerty b˘vají záÏitkem i pro té2003, s âesk˘m centrem v Budape‰ti a Instiza plnou cenu 150 Kã pak v místû konání
mûﬁ naprosté hudební laiky. Odborníci pak
tutem Bohuslava MartinÛ v Praze. V roce
koncertu a v síti TICKETPRO.
oceÀují schopnost stejného hudebního cítûní
2009 bude totiÏ nejvût‰í maìarsk˘ hudební
Martina Fialková
a dokonalé samostatné pﬁípravy, kterou sice
lze prostﬁednictvím telefonu ãi e-mailu spoleãnû konzultovat, koneãná podoba interpreORIGINÁLNÍ POHYBOVÉ DIVADLO VESELÉ SKOKY uvádí
tované skladby v‰ak mÛÏe vzniknout aÏ tûsnû pﬁed spoleãn˘m turné dvakrát v roce.
Co je v‰ak na spolupráci obou, kromû hudebního umu a charismatu dÛleÏité, to je repertoár. Jeho opûrn˘m pilíﬁem jsou ãe‰tí
Terapie skokem
a brazil‰tí autoﬁi a oba hudebníci tak propaTaneãní ‰ílenství o dvou obrazech a osmi hercích
gují v zemích, kde vystupují, národní hudbu
Bába vaﬁí ‰piãky, dûdek montuje ‰tych
obou státÛ. Jak v Brazílii, kde jsou sice celTím, Ïe mlãí, kﬁiãí
kem známa díla Dvoﬁákova ãi Smetanova,
Nejlep‰í z nejhezãích a nejhezãí z nejlep‰ích
ne v‰ak jiÏ dal‰ích autorÛ, tak v âeské reO bﬁemeni závazkÛ a pruÏnosti podvazkÛ... Na hlavu!
publice ãi jinde v Evropû, kde se s interpreta-

ni i tím, Ïe hlavní role je v této opeﬁe urãená kurtizánû, jeÏ je vykreslená jako kladná postava. Premiéra skonãila naprost˘m fiaskem. Ale uÏ
brzy poté opera slavila první triumfy a dodnes patﬁí k nejoblíbenûj‰ím.
Scéna: A. Camera, kost˘my: C. Ricotti, choreografie: G. Santucci,
svûteln˘ design: P. Méeüs.
Pﬁedstavení je nastudováno v ital‰tinû s ãesk˘mi titulky.

NA HLAVU!

DIVADLO V CELETNÉ
4. st 15:00, 19:30 Na hlavu!
pﬁedprodej: 222 326 843
5. ãt 15:00 Na hlavu!
13. pá 19:30 Na hlavu!
www.ticket-art.cz
19:30 Ve stanici nelze 29. ne 19:30 Ve stanici nelze www.veseleskoky.cz

Semafor
10. a 12. ﬁíjna
A CO KDYÎ NE? aneb Such˘ pomlouvá – Molavcová Ïasne
Vztah dvojice semaforsk˘ch protagonistÛ (S+M) není tak ideální, jak
se na první pohled jeví. AlespoÀ se to pokou‰í s pomocí filmov˘ch dokumentÛ dokázat jeden z nich (S), dokud se do vûci nevloÏí ta druhá
(M).V pﬁedstavení se snoubí trapno s pohodou, coÏ se obrazí i v písních, které tento veãer provázejí.

Státní opera Praha
5. ﬁíjna
Giuseppe Verdi: LA TRAVIATA
La traviata byla na repertoáru tohoto operního domu od samého poãátku jeho existence. Stala se pﬁedev‰ím pﬁíleÏitostí k hostování slavn˘ch zahraniãních pûvcÛ, mj. legendární australské sopranistky Nellie
Melby (18. 4. 1900). Poslední inscenace z roku 1982 patﬁí k nejpopulárnûj‰ím titulÛm SOP Praha a do konce sezony 2005/2006 dosáhla
487 repríz.
Nového nastudování se ujme zahraniãní t˘m v ãele s francouzsk˘m reÏisérem Arnaudem Bernardem, kter˘ reÏíroval mj. opery
Roméo et Juliette v Chicagu a také v Tokiu a v této sezonû Bohému
ve veronské Arénû. Hudebním nastudováním byl povûﬁen italsk˘ dirigent Enrico Dovico, stál˘ host SOP Praha.
Verdi v La traviatû na libreto podle románu A. Dumase ml. Dáma s kaméliemi o slavné kurtizánû a idolu paﬁíÏské spoleãnosti 40. let
19. století vytvoﬁil vlastnû vÛbec první v˘znamné operní dílo na souãasn˘ spoleãensk˘ námût. Nejen tento fakt byl nepﬁijateln˘ pro publikum pﬁi premiéﬁe v roce 1853 v Benátkách: diváci byli navíc i ‰oková-

26. ﬁíjna
A JÁ SÁM, VÎDYCKY SÁM – Vanmen‰ou
Jiﬁí Such˘ se pokusí obhájit neobhajitelné. Své mimoﬁádné podnikatelské neúspûchy dokládá projekcí filmov˘ch ukázek a písniãkami ze
sv˘ch divadelních her. Podpoﬁit ho pﬁijde hudební skupina divadla Semafor, k níÏ se v závûru pﬁipojí uvadûãky a technick˘ personál.

Divadlo Pod Palmovkou
21. a 28. ﬁíjna
William Shakespeare: BOU¤E
Bouﬁe je magick˘ Ïivel, kter˘ nahání strach i fascinuje, pﬁiná‰í zkázu
a oãi‰Èuje, mÛÏe niãit i b˘t zaãátkem nûãeho nového. Tuto metaforu
zpracoval slavn˘ dramatik v jedné z vrcholn˘ch, ale zároveÀ také posledních her. Je patrnû rekapitulací jeho umûleckého a moÏná i osobního Ïivota. Pﬁíbûh o kruté bouﬁi, ztroskotancích, kouzelném ostrovû
a jeho podivuhodném vládci v sobû nese témata ze v‰ech velk˘ch
shakespearovsk˘ch dramat. Je o lásce ãisté i sobecké, touze po moci a ovládání druh˘ch, zradû a pomstû, ale pﬁedev‰ím o velikosti
a vûãné síle usmíﬁení a odpu‰tûní.
Pﬁeklad: Martin Hilsk˘, v˘prava: Jan Du‰ek, hudba: J. Cerha, dramaturgie: R. Petrmichlová.
Hrají: R. Pﬁibil, K. Vlãek, L. Frej j. h., I. Jiﬁík j. h., O. Kavan, M. Kopeãn˘, R. âvrtlík, J. Révai a dal‰í.

■ ■ ■

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.
8. 11. Ensemble Puchberg – Jan Ostr˘ – flétna, Markéta Vrbková – violoncello, Ludûk ·abaka - klavír
6. 12. Jan Thuri – hoboj, Jaroslav Bohdal – housle, Petra Feistauerová – viola, Yu Motohashi – violoncello,
Zmûna programu vyhrazena!

Ztajená historie Prahy – vycházky vlastivûdného krouÏku
7. 10. Jih oujezdské enklávy benediktinek
14. 10. Poukryt˘ dÛm Petﬁín s okolím
21. 10. Umûlci a jiní velikáni v úpatí vinice theologÛ
4. 11. Jepti‰ãí Nebovidy se slavn˘mi lidmi
Sraz vÏdy ve 13:45 hod. pﬁed vchodem do dolní nástupní stanice petﬁínské lanové
dráhy.
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PLACENÁ INZERCE

JIND¤I·SKÁ VùÎ VÁS ZVE
Rezervace vstupenek
na tel. ãísle 224 232 429.
Cena vstupenek: 150 Kã,
dÛchodci a studenti 75 Kã.
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Staromûstské nám. 15, Praha 1
Otevﬁeno dennû: 10:00–20:00 hod.

V˘stava v˘znamné praÏské nûmecké fotografky tﬁicát˘ch let 20. století Grete Popper
(1897–1976), kterou z fotografãiny pozÛstalosti
pﬁipravila Moravská galerie v Brnû, pﬁedstaví její
portrétní a ateliérovou tvorbu i nejcennûj‰í souãást jejího díla. Jedineãné momentky z praÏsk˘ch ulic zachycují dobovou atmosféru ve vynalézav˘ch kompozicích, nezvykl˘ch úhlech
pohledu i ve zvlá‰tních svûteln˘ch situacích.
Ve dnech 18. ﬁíjna a 8. listopadu se mÛÏete
zúãastnit komentované prohlídky s kurátorem
v˘stavy Antonínem Dufkem.
Poﬁádá Obecní dÛm v Praze a Moravská galerie v Brnû v Jídelnách Obecního domu od
4. ﬁíjna 2006 do 7. ledna 2007.
Odpoledne na palubû, 1934 nebo dﬁíve

Krytové divadlo Orfeus zahajuje
Jubilejní, 13. sezonu, zahajuje 4. ﬁíjna „Dvûma pﬁíbûhy“ V. Holana ve svém
Krytovém divadle letit˘ divadelní spolek Orfeus.
Po pﬁevratu se na pût let uch˘lil pod stﬁechu
Bytového divadla ve Zborovské. Pak koneãnû na‰el stálej‰í útoãi‰tû v b˘valém krytu civilní obrany na PlzeÀské 76. Branné
prostﬁedí se podaﬁilo zcivilizovat, takÏe

Foto archiv divadla

Navazuje tak na dávnou tradici Malostranského Orfea, zakázaného v roce 1971 a putujícího pak po praÏsk˘ch obvodech. Úãinkoval i na slavn˘ch divadelních poutích, byÈ
jeho úãast je dnes veﬁejnosti zamlãována.

vzniknl jedineãn˘ „ podomáãtûl˘“ divadelní
klub se dvûma hracími prostory: komornûj‰í
patﬁí literárním poﬁadÛm, zaloÏen˘m na nezvet‰elé interpretaci básnick˘ch i prozaick˘ch textÛ (35 divákÛ), s vyuÏitím citlivû
aplikovan˘ch divadelních prvkÛ, druh˘ (50
divákÛ) je vyhrazen divadlu.
Dramaturgie nekopíruje dramaturgii kamenného divadla, mÛÏete tu vidût skeãe,
jednoaktovky, divadelní koláÏe, ale i adaptace poetick˘ch literárních pﬁedloh, pﬁípadnû i prostorovû rozehrané inscenace poezie. Z uveden˘ch titulÛ stojí za zmínku
letitá prezentace skeãÛ P. H. Camiho
(s baronem Ricem), âaj ·árky Smazalové,
poetické pﬁedstavení Apollinairova ZavraÏdûného básníka, jarmareãní Othello v pﬁekladu J. Malého (!), ze souãasnû uvádûn˘ch her pak horor VraÈ mi moje játra,
Prévertova hﬁíãka Roura k rouﬁe pasuje,
poeticko-v˘tvarné provokativní Máme doma veverku, má ãervenou prdelku, v ãeské
premiéﬁe uvedené Dubillardovy Diablogy,
Gogolovi Îeni‰i a V˘hodná svatba Saltykova-·ãedrina.
Vedoucím a reÏisérem Krytového divadla je
Radim Va‰inka, jednou z hereãek Irena
H˘sková, známá z hostování Ha-divadla
v 80. letech na Chmelnici. Typick˘m znakem Orfea je absolutní nezájem praÏsk˘ch
recenzentÛ.
Ve‰keré informace (i audiovizuální) jsou dostupné na www.orfeus.cz.
vr- hafa

PraÏské souostroví – Císaﬁsk˘ ostrov
Poslední díl cyklu o praÏském souostroví, kter˘m jsme vás provázeli od jara, bude vûnován Císaﬁskému ostrovu v Troji. Pominuli jsme pouze tzv. ostrov LibeÀsk˘, kter˘
vpravdû ostrovem není. Pﬁesvûdãíte se o tom, podíváte-li se na mapu Prahy.
Za Císaﬁsk˘m ostrovem, zvan˘m také Trojsk˘, se Vltava louãí s hlavním mûstem. Ostrov je zajímav˘ z pﬁírodního hlediska, ale
pﬁedev‰ím má krásné okolí, neboÈ se nachází v Trojské kotlinû, která nabízí bezpoãet moÏností k procházkám, odpoãinku
i vzdûlávání. Z ostrovÛ mimo centrum mûsta je nejvût‰í, zaujímá plochu 29 ha a vznikl
spojením Trojského a Císaﬁského ostrova.
Ten druh˘ dostal své jméno na pamûÈ císaﬁe Rudolfa II., kterému ho ãe‰tí stavové
i s ml˘nem vûnovali. Oba ostrovy byly spojeny v letech 1899–1902, kdy pﬁi regulaci
Vltavy vznikl dne‰ní plavební kanál. PÛvodní
prÛbûh ﬁíãního ramene na ostrovû dnes pﬁipomíná staré stromoﬁadí a terénní sníÏenina, kterou vede cesta od pﬁístavi‰tû parníkÛ
k lávce do Troje. Naopak na poãátku
20. století zanikl ostrov Hole‰ovick˘ – na zavezeném vltavském rameni dnes najdete
Povltavskou ulici. Císaﬁsk˘ ostrov je mimoﬁádnû cennou ornitologickou lokalitou – je
hnízdi‰tûm 45 druhÛ chránûn˘ch ptákÛ,
vedle nichÏ lze na ostrovû zastihnout i dal‰í
druhy, které tu zimují, nebo se tu zastavují
k odpoãinku. Ostrov do pﬁelomu 50. a 60. let
kﬁiÏovaly promenádní cesty a jeho ãást si
v roce 1925 pronajala Spoleãnost pro poﬁádání parkurov˘ch závodÛ. Dva roky nato

bylo uvedeno do provozu stálé jezdecké
kolbi‰tû vybudované podle projektu arch.
Franti‰ka Strnada a arch. Ladislava Machonû. PÛvodnû bylo moÏné dopravit se na
ostrov z Troje pﬁívozem, pozdûji byl na jeho
místû postaven pontonov˘ most, kter˘ v roce 1984 nahradila visutá prefabrikovaná
lávka, navrÏená prof. Ing. Jiﬁím Stránsk˘m.
N západní stranû ostrova byla v roce 1967
dokonãena nová ãistírna odpadních vod,
coÏ se neobe‰lo bez ru‰iv˘ch zásahÛ do
okolí. Do povodnû v roce 2002 b˘vala na
ostrovû poslední velká zahrádkáﬁská kolonie v Trojské kotlinû. Tehdy celá vzala za
své, protoÏe Vltava si na‰la cestu právû tudy a vytvoﬁila tu nové koryto. Po povodni byl
na ostrov Ïalostn˘ pohled, pﬁeÏila jen nová
hala jízdárny. Ale Ïivot i jezdeck˘ sport se
sem brzy vrátily. Pﬁírodní zvlá‰tností Císaﬁského ostrova je vltavská peﬁej, jedna z posledních na dolní Vltavû. A ze sportovních
zaﬁízení musíme je‰tû pﬁipomenout vodáckou slalomovou traÈ v b˘valé propusti trojského jezu. Tak zvaná „divoká voda“ je místem, kde trénuje na‰e mistrynû ·tûpánka
Hilgertová. Za trojskou lávkou najdete zbytky
jedné z posledních dûlnick˘ch kolonií na
území dne‰ní Prahy, která zﬁejmû jako jediná, pﬁestoÏe velká voda tu zpÛsobila obrov-

ské ‰kody, zÛstane zachována. ¤íkávalo se
tu v Rybáﬁích, bydleli tu zamûstnanci trojského statku, drobní ﬁemeslníci a lidé Ïijící na ﬁece. Odtud je to jen kousek cesty k Trojskému
zámku. Ten je nejv˘znamnûj‰í a nejkrásnûj‰í památkou pﬁímûstské obce, která se pÛvodnû jmenovala Zadní Ovenec (podle ovãince, kter˘ tu b˘val). Nejstar‰í zpráva o této
lokalitû se váÏe k roku 1197. Ve 30. letech
17. století se stala majetkem rodu ·ternberkÛ a v roce 1679 tu Václav Vojtûch ze
·ternberka zaãal se stavbou zámku podle
projektu vynikajícího francouzského architekta Jana Kﬁtitele Matheye. Na plastické
v˘zdobû zámeckého schodi‰tû i na v˘malbû zámeck˘ch interiérÛ se projevila stavebníkova láska k antice, zámek dostal jméno
Troja a zaãalo se tak ﬁíkat i pﬁilehlé vsi. Trojsk˘ zámek rozhodnû stojí za náv‰tûvu –
Galerie. hl. mûsta Prahy tu letos na jaﬁe
pﬁedstavila novou expozici pod názvem
Vûãné léto v ﬁímské vile a v˘malba hlavního
sálu od Abrahama a Izáka GodynÛ, která je
oslavou habsburského rodu, je jedineãná.
Kolem zámku se rozkládá obnovená okrasná zahrada s habrov˘m bludi‰tûm a se
‰tûpnicí. Prohlídku zámku mÛÏete spojit
s náv‰tûvou zoologické zahrady, která právû letos v záﬁí oslavila 75. v˘roãí svého
vzniku. Její zakladatel prof. Jiﬁí Janda ji
charakterizoval slovy: „Máme pozemek,
jenÏ vzbudil zájem v‰ech odborníkÛ. Jsou
tu skály, jeÏ jinde nepﬁirozenû a draho budují, máme rovinu u ﬁeky, svah i náhorní vûtrné prostranství a pﬁedev‰ím máme star˘
romantick˘ porost. A to v‰e v amfiteátru
smûﬁujícímu k poledni.“ PﬁipomeÀme, Ïe
praÏská zoo se zaslouÏila o záchranu konû
Pﬁevalského, v pﬁírodû úplnû vyhynulého.
Pokud vám je‰tû zbude energie, vydejte se
od zámku do kopeãku a nav‰tivte Botanickou
zahradu hl. mûsta Prahy. Aã byla zaloÏena
uÏ v roce 1968, její úvodní expozice byla
otevﬁena aÏ v roce 1992. KaÏdou roãní dobu
tu najdete nûco zajímavého. Od jara do podzimu zahrada h˘ﬁí barvami trvalek i letniãek,
mÛÏete si odpoãinout a zameditovat v japonské zahradû, kde na jaﬁe krásnû kvetou azalky a rododendrony, mÛÏete se nechat opájet
vÛní americk˘ch kosatcÛ, ãi se procházet
starobylou vinicí pod kaplí sv. Kláry, kde se
uÏ tradiãnû poﬁádá trojské vinobraní. Poslední novinkou zahrady je skleník Fata Morgana,
kter˘ patﬁí k evropsk˘m unikátÛm. Povídání
o Královské oboﬁe lidovû zvané Stromovka,
která se rozkládá z druhé strany od Císaﬁského ostrova, si necháme na pﬁí‰tû.
E. S.
Foto Jakub Sládeãek

PO¤ADY
18. 10. Madagaskar
24. 10. Autorské ãtení
DIVADLO
3. 10. Scéna Montmartre Ptáci na telegrafním drátû – 19:00
Kytara, foukací harmonika, lidsk˘ hlas. Jamsession 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˘.
6. 10. ldstars – 19:00
Komorní studentsk˘ koncert – Ve3Vnoci.
Vstupné: 100, 50 Kã.
11. 10. Lordi (The Lords) O. Wilde a R. Ross
10. p. – 20:30
Novû objevená salonní komedie s jemn˘mi erotick˘mi prvky. Lond˘n 1896 – Praha 2006.
Hrají: M. Hofmann, F. Rajmont, P. Serge Butko
a M. Koteck˘ Vstupné: 250 Kã.
12. 10. Lordi (The Lords) O. Wilde
a R. Ross 10. p. – 20:30
13. 10. Lordi (The Lords) O. Wilde
a R. Ross 10. p. – 20:30
17. 10. Scéna Montmartre
Ptáci na telegrafním drátû – 19:00
20. 10. Divadlo ve vûÏi Václav Procházka AÏ
usly‰í‰ moﬁe 10. p. – 19:30
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.
24. 10. Autorské ãtení – ãtení povídek autorÛ publikujících na kulturních serverech Pismak.cz, Totem.cz a Literra.cz. Poﬁad bude
proloÏen hudbou: „Franta Krysarr“ Barták, kytara, autorsk˘ zpûv. Ve druhé ãásti veãera vás
ãeká krátké cestopisné vyprávûní Petuly Cílka: Turecko – pohoﬁí Kaãkar. Vstupné: 25 Kã.
26. 10. Divadlo ve vûÏi Václav Procházka
Jedna a jedna jsou tﬁi 10. p. – 20:30
Fiktivní dialog milující a milované Ïeny o milujícím a milovaném muÏi. Anna a Josefína âermákovy o Antonínu Dvoﬁákovi. Úãinkují:
L. KoÏinová, K. Seidlová, Z. KoÏinová. Vstupné: 180, 90 Kã.
27. 10. Oldstars Don Juan 10. p.– 19:00
„Don Juan“ je nejnovûj‰í poãin Hereckého studia Oldstars. V reÏii A. Hrneãkové vystoupí:
J. Bulíãek, M. Pospí‰il, B. âervenková, A. Ouﬁadová, S. Dlouhá, S. ·ustková, H. SochÛrková,
D. Jeﬁábková, H. Peldﬁimovská, K. Ty‰lerová,
P. Ouﬁadová, H. Pexa, P. Turek a M. Peroutka.
Vstupné: 100, 50 Kã.
KONCERTY
8. 10. Musica per tre – 15:00
Dechové trio – hoboj , fagot, klarinet.
23. 10. Podzimní popování – 19:00
Koncert odd. populárního zpûvu PraÏské konzervatoﬁe. Vstupné: 50, 25 Kã.
DùTI
20. 10. Osudové ‰tûstí – 15:00
Vzpomínka na letní soustﬁedûní, úãinkují nejmlad‰í ãlenové Studia mlad˘ch divadelníãkÛ
pﬁi Národním divadle. Vstupné: 35, 70 Kã.
·ípková RÛÏenka – 16:15
âinoherní pojetí baletu P. I. âajkovského Spící
krasavice. Vstupné: 35, 70 Kã.
V¯STAVY
5.–31. 10. Fokus – SdruÏení pro propagaci
souãasného evropského umûní
V˘stava evropského moderního v˘tvarného
umûní.
AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1, 221 111 086
disk@divadlodisk.cz www.divadlodisk.cz
2.,13., 14., 17., 20. 10. Don Juan
5., 6.,11.,12., 18. 10. Ëapákovci
7. 10. …pﬁí‰tí vlna/next wave…
9., 10., 16., 19., 31. 10. Království
21. 10. Jubileum zborcené páteﬁe
22. 10. âlovûãe, zkus to!
29., 30. 10. Balada o velkém kostlivci
STUDIO ¤ETÍZEK – malá scéna DAMU, vstup
z foyer DISKu – viz www.divadlodisk.cz
17. 10. MuÏské záleÏitosti
– PREMIÉRA – 19:00

DIVADLO ORFEUS
Praha 5, PlzeÀská 76
rezervace: 257 217 949, 604 912 424,
divadlo@orfeus.cz, www.orfeus.cz
divadlo otevﬁeno od 18 hod.
4. 10. Vladimír Holan: Dva pﬁíbûhy
6. 10. VraÈ mi moje játra (pﬁí‰ern˘ veãer
– cizím slovem: horror)
11. 10. R. d’Obaldia: NeboÏtík & J. Prévert:
Roura k rouﬁe pasuje
13. 10. Máme doma veverku, má ãervenou prdelku (hravá provokace)
18. 10. R. Dubillard: Diablogy
a jiné vynálezy pro dva hlasy
(série jiskﬁiv˘ch hﬁíãek)
20. 10. R. Dubillard: Diablogy
a jiné vynálezy pro dva hlasy
25. 10. Jaroslav Seifert: Vlãí mák
27. 10. VraÈ mi moje játra
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

V˘stavní program

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

4. 10. – 3. 12. 2006

Divadlo Palace Theatre
Václavské nám. 43, 110 00 Praha 1
Kontakt: www.divadlopalace.cz
224 228 814, pokladna@divadlopalace.cz
Pokladna dennû 11:00–20:00 hod.
Internetov˘ pﬁedprodej vstupenek:
www.ticket-art.cz. Vstupenky zakoupíte v síti
TICKETART vãetnû v‰ech poboãek CK âEDOK.
Vybraná místa v prodeji také v sítích
TICKETPRO a TICKETPORTAL.
30. 10. Kachna na pomeranãích – premiéra
1. 11. A do pyÏam
8. 11. Dveﬁe
14. 11. Druhá kapitola
23. 11. Kachna na pomeranãích
26. 11. Velká zebra
27. 11. A do pyÏam
28. 11. Mot˘li – 10:00 a 19:00
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

3. 10. Na‰i furianti
4. 10. Prodaná nevûsta
5. 10. Carmen
6. 10. Její pastorkyÀa
7. 10. Bezpﬁedmûtná kﬁehkost
– 14:00, 19:00
8. 10. Cyrano z Bergeracu
9. 10. Zvony
10. 10. Sluha dvou pánÛ
11. 10. Vladaﬁka závist
aneb ZahradníkÛv pes
12. 10. Mozart? Mozart!
13. 10. Mozart? Mozart!
14. 10. Cyrano z Bergeracu – 13:00
Sluha dvou pánÛ
15. 10. Lucerna – 13:00
Vladaﬁka závist
aneb ZahradníkÛv pes – 20:00
16. 10. Na‰i furianti
17. 10. Labutí jezero
18. 10. Labutí jezero
21. 10. Labutí jezero – 20:00
22. 10. âert a Káãa – 13:00
La Traviata
23. 10. La Traviata
24. 10. Cyrano z Bergeracu
26. 10. Lucerna
27. 10. TAJEMSTVÍ
– 1. premiéra – 18.30
28. 10. TAJEMSTVÍ – 2. premiéra
29. 10. Zvony – 17:00
STAVOVSKÉ DIVADLO
5. 10. Arkádie
6. 10. Pygmalión
7. 10. Don Giovanni – 14:00, 19:00
8. 10. Romeo a Julie – 14:00, 19:00
12. 10. ·kola pomluv
13. 10. Richard III.
La clemenza di Tito – I. premiéra
15. 10. Úklady a láska – 13:00
Du‰e – krajina ‰irá
16. 10. La clemenza di Tito (Titus)
17. 10. La clemenza di Tito – 2. premiéra
18. 10. Pygmalión
19. 10. Arkádie
20. 10. ·kola pomluv
22. 10. Struny podzimu
23. 10. Richard III.
24. 10. Mozartissimo – 17:00
Baletománie
25. 10. Du‰e – krajina ‰irá
26. 10. La clemenza di Tito (Titus)
27. 10. Richard III.
28. 10. Baletománie – 14:00
Mozartissimo – 17:00
Baletománie
29. 10. Don Giovanni
30. 10. La clemenza di Tito (Titus)
31. 10. Figarova svatba
DIVADLO KOLOWRAT
1. 10. V‰ak svûtla nechte plát...
(Benefice J. Kaãera)
4. 10. âerné mléko
6. 10. Na ústupu
9. 10. Josef a Marie
10. 10. Na ústupu
11. 10. Virginia
15. 10. Mal˘ kominíãek (Dûtská opera
Praha) – 17:00
17. 10. âerné mléko
19. 10. Mimoﬁádné události
21. 10. Virginia
23. 10. Josef a Marie
25. 10. Na ústupu
27. 10. V‰ak svûtla nechte plát...
(Benefice J. Kaãera)
31. 10. âerné mléko

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Koncerty

Slavná i méně známá díla světových
a českých skladatelů.
Od 1. 4. denně kromě úterý od 18.00.
Mozartův rok v chrámu
sv. Mikuláše na Malé Straně
další koncerty 28. 10. a 14. 12.
Předplatné:

Po‰tovní pﬁíleÏitostná pﬁepáÏka:

Bližší informace a vstupenky:

Ukázka práce francouzského rytce:
4. 10. od 9.00–12.00 hod.
K v˘stavû je vydána
jedna pﬁíleÏitostná po‰tovní dopisnice.
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Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

1000 Kč za 10 vstupenek,
platí na všechny koncerty pořádané
spol. Psalterium do 31. 12. 2006.

4. 10. od 9.00–15.00 hod.

B
â
â
â

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

PHILA-FRANCE

(v˘stava francouzsk˘ch po‰tovních známek)

â
O
O
O

Chrám sv. Mikuláše, Psalterium,
tel./fax/záznamník: 257 534 215,
info@psalterium.cz
www.psalterium.cz
a v obvyklých předprodejích.

LISTY PRAHY 1

ﬁíjen 2006
DIVADLO V CELETNÉ
Scéna mûstsk˘ch divadel praÏsk˘ch
Vodiãkova 28, Praha 1, pokladna: ☎ 224 215 943
po–pá 11:00–19:00, so 14:00–19:00, ne – 1 hodinu pﬁed
pﬁedstavením, divadlo.abc@ecn.cz, www.divadloabc.cz
2. 10. Pﬁíli‰ poãestná Ïena – pﬁedpl. A
3. 10. Tﬁi muÏi ve ãlunu a pes
4. 10. Arthurovo Bolero
5. 10. Jezinky bezinky
6. 10. Jak je dÛleÏité míti Filipa
9. 10. Cizinec
10. 10. Tﬁikrát Ïivot
11. 10. Charleyova teta
12. 10. Veselé paniãky windsorské
13. 10. Do hrobky taneãním krokem
14. 10. Poprask na lagunû – 16:00 – pﬁedpl. D
15. 10. Slavnostní koncert ke 100. v˘roãí
narození J. JeÏka / pronájem
16. 10. Sestup OrfeÛv
17. 10. Ideální manÏel
18. 10. Tﬁi muÏi ve ãlunu a pes
19. 10. Arthurovo Bolero
20. 10. Pﬁíli‰ poãestná Ïena – pﬁedpl. A1
21. 10. Tunelem k sobû
– Slavnostní zahájení sezony
23. 10. Cizinec
24. 10. Jak je dÛleÏité míti Filipa
25. 10. Jezinky bezinky
26. 10. Tﬁikrát Ïivot
27. 10. Skapinova ‰ibalství – 11:00
– I. veﬁ. generálka
27. 10. Do hrobky taneãním krokem
28. 10. Skapinova ‰ibalství – 17:00
– II. veﬁ. generálka
29. 10. Skapinova ‰ibalství – premiéra
31. 10. Ideální manÏel

ÁBÍâKO – MALÁ SCÉNA

7. 10. Zmatení jazykÛ – 17:00 a 20:30
14. 10. ÚÏasná svatba – 20:30
28. 10. Lorna a Ted – 14:00 a 20:30

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

Scéna mûstsk˘ch divadel praÏsk˘ch
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. 10. Lakomá Barka
– 17:00
3. 10. Návod na pﬁeÏití
– 10:00
6. 10. Rychlé ‰ípy 1
7. 10. Lakomá Barka
– 17:00
10. 10. Oddací list
11. 10. Návod na pﬁeÏití
12. 10. Rychlé ‰ípy 2
13. 10. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
16. 10. Návod na pﬁeÏití
19. 10. Oddací list
20. 10. Lakomá Barka
21. 10. 5 minut slávy
– 10:00 – 15:00

23. 10. MarvinÛv pokoj
– 11:00
23. 10. Ústa
Micka Jaggera
24. 10. MarvinÛv pokoj
– premiéra
25. 10. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
26. 10. Libertin
27. 10. MarvinÛv pokoj
30. 10. Nevyléãitelní
– host mdp
31. 10. Lakomá barka
– 10:00
Tﬁi sestry – host
mdp

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.
3., 4., 5. 10. SenAnderSen
6. 10. Feng-yun Song & Trio PUO – koncert
a kﬁest nového alba Wild Flowers ãínské zpûvaãky Feng-yın Song a tﬁí ãesk˘ch jazzmanÛ
7. 10. BrookÛv svût, Afrika a my – projekce filmÛ
– 15:00
8., 9., 10. 10. Sizwe Banzi je mrtev – premiéra
Reformátor svûtového divadla a jeden z nejinspirativnûj‰ích umûlcÛ 20. století Peter Brook pﬁiváÏí do Prahy své nejnovûj‰í pﬁedstavení.
11. 10. Divadlo Vizita – Údûl samcÛ
12. 10. Slet bubeníkÛ – 5. roãník festivalu
13., 14. 10. Radúza – koncert
19., 20., 21., 22. 10. Ráj srdce labyrint svûta
23. 10. Vladimír Morávek & Divadlo Husa na
provázku: Raskolnikov – Jeho zloãin a jeho trest
24. 10. Vladimír Morávek & Divadlo Husa na
provázku: KníÏe My‰kin je idiot
25. 10. Vladimír Morávek & Divadlo Husa na
provázku: Bûsi – Stavrogin je ìábel
26. 10. Vladimír Morávek & Divadlo Husa na
provázku: Bratﬁi Karamazovi Vzkﬁí‰ení
28. 10. Maratón Sto rokÛ kobry – 10:00
30. 10. SKUTR – 8 Polib prdel kosÛm
30. 10. SKUTR – 8 Polib prdel kosÛm

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

·vandovo divadlo na Smíchovû,
Praha 5, ·tefánikova 57
Informace a rezervace vstupenek:
www.studiodva.cz • www.svandovodivadlo.cz.
Pﬁedprodej v pokladnû ·vandova divadla, tel.
257 318 666, pokladna otevﬁena dennû 14–19 h. Pﬁedprodej také v síti Ticketpro.

VELK¯ SÁL ·VANDOVA DIVADLA

8.10. Madame Melville
13.10. Na konci duhy
28.10. Klára a Bára – zaãátek v 15:00 a 19:00
29.10. Otevﬁené manÏelství

STUDIO

12. 10. Îeny mezi nebem a zemí
22. 10. Podzimní sonáta – zaãátek v 19:30
28. 10. Îeny mezi nebem a zemí

Zaãátky pﬁedstavení ve ·vandovû divadle
v 19:00, 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.
ãinohra
2. 10. Monsieur Amédée aneb Ty vraÏdy uÏ staãí,
drahou‰ku!
13. 10. ·ofér sleãny Daisy
14. 10. Zkrocení – 16.00
16. 10. Oskar
21. 10. Monsieur Amédée aneb Ty vraÏdy uÏ staãí,
drahou‰ku! – 16:00
23. 10. Politické hara‰ení
30. 10. Milovat k smrti
dûtem
17. 10. Malování na tmu – 9:30

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

Pokladna v prÛchodu z Celetné do ·tupartské,
po – pá 10–19:30 h, so – ne 12:00–19:30 h,
v pﬁípadû pozdûj‰ích pﬁedstavení do jejich zaãátku,
rezervace: 222 326 843, 608 327 107,
rezervace@divadlovceletne.cz, www.divadlovceletne.cz.
Pﬁedprodej na ﬁíjen od 13. 9.

KA·PAR

2. 10. Bez kyslíku
– premiéra
3. 10. Garderobiér
7. 10. Richard III.
8. 10. Hamlet
9. 10. Rosencrantz
a Guildenstern
jsou mrtvi
11. 10. Mrzák
Inishmaansk˘
12. 10. Helverova noc
15. 10. Bez kyslíku
16. 10. Norway.today
17. 10. Hamlet
18. 10. Richard III.
19. 10. Rosencrantz
a Guildenstern
jsou mrtvi
20. 10. RÛÏe pro Algernon – 18:00
21. 10. Úãtování v domû
boÏím – 16:00
Helverova noc
– 20:30
22. 10. Bez kyslíku
23. 10. RÛÏe
pro Algernon
24. 10. Krysaﬁ
25. 10. Norway.today
26. 10. Mrzák
Inishmaansk˘
27. 10. Garderobiér
– Ka‰parÛv dárek
– 18:00

Krása a pÛvab
perverzit – 22:00
28. 10. Úãtování v domû
boÏím – 16:00
30. 10. Mrzák
Inishmaansk˘
31. 10. Norway.today

VESELÉ SKOKY

4. 10. Na hlavu!
5. 10. Ve stanici nelze
13. 10. Na hlavu!
29. 10. Ve stanici nelze

divadlo minor
Národní tﬁída 4, Praha 1, pokladna: 224 931 482
www.laterna.cz, info@laterna.cz
2., 3. 10., 1.11. Casanova
4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 10.
Kouzeln˘ cirkus
7., 14. 10. Kouzeln˘ cirkus – 17:00, 20:00
8. 10. Chongdong Theatre, Soul, Tradiãní korejské
divadlo – host
16., 17., 18., 19., 20. 10. Rendez-vous
21. 10. Rendez-vous 17:00, 20:00
23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 10. Graffiti
28. 10. Graffiti – 17:00, 20:00

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

CD 2002

6. 10. Tﬁi mu‰ket˘ﬁi
10. 10. Prokletí rodu
BaskervillÛ
14. 10. Lékaﬁem proti
své vÛli

SPOLEâNOST
DR. KRÁSY

22. 10. Pﬁítelkynû
osamûl˘ch srdcí
– 20:30

DIVADLO LÍ·E≈

22. 10. Sávitrí – 15:00

CIRKUS SACRA
29. 10. âamburína
– 15:00

Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, 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., 4. 10. 4TET – koncert
3., 24. 10. Bez pﬁedsudkÛ
5., 6., 12., 13. ,19., 20., 26., 27. 10. Tajemství
7., 14., 21., 28. 10. Tajemství – 14:00 a 19:00
9. 10. Natûraã
10. ,11. 10. Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství
15.,16. 10. Drahou‰kové
17. 10. Jako jedna rodina
22., 23. 10. Nahniliãko
25. 10. Baronky
FESTIVAL SLOVENSKÉ TVORBY LISTOPAD 2006:
1. 11. Don Quijote
2. 11. …na Va‰e hroby
3. 11. Vtedy na Jamajke
4. 11. âo zostalo z lásky
5. 11. Zlaté husle a sólisté Lúãnice

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

·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.
VELK¯ SÁL

4. 10. Sen noci svatojánské
5. 10. Br˘le Eltona Johna
6. 10. Suzanne Vega – koncert – 20:00
8. 10. Madame Melville – Studio DVA
10. 10. NeboÏtík Henry Moss
11. 10. Poruãík z Inishmoru
13. 10. Na konci duhy – Studio DVA
14. 10. ·kola pro Ïeny
P¤EHLÍDKA âESKÉ DIVADLO
15. 10. U koãiãí baÏiny – Moravské divadlo Olomouc
16. 10. Sen noci svatojánské
17. 10. Zuzana Lapãíková, Josef Feão a hosté
– âernobílá – koncert – 20:00
18. 10. Poruãík z Inishmoru
19. 10. NeboÏtík Henry Moss
20. 10. Îebrácká opera
21. 10. Br˘le Eltona Johna
22. 10. SCLAVI – Emigrantova píseÀ, kﬁest CD
– Farma v jeskyni – 20:30
23. 10. ·kola pro Ïeny – 15:00
24. 10. ·kola pro Ïeny
25. 10. Br˘le Eltona Johna
26. 10. Sen noci svatojánské
27. 10. Îebrácká opera
28. 10. Klára a Bára – Studio DVA – 15:00, 19:00
29. 10. Otevﬁené manÏelství – Studio DVA
30. 10. NeboÏtík Henry Moss

STUDIO

1. 10. Noc otevﬁen˘ch dveﬁí
2. 10. Îena z dﬁívûj‰ka
3. 10. Znalci
5. 10. Únos z komiksu
– kﬁest knihy ãasopisu Reflex
7. 10. Kláﬁiny vztahy
8. 10. Kráska a zvíﬁe – DDS – 15:00
9. 10. Tibet – Tajemství ãervené krabiãky
– Buchty a loutky
10. 10. Mobile horror
12. 10. Îeny mezi nebem a zemí – Studio DVA
14. 10. Îabák Valent˘n – Buchty a loutky – 15:00
Tibet – Tajemství ãervené krabiãky – Buchty
a loutky
15. 10. O zvûdavé Jitce, O prasátku Tondovi a O koÀovi Bûláskovi – DDS – premiéry – 15:00
16. 10. Pes Baskervillessk˘ – Buchty a loutky
17. 10. Znalci
18. 10. Otakar Motejl – Scénické rozhovory
19. 10. Mobile horror
20. 10. Sedum stateãn˘ch – Buchty a loutky
21. 10. Îena z dﬁívûj‰ka
22. 10. Opiãka Jenovéfa – Buchty a loutky – derniéra
– 15:00
Podzimní sonáta – Studio DVA – 19:30
23. 10. Kláﬁiny vztahy
24. 10. Dobr˘ veãer Quintet – koncert – 21:00
25. 10. Pﬁíbûh??? ãlovûka – Buchty a loutky – derniéra
26. 10. Urbild Remix – Buchty a loutky – derniéra
27. 10. Gilgame‰ – Buchty a loutky – derniéra
28. 10. Îeny mezi nebem a zemí – Studio DVA
29. 10. III. benefiãní koncert DDS – DDS – 17:00
30. 10. Mobile horror
31. 10. Îena z dﬁívûj‰ka
LITERÁRNÍ KAVÁRNA

kulturní programy 7

Dlouhá tﬁída 39, 110 00 Praha 1
Pokladna: po – pá 9:00–19:00,
221 778 629, www.divadlovdlouhe.cz
2. 10. Divoká kachna
3. 10. Molière
5. 10. Lháﬁ
6. 10. Soudné sestry
7. 10. Odkazy – folklorní
unie a soubor Gaudeamus – host
8. 10. Tanghost – Pos
Theatre Company,
Norsko – host
9. 10. Tanghost – Pos
Theatre Company,
Norsko – host
10. 10. Jak jsem se ztratil
aneb Malá vánoãní povídka
12. 10. Bûsi
13. 10. Ma‰karáda ãili
Fantom opery
14. 10. Ma‰karáda ãili
Fantom opery
16. 10. Krajina
s televízormi –
Scénické ãtení
17. 10. Epochální v˘let
pana Brouãka
do XV. století
18. 10. Molière
19. 10. Goldbergovské
variace
20. 10. Kabaret
Prévert-Bulis
21. 10. My‰ka z bﬁí‰ka
– 15:00
21. 10. Veselá ãekárna
23. 10. Dámská ‰atna
– host

24. 10. Je‰tû Ïiju
s vû‰ákem, ãepicí
a plácaãkou
25. 10. Soudné sestry
26. 10. ¤eknûte to m˘mu
psovi – host
27. 10. Lháﬁ
28. 10. Kabaret
Vian - Cami
30. 10. Divoká kachna
31. 10. Ma‰karáda ãili
Fantom opery
DOPOLEDNÍ
P¤EDSTAVENÍ
PRO ·KOLY
4. 10. Kdyby prase mûlo
kﬁídla – 10:00
11. 10. Jak jsem se ztratil
aneb Malá
vánoãní povídka
– 10:00
17. 10. Epochální v˘let
pana Brouãka
do XV. století
– 10:00
20. 10. Komedie
s ãertem aneb
Doktora Fausta
do pekla vzetí
– 10:00
23. 10. My‰ka z bﬁí‰ka
– 10:00
24. 10. Tatínek není
k zahození – 9:00
Divadelní spolek
Lokvar

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

LYRA PRAGENSIS
Divadlo INSPIRACE, Scénick˘ ateliér
HAMU-Lichten‰tejnsk˘ palác, Malostranské nám. 13,
Praha 1. Pﬁedprodej vstupenek: ACADEMIA, Národní 7,
Praha 1, 224 240 547, po-pá 9:00–19:00, so 10:00–18:00.
Prodejna VIA MUSICA, Lichten‰tejnsk˘ palác,
Malostranské nám. 13, Praha 1, 257 535 568,
dennû 10:30-12:30 a 13:00-19:30 a hodinu pﬁed 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. 10. Drah˘ Diego – Po Fridû Kahlo pﬁichází na jevi‰tû Lyry Pragensis opût jedna z osudov˘ch Ïen
mexického malíﬁe Diega Rivery!
4. 10. Hosté Ivany Tetourové – Benjamin Kuras
12. 10. ·imon – Jedineãná herecká pﬁíleÏitost pro
R. Pellara v pﬁíbûhu restaurátora nábytku ·imona.
17. 10. Frida K. – Po slavném filmu se S. Hayek se
mÛÏete s Fridou Kahlo setkat na ãeském jevi‰ti.
18. 10. JeÏkovy VWoãi – Poﬁad Jana Matûje Raka,
kter˘ hraje JeÏkovy písniãky a vypravuje málo známé
okolnosti a pﬁíbûhy ze skladatelova Ïivota.
24. 10. Vivat Carolus Quartus – Koncertní hold
Otci vlasti, ãeskému králi a ﬁímskému císaﬁi Karlu IV.
31. 10. Krása Z Moulin Rouge – Jan Potmû‰il
v hlavní roli smutného i veselého pﬁíbûhu z konce Ïivota francouzského malíﬁe 19. století Henri Toulouse-Lautreca.

Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, 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.
2. 10. MRCHY – evropská premiéra
Brutální krimikomedie o vûrnosti, zbabûlosti, pﬁátelství, penûzích a sexu! Hrají: D. Bláhová, D. Batulková, N. Diví‰ková a L. Skopalová
3. 10. MRCHY
5. 10. RÛÏov˘ ‰ampaÀsk˘ – G. Mclntyre, Hrají:
M. Issová, A. Kaãerová, M. Randová a dal‰í
6. 10. Labutí koktail 2+1 Folkov˘ koncert Z. Homolovej S. Smetanu + M. Îeleznaka
11. 10. RÛÏov˘ ‰ampaÀsk˘ – G. Mclntyre, Hrají:
M. Issová, A. Kaãerová, M. Randová a dal‰í
12. 10. Rusk˘ salon – I. Burceva, J. Klapka zpûv,
N. Schoner piáno, A. Schonert housle
16 . 10. Shirley Valentine – W. Russell, Blázniv˘
v˘let do krajiny za stûnou! – One woman show pro
Z. Kronerovou / SK
18. 10. MRCHY
23. 10. Monology vagíny – E. Ensler, Hrají: D. Blahová, A. Polívková, M. Sajlerová
26. 10. Lidsk˘ hlas – J. Cocteau, Hraje: Z. BydÏovská
V˘stavy:
13. 10. Kovaãická insita
16. 10. – 16. 11. Romové, národ bez hranic Fotografie J. Balvína

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

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

Vodiãkova 6, Praha 1
222 231 351, fax: 222 232 530
pokladna@minor.cz, www.minor.cz
Pokladna: po – pá 10:00–13:30 a 14:30–20 hod.,
so – ne 11:00–18:00 hod.
4. 10. Lelek se nelekne – premiéra – Malá scéna
5. 10. Bruncvík a lev – Malá scéna
6. 10. Snûhurka
7. 10. Karkulka a ãerven˘ balónek – 15:00
8. 10. Vinnetou – 15:00
10.10. Café Minor – 19:30 – Malá scéna
12.10. Ostrov pokladÛ
13.10. Ostrov pokladÛ
14.10. Ostrov pokladÛ – 15:00
15.10. Karkulka a ãerven˘ balónek – 15:00
19.10. Snûhurka
20.10. Snûhurka
21.10. âtyﬁlístek! – 15:00
O Malence – 15:00 – Malá scéna – 15:00
22.10. Lovci mamutÛ – 15:00
Vícezrnn˘ koláãek ‰tûstí – premiéra – 19:30
– Malá scéna
25.10. Orient-expres – DAMU – 19:30 – Malá scéna
26.10. Klapzubova jedenáctka
Orient-expres – DAMU – 19:30 – Malá scéna
27.10. Klapzubova jedenáctka
Orient-expres – DAMU – 19:30 – Malá scéna
28.10. Kabaret Tlukot a bubnování – 15:00
29.10. Vinnetou – 15:00
31.10. Vícezrnn˘ koláãek ‰tûstí – 19:30 – Malá scéna

Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

20. 10. Lazebník
3. 10. Rigoletto
sevillsk˘
5. 10. La traviata
21. 10. La traviata
– premiéra
22. 10. Aida
6. 10. Tosca
7. 10. Sicilské ne‰pory 23. 10. Labutí jezero
(balet)
8. 10. La traviata
24. 10. Lazebník
10. 10. La traviata
sevillsk˘
11. 10. Má vlast (balet)
12. 10. Má vlast (balet) 25. 10. Aida
26. 10. Madama
– 11:00
Butterfly
13. 10. Sen noci
27. 10. La traviata
svatojánské
(balet) – 20:00 28. 10. Rusalka
14. 10. Popelka (balet) 29. 10. Nabucco
30. 10. Labutí jezero
15. 10. Labutí jezero
(balet)
(balet)
31. 10. Popelka (balet)
16. 10. Dáma
1. 11. Lazebník sevillsk˘
s kaméliemi
2. 11. La traviata
(balet)
3. 11. Tosca
17. 10. Rigoletto
4. 11. Rusalka
18. 10. Madama
– 14:00 a 19:00
Butterfly
5. 11. Nabucco – 16:00
19. 10. Nabucco
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, 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.

Pﬁedstavení zaãínají v 18:00, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1,
Praha 1 – Staré Město

Divadlo tel./fax 224 828 081,
pokladna: po – pá 14–20 hod., tel. 224 828 082.
vstupenky@divadloungelt.cz
2. 10. ·est taneãních
hodin v ‰esti
t˘dnech
3. 10. Na ocet
4. 10. ·est taneãních
hodin v ‰esti
t˘dnech
5. 10. Hra o manÏelství
10. 10. TrÛn
milosrdenství
12. 10. Mathilda
16. 10. Mathilda
17. 10. ·est taneãních
hodin v ‰esti
t˘dnech
18. 10. Picasso

19. 10. Na ocet
20. 10. Picasso
21. 10. Picasso
22. 10. Smlouva
23. 10. Perla
Hollywoodu a já
24. 10. Láska
a porozumûní
25. 10. Vítej, lásko
26. 10. Play Strindberg
27. 10. Casanova
28. 10. ¤idiã paní Daisy
29. 10. Sylvie
30. 10. Perla
Hollywoodu a já
31. 10. Zastavte se u nás…

Pﬁedstavení zaãínají v 19:55, 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.
2. 10. Vzpomínka na Jaroslava JeÏka
3. 10. Pension Rosamunda
4. 10. Suknû smutnou jehlou spíchnutá
6. 10. Suknû smutnou jehlou spíchnutá
7. 10. Îivot je náhoda v obno‰en˘ vestû
9. 10. V‰echnopárty
10. 10. Îivot je náhoda v obno‰en˘ vestû
12. 10. A co kdyÏ ne? – premiéra
13. 10. Patero dÛvodÛ pro voo doo
14. 10. ...nikoho nezabije – 16:00
16. 10. V‰echnopárty
18. 10. V‰echnopárty
19. 10. Jako kdyÏ tiskne
22. 10. Z. Stirská & Gospel Time party
23. 10. Vãera nedûle byla...
24. 10. V‰echnopárty
25. 10. Sex + sex = 12
26. 10. A já sám vÏdycky sám – premiéra
27. 10. Suknû smutnou jehlou spíchnutá
28. 10. Koncert s r.o.
30. 10. V‰echnopárty
31. 10. NE¤EÎ a Marie Rottrová

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

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) – v 15:00
8. 10. Tﬁi veselá prasátka
14. 10. Stra‰idla v âechách
15. 10. O chaloupce z perníku
21. 10. My‰áci jsou ro‰Èáci!
22. 10. Stvoﬁení svûta
28. 10. Kominíkovo ‰tûstí
29. 10. O Rusalce

Divadlo U HasiãÛ (Praha 2, ¤ímská 45) – 9:30
11. 10. Tﬁi veselá prasátka

Divadelní studio Divadla Minaret – kurzy herecké
v˘chovy (vedené herci Divadla Minaret). Lekce se
konají kaÏdé pondûlí v 15.30 h. v Gymnáziu Nad ·tolou (Praha 7, Nad ·tolou 1, uã. 008). BliÏ‰í informace na tel. 235 355 500.

10/06
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. 10. Pod modr˘m
nebem
3. 10. Záplavy
5. 10. Gazdina roba
7. 10. Str˘ãek VáÀa
8. 10. Îebrácká opera
– Divadlo Na tahu
9. 10. PUSH UP 1-3
10. 10. Etty Hillesum
11. 10. Pan Kolpert
12. 10. Záplavy
13. 10. Z cizoty
14. 10. Pod modr˘m
nebem
16. 10. Gazdina roba
17. 10. Pan Kolpert
19. 10. PUSH UP 1-3
20. 10. Etty Hillesum

21. 10. Str˘ãek VáÀa
22. 10. Poslední
pomazánka
23. 10. Platonov
je darebák!
24. 10. Záplavy
25. 10. Z cizoty
26. 10. Troilus a Kressida
– 11:00
27. 10. Troilus a Kressida
29. 10. Perfect Days
– tlumoãeno
doznakového
jazyka
30. 10. Platonov
je darebák!
31. 10. Troilus a Kressida

www.opera.cz

Pokladna: tel. 224 227 266

2. 10. Blboun
3. 10. Divotvorn˘ hrnec
4. 10. Hledá se muÏ. zn: Bohat˘!
5. 10. A je to v pytli!
6. 10. Habaìúra
7. 10. Hledá se muÏ. zn: Bohat˘! – 15:00, 19:30
8. 10. Spirituál kvintet - host
9. 10. A je to v pytli!
10. 10. Kouzlo domova
11. 10. Malované na skle
12. 10. Poprask na lagunû
13. 10. Poprask na lagunû – 10:00
Jacobowski a plukovník
14. 10. Hledá se muÏ. zn: Bohat˘! – 15:00
15. 10. Divotvorn˘ hrnec – 15:00
16. 10. Balada pro banditu
17. 10. Balada pro banditu – 10:00
Podivná paní S.
18. 10. Paní S. v rozpacích
19. 10. Kouzlo domova
20. 10. Funny Girl
21. 10. A je to v pytli! – 15:00, 19:30
23. 10. Habaìúra
24. 10. Blboun
25. 10. Julie, ty jsi kouzelná!
26. 10. Jacobowski a plukovník
27. 10. ·umaﬁ na stﬁe‰e – veﬁ. generálka – 10:30
Malované na skle
28. 10. ·umaﬁ na stﬁe‰e – obnovená premiéra
30. 10. ·umaﬁ na stﬁe‰e
31. 10. Kouzlo domova
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

KOMORNÍ FIDLOVAâKA – Boleslavova 13,
Praha 4, 140 00. Informace a hromadné objednávky:
obchodní odd. tel./fax: 261 215 721, tel.: 241 409 346,
e-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz,
http//www.fidlovacka.cz
4. 10. Horoskop pro Rudolfa II.
5. 10. Mot˘li
6. 10. MÛj bajeãn˘ rozvod
8. 10. Horoskop pro Rudolfa II. – 15:00
9. 10. Horoskop pro Rudolfa II. – 10:00
Mistrovská lekce
11. 10. MÛj bajeãn˘ rozvod
13. 10. Miluju tû, ale…
14. 10. Obchodník s de‰tûm
16. 10. Obchodník s de‰tûm – 10:00
20. 10. MÛj bajeãn˘ rozvod
21. 10. Mistrovská lekce – 15:00
23. 10. Mistrovská lekce
24. 10. Miluju tû, ale…
25. 10. Miluju tû, ale…
31. 10. Mot˘li
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Ve Smeãkách 26, Praha 1,
pokladna: 296 222 123.
On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz
2. 10. Deskov˘ statek
3. 10. Dámsk˘ krejãí
6. 10. Dámsk˘ krejãí
7. 10. Portugálie
9. 10. âk uvádí:
Spolek ztracená
existence /
Alexandr Guha
12. 10. Rodinná slavnost
13. 10. Sex noci
svatojánské
14. 10. Koza aneb
Kdo je Sylvie
– není vhodné
pro dûti
15. 10. Koza aneb
Kdo je Sylvie
– není vhodné
pro dûti

16. 10. Impresário
ze Smyrny
17. 10. Pan Pol‰táﬁ
– není vhodné
pro dûti
18. 10. Nebezpeãné
vztahy
19. 10. Impresário
ze Smyrny
21. 10. Osiﬁel˘ západ
26. 10. Americk˘ bizon
– premiéra
27. 10. Pan Pol‰táﬁ
– není vhodné
pro dûti
28. 10. Americk˘ bizon
30. 10. Sexuální perverze v Chicagu
31. 10. Americk˘ bizon

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

Besední 3, Praha 1
www.napradle.cz
Rezervace vstupenek
257 320 421
pokladna@napradle.cz
2. 10. …i mot˘li
jsou volní
3. 10. Elling
a Kjell Bjarne
4. 10. Dva na
houpaãcce
9. 10. Kdopak
by se bál?
10. 10. Na hlavu!
11. 10. Osamûlí
písniãkáﬁi
12. 10. Obchodník
s de‰tûm
13. 10. Z úloÏného
prostoru II
15. 10. Îensk˘ boj
16. 10. Bílé noci

17. 10. Stalo se v zoo
18. 10. Probouzení
19. 10. …i mot˘li
jsou volní
20. 10. Idiot
23. 10. Bílé noci
24. 10. Dva
na houpaãcce
25. 10. Osamûlí
písniãkáﬁi
26. 10. Obchodník
s de‰tûm
28. 10. Velk˘ ﬁíjen
– 16:00
Fucking story
– 18:00
30. 10. Medvûd a V˘roãí
– premiéra!

5. 10. Lingvistické pohádky – Petr Nikl – 17:30

21. 10. Kosmická snídanû aneb Nebﬁensk˘ – premiéra
22. 10. Huis Clos (S vylouãením veﬁejnosti)
24. 10. Kosmická snídanû aneb Nebﬁensk˘ – premiéra
25. 10. Faust
26. 10. Golem
26. 10. Faust – V Auerbachovû sklepû
29. 10. Anifest pro dûti – pohádkové odpol. – 14:30
30. 10. Perfekt Blue – japonské animé – kino
31. 10. Bílá vrána

ELIADOVA KNIHOVNA – STUDIO DAMÚZA
18. 10. Do prk˘nka – Divad˘lna Krvik totr – 20:00
19. 10. Holky Elky – Letí – 21:00
22. 10. Aj, já koza – VO· herecká – pohádka – 15:00
28. 10. Dva bratﬁi – Letí – 20:00

GALERIE:
Petra Valouchová: Malby (od 1. 10. do 14. 11.)
– krajinomalby a abstraktní ãi fantaskní motivy.
10. Sen, skuteãno... 10. Vokální quintet „Maleedivy“
(www.maleedivy.com), vás pﬁíjemnû naladí bûhem
vernisáÏe dne 27.10. od 18.00 hodin.

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

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

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

Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.
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Tﬁikrát z nabídky zahraniãních institutÛ
Goethe-Institut v Praze, Rakouské kulturní fórum a ‰v˘carské velvyslanectví ve
spolupráci s kinem Aero a Svûtozor uvádûjí Festival nûmecky mluven˘ch filmÛ.
Kdy: 4. – 8. ﬁíjna.
Kde: kino Aero, Biskupcova 31, Praha 3;
kino Svûtozor, Vodiãkova 41, Praha 1
Na zaãátek ﬁíjna pﬁipravují tyto tﬁi instituce
praÏsk˘ festival souãasn˘ch nûmecky mluven˘ch filmÛ „Der Film“. Ve dnech 4. aÏ 8.
ﬁíjna se v praÏsk˘ch kinech Aero a Svûtozor
pﬁedstaví pﬁibliÏnû 15 celoveãerních filmÛ
z produkce sousedního Nûmecka, Rakouska a ·v˘carska. Program doplní i ﬁada dokumentárních snímkÛ z produkce v‰ech tﬁí zemí. Chybût nebude ani doprovodn˘ program
zamûﬁen˘ na nûmeckou hudbu, organizovan˘ ve spolupráci s festivalem STIMUL
a praÏsk˘m Cross Clubem.
Festival, kter˘ by se mûl do budoucna stát
pevnou souãástí praÏského kulturního Ïivota,
zahájí v úter˘ 4. ﬁíjna pﬁedpremiéra nejúspû‰-

nûj‰ího nûmeckého snímku tohoto roku Îivoty
tûch druh˘ch (Das Leben der Anderen, reÏie
Florian Henckel-Donnersmarck). Pﬁíbûh z dob,
kdy b˘valé v˘chodní Nûmecko paralyzoval
strach z tajné policie Stasi, posbíral nûkolik filmov˘ch ocenûní, mimo jiné byl vyhlá‰en nejlep‰ím nûmeck˘m filmem leto‰ního roku.
Organizátoﬁi chtûjí touto pﬁehlídkou upozornit
na skuteãnost, Ïe se filmová tvorba na‰ich
sousedÛ v klasické kinodistribuci prakticky
neobjevuje. „Spojovat si nûmeckou nebo rakouskou kinematografii jen se seriálovou
tvorbou, která je k vidûní v televizi, by byla
chyba,“ ﬁíká koordinátor festivalu Jiﬁí ·ebesta. „Za na‰imi hranicemi totiÏ vznikají kvalitní
filmy, které si zaslouÏí na‰i pozornost,“ dodává dramaturg festivalu Radim Habartík.
Ojedinûl˘m poãinem bude uvedení nûmého
filmu Záhady lidské du‰e (Geheimnisse einer
Seele, reÏie: Georg Wilhelm Pabst) z roku
1926, jehoÏ projekce v kinû Aero bude opatﬁena Ïiv˘m hudebním doprovodem, speciálnû
zkomponovan˘m právû pro tuto pﬁíleÏitost.

PLACENÁ INZERCE

Instituto
Cervantes Praga
·panûlsk˘ kulturní Institut Cervantes
oslavil v záﬁí rok svého pÛsobení v Praze. I na tento podzim pﬁipravil ﬁadu nejrÛznûji zamûﬁen˘ch kulturních akcí. Od
filmov˘ch projekcí pﬁes v˘stavy pﬁedních ‰panûlsk˘ch umûlcÛ, literární besedy s úãastí souãasn˘ch ‰panûlsk˘ch
spisovatelÛ aÏ po pﬁedná‰ky k v˘roãím
‰panûlské historie. V rámci speciálních
projektÛ poﬁádan˘ch ve spolupráci
s ãesk˘mi institucemi uvede ‰panûlskou filmovou tvorbu a souãasn˘ tanec.
JiÏ letos na jaﬁe uvedl institut cyklus literárních setkání se souãasn˘mi ‰panûlsk˘mi
spisovatelkami. Od 18. ﬁíjna na nûj volnû naváÏe dal‰í pravidelné setkávání se souãasnou literaturou, cyklus nazvan˘ Fiktivní svûty, literární realita. Pozvání do Prahy pﬁijali
autoﬁi Marta Sanz, Enrique Vila-Matas a Ignacio Martínez de Pisón. Besedy probûhnou
vÏdy v polovinû mûsíce, budou uvádûny
ãesk˘mi hispanisty a besedû budou pﬁedcházet scénická ãtení jednotliv˘ch autorÛ.
Dal‰í ãást kulturního programu tvoﬁí v˘stavy.
Od 3. ﬁíjna bude moÏné shlédnout v˘stavu
V rytmu ãasu. Jde o sérii autoportrétÛ ‰panûlské umûlkynû Ester Ferrer. Dal‰ím umûl-

cem, jehoÏ dílo bude moÏné vidût od 5. prosince, je Eduardo Arroyo. V˘stava, nazvaná
Pﬁíkladné portréty, je v˘bûrem 55 portrétÛ
spisovatelÛ ‰panûlsk˘ch malíﬁÛ a spisovatelÛ. Arroyovi se daﬁí vystihnout osobnost spisovatele a dosahuje toho, Ïe malba a kresba nab˘vají stejné síly jako psané slovo.
Prostor dostane také ‰panûlsk˘ film, cyklus
nazvan˘ Nejnovûj‰í ‰panûlská filmová tvorba. Cílem uvedení filmového cyklu je pﬁedstavit ãesk˘m divákÛm nûkolik celoveãerních snímkÛ, které unikají komerãním kinÛm,
a které se promítají na festivalech. Cyklus
sází na souãasné, nové filmy, které experimentují jak formou, tak obsahem. Filmy budou promítány kaÏd˘ t˘den od 19. ﬁíjna do 7.
prosince.

Legrace s Freudem
Rakouské kulturní fórum v Praze pﬁipravilo novou v˘stavu Legrace s Freudem,
která patﬁí do celé ﬁady akcí váÏících se
v leto‰ním roce k v˘roãí 150 let od narození psychoanalytika Sigmunda Freuda.
Pﬁedná‰kov˘ sál Rakouského kulturního fóra
v Praze je aÏ do 27. ﬁíjna místem prezentace
karikatur Vladimíra Jiránka spojen˘ch s osobou zakladatele psychoanal˘zy.
Proslul˘ ãesk˘ karikaturista je znám pﬁedev‰ím sv˘mi kresbami v deníku Lidové noviny
a dﬁíve i v MF DNES. JiÏ mnoho let se nechává ke sv˘m karikaturám inspirovat právû
Sigmundem Freudem a psychoanal˘zou.
Spolu se zahájením v˘stavy v záﬁí byla také
slavnostnû uvedena nová kniha V. Jiránka
s pﬁiléhav˘m názvem KníÏka pro blázny. Maf

3. roãník mezinárodního festivalu hudebních filmÛ

Music on Film – Film on Music (MOFFOM)
Praha 18. – 22. ﬁíjna 2006. Kina Lucerna, Svûtozor, Ponrepo, Evald, Mûstská knihovna v Praze, Francouzsk˘ institut, ·panûlská synagoga.
Festival Music on Film
– Film on Music (MOFFOM) probûhne v Praze od 18. do 22. ﬁíjna
a nabídne pût dnÛ
pln˘ch premiér unikátních hudebních filmÛ,
dokumentÛ a videoklipÛ, koncertÛ, projekcí
filmÛ s Ïiv˘m hudebním doprovodem, party a diskusí se zahraniãními reÏiséry.
Hlavním objektem zájmu zvolili letos organizátoﬁi Jihoafrickou republiku. Jeden den bude vûnován
koncertÛm jihoafrick˘ch muzikantÛ, kteﬁí se pﬁedstaví spoleãnû s Jiﬁím Pavlicou
a Hradi‰Èanem. Celkov˘ poãet filmÛ
pﬁesáhne 120, v‰echny s ãesk˘mi titulky.
Hlavním lákadlem festivalu bude v rámci
Roku s Ïidovskou kulturou projekce nû-

mého nûmeckého filmu „Golem“ s Ïivou
hudbou, kterou sloÏil
kanadsk˘ hip hopov˘
mág Socalled a kde
kromû nûj zahrají Ïidov‰tí a rom‰tí muzikanti.
V rámci festivalu probûhne také svûtová
premiéra oficiálního
dokumentu o kapele
Plastic People of the
Universe s mnoha unikátními a dosud nezveﬁejnûn˘mi zábûry. Kﬁest
DVD bude spojen
s koncertem této legendy ãeského undergroundu.
KaÏd˘ veãer budou následovat v kinû Lucerna po projekcích Ïivé koncerty. Novinkou je také divácká cena, která bude udûlována filmÛm v hlavní sekci.Více info na:
www.moffom.org.

Co se dûje ve vesmíru?
S nadcházejícím podzimem zaãneme ve volném ãase opût více vyhledávat rÛzné poﬁady tzv. pod stﬁechou. Existuje v‰ak v Praze nûkolik míst, kde jsme zároveÀ schovaní
pﬁed nepﬁíznûmi poãasí a zároveÀ mÛÏeme mít hvûzdy nad hlavou. Je to napﬁíklad ·tefánikova hvûzdárna na Petﬁínû nebo také Planetárium Praha. Obû instituce (pod jedním
vedením) vám nabízejí mnoÏství zajímav˘ch námûtÛ, jak se více dozvûdût o vesmíru ãi
na‰í planetû.

ODSTRAÒOVÁNÍ GRAFFITI A ANTIGRAFFITI NÁTÌRY
více systémù, 5 let záruka, 1 rok odstraòování graffiti zdarma

MYTÍ FASÁD A ÈIŠTÌNÍ VŠECH TYPÙ POVRCHÙ

dále: památky, reklamy, schody, podlahy, odstraòování nátìrù, tryskání

OPRAVY, ZATEPLOVÁNÍ A NÁTÌRY FASÁD
u vlhkých fasád stavba vìtraných pøedsazených soklù
AXIOM REAL, spol. s r.o.

ARS

Kolovratská 110/4
100 00 Praha 10
tel: 274811433

WWW.ARS.CZ

ZDARMA VZOREK A CENOVÁ NABÍDKA
■ ■ ■

¤ÍJEN S DVDpÛjãovnou

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

■ ■ ■

Novinky na DVD: Doblba, Gej‰a, Hostel, Libertin,
Hooligans, Prime, Lemra líná, Tygr a sníh,
Zkrocená hora, Úãastníci zájezdu.

HEREC ¤ÍJNA se poprvé objevil pﬁed kamerou v roce 1984 ve filmu Noãní mÛra v Elm Street. Jak se jmenuje?
Odpovûdi doruãte do 15. 10. 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. 9/06: Herec záﬁí – Nicolas Cage.
Vylosovaní v˘herci: Stanislav Chrtek, 407 79 Mikulá‰ovice 946,
Slavomír Gavenda, Vánková 795, Praha 8, Lucie Prexlerová, Ondﬁíãkova 33, Praha 3. Z leto‰ních odpovûdí vylosujeme v˘herce
„Zlaté karty“ (v˘pÛjãky DVD v hodnotû cca 3000 Kã zdarma).

SLEVOV¯
KUPON
¤ÍJEN
2006:

SLEVOV¯ KUPON ¤ÍJEN 2006:
DVD±R VERBATIM 16x speed (balení 25ks) 7,90 Kã/ks
Cena platí pouze s tímto kuponem v říjnu 2006 do vyprodání
zásob (nad 100 ks dohodněte termín odběru na tel.: 774 843 361)

www.videohavir.cz
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·tefánikova hvûzdárna

Planetárium v praÏské Stromovce

napﬁíklad vÏdy o víkendu od 14.30 nabízí
poﬁady pro dûti (Povídání o Mûsíãku, Do nitra vesmíru), oba víkendové dny pak od
17 hodin poﬁad Prahou astronomickou pro
dospûlé.
Ve stﬁedu 25. ﬁíjna od 18.30 pak Mgr. Pavel
Najser pﬁedná‰í u pﬁíleÏitosti 225. v˘roãí objevu Uranu a 160. v˘roãí objevu Neptunu.
Pﬁedná‰ka má název Historie témûﬁ detektivní. Pro Ïáky základních ‰kol zajímající se
hloubûji o astronomii poﬁádá ·tefánikova
hvûzdárna kaÏdoroãnû astronomick˘ krouÏek. Je dvoulet˘ a je urãen ÏákÛm od ‰esté
do osmé tﬁídy. Hvûzdárna disponuje téÏ knihovnou pﬁístupnou veﬁejnosti, která má více
neÏ deset tisíc svazkÛ.

má jako kaÏdoroãnû také pﬁipraveny sobotní
a nedûlní poﬁady pro dûti (AneÏka a nebe‰Èánek – vÏdy od 10 hodin). Pro nej‰ir‰í veﬁejnost
jsou pﬁipraveny zajímavé cestovatelské poﬁady (vÏdy v pondûlí od 18 hodin) a série programÛ o vesmíru. Pﬁehled besed i zmínûn˘ch
programÛ najdete na www.planetarium.cz.
Dne 14. ﬁíjna v Planetáriu Praha také zaãíná
atraktivní program SOBOTA S ROBOTY.
Pﬁi pﬁíleÏitosti závodu MINI GRAND CHALLENGE (více na www.robotika.cz) pﬁipravilo
Planetárium Praha doprovodn˘ program, jehoÏ souãástí bude mimo jiné i série pﬁedná‰ek na téma robotick˘ v˘zkum vesmíru, dále
v˘stava Autonomní roboti (6. 10.– 3. 11.)
a blok pﬁedná‰ek odborníkÛ na robotiku. Maf

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 ◆
LETEM V¯TVARN¯M SVùTEM
DÛm U Kamenného zvonu otevírá
18. 10. první obsáhlou soubornou
v˘stavu díla Rudolfa Kremliãky od jeho ran˘ch Ïánrov˘ch v˘jevÛ pﬁes proslulé toalety
vrcholného období dvacát˘ch let aÏ po Ïhavû
smyslné akty pﬁed tragick˘m závûrem Ïivota.
V NM projekt Lovci mamutÛ (od 11. 10.) doplní v˘stava Cesty ãesk˘ch spisovatelÛ do
pravûku, Náprstkovo muzeum zahajuje fotografickou v˘stavu E. S. Vráz v âínû (11. 10.)
a Tradiãní ﬁemesla Maghrebu (26. 10.), Lobkovick˘ palác Valonskou keramiku (27. 10.).
NG instaluje na zámku Zbraslav Kavkazské
koberce (od 22. 10.), v klá‰teﬁe sv. Jiﬁí nabízí
doãasnû nûkterá zﬁídka vystavovaná díla
z depozitáﬁÛ, mezi nimi Davida s hlavou Goliá‰ovou od M. L. Willmanna. Galerie U Betlémské kaple po tvorbû Kamila Lhotáka (do
22. 10.) vystavuje v˘tvarná díla, která se budou draÏit na aukci v Paláci Îofín 29. 10.
NA HRADù…
Císaﬁská konírna pﬁedstaví od
20. 10. neprávem opomíjenou osobnost z pﬁedûlu raného a vrcholného baroka.
Autorem vystaven˘ch obrazÛ z ãesk˘ch sbírek, kreseb, grafick˘ch listÛ a kniÏních tiskÛ je
Jan Jiﬁí Heinsch. Dal‰í v˘stavou cyklu Restaurované památky jsou Parléﬁovské nápisové desky v místnosti Zemsk˘ch desek. Hudba
PH pokraãuje 13. 10. v˘bûrem z RÛÏencov˘ch sonát H. I. F. Bibera v pﬁednesu Gabriely Demeterové (housle) a Gierde-Luk‰aité
Mrázkové (cembalo). V Jazzu na Hradû vystoupí 31. 10. fusion-jazzov˘ soubor z Ostravy TUTU Borise Urbánka. Na programu pﬁedná‰ek k Pﬁíbûhu PH jsou hroby HabsburkÛ
(5. 10.), architekti Hans Tirol a Bonifác Wohlmut (19. 10.), vláda Zimního krále (31. 10.)
…I V PODHRADÍ
V Galerii Miro mezi 119 exponáty
souboru imaginativního a fantaskního umûní 20. století naleznete jména jako
Dalí, Dubuffet, Hundertwasser, Picasso…
(od 13. 10.). Vzpomínková v˘stava v Památníku národního písemnictví nese název podle díla Julia Zeyera Tﬁi legendy o krucifixu,
v nûmÏ básník symbolicky zachytil osud ãeského a slovenského národa (od 6. 10.). Dal‰í poﬁady pﬁipomínají 105. v˘roãí narození Franti‰ka Halase (19. 10.), nedoÏité
80. narozeniny Vlastimila Fi‰ara (29. 10.)
a 150. v˘roãí úmrtí K. H. Borovského (31. 10.).
Galerie Rudolfinum pﬁedstavuje souãasnou
ãeskou malbu ze sbírky Richarda Adama (od
5. 10.). V Galerii Hollar bude s náv‰tûvníky
besedovat Karel Vysu‰il 11. 10., o t˘den pozdûji zde zaãíná v˘stava americké grafiky
nazvaná New York - Praha.
PRACOVNÍ NÁSTROJ dirigenta?
Netradiãní téma má v˘stava ve
foyeru balkonu Rudolfina, kde si náv‰tûvníci koncertÛ mohou do 29. 10. prohlédnout variace na pﬁedmût, u nûhoÏ by
málokdo pﬁedpokládal zmûnu vzhledu. Taktovky neuvûﬁiteln˘ch, bizarních tvarÛ vytvoﬁilo na 40 návrháﬁÛ z podnûtu Vysoké ‰koly
umûní a designu ve ‰v˘carském Lausanne.
VELKÉ ORCHESTRY
V RUDOLFINU
âF uvede Strausse, Mozarta, Liszta
a Ravela s klavíristou a dirigentem Z. Kocsisem (5., 6. 10.), Kabeláãe a Mahlera se sopranistkou M. Kaune a dirigentem Z. Mácalem (12., 13. 10.)., kter˘ ﬁídí rovnûÏ koncert
cyklu Odpoledne v Rudolfinu s hudbou Dvoﬁáka a Beethovena (14. 10.). Elijahu Inbal diriguje Varhanní koncert ã. 2 J. Temla s interpretem Ale‰em Bártou a ·ostakoviãovu Symfonii
ã. 8 C moll (19., 20. 10.). V Mozartovû Houslovém koncertu ã. 5 A dur vystoupí Shizuka
Ishikawa pod taktovkou H. Wolffa, dále zazní
Kodály, Wagner a Stravinskij (26., 27. 10.),
SOâR pﬁednese suitu G. Fauré, LisztÛv Klavírní koncert ã. 2 A dur se sólistou J. Vakarelisem a Mendelssohnovu „Skotskou“ symfonii
(2. 10., dir. M. H. Silva), dále RachmaninÛv
Klavírní koncert ã. 1 fis moll se sólistou H. Leclerem a Symfonii ã. 5 B dur S. Prokofjeva
(23. 10., dir. N. Tsouchlos).
ZPÍVAJÍCÍ CHLAPCI
Se zaãátkem leto‰ního roku zahájila
v˘uku nová soukromá ZU· Boni
pueri v Hradci Králové. Chlapeck˘ sbor svûtové úrovnû, reprezentující âR na svûtov˘ch
pódiích, tak získává zázemí pro svÛj dal‰í
rÛst. ·kola o kapacitû 210 ÏákÛ je sv˘m zamûﬁením jediná v âR.
GHMP
Na Loretánském námûstí se 19. 10.
koná pﬁedná‰ka o instalaci a osudu
sochy prezidenta Bene‰e, kterou pﬁevezme
GHMP do své správy. Se zaãátkem záﬁí zahájil svou ãinnost Klub pﬁátel GHMP. Sv˘m
ãlenÛm nabízí v˘hodné podmínky pﬁi úãasti
na v‰ech akcích, mezi nûÏ patﬁí komentované prohlídky, zájezdy, pﬁedná‰ky, setkání
s umûlci, tvÛrãí dílny a také slevy na zboÏí
a sluÏby partnerÛ klubu (knihkupectví, divadla, kina, kavárny, restaurace, obchody…).
MÁLO ZNÁMÁ GALERIE
Fragmenty z díla Bedﬁicha Dlouhého vystavuje do 7. 12. Galerie kai de
kai v ul. Karolíny Svûtlé ã. 9.
HUDBA KOMORNù
V âeském muzeu hudby vystoupí
11. 10. finsk˘ kytarista J. Nieminen,
na 3. a 17. 10. jsou pﬁipraveny vzpomínkové
koncerty na J. JeÏka. Gutta Musicae uvádí
16. 10. na koncertû v 17.17 ve Studiu Ypsilon hudbu italskou, francouzskou i anglickou
ze 14. a 15. stol. pod názvem MUSICA DI
TREVI s hostem veãera J. Krãkem. V kostele sv. ·imona a Judy 31. 10. pﬁiblíÏí francouzsk˘ soubor Musica Nova atmosféru jednoho veãera na stﬁedovûkém Karl‰tejnû, kdy
G. de Machaut zasvûcuje posluchaãe do tajÛ balady.
Wi
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