
Léto je doba cestování. I proto značný zájem Pražanů vzbuzuje, i přes jinak trochu
okurkovou sezónu, dění kolem Masarykova nádraží. Jeho prostory a další funkce sou-
visejí nejen s blízkým Hlavním nádražím, které je v rekonstrukci, na niž se také upírá
pozornost, ale i s Ústředním autobusovým nádražím Florenc. Také na Florenci se chys-
tají pro cestující změny k lepšímu. Jejich první předzvěstí je posunutí některých auto-
busových stání a vyklizení prostoru před nádražím, který dříve zaplňovaly vietnamské
stánky. Prostor je již připravován pro výstavbu nové odbavovací haly, kterou hlavní
pražské autobusové nádraží velmi nutně potřebuje, tak jako by potřebovalo i celkovou
rekonstrukci a modernizaci. Cestujeme-li občas autobusem například do Hradce Krá-
lové, ale i do některých menších měst, kde jsou moderní autobusová nádraží již v pro-
vozu, můžeme zatím jen tiše závidět. O dalším dění na Florenci informoval Listy Prahy 1
ředitel ČSAD Praha holding a.s. Ing. Pavel Vráblík.

Předpokládám, že sledujete i to, co se
nyní děje kolem další existence Masary-
kova nádraží. Zajímá vás to také a v ja-
kých souvislostech?

Zajímá. Situace ohledně Masarykova ná-
draží nebyla dosud vyjasněná ani po roz-
hodnutí rady Magistrátu a bude se projed-
návat ještě v září i v zastupitelstvu. Je rozdíl
v tom, co by se líbilo městu a co si přejí Čes-
ké dráhy. Nás se to týká do té míry, že naše
nová hala bude stavbou dočasnou. Kvůli
tomu, že není schválen definitivní územní
plán této lokality, je zde v oblasti stavební
uzávěra. Stavba odbavovací haly tudíž mo-
hla být povolena jen jako dočasná – a to do
konce roku 2014. Zdá se to jako velmi krát-
ký termín. Přestože je konec povolení ode
dneška za 6,5 roku, chceme ji postavit, pro-

tože si myslíme, že ji cestující opravdu pot-
řebují.

Funkční ale zůstane i stará hala, která po
dílčích úpravách bude tvořit zázemí nádraží
i nadále.

Co všechno tedy bude v nové hale?
Bude zde vyčleněno 20 míst pro poklad-

ny, cestující tu dostanou informace o do-
pravním spojení, najdou úschovnu zavaza-
del, služby doplní i obchod se základními
potravinami, drogerií, tiskem, tedy vše, co
lidé potřebují k cestování. Samozřejmě zde
bude i restaurace či menší občerstvení a
také nové sociální zařízení.

Bude nějak nově zajištěna i bezpečnost
cestujících? Dosud se v okolí nádraží
často pohybují lidé, kteří nikam necestují,
ale spíše vytvářejí dojem ne zrovna bez-
pečného prostoru.

Pokud jde o bezpečnost, chceme ji řešit
dvěma způsoby. Jednak instalací kamero-
vého systému, který bude v nové hale a je-
jím okolí a bude monitorovat pohyb lidí a
dění, a druhý způsob je spolupráce s Měst-
skou policií a s Policií ČR. Jednáme s nimi
o zřízení stálé služebny v prostoru autobu-
sového nádraží.

Jak byl vybrán architekt a ten kdo bude
stavět?

Halu navrhli architekti z Brna Hrůša a part-
neři, za nimiž stojí krásné stavby typu ná-
kupního centra Vaňkovka a dalších v Brně
i jinde. Přistoupili k úkolu citlivě, hala je do
okolí dobře zakomponována a lidé budou
mít pocit, že tu stojí odedávna.

Stavebních firem jsme oslovovali více než
10, v tuto chvíli se výběr zúžil na poslední tři.

Kdo bude celou stavbu financovat? Při-
spívá na ni město?

Celé to financujeme my, tedy ČSAD Praha
Holding. Na stavby tohoto typu vám nikdo
nepřispěje.

Předpokládám, že máte i vizi, jak pře-
stavět a zmodernizovat celé nádraží.

Ano, takovou vizi na krásné nádraží
21. století máme, nicméně vše záleží na
schválení územního plánu v této lokalitě a
až se toto vyjasní, můžeme teprve začít
uvažovat o celkové modernizaci.

Má-li být tedy nová hala provizorní stav-
bou s krátkou životností, měla by být pos-
tavena velice rychle.

Ano, to také bude. Jednáme nyní s poten-
ciálními firmami na generálního dodavatele
a počítáme s tím, že bychom v I. pololetí
příštího roku halu nejen dostavěli, ale také
otevřeli. Přípravné práce již začaly, protože
přeložky vody a sítí již musí být do doby než
bude rozhodnuto o dodavateli, hotovy.

Budete v návaznosti na novou halu
upravovat i odjezdovou plochu?

Rekonstrukce plochy není v tuto chvíli na
pořadu dne, jediné co se bude upravovat,
jsou některá odjezdová stání. Nová hala
bude zasahovat i do prostoru dřívějšího od-
jezdového stání číslo 0, takže již nyní muse-
la být i další stání posunuta. Některé linky již
jezdí z jiných stání, o čemž cestující informu-

jí jednotliví dopravci. Ale i naši zaměstnanci,
kteří se pohybují na ploše ve výrazných ves-
tách, a kteří také každému podají potřebnou
informaci. Takže i spěchající a bloudící se
dostanou na správné místo včas. Důležité
je, že nedojde k omezení provozu na ná-
draží a rozsah služeb pro cestující zůstane
po dobu výstavby neomezen. Nová hala
bude dostatečnou odměnou za trpělivost
cestujících, kteří po tuto dobu budou muset
snášet nutný hluk a jiné nepříjemnosti,
s každou stavbou související.

S malou nadsázkou lze dokonce říci, že
hala bude pro cestující i pro nás dárkem,
který jsme si nadělili k 60. narozeninám au-
tobusového nádraží Florenc.

Martina Fialková

Několik výročí a čísel k ÚAN Florenc:
Autobusové nádraží Florenc letos slaví

60 let existence. Vzniklo na místě zrušených
uhelných skladů, provoz byl zahájen 17. 6.
1948. Významnou přestavbu podstoupilo
pak v 70. letech v souvislosti se zprovozně-
ním metra. Dalším zajímavým výročím je
100 let od zahájení pravidelné autobusové
dopravy v Praze (7. 3. 1908 na trase Malo-
stranské nám. – Pohořelec) a 100 let pravi-
delné meziměstské linky autobusů v čes-
kých zemích (13. 5. 1908 mezi Pardubicemi,
Bohdančí a Holicemi). Na nádraží Florenc
bylo od doby vzniku dodnes odbaveno přes
12 milionů spojů, což představuje cca 37 mi-
lionů cestujících. V posledních letech se sta-
bilizoval počet spojů kolem 2 000 ročně, což
je asi 7 000 000 cestujících.

� 3. 9. 1948 zemřel Edvard Beneš, právník a politik, čs. prezident 1935–1938, 1945–1948
(nar. 28. 5. 1884) – 60 let
� 16. 9. 1933 v Praze začalo hrát Divadlo 34, později Divadlo E. F. Buriana;

zrušeno 28. 6. 1991 – 75 let
� 18. 9. 1878 premiéra opery Bedřicha Smetany Tajemství – 130 let
� 18. 9. 1948 zemřel Jan „Eskymo“ Welzl, cestovatel, dobrodruh, polární lovec

(nar. 15. 8. 1868) – 60 let
� 23. 9. 1938 Československá vláda vyhlásila všeobecnou mobilizaci – 70 let
� 28. 9. 1898 vyjela v Praze po trati koňky první elektrická tramvaj z náměstí Republiky

do Královské obory – 110 let
� 30. 9. 1938 Československá vláda přijala mnichovský diktát – 70 let
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SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK PRAGA 2008 (12.–14. ZÁŘÍ)
Jedna z nejvýznamnějších známek světa – modrý Mauritius, která byla v pražské metro-
poli vystavena pouze jednou (1978), bude opět v Praze – a to na filatelistické události
roku, výstavě PRAGA 2008 v Průmyslovém paláci na Výstavišti. Půjde o exemplář ze
sbírky Jejího Veličenstva královny Alžběty II.. Sbírku ve 30. letech minulého stol. založil
král Jiří V. a patří k největším a nejcennějším na světě. Králova vnučka královna Alžběta
II. ji celá desetiletí rozšiřuje. Transport do České republiky na světovou filatelistickou
výstavu PRAGA 2008 a instalaci na přehlídce budou provázet nejpřísnější pravidla. Le-
tošní PRAGA 2008 je ve znamení kulatých výročí. Česká pošta slaví 90. výročí vydání
první československé známky, 90. výročí založení Poštovního muzea a 15. výročí první
poštovní známky vydané ke vzniku Československého státu.

Na nejslavnější známce světa je vyobraze-
na královna Viktorie. Po světě koluje pouze
12 exemplářů. Spatříme ji i v červeném pro-
vedení, jednotlivě i na dopisnici. Z dalších

vzácností zde bude mimořádně ceněná čer-
ná „jednopencovka“ Black penny, vůbec
první nalepovaná známka (z roku 1840). Vý-
jimečné budou jistě i první známky z brit-
ských kolonií: indická Perla britské koruny
(1854) a o tři roky starší jednocentový unikát
Britská Guyana (1856). Na výstavě uvidíme
celkově 528 souborů ze 61 zemí světa.
Všechny kusy jsou ze soukromých sbírek,
podle odborníků v celkové hodnotě 1–2 mi-
liard českých korun. Nejdražší známka svě-
ta je Z-grill s profilem Benjamina Franclina
(1868). Stejně drahé (v přepočtu přes 64 mi-
lionů korun) jsou čtyři kusy letecké pošty In-
verted Jenny (1918), na nichž jsou chybně
vytištěny záběry letadla vzhůru nohama.
Unikátní je obálka z Bordeaux, současně
s červeným a modrým Mauritiem (roku 1993
koupená za více jak 100 mil. korun). Švéd-
ský barevný chybný tisk, Žlutý Treskilling
(1855) existuje v jediném exempláři (hodno-
ta téměř 49 mil. korun), stejně jako Misionář-
ská Havaj (1851, téměř stejné finanční hod-
noty).

Česká pošta vydává u příležitosti výstavy
PRAGA 2008 několik známek, například Vrt-
bovskou zahradu v Praze, zachycující nej-
známější terasovitou zahradu Malé Strany
s pohledem na malostranský chrám. Na vý-
stavě budou vzácné kousky z bohaté sbírky
českého filatelisty a vystavovatele Lumíra
Brandla, předsedy Svazu českých filatelistů
(eviduje přes 14 000 sběratelů, 10 000 není
organizovaných). L. Brandl sbírá známky
přes 35 let a odhaduje svou sbírku na 3 500
kusů. Pouze soubor Francie – války a revolu-

ce – zahrnuje 800–1 000 známek na osmde-
sáti listech. Za nejvzácnější ve své sbírce
pokládá historický dopis Petra Voka z roku
1608, který známku nemá (ještě se nevys-
kytovaly). Je napsán husím brkem a opat-
řen pečetí.

Proč že se tak málo modrý Mauritius vy-
stavuje? Pan Brandl říká: „Někteří sběratelé
ho koupili jako investici a uložili do trezoru.
Vystavuje ho občas anglická královna i ho-
landské královské muzeum v Haagu. Popu-
laritu mu zajistila tisková chyba: Místo
správného postage paid (poštovné bylo za-
placeno) bylo vytištěno post office (poštov-
ní úřad)“.

Česká republika patří k filatelistickým vel-
mocím. Poštovní muzeum v Praze doplní
expozici výstavou filatelistické literatury.
Vlastní světový unikát: celkem 80 známek
zvaných Modrý Merkur: Jde o první novino-
vou poštovní známku na světě (z roku
1851)! V čase Rakousko-Uherska sloužila
k doručování jednotlivým abonentům a le-

pila se přímo na tiskovinu. Dochovala se
v omezeném množství proto, že byla s pře-
čtenými novinami většinou nenávratně likvi-
dována. Tato nejslavnější česká známka
trezor opouští opravdu jen výjimečně, ale
v Průmyslovém paláci bude taktéž vystave-
na.

Vstupné na expozici je 80,– Kč, ženy a děti
do 18 let však neplatí! Pro sběratele zde
bude připravena celá řada příležitostných
poštovních razítek a podacích nálepek s lo-
gem výstavy PRAGA 2008. Nebude rovněž
chybět ani možnost zhotovení oblíbené
poštovní známky s vlastním námětem na
kuponu či dětská pošta, zásilky také popu-
tují do světa horkovzdušným balonem ane-
bo historickým dostavníkem.

Současně se Světovou poštovní výstavou
PRAGA 2008 se bude konat i každoroční ve-
letrh SBĚRATEL, letos již 11. ročník.

Olga Szymanská a Martina Fialková

K převeliké radosti všech dětí i učitelů je
to tady zase. Malé Lindy a Samuelové se
sice jistě těší na svůj svátek, ale pro ostatní
školou povinné skončily prázdniny a začal
nový školní rok. Rodiče svezli své ratolesti
domů, babičky a dědečkové ze všech
koutů země si oddychli a už jen o víkendu
budíky, píchačky a školní zvonky ztichnou
a život se rozjasní …

Nebu	me však tak pesimističtí! I v září
má Praha co nabídnout a je na co se po
škole a po práci těšit. Pokud vás tedy netě-
ší již sama škola a práce.

Těšme se třeba na jednu z nejznáměj-
ších a nejdražších známek světa – modrý
Mauritius, která byla v pražské metropoli
vystavena zatím pouze jednou, a to v roce
1978. V polovině září si ji budeme moci
prohlédnout na filatelistické výstavě
PRAGA 2008 v Průmyslovém paláci na Vý-
stavišti osobně. Nebo se těšme na „změny
k lepšímu“ na autobusovém nádraží Flo-
renc. Co a kdy se chystá, se dozvíte přímo
od ředitele ČSAD Praha. Třeba se do příští
turistické sezóny změní k nepoznání.

A aby ten přechod z prázdnin a dovole-
ných u moře nebo na horách do velko-
města, aut, domů a ulic nebyl tak drastic-
ký, můžete ho naředit v Toulcově dvoře,
kde se bude konat Biojarmark ekofarem
s Dožínkami. Popřípadě si můžete zajet
parní lokomotivou z roku 1917 v čele his-
torického vlaku do Dobříše, kde vám za-
hraje skupina EL PASO.

Ostatně na kulturní akce nebude září
v Praze rozhodně skoupé. Stejně jako
o všem, co bylo zmíněno dosud, i o násle-
dujícím se dočtete v Listech. Namátkou
jmenujme premiéru hry Clauda Confortese
Les Olympiennes v klubu Rock Café, vý-
stavu Na Václaváku o Václaváku v Leica
Gallery Prague, výtvarnické sympozium
s krásným názvem Praha rozsochatá
v Klementinu nebo výstavu tří sochařek ge-
nerace 60. let v Letohrádku královny Anny.

Že už jste málem zapomněli na hrozné
horko na plážích, úporné kilometry na kole
či pěšky a davy turistů u všech letos nav-
štívených památek...? O. Sedláček



Kontakt pro další informace: Pražská informační služba, tel.: 221 714 152, 221 714 151,
www.pis.cz. (Vstup na akce 50,– Kč, není-li uvedeno jinak.)
� 2. út. Ze Strahova na Jánský vršek. Za-
čátek v 16.00 u pomníku hvězdářů na Poho-
řelci (stanice tram. 22, 23 „Pohořelec“).
(E. Sokolová)
� 4. čt. Ze Suchdola do Lysolají. Procház-
ka moderním areálem Zemědělské univerzi-
ty až k romantické přírodní památce Housle.
Začátek ve 14.00 na stanici „Zemědělská
univerzita“ aut. č. 107, který odjíždí od metra
A „Dejvická“ ve 13.28 nebo aut. č. 147, který
odjíždí od metra A „Dejvická“ ve 13.43
(B. Švejnohová).
� 6. so. Klášter Na Slovanech neboli
v Emauzích. Celková prohlídka zahrnuje
návštěvu ambitu s gotickými freskami, re-
fektáře, Císařské kaple a kostela Panny Ma-
rie, sv. Jeronýma a slovanských patronů.
Začátek ve 14.00 před vstupem do objektu
z Vyšehradské ul. č. 49. Vstup 50 Kč + do
kláštera 30/20 Kč (A. Škrlandová).
Palácové zahrady pod Pražským hradem
(Ledeburská, Malá Pálffyovská, Velká Pál-
ffyovská, Kolowratská, Malá Fürstenber-
ská). Začátek v 16.00 u vchodu do zahrad
z Valdštejnské ul. (proluka č. 12–14). Vstup
50 Kč + do zahrad 79/49 Kč (M. Racková).
� 7. ne. Národní divadlo – celková pro-
hlídka. Začátek každou půlhodinu od 8.30
do 11.00 před vchodem. Objednané skupi-
ny (nad 15 osob mají přednost. POZOR –
počet účastníků ve skupinách je max.
50 osob (průvodci PIS).
Co zbylo ze starobylého Podskalí? Z cyklu
„Zmizelá Praha aneb putování se starými fo-
tografiemi“. Spojeno s návštěvou podskal-
ské celnice na Výtoni. Začátek ve 14.00
před vchodem do výstavní síně Mánes na
Masarykově nábř. Vstup 50 Kč + do objektu
30/10 Kč (P. Kučera).
Vyšehrad. Prohlídka areálu včetně hřbitova
a kasemat. Začátek ve 14.00 před kostelem
sv. Petra a Pavla (průvodce PIS).
Martinický palác na Hradčanech. Prohlíd-
ka nedávno zpřístupněného paláce, spoje-
ná s návštěvou Muzea hracích strojků. Za-
čátek v 15.00 před vchodem do paláce na

Hradčanském nám. č. 8. Vstup 50 Kč + do
paláce a muzea 70 Kč (JUDr. S. A. Marchal).
� 10. st. Zahrada Ústavu pro péči o matku
a dítě v Podolí z botanického hlediska.
Začátek v 16.00 před objektem (Podolské
nábř. 157/36, Praha 4, stanice tram. č. 3, 16,
17 „Podolská vodárna“). (Ing. V. Válová).
� 11. čt. Po stopách Franze Kafky. Začá-
tek v 16.00 na Kafkově náměstí (u kostela
sv. Mikuláše na Starém Městě).
(Mgr. Z. Tlášková).
� 13. so. Kolowratský palác. Začátek
v 11.00 před vchodem (Ovocný trh 4, P 1).
(průvodce PIS)
� Stavovské divadlo. Celková prohlídka.
Začátek ve 14.00 a 15.00 před vchodem
(Ovocný trh 1, P 1). (průvodce PIS)
Kde se říká Na Mazance? Procházka úze-
mím na rozhraní Kobylis, Nové Libně a Ďáb-
lic, které bylo dříve označováno jako Čertův
vršek. Začátek ve 14.00 ve vestibulu metra
C „Kobylisy“ (výstup směr Katastrální úřad).
(B. Švejnohová)
� 14. ne. Kudy vedly novoměstské hrad-
by? Z cyklu „Zmizelá Praha aneb putování
se starými fotografiemi“. Začátek v 15.00 na
stanici tram. č. 5, 9, 26 „Hlavní nádraží“
v Bolzanově ul. (P. Kučera).
Vyšehrad. Prohlídka areálu včetně hřbitova
a kasemat. Začátek ve 14.00 před kostelem
sv. Petra a Pavla (průvodce PIS).
Břevnovský klášter. Celková prohlídka
klášterního areálu včetně barokní baziliky
sv. Markéty, románské krypty a budovy pre-
latury. Začátek v 15.00 před kostelem
sv. Markéty (tram. č. 22 „Břevnovský kláš-
ter“). Vstup 50 Kč + do objektu 50/30 Kč
(M. Vymazalová).
� 15. po. Prohlídka nového Ústavu mole-
kulární genetiky AV ČR v Krči. Začátek
v 16.30 na konečné stanici aut. č. 193 „Ústa-
vy akademie věd“ (jede od metra C
„Pražského povstání“, „Pankrác“, „Budějo-
vická“). UPOZORNĚNÍ – všichni účastníci
musí před začátkem vycházky uvést své
jméno a rodné č. nebo č. OP do seznamu,

který budeme odevzdávat před vstupem do
objektu. (Ing. J. Stěnička)
� 16. út. Za památkami starých Bohnic.
Pořádáno k 850. výročí obce. Spojeno
s prohlídkou kostela sv. Petra a Pavla, farní
zahrady a procházkou po okolí. Začátek
v 17.00 na konečné stan. aut. č. 102 „Staré
Bohnice“ (jede od metra C „Nádraží Holešo-
vice“, „Ládví“, „Kobylisy“). (PhDr. J. Ško-
chová)

� 17. st. Prohlídka nově otevřené Svato-
václavské vinice na Opyši a nově zpřís-
tupněné Velké Fürstenberské zahrady.
Začátek v 16.00 u vchodu do Svatováclav-
ské vinice nad Starými zámeckými schody.
(M. Racková)
� 20. so. Kdo straší v Ungeltu? Vycházka
pro děti v rámci cyklu „Děti, poznejte Pra-
hu!“. Vhodné pro děti od šesti let (v dopro-
vodu dospělé osoby). Zajímavé povídání
o památkách Starého Města spojené s náv-
štěvou Prašné brány. Na závěr čeká děti
malý vědomostní kvíz se sladkou odměnou.
Začátek v 10.00 na Kafkově náměstí (u kos-
tela sv. Mikuláše na Starém Městě). Vstup
děti 40 Kč/ dospělí 50 Kč + jednotné do ob-
jektu 20 Kč (Mgr. Z. Tlášková).

Královskou cestou z Pražského hradu ke
Karlovu mostu. Začátek ve 14.00 u sochy
T. G. Masaryka na Hradčanském nám.
(H. Lukešová).
Kde byla butovická sopka? Procházka
přes staré Jinonice a kolem kostelíka sv.
Vavřince povede ke zkamenělým sopeč-
ným vyvřelinám této části Prahy. Začátek ve
13.30 ve vestibulu metra B „Jinonice“
(B. Švejnohová).

� 21. ne. Národní divadlo – celková pro-
hlídka. (Stejně i 28. 9.) Začátek každou půl-
hodinu od 8.30 do 11.00 před vchodem.
Objednané skupiny (nad 15 osob mají před-
nost. POZOR – počet účastníků ve skupi-
nách je max. 50 osob (průvodci PIS).
Prohlídka kostela sv. Tomáše na Malé
Straně. Začátek ve 14.00 před vchodem
z Josefské ulice (tram. č. 12, 20, 22, 23 „Ma-
lostranské náměstí“). (Ing. V. Pelzbauerová)
Vyšehrad. (Stejně i 28. 9.) Prohlídka areálu
včetně hřbitova a kasemat. Začátek ve
14.00 před kostelem sv. Petra a Pavla. (prů-
vodce PIS)
� 23. út. Malostranská zastavení. Od
Tržiště k Vlašskému špitálu. Začátek v 15.30
na rohu ulic Karmelitská a Tržiště (stanice

tram. č. 12, 22, 23 „Malostranské náměstí“).
(A. Škrlandová)
� 25. čt. Prohlídka kostela sv. Havla na
Starém Městě. Začátek v 16.00 před vcho-
dem z Havelské ulice. Vstup 50 Kč + popla-
tek za prohlídku kostela 30 Kč
(JUDr. S. A. Marchal).
� 27. so. Baba – vzorová vilová osada. Po
stopách funkcionalistické bytové kultury.
Začátek ve 14.00 u restaurace Na staré faře
(Na Fišerce 20/17, P 6 – Dejvice) u stanice
aut. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra A
„Hradčanská“). (Mgr. H. Mandová).
Barokní opevnění Prahy. Povídání nejen
o tom, jak byla Praha v baroku opevněna,
co z opevnění zůstalo, ale i o tom, kde se
pěstovaly moruše. Začátek ve 14.00 u horní
stanice lanové dráhy na Petříně (H. Čenko-
vá).
Novoměstská radnice a její okolí. Celková
prohlídka zahrnuje návštěvu věže, radniční
kaple, Obecní síně, mázhausu. Začátek ve
14.00 před vchodem do radnice z Karlova
náměstí. Vstup 50 Kč + do objektu 50/25 Kč
(M. Koblihová).
� 28. ne. Za poustevníkem Ivanem (Vráž
u Berouna, Svatý Jan pod Skalou, Srb-
sko). Začátek na nádraží ve Vráži u Berouna
po příjezdu vlaku, který odjíždí z Prahy –
Smíchovského nádraží ve 13.39. POZOR –
pěší trasa cca 8 km. (P. Lešovská)
Kampa – ostrov s věčným kouzlem. Začá-
tek v 15.00 u dolní stanice lanové dráhy na
Petřín (stanice tram. č. 12, 20, 22, 23
„Újezd“). (E. Sokolová)
� 30. út. Pražská domovní znamení.
Z Můstku ke Staroměstskému náměstí (uli-
cemi Rytířská, Havelská, Melantrichova, Mi-
chalská). Začátek v 16.00 u paláce Koruna
na nároží Václavského nám. a ulice Na Pří-
kopě. (Z. Kobylková).

Vycházky se konají, sejde-li se nejméně de-
set účastníků. Maximální počet je 80 účast-
níků ve skupině (není-li uvedeno jinak).
Přednost mají ti, kteří přijdou dříve. Vstupné
do objektu si hradí účastníci sami. Dětem do
patnácti let, studující mládeži, seniorům a in-
validům poskytujeme slevu. Maximální kapa-
cita sálu PIS – 30 osob.

Uvedená dopravní spojení jsou platná
v době uzávěrky programu. Případné ak-
tuální změny lze ověřit na tel. 800 19 18 17
nebo na www.dpp.cz.

Možná vás už někdy napadlo, po jak dlouhé době má smysl vyměnit starou lednici za
novou, úspornější. Není to lehké určit. V německém Öko-Institutu se pokusili nalézt
odpově
. Studie si klade otázku, zda má smysl dál používat starou ledničku, nebo
zda je lepší koupit novou. A to jak z pohledu environmentálních dopadů, tak z ekono-
mického hlediska.Studie je vypracovaná pro německé poměry v roce 2005, nicméně
může být užitečná i pro nás. Minimálně proto, že podobná studie pro Českou republi-
ku neexistuje.

To, kdy vyměnit starý spotřebič, závisí
na typu zařízení, věku a jeho energetické
spotřebě. Obecně lze říci, že čím mladší je
původní spotřebič a čím je vyšší spotřeba
spotřebiče nového, kterým chceme starý
nahradit, tím delší bude doba, než se vý-
měna na ušetřené energii vrátí. (A naopak,
čím starší bude nahrazovaný spotřebič a
čím efektivnější bude ten nový, tím dříve se
výměna vyplatí.)

Když nahradíme starou lednici nebo mra-
zák novým spotřebičem, který má energe-
tickou třídu A+ nebo A++, pak se výměna
z environmentálního hlediska „vyplatí“ asi
za pět let (u spotřebičů A++ pak vždy do
5 let). V případě pultových mrazáků je tato
doba většinou delší než 5 let, často je delší,
než předpokládána životnost pultových
mrazáku, která je 17 let.

Dopady na životní prostředí plynou v pří-
padě nových chladících zařízení převážně
ze spotřeby elektrické energie během sa-
motného provozu, která tvoří 80–90 % veš-
keré spotřebované energie. Výroba přispí-
vá k ekologickým dopadům asi 10 až 20 %
spotřebované energie a i konečná fáze vý-
robku je podle studie téměř zanedbatelná
(pokud je přístroj správně zrecyklován).
Z ekonomického hlediska je nejvýznam-
nější samotný nákup přístroje, představuje
35 % až 45 % finančních nákladů za celý
život výrobku.

Otázku, zda je „horší“ dál používat stáva-
jící spotřebič nebo jej nahradit novým mo-
delem, nelze podle studie zodpovědět zce-
la. Odpově	 závisí na individuálním oceně-
ní periody výměny, která je pro uživatele
přijatelná z pohledu ekologické a ekono-

mické návratnosti. V případě lednic, kom-
binace lednice-mrazák a mrazáků dává
výměna funkčních spotřebičů starých 5 a
více let z ekologického hlediska smysl, po-
kud jsou nahrazeny úspornými spotřebiči
(tj. spotřebiči s energetickou třídou A+ a
A++). Podle studie se investice do nové-
ho zařízení z environmentální a ekonomic-
ké stránky vrátí po pěti letech používání no-
vého přístroje.

Aby měla výměna smysl, pak kromě
nákupu úsporného spotřebiče musí dojít
k řádné recyklaci starého spotřebiče.
Zvláště ve starších spotřebičích byly použí-
vány chlorofluorouhlovodíky (CFC) a fluo-
rouhlovodíky (HFC) jako chladící media či
v izolacích jako pěnidla. Tyto látky význam-
ně přispívají k poškozování ozonové vrstvy
a ke skleníkovému efektu. V novějších vý-
robcích se používají uhlíkaté plyny butan a
pentan, které silně přispívají ke vzniku foto-
chemického ozonu.

Martin Mach/Ekolist.cz
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POBOČKA HRADČANY
POHOŘELEC 25, PRAHA 1
Vás v měsíci září srdečně zve na tyto akce:
VÝSTAVA – Adéla Bláhová: Malovaná móda z hedvábí
3.–30. 9. – v době otevření knihovny: po.–čt. 12–17, pá. 10–15

PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM – JUDr. K. Štorkánová: Tajemné Hradčany II.
17. 9. v 17.30
Vstup zdarma

Kontejnery na Praze 1
Svoz objemného odpadu
v úterý 9. 9. a 23 . 9.
(přistavení v úterý ráno, odvoz ve středu
ráno) na těchto místech:
1. ulice Charvátova poblíž budovy Magis-
trátu hl. m. Prahy
2. Haštalská ulice (č. 2)
3. Malostranské náměstí 11 ( horní)
Víkendový svoz 19 míst na území Prahy 1
bude 10.–12. 10.
Stanoviště zveřejníme v příštím čísle.

(zdroj OÚ MČ Praha 1)

DOTAZ:
V roce 2007 srpnu jsem si zakoupil in-line

brusle, ale kvůli počasí jsem je použil pouze
jednou a asi pouze 5 minut. Letos v červnu
jsem je podruhé vyndal z krabice a šel se
projet. Bohužel po 200 m mi pravá brusle
přestala držet nohu v „běžné“ poloze – ko-
lečka mi vybočovala do vnější strany, takže
aby kolečka byla v pravém úhlu se zemí,
měl jsem nohy do K. Nezávisle na sobě je
zkusili dva mí kamarádi a měli stejný pro-
blém. Dal jsem tedy brusle k reklamaci a po
14 dnech mi přišlo vyjádření výrobce, že
jako zákazník jsem povinen si brusle vy-
zkoušet, zda mi zvolená obuv vyhovuje, že
brusle otestovali a nenašli žádnou vadu, a
proto nemůže být reklamace považována
za oprávněnou. Jak mám nyní postupovat,
když jsem přesvědčen, že brusle opravdu
vadu mají? Děkuji za odpově	.

ODPOVĚĎ:
Jestliže s vyjádřením prodejce nesouhlasí-

te, kontaktujte soudního znalce, dohodněte
si s ním prohlídku bruslí a v případě že zjistí
závadu, nechte si ji potvrdit nezávislým po-
sudkem. Ten musíte nejprve uhradit, ovšem
pokud vyzní ve Váš prospěch, máte nárok
na jeho proplacení od prodejce na základě
§ 598 Občanského zákoníku. Ceny za posu-
dek se pohybují u jednoduchých věcí v řádu
stokorun, u složitějších případů pochopitel-
ně více. Seznam znalců najdete na adrese
www.justice.cz nebo u kteréhokoliv soudu.
Se znaleckým posudkem máte velkou šanci
na úspěch. Naopak prodávající riskuje, že
místo pouhé částky za zboží bude muset
platit třeba i podstatně více. Doporučuji pro-
to s tímto záměrem i jeho důsledky sezná-
mit prodejce předem.

www.spotrebitele.info

V květnu 2008 zaháji-
la obecně prospěšná
společnost Živá pa-
mě� činnost Kontakt-
ního centra pro oběti nacismu a mezigene-
rační dialog. Kontaktní centrum vzniklo s cí-
lem vytvořit prostor pro pravidelná setkává-
ní seniorů, obětí nacismu z hlavního města
Prahy. Nabízíme: možnost neformálního
setkávání seniorů s vrstevníky, společenský
a kulturní program, vzdělávací a informační
aktivity.

Aktuální program získáte na www.zivapa-
met.cz nebo na tel. 224 872 750 a 224 872
100., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 (Palác
YMCA, 1. patro).
Otevřeno: po–pá 9–12 h / 13–16 h.

Občanské sdružení Liga Ekologických Alternativ (LEA) se zabývá osvětou na poli ob-
novitelných zdrojů, úspor energie a ekologického zemědělství. V rámci jejích různoro-
dých aktivit se odehrají v září hned dvě důležité akce najednou: Dne 19. a 20. září se
v ekocentru Toulcův dvůr bude konat Biojarmark ekofarem s Dožínkami.

Letos již 15. Biojarmark (pátek 19. 9.,14 až
19 hod. a v sobotu 20. 9., 10 až 18 hod.)
představí tři desítky ekozemědělců a ob-
chodníků s biopotravinami z ČR. Na Biojar-
marku nebudou chybět přední zelináři,
ovocnáři, producenti výrobků z kravského
i kozího mléka, ale ani ti, kdo nabídnou
š�ávy, mošty, biopečivo, cukrovinky, stude-
né i teplé vegetariánské či naopak masné
speciality – ze skopového, vepřového i ho-
vězího masa. Paletu nabídky i letos doplní
přírodě přátelská kosmetika, koláče či bio-
pálenka. V sobotu jsou na programu Dožín-
kové slavnosti, které vyvrcholí v 15 hodin,
kdy vjede do dvora našňořený žebřiňák
s koňmi a chasou doprovázený průvodem
s folklórní muzikou, při níž si lze i skočit
v kole. Dvůr se na celý den kromě biopro-
dejců zaplní také řemeslníky a dalšími tra-
dičními prodejci. Dítka i rodiče si budou
moci vybrat z celodenní nabídky tvůrčích
dílniček a her inspirovaných tématem
dožínek. Děti si například vyzkouší přípravu
chlebových placek – od vymlácení obilí až
po pečení v peci.

Návštěvníci si budou moci rovněž pro-
hlédnout zvířata farmy, historické prostory
dvora – renesanční špýchar a gotický sklep.

Akci pořádá Liga Ekologických Alternativ
ve spolupráci se Základním článkem Hnutí
Brontosaurus Botič.

Rovněž 19. září od 10.30 hodin (před za-
hájením Biojarmarku) proběhne tamtéž
„Pražský INFOden ke komunálním dota-
cím solárních zařízení a dalších systémů
využívajících obnovitelné zdroje ener-
gie“. Jeho účastníky budou zástupci měst,
kde komunální dotace již fungují, a diskutu-
jící z LEA. Závěrem proběhne diskuze, jíž se
můžete zúčastnit. Paralelně v předsálí bu-
dou nabízeny služby energetického porad-
ce k přípravě, výběru, montáži a obsluze ter-
mických i fotovoltaických zařízení.

Pro ty, co nevědí, kde najdou Toulcův
dvůr (Kubatova 1/32 Praha 10)

Doprava: metrem ze stanice metra Skal-
ka (trasa A) nebo Opatov (trasa C) autobu-
sem č. 177 na zastávku Toulcův dvůr, kde
vystoupíte u branky Toulcova dvora

Tramvají č. 22, 26 na zastávku Na Groši,
na křižovatce, na které vystoupíte, odbočit
doprava směrem z centra, po 50 m zahnout
do uličky napravo, přejít lávku přes Botič,
kolem základní školy a za ní doprava do
kopce po schodech Maf

V sobotu 13. září v 10.52 vyjede z ná-
draží Praha Braník parní lokomotiva řady
434.2186 z roku 1917 v čele historického
vlaku do Dobříše.

Vlak zastaví ve stanicích Praha Zbraslav,
Vrané nad Vltavou, Měchenice, Čísovice,
Mníšek pod Brdy, Malá Hraštice a Stará Hu�.
Po příjezdu do žel. stanice Dobříš ve 12.41
hod. je v prostorách nádraží připraven kon-
cert skupiny EL PASO.

Kromě koncertu na dobříšském nádraží je
možno navštívit muzeum s výstavou histo-
rických motocyklů na dobříšském zámku,
galerii, interiéry zámku a překrásnou fran-
couzskou zahradu. V prostorách zámku,
nádvoří a francouzské zahrady se v tento
den konají Svatováclavské slavnosti s bo-
hatým programem (www.zamekdobris.cz).

V obci Stará Hu� se nachází památník vý-
znamného českého spisovatele Karla Čap-
ka. Od 14 hod. je v areálu Památníku připra-
ven komponovaný program „Návrat I. re-
publiky“.

Kdo chce, může vyrazit i za sportem na
Brdský terénní 1/2 maratón – běžecký zá-
vod na 21 km – Brdman Adventure.

Ve 14.05 hod. se parní vlak vydá na výletní
jízdu z Dobříše do Malé Hraštice a zpět.
Návrat do Prahy je plánován s odjezdem
z Dobříše v 17.45 hod. Tradičně bude v sou-
pravě parního vlaku zařazen i bufetový vůz.
Připraveno je pamětní razítko.

Bližší informace: www.parnijizdy.ic.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze Suchdole (Wikipedia.org)
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To říká Luboš Sluka, čerstvý osmdesátník, skladatel, který bydlí na místě pro muzikan-
ta příznačném. Pod Hradem na Nových zámeckých schodech – a to už asi 40 let. Musí
to vědět, zkomponoval totiž zejména v 60. a 70. letech obrovské množství filmové hud-
by. Dále je dodnes vitální skladatel autorem spousty šansonů, jazzových i jiných písni-
ček, ale především mnoha významných opusů v oboru vážné hudby, které byly oceně-
ny ve světě i u nás. Působil mj. také jako předseda Společnosti českých skladatelů
a v řadě dalších hudebních institucí.

Je léto a my si povídáme na vaší krásné
chalupě nedaleko Opočna. Z něj jste při-
šel před osmapadesáti lety do Prahy. Jak
se vám na Nových zámeckých schodech
žije?

Za ta léta se to moc změnilo, spíš k horší-
mu. Malá Strana je strašně vylidněná, samé
úřady, spousta hotelů, ambasády. Večer,
když tam jdete, tak ta okénka nesvítěj. Ale
tam dřív všude žili lidi, v oknech měli kytičky,
vyhlíželi z nich. Dnes když vyjdu ven, teče
tam lidská řeka turistů. Já pamatuju ještě
Malou Stranu s těmi štamgasty v jejích hos-
půdkách – U krále Brabantského, U kocou-
ra … všechny ty obchůdky v Mostecké
i v Nerudovce, to je dávno smazané.

Po cestě k vám na chalupu jste mne pro-
vedl ve zkratce Opočnem. Je vidět, že
máte to městečko hluboko v srdci.

Narodil jsem se tam v září roku 1928, vy-
rostl a žil až do roku 1950. Tatínek měl
v Opočně tiskárnu, knihkupectví a papírnic-
tví. Ale já jsem víceméně vyrůstal na opo-
čenském zámku, který patřil Collore-
do-Mansfeldům, a kde byl můj dědeček
správcem. Rodiče mne tam často odkládali.
Byl jsem tomu ale rád, bylo to romantické
místo. Když pršelo, jezdil jsem na kolo-
běžce pod arkádami, které lemují celé ná-
dvoří, a liboval si. Na zámku se pořád něco
dělo a já jsem se kolem toho motal, protože
dědeček to vše spravoval.

A jak jste se tedy dostal k muzice? Také
na zámku?

To zrovna ne, ale v Opočně kvetl bohatý
společenský život. Pod vedením osvícené-
ho pedagoga J. V. Kratochvíla tu vznikla
hudební škola na vysoké úrovni. Založil tzv.
Opočenské hudební soboty po vzoru Be-
sedních úterků v Praze. A když uvážíte,
že Opočno mělo asi 2300 obyvatel, sál
300 míst a býval vždy plný, je to obdivuhod-
né. No a pak tam vznikl vynikající sbor Opo-
čenští zpěváčci. Tito dnes už dědečkové a
babičky a jejich děti dodnes tvoří tamní kul-
turní publikum. Bylo tu tehdy dobré pros-
třední pro kulturu, zvykli si sem zajíždět
z Prahy na léto mnozí slavní umělci, za války
se tu konaly výstavy významných kumštý-
řů.... no a já měl samozřejmě příležitost se
toho všeho účastnit.

Ale původně jste se měl stát tiskařem,
převzít rodinný podnik, který vybudoval
dědeček a převzal otec…

Můj otec zemřel již v 50 letech. Takže já se
musel vyučit černému řemeslu a ve dvaceti
s maminkou převzít tiskárnu. V padesátých

letech nám ale všechno komunisti sebrali a
tiskařské stroje rozbili přímo na místě perlí-
ky. Naše tiskárna byla v perfektním stavu a
nebyla jediná, kterou zničili. Třeba i tiskárnu
rodičů zpěváka Karla Kryla, se kterým jsem
se dobře znal.

Proto jste tedy odešel do Prahy?
Ano, přihlásil jsem se na konzervatoř, do-

konce jsem zfalšoval přihlášku, protože
jsem měl buržoazní původ. A oni mne vzali,
což byla moje záchrana. Takže vlastně díky
bolševikům je ze mne hudební skladatel...
Jinak bych asi v Opočně tisknul dodnes
(směje se).

Jak se studovalo v Praze v 50. letech?
Já jsem v Praze byl vlastně relativně scho-

vaný a měl poměrně klid. Kdybych zůstal
doma, kde jsem byl známou osobou, měl
bych zcela jistě potíže, kdežto v Praze to
bylo anonymní a nikdo se moc neptal, z ja-
kého jsem sociálního prostředí. A na kon-
zervatoři byla celá řada báječných osob-
ností včetně ředitele Dr. Václava Holzknech-
ta, kteří se chovali slušně, a jimž šlo přede-
vším o muziku. Ty, jimž šlo o politiku a mohli
být i nebezpeční, jsme znali. Na pražské
konzervatoři jsem získal celkem tři absolu-
toria, V oborech dirigování, bicích nástrojů a
skladby. Pak jsem šel teprve na HAMU.

Proč jste zvolil ty bicí? Předtím jste přece
hrál v Opočně na klavír a varhany, jak jste
mi vyprávěl?

Nikdy jsem nechtěl být klavíristou, chtěl
jsem studovat kompozici, jenže se muselo
začít nějakým nástrojem a bicí mne zajíma-
ly.

A varhany v Opočně? Tehdejší varhaník
musel hrát ve třech kostelích – například
v neděli tři mše a odpoledne dvoje požeh-
nání, pokaždé jinde.Takže byl rád, že jsem
mu pomáhal. Nejdřív jsem zaskakoval, ale
když odešel do pohraničí a já už byl dost
zběhlý, dělal jsem ředitele kůru. Obstarával
jsem i svatby a pohřby.

Tak to jste šel do Prahy už náležitě prak-
ticky vybaven …

Jistě, ničemu jsem se nevyhýbal. Na ven-
kově se hrálo i při různých posvíceních a ča-
jích, kapela musela umět všechno od polek
a valčíků přes jazzové kousky až po tehdejší
hity. Vše se mi potom velice hodilo při sklá-
dání filmové muziky.

Můžete některé tituly uvést?
Skládal jsem hodně k dokumentům a

vědecko-populárním filmům, i k animova-
ným. Také třeba hudbu k dokumentu Loutky
Jiřího Trnky, který měl velký úspěch na Expo
58 v Bruselu. Mnohé ty filmy vyhrávaly různé
festivaly ve světě.

Z těch velkých to byla hudba pro televizní
seriály a filmy pro děti – třeba od Františka
Nepila O makovém mužíčkovi, známé jsou
filmy Václava Gajera Pod jezevčí skálou, Na
pytlácké stezce a Pod trnkovým keřem s To-
mášem Holým. Taky spoustu televizních in-
scenací, dneska už filmy pro pamětníky. To
byla práce obtížná, často ve velkém časo-
vém presu.

Největší úspěch měl ale seriál Poklad na
ostrově podle Stevensona, který vznikl
v Paříži v roce 1966 v americké produkci.
Muziku jsem dělal napůl s Janem Hanušem.
Seriál byl odměněn I. Cenou na mezinárod-
ním festivalu v Miláně r. 1967 a navíc byla
zvláš� oceněna i hudba Zlatou perlou, což je
vůbec nejvyšší možné ocenění za filmovou
hudbu.

Dneska už bych to nechtěl dělat. Jsou už
sice jiné metody, skladatelé využívají počí-
tače, video, kdežto já musel jít do střižny,
dělat si poznámky se stopkami a skládat
i podle paměti. I dokumenty byly tehdy pod-
loženy symfonickou hudbou od začátku do
konce. A minuta hudby, to je strašně moc
not!

A jak je to s vážnou muzikou, tu jste kom-
ponoval ve volných chvílích pro oddech?

Ale ne, tu jsem dělal hlavně! Komorní, ale
i symfonickou a vokální. Také jsem napsal
mnoho skladeb pro děti a mládež.

Měl jsem báječné kantory, ty bych rád
vzpomněl. Na konzervatoři to byli Miroslav
Krejčí a František Pícha a na Akademii Jaro-
slav Řídký, Pavel Bořkovec a Václav Trojan.

Bylo pro mne důležité, že jsem poznal
těchto pět odlišných osobností. Dnes
jsou skoro zapomenuti, ačkoli to byli
skvělí skladatelé. A je to chyba drama-
turgů, že se od nich nic nehraje.

Ale co populární žánr? Nevydáte
také některé z těch mnoha písniček,
které nikdy vydány nebyly?

Já jsem psal hodně šansony, je jich
asi sto třicet. Hlavně s Miloněm Čepel-
kou, spoluzakladatelem divadla Járy
Cimrmana, textařem a spisovatelem.
Některé vyšly, nahráli je například
Hála, Hermanová, Filipovská, Čeřov-
ská, Zíma … ale my jsme se o to nikdy
nijak nestarali, dělali a hráli jsme si to
jen tak pro potěšení.

Jak vzpomínáte na práci v hudebním vy-
davatelství Panton?

Když jsem skládal pro film, byl jsem dlou-
ho na volné noze. Pak jsem ale nastoupil do
Pantonu jako redaktor, později se stal šéfre-
daktorem a zůstal tam 14 let. Pak mne vyho-
dili a dostal jsem paragraf, že jsem ohro-
žoval republiku. Vydal jsem totiž knihu Listy
o umění, lásce a přátelství Ludviga van Beet-
hovena. Vyšlo to v péči Beethovenovy spo-
lečnosti, jejíž předsedou byl emigrant. Byl
jsem den ze dne na dlažbě a zakázali provo-
zování mých skladeb. Bylo to docela kruté a
účelové, protože jsem se dlouhodobě snažil
vydávat věci například Slavického, Gideona
Kleina, Jana Nováka nebo Kabeláče, kteří
nebyli žádáni. Vydával jsem ale celé spek-
trum soudobých skladatelů, celkem asi 750
titulů.

Dnes si asi již užíváte svého času jen
k tomu, co je vám libo. Komponujete ješ-
tě?

Práce mám moc, komponuji stále jako
kdykoli předtím. Navíc stále na mně inter-
preti chtějí, abych jim něco nového napsal,
ale času není nazbyt právě te	, když vstu-
puje do závěrečné fáze souborné vydávání
mého díla v Editio musica humana.

Co může být pro jubilanta větším potěše-
ním, než udělení dvou výročních cen
v oblasti vážné hudby. O jaké ceny šlo?

Obě mi udělil Ochranný svaz autorský le-
tos 10. 6. ve dvou kategoriích: Získal jsem
ocenění jako nejúspěšnější skladatel vážné
hudby a jako autor nejčastěji reprodukova-
né vážné skladby v rádiích a televizích za
dílo „Sun set suite for string quartet“.

Moudrým není ten, kdo někam stále
spěchá, ale někde je … napsal jste ve své
knížce japonských haiku. Myslím, že to je
krásný závěr rozhovoru, za nějž děkuji.
Gratuluji také k životnímu jubileu a přeji
ještě hodně potěšení z hudby – vaší vlast-
ní i té ostatní.

Martina Fialková (foto a text)

Máte doma syna či dceru, kterým byste rádi vybrali nějakou zájmovou činnost, která je
bude bavit a zároveň je obohatí o spoustu užitečných zkušeností? V tomto případě tu
pro vás máme tenis! Tenis je raketová hra, řadící se mezi individuální sporty. Nehraje
se jenom proto, aby z dítěte byl světový hráč, ale je to sport, kde se lze velice dobře na-
učit velké samostatnosti a zdravé drzosti. Tenis podporuje celkový rozvoj dítěte od po-
hybových až po psychické schopnosti, které samozřejmě využije i mimo tenisový kurt.

Tříměsíční tenisové kurzy s návazností pro
děti MŠ, kluky a holky ZŠ a mládež SŠ pořá-
dá tenisová škola Tallent. Hlavním cílem
profesionálních trenérů je snaha o zapojení
všech dětí po celou dobu tréninkové hodi-
ny. Tenis zde učí nejen úzký okruh talento-
vaných s perspektivou uplatnění v závod-
ním tenise, ale i ty, kteří se chtějí naučit tenis
„pouze“ pro radost a potěšení plynoucí
z této krásné hry.

Tréninky probíhají během školního roku
na Praze 1 při ZŠ Ostrovní za Národním di-
vadlem a dalších 20 místech v Praze. Trénu-
je se zde 2x týdně po 60 minutách. Školní
rok tvoří tři na sebe navazující čtvrtletí: pod-
zimní, zimní a jarní (říjen až duben – tělo-
cvična , duben až říjen – venkovní kurt).

Vybraní hráči ze všech našich středisek
(můžete se jimi stát i vy) reprezentují teniso-
vý oddíl TCTŠ TALLENT v přeborech
družstev mládeže.

Nové podzimní čtvrtletí začíná 29. září!
Novinka: tenis + angličtina
Podrobné informace můžete získat na
www.tallent.cz, nebo tel: 224 815 871,
603 52 71 72 –PR–

Tanec, fitness, relaxace. Vyberte si, co vás baví. Máte z čeho, protože taneční studio
DANCE PERFECT v centru Prahy pro vás přichystalo pestrou nabídku tanečních kurzů.

Je pro vás připravena široká nabídka od
dynamických kurzů Street Funk, Hip Hop,
Video Dance, MTV Style, Flow R n B, Break
Dance i klasický repertoár od baletu, přes
Modern Dance, Jazz Dance a Musical Dan-
ce až po exotické taneční styly – smyslná
Salsa pro jednotlivce i páry, ohnivé Flamen-
co a podmanivý Latin-American Dance. No-
vinkou nadcházející sezóny je Nike House
Dance, Funky Jazz a Junior R n B pod ve-
dením tanečních celebrit. Chcete zvolit ra-
ději něco klidnějšího? Pak je pro vás připra-
vena Power Yoga, Pilates a Kalanetika.

Vzhledem k baby boomu, který v posled-
ních letech nastává, studio rozšiřuje nabíd-
ku kurzů pro děti všech věkových kategorií,
a to již pro děti od dvou let!

Přihlásit se můžete v odpoledních hodi-
nách na recepci studia, telefonicky nebo
e-mailem. Kompletní nabídku najdete na
www.danceperfect.cz.

Čekají na vás světlé moderní zrcadlové
sály a odpovídající zázemí. Takže – chy�te
rytmus, odpočítejte si,… šest, sedm, osm a
DANCE! Odpoutejte se. Užijte si u nás sami
sebe.

Taneční studio DANCE PERFECT
palác Metro, Národní 25, Praha 1,
tel. 221 085 260/9
email: info@danceperfect.cz

–PR–

Tuto otázku si kladou děti, když radostně odcházejí po deseti měsících školního roku
na prázdniny. Odpově
 je prostá. Má, ale velmi činorodé!

Nezahálí, ale připravuje nové zázemí pro
žáky, modernizuje učebny, buduje nové od-
borné pracovny, opravuje, maluje a gruntu-
je. Snahou všech je, aby v září škola zářila!

Bohužel se musela potýkat i s vandaly,
kteří ji poničili fasádu.

Díky finanční podpoře zřizovatele, Měst-
ské části Praha 1, jsme pro nový školní rok
zrekonstruovali sociální zařízení a mohli
položit i nové teraso na chodbě.

Moderní pracovna fyziky je nejen barev-
ná, ale i nadčasová a počítá do budoucna

i s připojením notebooků pro každého žáka.
Nový nastavitelný školní nábytek udělá ra-
dost žákům dvou tříd.

Největším překvapením a současně nej-
větším dárkem do školního roku 2008/2009
bude pro žáky i učitele šest interaktivních
tabulí a několik dataprojektorů s promítací-
mi plátny.

Tak co, už víte, jaké prožila školní budova
na náměstí Curieových 2 v Praze 1 prázdni-
ny?

Libuše Vlková www.zscurie.cz

KLUB RODIČŮ
MALÝCH DĚTÍ

palác Unitaria Praha 1, Karlova 8,
zve na besedu s psycholožkou

ve čtvrtek 11. 9. od 16:30 do 18:00 h.
Téma: Vliv dědičnosti na duševní vývoj
a chování malých dětí (do 3 let věku).

O děti je během besedy postaráno.
Vstup volný.

Na nádvoří opočenského zámku.

INZERUJTE
V LISTECH
PRAHY 1
• telefon:
257 533 280–1

• e-mail:
listyprahy1@jalna.cz

• internet:
www.listyprahy1.cz

> ceny již
od 439,- Kč (bez DPH)
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� OPRAVY – PSACÍ STROJE, KALKULAČKY,
tel.: 241 412 507

� STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo se snadno
vytáhne ke stropu – rychle schne a v koupelně
nepřekáží. Montáž na míru. Tel.: 602 273 584

� PRODÁVÁM BYTY NA PRAZE 1. Svým klientům
pomáhám získat maximální ceny z prodeje ne-
movitostí na Praze 1. Jednám pouze s konečný-
mi, převážně anglicky mluvícími zájemci, nikoli
překupníky. Podmínky prodeje si určíte sami. Za-
volejte mi a domluvte si nezávaznou schůzku.
777 081 500, mklima@remax.net

� POPTÁVKA BYTU NA P1. Pro seriózního klienta
hledám luxusní byt OV který přesně splňuje ná-
sledující kritéria: Velikost od 60m2 – 2+1 až
4+kk, výtah, byt i dům po rekonstrukci,
garážové stání, zeleň v těsné blízkosti pro venče-
ní psa. mklima@remax.net 777 081 500.

� HLEDÁM ZAJÍMAVÝ BYT V CENTRU PRAHY
ideálně osobní vlastnictví. V případě potřeby za-
jistím náhradní nemovitost. Tel.: 605 246 386.

� CHCETE PRODAT BYT? Máte hrůzu z realitky?
Obra�te se na poradnu. www.realitniporadna.cz,
tel. 284 693 533.

� KOUPÍM BYT, nebo rod. dům jakékoli velikosti,
kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret – nájemní smlouvu, i v do-
mě s majitelem, podnikový a pod. I zdevastova-
ný, v soudní žalobě, neoprávněně obsazený,
s nežádoucím nájemníkem, či s jakoukoli právní
vadou. Veškeré formality zajistím, zaplatím stě-
hování i případné dluhy na nájemném, privatizaci
atd. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, dome-
ček mimo Prahu apod. a dát čas na vystěhování.
Seriozní jednání, platba v hotovosti.
TEL: 222 941 032 nebo 603 420 013

� AKTIVNÍ A VZDĚLANÍ/É PÁNOVÉ A DÁMY,
máte-li rádi Prahu, nabízíme brigádu – provázení
po Praze, tematické okruhy, není třeba průvod-
covský kurs, více info o nás na www.prague-
walks.com, celoroční spolupráce - 200,- Kč/hod.
Tel.: 608 339 099, e-mail: pwalks@comp.cz

Tentokrát se „bez kravaty“ podívejme do
klubu Rock Café, který sídlí na Národní
třídě. Klub nabízí divadlo v netradičním
prostoru, tvorbu se zaměřením na fran-
couzskou dramaturgii a ojedinělý multi-
funkční prostor v centru Prahy.

Druhou premiérou Studia Saint-Germain
klubu Rock Café v Praze je hra Clauda Con-
fortese Les Olympiennes. V českém překla-
du „Šampionky“. Text hry byl přeložen do
více než dvaceti jazyků a s velikým úspě-
chem uváděn po celém světě. „Šampionky“
je hra plná humorných okamžiků. V průbě-
hu děje se však z komedie stává hrou řešící
závažná témata. Autor se do podvědomí
českého obecenstva dostal díky hře Mara-
tón, kterou s velkým úspěchem před lety
uvedlo divadlo Na zábradlí. Tehdy šlo o hru
s mužským obsazením. Autor však později
text upravil pro ženské postavy. Tři ženy,
které běží svůj dlouhý závod a dělají všech-

no proto, aby vyhrály. Kují pikle, prožívají
chvíle radosti i zármutku. Stejně jako v živo-
tě, hlavní hrdinky prožívají své výhry a pády.
Musí se pokusit vyhrát a porazit osud.

Představení dalo možnost vyniknout he-
reckému umění Simony Postlerové, dále
můžete vidět Kateřinu Janečkovou, Zuzanu
Katolickou nebo Moniku Za�kovou.

„Šapmionky“ jsou také zajímavým návra-
tem na divadelní prkna pro zpěváka skupiny
Chinaski Michala Malátného. Ten se zhostil

role hlasatele, jenž udává rytmus závodu a
provází celé představení písničkami.

Máte-li tedy chu� a tyto řádky vás inspiro-
valy, přij	te se podívat 9. nebo 22. září na
„Šampionky“. Představení začíná v atypic-
kou dobu, a to již od 18,45 hodin.

V prostorách klubu Rock Café můžete
navštívit nejenom divadelní představení, ale
i galerii, ve které je instalována každý měsíc
nová výstava. Také velký sál, kde se téměř
každý večer koná koncert, nebo můžete za-
jít na filmové představení. Celý klub je v sou-
časné době po rekonstrukci a má svým náv-
štěvníkům co nabídnout. Vedle příjemného
prostředí je to kvalitní hudba a divadlo. Rock
Café je klub pro mladé od 15 let výše.
Můžete si sem zajít v deset ráno na kávu
nebo čaj, přes den „zasurfovat“ na internetu
nebo využít večerní nabídky kina, divadla a
koncertů.

Anna Sobotková

Leica Gallery Prague připravila fotografickou výstavu o historických podobách i vizi
„nového“ Václavského náměstí. Výstava se bude konat od 17.9. do 17.10. v galerijním
stanu umístěném v dolní části Václavského náměstí Na Můstku denně od 10 do 22 ho-
din.

Václavské náměstí je víc, než pouhý sou-
hrn domů, obchodů, chodníků a doprav-
ních koridorů; skutečný obsah mu dávají te-
prve lidé, kteří zde žijí, pracují, baví se, ně-
kdy se přou a jindy milují. Je zajímavé
ohlédnout se a sledovat různé podoby nej-
proslulejšího českého náměstí, měnící se
jako masky na tváři historie, tak jak je zachy-
til na svých, dnes již unikátních snímcích Vi-
lém Kropp.

Každodenní tep života Václavského ná-
městí sledoval od padesátých do osmdesá-
tých let minulého století také fotograf deníku
Práce Vilém Kropp. Jeho skvělé, někdy hu-
morné a jindy nostalgické či poetické po-
střehy nám dávají možnost nahlédnout „za
kulisy“ dění, spatřit tehdejší obyčejné lidi,

pohlcené vlastními starostmi a radostmi – a
přesto neustále konfrontované s „velkými
dějinami“. Václavské náměstí vstoupilo do
21. století a je nepochybné, že i tentokrát by
jeho tvář měla odpovídat duchu doby. Víme,
jaké jsou představy architektů o budouc-
nosti symbolického srdce Prahy a celé Čes-
ké republiky? I nový Václavák by neměl
sloužit jen úřadům či turistům, ale hlavně
být tvůrčím a inspirativním prostorem,
v němž se bude utvářet každodenní život
dalších generací.
DOPROVODNÉ AKCE

23. 9. beseda na téma Jaké bylo a jaké
bude Václavské náměstí (18.00 hod.)

30. 9. beseda na téma Architektonické
proměny Prahy (18.00 hod.)

7.10. podpisová akce knihy Vilém Kroppa
(12–18.00 hod.)

16.10. beseda s Vilémem Kroppem 19.00
hod v Leica Gallery Prague, Školská 28,
Praha 1

Více na www.lgp.cz

Řeklo by se nejdřív, že další sci-fi kniha autora, který se do-
sud věnoval spíše politologii a sociálním tématům (Vyberte
si šéfa, Pozor na tunelování, Občanská obroda, Svoboda a
řád, Hrdinům se neděkuje), bude dobrou oddechovkou.
Kdo však zná jeho předposlední titul, sci-fi romaneto Žluté
nebezpečí, již tuší, že ani Poslední člověk nebude úplně
jednoduché čtivo.

Jediné, co lze u této knihy označit za jed-
noduché, je jazyk. Nebylo by možná na ško-
du u tak dobře vystavěného příběhu věno-
vat větší péči i jazykovému bohatství, které
čeština nabízí. (Leda by se jednalo o auto-
rův záměr naznačit jednoduchým výrazivem
zploštělost světa, o němž píše?)

Podrackého nedávná novinka nás přene-
se o několik století kupředu a přinutí nás na-
hlédnout do doby, kdy lidstvo jako živočiš-
ný druh stojí před vyhynutím. Není to pohled
příjemný. Postupně se dozvídáme, jak
k této situaci mohlo dojít. A to přesto, že lidé
v této době díky neexistenci civilizačních
střetů, válek a dokonce i kriminality, díky
takřka sterilnímu prostředí Korpusu, kde žijí,
a díky vynikající lékařské péči, mají nejlepší
předpoklady žít spokojený a dlouhý život.
Není nutno již ani pracovat, věda a technika
postoupily natolik, že za lidi vše – a to s mini-
mální energetickou náročností – udělají
stroje a roboti. Život se tak zaplňuje samou
zábavou – jenže pozor, zde je právě příčina
vymírání lidstva – zábavou virtuální. Virtuální
svět stále více pohlcuje svět skutečný a
tomu se vzepře poslední malá skupinka lidí,
kteří chtějí prožít život naplno, fyzicky, a
chtějí se o sebe starat sami bez technické
i jiné pomoci a bez dalších zásahů Korpusu.
Umožní jim to Nejvyšší rozum? Jak dlouho
takto „fyzikálové“ mohou přežít? Mohou za-
chránit svými několika potomky neplodné

a vymírající lid-
stvo z Korpu-
su? Zde kromě
posledních
živých, ale ne-
plodných „virtuálů“ existují již jen tisíce ko-
munikujících mozků pozůstalých po mrt-
vých lidech z předchozích staletí.

Je vůbec třeba lidstvo zachraňovat a ne-
jsou již i poslední fyzikálové na to příliš so-
bečtí? Podrackého fikce rozvíjí nápaditě
společenské problémy, na něž narážíme již
dnes.

Svět techniky a počítačů odlidš�uje a kom-
plikuje vztahy mezi lidmi, zejména mezi ro-
diči a dětmi.

Virtuálno se stává již nyní součástí světa
našich potomků a mění pozvolna jejich
myšlení.

Mnohé je virtualitou zlehčováno a zjedno-
dušováno. Vidíme, jak snadno lze podleh-
nout neznámé „autoritě“ z internetu, jak
snadno lze vyměnit fyzický pohyb, práci či
sport za jejich virtuální podobu.

I v největším prázdninovém vedru nás při
čtení tak trochu zamrazí a popadne chu�
udělat něco, aby to s lidstvem o tisíc či více
let takto skutečně nedopadlo.

Vydalo nakladatelství Marek Belza
www.mbelza.sweb.cz

Režisér mnoha slavných filmů od M.A.S.H. až po poslední film Zítra nehrajeme (A Prai-
rie Companion, 2006), Robert Altman (20. 2. 1925 – 21. 11. 2006) byl 5 x nominován na
Oscara a v roce 2006 byl touto soškou oceněn za své celoživotní dílo. Mezi jeho nejlep-
ší filmy patří již zmíněný vynikající M.A.S.H., který byl později pro televizi úspěšně
adaptován jako seriál, slavný film Nashville (1975), nekonvenční western McCabe a
paní Millerová (1979) či „anglická“ detektivka z vyšší společnosti Gosford Park (2001).

Jako většina významných amerických fil-
mových režisérů vystřídal Altman mnoho fil-
mových žánrů. Po krátké kariéře režiséra
zakázkových filmů pro produkční společ-
nost Calvin Company začal režírovat někte-
ré epizody v tehdy velmi populárních TV se-
riálech jako byly Bonanza, Combat! či Route
66. V roce 1969 dostal nabídku natočit film
M.A.S.H. Na rozdíl od mnoha režisérů, kteří
scénář filmu odmítli, Altman nabídku přijal a
film, který zaznamenal fenomenální úspěch
nejen u diváků ale též u kritiků, režíroval.
V roce 1970 získal M.A.S.H, film o zdravotní-
cích v korejské válce, kterou ukazoval z úpl-
ně jiné stránky bez válčících hrdinů, na MFF
v Cannes Velkou cenu za nejlepší film.

V rychlém sledu následovaly další velmi
úspěšné filmy, westerny McCabe a paní Mil-
lerová (1971), Buffalo Bill a Indiáni (1976),
detektivka „drsné školy“ podle Raymonda
Chandlera The Long Good Bye (1973) a
slavný film situovaný do prostředí americké
country music Nashville (1975), který získal
Oscarovou nominaci za nejlepší film.
Všechny tyto filmy potvrdily Altmanovo vý-
sostné postavení hollywoodského režiséra.

Robert Altman ve svých filmech neustále
znevažoval zažitá filmová klišé. Měl velmi ši-
roký záběr sahající od westernů a detektivek
až ke společenským satirám a komorním
dramatům, často se strefoval do středosta-
vovské Ameriky a jejím zalíbeni v pom-

péznosti. Jako příklad mohou posloužit fil-
my jako Tři ženy (3 Women, 1977), vynikající
Svatba (A Wedding, 1978) s Geraldinou
Chaplinovou v hlavní roli ceremoniářky, film
Hráč (The Player, 1992) z prostředí holly-
woodských filmových studií nebo ostrý a
nelítostný pohled do světa módy, film
Pret-a-Porter z roku 1994. Mezi zajímavé Al-
tmanovy filmy patří také film Kansas City
(1996) z prostředí jazzových klubů 30. let.
Za zmínku stojí, že v rolích tehdejších jazzo-
vých hráčů vystoupila celá řada soudobých
jazzových hvězd.

Altman aktivně režíroval až do své smrti.
Také oba jeho poslední filmy Gosford Park a
Zítra nehrajeme byly úspěšné. Gosford Park
dokonce získal Oscarovou nominaci za nej-
lepší film. Robert Altman zemřel ve věku 81
let v nemocnici v Los Angeles.

Většinu významných filmu Roberta Altma-
na můžeme najít na DVD s českou podpo-
rou. R. R.

Když v roce 1835 mlynář Václav Novotný
nechal postavit jednopatrovou klasicistní
budovu a Slovanský ostrov (tehdy Barvíř-
ský) spojit můstkem s nábřežím, jistě ne-
tušil, jakého věhlasu v budoucnu toto
místo dosáhne.

Původní budova byla otevřena dne
30. května 1837 slavnostním plesem. České
plesy měly pro naše dějiny klíčový význam,
v německy mluvící Praze si v době národní-
ho obrození získaly velkou oblibu a přispěly
k národnímu uvědomění mnohých Pražanů
a k šíření českého jazyka ve společenském
životě. První český bál se sice konal v roce
1840 v Konviktě, ale již druhý byl 3. února
1841 právě na Žofíně. O dva roky později,
8. února 1843, zde svůj první velký ples nav-
štívila později pro národ významná spisova-
telka Božena Němcová.

Právě zde ji Václav Bolemír Nebeský po-
bídl k psaní českých veršů a tak vznikla i její
prvotina, báseň Ženám českým.

Dne 14. listopadu 1858 byl na Žofíně
uspořádán ples, jehož se zúčastnil i císař
František Josef I. s císařovnou Alžbětou.
Tato událost souvisela s odhalením Radec-
kého pomníku na Malostranském náměstí.

Ale dost již historie. Dnešní Žofín vybave-
ný moderní technikou, klimatizací a vlastním
parkovištěm poskytuje velké možnosti pro
pořádání plesů, koncertů a společenských
akcí.

I když palác leží v samém centru Prahy,
jeho návštěvníci si pochvalují klid a příjem-
nou atmosféru okolní zeleně nejmenšího, ale
rozhodně nejkrásnějšího ostrova v Praze.

Procházíte-li v období od září do března ve
večerních hodinách kolem Žofína, nemů-
žete z Malého sálu přeslechnout zvuky růz-
ných tanečních rytmů. I přes exkluzivitu to-
hoto paláce nezapomínají organizátoři čin-
nosti právě na výuku tance a společenské
výchovy. Právě proto, že tancem se Žofín to-
lik zapsal do srdcí Pražanů.

Máte-li zájem v taneční sezóně 2008–2009
absolvovat taneční kurzy právě na Žofíně,
kontaktujte Taneční školu paláce Žofín a
Národního domu na Vinohradech:
telefon: 221 596 251–2 (paní Chladová),
www.nardum.cz. Zápisová kancelář je v Ná-
rodním domě na Vinohradech, nám. Míru 9,
Praha 2.

Vzpomínky na absolvování kurzů v tomto
nádherném prostředí budou ve vašem živo-
tě patřit k těm trvalým. –PR–

Již od 21. srpna přitahuje pozornost historická budova Národního muzea, v níž je k vi-
dění jedna ze stěžejních výstav letošního roku. Symbolika rozstřílené budovy muzea,
místa, kde se snad kromě rozhlasu odehrávaly nejdramatičtější chvíle prvních dnů
okupace vojsky Varšavské smlouvy, hraje velkou roli i dnes.

Výstava vlastně začíná již před muzeem,
pod jeho rampou, kde jsou instalovány do-
bové plakáty, letáky a transparenty, připo-
mínající vzrušené dny konce srpna 1968.
Také však vozidla, symbolizující tuto éru – a
především tank T54B zapůjčený Vojenským
technickým muzeem v Lešanech. Jde
o stejný typ, kterých tehdy nejen do Prahy
přijely kvůli „záchraně socialismu“ stovky,
možná tisíce. Spolu s obrněnými transpor-
téry a letadly k nám přivezly postupně až
300 000 vojáků – okupantů. Jako názorná
připomínka byla připravena i světelná a zvu-
ková projekce napodobující „střelbu“ na bu-
dovu NM, která upoutává pozornost zejmé-
na večer, kdy je lépe vidět. Po celý den se
u tanku fotografují Pražané i turisté. V klidu,
míru a s úsměvy na rtech. Jaký rozdíl – umí-
me si vůbec, my kdo nejsme pamětníky
nebo nám bylo moc málo let, představit tu
situaci, která se na stejných místech ode-
hrávala před 40 lety?

Pomůže nám druhá část výstavy ve vstup-
ní hale muzea, kde je stručně, ale výstižně
zmapováno celé období Pražského jara a
jeho tragický konec. Ten je působivě ilustro-
ván především promítáním filmového týde-
níku ze srpna 68 a také filmového záznamu
z pohřbu Jana Palacha, který se upálil před
Národním muzeem 19. ledna 1969. Ve vitrí-
nách najdeme i předměty z pozůstalosti
Alexandra Dubčeka či Jana Palacha, ale
také kopie olympijských medailí Věry Čás-
lavské, dalšího symbolu této doby (vybojo-
vala 4 zlaté na olympiádě v Mexiku dva mě-
síce po okupaci a jejich kopie věnovala pak
symbolicky nejvýraznějším představitelům
pražského jara, Dubčekovi, Černíkovi, Smr-
kovskému a Svobodovi.)

Závěrečná část výstavy je sestavena
z předmětů, dokumentů a fotografií, které
na základě výzvy v České televizi lidé zaslali
do Národního muzea. Reagovalo jich kolem
čtyř stovek. Na první pohled drobnosti,
v celku ovšem dokreslují nálady v srpnu
1968 a podávají mnohdy velice osobní a
emotivní svědectví o tom, co všechno se
v Československu dělo a jakým způsobem
to lidé prožívali, ukazují malá lidská hrdinství
i velké tragédie. Na ochozu 2. patra je pak
představen zlomek z mnoha stovek fotogra-
fií, které přišly na výzvu do Národního mu-
zea.

Národní muzeum vyzývá svojí výsta-
vou. „Ukažte svým dětem Národní muze-
um, a� nezapomenou“. Výstava trvá do
30. září, pedagogové i rodiče ji tedy mo-
hou zařadit do programu prvních škol-
ních dní.

Kurátorem výstavy je Mgr. Marek Junek,
Ph.D., na přípravě se podílelo Národní mu-
zeum spolu s Vojenským historickým ústa-
vem Praha, Ústavem pro soudobé dějiny
AV ČR a Ústavem pro studium totalitních
režimů. Martina Fialková

TIP NA DVD
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Věra Janoušková – Eva Kmentová – Alina Szapocznikow tvořily svá díla ve druhé polovi-
ně 20. století. Tyto ženy – autorky spojuje hledání souvztažností světa vnějšího. Přede-
vším však nacházení souvislostí světa vnitřního, prostoupeného veskrze láskou.
Výstava tří sochařek v Letohrádku královny Anny je otevřena do 31. října 2008.

VĚRA JANOUŠKOVÁ (1922)
žije v Praze a ve Vidonicích u Pecky. Zá-

klad pro tvorbu získala na Odborné so-
chařsko-kamenické škole v Hořicích v Pod-
krkonoší a na Uměleckoprůmyslové škole
v Praze v ateliéru Karla Dvořáka, později
Josefa Wagnera. „…určující etapou byla
škola prof. Wagnera na UMPRUM v roce
1945. Tam se sešla v ročníku řada lidí, kteří
byli pozoruhodně vyzrálí…Ve třídě se dopo-
ledne pracovalo, odpoledne jsme si zkouše-
li už vlastní tvorbu…“ Po absolutoriu se stala
stipendistkou na Akademii výtvarných umě-
ní v Sofii. Je zakládající členkou skupiny
UB 12, členkou Nové skupiny, od roku 1990
členkou obnovené Umělecké besedy.
Snad nejobsáhlejší výstavou z její tvorby
byla expozice v Galerii v Karlových Varech
(1995). Je zastoupena ve všech domácích
galeriích a v soukromých sbírkách doma a
v zahraničí. Do vývoje českého moderního
umění zasáhla „smetištní sochařka“ (její slo-
va) Věra Janoušková nejvýrazněji sochami
ze starého smaltovaného plechu, který na-
chází na skládkách. Principem skládání tvo-
ří i papírové koláže: zde ještě plněji, nežli
v sochách, uplatňuje velmi příznačný smysl
pro barvy, neméně pak cit pro plastičnost.

Věra Janoušková tvořila životní i umělec-
kou dvojici se sochařem Vladimírem Ja-
nouškem.

EVA KMENTOVÁ (1928 – 1980)
tvorbou a životem spojena se sochařem

Olbramem Zoubkem, se od mládí zařadila
mezi nejzajímavější osobnosti české výtvar-
né scény. Je stále pokládána za přední
představitelku „nové vlny“. Kolik by ještě vy-
tvořila, kdyby zákeřná nemoc neukončila
její uměleckou cestu v padesáti dvou le-
tech? Vyrovnávala se s ní procesem vnitřní-
ho očiš�ování. Její dílo není jen velmi lid-
ským příběhem osobní statečnosti. Je svě-
dectvím, že tvorba i pod tíhou osudu a mez-
ních situací může autora velmi osvobozo-
vat. Sochařka navíc do našeho umění vnes-
la nové impulsy. Otiskovala do sádry seg-
menty (svého) těla, které se staly emotivní-
mi a esteticky silnými objekty, promyšleně
koncentrovanými na přenos energie v po-
hybu, jež se otiskem zastaví a zafixuje pomí-
jivost živé hmoty. Tělesnost je zjevná i v de-
sítkách kreseb. Retrospektivní výstavy au-
torky v Litoměřicích a v Praze ukázaly její vý-
voj od těžkých objemů v typických materiá-
lech až k minimalistickému výrazu v útržcích
papírů a ve volných kresbách. Dovolovaly
plně „mluvit“ o současných věcech. Sou-
středit sílu k završení a nalézt vnitřní svobo-
du, pro níž formality ztratily na důležitosti.

Eva Kmentová žila v Praze a v Jevanech.
Nemohla konkurovat autorkám velkých děl
(rozměrově a kvantitativně). Přesto v otáz-
kách ženského tvůrčího pohledu, lidské
existence a ve výtvarném experimentu sou-
visí s tvorbou světových umělkyň.

ALINA SZAPOCZNIKOW (1926–1973)
Žena s osudem podobným k Evě Kmento-

vé či Evě Hesse, zůstává významnou osob-
ností evropského sochařství. V její tvorbě se
snažme číst četná sdělení. Někdy jedno-
značná: Exhumovaný ad., jindy ne-přímo-
čará: Cesta ad. A role názvů? Autorka jimi
objekty pojmenovala, ale pozornost přita-
huje slovo a obraz v rovnocenném vztahu
proti(spolu)hráčů. Snažíme-li se její sochy
„číst“ dle alegorického vyobrazení, není to
dáno jen jazykovým kontextem. Každé dílo
znamená mezník a konkrétní stav. Kam so-
chařka směrovala symboliku? Raná díla vel-
mi korespondují s motivy, na které jsme
zvyklí v umění přelomu 19. a 20. století:její
Nesnadný věk (1956) je paralelou ke Štur-
sově Pubertě. Rozpoznáme napojení na tra-
diční symboliku vanitas: Nahá, evokující
zobrazení krásného ženského těla, je nei-
dentifikovatelným a deformovaným tvarem.
Název – „obraz“ nese napětí v hrozbě pomí-
jivosti. Od konce padesátých let autorka
vzdálením se od tradičního ztvárnění sochy
s její stabilností a vyvážeností naopak roz-
kladem hmoty dostává nový tvar. Asociace
a tzv. domodelování významů, např. Člověk
s nástrojem, byly vědomým „rozložením“
tvaru – silnou metaforou. Stěžejní motiv na-
lezla umělkyně v různých významech lid-
ského těla: časovosti, subjektivnosti a zna-
kovosti. Tělo jako místo, kde se setkává stá-
le Éros i Thanatos – Zrození i Smrt. Tělo jako
symbol existence a pomíjivosti, ironie života
a osudu.

Olga Szymanská

K o m o r n í F I D L O V A Č K A
11. září – 19.30
Sedmero hříchů
Tennessee Williams patří k nejvýznamněj-
ším představitelům moderního světového
divadla.
Jeho hra Sedmero hříchů (na zahraničních
scénách i pod jinými názvy) se odehrává
v minulém století na americkém Jihu ve stá-
tě Mississippi, kde se Williams narodil. Dě-
jištěm je osamělá farma Havraní hnízdo,
kam se po nějaké době vrací její majitel Lot
se svou novomanželkou Myrtou. Tato býva-
lá kabaretní herečka namísto očekávaných
líbánek musí čelit dokonce dvěma hroz-
bám: blížící se povodni a setkání s Pu�kou,
jak opovržlivě nazývá Lot svého nevlastního
bratra…
režie H. Mikolášková, překlad O. Ornest,
dramaturgie H. Šimáčková, scéna a kostý-
my M. Zámečníková Savovová, hudba
P. Hromádka, hrají D. Ratajský (Pu�ka),
L. Pečenka (Lot), Myrta T. Bebarová nebo
M. Š�astná

Š V A N D O V O D I V A D L O – s t u d i o
27. a 29. září – I. a II. premiéra 19.00
Dávníkové: Michal Lang
Pronásledují vás podivné sny? A co podivné
návštěvy? Pronásledujete někdy sami
sebe? Svět se vám převrátil naruby? Co
bylo, už není? Cítíte touhu utéct, najít svoje
kořeny? Vzali vám vaše jméno? Možná je to
všechno jen sen, ale co když podivná Babi-
na, Tadek a děda Jarda s vámi nějak souvi-
sí! Napínavý příběh s prvky fantasy ve Stu-
diu Švandova divadla.
režie M. Lang, hrají J. Zadražil j.h., L. Ouh-
rabková j.h., A. Veldová, E. Leimbergerová,
H. Paseková j.h., Luboš P. Veselý a S. Šár-
ský.

D i v a d l o V C E L E T N É
28. září 19. 30
J. A. Komenský: Labyrint světa
premiéra

Pokus o co nejvěrnější interpretaci Komen-
ského Labyrintu s přenesením do naší
doby, ale se zachováním Komenského jazy-
ka jako hlavní poetické síly.
režie F. Nuckolls, hrají J. Kaluža, A. Jastra-
ban, P. Beretová, M. Pospíchal, M. Kern,
T. Karger.

D i v a d l o P A L A C E T H E A T R E
30. září – 19.00
Dohazovač: Lawrence Roman
Dohazovačství – řemeslo tak staré jako to
nejstarší – po věky patřilo ženám. Století
dvacáté a jednadvacáté přineslo manažer-
ky velkých firem, bank – a v seznamkách za-
čali působit muži. Jak si novodobý dohazo-
vač poradí se zakázkou pro náročnou boha-
tou klientku?
překlad J. Stach, režie Petr Hruška, hrají
K. Brožová, A. Procházka, D. Syslová,
M. Mejzlík/Jaromír Meduna, R. Trs�an

Ve věku 80. let 25. července letošního
roku zemřel významný jazzový tenor sa-
xofonista „Little Giant“ Johnny (John Ar-
nold) Griffin (24. 4. 1928 – 25. 7. 2008),
svého času nejrychlejší tenor-saxofonis-
ta na západním pobřeží Spojených států,
hráč, jehož jméno je spojeno především
se stylem bop, hard-bop a post-bop.

Svoji hudební dráhu zahájil Griffin studiem
hudby na hudební škole DuSable, kde nej-
prve studoval hru na klarinet, alt saxofon a
hoboj. Již v době studia hrál blues v kapele
T. Bone Walkera. Těsně před ukončením
školy začal hrát na naléhání Lionela Ham-
ptona v jeho big bandu na tenor sax.

Na prvních deskách se Griffin objevil popr-
vé v roce 1945 ve věku 17 let. O dva roky
později již s Joe Morrisem a jejich společ-
ným sextetem hrál na ranných rhythm&blu-
esových nahrávkách společnosti Atlantic
Records. Jeho první album s vlastní kapelou
Introducing Johnny Griffin z roku 1956 vzbu-
dilo nadšený ohlas. V roce 1957 nahrál Grif-
fin společně s dalšími tenorsaxofonisty slav-
ným Johnem Coltranem a Hankem Moble-
ym další skvělé album A Blowing Session.
Stal se také členem kapely Jazz Messen-
gers Art Blakeya. O něco později nahradil
Johna Coltrana v kapele Theloniuse Monka.
Griffinovu hru je možné slyšet na Monko-
vých vynikajících albech Thelonius in Action
a Misterioso.V tomto období vedl také různé
sestavy své vlastní jazzové kapely. Pro
snadnost a čistotu, se kterou byl schopen
zahrát i ty „nejrychlejší“ noty získal svoje
slavné přízvisko „nejrychlejší tenor na zápa-
dě“ („fastest tenor in the west“). Mezi jeho
spoluhráče patřila mimo výše zmíněných
i celá řada dalších vynikajících jazzmanů:
Clark Terry, Wynton Kelly, Max Roach, Ken-
ny Clarke, Dizzy Gillespie a další. Nahrál
i několik desek se slavným jazzovým kyta-
ristou Wesem Montgomerym.

V roce 1963 se Griffin přesídlil do Francie
a později i na chvíli do Holandska. V Evropě
hrál pravidelně v různých jazzových klu-
bech, často doprovázel americké jazzmany
na jejich evropských turné a pravidelně vy-
stupoval na slavném Montreuxském jazzo-
vém festivalu.

Svůj poslední koncert odehrál „Little Gi-
ant“ Griffin 21. července tohoto roku ve
Francii, ve které žil posledních 24 let, pouhé
čtyři dny před svoji smrtí. R.R.

VLADIMÍR KUPKA:
PRAŽSKÁ
OPEVNĚNÍ
Publikace zachycuje
vývoj opevňování Pra-
hy od jeho počátků
(ještě před vlastním
založením města)
přes vznik obou
pražských hradů a
následný vznik jed-
notlivých pražských
měst. Na vývoj středověké fortifikace nava-
zuje i novověká pevnostní výstavba, která
v 17. a 18. století Prahu změnila v největší
bastionovou pevnost na našem území.

Váz., 472 stran, na 320 obr., 490 Kč,
ISBN 978-80-7277-126-4

PAVEL NOVOTNÝ:
PETRSKÁ ČTVRŤ
Kniha popisuje vývoj
a historii všech sou-
časných i zaniklých
domů a objektů v Pe-
trské čtvrti, všímá si
také národnostních,
politických a spole-
čenských změn v prů-
běhu času a zmiňuje
řadu významných
i méně významných osobností, které jsou
s touto částí Prahy spojeny

Váz., 512 stran, na 80 obr., 490 Kč,
ISBN 978-80-7277-361-9

Knihy vydalo nakladatelství Libri, kde si
je také můžete zakoupit: libri@libri.cz,
www.libri.cz, tel: 251 613 113

Komorní soubory to u nás nemají lehké. Tradice vysoké kvality české komorní hudby
trvá, výborných interpretů je stále dost. A tak mladí umělci, kteří chtějí dosáhnout na
špici, musí velmi usilovně pracovat nejen na svých hráčských schopnostech, ale také
na tom, jak se uplatnit. Je proto pravidlem, že jeden člen souboru bývá zároveň
i manažerem, který musí svůj čas na zkoušky a koncerty sladit ještě s obrovským
množstvím administrativní a výkonné práce. A nejen to, musí mít i dobrý smysl pro vy-
hledávání příležitostí, schopnost vytvářet image celého souboru a umět jej vkusně pro-
pagovat a „prodat“.

Toto všechno se dosti úspěšně daří klaví-
ristce Markétě Janáčkové, zakladatelce Ja-
náčkova tria a vedoucí souboru, který má
repertoárový záběr od baroka po 21. století.
Dalšími členy klavírního tria jsou Helena Jiří-
kovská (housle, také koncertní mistr Tali-
chova komorního orchestru) a Marek Novák
(violoncello, člen České filharmonie). V tom-
to složení hrají od roku 2002. Do dnešní
doby odehráli desítky velice úspěšných
koncertů doma i v zahraničí, kde se začínají
uplatňovat stále výrazněji. Letos například
v Cannes (leden) v rámci hudebního veletr-
hu MIDEM, na koncertech v Kanadě (kvě-
ten) a Německu (září). Doma jsme je mohli
slyšet například v dubnu na Pražských pre-
miérách, přehlídce současné tvorby, které
se Janáčkovo trio věnuje programově a
s úspěchem (na repertoáru má např. díla
Z. Lukáše, J. Gemrota, I. Bláhy či K. Slavic-
kého). Za podpory Allianz pojiš�ovny, Nada-
ce Leoše Janáčka a nadace Život umělce
pořádá pak letos trio cyklus komorních kon-
certů v kostele sv. Vavřince v Praze, v kon-
certním sále Pražského jara.

Vra�me se ale ještě k zahraničním úspě-
chům mladého souboru. Již jeho první CD
nahrávka klavírních trií A.Dvořáka (B dur)
W. A. Mozarta (B dur) a J. Suka (Elegie)
vzbudila totiž pozornost francouzského vy-
davatelství Praga Digitals, které se věnuje
české hudbě. Vydavatelství požádalo sou-
bor o natočení skladeb Alfreda Schnittkeho
– enfant terrible ruské hudby konce 20. sto-
letí. Na CD se tak v projektu Praga Digitals
ocitly Schnittkeho klavírní trio (1992), sklad-
ba A Paganini (pro sólové housle, 1982),
Madrigal (pro sólo violoncello, 1990) a kla-
vírní sonáta č. 1 (1987–1988). Distributorem
CD je Harmonia Mundi. Na základě tohoto
CD bylo pak Janáčkovo trio pozváno i do
Cannes a CD pak zařazeno jako reprezenta-
tivní nahrávka komorní tvorby v rámci celo-
světových oslav 10. výročí skladatelova
úmrtí. Nahrávka byla rovněž dobře recenzo-

vána v prestižním hudebním časopise Dia-
pason ve Francii.

Abychom nezůstali u prostého výčtu
úspěchů mladého sympatického souboru,
tak vězme, že v jeho podání zní Dvořák sku-
tečně „dvořákovsky“, Mozart nádherně
zpěvně a lehce, Suk zase patřičně romantic-
ky a líbezně. Je jednoduché to napsat,
avšak velice těžké to takto „jednoduše“ za-
hrát. Nahrávky pak mají společné provedení
mladým srdcem a duší. A jak zní (laickým)
uším Schnittkeho náročná hudba? Nemů-
žete ji poslouchat jednou, je to hudba, kte-
rou je třeba studovat a vnímat celým tělem,
pak vás doslova uhrane. Všichni tři interpreti
společně v ní dokázali nalézt hlubokou
studnu, z níž čerpají. Výsledkem je silný ex-
presivní zážitek, který stojí za tu námahu
všech zúčastněných.

Janáčkovu triu a dalším mladým komor-
ním souborům můžeme vděčit za to, že čes-
ká komorní hudba stále razantně proniká do
světa a slaví v něm nemalé úspěchy. Věnuj-
me jim ale pozornost i doma – a ještě něco,
nebojme se soudobé hudby. Burcuje, zpí-
vá, smutní, hladí stejně jako ta „klasická“ – a
opravdu nekouše!
Aktuální koncerty Janáčkova tria v Praze:
16. 9. druhý koncert cyklu Janáčkova tria
v kostele sv. Vavřince, koncertní sál PJ, 19.30
(J. Haydn, L. Janáček, Z. Lukáš, A. Dvořák)
16. 12. třetí koncert cyklu Janáčkova tria
v kostele sv. Vavřince, koncertní sál PJ, 19.30
(J. Ph. Rameau, L. Janáček, A. Schnittke)

Ma
arské kulturní středisko, Rytířská 25, Praha 1 od 14:30. – středa
10. 9. Koncert, Z. Seibertová – soprán, R. Benetková – klavír
Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku
6. 9. Neznámé aktivity Ed. Beneše v dolním Novém Městě, k 60. výročí skonu.

Sraz ve 13:45 u zvonice kostela sv. Jindřicha
13. 9. Tlum údivností z jižních hran a úbočí Letné – I. část. Sraz ve 13:45 u Bílkovy vily
20. 9. Tlum údivností z jižních hran a úbočí Letné – II. část. Sraz ve 13:45 u Bílkovy vily

POŘADY PRO SENIORY

Originální pohybové divadlo VESELÉ SKOKY
Po úspěšném turné po Velké Británii zpět v Divadle v Celetné
16. 9. ÚT 19:30 BABY BOX
17. 9. ST 19:30 VE STANICI NELZE

BABY BOX, to je životní příběh, od vykulení se na
svět, poznávání, sbližování se, zamilování se, roz-
cházení – až po frustrace a nezbytné stařecké choro-
bopisy. Vše v rozpětí od zcizení nesmrtelného Peti-
pova labutího tance a od irského stepu až po pohy-
bovou a zvukovou poezii živé zvonkohry. Mezi tím
gagy, skeče, klauniáda. Kolektivní rozpustilost, která
má řád. J. P. Kříž, Xantypa 17. 12. 2007

DIVADLO V CELETNÉ, Celetná 17, Praha 1
předprodej: 222 326 843, www.ticket-art.cz, www.veseleskoky.cz

DIVADELNÍ PREMIÉRY V ZÁŘÍ

KNIŽNÍ OKÉNKO

Věra Janoušková, Postava s otisky, 1963

Alina Szapocznikow, Mnohanásobný portrét
(dvojnásobný), 1967

Eva Kmentová, Lidské vejce, 1968

Ve venkovních prostorách Klementina začne 1. října zvláštní výtvarnické sympozium
s krásným názvem Praha rozsochatá. Spolu s dalšími členy sdružení výtvarníků
Art-kolegium jej připravuje především Jan Brabenec, umělec žijící a tvořící ve Vídni i v Praze.
Sympozium inspirované pražskou historií, jejími známými postavami skutečnými, i těmi, kte-
ré existují v pražských legendách a pověstech, potrvá několik dní. Během každého dne mezi
1.–5. říjnem by se mělo na klementinských nádvořích dít něco zajímavého. Je připravena
hudba komorní i rozverná, nádvoří ozdobí kromě soch neživých i sochy oživlé, připravuje se
prezentace jednotlivých výtvarníků, jejichž sochami se Klementinum zaplní.

V Klementinu se tak můžeme potkat s Rudolfem II., s Golemem, doktorem Faustem, katem
Mydlářem, ale i se zakletou dívkou z Kampy a jinými zajímavými pražskými figurami.

Projekt bude v příštím roce pokračovat krátkodobou (tříměsíční) instalací soch v různých
zákoutích v Praze a potom by se sochy měly vydaly na pou� Českem a Evropou. Příběhy
mystické Prahy ztvárněné rukama umělců ze sdružení Art-kolegium tak poputují světem a
budou lákat lidi na návštěvu míst, kde se zrodily, tedy do Prahy. Maf



JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
VÁS ZVE
Rezervace vstupenek:
224 232 429
pokladna@jindrisskavez.cz
www.jindrisskavez.cz
Pořady
(Pořady se konají v 10. patře, není-li uvedeno jinak)
3. 9. Znovuzrození Jindřišské věže - 17. 00
Procházka historií JV s ing. J. Stěničkou. Vstupné: 60 Kč.
15. 9. Autorské čtení – 19.00
Autorské čtení povídek v podkroví Jindřišské věže
autorů nejen z kulturních magazínů Totem.cz,
Literra.cz a Písmak.cz, otevřené i čtení příchozích
tvůrců. Ve druhé půlce večera proběhne beseda a
promítání z cest po pralesích u nepálských
Annapuren a o tůře na Mt.Everest od D. a M.
Zborníkových. Vstupné: 25 Kč.
29.9.Litterula -….mátouhavelikábyneustála….-19.00
Literárně-hudební pásmo z tvorby básníka
Michelangela. Vstupné: 50, 25 Kč.
Divadlo
17. 9. Divadlo ve věži - Václav Procházka:
Jedna a jedna jsou tři – 19.30
Fiktivní dialog milující a milované ženy o milujícím a
milovaném muži. A. a J. Čermákovy o A. Dvořákovi.
Účinkují: L. Kožinová, K. Seidlová, Z. Kožinová.
Vstupné: 200, 100 Kč.
24. 9. Divadlo ve věži – Nežárli - 19.30
Představení se odehrává na Sicílii v 70.letech
20.stol.Na předměstí Palerma v řadových domcích
žijí 4 rodiny.Mezi nimi, jak už to bývá, vznikají
roztržky, objevují se koketérie a jsou patrny i zvláštní
mezilidské vztahy. Divadelní úprava a režie.
L. HRUŠKA. Vstupné: 200 Kč
Koncerty
9. 9. Mezi proudy – Karel Vepřek s kapelou – 20.00
Písničkář zhudebňuje poezii a píše vlastní texty
většinou lyrického obsahu. Je šťastný, když zpěv a
poezie naplní hospodu. Poslední dobou se pokouší
také vytvářet takzvané homeopatické obrazy a celý
život si zapisuje sny. Jednou by chtěl napsat snový
román. Vstupné : 150, 70 Kč.
18.9.SEVENDAYS shostemMichalemKubesou–20.00
Akustický projekt s prvky jazzu,popu i folku. Členové
kapely jsou nejen zkušení instrumentalisté a
interpreti, ale hlavně nápadití autoři. Jako host
vystoupí M. Kubesa . opavský bard, bývalý zpěvák
kapely Yaba a nynější frontman skupiny Lade. Ve
svých písních odhaluje nejen svoje stinné stránky…
23. 9. Mezi proudy – Jana Šteflíčková – 20.00
písničkářka a herečka pražské Ypsilonky, v roce
2006 držitelka písničkářské ceny Krteček festivalu
Zahrada. Kapela Kůň vznikla v roce 2005 jako trio,
které hraje osobité divadelní písně. Současný
repertoár Koně je ovlivněn hlavně šansonem, jazzem,
pochodovými písněmi a dalšími žánry, členové Koně
spolupracují i s jinými kapelami a interprety - např.
Vesnou Cáceres, Feng-Jün-Song, Alvik, atp.
Vstupné: 150,70 Kč
Výstavy
1. 9. – 30. 9. - 2.p. + 3.p.
Václav Toušek – Fotografie a fotografika
Od pražské výstavy v roce 1981 většinu svých
obrazů prezentuje Toušek v barvě. Náměty fotografií
zůstávají soustředěné většinou na malé přírodní
detaily a všechny jeho výstavy vždy obsahovaly
hlavní soubor a od něj vystavěnou vlastní
dramaturgii. Letošní výstava je uspořádaná
k autorovým šedesátinám a přináší ukázku jak
fotografické tvorby tak i nové práce grafické – pod
názvem Fotografie a fotografika.
1. 9. - 30. 9. - 4.p.
EMOCE - ... emoce mají velkou moc ...umění
vyvolává pozitivní emoce bez násilí a zloby. Projekt je
sdružením amatérských umělců v ČR a SR, který si
klade za cíl propagaci umělecké tvorby mezi lidmi na
nekomerční bázi…..PŘIJĎTE SE PODÍVAT !!!
MUZEUM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ - 6.p.
Stálá expozice – historie a rekonstrukce věže Jindřišské,
hodinový stroj a fotografie pražských věžící
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V první poprázdninové kapitole našeho pravidelného cyklu si budeme vyprávět o palá-
ci Golz-Kinských, který stojí v samém srdci Starého Města, na Staroměstském náměstí,
a kolemjdoucí zaujme nejen půvabem své rokokové fasády, ale i skutečností, že výraz-
ně vybočuje z východní fronty náměstí.

Palác vznikl na místě tří domů s raně stře-
dověkými základy, v suterénu jeho nejjižněji
položené části se dodnes zachovalo původ-
ní přízemí románského domu ze 12. století,
vybudované z kvádříkového zdiva. Ke spo-
jení dvou domů z původní zástavby došlo
v roce 1508, kdy si je najal Albrecht z Kolo-
vrat, obratný politik, u něhož pobývaly
i významné osobnosti jako falckrabě rýnský
Ludvík, či markrabě míšeňský Georg.
V 80. letech 16. století byl objekt výrazně

přestavěn, přičemž byl na jeho průčelí zří-
zen balkon. Rokokovou podobu získal pa-
lác v letech 1755–1765, kdy byl ve vlastnic-
tví hraběte Jana Arnošta Golze. Autorem
projektu přestavby byl patrně Anselmo
Lurago (starší prameny připisují autorství
K. I. Dientzenhoferovi, ale ten zemřel v roce
1751, kdy oba domy nebyly ještě majetkově
sloučeny). Průčelí paláce vyzdobil sochami
alegorií živlů a antických božstev známý Ig-

nác František Platzer. Jejich originály, po-
škozené v květnu 1945, nahradily v roce
1956 kopie.

Stavebník hrabě Golz však již v roce l768
zemřel a nový palác koupil František Ol-
dřich Kinský, příslušník starobylého české-
ho rodu, který se za válek vedených Marií
Terezií vyznamenal v bojích s Prusy a do-
sáhl nejvyššího ocenění – řádu Zlatého rou-
na. Rudolf Kinský, jímž pokračovala primo-
geniturní větev knížecí linie rodu, zahájil

v roce 1836 přestavbu celé rezidence. Krom
toho byl známý především svými vlastenec-
kými postoji, podporoval Palackého, Čela-
kovského a Šafaříka a jeho nejvýznamněj-
ším činem bylo založení Matice české. Teh-
dy byl palác rozšířen o nově přikoupený
dům na severní straně, jehož fasáda byla do
detailu upravena podle hlavního průčelí.
Stavební práce prováděl Josef Ondřej Kran-
ner, patrně podle projektu Heinricha Kocha,

tehdejšího architekta Kinských. Interiéry
byly upraveny v duchu empírového klasicis-
mu.

Palác zůstal v majetku rodu až do roku
1945, kdy byl poslednímu vlastníkovi Oldři-
chu Ferdinandovi na základě Benešových
dekretů zkonfiskován. Případ byl za patřič-
ného mediálního zájmu znovu otevřen
v roce 2001 jeho synem Františkem Oldři-
chem Kinským (nar.1936), který požádal
o navrácení rodového majetku s odkazem
na fakt, že mu ho řádně odkázal děd Ferdi-
nand Bonaventura. Žadatelův otec, který se
angažoval ve prospěch nacistického hnutí,
zemřel už v roce 1938 a dva roky nato se
vdova Matylda, po matce Argentinka, vystě-
hovala s dětmi do Argentiny. Z hlediska na-
šich soudů byla v nejvyšší instanci žádost
F. O. Kinského zamítnuta.

Je méně známou skutečností, že v paláci
se v roce 1843 narodila jako komtesa Berta
Kinská, budoucí první nositelka Nobelovy
ceny míru. To už ale nosila jméno po svém
choti – Berta Suttnerová. Její rodiče tvořili
věkově nesourodý pár, matce, roz. von Kor-
ner, bylo při narození dcery 26 let, pětased-
mdesátiletý otec František Josef Kinský,
podmaršálek v penzi, se jejího narození ani
nedožil. Za poručníka děvčátka byl stano-
ven hrabě Fürstenberg a v jeho brněnském
sídle Berta prožila dětství a mládí. Naučila
se francouzsky, anglicky, italsky a pro ra-
dost matky se ve Vídni začala připravovat na
operní dráhu. Nakonec ale všechno dopad-
lo jinak. Matka byla vášnivá hráčka, a tak
dcera přivydělávala jako guvernantka v ro-
dině barona von Suttner, kde pečovala
o 4 děvčata. Do jejich bratra Artura, studen-
ta práv, se zamilovala, ale to se nelíbilo paní
domu – Berta byla o sedm let starší, nebyla
dost bohatá, a tak baronka trvala na jejím
okamžitém odchodu a našla jí inzerát na
práci v Paříži, v němž „starší muž hledá sek-
retářku, která bude současně provádět do-
zor nad jeho domácností“. Berta sama od-
pověděla a zjistila, že zájemcem je Alfréd
Nobel. Nabídku přijala a do Paříže odjela
v roce 1875. Artura von Suttner si vzala bez
souhlasu jeho rodičů. Celý život se význam-
ně angažovala ve světovém protiválečném
hnutí. V roce 1899 se proslavila románem
Odzbrojte a v roce 1905 se stala první nosi-
telkou Nobelovy ceny míru.

V době dětských a jinošských let světově
proslulého spisovatele Franze Kafky se

v paláci Kinských nacházelo státní německé
gymnázium, kde v září 1893 desetiletý Kaf-
ka zahájil osmileté studium a v červenci
1901 zde maturoval. Do gymnázia neměl
daleko, nejprve chodil z domu U minuty na
Staroměstském náměstí, později z Celetné
ulice. Navíc v paláci, v prostorách dnešního
knihkupectví Franze Kafky, měl jeho otec
Hermann, profesně velmi zdatný muž, ob-
chod se střižním a galanterním zbožím. Obě
osobnosti, Suttnerovou i Kafku, připomínají
pamětní desky v průchodu paláce. A do tře-
tice, i když z úplně jiného soudku, 25. února
1948 svým projevem z balkonu paláce Kin-
ských zahájil Klement Gottwald éru komu-
nistické totality. Pamětní deska, která tuto
událost připomínala, byla po roce 1989 od-
straněna.

V roce 1949 byl palác svěřen do správy
Národní galerie, která v něm umístila svou
grafickou sbírku. V letech 1995–2000 došlo
k jeho generální rekonstrukci. Byla zrestau-
rována také velmi cenná rodová knihovna
Kinských, otevřely se románské a gotické
sklepy, velmi přísně chráněné.

Současná stálá expozice NG v paláci Kin-
ských nese název „Krajina v českém umění“
a ukazuje vývoj tohoto žánru od barokní kra-
jinomalby po současnou tvorbu. Expozici
doplňuje soubor fotografií 19. a 20. století a
grafický kabinet. E. S.

MEZINÁRODNÍ ČESKÝ KLUB
ve spolupráci s Lidovou univerzitou Městské knihovny
pořádá další sérii cyklu besed HOVORY BEZ HRANIC

Tématem je vždy překračování hranic ve všech smyslech toho slova, účastníky besed jsou
zajímavé osobnosti domácí, ale i ze zahraničí.

Pondělí 29. září – Městská knihovna, Mariánské nám.
malý sál v 19:00, vstup 30 Kč.

ČESKÉ DĚJINY VESELE I VÁŽNĚ
O tom, jak naši národní historii vidí s humorem jim vlastním, budou den po svátku
sv. Václava besedovat Jana Volfová a Jan Brabenec.

Osobnosti a příběhy z českých dějin, které přitažlivou i humornou formou zpracovala do
dvou bestsellerů historička Jana Volfová (Českých dějin hrátky ošidné a Dějin a mýtů
hrátky ošidné), inspirovaly výtvarníka Jana Brabence k velkému projektu Praha rozso-
chatá. V něm Jan Brabenec a další výtvarníci ze sdružení Art-kolegium představí
Pražanům pod širým nebem své plastiky znázorňující pražské historické, ale i smyšlené
postavy a postavičky.

Starší čísla Listů na
WWW.LISTYPRAHY1.CZ



Scéna Městských divadel pražských
Vodičkova 28, Praha 1, pokladna 224 215 943

po–pá 11.00–19.00, so 14.00–19.00,
neděle: hodinu před představením

rezervace@m-d-p.cz, fax 224 232 275,
v síti Ticketpro a Ticketportal

www.mestskadivadlaprazska.cz
6. 9. Taneční centrum Praha – pronájem – 19.00

10. 9. Baron Prášil - ten, který nikdy nezalhal
– 2. premiéra

11. 9. Postřižiny
15. 9. Třikrát život
16. 9. Dobře rozehraná partie
17. 9. Tristan a Isolda
18. 9. Cizinec
22. 9. Anna Karenina
23. 9. Šakalí léta – 15.00, 19.00
24. 9. Tři muži ve člunu a pes
26. 9. Baron Prášil - ten, který nikdy nezalhal
29. 9. Na východ od ráje
30. 9. Shirley Valentine

ÁBÍČKO – Malá scéna
19. 9. Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
25. 9. Úžasná svatba
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Scéna Městských divadel pražských
Václavské nám. 38, Praha 1, pokladna 224 217 113

po–pá 11.00–19.00, so 14.00–19.00,
neděle: hodinu před představením

rezervace@m-d-p.cz, fax 224 232 275,
v síti Ticketpro a Ticketportal

www.mestskadivadlaprazska.cz
15. 9. Hráči – 2. premiéra
16. 9. Libertin
17. 9. Shirley Valentine
18. 9. Rychlé šípy 1
20. 9. Shirley Valentine – 17.00
22. 9. César a Drana – jubileum L. Skořepové
23. 9. Hra vášní
25. 9. Monty Pythonův létající kabaret
26. 9. Plný kapsy šutrů
29. 9. Peer Gynt
30. 9. V jámě lvové
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Křesomyslova 625, Praha 4
Pokladna po–pá 10.00–19.30,
so 14.00–19.30, 241 404 040,
tel./fax: 261 215 721
fidlovacka@fidlovacka.cz,
www.fidlovacka.cz

22. 9. Blboun
23. 9. Poslední doutník
24. 9. Funny Girl – veř. gen. – 10.30

Hádej, kdo přijde...
25. 9. Funny Girl – obnovená inscenace
26. 9. Nerušit, prosím
27. 9. Funny Girl
29. 9. Noc bláznů
30. 9. Hostinec U kamenného stolu
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
Boleslavova 13, Praha 4

Rezervace a informace o repertoáru:
241 404 040, fidlovacka@fidlovacka.cz,

www.fidlovacka.cz
10. 9. Sedmero hříchů – veř. gen. – 10.30
11. 9. Sedmero hříchů – premiéra
12. 9. Nejlepší kamarádky
13. 9. Sedmero hříchů
17. 9. Venuše nosí XXL
18. 9. Můj báječný rozvod
19. 9. Žena v černém
24. 9. Sedmero hříchů
26. 9. Nejlepší kamarádky
27. 9. Můj báječný rozvod
28. 9. Můj báječný rozvod
29. 9. Žena v černém
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.Semafor, spol. s r.o., Dejvická 27, Praha 6

224 266 141, www.semafor.cz, předprodej
a rezervace vstupenek: 233 901 390,

vstupenky@semafor.cz, pokladna
po–pá 13.00–19.00, so od 17.00

1. 9. Všechnopárty
3. 9. Všechnopárty

15. 9. Všechnopárty
17. 9. ŠLITR S NÁMI (a zlý pryč) - premiéra
18. 9. Život je náhoda v obnošený vestě
19. 9. ŠLITR S NÁMI (a zlý pryč)
20. 9. ŠLITR S NÁMI (a zlý pryč)
22. 9. Abeceda hvězd - Ladislav Hron
24. 9. Sukně smutnou jehlou spíchnutá
25. 9. ŠLITR S NÁMI (a zlý pryč)
26. 9. Lysistrata
27. 9. Lysistrata
29. 9. Všechnopárty
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

září 2008

Wilsonova 4
Praha 1
www.opera.cz

2. 9. Lucia di Lammermoor
3. 9. Tosca
4. 9. Madama Butterfly
5. 9. Turandot
6. 9. Tosca
7. 9. Turandot
9. 9. Fantom Opery

10. 9. Rigoletto
11. 9. Tosca
12. 9. La traviata
13. 9. Kouzelná flétna
14. 9. Bludný Holanďan
16. 9. Fantom Opery
17. 9. Cosě fan tutte
18. 9. La traviata
19. 9. Kouzelná flétna
20. 9. La traviata
21. 9. Labutí jezero
22. 9. Popelka
23. 9. Labutí jezero
24. 9. Cosě fan tutte
25. 9. Tosca
26. 9. Rigoletto
27. 9. Kouzelná flétna
28. 9. Turandot

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Dlouhá třída 39, Praha 1
Pokladna: po–pá 9.00–19.00, 221 778 629,

www.divadlovdlouhe.cz
2. 9. Kabaret Vian Cami
7. 9. Zdravý nemocný – Studio DVA
8. 9. Vějíř s broskvovými květy

– veř. gen. - 11.00
Kabaret Prévert-Bulis

9. 9. Vějíř s broskvovými květy - premiéra
10. 9. Faidra
11. 9. Lhář
12. 9. Oněgin byl Rusák
14. 9. Myška z bříška – 15.00
16. 9. Vějíř s broskvovými květy
17. 9. Maškaráda čili Fantom opery
18. 9. Kabaret Vian - Cami
19. – 21. 9. Antigona - rock opera - host
22. 9. Jak jsem se ztratil

aneb Malá vánoční povídka
23. 9. Soudné sestry
24. 9. Experiment
26. 9. Vějíř s broskvovými květy
27. 9. Oněgin byl Rusák – 17.00
28. 9. O perníkové chaloupce

- Divadlo z PRAKU - 15.00
29. 9. Titus Andronicus
30. 9. Maškaráda čili Fantom opery
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Jungmannova 9, Praha 1
Pokladna denně: 10.00–12.30, 13.00–20.00,

ve dnech, kdy není uváděno večerní představení do 18.00
Rezervace: 296 245 311, pokladna@kalich.cz,

hromadné objednávky:
296 245 307, fax: 296 245 308, www.divadlokalich.cz

Internetový předprodej: www.ticket-art.cz

6., 7. 9. Krysař – 14.00, 19.00
15. 9. Touha – premiéra
16. – 19. 9. Touha
20., 21. 9. Touha  – 14.00, 19.00
22. 9. Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství
23. 9. Don Quijote
24. 9. Co jinde neuslyšíte
25. 9. Záhadná Irma
26. 9. Bez předsudků
27. 9. Je úchvatná
28. 9. Nahniličko aneb Poněkud dojatý
29., 30. 9. Hamlet

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Ve Smečkách 26, Praha 1
pokladna: 296 222 123,

On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz
15. 9. Hrdina západu
16. 9. Sexuální perverze v Chicagu
18. 9. Nebezpečné vztahy
19. 9. Ptákovina – premiéra
20. 9. Dámský krejčí
21. 9. nehrajeme
22. 9. Sex noci svatojánské
23. 9. Maska a tvář
24. 9. Rodinná slavnost
25. 9. Ptákovina
26. 9. Impresário ze Smyrny
27. 9. Americký bizon
28. 9. Koza aneb Kdo je Sylvie?
29. 9. Koza aneb Kdo je Sylvie?
30. 9. Pan Polštář
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Anenské náměstí 5, Praha 1
Pokladna: po–pá 14.00–20.00,

so, ne 2 hodiny před představením.
Vstupenky: 222 868 868, fax: 222 868 870,

pokladna@nazabradli.cz, www.nazabradli.cz.

9. 9. Zázrak v černém domě
– v Divadle v Celetné – 11.00

22. 9. Milada
23. 9. Sarabanda
24. 9. Ředitelé
25. 9. Arnie má problém
26. 9. Zázrak v černém domě
27. 9. Perfect Days
28. 9. koncert skupiny DG 307

+ promítání filmu ... a bude hůř
29. 9. Komplic
30. 9. Platonov je darebák!
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Celetná 17, Praha 1,
pokladna po–pá 10–19.30, so–ne 14.00–19.30,

v případě pozdějších představení do jejich začátku,
rezervace 222 326 843, 608 327 107,

rezervace@divadlovceletne.cz,
www.divadlovceletne.cz

KAŠPAR
2., 3., 5., 6., 10., 11.,
12., 13., 14. 9. Rozmarné léto

22. 9. Růže pro Algernon
25. 9. Vertigo
28. 9. Labyrint světa - premiéra
30. 9. Richard III.

Veselé skoky
16. 9. Baby box
17. 9. Ve stanici nelze

CD 2002
23. 9. Prokletí rodu Baskervillů
24. 9. V zajetí filmu
29. 9. Dracula aneb CD 2002 na cestách

Divadlo HOO – DOO
15. 9. Něžná

Czech Theatre Showcase
7. 9. Tiká tiká politika – Boca Loca Lab – 13.00
8. 9. Tři mušketýři – Divadlo Alfa Plzeň – 10.00

Můj krásný svět
– Divadlo Husa na provázku – 20.00

9. 9. Zázrak v černém domě
– Divadlo Na zábradlí – 11.00

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Švandovo divadlo na Smíchově
Štefánikova 57, Praha 5,
info@svandovodivadlo.cz
Rezervace a předprodej:
257 318 666(od 14.00)
257 321 334, 257 324 219,
724 143 799 (SMS)
pokladna@svandovodivadlo.cz
www.svandovodivadlo.cz
Pokladna: po–pá 11.00–19.00, so–ne 17.00–19.00

VELKÝ SÁL
1. 9. Klára a Bára – Studio DVA
2. 9. Klára a Bára – Studio DVA
3. 9. Madame Melville – Studio DVA
4. 9. Půldruhé hodiny zpoždění – Studio DVA
5. 9. Půldruhé hodiny zpoždění – Studio DVA
6. 9. Půldruhé hodiny zpoždění – Studio DVA
7. 9. Půldruhé hodiny zpoždění – Studio DVA
8. 9. Tichý hlas – Studio DVA
9. 9. Tichý hlas – Studio DVA

10. 9. Tichý hlas – Studio DVA
11. 9. Tichý hlas – Studio DVA
12. 9. Otevřené manželství – Studio DVA
13. 9. Otevřené manželství – Studio DVA
22. 9. Maškaráda
23. 9. Její pastorkyňa
24. 9. Škola pro ženy
25. 9. Mandragora
29. 9. Brýle Eltona Johna

STUDIO
23. 9. Lebka z Connemary
24. 9. Slepice
26. 9. Dávníkové – předpremiéra
27. 9. Dávníkové – I. premiéra
29. 9. Dávníkové – II. premiéra
30. 9. Oděsa

Koncerty
14. 9. Szidi Tobiás
30. 9. Inaugurační koncert Prague Modern

- PKF - 19.30
Prostor Presslova

2., 3. 9. Sclavi – Farma v jeskyni - 20.00
Ateliér Švandova divadla

30. 9. Hlas a mluva -16.00-19.00
18. 9. Den otevřených dveří

ve Švandově divadle
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Václavské nám. 43, Praha 1
www.divadlopalace.cz

pokladna: 224 228 814, pokladna@divadlopalace.cz
Pokladna: po -pá: 11 - 20, so-ne, svátky: 12 - 20

Hromadné objednávky: 222 221 711/712
lucie@divadolpalace.cz  Vstupenky též v síti TICKET

ART včetně všech poboček CK ČEDOK.
10. 9. Líbánky -
24. 9. A do pyžam!
25. 9. Kachna na pomerančích
29. 9. Motýli
30. 9. Dohazovač - premiéra
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1,
Praha 1 – Staré Město
Divadlo tel./fax:224 828 081, pokladna po–pá
14.00–20.00, tel.: 224 828 082,
vstupenky@divadloungelt.cz

17. 9. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
18. 9. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
19. 9. Picasso
20. 9. Picasso
21. 9. Picasso
22. 9. Láskou posedlí
23. 9. Láska a porozumění
24. 9. Hra o manželství
25. 9. Trůn milosrdenství
26. 9. Ledňáček
27. 9. Řidič paní Daisy
29. 9. Já jsem já
30. 9. Mathilda
Začátky představení v 19:55, není-li uvedeno jinak.

Vodičkova 6, Praha 1
222 231 351, fax 222 232 530

pokladna@minor.cz, www.minor.cz
Pokladna po–pá 10.00–13.30 a 14.30–20.00,

so–ne 11.00–18.00
Divadlo je vybaveno bezbariérovým vstupem a má

indukční smyčku pro nedoslýchavé.
9. 9. Z knihy džunglí - Malá scéna – 18.00

18. 9. LiStOVáNí - host - Malá scéna – 18.00, 19.30
Velké putování Vlase a Brady – 18.00

19. 9. Velké putování Vlase a Brady – 18.00
25. 9. Popelka – 18.00

Děvčátko s mozkem - host - Malá scéna 19.30
26. 9. Ostrov pokladů – 18.00
27. 9. Bruncvík a lev - Malá scéna – 15.00
28. 9. Bruncvík a lev - Malá scéna – 15.00

Národní třída 4, Praha 1
pokladna 224 931 482, info@laterna.cz,

www.laterna.cz

1. – 6. 9. Argonauti
8. – 13. 9. Kouzelný cirkus

15. – 18. 9. Rendez - vous
19. – 20., 22. – 27. 9. Casanova
29., 30. 9. Graffiti
Začátky představení v 20.00, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO METRO
Národní 25, Praha 1

Pokladna po–so 16.00–20.00
221 085 201, 221 085 276; fax 221 085 287

divadlometro@divadlometro.cz; www.divadlometro.cz
1., 8., 22. 9. Mr. GS – 19.00
15. 9. Poslední šance – 19.00
29. 9. Monsieur Amédée – 19.00
Černé divadlo
2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12.,
13., 16., 17., 18., 19., 20., 23.,
24., 25., 26., 27., 30.,Life is Life – 20.00

Rezervace: 235 355 500 (i zázn.),
prodej hodinu před začátkem nebo v Redutě

(po–pá 15–19 hod.).
Činnost souboru je podporována hl. m. Prahou.

www.volny.cz/minaret, minaret@volny.cz
Reduta  P 1,  Národní 20

21. 9. Svět hraček - zahájení sezóny - 15.00
27. 9. Myšáci jsou roštáci -  15.00
4. 10. Strašidla v Čechách -15.00

Gymnázium Nad Štolou (P7, Nad Štolou 1
15. 9. Zápis do Divadelního studia

Divadla Minaret -  17.00
Divadelní studio Divadla Minaret - kurzy herecké
výchovy pro děti a mládež od 8 do 15 let (vedené herci
Divadla Minaret). Základy pohybové a hlasové výchovy,
hry a etudy, závěrečné vystoupení. Možnost přihlášení a

Rezervace vstupenek
257 320 421

pokladna@napradle.cz
www.naparadle.cz
Besední 3, Praha 1

5. 9. Obec překladatelů
11. 9. Trojkřest nakladatelství Literární salon – 19.00
16. 9. Šantré a Zdeněk Bína  - koncert
20. 9. “Jsi mávnutím křídel“ – 17.00
17. 9. Pan Polštář – 19.00
22. 9. Večeře s přáteli – 1. premiéra

Galerie
1. – 30. 9. Jiří Chod - FEMME FATALE.
Fotografie s obrazy
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Národní třída 28, Praha 1; tel.: 221 105 225
Pokladna kina otevřena denně od 16.00 do 21.00

Online rezervace vstupenek na: www.evald.cz
28. 8. – 3. 9.
SLEPÉ LÁSKY (předpremiéra) 17.00,19.00
KULIČKY 21.00
4. – 10. 9.
KARAMAZOVI 17.00,19.00
KARAMAZOVI (s anglickými titulky) 21.00
11. – 17. 9.
MÁJ 17.00
KARAMAZOVI 19.00,21.00
18. – 24. 9.
TOBRUK 17.00,19.00
PO SVATBĚ 21.00
25. 9. – 1. 10.
UKRUTNĚ ŠŤASTNI (předpremiéra)

17.00,19.00,21.00

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Chrámové koncerty
Denně kromě úterý od 18 hod

20. 9. v 18 hod J. Mysliveček:
Abrahám a Izák

koncertní průřez operou
koncert z cyklu Cesty k Mozartovi

Předplatné: 1000,- Kč za 10 vstupenek,
platí do 31.12.2009

na koncerty pořádané spol. Psalterium
Bližší informace a vstupenky:

Chrám sv. Mikuláše, Psalterium,
tel/fax/záznamník: 257 534 215,

info@psalterium.cz,
www.psalterium.cz

a v obvyklých předprodejích.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Obecní dům,
Nám. Republiky 5, Praha 1
pokladna FOK (U Obecního domu 2)
po-pá: 10.00 - 18.00, 222 002 336,
pokladna@fok.cz, www.fok.cz
Smetanova síň Obecního domu – 19.30
17. a 18. 9. Zahajovací koncert 74. koncertní sezóny

Igor Stravinskij: Koncert pro housle
a orchestr D dur
Gustav Mahler: Symfonie č. 4 G dur
Jiří Kout | dirigent
Veronika Eberle | housle
Olga Jelínková | soprán

Kostel sv. Šimona a Judy – 19.30
23. 9. Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi,

Johann Sebastian Bach
VERNER COLLEGIUM

Žatecká 1, Praha 1
Hrajeme pro MŠ a ZŠ od 9.00

15., 16. 9.  Jak se dělá (loutkové)divadlo
19. 9. Bylo nebylo
25., 29. 9. O zamilováné ježibabě
26., 30. 9. Jožin z bažin

Více na:
www.centrumloutek.cz

Rock Café
Národní 20, Praha 1

www.rockcafe.cz
tel.: 224 933 947

(předprodej v Rock Café v CD
bazaru Gung-Ho)

Kino
3. a 17. 9. Král Ubu – 22.15
10. a 24. 9. Zánik Samoty Berhof – 22.15
Divadlo "Studio SAINT GERMAIN" klubu
Rock Café uvádí :
9. a 22. 9. Muž z ulice a gentleman – 18.45
16. a 30. 9. Šampionky (Les Olympiennes) – 18.45
Galerie: "Ze života seniorů"

Kino Lucerna
Vodičkova 36, 110 00 Praha 1,

tel. 224 216 972-3
kino@lucerna.cz; www.lucerna.cz

1. 9. Mamma Mia! 14.00, 16.45, 19.00
Sirotčinec 21.00

2. – 3. 9. Mamma Mia! 16.45, 19.00
Sirotčinec 21.00

4. 9. Mamma Mia! 16.45, 20.45
Máj 19.00

5. – 7. 9. Máj 15.00, 19.00
Mamma Mia! 16.45, 20.45

8. 9. Máj 14.00, 17.00
Tobruk PREMIÉRA MĚSÍCE 18.45
Mamma Mia! 20.45

9. – 10. 9. Máj 17.00
Tobruk 18.45
Mamma Mia! 20.45

11. 9. Tobruk 16.45, 20.30
Máj 18.45

12. – 14. 9. Máj 15.00, 18.45
Tobruk 16.45, 20.30

15. 9. Tobruk 14.00,16.45, 20.30
Máj 18.45

16. 9. Tobruk 16.45, 20.30
Máj 18.45

17. 9. Tobruk 16.45
zadané představení 19.00

18. 9. Katyň 16.00, 18.30
Rudý baron 20.45

19. 9. Rudý baron 13.30
Katyň PREMIÉRA MĚSÍCE 16.00, 18.30
Temný rytíř 20.45

20. – 21. 9. Rudý baron 13.30
Katyň 16.00, 18.30
Temný rytíř 20.45

22 .9. Katyň 13.30, 16.00, 18.30
Rudý baron 20.45

23. – 24. 9. Katyň 16.00, 18.30
Rudý baron 20.45

25. 9. Slepé lásky, SK 16.30
Katyň 18.30
Po svatbě FILM MĚSÍCE 20.45

26. – 28. 9. Slepé lásky, SK 14.00
Katyň 16.00, 18.30
Po svatbě 20.45

29. 9. Po svatbě 13.30
Katyň 16.00, 18.30
Po svatbě 20.45

30. 9. Katyň 16.00, 18.30
Po svatbě 20.45

PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY:
1. 9. Mamma Mia! 14.00
8. 9. Máj 14.00
15. 9. Tobruk 14.00
19. 9. Rudý baron 13.30
22. 9. Katyň 13.30
26. 9. Slepé lásky 14.00
29. 9. Po svatbě 13.30

NÁRODNÍ DIVADLO
1., 2. 9. Dobře placená procházka O
3. 9. Carmen O
4. 9. Rock’n’Roll Č
5. 9. Babička Č
6. 9. Naši furianti Č
7. 9. Dobře placená procházka – 16.00, 20.00 O
8. 9. Sluha dvou pánů Č
9. 9. Cyrano z Bergeracu Č

10. 9. La Traviata O
11. 9. Koncert k otevření sezony 2008/2009

- Maija Kovalevska, soprán O
12. 9. Aida O
14. 9. Stars and Steps – Dortmund Ballett B
17. 9. Česká baletní symfonie – 20.00 B
18. 9. Česká baletní symfonie B
20. 9. Otec / Doma Č
21. 9. Naši furianti – 14.00, 19.00 Č
22. 9. Cyrano z Bergeracu – 19.30 Č
23., 24. 9. Brel – Vysockij – Kryl /Sólo pro tři/B
25. 9. Prodaná nevěsta - 1. premiéra O
26. 9. Prodaná nevěsta - 2. premiéra O
27. 9. Babička – 14.00 Č

Sluha dvou pánů – 19.30 Č
28. 9. Prodaná nevěsta – 14.00, 19.00 O
29., 30. 9. Oněgin B

STAVOVSKÉ DIVADLO
1., 15. 9. Richard III. Č
2., 18. 9. Don Juan Č
3., 16. 9. Revizor Č
5., 25. 9. Malá hudba moci Č
6., 26. 9. Sněhová královna – 18.00 Č
7., 23. 9. Dva vznešení příbuzní Č
8., 14. 9. Mozartissimo

- to nejlepší z Mozartových oper – 17.00 K
8., 24. 9. Pygmalión Č
9., 13., 17. 9. Le nozze di Figaro O
10., 19., 20. 9. David a Goliáš Č
11., 29. 9. Sladké ptáče mládí Č
12. 9. Zlatovláska B
13. 9. Zlatovláska - 11.00 B
21. 9. Don Giovanni – 14.00, 19.00 O
22. 9. Don Giovanni O
26. 9. Mozartissimo

- to nejlepší z Mozartových oper – 21.00 K
27. 9. Sněhová královna – 14.00 Č
28. 9. Struny podzimu K
30. 9. Kouzelná flétna O

DIVADLO KOLOWRAT
2., 18. 9. Staří režiséři – We Got Him! Č
3., 30. 9. Tři životy – Benefice V. Chramostové Č
4., 17. 9. Na ústupu Č
5., 25. 9. Anglická milenka Č
7. 9. Barevný život – Benefice B. Bohdanové Č
9., 22. 9. Virginia Č

23. 9. Barevný život – Benefice B. Bohdanové Č
www.narodni-divadlo.cz

O – opera, Č – činohra, B – balet, K – koncert
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Pražský spolek
Ochránců zvířat

pořádá

23. umisťovací výstavu
opuštěných kočiček

v neděli 12. října 2008,
10.00 – 17.00 hod.,

ve Švehlově sokolovně na Praze 10

vstup: nejméně 1 kočičí konzerva
(možno zakoupit na místě)Více na

www.psoz.cz

www.listyprahy1.cz



V zářijovém čísle Listů Prahy 1 vám přinášíme další soutěžní otázky. Na tři z vás, kteří za-
šlou správné odpovědi do 15. 9. e-mailem na listyprahy1@jalna.cz nebo písemně na ad-
resu Nakladatelství Jalna, Mickiewiczova 17, 160 00 Praha 6, čeká kniha. Nezapoměňte
uvést svoji adresu.

Soutěžní otázky:
1) Jak se jmenuje herečka, která ve filmu Juraje Jakubiska

Bathory hrála Alžbětu Báthory?
2) Ve kterém roce se Alžběta Bathory narodila?
3) Kolik obětí je podle Guinessovy knihy rekordů vražedky-

ni Alžbětě Bathory připisováno?

Správné odpovědi z minulého čísla Listů Prahy 1:
ad 1) Cestovatelský magazín Objektiv se poprvé vysílal v neděli
11. 1. 1987 dopoledne.
ad 2) Předchozí knihy, které k pořadu Objektiv vydala Česká
televize – Edice ČT jsou Objektiv má 20 let a Objektiv z USA.
ad 3) Autorkou knihy Objektiv z USA je Petra Flanderková.

Vylosovaní výherci: Marie Kestrankova, Praha 4 / Jan Vrabec, Praha 1 /
Zuzana Pertžílková, Praha 5. Blahopřejeme.

www.edicect.cz, www.ceskatelevize.cz/eshop

Kulturně společenský měsíčník, ročník 17, číslo 9/2008, vychází 11× ročně, místo vydání Praha, 1. 9. 2008. • Vydává Nakladatelství Jalna – Daria Sládečková, IČ 41825845, č. reg. MK ČR
E 11264 a ÚPV č. z. 248281. • Redakce a inzerce: Mickiewiczova 17, 160 00 Praha 6 – Hradčany, tel.: 257 533 280, 603 429 198, fax: 257 533 281, listyprahy1@jalna.cz, www.listyprahy1.cz . • Šéfredaktorka:
ing. Martina Fialková, tel.: 603 930 074, m.fialkova@centrum.cz. • Výroba Nakladatelství Jalna. • Tisk: Libertas, a. s. • Distribuce: Česká pošta, a. s. • Neoznačené fotografie jsou z archivu Listů Prahy 1. • Za věc-
nou správnost článků odpovídají autoři. Za obsah a věcnou správnost inzerce a za uveřejněné soutěže a její průběh odpovídají zadavatelé. • Přetisk je povolen s uvedením pramene. • Zdarma.
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NA PÁR ŘÁDCÍCH

�NA HRADĚ …
Lektoři v Obrazárně seznámí s expozicí

a provedou rudolfinským Hradem. Cyklus
Obrazárna pod lupou pokračuje příběhem
o lovci Aktaionovi a bohyni Dianě.� Tématy
připravených přednášek jsou Habsburské
korunovace a Nábytek PH.� 90. výročí vzni-
ku republiky oslaví Pražská komorní filharmo-
nie s J. Bělohlávkem hudbou Dvořáka, Su-
choně a Smetany.�Na koncertu cyklu Hud-
ba na habsburském dvoře zazní skladby, kte-
ré byly provedeny při návštěvě Karla VI.
v české metropoli.� Jazz na Hradě pokraču-
je Jazzovými kontrabasy Uhlíře a Hauranda.

�… I V PODHRADÍ
Galerie Miro nabízí obrazy současného

malíře M. Šárovce. � Lobkovický palác
představí Poklady Moravské Třebové. �
V Galerii Hollar vystavuje grafiku a kresbu
Alena Laufrová. � GHMP seznámí ve 2. p.
Staroměstské radnice s novými akvizicemi,
v doprovodných přednáškách s tématy
S. Kovář, zakladatel průmyslového designu
u nás a Nové plastiky v zámku Troja.�Chval-
ský zámek vystaví obrazy K. Skořepové a
dětské práce Občanského sdružení MUM.

�OBRAZY NA DOBROU NOC
Zahlédnete rysa i jednorožce, do své-

ho tajemství vás vtáhne džungle, spatříte
rostliny známé i neznámé. „Ty obrazy ke
mně přišly před usnutím, na dobrou noc,“
uvádí M. Laštuvková, akad. mal. Svou tvor-
bu z posledního období vystavuje v Literární
kavárně H+H (proti Faustovu domu). Auto-
rka absolvovala stáž v Austrálii a má dobré
zázemí v Rakousku a v Americe. Vedle ob-
razů inspirovaných přírodou či vzpomínka-
mi na Egypt představuje své akvarely a ilus-
trace k básním i k řadě knížek pro děti.

�HISTORIE JAZZU
zhmotněná saxofonovým kvartetem Bo-

hemia, to je podtitul vícedílné skladby Víta
Fialy, která zazní 29. 9. večer v žižkovském
Atriu. Skladatel v ní vyjádřil vřelý vztah k jaz-
zu a jeho osobnostem, zúročil znalosti jaz-
zových epoch a stylů. Podle slov autora
značnou roli hrály osobní sympatie k celé-
mu kvartetu, které díky K. Stupkové není na-
štěstí výlučně maskulinní záležitostí, jak
tomu v jazzu bývá. Od r. 1990, kdy soubor
vznikl, navštívil USA a země Evropy i Asie.
Řada hudebních skladatelů mu věnovala
více než 40 skladeb. Křehká Kateřina se uja-
la barytonsaxofonu, na soprán hraje P. Fi-
edler, alt A. Mühlhansl a tenor P. Škrna.

�POSBÍRÁNO
Cool tour linka spojí 6. 9. NM, Veletržní

palác a Podskalskou celnici.� K 167. výročí
narození A. Dvořáka se 7. 9. v Nelahozevsi
koná hudební matiné ze skladeb Dvořáka a
Brahmse. � Fotografická soutěž Rostlina
s příběhem končí 15. 9. (fotopribeh.avcr.cz).
� Hlavní budova NM bude 15. a 16. 9. uzav-
řena, 17. a 19. 9. bude provoz omezen. �
Výstava hub, která se na Žofíně uskuteční 20.
a 21. září, je největší svého druhu v Evropě.
Bude ji doprovázet opravdu bohatý kulturní
program, vystoupí J. Obermajerová, hrát bu-
dou Hornobojani a mladí muzikanti z Vel-
kých Pavlovic spolu s cimbálovkou J. Šmu-
kaře, řemeslníci předvedou šikovné ruce.

�KOMORNÍ HUDBA
Mimořádný koncert na výstavě Bieder-

maier v Jízdárně PH připomene fenomén
kulturních salónů 19. st. Hostem bude Sme-
tanovo trio se Z. Kloubovou. � V bazilice
sv. Jakuba probíhá 13. Mezinárodní varhan-
ní festival. V září účinkují varhaníci E. Roloff
z Izraele, D. Roth z Francie a náš V. Uhlíř,
v posledním večeru pak Francouz Naji Ha-
kim. � V Domě U Kamenného zvonu vy-
stoupí Kinsky Trio Prague, při nedělních Hu-
debních procházkách v zámku Troja komor-
ní soubory In Camera Caritatis a Anto-
nín Rejcha kvintet. Pražské dechové kvinte-
to připomene 80. výročí svého založení
dr. V. Smetáčkem. � V Českém muzeu
hudby se uskuteční koncert Svatováclav-
ských slavností, souboru Musica Florea,
proběhne týden s etno tématikou.� V Leto-
hrádku Hvězda uvede soubor Gutta Musi-
cae skladby K. Haranta a Š. Brixiho.

�NG OBMĚNILA EXPONÁTY
Valdštejnská jízdárna nabízí druhý

soubor ze sbírky čínské tušové malby
20. stol. Od 16 hod. je snížené vstupné. Set-
kání s lektorem proběhnou 20. a 27. 9., 18.
10. a 1. 11. � V grafickém kabinetu ve
Schwarzenberském paláci se představuje
další část prací italské renesance a meziná-
rodního manýrismu. K návštěvě lze využít
společné vstupenky do všech stálých expo-
zic Sbírky starého umění NG (cena 240 Kč,
platnost 2 dny).

�VELKÉ ORCHESTRY V RUDOLFINU
ČF zahajuje 113. sezonu majestátní

Druhou Mahlerovou symfonií Vzkříšení
s hlavním hostujícím dirigentem M. Honec-
kem, 100. výročí pražské světové premiéry
Mahlerovy sedmé oslaví spolu s J. Bělohláv-
kem � 82. sezona SOČRu začíná hudbou
Martinů (Poločas, Smycčový kvartet) a
Brahmse (Třetí symfonie) pod taktovkou V.
Válka. V obsazení sólistů dochází ke změně:
I. housle převezme D. Pokorný, II. housle
hraje V. Klánský, na violu V. Kroupa a violon-
cello V. Petrášek.� K uctění památky obětí
zastřelených polskou armádou při invazi
v srpnu 1968 přijíždí do Prahy nejvýznam-
nější polské hudební těleso Národní symfo-
nický orchestr Polského rozhlasu v Katowi-
cích a dirigent L. Borowicz. Uvedou Hudbu
pro Prahu 1968 K. Husy, Beethovenovu Ero-
icu a skladbu T. Bairda Concerto lugubre.

Stáňa Wildová

Co je hlavní náplní vaší práce jako kurá-
tora?

Jako kurátor sbírky fotografií Umělecko-
průmyslového musea v Praze (UPM) bych
zejména měl znát sbírku, kterou spravuji.
A protože ta naše je největší sbírka tzv. umě-
lecké či tvůrčí fotografie v českých zemích,
tak to není maličkost. Když se vrátíme do
minulosti – UPM bylo založeno v polovině
80. let 19. století a již v roce 1902 zařadilo do
svých sbírek první fotografii. To neznamená,
že to byla první fotografie v muzeu vůbec,
tehdy šly do knihovních fondů veliké konvo-
luty fotografií dokumentujících třeba archi-
tekturu, užité umění a tak dále, ale ve sbír-
kách byla fotografie poprvé zastoupena
roku 1902 daguerrotypií německého foto-
grafa Wilhelma Horna, jednoho ze zaklada-
telů fotografie v českých zemích. Šlo o dar,
podobně jako v mnoha dalších případech.
UPM se postavilo na vlastní nohy roku 1900,
kdy získalo novou vlastní budovu v dnešní
ulici 17. listopadu, kde vedeme tento rozho-
vor. Přičinila se o to zřizovatelka musea, Ob-
chodní a živnostenská komora, která reali-
zovala plány známého architekta Josefa
Schulze.

Fotografická činnost Uměleckoprůmyslo-
vého musea byla spjata s významnými
osobnostmi jako byl např. tehdejší ředitel
F. X. Jiřík. Dnes je připomínán hlavně jako
znalec a odborník na sklo, porcelán a malíř-
skou miniaturu. Toho fotografie velice zají-
mala, v roce 1914 zorganizoval v Rudolfinu
(tehdy výstavních sálech muzea) velkou
přehlídku k 75. výročí vynálezu fotografie.
Byli tam zastoupeni nejen nejmodernější
češti fotografové jako Drtikol či Bufka, ale
i jejich evropští kolegové. Velký zájem o fo-
tografii lze pak datovat od roku 1922, kdy
měl v muzejní budově svoji první samostat-
nou výstavu František Drtikol. Tato výstava
a následný dar souboru autorových fotogra-
fií daly vzniknout specializované sbírce foto-
grafie. Další velkolepou akcí pak byla výsta-
va Sto let české fotografie koncem 30. let.

Sbírka fotografie je již více než osmdesát
let stará. Přibývaly přírůstky vždy stejně
snadno jako ten první od Františka Drti-
kola?

To se říci nedá. Nejhorší dobou pro sbírky
byla paradoxně ne válka či padesátá léta,
ale ta jinde „zlatá šedesátá“. Připomeňme
jen některá dnes zapomenutá fakta. Kon-
cem 50. let byl zatčen tehdejší ředitel UPM
Emanuel Poche. Byl podezírán (přiznejme

dnes, že asi právem), že umožnil několika
představitelům bývalé buržoazie formou
dlouhodobých depozitů uchránit v muzeu
své sbírky před „znárodněním“. Následoval
mocenský úder – rozhodnutí sloučit UPM
s pražskou Národní galerií! Začala „doba
temna“. Došlo k podivným reorganizacím
fondů a některé tradiční sbírkové soubory
byly převedeny do jiných státních institucí.
Fotografie byly vyškrtnuty z inventárních
knih (v té době tedy už ze sbírek Národní
galerie) a uvažovalo se o jejich dalším osu-
du. Padl i návrh na jejich fyzickou likvidaci.
Sbírka měla asi 13 000 kusů, její součástí
byl mimo jiné i celý dar Františka Drtikola
z roku 1942 (cca 5 000 prací). Tady je třeba
připomenout osobní zásluhy dvou lidí – his-
torika fotografie Rudolfa Skopce a před ča-
sem zesnulého archiváře Národního tech-
nického muzea Karla Černého. Na jejich do-
poručení sbírka nepodlehla zkáze, ale byla
převedena právě do Národního technické-
ho muzea, kde byla asi deset let provizorně
uložena. Když se v druhé polovině desetiletí
stal ředitelem Národní galerie Jiří Kotalík,
inicioval zpětné osamostatnění UPM a foto-
grafická sbírka se vrátila zpět. V čele obno-
vené instituce stál pak Jiří Šetlík, který pod
dojmem cesty do USA a osobního kontaktu
s Ladislavem Sutnarem podpořil vznik od-
dělení vizuální komunikace (fotografie, gra-
fický design ad.). Renesance fotografické
sbírky je nerozlučně spjata s nástupem
Anny Fárové. Její výstavy z prvé poloviny
70. let: Osobnosti české fotografie I., Foto-
graf František Drtikol a Josef Sudek vytvoři-
ly jakousi páteř historie české fotografie
20. století a jsou dodnes připomínané jako
klíčové kulturní události. Nucený odchod
Anny Fárové po podpisu Charty 77 zname-
nal nejen těžkou ztrátu pro ni samotnou, ale
i pro UPM, kde se jejím odchodem zastavila
celá řada výjimečných projektů. Byla to
těžká rána pro celou českou fotografii. V ná-
sledujících letech sice zpracovávala pozůs-
talost Josefa Sudka pro převzetí do UPM a
dalších institucí (jen u nás máme dnes cca
20 tisíc jeho fotografií a ještě větší množství
negativů), k faktické spolupráci ale došlo až
při výstavě Josefa Koudelky roku 1990. Ješ-
tě se ale vra�me do 80. let. Tehdy připravil
tehdejší vedoucí sbírky Zdeněk Kirschner
na zámku Kozel řadu objevných výstav Jo-
sefa Sudka, v hlavní budově proběhly pře-
hlídky fotografie britské, japonské a absol-
ventů FAMU. I kurátorka sbírky Kateřina Kla-
ricová připravila několik velice hezkých vý-

stav, připomeňme si alespoň Studie a žán-
rové fotografie 40. let z roku 1980.

Kdy jste do UMPRUM nastoupil vy?
Já jsem se počátkem roku 1989 stal správ-

cem depozitáře Sbírky užité grafiky a foto-
grafie, ale počátkem 90. let jsem se stal ku-
rátorem fotografické sbírky. Hned první rok
jsem připravil první výstavu, pak následova-
ly další doma i ve světě. Od roku 1995 také
vedu naši Galerii Josefa Sudka v hradčan-
ském Úvoze 24. Na větších výstavních a
publikačních akcích často spolupracuji
s českými a zahraničními kolegy. Sbírky se
snažíme rozšiřovat nákupy i dary, ale také
se zabýváme samotnou historií sbírky a mu-
zea.

A co mezinárodní spolupráce?
Tu částečně zahájila již zmíněná Anna Fá-

rová, její snahy ovšem skončily jejím odcho-
dem z UPM. Ke skutečnému rozvoji meziná-
rodní spolupráce došlo až po roce 1989,
kdy začal intenzivní mezinárodní zájem o fo-
tografické sbírky našeho muzea. Od té
doby se ve větší či menší míře (od velké sa-
mostatné výstavy z našich sbírek po zápůjč-
ku několika děl) účastníme ročně nejméně
pěti akcí v zahraničí. V tom si nemůžeme
stěžovat, jen v poslední době byly naše fo-
tografie v nejprestižnějších muzeích a gale-
riích Evropy a Ameriky.

Kde realizujete výstavní činnost u nás
doma?

Klíčové výstavy se snažíme dělat ve vý-
stavním sále hlavní muzejní budovy. Tam
jsme dělali Koudelku, Ermla, Letem českým

světem, dvakrát Drtikola, také Jaroslava
Rösslera a další. Když se ale jednalo o velký
projekt, museli jsme hledat partnery. V pří-
padě výstav Česká fotografická avantgarda
1918–1948 a Česká fotografie 20. století to
byla Galerie hlavního městy Prahy, Růži pro
Josefa Sudka a Akt v české fotografii jsme
realizovali na Pražském hradě. Neméně
důležitou činností, i když ve skromných
prostorách, se od roku 1995 zabýváme
v Galerii Josefa Sudka, kde pravidelně pořá-
dáme výstavy Josefa Sudka (pigmenty, prá-
ce s rastry, Praha 20. let ad.) i jeho generač-
ních druhů, ale hlavně zapomenutých auto-
rů. Už jich bylo více než 40 a musím se při-
znat, že mi často udělají větší radost než ně-
jaký zahraniční projekt. Rád bych připome-
nul alespoň výstavy Marie Stachové, Hanse
Ernesta Oplatky nebo v poslední době hra-
běte Karla Marii Chotka. Proběhla tam také
výstava prvního významného fotografa Pra-
hy z poloviny 19. století, vídeňského rodáka
Andrease Grolla.

Vernisáže mají zvláštní atmosféru. Vedle
trochy vínka je nabízeno hlavně ovoce. Le-
gendární se stal rybízový koláč z výstavy Jo-
sef Voříšek: Fotografie, který upekla autoro-
va snacha. Nasadila neuvěřitelně vysokou
gastronomickou la�ku!

Jan Mlčoch
Narozen 1953 v Praze, žije v Praze.
V 70. letech jako aktivní umělec spolupra-

coval s okruhem konceptualistů – Karlem
Milerem, Petrem Štemberou, Jiřím Kovan-
dou a dalšími.

V 70. a 80. letech pracoval v technických
profesích v Národní galerii v Praze, v Národ-
ním technickém muzeu a v nakladatelství
Odeon. Od jara 1989 je v Uměleckoprůmys-
lovém museu v Praze, do počátku 90. let ku-
rátorem sbírky fotografie. Podílel se na zpra-
cování sbírkových fondů a na řadě zahranič-
ních i domácích výstav (mj. Česká fotografie
20. století, Česká fotografická avantgarda
1918–1948, Akt v české fotografii, výstavy
z děl Josefa Sudka, Františka Drtikola, Jaro-
slava Rösslera ad.).

Od roku 1995 vede Galerii Josefa Sudka.
Autor či spoluautor řady publikací a kata-

logů.
V letech 1995–2004 přednášel dějiny čes-

ké fotografie na Vysoké škole uměleckoprů-
myslové (ateliér Pavla Štechy).

Michal Kotík

Jan Mlčoch s Vladimírem Birgusem


