
Lze zajít na biooběd?
jak se najíst v Praze bio

Tipy na DVD
tentokrát filmy Věry Chytilové

Strážkyně pevnosti
rozhovor s Geraldine Muchovou

11. Bambiriáda
dětské hry, soutěže, besedy

Do staré čističky
moderní umění v netradičním prostoru

Pravoslav Kotík
120. výročí českého malíře, grafika …

Kultura v červnu
divadla, kina, koncerty, výstavy

Oceněná Pastelka
o knížce která rozvíjí četbu i malování

Ačkoliv jaro se ke konci teprve chýlí,
počasí se – jako obvykle touto dobou –
mění na letní. A to nás pochopitelně láká
k výletům do přírody. Vizte tedy například
tipy PIS na straně 2 těchto Listů.

Kromě proměny našeho šatníku a cílů
pro výlety se nyní také mění náš jídelní-
ček. K chuti přicházejí saláty a lehčí zele-
ninová jídla obecně. Možná proto je
hned pod tipy na výlety článek o tipech
na „biorestauranty“. Což mi připomíná,
jak jsem loni zjara vysel do velkého truhlí-
ku mrkev, kedlubny a do rohu dal dvě sa-
zeničky rajčat. Semena vyklíčila, rostlinky
vyrostly a úroda byla náramná – zelenina
chutná, š�avnatá, jen trochu miniaturní.
Přiznám se, byl jsem líný jednotit. I ta vý-
sadba byla tak trochu od oka. Rozhodně
ne podle odborníků: “...vyséváme řídce,
asi 1 cm hluboko a jednotíme na 5 centi-
metrů…“

V každém případě jsem si minulý rok
touhle dobou už pochutnával na vlastní
„biomrkvičce“ a „biorajčátkách“. To vře-
le doporučuji všem, nebo� truhlík – třeba
za oknem – není jistě problém pro žádné
pražské okno. Mimo to fenomén „bio“,
tedy produkty bez chemie, geneticky ma-
nipulovaných organismů a podobných
negativních záležitostí, je dnes „v kurzu“.
Předpokládá se, že „bioprodukce“ má
veskrze pozitivní vliv na zdraví a přene-
chává životní prostředí neposkvrněné
pro naše děti (což jim i já přeji, nyní aktu-
álně k jejich svátku). Na druhou stranu zlí
jazykové (často z oboru) tvrdí, že dnešní
„biozelenina“ se liší od té „nebio“ hlavně
tím, že je chemií stříkána pouze v noci,
potají. A rovněž, že kvůli omezení při
ošetřování obsahuje ta „bio“ spoustu
škodlivých, toxických či alergizujících
látek …

Nebudu se však pouštět na tenký led
současného stavu našeho „biozeměděl-
ství“. Je na každém z nás, zda si s dob-
rým pocitem dopřeje za své peníze „bio-
chleba“ z „biomouky“ nebo třeba „biobif-
tek“ z „biobýčka“ z „ekofarmy“. Pokud se
však pro „bio“ rozhodnete, kam na ně
v Praze vyrazit, vám poradí strana 2.

Přívětivé počasí a dobrou „zaokenní“
sklizeň!

Ondřej Sedláček

� 1. 6.–16. 7. 1829 se konala výstava českých průmyslových výrobků v Ledeburském
paláci v Praze, byly poprvé uděleny zlaté, stříbrné a bronzové medaile – 180 let
� 13. 6. 1919 byl ustaven Československý olympijský výbor z Českého výboru pro hry

olympijské, který založil v r. 1899 J. Guth-Jarkovský – 90 let
� 21. 6. 1949 byl komunistickým režimem popraven Heliodor Píka, armádní generál

(nar. 3. 7.1897) – 60 let
� 22. 6. 1989 byl zveřejněn v samizdatových Lidových novinách manifest Několik vět,

první společný dokument představitelů opozice a oficiální kultury a vědy – 20 let

PŘIPOMEŇME SI V ČERVNU

Těžko lze nalézt pro tento článek výstižnější titulek, než ocitovat přesný název výstavy,
která byla nedávno zahájena v Muzeu hlavního města Prahy. Je stěžejním projektem
muzea v letošním roce a rozhodně stojí za prohlédnutí. Více než dvě století archeolo-
gických výzkumů v Praze, velkoměstě s tak bohatou historií a na křižovatce Evropy, při-
nesly obrovské množství cenných objevů, ale jen málo příležitostí představit je veřej-
nosti. Výstava je proto velmi zdařilou pozvánkou archeologů do hlubin času v našem
městě. Nemusíte se obávat nudných vitrin s nudnými popisky. Výsledkem práce týmu
odborníků je živá, pestrá, interaktivní expozice, která okamžitě zaujme celkovou atmo-
sférou i jednotlivými nápady, jak archeologické nálezy a informace o nich představit co
nejpřitažlivěji.

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM?
Takové zatím Praha nemá. Jedno soukro-

mé existovalo sice už před válkou na Han-
spaulce, ale od té doby se mnoho změnilo.
A hlavně významných archeologických ná-
lezů v Praze geometrickou řadou přibývá
tím, jak se ve městě zejména v posledních
20 letech hekticky staví. Záchraně archeolo-
gických památek se tu věnuje více než de-
set institucí. Významné nálezy by dokázaly
naplnit celou budovu Muzea hl. m. Prahy,
ale tato výstava se musela spokojit s jeho
pravou částí 1. patra. I z toho vyplývá potře-
ba takové samostatné instituce, o jejíž vznik
odborníci usilují. Poj�me se však již podívat
na výsledky jejich práce.

PRAŽSKÝ HRAD V DÁVNOVĚKU
Prolog výstavy je věnován Pražskému hra-

du, který je prvořadou a zároveň i nejdéle
systematicky zkoumanou archeologickou
lokalitou nejen v Praze, ale i v České repu-
blice. S průzkumem se započalo již v roce
1925, což dokládá zajímavá, během povod-
ní zachráněná dobová fotografie. Místa nej-
zajímavějších nálezů nám ukáže interaktivní
světelná mapa. Mezi ty nej.. patří například
špička mamutího klu. Potkat tak jejího nosi-
tele na hradním nádvoří! Kamera nás za-
vede i do tajemných prostor pod třetím ná-
dvořím.

KDE SE V PRAZE KOPNE …
… míněno do země, něco se najde.

Stěžejní část výstavy zaujímá proto dvanáct
nejzajímavějších archeologických objevů
z poslední doby. A tak si můžeme prohléd-
nout mohutné bronzové šperky z keltských
hrobů Na Slupi (švartnové náramky) nebo
obdivuhodně krásné skleněné poháry a ke-
ramické nádoby z germánského pohřebiště
z 5. stol na Zličíně, z doby stěhování národů.
Také se dozvíme, že v Liboci působil ve star-
ší době železné šaman a můžeme nahléd-
nout do jeho chaty. Doslova poklady skrý-
vají také středověké studně.

Vystaveny jsou i unikátní dlaždice s vyob-
razením bájných gryfů z rotundy Sv. Václa-
va, jejíž základy byly teprve nedávno obje-
veny při rekonstrukci budovy Matema-
ticko-fyzikální fakulty UK na Malé Straně.
Také zde byly objeveny zbytky dřevem
zpevněné cesty v místě dnešní Mostecké
ulice. Seznámit se můžeme i s nejčerstvější-
mi poznatky z výzkumu Karlova i Juditina
mostu. A také s prací mnoha řemeslníků –
třeba i z našeho sousedství. Tak třeba
v Truhlářské ulici v 15. století sídlil hrnčíř, na

Národní 37 zase přezkář a v Jungmannově
ulici měli své dílny po staletí zvonaři.

OTÁZKY
Procházíme zšeřelými prostorami sálů

s nasvícenými vitrinami. Dřevěná palisáda
vyvolává pocit, že jsme se ocitli v dávnově-
ku. Sledujeme na monitoru odkrývání hrobu
s kosterními pozůstatky dávného spolusou-
seda. Na interaktivní mapě Prahy si vyhle-
dáme oblast, kde bydlíme, a zjistíme, co za-
jímavého zde archeologové zaznamenali.
Seznamujeme se s předměty, jichž se dotý-
kaly ruce středověkých řemeslníků i obyva-
tel Prahy z věků ještě dávnějších, obdivuje-
me jejich zručnost. Napadá nás: jak se asi
do studny dostala ta malá dětská kožená
botička?

KASÁRNA JIŘÍHO Z PODĚBRAD –
DNES PALLADIUM

Obrovský výzkum na 2 ha plochy probíhal
po tři roky na ploše bývalých kasáren u Ná-
městí Republiky. I zde muselo ustoupit pře-
stavbě devět století architektury. Význam to-
hoto místa a nálezů z něj je pro další pozná-
ní dějin města obrovský. Právě současná

výstava je první příležitostí, kde se s nimi
může veřejnost podrobněji seznámit.

Právě na příkladu výzkumů typu, kdy je
archeologická lokalita nenávratně porušena
a není možné se k ní vrátit, lze poukázat
na největší dilema současné archeologie.
Stěžejní bývá zodpovědnost investora. Stá-
le u nás totiž platí, že vlastník pozemku od-
povídá i za archeologický výzkum. Archeo-
logie je díky převratným metodám výzkumu
velmi rychle se vyvíjející vědecký obor. Se
zánikem lokality však ztrácí možnost bu-
doucího výzkumu metodami příštích deseti-
letí. I kvůli tomu, aby si nejširší veřejnost
uvědomila tyto souvislosti, je dobře, že
vznikla takto dobře připravená výstava.

Autoři výstavy: Miroslava Šmolíková (Muzeum hl.
m. Prahy) – je zároveň i komisařkou výstavy, Jaro-
slav Podliska a Jan Havrda (NPÚ) ve spolupráci
s odborníky z pražských archeologických institucí
Architektonické řešení: Miloslav Čejka, Karel Lap-
ka – architektonický ateliér Studio FAM, Grafické ře-
šení: Jiří Sušanka
Výstava trvá do 10. ledna 2010

Martina Fialková

ZROD UMĚLCE
Narodil se na břehu pražské Vltavy v roce

1929. Uměleckou průpravu dostal na lidové
škole umění a školení u Hynaisových žáků
Růžičky a Pařízka. Po absolutoriu figurativní
malby u Miloslava Holého na pražské Aka-
demii výtvarných umění (1953) tvořil portré-
ty a figurativní kompozice. Po aspirantuře
roku 1961 u profesorů Holého a Součka při-
šla první významná fáze jeho tvorby. Malby
na podkladě smysly vnímané skutečnosti,
konkrétně z pražských kaváren a ženské
akty, tématem blízké dílům M. Holého. Para-
lelně vznikají expresívní malby a kresby Piet
a Ukřižovaných, které předznamenaly dra-
matičnost děl následných let a zároveň se
vymykaly sebemenšímu vlivu. F. Ronovský

byl členem výtvarné skupiny Etapa. 1959 a
1964 podnikl cesty do Paříže a po Francii.
Tehdy se zabýval nefigurativní malbou, kra-
jinou, výjevy z poutí i akty, figurou ve spojení
s abstraktním prostorem. Pobýval v Itálii
(1966–1968), kde cíleně vyhledával díla re-
nesančních mistrů, především Piera della
Francesca a Picassa. Kdy jsem se setkala
s jeho dílem skutečně poprvé?

KRESBY
V jeho brilantních perokresbách (1965 až

1971) se mi vybavily práce znamenitých
malířů italského quattrocenta a cinquecen-

ta, které obdivoval. Potvrzoval, jak se kres-
ba může z pouhých studií a figurálních kom-
pozic vyvinout v osobitou tvorbu, tlumočící
myšlenku či záměr a nesoucí nezaměnitel-
ný rukopis. Stát se svébytným výtvarným
projevem, mnohem spontánnějším a osobi-
tějším nežli plátno, nezřídka tvořené právě
na podkladě kresby. Stejně jako jeho rene-
sanční předchůdci, tak i František Ronov-
ský bezprostředním kresebným záznamem
viděného a prožitého pozastavil věčný ko-
loběh času a uchoval kouzlo okamžiku.
Zachytil neopakovatelnost situace i ladnou
křivku postav v harmonické hře linií, světel a
stínů, nadechnutou spletí čar či pečlivou
propracovaností. Půvab kreseb tkví v graci-
éznosti a v lehkosti. Všechny jsou ozna-
čovány mistrovskými: podávají přímá svě-
dectví o dramatických událostech života a
o obyčejných příhodách lidí – o jejich slo-
žité existenci v moderním světě. Vynikají su-
verénním uměleckým zvládnutím námětu,
dokonale propracovanou kompozicí a hlu-
bokou obsahovou náplní. Většina nese zá-
rodek budoucího obrazu, a přesto je každá
sama o sobě dílem definitivním, svébytným
a v souladu s autorovou tvorbou malířskou
podřízena autorovým uměleckým zásadám.
Například Vzpomínky, Vzpomínka na
Paříž, Z Paříže, Na ulici, Dvůr u Vančurů,
Výlet, Spáči, V sauně, Venkovská svatba či
více studií k obrazu.

OBRAZY
Civilní náměty kaváren rezonují s tvorbou

umělců čtyřicátých let. Řada aktů: u nich
Ronovský poprvé použil jednu z nejob-
tížnějších malířských technik, enkaustiku.
Plně vyzněla v málo vystavovaných Kalvári-
ích – jimi vyznačil svou tvůrčí cestu k obrazu
jako vnitřní proces zachycení osudového
lidského dramatu. Ani on se v šedesátých
letech nevyhnul abstrakci. Ale následné fi-
gurální kompozice v sériích maleb z Paříže,
vzpomínek a loučení, byly již plné slavnost-
ního klidu. Jimi jako by se připravoval k en-

kaustikovým triptychům, plných vzruchu,
pohybu a dramat. Absorboval a zároveň
překračoval prameny svých začátků, vyzna-
čené dílem Degasovým, Rouaultovým a
předkubistickou tvorbou Picassovou. A set-
kání s díly umělců rané renesance otevřelo
jeho malbě nové dimenze. Kromě paříž-
ských motivů se objevily náměty naprosto
všední: Hody, Venkovské svatby, Rodiny.
U těchto enkaustikových, ale již i akrylových
triptychů, vystavených právě v Orlické gale-
rii, jsem si uvědomila, že se autor projevuje
jako malíř, monumentálně zpodobující lid-
ský život. Později Ronovský užil vyváženě
obou technik v cyklech intimnějšího charak-
teru, například Loučení nebo Hajská,
v nichž soustředil a zúročil zkušenosti tvor-
by ze všedního prostředí, které dokázal pro-
měnit v divadlo světa.

Letošní 80. výročí narození velmi význačné-
ho umělce Františka Ronovského je od za-
čátku května do konce srpna uctěno velkou
retrospektivní výstavou v Belvedéru na
Pražském hradě.

Olga Szymanská

Na konferenci OSN na konci letošního roku bude v dánské Kodani celý svět hledat ře-
šení nejvážnější hrozby současnosti. Klimatická změna je globálním problémem a pro-
to potřebuje globální řešení. Tisíce zelených iniciativ, nápadů a projektů svědčí o tom,
že vlády, instituce, organizace i jednotlivci se na něm chtějí podílet. Jednou z nich je
evropská kampaň OSN ke klimatické změně, nazvaná záměrně dvojsmyslně Cool Pla-
net. Jejím iniciátorem a koordinátorem jsou kanceláře OSN v Evropě, partnery pak ne-
vládní organizace a některé významné osobnosti.
ROSTLINY MÍSTO BATERIÍ?

Internetová stránka www.CoolPlanet2009.org byla spuštěna v únoru na setkání premiérů
severských zemí na Islandu. Seznamuje s novinkami v oblasti ochrany klimatu a životního
prostředí v Evropě. Dozvíte se mimo jiné to, jak rostliny mohou pohánět stolní hodiny s budí-
kem, jak vám žaluzie mohou nejen stínit, ale také pomáhat s vytápěním a osvětlením vaší do-
mácnosti, nebo jak vypadá takzvaná vampíří zásuvka, která za vás vyřeší problém spotřeby
elektřiny v režimu standby. Víte ostatně, že na světě dosahuje spotřeba této elektřiny bez ja-
kéhokoliv užitku 200–400 terawatthodin za rok? To je několikrát více než je celková roční
spotřeba elektřiny v České republice. Úspora elektrické energie se přitom rovná nižším emi-
sím skleníkových plynů a tudíž i menšímu vlivu na měnící se klima.

„Zatím ale nebylo vykonáno dost ze strany politiků. Do praxe nejsou zaváděny potřebné
mechanismy pro účinnou a koordinovanou reakci celého světa. Klimatická změna je však
vnímána jako zásadní problém, proto lidé přicházejí s nápady a předkládají své návrhy na ře-
šení i navzdory dosud chybějícím finančním prostředkům. Právě takové iniciativy prezentuje
Cool Planet,“ říká jeden z partnerů projektu, výkonný tajemník Rámcové úmluvy OSN o kli-
matické změně Yvo de Boer.
ZELENÁ PRO ZELENÝ RŮST

Jedním z hlavních světových zastánců ochrany klimatu je šéf OSN Pan Ki-mun. V účinné
strategii na snižování emisí skleníkových plynů vidí nejen šanci pro klima a životní prostředí,
ale i pro globální ekonomiku. „V Kodani potřebujeme uzavřít silnou dohodu o klimatu. Tako-
vý úspěch se může stát nejúčinnějším stimulem pro další vývoj světové ekonomiky. Zvedne
se vlna inovací a investic do čistých energií. Kodaň musí dát zelenou zelenému hospodář-
skému růstu. Miliony lidí na celém světě nyní zažívají krušné časy. Přicházejí o práci, příjmy,
domovy a někteří se dokonce obávají o příští oběd. V sázce je hodně. Vlády musí postupovat
strategicky. Investice do zelené ekonomiky není jen možností volby. Je to chytrá investice do
lepší budoucnosti,“ upozorňuje generální tajemník OSN.

Více informací o činnosti OSN: www.osn.cz

Na staroměstské straně Vlatavy zachovaný původní oblouk Juditina mostu.

Unikátní sdružené okno ze 70.–80. let
13. století, odhalené v domě čp. 442 ve Vej-
vodově ulici, je dokladem honosné domovní
architektury raně gotického Starého Města
pražského.

Z Madridu

Mladí lidé



Pražská informační služba, tel.: 221 714 152, 221 714 151, www.pis.cz.
(Vstup na akce 50,– Kč, není-li uvedeno jinak.)
� 3. st. Vily na hradčanských baštách. Vy-
cházka z cyklu „Prahou tisíciletou“ připome-
ne stavby, vybudované na zbořených ma-
riánských hradbách počátkem 20. století.
Začátek v 17.00 na stanici tram. č. 22 „Krá-
lovský letohrádek“. (J. Škochová)
� 6. so. Národní divadlo. (stejně i 13. a
28. 6.) Celková prohlídka. Začátek každou
půlhodinu od 8.30 do 11.00 před vchodem.
Objednané skupiny (max. 50 osob) nad
15 osob mají přednost. Vstup 70 Kč (prů-
vodci PIS)
Hurá na Petřín! Vycházka pro děti v rámci
cyklu „Děti, poznejte Prahu!“. Vhodné pro
děti od šesti let (v doprovodu dospělé oso-
by). Povídání o zajímavostech Petřína spo-
jené s návštěvou bludiště a rozhledny. Za-
čátek v 10.00 na horní stanici lanové dráhy.
Vstup děti 40 Kč/dospělí 50 Kč + jednotné
20 Kč do každého objektu. (Z. Tlášková,
M. Koblihová)
Vrtbovská zahrada – barokní perla na
svahu Petřína. V rámci cyklu „Kouzlo
pražských zahrad a parků“ poznáme jednu
z nejkrásnějších pražských barokních za-
hrad. Začátek ve 14.00 před vchodem
do Vrtbovského paláce (nároží Karmelitské
a Tržiště). Vstup 50 Kč + do zahrady
55/35 Kč. (M. Racková)
Ze starých Bohnic do Troje. Vycházka
z cyklu „Poznávejte pražské obvody“ nás
povede po vyhlídkové cestě s pohledy na
město a řeku Vltavu. Začátek ve 14.00
na stanici aut. č. 102 „Staré Bohnice“, který
jede od metra C „Kobylisy“ ve 13.37.
(B. Švejnohová)
� 7. ne. Tichým údolím v Roztokách do
Únětic. Prohlédneme ateliér malířky Z. Brau-
nerové. Začátek na stanici Roztoky u Prahy
po příjezdu vlaku, který odjíždí z Masaryko-
va nádraží v 9.37. Vstup 50 Kč + do objektu
50/25 Kč. (B. Kocourek)
Poj�te s námi počítat pražské věže.
O věžích na Novém Městě s prohlídkou
věže Novoměstské radnice. Začátek ve
14.00 u Jindřišské věže. Vstup 50 Kč + do
objektu 30 Kč. (J. Pehe)
Vyšehrad. (stejně i 14. a 21. a 28. 6.) Pro-
hlídka areálu vč. hřbitova a kasemat, podze-
mních chodeb někdejší barokní pevnosti.
Začátek ve 14.00 před kostelem sv. Petra a
Pavla (průvodce PIS).
Rudolfinum – dnes sídlo České filharmo-

nie. Celková prohlídka novorenesanční bu-
dovy s výkladem o historii hudebního festi-
valu Pražské jaro. Začátek v 16.00 před
vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží.
(D. Vávrová)
� 9. út Zajímavosti náměstí na Malé Stra-
ně. Kde stál pomník maršála Radeckého
a E. Denise se dozvíme v rámci vycházky
z cyklu „Zajímavosti pražských náměstí“ a
podíváme se na náměstí Valdštejnské, Ma-
lostranské, Maltézské a Velkopřevorské.
Začátek v 16.00 na Valdštejnském nám při
ústí do Tomášské ulice na rohu domu U tří
čápů. (M. Koblihová)

� 10. st. Kostel sv. Josefa na Malé Straně.
Prohlídka spojená s výkladem o historii
kláštera karmelitek. Začátek v 16.30 před
vchodem do kostela v Josefské ulici, P 1.
(D. Budínská)
� 13. so. Národní divadlo. (viz 6. 6.)
Klášter Na Slovanech neboli v Emauzích.
Prohlídka zahrnuje návštěvu ambitu s gotic-
kými freskami, refektáře, Císařské kaple a
kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slo-
vanských patronů. Začátek ve 14.00 před
vstupem z Vyšehradské ulice č. 49. Vstup
50 Kč + do kláštera 30/20 Kč. (M. Racková)
Pražská domovní znamení. Na trase z Per-
štýna do Jilské a na Uhelný trh domovní

znamení zobrazují černé medvídky, zlatého
tygra, bílé svíce a někdejší míčovnu označu-
je reliéf překřížených raket s míčky. Začátek
ve 14.00 na rohu Perštýna a Národní třídy.
(Z. Kobylková)
Historie bývalého kostela sv. Karla Boro-
mejského a Národní památník hrdinů
heydrichiády. Z cyklu „Pražské svatyně vý-
chodních obřadů“. Začátek v 15.00 před
kostelem sv. Cyrila a Metoděje v Resslově
ulici (metro B „Karlovo náměstí“). Vstup 50
Kč + do objektu 60/30 Kč. (A. Škrlandová)
� 14. ne. Olšanské hřbitovy. I.–II. část. Za-
čátek v 10.00 u vchodu na hřbitov, Vino-
hradská 153/1835 Praha 3 (stanice tram.
č. 5, 10, 11, 16 „Olšanské hřbitovy“).
(H. Mandová)
Vyšehrad. (viz 7. 6.)
Toulky hudební Prahou – Malá Strana. IV.
část. Vycházka po stopách osobností hud-
by připomene malostranské houslaře, var-
hanáře a skladatele. Začátek v 15.00 před
vchodem do chrámu sv. Mikuláše v horní
části Malostranského nám. (E. Sokolová)
Stavovský odboj 1618–1620. Po stopách
stavovské vzpoury na Starém Městě. Začá-
tek v 15.00 před kostelem Salvátora (Salvá-
torská ulice, P 1). (J. Nováková)
� 15. po. Bílá labu� a okolí. S připomínkou
70. výročí otevření obchodního domu Bílá
labu
. Začátek v 15.00 hodin v pasáži U Roz-
vařilů (v ulici Na Poříčí). (J. Stěnička)
� 16. út. Z náměstí Kinských ke kostelu
sv. Michala v Kinského zahradě. Z cyklu
„Pražské svatyně východních obřadů“. Za-
čátek v 15.00 u pomníku T. Ševčenka na ná-
městí Kinských, Praha 5. (A. Škrlandová)
� 18. čt. Za strašidly na Hradčany a Malou
Stranu. Pro děti a jejich rodiče s vyprávěním
o pražských strašidlech a tajemstvích hrad-
čanských a malostranských ulic. Začátek
v 16.00 u Lvího dvora v ulici U Prašného
mostu 6, P 1 (tram č. 22 „Pražský hrad“).
Vstup děti 40 Kč, dospělí 50 Kč. (H. Lukešo-
vá)
� 20. so. Na Okoř je cesta jako žádná ze
sta. Prohlídka hradu Okoř a jeho okolí s pěší
trasou 6 km. Začátek na Okoři po příjezdu
aut. č. 350, který odjíždí ze stanice Dejvic-
ká ve 13.15. Vstup 50 Kč + do objektu
55/35 Kč. (P. Lešovská)
Malostranské dvorky a dvorečky. Poznejte
s námi utajená zákoutí Malé Strany. Začátek
ve 14.00 u Malostranských mosteckých
věží, Mostecká ulice, Praha 1. (K. Černošek)
Co vyprávějí sochy na Pražském hradě?
V areálu Pražského hradu najdeme sochy
světců sv. Václava a sv. Jiří, ale také bájné-
ho Herkula. Začátek ve 14.00 na stanici tram
č. 22 „Královský letohrádek“. (Z. Tlášková)
Z Ďáblic do Kobylis. V rámci cyklu „Pozná-

vejte pražské obvody“ projdeme od památ-
níku obětí odboje na Ďáblickém hřbitově a
Kobyliské střelnici k �áblickému lesoparku.
Začátek ve 14.00 na konečné tram. č. 17, 10
„Sídliště Ďáblice“. (B. Švejnohová)
� 21. ne. Prohlídka Nového židovského
hřbitova. S procházkou po okolí. Muži – po-
krývky hlavy s sebou. Začátek v 10.00 před
vchodem (Izraelská 1, P 3, u stanice tram.
č. 11, 19, 26, aut. č. 135, 155, 188, 213 a
metra A „Želivského“). (Z. Tlášková)
Z Pohořelce na Nový svět a Hradčanské
náměstí. V rámci cyklu „Praha na koleč-
kách“ nabízíme vycházky bez bariér a scho-
dů pro maminky s kočárky a další zájemce.
Začátek ve 14.00 u pomníku hvězdářů na
Pohořelci (tram č. 22). (D. Vávrová)
Vyšehrad (viz 7. 6.)
Kampa – ostrov zahrad. Začátek v 15.00
u Malostranských mosteckých věží, Mos-
tecká ulice, P 1. (H. Čenková)
� 23. út. Cibulka v létě. Procházka po jed-
nom z nejzajímavějších a v minulosti nejvý-
stavnějších romantických parků z cyklu
„Kouzlo pražských zahrad a parků“. Začá-
tek v 16.00 na stanici tram. 9, 10 „Poštovka.
(B. Kocourek)
� 25. čt. Prohlídka kostela Matky Boží
před Týnem. Začátek v 16.00 před vcho-
dem ze Staroměstského náměstí. Vstup
50 Kč + do kostela 30 Kč. (S. A. Marchal)
� 27. so. Kostel sv. Václava ve Vršovicích.
Významná architektura 20. století v Praze
z cyklu „Prahou tisíciletou“. Začátek
ve 14.00 před vchodem na náměstí Sv. Če-
cha, Praha. (J. Škochová)
Palácové zahrady pod Pražským hradem
(Ledeburská, Malá Pálffyovská, Velká Pál-
ffyovská, Kolowratská, Malá Fürstenberská)
z cyklu „Kouzlo pražských zahrad a parků“.
Začátek v 15.00 u vchodu z Valdštejnské uli-
ce (proluka ve Valdštejnské ulici č. 12–14).
Vstup 50 Kč + do zahrad 80/50 Kč. (M. Kob-
lihová)
Do starých Bohnic – s pěší trasou 3 km.
V rámci cyklu „Poznávejte pražské obvody“
připomeneme jednu z nejkrásnějších sta-
veb selského baroka, starobylý kostel sv.
Petra a Pavla, areál terapeutické farmy v psy-
chiatrické léčebně, unikátní zvířecí hřbitov a
vyhlídku do chráněného bohnického údolí.
Začátek v 15.00 před budovou policie na
stanici aut. „Zhořelecká“ (č. 177 a 200 jedou
od metra C „Kobylisy“). (E. Sokolová)
Průmyslové dědictví aneb co s ním? Nové
využití průmyslových a technických pamá-
tek na příkladu Holešovic. Začátek v 15.00
na stanici tram č. 1, 3, 5, 25 u metra C „Vltav-
ská“. (P. Kučera)
� 28. ne. Národní divadlo.(viz 6. 6.)
Vyšehrad. (viz 7. 6.)

Vojanovy sady z botanického hlediska.
Tavolník, zlatici, hlohyni šarlatovou, kdoulo-
vec a „českou olivu“ poznáme na vycházce
z cyklu „Kouzlo pražských zahrad a parků“.
Začátek ve 14.00 před vstupem z ulice
U lužického semináře. (V. Válová)
Z Krejcárku na Vrch sv. Kříže. Začátek ve
14.00 na stanici tram. č. 1, 9, 16 „Strážní“.
(B. Kocourek)

Vycházky se konají, sejde-li se nejméně deset
účastníků. Max. počet je 80 ve skupině (není-li
uvedeno jinak). Přednost mají ti, kteří přijdou
dříve. Vstupné do objektů si hradí účastníci
sami. Dětem do 15 let, studujícím, seniorům a
invalidům poskytujeme slevu. Max. kapacita
sálu PIS – 30 osob. Dopravní spojení jsou
platná v době uzávěrky programu.

Letos zanikl pražský řetězec restaurací Bio Cafes. Minulostí je i restaurace Albio. Na
druhé straně v Praze už léta působí restaurace Country Life a letos dvě brněnské res-
taurace Rebio získaly jako vůbec první restaurace v ČR certifikát biorestaurace. Bio-
menu nabízí i luxusní restaurace Zlatá Praha v hotelu InterContinental. Něco končí,
něco začíná.

Podle Toma Václavíka z agentury Green-
Marketing, jenž se dlouhodobě věnuje pro-
pagaci a poradenství v oboru biopotravin,
měl pád Albia a Bio Cafes některé společ-
né rysy. „Byly to příliš ambiciózní, silně za-
investované projekty, které však nenašly
dostatek zákazníků, aby generovaly nutný
oběh peněz,“ říká. Podle něho však jejich
krach v žádném případě neznamená, že
maloobchodní prodej biopotravin nemá
v Praze šanci. „Určitě má, ovšem je nutné
jej budovat postupně, po malých krocích,
s nárůstem zákazníků. A hlavně: je nutné
najít koncept, který zaujme širokou škálu
zákazníků, ne jen přesvědčené spotřebite-
le biovýrobků,“ míní T. Václavík.

BIO, TO JE LUXUS
V Praze je nejznámější biorestaurace

Country Life se samoobslužným prodejem.
Najdete ji v Melantrichově ulici. Pokud si
chcete vyhodit z kopýtka, zajděte si na bio-
menu do restaurace Zlatá Praha, která sídlí
v pražském hotelu InterContinental. Pečená
svíčková a konfitovaná kližka z biohovězího
tady vyjde bratru na sedm set korun.

Biooběd ale nemusí být nutně spojený
s návštěvou biorestaurace nebo luxusního
hotelu. Biopotraviny se dostávají na jídelní-
ček domovů důchodců, škol a školek. Ně-
kde jde jen o ukázkovou akci, třeba týden
biopotravin ve školní jídelně. V pražské
bioškolce Festina s desetitisícovým škol-
kovným jde ale o realitu všedního dne. Za
oběd a dvě svačiny pro svou ratolest tu ale

ještě připlatíte šestnáct set korun za bio-
stravu.

Biopotraviny se dostávají i do závodních
jídelen či restaurací ve velkoprodejnách.
V Rakousku tvoří biopotraviny 50 % potra-
vin a nápojů v mateřských školkách, 30 %
v nemocnicích a 17 % v domech s pečova-
telskou službou. Celkový podíl biopotravin
ve veřejném stravování ve Vídni je 30 %.
Švédská vláda si dala za cíl, aby do roku
2010 pocházelo 25 % surovin pro přípravu
jídel ve veřejných institucích z ekologické-
ho zemědělství. Ve svých restauracích na-
bízí bio jídlo i IKEA. Zatímco třeba v sou-
sedním Německu jsou její restaurace v ob-
chodních domech certifikované jako bio,
u nás tomu tak není. Přesto si tady můžete
bio jídlo dát a v prostorách za kasou lze
v tzv. švédském obchůdku zakoupit další
biopotraviny.

Martin Mach Ondřej
Zelená domácnost (www.ekolist.cz)
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� ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY ZPRACUJI – Staré
Město, Liliová ul., tel. 608 202 444.

� PSYCHOLOGICKÁ PORADNA V CENTRU PRAHY
poradna@wdaporadenstvi.eu; 774 966 815

� PRODEJ, VÝKUP, OPRAVY – PSACÍ STROJE,
KALKULAČKY, 241 412 507, www.psacistroje.cz

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

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

� 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

� CHCI SMYSLUPLNOU PRÁCI, cokoliv kromě
účetnictví. Jsem důchodkyně, VŠ humanitní,
pracovitá. Tel.: 721 410 114.

TIP NA DVD

Pobočka Hradčany,
Pohořelec 25/111
3. 6. – Vernisáž výstavy prací žáků soukromé
školy Orphenica v 17.15.
10. 6. – Společný koncert Brixiho akademického
souboru a žáků soukromé školy Orphenica v 18.00
17. 6. – Hrací středa – podvečer stolních
a společenských her v 17.15
23. 6. – Improvizované pohádky divadla Kyklos
Galaktikos s M. Zbrožkem v 9.00
24. 6. – Vernisáž výstavy: Kdo zachraňuje jednu
duši, zachraňuje celý svět v 17.15

KONTEJNERY NA PRAZE 1
SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
v úterý 23. 6. (přistavení v úterý ráno, od-
voz ve středu ráno):
•Charvátova poblíž budovy Magistrátu
hl. m. Prahy

•Haštalská (č. 2)
•Malostranské nám. 11 (horní)
Víkendový svoz 12.–14. 6. 2009
(přistavení v pátek od 12 h do neděle do
12 h) z 19 stanovišt:
Malá Strana a Hradčany:
•Besední (č. 2) – roh parčíku
•Hellichova – u křižovatky s Nebovidskou
•Cihelná (č. 2)
•Valdštejnské nám. (č. 4) – na parkovišti
•Malostranské nám. (horní č. 11)
•U železné lávky
•Pohořelec na konci parkoviště směrem
k ul. Keplerova

Nové Město a Staré Město:
•Na Florenci, v blízkosti Masarykova nádr.
•Ostrovní u základní školy naproti č.12
•Charvátova poblíž budovy Magistrátu

hl. m. Prahy
•Vodičkova roh Navrátilova
•Jeruzalémská za kostelem sv. Jindřicha
•Štěpánská (u č. 25) u křižovatky s Řez-
nickou

•Konec Havelské před odbočením do Ha-
velské uličky

•U Dobřenských, poblíž křižovatky s Bet-
lémskou

•Široká naproti Filozofické fakulty v záhy-
bu u Pinkasovy synagogy

•Haštalská (u č .2)
•Roh Masné a Malé Štupartské – u znače-
ného přechodu

•Dlouhá tř. (č. 48) směrem k Benediktské
•Petrské nám. u Lodecké (u č. 2) nebo na-
proti (zdroj OÚ MČ Praha 1)

Tak jako se vyplatí mít „svoji“ kadeřnici,
v péči o vaše oděvy a domácí textilie se vy-
platí najít si tu „svoji“ čistírnu, kde budete
vždy spokojeni. A můžete ji mít i přímo
v centru Prahy, i když je trochu schovaná.
Hledejte v průchodu domu v Jindřišké 5. Ani
za množstvím informačních tabulí jiných fi-
rem ji nemůžte minout. Dobře nasvícená provozovna čistírny ASTERA je kousek za nimi. Za
příznivé ceny nabízí služby tak kvalitní, jako málokde.

Usměvavý a ochotný personál se ujme vašich oděvů a zasvětí vás do konkrétního způsobu
čištění, vhodného právě pro vaši zakázku. Vyčištěné oděvy či textilie si můžete vyzvednout
již za 2 hodiny nebo do druhého dne, a
 už jde o kostým, oblek, kabát, bundu nebo i košili.
To vše v základní ceně a po domluvě, kdy si zakázku vyzvednete. Od nedávna nabízí čistírna
ASTERA také zcela novou a již velmi žádanou službu apretace – ošetření aplikované po vy-
čištění oděvů. Vyzkoušejte si ji i vy, budete jistě také spokojeni. Za příplatek 45,– Kč získá váš
oděv původní nemačkavou úpravu, je odolný vůči špíně, je antistatický a navíc příjemně
voní. Kravaty, které jsou vždy problémové, vám vrátí jako nové.

Kdo si zvykne využívat služby čistírny ASTERA, vrací se sem, mají tu rádi spokojené zákaz-
níky a váží si jich. A co je důležité, kromě běžných materiálů tu také čistí kožešiny, kožené
bundy i kabáty, které právě te� mají odpočinkovou sezonu a vy je můžete svěřit odborníkům
a připravit je tak na další podzim a zimu. Druhé doporučené místo je čistírna v ulici V Celnici
3, na Praze 1. ASTERA, Jindřišská 5, P1, tel.: 224 215 536 –PR–

Enfant terrible české kinematografie, režisérka Věra Chytilová, stála v 60. letech u zro-
du tzv. nové vlny českého filmu. Její filmy jsou plné satirické nadsázky a nelítostně
odrážejí stav společnosti a mezilidských vztahů, takže divákovi často mrzne úsměv na
rtech. Osobitý pohled Věry Chytilové na svět mnoho lidí pohoršuje, na festivalech včet-
ně mezinárodních jí ale vynesl řadu cen.

Významná česká filmová režisérka Věra
Chytilová se narodila 2. 2. 1929 v Ostravě.
Po vystudování architektury v Brně pracova-
la jako kreslička a laborantka. Před kame-
rou se objevila v malé roličce ve filmu Císa-
řův pekař a Pekařův císař. Později, nejprve
jako klapka, skriptka, asistentka a nakonec
pomocná režisérka pracovala ve Filmovém
studiu Barrandov. Po několikaleté filmařské
praxi absolvovala režii na pražské FAMU
v Praze výborným absolventským filmem
Strop, (1962). Jako režisérka debutovala
dokumentem Pytel blech (1963). Oba tyto
její první filmy byly v distribuci uváděny pod
společným názvem U stropu je pytel blech.
Natočila celou řadu výborných filmů, která
začala filmem O něčem jiném (1963), filmo-
vou povídkou Automat Svět podle stejno-
jmenné Hrabalovy povídky jako součást fil-
mu Perličky na dně (1965) přes nezapome-
nutelné Sedmikrásky (1966) či Ovoce stro-

mů rajských jíme (1969). Po několikaleté od-
mlce zaviněné událostmi roku 1968 pokra-
čovala až filmem Hra o jablko (1976), jehož
natočení a následné uvedení do filmové dis-
tribuce bylo výsledkem tvrdého boje. Pak
následovaly filmy Panelstory aneb Jak se
rodí sídliště (1979), Kalamita (1981), Fauno-
vo velmi pozdní odpoledne (1983), Vlčí bou-
da (1986), Šašek a královna (1987), Kopy-
tem sem, kopytem tam (1991), Dědictví
aneb Kurvahošigutntag (1993) či Pasti, pas-
ti, pastičky (1988). Mezi její poslední filmy
patří Vyhnání z ráje (2001), které ale úspě-
chu dřívějších filmů Chytilové nedosáhlo.
Natočila také celou řadu dokumentů jako
např. celovečerní Praha – neklidné srdce
Evropy (1984), TGM – osvoboditel (1988),
pro TV pořad GEN snímek o Bolku Polívkovi,
dokument o Adolfu Branaldovi a celou řadu
dalších. Většina jejích filmů vyšla na DVD.

R.R.

Chcete být finančně nezávislý?
Chcete být pánem svého času?
Chcete být úspěšní?
Máte zájem o tvrdou práci realitního makléře?
Máte zájem pracovat v našem kolektivu?
Pot om neváhej t e a př ij �t e k nám.
RE/MAX Advantage | Bílkova 16/862, Praha 1
e-mail: advantage@re-max.cz
tel.: +420 222 329 004, www.re-max.cz/advantage

CHCETE SE STÁT MAKLÉŘEM/ MAKLÉŘKOU
V RE/MAX ADVANTAGE?

Mám výhodu, mám kompletní realitní servis

MASCOM
MONTÁŽE

Ludvíček s.r.o.
V Jirchářích 14, Praha 1

tel. 224 932 963
digital@ludvicek.cz

Měření kvality
digitálního signálu

SATELITY
SET TOP BOXY

PRODEJ – SERVIS

Zřícenina hradu Okoř (Wikipedia.org)

WWW.LISTYPRAHY1.CZNOVÁ LINKA
PRO POSTIŽENÉ
Občanské sdružení Prosaz zřídilo bez-
platnou telefonickou linku pro osoby
s postižením. Je určena všem, kteří
potřebují poradit či chtějí být jen s ně-
kým v kontaktu. Odborně vyškolení
konzultanti jsou k dispozici volajícím
non stop 800 246 642.
Informace též na www.prosaz.cz.
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ŠKOLY VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOVA

KLUB RODIČŮ
MALÝCH DĚTÍ

Unitaria, Karlova 8, Praha 1
zve na setkání

ve čtvrtek 11. 6. od 16.30 do 18.
Téma: Intuitivní rodičovství

O děti je v době přednášky postaráno,
vstup volný.

Obklopená vzpomínkami, přitom však stále žije současností. Droboučká, ale krásná
žena jakoby vystoupila z historického obrazu. Obrazy a také množstvím dalších pamá-
tek na Alfonse Muchu a jeho dobu je zaplněn celý byt na Hradčanském náměstí. V něm
Geraldine Thomsen-Muchová, druhá manželka spisovatele a novináře Jiřího Muchy,
jeho syna, již léta žije. Říká o sobě, že je strážkyně pevnosti. S Jiřím přišla z Británie do
Prahy v roce 1945. Ač je jí už dvaadevadesát let, je stále obdivuhodně svěží. Sama si
denně vaří, hraje na klavír, účastní se společenského života, chodí na koncerty. Je totiž
také hudební skladatelkou. I když se narodila ve Skotsku a studovala v Londýně, miluje
Prahu a její hudební život. A ovšem také si váží odkazu Alfonse Muchy, kterého sice
osobně již nezažila, ale jehož umění obdivuje. Spolu se synem Johnem a jeho rodinou
nyní opatruje bohatou Muchovu pozůstalost. Mluví krásnou češtinou bez přízvuku, jen
občas hledá některé slovíčko. Docela mne uhranula vším, co ve své bytosti zosobňuje,
a tak mne její souhlas k rozhovoru více než nadchl.

Paní Geraldino, stále ještě skládáte?
Dočetla jsem se, že na vašich 90. naroze-
ninách předloni vám hráli vaše vlastní
skladby.

Ano, musím skládat, aby ten mozek fun-
goval. Když mám nápad, nedá se nic dělat,
musím (směje se). Studovala jsem skladbu,
ale to už je hrozně dávno. Jenomže jsem
potkala Jirku – to bylo za války – a dostala
jsem se s ním pak do toho všeho kolem Al-
fonse Muchy. Ale já jsem stejně kompono-
vala i pak, někdy spíš proto, abych se z toho
všeho nezbláznila. Protože kdykoli mi bylo
nejhůř, vždycky mi to pomohlo soustředit
myšlenky. Zaměřila jsem se spíš na komor-
ní hudbu. Psát pro menší obsazení je mno-
hem zajímavější. A velice mne ovlivnila čes-
ká i slovenská lidová hudba, když jsem sem
přišla. Znala jsem předtím hudbu Dvořáka
a Smetany, ale ne český folklor.

Jiří Mucha sám musel být velmi zajíma-
vým člověkem – co vás na něm upoutalo?
Asi jste musela tušit, že život s ním a ještě
v Československu nebude jednoduchý.
Za války byl válečným zpravodajem a let-
cem a musel tušit, že ho pak komunisti
zavřou.

On vždycky říkal, že chce být tam, kde se
fackuje. (Zamyslí se a ptá se – Zajímá vás
to? Odpovídám, že jistě, a tak paní Geraldi-
na pokračuje ve vzpomínání.) To bylo v roce
1941. Já jsem studovala v Londýně a Britá-
nie se obávala Hitlerovy invaze. Všichni, kdo
žili na jižním pobřeží Británie, byli evakuova-
ní. Měla jsem dvě příbuzné, které se přesu-
nuly do takového malého lázeňského města
daleko ve vnitrozemí. Blízko byl velký sta-
tek, útočiště mnoha mladých lidí, kteří
uprchli před Hitlerem z Evropy do Británie.
Také se scházeli ve městě večer k zábavě a
debatám, ale protože se kvůli náletům ne-
smělo svítit, nemohly jsme s mou sestřenicí
to místo nejdřív najít. Pak jsme ale podle
hluku ten dům našly. A venku před domem
jsem narazila na takového pěkného mladíka
ve francouzské uniformě. Byl tam taky po-
zvaný. A to byl Jirka.

Když jste ho potkala, asi jste zpočátku
ani nevěděla, koho je synem?

Kdepak. Jiří byl letec francouzské armády,
také působil jako válečný reportér. Nic jiné-
ho jsem nevěděla. Tenkrát ale nešlo jen tak
žít s někým bez svatby, tak jsme se brzy vza-
li. Moji rodiče si možná mysleli, že tu válku
stejně nepřežije. Že byl jeho otec tak slavný,

to jsem zjistila až v Praze, ale i tam byl Alfons
Mucha po válce hodně zapomenut. A v Bri-
tánii nebylo jeho dílo ani předtím moc zná-
mé. To, že je Alfons Mucha nyní v zahraničí
tak ceněn, je vlastně především zásluhou
mého muže Jiřího.

Dílo Alfonse Muchy bylo u nás po válce
komunisty považováno za typicky bur-
žoazní umění, ačkoliv Mucha vlastně na
počátku 20. století velmi propagoval filo-
zofii tzv. Art Nouveau, které mělo být pří-
stupné i obyčejným lidem. Proto ty plaká-
ty, které si mohl koupit i nebohatý člověk.
A ještě v 70. letech se u nás Muchovi ne-
věnovalo moc pozornosti – vlastně až
poté, co vyšly ty knihy, které o svém otci
napsal váš muž Jiří.

Ano, ale i první kniha o něm, kterou Jiří na-
psal, musela být vydána v zahraničí.

Začalo to až v roce 1960, kdy potkal Jiří
jednoho člověka z londýnského muzea. Prý
by tam rádi udělali výstavu Muchových pla-
kátů. My jsme žili tady v Československu,

byl tu komunismus, a ten neš
astník pořád
nemohl pochopit, proč je to všecko s výsta-
vou tak složité – to bylo tolik povolení a
potíží, že to trvalo mnoho měsíců. Výstava
byla zahájená až v roce 1962 a měla obrov-
ský úspěch. Oni tam také ovšem pochopili,
že když je majitel práv za železnou oponou,
mohou na tom velice dobře vydělat. My
jsme neviděli ani halíř, ale Jirka říkal: „To ne-
vadí, hlavně když se otcovo dílo připome-
ne.“ Když se pak díla vrátila domů, nebyl
tady paradoxně vůbec zájem, udělat podo-
bnou výstavu. Zato ve světě byl zájem veli-
ký! Nakonec Jirku nechali s radostí se o ty
výstavy starat, protože režim z toho dostal
valuty. Spoustu valut! Až teprve, když jsme
náhodou našli bohatého japonského spon-
zora pro výstavu v Tokiu, která měla taky
obrovský úspěch, začali projevovat zájem
i tady.

Te� v manželově péči o odkaz Alfonse
Muchy pokračuje váš syn John s rodi-
nou?

Ano. John odtud emigroval, když mu bylo
18, žije v Londýně a stal se bankéřem. S ot-
cem si moc nerozuměli. Pro nás to bylo zpo-
čátku zklamání, že neměl žádné umělecké
sklony. Te� je to ale vlastně dobře. Víte, on
ale zpočátku ani můj muž Jiří nebyl z toho
opatrování Muchova dědictví moc nadšený.
Ale nechtěl nechat ladem obrovský úspěch
těch prvních Muchových velkých výstav
v 60. letech.

A vaše vnoučata? Věnují se nějakému
umění?

Mám tři. Ano, jeden vnuk píše scénáře. Ale
taky už pomáhá se vším, co se týká Alfonse
Muchy, i snacha pomáhá. Víte, s tím je hroz-
né práce. Takže my jsme vlastně takový ro-
dinný podnik (směje se).

Te� se nejvíce mluví o Slovanské epo-
peji. Jsou obavy, že Praha už nestihne
dostát závěti Alfonse Muchy a nebude tu
nalezeno důstojné místo pro ni ani 70 let
po jeho smrti. Co si o tom myslíte?

Víte, jak to bylo zezačátku? To mi vyprávěla
Maruška, Alfonsova žena. Dlouho jsme spolu
bydlely v tomhle domě, přežila Alfonse o 20
let. Všecko co vím, mám od ní. Ona všechny
jeho kresby, malby, fotografie, všechno shro-
maž�ovala a nic nedala pryč. Jedině díky ní
zůstaly všechny Muchovy práce v Praze.
Ted je ale všecko to důležité zapůjčeno na ty
velké výstavy, které letos probíhají.

Tehdy za první republiky se někteří malíři
Epopeji dokonce posmívali, dělali na ni
směšné písničky. Že prý chce Mucha doká-
zat, že umí malovat. Mnoha lidem se zdál
totiž jeho styl historizující malby přežilý. Pro-
to ani tehdy v Praze nebyl moc zájem Epo-

pej honem vystavit. Muchovi to prý nevadi-
lo, byl tak silně přesvědčený o své pravdě.
A tak byla Epopej během války schovaná a
my když jsme v roce 1945 přišli, vůbec jsme
nevěděli, kde je. Když pak se našla v Morav-
ském Krumlově, byla to halda srolovaných
pláten a ležela ve skladu koksu, který tam
tehdy měly Československé dráhy. Chtěli
jsme aspoň to jedno plátno rozvinout, aby-
chom viděli, v jakém je to stavu. Byla u toho
kromě nás s Jiřím i jeho sestra Jarča a její
muž a někdo od těch drah.

Dodnes si pamatuji, jak ten človíček, co
tam s námi šel, na to ohromeně koukal!

Moravskému Krumlovu mnoho vděčíme
za to, že tam Epopej je od roku 1963 vysta-
vena.

Když to pak ale spatříte v takovém vídeň-
ském Belvederu, kde jsou te� dvě plátna
zapůjčena, krásně nasvíceno, dělají obrazy
obrovský dojem.

Víte, te� na to není správná doba. Kdekoli
to celé dílo budete chtít pořádně umístit,
bude na to potřeba hrozně moc peněz. Ale
ta doba přijde, není žádný spěch.

Jste možná příkladem toho, jak hodně
se cizinec může ztotožnit s kulturou a ná-
rodem země, do které přišel, a která se
mu stala druhým domovem. Přesto ale,
co v Čechách postrádáte a za čím se vra-
cíte do rodného Skotska?

Já jsem tady š
astná. Zvykla jsem si tady,
mám ráda zdejší hudební život, jeho úroveň
je vysoká. Ale do Skotska se vždycky těším,
jezdím tam vždy v létě. A co mi tady chybí?
Čerstvé ryby – za těmi tam jezdím. (Smích)

Geraldine Muchová v komunistickém Čes-
koslovensku prožila dvacet let, živila se pře-
klady a pracovala v hudebním nakladatelství.
V sedmdesátých letech se vrátila do Anglie,
aby její muž mohl volně cestovat. Po roce
1989 žije opět v Praze. Po smrti manžela Jiří-
ho se Geraldině Muchové podařilo se sy-
nem Johnem založit Nadaci Mucha a poslé-
ze se dočkali i otevření Muchova muzea
v Praze, které už před více než rokem přivíta-
lo miliontého návštěvníka.

Alfonsi Muchovi jsou v letošním roce, kdy
uplyne 70 let od jeho smrti, věnovány nejmé-
ně tři velké výstavy. Žádná z nich není v Pra-
ze. Podle paní Geraldiny by se nemusela
setkat s náležitým úspěchem a pochopením,
tak jak se s ním v rodné zemi nesetkal za své-
ho života ani Alfons Mucha.

Martina Fialková

Děti z ateliéru výtvarné tvorby, keramiky a
tkaní při Škole Hrou vás zvou na výstavu
„Od pirátů k námořníkům aneb plavba na
moři“, která se koná od 2. 6. do 20. 6. 2009
v kavárně Alibi ve Svatovítské ulici 6, Pra-
ha 6 – Dejvice.
Otevírací doba: po–pá 12.00–24.00 , so–ne
16.00–24.00 Vernisáž proběhne v pondělí
1. června od 17.00 do 19.00. Bližší informa-
ce o nás najdete na www.skola-hrou.cz.

Bambiriáda, největší přehlídka sdružení dětí a mládeže a středisek volného času v Čes-
ké republice, se letos koná již pojedenácté. Navštívit ji můžete ve 14 městech všech
krajů naší vlasti. Na děti a mládež tam všude čeká bohatý program plný nejrůznějších
her, soutěží, besed se zajímavými hosty, koncertů či dalších pódiových vystoupení.

Bambiriáda 2009 se tentokrát uskuteční
ve dnech 4.–7. června. V Praze se bude
odehrávat na třech místech: již tradičně na
Střeleckém a Dětském ostrově, dále pak
i na prostranství před kostelem sv. Václa-
va, nedaleko metra Anděl (ulice Štefániko-
va, Praha 5). Pořadatel akce – Česká rada
dětí a mládeže (ČRDM) – pro letošní ročník
zvolil motto „Nás se to týká“. Chce tím vy-
jádřit potřebu vést mladé lidi k aktivnímu
způsobu života, k zájmu o to, co se v jejich
okolí děje.

Pražský bambiriádní program nabízí mno-
ho zajímavého pro děti a mládež, případně
i pro jejich rodiče. Pro nejmladší návštěvní-
ky bude připravena spousta rozličných her,
soutěží i tvořivých dílen, kde si budou moci
vyzkoušet tradiční i netradiční výtvarné

techniky. S Národním parlamentem dětí a
mládeže se v případě zájmu zapojí do malo-
vání Knihy k dětským právům. Promítat se tu
budou pohádky, připraveny jsou mimo jiné
také trampolína a opičí dráhy. Větší děti či
mládež si mohou například u stánku Aso-
ciace malých debrujárů ČR vyzkoušet zá-
bavné fyzikální a chemické pokusy. Činnost
sdružení dětí a mládeže, které zašti
uje
ČRDM, se na Bambiriádě 2009 představí ši-
roké veřejnosti nejen prostřednictvím svých
prezentací, ale také prostřednictvím panelo-
vé výstavy. Pořadatelé akce mysleli i na
naše handicapované spoluobčany, a proto
jsou některé bambiriádní aktivity zaměřené
na lepší vnímání a pochopení jejich života.
Nadace Leontinka tak například dětem
umožní proniknout do tajů slepeckého Bra-

illova písma. V bambiriádních areálech
bude samozřejmě znít i muzika. Na pódiích
se vystřídají začínající kapely, které tak dos-
tanou šanci ukázat se širší veřejnosti. V rám-
ci celé akce proběhne též celobambiriádní
soutěž o pexeso složené z portrétů význam-
ných osob, které proslavily naši zemi.

Vstup na akci je i tento rok zdarma.
www.bambiriada.cz.

po.–pá. 10–18, tel.: 603 449 882

RYTÍŘSKÁ 21, PRAHA 1
STAROŽITNOSTI

Seriozně. Slušné ceny.

vyplatí za obrazy,
šperky, hodiny, stříbro, sklo, mince, zbraně
i celé pozůstalosti.

ihned hotově peníze

Koupíme obrazy:
Kaván, Kalvoda,
Špála, Alt,
Bubeníček, Preisler,
Piepenhagen,
Koester, Blažíček aj.
Velmi stará zátiší, lodě apod. i nesig., poškoz.

V zrcadle času
Výběr výtvarných prací z let 1963–2009
akademické malířky Aleny Hoblové,
knižní ilustrace, volná tvorba, návrhy
divadelních kostýmů, autorské oděvní
a dekorativní doplňky.
3.–7. 7. a 26. 8.– 4. 9. 2009
Výstava je prodejní.

Uhříněveské muzeum
Nové náměstí 1251, Uhříněves, Praha 10
otevřeno:
po + st: 9–12, 13–18
út + čt: 9–12 , 13–16
pá:  9–14, ne: 14–17
Spojení: metro A depo Hostivař,
bus 264, 265, 266
metro C Háje, bus 26, 381, 382, 383



JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
VÁS ZVE
Rezervace vstupenek:
224 232 429
pokladna@jindrisskavez.cz
www.jindrisskavez.cz
Pořady
3. Znovuzrození Jindřišské věže 17.00
Procházka historií JV s ing. J. Stěničkou. Vstupné: 60 Kč
15. Autorské čtení 19.00
Čtení povídek v podkroví Jindřišské věže od autorů
publikujících na kulturních serverech Totem.cz, Pismak.cz,
Literra.cz a Mezera.org. Otevřeno i četbě vlastních povídek
příchozí veřejnosti! Po krátké předstávce na vás čeká poutavá
beseda a promítání s cestovatelem
D. Přibáněm o jeho expedici trabantem do pouští střední Asie
(tříčlenná posádka projela postupně Balkán, Turecko, Írán,
Turkmenistán, Uzbekistán, Kazachstán, Rusko a Ukrajinu).
Vstupné 35 Kč.
Divadlo
10. Divadelní sdružení Scéna Montmartre –
Ptáci na telegrafním drátě 19.30
Kytara, foukací harmonika a lidský hlas.Ojedinělé setkání
s představiteli zpěvácké generace "svobody a vzdoru" 60. a
70.let minulého století
L. Cohenem, B. Dylanem, P. Simonem, A. Garfunkelem a
Donovanem.Účinkují M. Zehrerová (recitace, zpěv),
V. Procházka (recitace,kytara, zpěv) a V. Spurný (foukací
harmonika, zpěv). Vstupné: 150, 100 Kč
13. Divadlo ve věži – Až uslyšíš moře –
Václav Procházka 19.30
Životní příběh geniální houslistky a její sestry na pozadí
bizarního manželského čtyřúhelníku. Režie a spolupráce na
scénáři: L. Hruška. Hrají: K. Seidlová, L. Kožinová, L. Hruška,
Z. Hruška, Z. Kožinová. Vstupné : 200 Kč.
24. Divadlo Jiřího Cinkeise – Jo koule, ta se má –
premiéra 19.30
Komedie o skvělém vynálezu! Scénář: J. Cinkeis, hudba:
V. Šíma. Ve druhé půlce večera vystoupí netradiční kapela
tradičního jazzu MK3. Vstupné: 140, 70 Kč.
Děti
6. Popelka 16.00 a 17.00
Hudebně-dramatické studio Divadélko při ND Praha vás zve
na asi miliontou verzi nejznámější pohádky na světě. Vstupné:
60, 30 Kč.
6. Evžen Oněgin – P. I. Čajkovskij – Divadélko při ND 18.00
Lyrické scény na libreto P. I. Čajkovského podle Puškinova
stejnojmenného veršovaného románu. Divadélko –
hudebně-dramatické studio mladých při Národním Divadle
v Praze. Vstupné: 60, 30 Kč.
Koncerty
3. Rozhlédni se, člověče... 19.30
Bedřich LUDVÍK – písničkář, spisovatel, dramaturg hrané
tvorby ČT a režisér seriálů o rozhlednách, památných
stromech, pramenech našich řek, pražských věžích. Jako
host vystoupí spisovatelka a scenáristka T. Boučková. Ta umí
nejen dobře psát (Smradi, Rok Kohouta) ale i dobře zpívat.
Vstupné: 50 Kč
9. Mezi proudy – Karel Vepřek s kapelou 19.00
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, 90 Kč.
11. Ginger Band 19.30
Jazz-soullová kapela, která vám velmi zpříjemní májový večer.
D. Zázvůrková-zpěv, P. Bělík – piano, F. Raba – kontrabass, P.
Korec – bicí. Vstupné : 190 Kč.
Výstavy 2. + 3. + 4. patro
Vlaky a vláčci (do 30. 6.) – jedinečná výstava modelové a
zahradní železnice ve věži pro malé i velké.
Muzeum pražských věží 6. patro
Stálá expozice – historie a rekonstrukce věže Jindřišské,
hodinový stroj a fotografie pražských věží.

Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, tel. 224 216 972-3
kino@lucerna.cz; www.lucerna.cz

1.-3. Paříž 36 /2.6. v rámci cyklus Evropský pohled/ 16.30
Herečky 18.45
Andělé a démoni /1.6. též 14.00/ 20.45

4. Andělé a démoni 16.00
Nedodržený slib PREMIÉRA MĚSÍCE 18.30
Gran Torino 20.45

5.-7. Gran Torino 13.30
Andělé a démoni 16.00
Nedodržený slib 18.30
Home PREMIÉRA MĚSÍCE 20.45

8. Nedodržený slib 13.30, 18.30
Andělé a démoni 16.00
Home 20.45

9. Home /v16.15vrámcicyklusEvropskýpohled/ 16.15, 20.45
Nedodržený slib 18.30

10. Andělé a démoni 16.00
Nedodržený slib 18.30
Home 20.45

11.-17. Případ nevěrné Kláry /15.6. též 14.00/
PREMIÉRA MĚSÍCE 16.30, 20.45
Home /12.-14.6. též 14.00/ 18.30

18.-21. Líbáš jako bůh /19.6. též 14.00/ 16.30
Muž a jeho pes 18.45
Případ nevěrné Kláry /20.-21.6. též 14.30/ 20.45

22.-24. Muž a jeho pes /22.6. též 14.00/ 17.00, 18.45
Případ nevěrné Kláry 20.45

25. Případ nevěrné Kláry 17.00
Coco Chanel PREMIÉRA MĚSÍCE 18.45, 20.45

26. Duel Frost/Nixon 14.00
Případ nevěrné Kláry 17.00
Coco Chanel 18.45, 20.45

27.-28. Případ nevěrné Kláry 14.00
Duel Frost/Nixon 16.30
Coco Chanel 18.45, 20.45

29.-30. Případ nevěrné Kláry 17.00
Coco Chanel /29.6. též 14.00/ 18.45, 20.45

PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY:
1. Andělé a démoni 14.00
5. Gran Torino 13.30
8. Nedodržený slib 13.30
12. Home 14.00
15. Případ nevěrné Kláry 14.00
19. Líbáš jako bůh 14.00
22. Muž a jeho pes 14.00
26. Duel Frost/Nixon 14.00
29. Coco Chanel 14.00

Festival Letní shakespearovské slavnosti začíná 25. června.
Kromě Veselých paniček windsorských v Nejvyšším
purkrabství Pražského hradu (27. 6.-15. 7.) semůžete těšit i na
Bouři (7.-26.7.) s J. Třískou , M. Hubou a Z. Kajnarovou, tu
festival uvádí na nádvoří Hudební fakulty AMU naMalostranské
náměstí 13. Lístky jsou v prodeji přes www.ticketportal.cz,
volné dny a aktuality na www.shakespeare.cz

Praha 1, Opletalova 5 / 7 /pasáž ČTK/, Metro A,C Muzeum
www.divadlorb.cz;

informace a hromadné objednávky: obchodní oddělení tel.fax:
224 229 441, 608 636 777; e-mail.: obchodni@divadlorb.cz

Pokladna tel. 224 229 445; prodej: po-pá 11–19, so 13 –19,
ne 2 hod před začátkem představení.

Vstupenky na uvedená představení
za speciální letní cenu 200 Kč (běžná cena 320 Kč).

3. Lev v zimě
4. Barmanky
6. Klec bláznů 15.00, 19.00
9. Edith Piaf
11. Úžasná přítelkyně slečna Flintová
13. Vyhazovači
15. Klec bláznů

Začátky v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Galerie Akademie výtvarných umění v
Praze

U Akademie 4, Praha 7, 220 408 224;
otevřeno po-pá: 10.00–18.00; vstup volný

Výstavní program:
9.– 26. 6. Můj šálek čaje. Druhý nálev (J. Trojak, B. Klímová)
19. 6.–31. 7. Diplomanti AVU 2009
(Velká dvorana Veletržního paláce NG v Praze)
Galerie Pavilon; Mostecká 3, Praha 1
do 25. 6. Pavla Sceranková - prostorová instalace
30. 6.– 30. 7. Ondřej Přibil - fotografie

KULTURA BEZ KRAVATY
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PREMIÉRY V ČERVNU

KNIŽNÍ OKÉNKO

Koho by napadlo, že vysloužilá čistička odpadních vod může být vhodným místem pro
moderní umění? A přeci jen se někdo takový našel – koncepci výstavy Labyrint světla
připravili dva mnohostranní umělci Ondřej Smeykal a Petr Nikl v návaznosti na úspěš-
ný projekt Orbis pictus. Mezi vystavenými díly napočítáte celkem patnáct autorů. Svět-
lo, zvuk i atmosféra místa se v bubenečské čističce mísí v povedenou kombinaci vje-
mů.

Na málokteré výstavě se musíte zpočátku
rozkoukávat tolik, jako tady. Světelné objek-
ty jsou umístěny v lahodné tmě, která jim
dává vyniknout. Ta chvíle počátečního tápá-
ní ale rozhodně za výsledný zážitek stojí.
Světelné projekce souzní s architekturou a
hra vody, zvuku i světla láká příchozí k dů-
kladnému probádání. Samotné exponáty
není třeba jen uznale prohlížet, na vše si
můžete sáhnout, vyzkoušet, ba většina vý-
tvorů dokonce zásah návštěvníka vyžaduje.
A tak neprohloupíte, vezmete-li s sebou
i mladší rodinné příslušníky. Děti do patnácti
let mají navíc vstup zdarma a třeba je za-
ujme neobvyklý stolní fotbálek, nebo promí-
tání obličejů.

Výstavu hostí bývalá čistička odpadních
vod v Bubenči, která je sama o sobě velmi

zajímavou stavbou. Tato památka průmys-
lové secese byla včetně podzemních lapa-
čů kalu dokončena v roce 1906 a odpadní
voda se zde čistila až do šedesátých let.
V současnosti je z čističky Ekotechnické
muzeum – impozantní cihlové klenby v pod-
zemí čističky, parní stroje, které kdysi čistič-
ku poháněly, hladina vody – to vše dává vý-
stavě Labyrint světla jedinečný ráz.

Díla tu navíc nejsou jenom tak umístěna,
nýbrž spolupracují s prostorem, těží z něj a
pohrávají si s ním.

K výstavě se váže bohatý doprovodný
program, který probíhá střídavě v Ekotech-
nickém muzeu a v divadle Archa. Nabízí al-
ternativní hudbu, audiovizuální performan-
ce i divadelní kousky.

Pavlína Kroupová

KAREL HVÍŽĎALA,
JACQUES RUPNIK
PŘÍLIŠ BRZY
UNAVENÁ
DEMOKRACIE

Časosběrný rozho-
vor začal vznikat po
11. září 2001 a kromě
mnoha jiných mapuje
velká geopolitická té-
mata, jako je americká
válka s terorismem, ale i česká politika a
české dějiny nebo role České republiky
v rámci Evropské unie. Střídání a vývoj té-
mat v jednotlivých letech dává knize bez-
děčný přesah, který přidává hovorům nový,
nečekaný rozměr. Kniha vrcholí světovou
hospodářskou krizí na začátku roku 2009.
Jasný postoj prof. Rupnika k roli České re-
publiky v rámci Evropské unie je důležitým
příspěvkem do aktuální debaty české politi-
ky. Pohled francouzského Čecha, který vět-
šinu života prožil v Paříži, ale často pobývá
také v Praze, na malichernosti v české politi-
ce i ve veřejném životě je v mnohém inspiru-
jící a nadčasový.

J. Rupnik je známý politolog specializující
se na východní Evropu. Studoval na Sor-
bonně v Paříži a na Harvardově univerzitě
v Cambridgi. Od roku 1982 je profesorem
na Institutu politických studií v Paříži. Je au-
torem několika knih o východní Evropě a ev-
ropské integraci. V rozhovorech s Karlem
Hvíž�alou reflektuje politický vývoj přede-
vším ve středoevropských zemích, hodnotí
postupující proces od mravního étosu disi-
dentů k voličsky nevěrohodnému boji
o moc.

K. Hvíž�ala působí jako novinář a spiso-
vatel. Publikoval na dvě desítky knižních
rozhovorů, v Portálu vydal knihu esejů Res-
taurování slov (2008) a rozhovor s Karlem
Schwarzenbergem Knížecí život (2008).

váz. 280 s., 339 Kč

MILOŠ KRATOCHVÍL
JEJDA A HELEMES

Často ani nevíme, co
nosíme po kapsách.
Obr Helemes jednou ze
své kapsy vytáhl skřítka
Jejdu… Tak začíná po-
hádkový příběh o hlou-
pém velikášství a mylné
představě obrů, že do-
kážou každého „strčit
do kapsy“. Šikovný skřítek obra postupně
přesvědčuje, že hromotlucká postava a
hrubá síla všechno nevyřeší, že často je
důležitější vtip, chytrý nápad nebo třeba
schopnost udělat někomu radost. Ale ani
skřítkovo chování není bez chyby – a navíc:
sám úplně na všechno nestačí, protože je
malý. Kniha je určena rodičům, kteří budou
příběhy dětem číst, nebo začínajícím čtená-
řům.

M. Kratochvíl, spisovatel, básník a scená-
rista, autor mnoha televizních pohádek.

váz., 104 s., 215 Kč

Novinky nakladatelství Portál žádejte
u svých knihkupců nebo na
obchod@portal.cz, www.portal.cz

D i v a d l o R o k o k o
13. 6. v 19.00 (česká premiéra)
Shelagh Stephensonová:
Vzpomínky na vodě
Hořká komedie o sladkých urážkách. Tři
sestry se vracejí do rodného domu, aby se
tu svérázným způsobem rozloučily s mat-
kou. Slovní přestřelky sester zapíjejících
smutek zajistily mladé skotské autorce
prestižní Olivierovu cenu za nejlepší anglic-
kou komedii roku 2002. – hrají: D. Syslová,
D. Batulková, V. Peterková, J. Schwarz,
P. Štěpánek, režie L. Engelová

D i v a d l o N a z á b r a d l í
17. 6. v 19.00
Podněcování a trest (výřez – scénické
čtení): Zápis z hlavního líčení ve věci Vác-
lava Havla
hrají: N. Drabiščáková, P. Liška, P. Čtvrtní-
ček, V. Petrmichl, J. Polášek, I. Chmela,
Z. Janáček, V. Marek, J. Lepšík a L. Noha,
režie J. Ornest

D i v a d l o n a F i d l o v a č c e
18. 6. v 19.30
N. Simon, M. Hamlisch, C. B. Sagerová:
Song pro dva
Komorní muzikálová komedie o lásce. Po tri-
umfální premiéře na Broadwayi (1979) se stala
„evergreenem“ a dodnes se s úspěchem hra-

je na mnoha zahraničních scénách. L. Olšov-
ský se tentokrát představí jako úspěšný skla-
datel Vernon Gersche a S. Pogodová jako za-
čínající textařka Sonia Walsková, režie J. Deák

D i v a d l o M i n a r e t
22. 6. v 16.30 premiéra divadelního studia
Divadla Mineret v Redutě
Frankenstein
V příběhu na motivy románu Mary Schelley-
ové, který se odehrává začátkem devate-
náctého století v Ženevě, na diváky čeká
dostatek hororového napětí, lásky, ale také
humoru! Hrají: členové studia Divadla Mina-
ret ve věku od 8 do 15 let, režie L. Jiřík
Vstup volný!

Č i n o h e r n í k l u b
25. 6. v 19.30
Marina Car: U kočičí bažiny
Hra U kočičí bažiny je variací klasického Euri-
pídova dramatu Médeia, její reálie jsou však
současné. Hester Swanová je žena, která
žila naplno a po svém, a tak nakonec skonči-
la zapletená do sítí svých vlastních vášní.
Setkáváme se s ní v okamžiku, kdy je opuš-
těná, zrazená a raněná na duši. – hrají: V. Žil-
ková, M. Dadák, K. Šabaková nebo J. Krtič-
ková, G. Vránová, I. Wojtylová, L. Skopalová,
V. Kratina, M. Šoposká, J. Plesl nebo V. Ko-
tek, S. Zindulka a další, režie M. Čičvák

Devatenáctý ročník mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha představí mezi sedmým a je-
denáctým červnem v Laterně magice čtrnáct mimořádných současných spisovatelů. Za své
téma zvolil 2001 noc: umění příběhu. Odkazuje tak k příběhům tisíce a jedné noci a jedenác-
tému září 2001. Proč právě tato paralela? Tisíc a jedna noc odráží lidskou touhu po nesmrtel-
nosti. Je příběhem, který nikdy nekončí. Jedenácté září změnilo brutálním jazykem terorismu
naše životy a donutilo nás ptát se, kde je pravda a kde lež. Festival spisovatelů Praha se
snaží otevřít diskusi a upozornit na vynikající, ač v českém prostředí stále málo známé auto-
ry. Představuje osobně spisovatele různých tradic a zároveň se zamýšlí nad historickými
souvislostmi jejich díla. Odpovědět se skrze festivalové diskuse pokusí výjimeční spisovate-
lé, kteří budou také číst ze svých textů v rámci scénických autorských večerů.
Program festivalu a informace o jeho hostech najdete na portálu www.pwf.cz.

Iva Bittová je česká houslistka, zpěvačka a herečka. Patří k nejvýraznějším osobnos-
tem české moderní hudební scény, jako zpěvačka a houslistka vystupuje ale i za hrani-
cemi České republiky. Rozsah jejích aktivit je pozoruhodný – od vlastních interpretací
lidových písní přes experimentální jazz, rock až po houslové úpravy skladeb vážné
hudby a operní zpěv.

Iva Bittová již léta kráčí po své vlastní cestě, kterou stejným dílem vyznačuje jak její velké
hudební a interpretační nadání, tak její vyhraněná osobnost. Narodila se 22. 7. 1958 v Morav-
ském Bruntále. Její otec byl všestranný muzikant a multi-instrumentalista, hrající převážně li-
dovou hudbu. Také její matka zpívala v divadelním sboru i v dalších hudebních tělesech.

Umělecká kariéra čekala i na Ivu Bittovou. Vystudovala hudebně dramatický obor na kon-
zervatoři v Brně a vedle toho hru na housle a zpěv. Při studiu zpívala s Brněnským rozhlaso-
vým orchestrem lidových nástrojů. Od roku 1978 byla členkou divadla Husa na provázku
(původně Divadlo na provázku), kde mezi její největší úspěchy patřila role Eržiky ve hře Bala-
da pro banditu, která byla později, roku 1978 i zfilmována.

Od roku 1984 vystupovala také samostatně jako zpěvačka a houslistka se známou brněn-
skou formací Dunaj a později také se Škampovým kvartetem. Ve spolupráci se skladatelem a
bubeníkem Pavlem Fajtem dosáhla mnoha úspěchů na evropských scénách progresivní
hudby. Během dosavadní bohaté kariéry Iva Bittová vedle pozoruhodných sólových projektů
spolupracovala s mnoha vynikajícími hudebníky z oblasti folku, jazzu, rocku, dance music,
etna i vážné hudby. Hrála také i v několika filmech, mimo již zmíněné např. ve filmu Želary
(2003), který byl nominován na Oskara. Znovu zazářila v hlavní roli českého filmu režisérky
Alice Nellis Tajnosti (2007). V roce 2003 byla nominována jako osobnost World Music Radia
BBC, v roce 2004 se blýskla při koncertech v newyorském klubu Knitting Factory a v roli Elvíry
v Mozartově opeře Don Giovanni při představení v newyorské Carnegie Hall. R.R.

Na 1. máj letošního roku připadlo 120. výročí narození významné-
ho českého malíře, grafika a ilustrátora 20. stol., Pravoslava Kotí-
ka (1. 5. 1889 – 14. 1. 1970). Kotík celým svým dílem patřil k těm
umělcům, kteří jsou z hlediska teoretických dogmat, týkajících se
uměleckým směrů, velmi neukázněni. Jeho široce rozvětvená
tvorba je reflexí emocionálních, racionálních a psychických po-
dob světa, ve kterých se odrážejí i podněty filozofické. Středem
jeho stále proměnlivého díla ale pořád zůstával člověk se svým
příběhem ve složité sociální struktuře moderního světa.
V roce 1939 vystavoval Kotík na světové výstavě malířského umě-
ní v Paříži, kde získal stříbrnou medaili.

Pravoslav Kotík vystudoval v letech 1908
až 1912 Uměleckoprůmyslovou školu v Pra-
ze, kde byl žákem profesorů Emanuela Dítě-
te, Karla Václava Maška a Jakuba Schikane-
dera. Následné studium na Akademii vý-
tvarných umění, i po složení přijímací zkouš-
ky u prof. J. Preislera, z existenčních důvo-
dů nerealizoval, a po absolvování UPŠ se
stal učitelem kreslení. Až do r. 1932 učil na
reálných gymnáziích v Turnově, Nové Pace
a Mladé Boleslavi. Do Prahy, kde žil až do
své smrti v r. 1970, se přistěhoval v roce
1932.

Ač bytostně individualista, preferující svoji
vlastní uměleckou cestu, byl členem růz-
ných významných uměleckých spolků první
poloviny 20. století, které ale často po růz-
ných uměleckých a lidských roztržkách
opouštěl. Roku 1916 se stal členem výtvar-
ného spolku Mánes. Roku 1920 jej ale opus-
til a byl až do r. 1924 členem Umělecké be-
sedy. Následně společně s malíři Holým a
Kotrbou a také básníkem Holanem založil
tzv. Sociální skupinu. Tato skupina, známá
pod zkratkou Ho-Ho-Ko-Ko, jejímž teoreti-
kem byl mimochodem známý spisovatel Ja-
romír John (umělecký pseudonym B. Mar-
kalouse) se roku 1924 rozpadá, a Kotík se
tak vrací zpět do spolku Mánes a setrvává
v něm s přestávkami až do jeho zániku
v roce 1949. Na Kotíkovu ranou tvorbu za-
působil především fauvismus, expresionis-
mus a krátké okouzlení primitivismem.
V další etapě, spojené především se Sociál-
ní skupinou, se mimo jiné projevil vliv „geo-
metrizujícího“ kubismu, který ve 30. letech
ustoupil osobitě pojímanému novoklasicis-
mu. Námětově Kotík setrval u sociálních
motivů. Z tohoto období pocházejí jeho vel-
mi významná díla.

K nefigurativní a ab-
straktní malbě došel Kotík svým osobitým
způsobem v první polovině 50. let, kdy již
umělecky tvořil ve značné vnější a vnitřní
izolaci, unaven oficiálním přezíráním umění
a nesmyslnou uměleckou byrokracií. V mal-
bě jeho posledního, patnáct let trvajícího
tvůrčího období, se v plné míře uplatnila ma-
lířova nespoutaná fantazie. Kotíkova nefigu-
rativní tvorba je výsledkem postupné orga-
nické proměny a logicky vyrůstá z jeho
předcházející tvorby. Je završením jeho
umělecké aktivity, plná osobního nasazení
autora a jeho sebereflexí, je výrazem bytost-
né potřeby autenticity.

Po létech přezírání, zatracování, odmítání,
znevažování a pochybnostech o jeho „no-
vějším“ díle (v podvědomí stále zůstával jen
jako malíř sociálních námětů z období So-
ciální skupiny), dochází konečně koncem
padesátých let k odbornému výkladu a
uznání Kotíkova díla. Malíř má svou první
velkou soubornou výstavu až v roce 1960
v pražském Mánesu. Předzvěstí této událos-
ti byla v březnu 1958 krátkodobá výstava na
Filosofické fakultě UK Praha, kde Kotík vy-
stavoval společně s L. Fárou, J. Istlerem,
O. Janečkem, M. Medkem a K. Teissigem a
se svým synem Janem Kotíkem. Tato výsta-
va byla jednou z prvních informací o tom, co
se „dělo za oponou“, – informací o autentic-
kém stavu vývoje českého umění.

Poslední velkou výstavou více než šede-
sátileté tvorby malíře Pravoslava Kotíka byla
expozice ve Valdštejnské jízdárně v roce
1991, tedy před téměř dvaceti lety. Kotíkovo
bohaté, do kontextu vývoje českého malíř-
ství občas těžko zařaditelné dílo, stále ještě
čeká na své plné ohodnocení.

R. R.

JAZZ

V Muzeu české hudby oživl prostřednictvím velmi zdařilé výstavy znovu svět Bohusla-
va Martinů. Od jeho smrti (1890–1959) uplyne letos 50 let. Martinů zanechal výraznou
stopu ve světové hudbě jedinečností své rozsáhlé tvorby. Jeho hudba i výjimečný
životní příběh nesou však i poselství velké lidskosti a lásky.

“... já se už ve světě neztratím …“, píše
v devatenácti letech z Prahy do rodné Polič-
ky Martinů v době, kdy byl pro nenapravitel-
nou nedbalost propuštěn ze studií na
Pražské konzervatoři. Měl pravdu, i když to
ještě několik let trvalo.
PAŘÍŽ

Se svojí houževnatostí a přesvědčením, že
prorazí, se Martinů v roce 1923 dostává do
Paříže, tavícího kotle evropské kultury. Tam
se obrovskou pílí během 17 let vypracuje na
skladatele, kterému okamžitě hrají většinu
novinek. Nadchne se jazzem (Kuchyňská
revue), píše řadu baletů, vokální díla. Téměř
vše je inspirováno českým folklorem.
I v Československu slaví jeho dílo úspěchy.
S francouzskou ženou Charlottou se stýká
s českými umělci, tvořícími v Paříži (malíři
Zrzavý, Šíma, L. Kundera, hudebníci Pálení-
ček, Firkušný...).

Martinů se setkává s mladičkou Vítězsla-
vou Kaprálovou, nadanou skladatelkou a di-
rigentkou, a vzniká zaujetí, které ovlivní tvr-
bu obou. Její sňatek s Jiřím Muchou, před-
časná Vitčina smrt a válečná mračna ukon-
čují tuto životní etapu Martinů.

Jejím vrcholem je surrealistická opera Juli-
etta (premiéra 1938 v Praze), jedinečná ná-
mětem z říše snů. Martinů zde vstupuje do
světa osobitých fantazií, které ovlivní jeho
následující tvorbu. Léto 1938 je pro něj, aniž
to ovšem tuší, poslední návštěvou vlasti.
USA

V roce 1940 je nucen pod vlivem váleč-
ných okolností prchnout do USA.

Ameriku ohromuje každý rok novou sym-
fonií, vyučuje zde, stává se skutečně slav-
ným v USA i Evropě. Za šestou symfonii
(Symfonické fantazie – 1954) získává cenu
newyorských kritiků. (Stejně jako za nejlepší
operu roku Veselohra na mostě – 1951).
(NE)NÁVRAT DOMŮ

Martinů již od roku 1945 pomýšlí na návrat
do vlasti, ale nejasnosti kolem nabídky mís-

ta na Pražské konzervatoři a pak těžký úraz,
který Martinů utrpěl, tomu brání. S nástu-
pem komunismu se cesta domů uzavírá do-
cela a skladatel i jeho dílo se v zemi, kterou
tolik miluje, stávají terčem útoků. Od roku
1953 žije opět ve Francii a Švýcarsku. Tou-
ha po domově, hledání humanity a smyslu
života silně ovlivňují jeho další tvorbu. Vzni-
kají vrcholná díla (opera Řecké pašije, Epos
o Gilgamešovi, Inkantace), legendární kan-
táta Otvírání studánek. Martinů svým dílem
hluboko zasahuje srdce tisíců posluchačů
na celém světě. Když v roce 1959 ve Švýcar-
sku umírá, zůstává po něm přes 400 opusů.
VÝSTAVA

Letošní skladatelovo výročí připomíná bo-
hatou tvorbu a život Bohuslava Martinů vý-
stavou v Muzeu české hudby. Jeho dětství
evokuje náznak pokojíku ve věži v Poličce,
kde se narodil jako syn věžného. Pařížská
léta pak vznášející se Eiffellovka a skutečný
Citroen C2 Torpedo z roku 1928. Mezi nej-
zajímavějšími dokumenty najdeme tele-
gram Jana Masaryka nebo titulní stranu par-
titury k Symfonickým fantaziím.
DALŠÍ ŽIVOT MARTINŮ HUDBY

Část výstavy se věnuje stěžejním dílům a
jejich reflexi. Martinů přivedl na divadelní
i televizní scénu velký počet kvalitních bale-
tů a oper, které od té doby žijí vlastním živo-
tem. Prostor zde má opera Julietta i Řecké
pašije a další významná scénická díla. Origi-
nalita scénografických modelů, kostýmů
i dobové fotografie z představení dokumen-
tují, jak silnou výzvou je hudba Martinů pro
jevištní zpracování. Doplněním jsou i díla
skladatelových přátel – malířů J. Zrzavého,
J. Šímy, F. Muziky, A. Diviše či F. Tichého.

Putovní část výstavy se představuje v řadě
evropských měst. Doprovodný program
a další informace na www.nm.cz České
muzeum hudby, Karmelitská 2, do 26. 10.
2009 Martina Fialková



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
1. Pan Kaplan má třídu rád
2. Anna Karenina
3. Shirley Valentine
4. Jana Eyrová
5. Dobře rozehraná partie
8. Třikrát život
9. Shirley Valentine
10. Všechno na zahradě
12. Postřižiny
13. Pan Kaplan má třídu rád 17.00
15. Cizinec – derniéra
16. Ideální manžel
17. Šakalí léta
18. Jana Eyrová
19. Lakomá Barka – pro školy 10.00
25. Taneční centrum praha – pronájem
26. Flamenco Estudia Feliz – pronájem 20.00

ÁBÍČKO – Malá scéna
11. César a Drana – pro seniory 11.00
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
3. Hra vášní
4. Superčlověk
5. Plný kapsy šutrů
6. V jámě lvové
8. Kauza divá Bára – derniéra
9. Andělika a laskavec
10. Zlatí úhoři
11. Vzpomínky na vodě – 1. veřejná generálka 11.00
Monty Pythonův létající kabaret

12. Vzpomínky na vodě – 2. veřejná generálka 11.00
13. Vzpomínky na vodě – 1. premiéra
16. Vzpomínky na vodě
17. Oddací list
18. Superčlověk
19. Shirley Valentine
20. Vzpomínky na vodě
– pro předplatitele a členy klubu diváků za 90 kč 17.00

22. Vzpomínky na vodě
23. Hráči
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

1. Divotvorný hrnec 10.30
2. Lucerna 10.30
A je to v pytli!

3. Hostinec U kamenného stolu 10.30
Hostinec U kamenného stolu

4. Záhada
5. Poslední doutník
6. Nerušit, prosím
7. Lucerna 15.00
8. Lucerna 10.30
Habaďúra

9. Hádej, kdo přijde…
10. Funny Girl
11. Tři sestry
12. Nerušit, prosím
13. Noc bláznů
15. Blboun
16. Poslední doutník
17. Song pro dva – veřejná generálka 10.30
Julie, ty jsi kouzelná!

18. Song pro dva – premiéra
19. Šumař na střeše
20. Song pro dva
29. Pod praporem něžných dam – veřejná generálka 10.30
Pod praporem něžných dam – předpremiéra
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
2. Můj báječný rozvod
4. Motýli – derniéra
5. Žena v černém
9. Venuše nosí XXL
10. Rok magického myšlení
11. Miláčci a milodary
13. Můj báječný rozvod
16. Nejlepší kamarádky
17. Miláčci a milodary
20. Rok magického myšlení
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Semafor, spol. s r.o., Dejvická 27, Praha 6
www.semafor.cz, předprodej a rezervace vstupenek:

725 606 404, vstupenky@semafor.cz, pokladna
po–pá 13.00–19.00, so od 17.00

2. Šlitr s námi (a zlý pryč)
4. Sukně smutnou jehlou spíchnutá
5. Začalo to akordem
6. Dnes večer v hotelu Modrá hvězda
9. Já jsem otec Bemle (a já matka Žemle)
12. Šlitr s námi (a zlý pryč)
13. Lysistrata
15. Dnes večer v hotelu Modrá hvězda
16. Dnes večer v hotelu Modrá hvězda
17. Život je náhoda v obnošený vestě
18. Já jsem otec Bemle (a já matka Žemle)
19. Já jsem otec Bemle (a já matka Žemle)
20. Šlitr s námi (a zlý pryč)
23. Kytice – předpremiéra
24. Kytice – předpremiéra
25. Kytice – předpremiéra
26. Kytice – předpremiéra
Hosté
1. Všechnopárty
11. Indiánská pohádka – divadélko Romaneto 10.00
7. Radek Tomášek – koncert
11. Kraťasy
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

červen 2009

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

www.divadlovdlouhe.cz
30.5.–7.6. Festival dítě v dlouhé – 11. ročník
1. Kostěj nesmrtelný – Národní divadlo Brno
2. Návštěvníci aneb Ko(s)mický komiks
– Divadlo Husa na Provázku, Brno

3. Malované na skle – Divadlo Radost, Brno
4. Dvacet tisíc mil pod mořem –DivadloA.Dvořáka,Příbram
5. Marťanská kronika – Divadlo Polárka, Brno
– hodinu před a po představení divadelní jarmark

6. Jen počkej, zajíci! – Divadlo Polárka, Brno
– hodinu před představením divadelní jarmark 15.00

7. Momo a zloději času
– hodinu před představením divadelní jarmark 17.00

8. Soudné sestry
9. Lékař své cti
10. Ja Malkáč
11. Lhář
12. Oněgin byl Rusák
13. Staré pověsti české – host 15.00
Zjasněná noc – host

14. Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
15. Běsi
16. Vějíř s broskvovými květy
17. Maškaráda čili Fantom opery
18. Lékař své cti
19. Momo a zloději času
21. Kabaret Prévert-Bulis
23. Faidra
24. Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
25. Oněgin byl Rusák
26. Oněgin byl Rusák
28. Kabaret Vian – Cami
29. Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
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

1. Je úchvatná
2. Nahniličko aneb Poněkud dojatý
3. Splašené nůžky
4. Baronky
5. Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství
7. Vyvolení, kamarádi pozemšťané
8.-12. Krysař – Daniel Landa
13.-14. Krysař – Daniel Landa 14.00, 19.00
15. Helena Vondráčková – narozeninový koncert 19.30
16. Radka Fišarová – koncert
17. Drahouškové
18. Bez předsudků
19. Co jinde neuslyšíte 2
20. 4tet – koncert
21. Nahniličko aneb Poněkud dojatý
22.-26. Touha – Mirjam Landa, Daniel Landa
27.-28. Touha – Mirjam Landa, Daniel Landa 14.00, 19.00
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Ve Smečkách 26, Praha 1; pokladna: 296 222 123,
On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz

1. Pan Polštář
2. Osiřelý západ
6. Americký bizon
8. Koza aneb Kdo je Sylvie?
10. Sex noci svatojánské
11. Ivanov
12. Pan Polštář
13. Bůh masakru 16.30, 19.30
15. Sexuální perverze v Chicagu
16. Sex noci svatojánské – 300. představení – derniéra
17. Vodní družstvo
18. Ptákovina
19. Nebezpečné vztahy
20. Maska a tvář
21. Čk uvádí:Můj netvor
22. Impresário ze Smyrny
24. Ptákovina
25. U kočičí bažiny – premiéra
26. U kočičí bažiny – premiéra
Začátky představení v 19.30, 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
1. Hamlet
2. Claudius a Gertruda
3. Helverova noc
4. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
5. Detektor lži – veřejná zkouška 18.00
7. Detektor lži – premiéra
8. Cyrano
9. Cyrano
10. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
11. Helverova noc
15. Černé mléko
18. Detektor lži 11.30
19. Detektor lži
23., 24., 25., 26. 27. Rozmarné léto
CD 2002
13. Prokletí rodu Baskervillů
21. Dracula aneb CD 2002 na cestách
Veselé skoky
14. Ve stanici nelze
The divadlo / čti To divadlo
28. Lost in theatre
Teatr Novogo Fronta
16. Fuga času
17. Fuga času
Divadlo Sentiment
18. Pan Polštář
Koncert
12. Tata Bojs pro Rozmarýnu 20.00
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–pá11.00–19.00,so–ne17.00–19.00
VELKÝ SÁL
1. Kdo je tady ředitel?
2. Žebrácká opera
4. Měsíc na vsi
5. Mandragora
6. Brýle Eltona Johna
8. Maškaráda
9. Škola pro ženy
10. Cizinci ve vlaku – derniéra
12. Mandragora
13. Kdo je tady ředitel?
15. Měsíc na vsi
16. Mínus dva – Divadlo Bolka Polívky
17. Brýle Eltona Johna
18. Kdo je tady ředitel?
STUDIO
3. Dávníkové
4. Dorotka – derniéra
5. Artuš – Buchty a loutky
6. Slepice
9. Lynch – Buchty a loutky
10. Lynch – Buchty a loutky
11. Oděsa
12. Tibet – tajemství červené krabičky – Buchty a loutky
13. Lebka z Connemary
19. Autobus – veřejná generálka 10.00
22. Autobus – předpremiéra
Pro děti
2. Anča a Pepík – Buchty a loutky 17.00
14. Hvězda jihu – derniéra – DDS 15.00
Ateliér Švandova divadla 16.00–19.00
3. Scénografická dílna 16.00
10. Buchťácká dílna 16.00
STUDIO DVA – LÉTO HERECKÝCH OSOBNOSTÍ
21. Dámská šatna – 1. premiéra
22. Dámská šatna – 2. premiéra
23. Dámská šatna
24. Dámská šatna
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 – 19, so-ne, svátky: 12 – 19

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

všech poboček CK ČEDOK.
1. Líbánky, aneb Láska ať jde k čertu
2. Caveman – host Divadla Palace
4., 5. Mental Power Prague Film Festival – 3. ročník 16.00
6. Mental Power Prague Film Festival – 3. ročník 18.00
8. A do pyžam!
9. Velká zebra, aneb Jakže se to jmenujete?
10. A do pyžam!
15. Kachna na pomerančích
18. Divadelní komedie
22. MadameMelville – Studio DVA
23. Klára a Bára – Studio DVA
24. Klára a Bára – Studio DVA
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

Předprodej na září začíná v pátek 5. 6. ve 14.00
1. Picasso
2. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
3. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
4. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
5. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
7. Všechno jen do putyk a ženským!
8. Já jsem já
9. Trůn milosrdenství
10. Hra o manželství
11. Niekur / Nikde
12. Play Strindberg
Začátky představení v 19.55, není-li uvedeno jinak.

LETNÍ SCÉNA 2009 www.letniscena.cz
Na hradčanském Novém Světě od 21. 6. do 21. 9.
22. – 25. 6. Jeffreymu je šoufl
26. 6. – 7. 7. (kromě sobot) Ledňáček
8. – 31. 7. (kromě sobot) Jeffreymu je šoufl
1. 8. Marta Kubišová a její přátelé – host Jiří Schmitzer
2. 8. MartaKubišováa její přátelé–hostV.NeckářaY.Přenosilová
3. 8. Marta Kubišová a její přátelé – host Petra Janů
4. 8. Marta Kubišová a její přátelé – host Hana Hegerová
5. 8. Marta Kubišová a její přátelé – host Věra Špinarová
6. 8. Marta Kubišová a její přátelé – host Lucie Bílá
7. 8. Marta Kubišová a její přátelé – host Hana Hegerová
10. – 21. 8. (kromě soboty) Láskou posedlí
Prodej vstupenek v pokladně Divadla Ungelt a v síti
Ticket Art. Ceny vstupenek: činohra 290 Kč – 420 Kč,

recitály 310 Kč – 460 Kč

Rezervace vstupenek
257 320 421

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

1. Olats otesoc 20.00
3. Večeře s přáteli
4. Sluha dvou pánů
8. Obchodník s deštěm
10. Psí matka
12.–19. Divadlo jazyků 2009 – festival
22. Ronaldo Freitas – CARIOCA – koncert
Galerie:1.- 30. DoHromady – „Něco je jinak“
Začátky představení v 19.30, 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 hodinu před

představením. Divadlo je vybaveno bezbariérovým vstupem
a má indukční smyčku pro nedoslýchavé.

1. Děvčátko s mozkem – host/Malá scéna 19.30
2. Žižkov na molo! – host /Malá scéna 17.00
4. Popelka 18.00
5. Velké putování Vlase a Brady 18.00
8. Pokusy se sny – Dětskédivadelnístudio/Maláscéna 18.00
10. Z knihy džunglí –Malá scéna 18.00
11. Popelka 18.00
Děvčátko s mozkem – host/Malá scéna 19.30

12. Klapzubova jedenáctka 18.00
13. International Choir of Prague
– ICP Annual Spring Concert – host 13.00 – 21.00

17. Berta – host/Malá scéna 19.30
18. O Malence –Malá scéna 18.00

Wilsonova 4
Praha 1
www.opera.cz
2. Fantom Opery 11.00, 19.00
3. Kouzelná flétna
4. Otello
5. La traviata
6. Carmen
7. Otello
9. Popelka 11.00, 19.00
10. Lazebník sevillský
11. Madama Butterfly
12. Otello
13. Carmen
14. Vivat opereta! 14.00, 19.00
17. Otello
18. Nabucco
19. Tosca
20. Aida
21. Labutí jezero 17.00
23. Requien / Japonské písně
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Studio Ypsilon
Spálená 16, Praha 1,

tel. 224 94 71 19
Pokladna: po – pá 9.30 – 19.30/

ne 1 h před představením;
pokladna@ypsilonka.cz

Divadelní klub je otevřen po-pá 10.00 – 23.00;
so-ne hodinu před začátkem představení.

2. Kam vítr tam pláž
3. Meeting Point – SSY Malá scéna
4. Vdovou proti své vůli
5. Vinobraní v Ypsilonce
7. Faust a Markétka
8. Prodaná nevěsta
9. Praha stověžatá
10. Prodaná nevěsta
11. Svatá rodina
12. Nadsamec Jarry
14. V sedmém pádu – premiéra – SSY Malá scéna
15. Hlava Medúzy –Malá scéna
16. V sedmém pádu – SSY Malá scéna
17. Faust a Markétka
18. Nic nás nezastaví –Malá scéna
19. Jak Vinetů s Oldšetrhendem vařili polévku – Ztracená
Existence – SSY Malá scéna

22. Rusalka nejen podle Dvořáka
23. Faust a Markétka
24. Člověče, zkus to! – SSY
25. Vinobraní v Ypsilonce
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Rock Café
Národní 20, Praha 1

www.rockcafe.cz
tel.: 224 933 947

Předprodej v klubu Rock Café
a v síti Ticketstream.

Studio Saint Germain klubu Rock Café
8. Taneční hodiny pro starší a pokročilé
9. Svatá země
14. Léto
15. Šampionky
Začátky představení v 19.00., cena 210Kč, sleva pro

studenty a seniory 150,-
Kino:
1., 12., 23., 29. Vítejte v KLDR
3., 19., 27. Katyň
5.,11., 20., 25. Kozí příběh – pověsti staré Prahy
6.,17., 26. Ivetka a hora

Začátky představení ve 20.00., cena 59Kč

Galerie: Dagmar a Štěpán Šimkovi,
Chlorofylové hody 2. – 30.

NÁRODNÍ DIVADLO
2., 22. Sluha dvou pánů Č
3., 12. Carmen O
4. Babička Č
5., 9. Prodaná nevěsta O
6., 10. Rusalka O
7. Naši furianti – 17.00 Č
13. Dobře placená procházka – 16.00, 20.00 O
14. Lucerna – 14.00, 19.00 Č
16. Rock’n’Roll Č
17. Czech Top 100
18. RADÚZ AMAHULENA – 1. premiéra Č
19. RADÚZ AMAHULENA – 2. premiéra Č
21. Radúz a Mahulena – 17.00 Č
23. La Traviata O
24. Cyrano z Bergeracu Č
25. Aida O
26. Radúz a Mahulena Č
27., 28. Dobře placená procházka – 16.00, 20.00 O
29. Golem (koncertní provedení opery) O
30., 1. 7. Brel – Vysockij – Kryl (Sólo pro tři) B
STAVOVSKÉ DIVADLO
3. Srpen v zemi indiánů – předpremiéra Č
4.,8. Le nozze di Figaro (Figarova svatba) O
5. SRPEN V ZEMI INDIÁNŮ – 1. premiéra Č
6. SRPEN V ZEMI INDIÁNŮ – 2. premiéra Č
7. Sněhová královna – 18.00 Č

Mozartissimo (uvádí agentura BM Art) – 21.00 K
9. Richard III. Č
10. Mikve Č
11.,21., 27. Srpen v zemi indiánů Č
13. Taneční mládí (Bohemia Balet) B
15.,19. Mozartissimo (uvádí agentura BM Art) – 17.00 K
15. Revizor Č
16. Absolventské představení Tanečního centra Praha B
17. Don Juan Č
19. Nepřítel lidu Č
22., 23. Absolventský koncert

(Taneční konzervatoř hl. m. Prahy) B
24., 29. Don Giovanni O
25. Hradiš‘tan B
26. Hradiš’tan a balet ND B
28. Rinaldo O
30. Le nozze di Figaro (Figarova svatba) O
NOVÁ SCÉNA
17. EXTRÉM – 1. premiéra B
18. EXTRÉM – 2. premiéra B
20. Extrém – 14.00, 19.00 B
22., 23., 24. Extrém B
DIVADLO KOLOWRAT
1., 8., 18. Pláč Č
2. Na ústupu Č
3. Barevný život (Benefice B. Bohdanové) Č
4. Anglická milenka Č
10. Den naděje Č
12. Virginia – derniéra Č
16. Listy důvěrné (L. Janáčka) Č
17. Staří režiséři (We Got Him!) – derniéra Č
21. Děti dětem (Dětská opera Praha) – 17.00 O
22., 23. Zítra se bude… O
25. Desátý kus Boudy (večerscénickéhočtení) – 18.00 Č

www.narodni-divadlo.cz
O – opera, Č – činohra, B – balet, K – koncert
Začátky představení v 19.00, 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.
1. Cesta hořícího muže
2. Zázrak v černém domě
3. Blanche a Marie
4. Sarabanda
5. Cesta hořícího muže
6. Slyšet hlasy – E.k. – host
7. Česká pornografie – host
8. Komplic
9. 34,5 Vypadáme jako blbci 11.00, 19.00
10. Ředitelé
11. Platonov je darebák!
12. Pískoviště – E.k. 11.00
13. Příšerné děti – host
14. Příšerné děti – host
16. Pískoviště – E.k.
17. Podněcování a trest – E.k. – 1. premiéra
18. My, hrdinové
22. Gazdina roba 11.00
Podněcování a trest – E.k. – 2. premiéra

23. Komplic 11.00
Milada (nedokončená opera)

24. Perfect days
25. Podněcování a trest – scénické čtení
Festival Apostrof
27. Hra – Divadlo Sacramentum, Moskva 17.30
28. Moji drazí, tolik vzdálení – Freie Bühne, Drážďany 17.30
29. Spíš se mnou? – Služebníci lorda Alfréda, Brno 15.00
Osamělost – Divadlo Al-Khareef, Damašek 20.30

30. Zamilovaný Hitler – DivadloTonyBulandraTirgoviste 17.30
1.7. Nadechnutí – DZ Disk, Trnava 17.30
E.k. – Eliadova knihovna
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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

Online rezervace vstupenek na: www.evald.cz
4. Kurz negativního myšlení

15.00 (pro seniory), 17.00, 19.00, 21.00
5.-7. PSYCHOFILM PRAHA (vstupzdarma)
5. Psychiatrie: Průmysl smrti 15.00

Peníze s cejchem smrti 17.30
Freud – Tajná vášeň 20.00

6. Přelet nad kukaččím hnízdem 15.00
Einstein sexu 17.30
Hnus 20.00

7. Stalo se za bílého dne 15.00
Kyvadlo 17.30
Hadí jáma 20.00

8.-10. Na půdě (s anglickými titulky) 17.00
Vicky Cristina Barcelona 19.00, 21.00

11. Na půdě 15.00 (pro seniory)
11.-17. Milionář z chatrče 16.45, 19.00, 21.15
18. Italština pro začátečníky (naposledy před koncem

monopolu!) 15.00 (pro seniory)
18.-21. Občan Havel přikuluje 17.00

Gran Torino 19.00, 21.00
22.-24. Víno roku 17.00, 19.00, 21.00
25. Proměny 15.00 (pro seniory)
25.-1.7. Proměny 17.00, 19.00

Babička 21.00

Národní třída 4, Praha 1
pokladna 224 931 482, info@laterna.cz, www.laterna.cz
1., 5., 6., 12., 13., 15., 16., 19. Cocktail 008
7. Hosté LM: Festival spisovatelů Praha 19.00
8., 9. Festival spisovatelů Praha 18.00, 20.00
10., 11. Festival spisovatelů Praha
17., 18., 22., 23., 24. HOSTÉ LM - balet Národního divadla:
Extrém 19.00

20. HOSTÉ LM - balet Národního divadla:
Extrém 14.00, 19.00

25., 26. Kouzelný cirkus
27. Kouzelný cirkus 17.00, 20.00
29., 30. Graffiti
Začátky představení ve 20.00, není-li uvedeno jinak

DIVADLO METRO
Národní 25, Praha 1; pokladna po–so 16.00–20.00

221 085 201, 221 085 276; fax 221 085 287
divadlometro@divadlometro.cz; www.divadlometro.cz

1. MR. GS 19.00
3. Sugar 19.00
6. Poslední šance 19.00
12. Monsieur Amedee 19.00
15. MR. GS 19.00
17. Dostanu tě na jahody – veřejné generálka /70 Kč/ 14.00
18. Dostanu tě na jahody – veřejné generálka /70 Kč/ 11.00
Dostanu tě na jahody – česká premiéra 19.00

19. Ulice plná kouzel – pro děti 9.30
Černé divadlo
2., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 13., 16., 17., 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 s podporou hl. m. Prahy a Prahy 1.

www.volny.cz/minaret, minaret@volny.cz
Reduta, P 1, Národní 20
22. Pohádkový Minaret 10.00
Frenkenstein – premiéra DSDM 16.30

ZŠ U Parkánu, P 8
7. Kominíkovo štěstí 16.00

Divadlo Bez zábradlí, P 1, Jungmannova 31
18.Pohádkový minaret - zadáno 11.00
DivadelnístudioDivadlaMinaret–hereckékurzyprodětiamládež8až15let.
Základypohybovéahlasovévýchovy,prácestextem,závěrečnévystoupení.
Možnostpřihlášeníproškolnírok2009/2010natel.235355500.

Praha 1, Na Příkopě 31, tel. 225 113 311, 225 113 310,
225 113 199, fax 224 231 743,

kristofova@kleopatra-muzikal.cz,
www.divadlo-broadway.cz

Pokladna: po-so 10.30-18.00, ne 10.30-14.00
Cena vstupenek: 149, 299, 499, 649 a 699 Kč.

Předprodej: Divadlo Broadway, Ticketpro, Ticket Art,
Ticketportal.

MONA LISA
autoři: B. Josef, M. David, L. F. Hagen, L. Vaculík – volně na
motivy románu Dietera Sinna – Mona Lisa "La Gioconda"
účinkují:. M. Absolonová, Dasha, M. Jandová, P. Muk,
B. Josef, M. Vojtko, P. Kolář, J. Vojtek, H. Vondráčková,
H. Zagorová, B. Josef, J. Toužimský, T.Beroun, A. Amiri,
V. Čok, T. Trapl, M. Pošta, T. Savka a další
4., 5., 11., 12., 26. 6. v 18.00
6., 13., 27. 6. ve 14.00, 18.00
7., 14. 6. ve 14.00

ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
hudba: O. Brousek, režie: R. Balaš,
účinkující: K. Fialová, N. Konvalinková, J. Langmajer,
A. Háma, P. Vondráček, V. Zavřel (cena Thalie),
J. Čvančarová, M. Dejdar, S. Zindulka, Z. Norisová, Z. Dušek,
J. Švandová, V. Brabec, P. Štěpánek a další.
18., 19. 6. v 18.00
20. 6. ve 14.00, 18.00
21. 6. ve 14.00

Z důvodu rekonstrukce budovy Divadla Spejbla a Hurvínka
hrajeme dočasně v OREA Hotelu Pyramida****
Bělohorská 24, Praha 6; pokladna : 224 316 784

út, čt, pá 10.00–14.00 a 15.00–18.00
st 10.00–14.00 a 15.00–19.00, so, ne 13.00–17.00

hromadné objednávky od dvaceti kusů: tel./fax: 224 312 380
Obchodní oddělení D S+H, Heleny Malířové 4, Praha 6
obchodni@spejbl-hurvinek.cz;www.spejbl-hurvinek.cz

Hrajeme pro děti:
2., 3., 9., 10., 11., 12., 16.HurvínkovacestadoTramtárie 10.00
7., 13. Hurvínkova cesta do Tramtárie 14.00, 16.30
14. Hurvínkova cesta do Tramtárie 14.00
17., 18. Pohádky pro Hurvínka 10.00
20. Pohádky pro Hurvínka 14.00, 16.30
24., 25. Jak pan Spejbl Prášil 10.00
27., 28. Pohádky pro Hurvínka 14.00
Hrajeme pro dospělé:
10. To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem 19.00

Poštovní muzeum
Nové mlýny 2, Praha 1- Nové Město
(denně mimo pondělí: 9 –12, 13–17)

Dětem 1936 – soutěžní návrhy
poštovních známek
10. 6. –13. 9. 2009

Poštovní příležitostná přepážka: 13. 6./ 9 – 15 h
K výstavě je vydána 1 příležitostná poštovní dopisnice

Jiří Bouda – Pošta, vlaky, cesty

Strašnické divadlo, Praha 10 - Strašnice, ul. Solidarity 1986,
divadlo@strasnickedivadlo.cz, www.strasnickedivadlo.cz
Rezervace vstupenek: 274 815 296, 776 654 076 (i SMS)

a na webu divadla. Pokladna a klub otevřeny 1 h před
představením. Vstupenky v síti Ticketstream. Doprava:

tram 7 a 11, zastávka Zborov - Strašnické divadlo.
2. Faust – Auerbachovův sklep
6. Ze života hmyzu
8. Údolí včel
13. Ustaréhodubu–DivadloKukadlo–host –premiérapohádky
16. Kebab – Auerbachovův sklep
17. Second Head – Auerbachovův sklep
18. Terezie Palková a Gabriela Vermelho – koncert 20.00
23. Škola pro ženy – Auerbachovův sklep
24. Julius Caesar + večírek ke konci sezony

Začátky v 19.30, není-li uvedeno jinak

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Chrámové koncerty
Denně kromě úterý od 18.00

20. 6. od 18.00
Messiah & Mozart

4. koncert letošního cyklu

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.

Benefiční koncert

Dovolujeme si Vás pozvat na koncert studentského
orchestru ze státu Minnesota v USA

Cenntenial High School Band
Dirigent: Michael LIEN

Pátek, 19. června 2009 v 18.00
Kostel sv. Salvátora, Salvátorská ul., Praha 1

Na koncertě zazní skladby hudebních velikánů jakými byli
např. Bach, Mozart, Haydn, Vivaldi a další.

Vstupné dobrovolné!



Odborně zdatný personál nabízí korektní přístup
při nákupu i prodeji kvalitních starožitností
za odpovídající ceny.
Jedná se o luxusní šperky, obrazy, plastiky,
starožitný značkový porcelán, sklo, stříbro,
cín, apod.

PRAŽSKÉ STAROŽITNOSTI
ZDENĚK UHLÍŘ
Praha 1, Mikulandská č.8, tel.: 224 930 572

Otevřeno po-čt 10-12, 14-18, pá 14-18. Těšíme se na vaši návštěvu.

Kulturně společenský měsíčník, ročník 18, číslo 6/2009, vychází 11× ročně, místo vydání Praha, 1. 6. 2009. • 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…
V Příběhu PH jsou umístěny dílčí expo-

zice, které představují korunovace příslušní-
ků habsburského rodu a pohřební výbavu
Ladislava Pohrobka. Poprvé je zde vystaven
soubor šperků z výzkumu raně středověké-
ho osídlení v Lumbeho zahradě. Přednáš-
kový cyklus pokračuje tématy Dějiny Staré-
ho probošství, Průchod valem Prašného
mostu, Varhany v katedrále sv. Víta.� Před-
náška v Obrazárně má na programu klasi-
cismus v italském umění. V Jízdárně pro-
běhne komentovaná prohlídka s autorem
výstavy celoživotního díla F. Ronovského,
v Císařské konírně k výstavě Praha španěl-
ská.� V Románském sklepení uvede Musi-
ca Florea premiéry skladeb, nastudovaných
z Archivu PH. Festival Mladí umělci PH, na
němž účinkovali žáci ZUŠ, zakončí koncert
ve Španělském sále s dirigentem L. Peš-
kem. � Areál je otevřen 5–24 h, objekty se
vstupenkou 9–18 h, zahrady 10–21 h.

�… I V PODHRADÍ
Cyklus koncertů pro studenty v Rudol-

finu pokračuje vystoupením Symfonického
orchestru Gymnázia J. Nerudy, který zahra-
je Dvořákův Koncert pro violoncello a or-
chestr h moll. � Galerie Hollar vystavuje
práce J. Pilečka a J. Součka. � Na výstavě
Literatura bez hranic v Letohrádku Hvězda
připomene PNP pěticí českých spisovatelů,
jejichž dílo se zapsalo do dějin světové
literatury: Haška, Čapka, Seiferta, Hrabala,
Havla. � Muzea a galerie chystají na
Pražskou muzejní noc 20. 6. bohatý prog-
ram. Také Den oslav Prahy 27. 6. bude ve
znamení kulturních zážitků. � NG pořádá
tradiční letní výtvarné dílny pro děti a plené-
ry pro dospělé. Přihlášky předem. � Na
koncertu barokní hudby v kostele sv. Václa-
va na Zderaze zazní skladby J. D. Zelenky a
H. Purcella. � Přednášky v AV ČR mají na
programu Bakterie jako dominantní formu
života na Zemi a Mistrovská díla řeckého
umění v době Helénismu.

�SLUNCE, MĚSÍC, PLANETY
Měsíční úplněk nastane 7. 6. v 19 h

11 m, nov 22. 6. ve 20 h 34 m. Slunce vstu-
puje do znamení Raka 21. 6. v 6 h 45 m. Na-
stává letní slunovrat, začátek astronomické-
ho léta.� Na ranní obloze můžeme pozoro-
vat Venuši a Mars, obě planety spolu pře-
cházejí z Ryb pod Berana. V první polovině
noci uvidíme Saturn stále ve Lvu a ve druhé
půlce pak Jupiter mezi Kozorohem a Vod-
nářem. � Údaje jsou v SEČ.

�NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY
ROKU 2008

Porota zasedala ve dvou komisích – tech-
nické a výtvarné. Letos hodnotila rekordní
počet přihlášených titulů: 248 knih od 129
nakladatelů. Vyhlášeny byly tři ceny v každé
z šesti kategorií: vědecká a odborná literatu-
ra, krásná literatura, literatura pro děti a mlá-
dež, učebnice a didaktické pomůcky v tiště-
né podobě, obrazové a fotografické publi-
kace, práce posluchačů polygrafických a
výtvarných škol. Další ceny udílí Svaz poly-
grafických podnikatelů, SČUG Hollar, Typo-
DesignClub, letošní novinkou je Cena Vojtě-
cha Preissiga od Spolku českých bibliofilů.
Tradice soutěže vznikla v r. 1928, pravidelně
se pořádá od r. 1965. Výstava oceněných
prací je otevřena v PNP na Strahově do 7. 6.

�HUDBA V RUDOLFINU
SOČR uvede Mozarta a Brucknera za

řízení Ch. Seamana, na posledním koncertu
své sezony pak Dvořákovo Requiem pod
taktovkou V. Válka. � ČF s L. Svárovským
zahraje Brahmse, Haydna, Martinů, Franca-
ixe, sezonu uzavře s dirigentem T. Fische-
rem hudbou Mendelssohna a Trojana.

�PŮL STOLETÍ BOLIDU PŘÍBRAM
V dubnu letošního roku, který byl vy-

hlášen Mezinárodním rokem astronomie,
uběhlo 50 let od významné události. Byl vy-
fotografován pád bolidu Příbram, vypočte-
na jeho dráha a meteority následně naleze-
ny. Za stručným konstatováním se skrývá
úspěch československé astronomie. Jed-
nalo se o první vyfotografovaný pád meteo-
ritů na světě, o první meteorit „s rodokme-
nem“. Pozorování umožnil dvoustaniční
program, který navrhl a provozoval zaklada-
tel oboru výzkumu meteorů a bolidů
Dr. Z. Ceplecha z Astronomického ústavu.
Vybudoval a 30 let řídil první bolidovou sí

na světě, Evropskou bolidovou sí
. Později
čeští astronomové spoluzaložili Pouštní bo-
lidovou sí
 v jihozápadní Austrálii. Díky těm-
to projektům byly vyfotografovány a naleze-
ny další meteority.

�GHMP
Dům U Kamenného zvonu vystaví tvor-

bu J. Anderleho od r. 1959. � Monument
transformace v Městské knihovně doplní
cyklus filmových projekcí. � Přízemí U Zla-
tého prstenu je věnováno mladým začínají-
cím autorům. V cyklu Start up zde J. Lipav-
ského vystřídá A. Vačkář. Vstup zdarma. �
Majitele Trojské karty čeká 6. 6. bohatý
program plus 50 % sleva na výstavu V spek-
tru rozmanitosti.� Klub přátel nabízí členům
speciální akce a slevy na vstupném. � Na
zábradlí Karlova mostu byla obnovena relik-
vie, připomínající místo, odkud bylo tělo
českého světce sv. Jana Nepomuckého
vhozeno do Vltavy. Ve spolupráci se Sdru-
žením výtvarníků Karlova mostu zde byla
osazena kopie kované železné mříže, sej-
muté z mostu na počátku 70. let. Historie je-
jích ztrát a oprav je složitá. Památka, jejíž
původ se datuje do počátku 18. století, již
byla považována téměř za ztracenou.

Stáňa Wildová

TIP NA KNÍŽKU
Ilustrace Markéta
Laštuvková

Máte doma prv-
ňáčka nebo druháč-
ka, kterého byste
rádi nenásilně při-
vedli k lásce ke čte-
ní? A maluje vaše ra-
tolest? I kdyby však
výtvarné sklony nej-
evila, nevadí. Knížka o pastelce bez barvy je
dost možná vzbudí. Příběh o malé Pastelce,
která když se narodí, nemá žádnou barvu a
musí si ji pak vybrat, je napsaný s velkým
smyslem pro dětský absurdní humor. A ilus-
trace k situacím, které Pastelka zažívá, jsou
nejen půvabné a dětem snadno srozumitel-
né, ale potěší i oko předčítajícího dospělé-
ho.

Neposedná Pastelka putuje různoba-
revnými pokoji a zvažuje, kterou barvu pro
sebe zvolí. Zastihli jsme ji v červeném poko-
ji, jak rozpráví s Červenou Karkulkou:
„Kdeže,“ zavrtěla hlavou Karkulka. „To se
jen tak vypravuje v pohádce. Ve skutečnosti
chodí vlk k babičce na polívku a tahá jí vozík
s dřívím na topení. Babička topí v kamnech,
víš?“ To jsou mi věci,“ žasla malá Pastelka.
Tak proč tvoje maminka nehce mít tak hod-
ného a pracovitého vlka doma? Aby jí neo-
kousal červený rybíz.“

Podobných výjevů je knížka plná. Ve vese-
lých příbězích však najdeme i vyjádření ro-
dičovské lásky a něhy maminky Tužky a ta-
tínka Fixe k malé Pastelce, a jejich starosti
o další štěstí svého potomka. A mezi řádky
i něco nenápadně výchovných momentů,
které tu však v souvislosti s dějem a s půva-
bem ilustrací nepůsobí nijak mentorsky.

Knížka je prvním titulem z nově založené
edice Albatrosu Druhé čtení (pro děti, které
samy začínají číst, proti edici První čtení,
které ještě předčítají rodiče). Ilustrátorka
Markéta Laštuvková říká: „Martiny texty jsou
mi moc blízké, ilustrace v hlavě vidím hned
při prvním čtení. Měly jsme již také besedy
s dětmi v knihovnách, kde si děti vymýšlely
pokračování příběhu. Druhá knížka o Pas-
telce je už vlastně připravená k vydání.“

Š
astná spolupráce autorky s ilustrátorkou
dovedla knížku O Pastelce bez barvy až
k Ceně nakladatelství Albatros, u nějž vyšla,
v kategorii literatury pro děti do 9 let.

V dubnu 2009 získaly toto ocenění jak
M. Komárková za příběh, tak M. Laštuvková
za ilustrace. Obě autorky se věnují převážně
tvorbě pro děti. M. Laštuvková ilustrovala
například Dávné dějiny národa českého
v nakladatelství P. Dolejšího. Z dílny M. Ko-
márkové zanedlouho uvidíme novou sérii
Večerníčků o skákajících myškách.
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Originální pohybové divadlo VESELÉ SKOKY
uvádí
14. 6. NE 19:30 VE STANICI NELZE

VE STANICI NELZE
Anna a 7 železničářů v taneční grotesce z 2. nástu-
piště. Tančí, zpívají, milují a potkávají své osudy.
(volně inspirovano Tolstého Annou Kareninou)
Anglický debut na Brightonském festivalu
Fringe 2007 – nominace na cenu Argus Angel.

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

Profesor Sekanina patří k nejvýznamnějším světovým astrono-
mům. Specializuje se na výzkum komet a v tomto oboru dosud
publikoval více než 400 vědeckých prací. Dlouhodobě působí ve
Spojených státech v Laboratoři pro tryskový pohon (JPL) v Pa-
sadeně v USA. Nejvýznamnější Sekaninovy práce se týkají pova-
hy Tunguzského meteoritu, Halleyovy komety či rozpadu kome-
ty Shoemaker-Levy 9.

V poslední době zkoumal zejména kom-
plex komet, pozorovaných v blízkosti Slun-
ce. Koncentruje se zejména na základní jevy
ovlivňující strukturu a vývoj jádra komety, její
komy a ohonu. Doma v České republice byl
v roce 2006 oceněn prestižní Nušlovou
cenou za celoživotní přínos astronomii, kte-
rou Česká astronomická společnost uděluje
každoročně vědcům českého původu.

Zdeněk Sekanina se narodil 12. června
1936 v Mladé Boleslavi, kde jeho matka pra-
covala jako učitelka a otec architekt vedl
vlastní stavební firmu. K zájmu o astronomii
ho přivedly časté návštěvy petřínské hvěz-
dárny v době prázdnin. Navštěvoval tam
všechny přednášky a sám se začal zabývat
výpočty pohybu nebeských těles. Po matu-
ritě na mladoboleslavském gymnáziu začal
v roce 1954 studovat astronomii na Mate-
maticko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. Přednášky z astronomie navštěvo-
vali tehdy pouze tři studenti – Sekanina,
Grygar a Kohoutek, ze všech tří se stali svě-
tově proslulí astronomové.

Svoji první vědeckou studii o kometách,
které se pak staly tématem jeho celoživotní
práce, otiskl Sekanina již v roce 1959. Po
promoci měl z kádrových důvodů nastoupit
jako učitel na střední mimopražské škole.
Raději ale vzal podřadnou práci opět na pet-
řínské hvězdárně, aby mohl zůstat v oboru.
To mu ale nezabránilo, aby napsal vynikají-
cí, přes 500 stran rozsáhlou kandidátskou
práci, která byla navíc v angličtině. Jak Se-
kanina při její obhajobě roku 1962 sebevě-
domě objasnil proto, aby nemusel do češti-
ny překládat všechny, již v angličtině publi-
kované studie, které do ní zahrnul.

Sekanina se stal
v oblasti výzkumu
komet rychle autori-
tou a dostával nabídky na stáže v zahraničí.
Na jedné – v belgickém Lutychu – byl
i s manželkou při srpnové invazi do ČSSR.
Po obsazení republiky Sověty se oba
manželé do Čech již nevrátili a hned příští
rok zakotvili definitivně ve Spojených stá-
tech. Tam ve Smithsonianské observatoři
začal Sekanina pracovat pro NASA při vý-
zkumu komet ve sluneční soustavě. Přitom
začal spolupracovat s výše zmíněnou JPL
v Pasadeně v Kalifornii, kam se také po vy-
pršení úvazku v observatoří roku 1980 i s ro-
dinou přestěhoval.

Sekaninovi se podařilo vysvětlit některé
typické vlastnosti vybraných komet, což
umožňuje jejich snazší rozeznání od ostat-
ních nebeských těles. V 80. letech se Seka-
ninovi podařilo vyvrátit domněnku, že tun-
guzský meteorit, který v roce 1908 zpustošil
část Sibiře, byl úlomkem komety. Po více
než roční a náročné výpočtové práci Seka-
nina ukázal, že muselo jít o minimálně ka-
mennou planetku. Systematicky se věnoval
především rozpadu jader komet. Vedle toho
se zajímal o děje při přibližování komet ke
slunci. Za teoretické modelování těchto jevů
při průletu slavné Halleyovy komety jej
NASA vyznamenala zlatou medailí stejně
jako za jeho další významné práce o rozpa-
du jader komet.

Význam a postavení teoretického astrono-
ma se měří množstvím vydaných studií a
počtem kolegů, kteří se na jeho vědecké vý-
sledky odvolávají. A takových je v případě
amerického astronoma českého původu
Zdeňka Sekaniny hodně. R. R.

Druhý koncert slavnostní koncertní řady
SKO 2009 se uskuteční ve čtvrtek 4. 6.
v Kostele sv. Šimona a Judy, Dušní ulice
Praha 1, v 19.30 hod.

Program: Partita d moll Jiřího Ignáce Tůmy,
Koncert C dur pro klavír, violu a orchestr
Michaela Haydna, Koncert C dur pro violu
a orchestr Jana Křtitele Vaňhala
a „Londýnská“ Symfonie Josepha Haydna.
Sólisté: Karel Untermüller – viola
a Štěpán Kos – klavír.

Rezervace vstupenek a informace na: info@suk-ch-o.cz nebo 608 554 997.
Vstupenky také v předprodejních sítích Ticketpro, Bohemia Ticket a Via Musica nebo
hodinu před koncertem v místě konání.
Více informací na www.suk-ch-o.cz.

Ma�arské kulturní středisko,
Rytířská 25, Praha 1 – od 14.30
středa 3. 6. Panenka piano quartet.
Ztajená historie Prahy – vycházky Vlas-
tivědného kroužku – Sraz vždy ve 13.45.
13. 6. Tři vzácní Josefové v Horní Krči.
Sraz na Budějovickém nám. před vcho-
dem do Raiffeisen Centra
(metro C - Budějovická)
20. 6. Přeslavní umělci níže chrámu
Theatinů. Sraz na horním Malostran-
ském nám. u morového sloupu.
27. 6. Blahé libeňské půlostroví a spi-
sovatelé. Sraz na stanici tramvaje Libeň-
ský most (č. 1, 3, 12, 25).

POŘADY PRO SENIORY

ČESKÉ OSOBNOSTI

INZERUJTE U NÁS!


