
Loni na Vánoce po dlouhé době mnoha 
Čechům nasněžilo, nebo alespoň nebylo 
bláto. Tak to má být. A letos v lednu mrzlo, 
až praštělo a vesměs všude se lyžovalo 
o sto pryč. I na Prahu se dostalo. Tak to 
má být. Poprvé jsme letos, každý za sebe, 
rozhodovali o tom, kdo bude naším zá-
stupcem na postu nejvyšším. Zda to je 
vhodný způsob, nejsem zcela přesvěd-
čen, nicméně volení zástupci takto roz-
hodli. Asi to tedy tak být má.

Ani jeden z uvedených jevů mě však 
k napsání tohoto fejetonku nepřivedl. To 
téma mám v hlavě již delší dobu, avšak 
teprve dnes jsem se rozhodl: ano, je nut-
no o tom popřemýšlet. Vždyť jde o celo-
společenský, mezigenerační, městský 
i venkovský, evropský i celosvětový kon-
text!

Tedy se vás zeptám: znáte všichni ně-
jakou tu moderní „sociální síť“? To, jak se 
tam leze přes internet? Třeba Facebook? 
Nebo Twitter? Mnozí třeba osobně ne, 
ale jistě vědí z televize nebo od později 
narozených, že něco takového existuje. 
Kdo jste se s tím nesetkali, berte to jako 
takovou „drbnu“. Něco někdo řekne – na-
píše, jiný si to přečte a pošle dál. A hru 
na Tichou poštu znáte všichni. Takže si 
představte, když někdo na téhle síti pustí 
do světa svou pravdu a milióny pisálků ji 
pak šíří dál. Bohužel, dnes již včetně „se-
riózních“ papírových novin. Co z toho pak 
může vzniknout? Má to tak být? Těžko od-
povědět, zda to tak být má. Prostě to tak 
je, což samo o sobě nelze oddiskutovat.

No jo, ale teď si vezměte, co ty drbny 
na pavlačích vlastně komentovaly. Někdo 
s někým, někdo na někoho, někdo už 
zase sám, tenhle tomu. Nebo třeba: Víte, 
že tenhle zapíchl tohohle? On mu chodil 
za touhle... Sice to není policejně ověře-
né, ale ulice to již ví zcela přesně.

A když se podíváme na ty „sociální sítě“, 
je to stejné: slavný nejmenovaný český 
hokejista tam hledal nejen rady, co s roz-
chodem, ale prý našel rovnou i novou 
partnerku. Jak se prý proslýchá... Není 
to asi nic divného: Zakladatel Facebooku 
oznámil na Facebooku, že se oženil.

Až sem by mi to bylo celkem jasné – sítě 
i pavlače jsou na pokec a jejich informač-
ní hodnota je relativní. Tak to má být a je 
nutno s tím počítat. Ovšem, co s těmito 
titulky: Venezuelská ministryně pro ná-
pravné služby na Twitteru oznámila vy-
hoštění francouzského občana. Únosce 
z amerického Pittsburghu během vyjed-
návání s policií psal na Facebook. „Pusťte 
je hned!“ napsal na Twitteru kolumbijský 
prezident bojovníkům FARC, věznícím ru-
kojmí. Nebo, což už je skutečně na pová-
ženou: Somálští islamisté popravili zajaté-
ho Francouze, oznámili to na Twitteru.

Tak tohle mi vrtá hlavou: jsou sociální 
sítě ještě pro náctileté, kteří si píší o svých 
radostech i strastech, nebo je to kanál pro 
zcela zásadní, reálné a mnohdy i morbid-
ní zprávy? Jak to má být?!

Ondřej Sedláček

PLACENÁ INZERCE
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Na zdraví!
nová rubrika o alternativní medicíně

Zimní Prahou
výběr poznávacích procházek PIsky
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David Mareček
rozhovor s ředitelem České filharmonie 

Noc v pralese
večerní prohlídky skleníku Fata Morgana
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Deep Forest a Clannad
koncerty v akropoli a Lucerně

Drtikolovy akty
výstava bromografií v sudkově atelieru
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Design 2013
přehlídka nejlepší designové tvorby

Na pár …
tradiční drobné zprávy z kultury

8. 2. 1993 �  byla oddělená měna ČR 
a SR; v ČR platí koruna česká (Kč); 
skončila platnost dohody o měnové 
revizi mezi ČR a SR – 20 let 
15. 2. 2003 �  zemřel Jiří Hanzelka, ces-
tovatel (nar. 24. 12. 1920) – 10 let 
18. 2. 1868 �  byl ustaven pražský Lední 
klub jako první česká bruslařská orga-
nizace. Zpočátku byl více znám pod 
názvem „Klouzačský spolek“ – 145 let 
22. 2. 1973 �  otevřen Nuselský most 
v Praze – 40 let 

PŘIPOMEŇME SI V ÚNORU

Název výstavy ale vznikl účelově, právě 
pro tento čas, kdy NG vystavuje soubor Ko-
lářových koláží unikátních okolnostmi své-
ho vzniku. Mezi lety 1966–1987 (Kolář žil 
od doku 1980 v exilu ve Francii) si totiž do-
pisoval s tehdy dvacetiletou Francouzkou 
Béatricí Bizot, dnes uznávanou sochařkou, 
tehdy studentkou žurnalistiky. Podle smlou-
vy, kterou spolu uzavřeli, Jiří Kolář denně 
Béatrici vkládal do obálky nově vytvořenou 
koláž. Ona pak jemu psala denně dopis, 
v němž ho seznamovala se svými studijními 
pokroky, ale i myšlenkami, starostmi – tolik 
věkem i cíli odlišnými od Kolářových. I tyto 
dopisy může návštěvník výstavy číst. A ne-
jen to. Vystaveny jsou i plastiky Béatrice, 
která se v pozdějších letech vydala, ovliv-
něna v mnohém i Jiřím Kolářem, rovněž na 
výtvarnou dráhu. 

Obálky S překvapením
Jaké to asi bylo, když mladá Béatrice 

denně ze schránky vytahovala nové uměl-
covo dílko zalepené v obálce? Většinou 
s krátkým vzkazem. Převažují malé kartičky 
velikosti pohlednic, občas ale přišla větší, 
rozměrů méně typických. S jakými pocity 
rozlepovala dívka obálku, vázána smlouvou 
týž den napsat svůj dopis? Nutně muselo 
vzniknout silné pouto mezi oběma kore-
spondujícími. A tak prohlížíme něžná ptá-
čata na větévkách, jejichž tělíčko obsahuje 
další poselství. Koláže inspirované antikou, 
všedním dnem, hudbou... Je jich téměř 
čtyři sta. Vítězný oblouk v Paříži v mnoha 
překvapujících variantách snad naznačuje 
smysl celého Kolářova snažení. Měla jím 
být podpora Béatricina úsilí zvládnout ná-
ročné studium, naučit se systematičnosti, 
najít sama sebe, vyrovnávat se s pochyb-
nostmi o sobě samé, které si citlivé mladé 
dívky často v sobě nosí. 

JiStOta každOdennOSti 
Kolář se s Béatricí seznámil během letního 

pobytu v normandském Etretat, v domě je-
jích rodičů. Bylo mu dvaašedesát, za sebou 
měl například soubornou výstavu v Gugen-
heimově muzeu v New Yorku, ale předtím 
i komunistické vězení a tvrdý život exulanta, 
včetně předchozího několikaletého odlou-
čení od ženy Běly. Tu držel v Českosloven-
sku tehdejší režim, s ní si v té době vyměňo-

val dopisy také denně – a tedy věděl, jakou 
obrovskou podporu v jistotě, že každý den 
dostane od Běly dopis, oba dva mají. Z vel-
ké fotografie Beatrice se na nás u vstupu do 
expozice dívá váhající dívka jemného půva-
bu, ale s odhodláním v očích. Vypadá snad 
ještě mladší, než tehdy byla. V posledním 
sále pak stejnou ženu vidíme na videu ve 
svém sochařském ateliéru po více než dva-
ceti letech. Důvěra v ni Jiřím Kolářem vlože-
ná se neztratila. Je i kolem nás. Prohlížíme 
si její plastiky, často na téma žena, nesoucí 
patrné stopy inspirace Kolářovými pracemi. 
Béatrice Bizot nahlíží do nitra ženy originál-
ním způsobem, takřka doslovně. Dnes žije 
a tvoří s manželem ve španělské Tarragoně 
a vystavuje doma i v zahraničí. 

Cenné zbOží 
Při prohlížení souboru vystavených koláží 

společně se smlouvou, která jim dala vznik-
nout, a pročítání Béatriciných a Kolářových 
dopisů a vzkazů – někdy šlo jen o dva-tři 
řádky, jindy dvě i tři stránky – nutně vy-
vstává otázka: Co bylo pak, když smouva 
vypršela? S jakým pocitem byl napsán po-
slední dopis na té či oné straně? S pocitem 
uspokojení, úlevy či spíš stesku? A zamyš-
lení nad hodnotou toho, co si oba tito lidé 
navzájem dali: Máme také blízko sebe – a 
nejde o vzdálenost, ale o duševní blízkost 
– takovou bytost, které můžeme být podob-

nou oporou, rádcem, důvěrníkem a ukaza-
telem cesty? Chceme mít? Anebo naopak 
podobnou duchovní oporu potřebujeme? 
Je to cenné zboží a Jiří Kolář to věděl. Po-
dobně jako Béatrici, i když už beze smluv, 
byl oporou i jiným. Tím spíše je třeba o jeho 
uměleckém i lidském odkazu mluvit a psát, a 
o to cennější je přístup Béatrice Bizot, která 
poskytla svoji soukromou korespondenci a 
sbírku pro tuto příležitost a fotokopie dopisů 
předala Památníku národního písemnictví. 

CeSty JiříhO kOláře 
Narodil se v Kladně v rodině pekaře, sám 

se vyučil truhlářem. Až do roku 1942 pro-
cházel různými zaměstnáními. Bezbřehá 
fantazie a touha experimentovat jej však 
dovedla k rozhodnutí věnovat se pouze 
výtvarnému umění a literatuře. Po válce 
pracoval jako redaktor, ale brzy začal mít 
pro své svobodné myšlení potíže. Přestože 
dělnického původu, nevyhnul se zatčení 
a uvěznění v souvislosti se svou literární 
tvorbou. Ta ostatně měla doma trvalé obtí-
že. Roku 1949 byla rozmetána sazba knihy 
Roky v dnech, znovu pak v roce 1970 spolu 
se sazbou knih Očitý svědek, Prometheova 
játra a Básně ticha. Později proto vydával 
svoji tvorbu v samizdatech nebo v exilových 
nakladatelstvích. Kolář i zde často pracuje 
stejným způsobem, jako na poli výtvarném. 
Zaznamenává kusé dojmy, pocity, promluvy, 
zážitky. Texty různě skládá, spojuje. Nechá-
vá se inspirovat mnohovstevnatým životem 
velkoměsta. Podaří se mu získat stipendium 
v Západním Berlíně, československé úřady 
však odmítají prodloužení pobytu a odsou-

dí ho v nepřítomnosti k roku vězení a ztrátě 
majetku. Zůstává proto v exilu, od roku 1980 
v Paříži. V letech 1983–1985 vznikají den-
ně texty, později publikované pod názvem 
Psáno na pohlednice, korespondence ad-
resovaná manželce, rovněž výtvarnici Běle 
Kolářové denně z Paříže do Prahy. Kolář již 
v roce 1984 získává francouzské občanství, 
ženě se za ním podaří nakonec přijet. Od 
roku 1989 však opět střídají Prahu a Paříž a 
životní pout´uzavírají oba v Praze.

Výtvarná tvorba Jiřího Koláře měla přiro-
zeně v zahraničí větší uplatnění než literár-
ní. Kolář – výtvarník je objevitelem nových 
cest. Již doma pravidelně vystavoval, byl 
členem řady výtvarných skupin. I v zahrani-
čí zaujala jeho fantazie, kterou přenášel do 
skutečnosti pomocí skalpelu namísto štět-
ce a barvy nahrazoval potištěným papírem 
a lepidlem. Vznikala tak díla – průniky do 
mnoha vrstev a záhybů lidské existence. Od 
šedesátých let uskutečnil přes tři sta výstav, 
vydal deset monografií a několik desítek 
antologií, knih pro děti, katalogů a bibliofilí. 
S Václavem Havlem a Theodorem Pištěkem 
založil v roce 1990 Cenu Jindřicha Chalu-
peckého pro mladé výtvarníky. V roce 1991 
byl vyznamenán Cenou Jaroslava Seiferta 
a Řádem T. G. Masaryka. 

Výstava Jiří Kolář a Béatrice Bizot – Ko-
respondáž v NG, Veletržním paláci trvá 
do 17. března. Výpravný katalog k výstavě 
poprvé zprostředkovává dosud neznámý 
soubor koláží Jiřího Koláře a výběr z dopisů 
Béatrice Bizot. Díla obou umělců doprová-
zejí odborné studie o jejich tvorbě.

martina Fialková 

k 500. výročí od vydání první hebrejské 
knihy v Čechách a na moravě i v celé 
východní a střední evropě připravilo ži-
dovské muzeum v praze výstavu unikátů, 
pocházejících z nejvýznamnějších sbírek 
rukopisů a starých tisků v České republi-
ce i v zahraničí.

V prosinci roku 1512 dokončilo konsorci-
um židovských tiskařů a finančníků v Praze 
tisk siduru – modlitební knihy pro všední dny 
a sobotu. Po lokalitách v Itálii, na Iberském 
ostrově a v Cařihradu se tak i české území 
stalo jedním z prvních míst s působností 
tiskáren, vedených židovskými odborníky. 

Hebrejské knihy začaly vycházet v Prostě-
jově, Brně a Mikulově, a to s proměnlivou 
intenzitou až do první poloviny 20. století.

K příležitosti tohoto výročí probíhá až do 
konce února výstava, jejíž název je doslov-
ným citátem ze záhlaví glosáře k hebrejské 
bibli, vydané v Praze roku 1604 Mošem Ser-
telsem. Připomíná dějiny a vývoj kulturního 
fenoménu hebrejského knihtisku, přede-
vším jeho nejstaršího období 16.–18. století. 
Kromě jeho obecného vlivu na vzdělanost, 
vztahu mezi tisky a rukopisy, typografického 
vývoje a zdobnosti tisků i rozrůstání žánrů 
se expozice zaměřuje na znaky, typické pro 

tisky v našich zemích. Také na pozoruhod-
ně otevřenou spolupráci židovských typo-
grafů s křesťanskými kolegy, která více nežli 
sto let ovlivňovala vnější podobu pražských 
hebrejských tisků. A pozornost je věnována 
i jednotlivým tiskařským mistrům, autorům, 
editorům a ilustrátorům.

Vystaveno je na padesát originálních tis-
ků. Mezi nimi světové unikáty, například: je-
diný dochovaný exemplář nejstaršího praž-
ského tisku z Bodleian Libraries v Oxfordu 
či pesachová Hagada (1526), považovaná 
za jednu z nejkrásnějších hebrejských knih 
vůbec. Tisky z dílen Pavla Severina a Six-
ty Palmy Močidlanského (16. a 17. století), 
jež mají se soudobými pražskými hebraiky 
společnou výzdobu či jejich autory a tvůr-
ce dřevořezů, zapůjčila především Národní 
knihovna v Praze a Strahovská knihovna 
Královské kanonie premonstrátů v Praze. 
Vědeckou knihovnu v Olomouci zastupu-
je velmi vzácný tisk z polského Krakova 
(1534) ovlivněný pražskou typografií a do-
sud neznámý tisk z dílny Avrahama Heidy 
(1621), který byl v knihovně zdejší jezuitské 
koleje objeven během příprav k výzkumu. 
Sbírky pořádajícího pražského Židovského 
muzea prezentuje například jediný docho-
vaný exemplář druhého nejstaršího praž-
ského tisku hymnů pro šabat a požehnání 
po jídle (1514), hebrejská bible (1530) jako 
jediný u nás dochovaný prostějovský heb-
rejský tisk a výsledky vlastního výzkumu, 
vedeného v devadesátých letech v synago-
gách Čech a Moravy.

V multimediální části lze prohlédnout vy-
brané knihy v digitální podobě. Vedle de-

tailnějšího zpracování dílčích témat také 
ukázky z budoucí on-line bibliografie heb-
rejského knihtisku z území Čech a Moravy, 
a to s výsledky několikaletého systematic-
kého průzkumu knižních a sbírkových fon-
dů nejvýznamnějších institucí Evropy, USA 
a Izraele.

Výstavu v Galerii Roberta Guttmana 
(do 28. února) doplňuje monografie Heb-
rejský knihtisk v Čechách a na Moravě: 
mezinárodní tým autorů se v ní podrobně 
věnuje různým aspektům hlavního tématu. 
Tím ji včleňuje do širokého kontextu. To do-
kládá více jak dvě stě fotografií ze světových 
sbírek (většinou publikovaných poprvé).

Olga Szymanská

Jak to má být?!Smlouva s dívkou – Jiří Kolář a Béatrice Bizot v Korespondáži
dílo výtvarníka a básníka Jiřího koláře (1914–2002) je již dávno prověřeno časem. 
ačkoli není ostatní jeho tvorba v žádném případě pominutelná, pro mnohé možná platí 
jednoduchá rovnice: Jiří kolář rovná se výtvarná technika „koláž“, v níž tento umělec 
dosáhl světové proslulosti, a jíž se týká i současná výstava v národní galerii. nese 
název Korespondáž, který jakoby vycházel z autorova slovníku pro nové techniky z ko-
láže vycházející (muchláž, roláž …), které objevoval. 

„A nebudete muset chodit za rabínem“ 500 let hebrejského knihtisku v Čechách a na Moravě

Hymny pro šabat a požehnání po jídle, s ilustrací honu na zajíce (Praha, 1514)
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���1. pá. Návštěva v Českém rozhlase. (stejně  
i 15. 2.) Prohlídka Českého rozhlasu vám umožní 
nahlédnout do objektu, odkud se ozývalo vysílání 
během pražského povstání, a také do studií, kde 
se dnes tvoří rozhlasové pořady. Začátek v 16.00 
před budovou (ul. Římská 13, P 2; zastávka tram. 
č. 11 „Italská“). (J. Nováková)
���2. so. Alfons Mucha: Slovanská epopej. 
(stejně i 16. a 28. 2.) Komentovaná prohlídka 
výstavy. A. Mucha (1860–1939) na souboru 
dvaceti monumentálních obrazů Slovanská 
epopej pracoval v letech 1912–1926. Začátek ve 
14.00 před vstupem do paláce (zastávka tram.  
č. 12, 17, 24 „Veletržní palác“). Cena 100/70 Kč 
+ do objektu 90 Kč. (A. Přibáňová) 
Břevnovský klášter. Prohlídka klášterního 
areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty a 
románské krypty. Začátek v 15.00 před kostelem 
sv. Markéty (spojení. tram. č. 22 „Břevnovský 
klášter“. Cena 100/70 Kč + do objektu 40 Kč. 
(M. Vymazalová) 
���3. ne. Zimní Praha z Letné. Procházka 
Chotkovými a Letenskými sady s výhledy na 
pražské panorama a výkladem o historii místa 
a stavbách na Letné. Vzpomeneme nejvyššího 
purkrabího českého království Karla hraběte 
Chotka, neopomeneme zmínit Viléma knížete 
Hanavského a zajímavou technickou památku, 
která díky jeho velkorysosti zdobí Letenské 
sady. Začátek ve 13.00 na zastávce tram. č. 22 
„Královský letohrádek“. (P. Lešovská)
���5. út. Skleněný palác. Prohlídka vybraných 
prostor objektu, který reprezentuje naši moderní 
předválečnou architekturu. Stavbu obytného 
domu Zemské banky projektoval architekt  
R. F. Podzemný a budova ve své době překva-
povala např. topením v podlaze, terasami 
v nejvyšším patře či tenisovými kurty. Začátek 
v 15.30 u památníku padlých čs. letců na 
náměstí Svobody, P 6, Dejvice (tram. č. 2, 8, 20, 
26 „Vítězné nám.“). Cena 100 Kč. (K. Černošek)
���6. st. Praha v prvohorách – přednáška. 
Během přednášky se přeneseme o nějakých 
400 milionů let zpátky a povíme si, jak vypadala 
nejen zdejší krajina, ale seznámíme se i s širšími 
souvislostmi planetárního rozměru. Taktéž se 

budeme zabývat procesy eroze, transportu a 
sedimentace, při kterých vznikaly vrstvy tvořící 
dnes skaliska lemující vltavské břehy v Praze. 
Začátek v 17.00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, 
P 5, v přízemí. (F. Stehlík)
���9. so. Branické intermezzo. Podíváme se 
k bývalé usedlosti Zemanka a z branické skály 
se nám otevřou panoramatické výhledy. S kroni-
kářem Kosmou a Dalimilem připomeneme 
Dívčí válku. Projdeme kolem Dvořákovy vily 
od arch. J. Kaplického. Ve starém Braníku si 
připomeneme kostel sv. Prokopa, Branické 
divadlo a dominikánský dvůr. Začátek v 10.00 na 
zastávce autobusu č. 124 „Zemanka“ (jede ze 
stanice metra C „Budějovická“). (B. Kocourek)
Do české expedice s F. L. Věkem. 9. února 
vzpomínáme 260 let od narození muže, který stál 
u zrodu prvního českého nakladatelství, ale také 
české žurnalistiky. Oživíme si jeho dílo a osudy 
s pomocí výňatků z románu F. L. Věk. Vydáme 
se k České expedici, postojíme u Schönfeldovy 
tiskárny, ale i v místech, která jsou dnes 
s Krameriem spojována jen řídce. Začátek ve 
14.00 na Anenském nám., P 1. (M. G. Zörnerová) 
���10. ne. Zajímavosti Václavského náměstí.
 Jak kdysi vypadal Koňský trh? Na vycházce se 
dozvíme o pomníku sv. Václava a Koňské bráně 
Začátek ve 13.00 u pomníku sv. Václava na 
Václavském nám. (M. Koblihová)
Barrandov. Urbanistický koncept zástavby 
Barrandova vznikl na konci 20. let z iniciativy 
bratrů Havlových. Jednotlivé vily navrhovali 
známí architekti M. Urban, R. Stockar, F. A. Libra, 
J. Fröhlich a další. Kolem filmových ateliérů, řady 
pozoruhodných vil i chátrajících barrandovských 
teras sejdeme k bývalému plaveckému bazénu. 
Začátek ve 14.00 na zastávce autobusu č. 105 
„Filmové ateliéry“ (směr z centra). (J. Škochová)
���15. pá. Návštěva v českém rozhlase. (viz 1. 2.)
���16. so. Na Vyšehrad za svatým Valentýnem.
Vycházka nejen pro zamilované! Procházka 
zimním Vyšehradem spojená s vyprávěním 
o svatém Valentýnovi, jehož svátek jsme si 
připomínali tento čtvrtek. Dozvíte se o románské, 
gotické i obrozenecké historii Vyšehradu, 
projdete se po barokních hradbách, navštívíte 

vyšehradské pohřebiště, připomenete si le-
gendy spojené s tímto místem, ale také navštívíte 
baziliku sv. Petra a Pavla, kde se nachází 
barokní relikviář sv. Valentýna, který byl po 
mnoha staletích objeven r. 2002 v depozitáři 
Vyšehradské kapituly. Začátek v 10.00 před 
Táborskou branou, (ul. V Pevnosti, P 4, stanice 
metra C „Vyšehrad“). Cena 100/70 Kč + do 
objektu 30/10 Kč. (P. Lešovská) 
Alfons Mucha: Slovanská epopej. (viz 2. 2.)
���17. ne. Za Janem Želivským na Novoměst-
skou radnici. Akce pro děti. Nejdramatičtější 
okamžiky díky Janovi ze Želiva prožili Pražané 
na Novoměstské radnici. Vypravíme se tam 
společně a ukážeme dětem, jakým způsobem 
z radnice vládli konšelé městu, jak se prodávalo 
na rynku před radnicí, k čemu byl „loket“ a co 
je to „mázhaus“. Kromě toho si připomeneme 
památnou „první pražskou defenestraci“ a ujas-
níme si, co z této nešťastné události vzešlo. Na 
děti čekají interaktivní hry, kvízy, pracovní list 
s kreativním domácím úkolem a pro toho, kdo 
ještě nemá, pracovní sešitek na celý rok strávený 
se Zábavným dějepisem! S námi zjistíte, že 
dějiny nejsou žádná nuda! Vhodné pro děti od 
šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Začátek 
v 10.00 před Novoměstskou radnicí na Karlově 
náměstí. (průvodci PIS)
Staropražské apotéky. Exkurze do tajuplného 
světa historických lékáren. Domy U Zlaté lilie, 
U Anděla, U Zlaté koruny či U Bílého jednorožce, 
to je jen několik příkladů, kam si Pražané chodili 
nejen pro hojivé masti a léčivé přípravky. Víte, 
jaká místa a jaké osoby se zapsaly do dějin 
lékárenství v Praze? Pokud ne, pojďte si je s námi 
představit. Vydáme se po stopách nejstarších a 
nejznámějších pražských apatyk, apatykářů a 
jejich zajímavých osudů. Začátek v 10.00 na 
nádvoří Ungeltu, P 1. (P. Bartásková)
Kostel Nejsvětějšího Salvátora v areálu Kle-
mentina. Prohlídka raně barokního kostela, 
který byl na gotickém základovém zdivu 
původní dominikánské svatyně vybudován 
pro Tovaryšstvo Ježíšovo. Stavba i její interiér 
jsou vyzdobené mnoha plastikami J. J. Bendla, 
ústřední malířská výzdoba je prací J. J. Heringa. 
Dnes je kostel centrem Akademické farnosti, 
pro jejíž potřeby je využívána i podzemní 
krypta, tzv. „meditační prostor“. Poznejte tuto 
svatyni, která stojí v ose Karlova mostu a svým 
bohatě zdobeným portikem je důstojným 
partnerem mostecké věže. Začátek v 15.30 
u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, P 1. 
(A. Škrlandová) 

���18. po. Pozoruhodné interiéry pražských 
hotelů – přednáška. Seznámení s dalšími 
pražskými hotelovými interiéry, které využívají 
paláce, kláštery, středověké domy i moderní 
budovy pro příjemné i působivé ubytování hostů. 
Podíváme se s pomocí prezentace do míst pro 
většinu Pražanů obtížně dostupných. Začátek 
přednášky v 17.00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, 
P 5, v přízemí. (M. Racková) 
���23. so. Nuselský most. Nuselský most 
slaví čtyřicet let od svého uvedení do provozu. 
Za toto období ho přijali Pražané jako jednu 
z dominant Prahy a významnou dopravní 
tepnu. Smutnou proslulost si získal jako „most 
sebevrahů“. Podívejme se na tento most také 
z pohledu jeho technického a architektonického 
řešení, povězme si o stavbách na něj navazující. 
Neobdivujme jen most Karlův, ale také mosty 
moderní. Začátek ve 14.00 před kostelem 
sv. Karla Velikého (ul. Horská, zastávka autobusu 
č. 291 „Dětská nemocnice Karlov“, metro C  
„I. P. Pavlova“). (M. G. Zörnerová)
���24. ne. Architektura přelomu 20. a 21. století. 
Stavby, rekonstrukce, koexistence. Za moderní 
architekturou historickým centrem Prahy. Pokud 
neznáte architektonické ateliéry DaM, OmicronK 
či AHK, jistě budete znát palác Euro, hotel 
Metropol či palác Myslbek. Klášter ambrosiánů 
byl přeměněn na divadlo, kasárna se stala 
nákupním centrem a proluka pro „podzemní 
tramvaj“ zmizela pod palácem Myslbek. Pojďte  

s námi posoudit, zda novostavby souzní s his-
torickým centrem a jaká je jejich stavební historie. 
Začátek ve 14.00 u pomníku J. Jung-manna na 
Jungmannově nám. (J. Škochová)
���26. út. Franz Metzner: Socha a architektura
– přednáška. Objevte umělce, jehož dílo ovli-
vnilo podobu moderní tváře Prahy! Osudem 
některých umělců, kteří tvořili v bouřlivých 
časech první poloviny 20. století, bylo zapo-
mnění. Teprve po mnoha letech přichází čas 
jejich práci znovuobjevit, docenit, vyzdvihnout. 
Týká se to také českoněmeckého sochaře 
Franze Metznera, jehož dílo poznamenalo 
města v Čechách, Německu, Rakousku. Jeho 
vztah k uplatnění sochy v architektuře, se 
po téměř dvě desetiletí rozvíjel ve spolupráci 
s předními architekty zmíněných zemí. Pro 
českého diváka je zajímavá spolupráce 
s architektem J. Zachem, J. Hoffmannem či  
J. Plečnikem. Začátek v 17.00 v sále PIS, 
Arbesovo nám. 4, P 5, v přízemí. (J. Mohr)
���28. čt. A. Mucha: Slovanská epopej. (viz 2. 2.)

Vycházky se konají, sejde-li se nejméně šest 
účastníků. Max. počet je 70 ve skupině (není-li 
uvedeno jinak). Přednost mají klienti se 
vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné 
do objektů si hradí účastníci sami. Dětem 
do 15 let, studujícím, seniorům a invalidům 
poskytujeme slevu. Max. kapacita sálu PIS –  
30 osob.

INFORMACE / INZERCE

Výběr z vlastivědných akcí PIS

Kam v únoru na procházku?
Pražská informační služba, tel.: 221 714 152, 221 714 151, www.pis.cz.
(Vstup na akce 100/70Kč, není-li uvedeno jinak.)

Velkokapacitní kontejnery budou při-
staveny po dobu 4 hodin: 14.00–18.00, 
ukládání bude koordinovat obsluha. 
8. 2.
• Haštalská (č. 2) 
• Malostranské nám. 11 (horní)
5. 2.
• Cihelná (č. 2) 
• Štěpánská (u č. 25) – křižovatka  

s Řeznickou
• Petrské náměstí u Lodecké č. 2  

nebo naproti
22. 2.
• U Dobřenských – poblíž křižovatky  

s Betlémskou
• roh Masné a Malé Štupartské –  

u značeného přechodu
• Dlouhá tř. (č. 46) – směrem  

k Benediktské              (zdroj OÚ MČ Praha 1)

KoNteJNery NA PrAZe 1

Nuselský most (Vycházka 23. 2.)

Pokud máte to štěstí a pošta nebo kurýr 
vám doručí obálku zachovalou (což se 
někdy povede), pak po otevření nemu-
sí hned putovat do koše. Můžete ji zno-
vu naplnit, nadepsat a poslat dál do světa. 
Starých adres se zbavíte jednoduše tak, 
že je přelepíte papírem. Vrátíte na chvíli 
do života nejen obálku, ale i papír.

Řekněme, že z nějakého důvodu není 
možné obálku takto využít a jejím osudem je 
koš. Pak je nutné rozseknout kruciální otázku. 
Patří papírová obálka s bublinkovou výplní do 
kontejneru na papír? Nebo do plastu? Či se 
má vyhodit do směsného odpadu?

Na webu jaktridit.cz, který informuje 
veřejnost o správných zásadách třídění 
odpadů, se uvádí, že celé polstrované 
obálky do kontejneru na papír nepatří. Je 
potřeba papír a plast oddělit a každý materiál 
pak dát do správného kontejneru. 

Co se stane, když přeci jen hodíte celou 

polstrovanou obálku do kontejneru na pa- 
pír? Ekolist.cz se na to zeptal Michala 
Šimlingera z Pražských služeb, který je 
vedoucím pražské recyklační linky. I on se 
přimlouvá za to, aby se před vyhozením 
do tříděného odpadu plastové fólie a papír 
oddělily. Ale zároveň říká, že není žádná 
katastrofa, pokud hodíte do papíru celou 
obálku i s bublinkovou výplní. Jen je to pro 
zaměstnance na třídící lince práce navíc.  
Z vlastní zkušenosti vím, že oddělovat 
bublinky od obálky může opravdu být 
frustrující, jak si stěžovala čtenářka. Podaří-li 
se vám to, můžete se pak zrelaxovat tím, že 
vypráskáte několik řad bublinek. A nakonec 
tip na snazší oddělení papíru od bublinek: 
přestřihněte obálku na dvě půlky. Pak 
chytněte vzniklá papírová „křídla“ a plastová 
„křídla“ a trhnutím oddělte. Lze tak oba 
materiály oddělit vcelku snadno a rychle. 

Martin Mach ondřej/ekolist.cz

Jak znovu použít obálku  
s bublinkovou fólií?

Co mohu dělat s obálkami, které jsou uvnitř polstrované fólií s bublinkami, zeptala 
se nás čtenářka. Dosud se snažila papír od plastu oddělit, což je kvůli nesnadnosti 
úkonu často frustrující činnost. 

PLACENÁ INZERCE

EKORUBRIKA

�� Praha�1�Hledáme�byt�ke�koupi�pro�cizince.�
Spěchá. Finanční prostředky zajištěny.  
T: 605 944 944

�� Psací�stroje,�kalkulačky,�skartovače 
opravy, prodej – tel. 241 412 507,  
www.psacistroje.cz 
Příležitost:�www.prace-internet.eu

 �  kouPíM� Byt,� roD.� DŮM,� PoZeMek kdeko-
li v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti ani 
vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné – 
nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, 
služební, podnikový a pod. Nechám čas na 
vystěhování, uhradím za vás případné dluhy 
na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím 
i právně velmi komplikované případy, podílová 
spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu 
atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsaze-
nou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám ná-
hradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek 
a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned.  
Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.

ŘÁDKoVÁ INZerCe
tel. 257 530 280–1 |  listyprahy1@seznam.czPrávní poradna  

spotřebitelského časopisu dTest 
DotAZ: Dobrý den, minulý týden jsme si 
vybrali ojetý vůz a kupní cenu jsme se rozhodli 
hradit spotřebitelským úvěrem. Prodejce nám 
řekl, že podmínky úvěru jsou velice výhodné. 
Po jejich důkladném pročtení jsme se ovšem 
přesvědčili o opaku. Výrazně bychom úvěr 
přeplatili. Je možné takto nevýhodnou 
smlouvu zrušit?
oDPoVěď: Zákon umožňuje písemně od-
-stoupit od úvěrové smlouvy i bez nutnos-
ti uvádět důvod, a to ve lhůtě 14 dnů od je-
jího uzavření. Úvěrová společnost poté má 
nárok na vrácení již zaplacené ceny vozu, 
včetně úroku za období od čerpání úvěru 
do vrácení celé jistiny, a to do 30 dnů od 
odeslání odstoupení.
DotAZ: S manželem jsme si k Vánocům 
pořídili novou pračku. Objednali jsme ji přes 

internet a ještě před svátky nám 
ji přivezli a zprovoznili. Nový rok 
však začal tím, že pračka přestala 
prát. Po telefonické domluvě s prodejcem 
přijel technik, který však ke zjištění problému 
potřebuje pračku důkladně prohlédnout, a to 
jinde než v servisu neudělá. Prodejce oznámil, 
že náklady dopravy musíme uhradit. Je to 
pravda?
oDPoVěď: Spotřebiteli by v souvislosti s re-
klamací neměly vzniknout žádné náklady. 
Je naopak povinností prodávajícího zjistit a 
odstranit vady bezplatně a na své náklady. 
A pokud by i přesto měl spotřebitel nějaké 
nutné výdaje, má právo žádat po prodávajícím 
jejich náhradu.
Kontaktovat můžete i poradenskou linku 
časopisu dtest – tel.: 299 149 009. 

Koncert pro seniory se koná ve ve středu 6. 2. od 14.30, v Malostranské besedě, 
Malostranské nám. 21. 
Docentka Vysoke hudební školy v Basileji – klavíristka Alena Hönigová zahraje  
a promluví o J. L. Dusíkovi a jeho současnících.

Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku, sraz vždy ve 13.45
 2. 2. V Petrské čtvrti zvěsti historické dubiosní – sraz před vchodem do divadla Archa na Poříčí
 16. 2. Palácové obydlí „Fausta“ či „Faustů“? – sraz na Karlově náměstí u Faustova domu 

únor POŘADY PRO SENIORY

Městská knihovna Praha 1  
pobočka Hradčany, Pohořelec 25/111
po–čt 12.00–17.00, pá 10.00–15.00

Program v únoru
7. – 27. MoyJoy – výstava obrazů 

Zdeňky Řípové. Vernisáž 6. 2. v 17.30
20. Ukázky přístrojové techniky v léčbě 
       bolesti – třetí setkání s fyzioterapeutem 
        Vladimírem Masopustem         17.00

Otevřeno v provozní době, vstup volný.

Asociace průvodců Čr v rámci 
Mezinárodního dne průvodců zve 

v sobotu 23. února 
na bezplatnou prohlídku 

Vinohrad a  
náměstí Jířího z Poděbrad  

s kostelem  
Nejsvětějšího srdce Páně

Sraz je ve 14.00 
na náměstí Míru  

před kostelem sv. Ludmily. 

Jste alternativní? 
Na tři klasické otázky týkající se alternativní 
medicíny odpovídá praktik tradiční čínské 
medicíny RNDr. Lenka Romanová z Nature 
Care Clinic.
Co je tradiční čínská medicína?
Tradiční čínská medicína (TČM) je prasta-
rou léčebnou metodou, která se vyvinula na 
Dálném východě před zhruba 3000 lety a 
která, ač se postupně zdokonalila od doby 
svého vzniku, je stále široce používána coby 
neinvazivní, nicméně velice účinná forma 
terapie. Přestože naše tělo má vrozenou při-
rozenou obranyschopnost proti nemocem a 
zevním vlivům, určité aspekty našeho života, 
např. životní prostředí, stres nebo přirozené 
stárnutí organismu, tuto obranyschopnost 
snižují. TČM se zabývá prevencí, diagnosti-
kou a léčbou převážně funkčních poruch or-
ganismu, psychosomatických onemocnění, 
bolestivých stavů, alergických nemocí, po-
ruch imunity, návykových chorob a poruch 
motorických funkcí.
Jaká onemocnění jsou vhodná pro léčbu 
tČM?
TČM působí jednak preventivně, jednak 
efektivně napomáhá při léčbě těchto zdra-
votních problémů: bolesti páteře a kloubů, 
stavy po úrazech pohybového aparátu, 

obtíže z přepracování, problémy respirační-
ho aparátu, zažívací a gynekologické problé-
my, onemocnění močového traktu, kožní ne-
moci, migrény, chronický únavový syndrom, 
psychologické problémy a další.
Čím Vás tČM oslovila?
Já osobně jsem se rozhodla pro studium 
čínské medicíny, neboť mě zaujala svou 
všestranností. Na rozdíl od západní me-
dicíny neléčí pouze jednotlivé symptomy, 
ale člověka jako celek. Můžeme proto pa-
cientovi pomoci na několika úrovních, ne 
se pouze omezit na aplikaci akupunktury 
nebo na bylinnou léčbu či masáže. Pro 
praktika čínské medicíny je zásadní zjistit, 
čím jsou pacientovy problémy způsobeny 
a pokusit se ho citlivě nasměrovat tak, aby 
se snažil tyto okolnosti sám změnit. Pokud 
je příčinou pouze špatná životospráva nebo 
nedostatek pohybu, není složité pacientovi 
pomoci. Horší je to tam, kde jsou zdravotní 
problémy způsobeny stresem. V dávných 
dobách přicházel pacient k lékaři v době, 
když byl zdráv a ten mu radil, jak chorobě 
předejít. Pokud se pacient jeho radami řídil 
a přesto onemocněl, lékař byl povinen ho 
léčit zdarma. To se mi na čínské medicíně 
také velmi líbí.

Ptala se Šárka Mandelíčková

Na zdraví!
Jak jsme v lednovém fejetonu slíbili, otvíráme novou rubriku zaměřenou na zdraví. Všichni už 
víme, jak je důležité se o svůj zdravotní stav aktivně zajímat a neodevzdávat se jen pasivně do 
péče lékařů ve chvíli, kdy nastane problém. Často také hledáme jiné možnosti – jak prevence, 
tak léčby. Nová rubrika by vám měla pomoci orientovat se alespoň v tom základním, jaké další 
alternativy se vedle klasické medicíny nabízejí, a co od nich můžeme očekávat. 

ZDRAVÍ

Pro cílovou skupinu 60+ připravilo občanské sdružení Život 90 videoseriál s fyziotera-
peutickým cvičením. Ve spolupráci s odborníkem na klinickou gerontologii docentem 
Z. Kalvachem a fyzioterapeutkou e. Novotnou seriál ukazuje, jak účinně procvičovat 
jednotlivé části těla tak, aby nic nebolelo a zároveň se preventivně omezila zdravotní 
rizika u této cílové skupiny.
Videoseriál má celkem 12 dvacetiminutových dílů. Pod vedením odborné fyziotera-
peutky cvičí vždy dvě seniorské figurantky, které jednotlivé úkony předvádějí. Diváci 
tedy mohou cvičit přímo s nimi. Každý pohyb je přehledně a pomalu předváděn a jas-
ně vysvětlen.V jednotlivých dílech seriálu se postupně procvičují břicho, záda, krč-
ní, hrudní a bederní páteř. Autoři nezapomínají ani na problematiku uvolňování svalů 
kolem kyčelního a ramenního kloubu, cvičení pro zlepšení funkce ruky, plosky nohy 
nebo jak správně stát či sedět. Na úvod každého dílu odborník vysvětluje nejčastěj-
ší problémy dané části těla a upozorňuje na důležité cviky, kterými lze tyto potíže elimi-
novat. Seriál přehledně vysvětlí, jakým konkrétním nemocem lze cvičením předcházet. 
Videoseriál je zdarma k dispozici na webovém portálu www.seniorum.cz, v sekci Zdraví 
zájemci najdou všechny díly. 

Videoseriál předchází nemocem stáří
Z d e  m ů ž e  b ý t
v á š  i n z e r á t .

Informace na 
www.l istyprahy1.cz  

l istyprahy1@jalna.cz  
nebo na 603 429 198
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VýStAVA
do 10. března

Dámská dobová móda, oděvní 
doplňky, šperky a další  

umělecko-řemeslné
předměty především  
z let 1900 až 1940

Vystaveny budou kabelky, vějíře,  
pudřenky, manikúry, šitíčka, toaletní

soupravy vyšívané a gilošované,  
zrcátka, obrazy dobové módy, tabatěrky,

jehlice, dámské špičky-pěnovky,  
parfémové flakony a mnohé další před-

měty ze sbírek Mileny Drtinové.

StÁLÉ EXPOZICE
Medvídek – teddy bear

(sbírka historických medvídků)
Muzeum kávy Alchymista

podrobnosti na www.muzeumkavy.cz

PLACENÁ INZERCE

Tehdejší velké renomé České filharmonie 
z dob šéfdirigentů Václava Talicha, který je 
precizní prací s orchestrem vybudoval, a 
jeho nástupce Karla Ančerla, nebylo v dal-
ších desetiletích snadné udržovat. V no-
vých poměrech po roce 1989 se k otázkám 
uměleckým podstatnou měrou přiřadily 
i otázky ekonomické a personální a zejmé-
na poslední tři roky bylo Rudolfinum horkou 
půdou. Nakonec na ni vstoupil právě David 
Mareček, původně klavírista a dirigent, kte-
rý již několik let působil úspěšně nejprve na 
postu dramaturga a pak ředitele Filharmo-
nie Brno. S klidnou a přesvědčivou energií 
se v Praze, kam z Brna stále dojíždí, pus-
til do těžkého úkolu. Ukáznit rozvášněný 
orchestr, změnit jeho tvář, zajistit zlepšení 
jeho uměleckých výkonů a tím potvrzení 
nároku na návrat do světové špičky, ale 
i zlepšit ekonomické poměry. Jak se mu po 
roce usilovné práce jeví dnešní stav věcí? 

Před svým nástupem k ČF jste vyslovil 
dnes už památnou větu: Orchestr (míně-
no ČF) přece své ředitele a šéfdirigenty 
nepožírá! Bylo to řečeno po velmi drama-
tickém období rychlého střídání ředitelů, 
protestech části orchestru, který byl tou 
dobou navíc bez šéfdirigenta. Zdařila se 
již konsolidace nebo se na ní stále ještě 
musí pracovat? 

Česká filharmonie se od počátku chovala 
jako standardní symfonický orchestr. Přístup 
hráčů k managementu byl od prvního oka-
mžiku velmi korektní. To, co nazýváte kon-
solidací, tedy spočívalo především v revizi 
vnitřních pravidel orchestru a úpravě systé-
mu řízení tak, aby hráče motivoval k co nej-
lepším výkonům a dal jejich činnosti smysl. 
Zjednodušeně by se dalo říci, aby všichni 
táhli za jeden provaz. To se nám, myslím, 
podařilo, ale pracovat na tom musíme stále. 
Je to živý proces, který není nikdy ukonče-
ný. Musíte o něj neustále pečovat, tak jako 
hudebník musí každý den cvičit na nástroj, 
aby se udržoval v nejlepší formě. 

Nový šéfdirigent, Jiří Bělohlávek, má 
nyní, po svém velmi úspěšném působení 
u BBC Symphony Orchestra, v zahraničí 
i doma obrovský kredit. Na zahraničních 
tV kanálech bylo možné vidět závěreč-
ný koncert z proslulých londýnských 
PROMs’, který dirigoval, a Londýn šílel 
nadšením. tak fantastickou reklamu už 

ve světě dlouho žádný český výkonný 
hudebník neměl. Dá se této jeho pozice 
náležitě využít? A není v orchestru ještě 
cítit nevole z 90. let, kdy jeho spolupráce 
s ČF neskončila šťastně? 

Vynikající umělecké pověsti Jiřího Bělo-
hlávka využíváme od podpisu šéfdirigent-
ské smlouvy. Okamžitě se to projevilo při 
plánování zahraničních zájezdů. Spojení 

Česká filharmonie – Jiří Bělohlávek funguje 
jako mimořádně atraktivní značka a nabíd-
ky na prestižní zahraniční turné přicházejí 
ve vrchovaté míře. Atraktivní kombinace 
orchestru a šéfdirigenta byla také rozho-
dující při jednání o kompletní dvořákovské 
nahrávce se společností DECCA. Za ještě 
podstatnější však považuji fakt, že toto spo-
jení funguje umělecky. Ve zkouškách i na 
koncertech je velmi dobrá atmosféra a vý-
kony orchestru si drží vysoký mezinárodní 
standard, což oceňují čeští i zahraniční re-
cenzenti. 

Vaše a Bělohlávkovo působení lze tedy 
označit za jakýsi „restart“ práce České 
filharmonie. Jsou takové ohlasy už i ze 
zahraničí? A kam má ČF v nejbližší době 
namířeno? 

Nazval bych to spíše „pozitivním im-
pulzem“. Orchestr pracoval stále, hrál na 
koncertech, jezdil na turné, pořizoval na-
hrávky. Naším vkladem je zklidnění atmo-
sféry, prostor pro soustředění na umělecké 
úkoly a pozitivní motivace hráčů. V březnu 

vystoupíme s Jiřím Bělohlávkem na festiva-
lu v Abú Dhabí, kde budou našimi sólisty 
Plácido Domingo, Bryn Terfel a Joshua Bell 
a v dubnu nás čeká turné po Velké Britá-
nii opět s Jiřím Bělohlávkem a s vynikající 
francouzskou pianistkou Hélene Grimaud. 
Britskému publiku se jako sólista v Sukově 
Fantazii g moll představí také koncertní mis-
tr České filharmonie Josef Špaček.

Sídlo ČF, Rudolfinum, je nádherný sál 
s výbornou akustikou. Přesto je však pro 
některé produkce z hlediska současných 
požadavků nedostačující. Nejen v běž-
ném provozu filharmonie, ale i v době 
konání Pražského jara či dalších velkých 
festivalů. Už dlouho se uvažuje o novém, 
moderním koncertním sále pro Prahu. 
Nenastává doba, kdy by se měla tato 
otázka, právě s vaší pomocí jako ředitele 
nejvýznamnějšího orchestru s Jiřím Bě-
lohlávkem v čele, s využitím váhy jeho 
osobnosti otevřít? 

Otázkou koncertního sálu se zabývá sku-
pina osobností, do níž patří mimo jiné i Jiří 
Bělohlávek nebo ředitel Pražského jara Ro-
man Bělor. Na toto téma jednají intenzivně 
s hlavním městem Prahou a pan primátor 
několikrát prohlásil, že postavení nového 
sálu patří k jeho prioritám. Domnívám se 
tedy, že otázka nového sálu na stole je a 
Praha se jí velmi intenzivně zabývá.

Připravili jste se svým týmem za pomo-
ci režisérky Alice Nellis také nový systém 
práce s dětmi a mládeží. Programy pove-
dou například herec Pavel Liška (nejmlad-
ší kategorii posluchačů) nebo Jan Budař. 
Osvědčil se neformální přístup Alice 
Nellis, která vymyslela i nové, tak trochu 
„bláznivé“ reklamní spoty či fotografie, 
kterými se nyní prezentuje orchestr?

Edukativní projekty jsou teprve na začát-
ku. V říjnu proběhly první koncerty s Jiřím 
Bělohlávkem a Markem Ebenem určené 
dospělému publiku. Soudě podle reakce 
posluchačů v sále i podle následných emai-
lových ohlasů, měly oba koncerty mimořád-
ný úspěch. Koncerty pro mladé posluchače 
nás čekají na konci sezony v červnu. Do ka-
tegorie mimořádných projektů spadají i dva 
exkluzivní koncerty s Bobby Mc Ferrinem, 
které se uskuteční 19. a 20. června v Rudol-
finu. Návštěvníci se mohou těšit na klasická 
Bobbyho sólová vystoupení, která obohatí 
společná improvizace s hráči České filhar-
monie, ale také účast Jazz Bandu nebo 
cimbálovky složené z našich hudebníků. 
Bobby Mc Ferrin již takto spolupracoval 
například s Vídeňskou, Berlínskou či New 
Yorskou filharmonií a do Prahy se moc těší.

Zmínil jste se o nahrávání pro světovou 
společnost DECCA Classics. Půjde o na-
hrávku všech devíti symfonií Antonína 
Dvořáka plus tří jeho nejvýznamnějších 
koncertů, klavírního, houslového a vio-
loncellového s orchestrem. Čím vším je 
tento projekt mimořádný?  

Antonín Dvořák je objektivně nejznámější 
český autor ve světě. A on to byl, kdo ří-
dil úplně první koncert České filharmonie 
(4. 1. 1896). V roce 2014 uplyne 110 let od 
jeho úmrtí. Projekt je mimořádný v mnoha 
směrech, a nejde jen o nahrávky samotné. 
Budou například nahrány i ty Dvořákovy 
symfonie, které se příliš nehrají, tj. první až 
pátá. Natáčí se živě na abonentních koncer-
tech v Rudolfinu, a jejich atmosféra určitě 
ovlivňuje výkony hudebníků k lepšímu. Šest 
symfonií již zaznělo, zbývající nás čekají. 
Hudební režii má na starosti Arend Proh-
mann, podepsaný pod nahrávkami Berlín-
ských filharmoniků. Nahrávky bude společ-
nost DECCA vydávat postupně v digitální 
podobě. První by měla vyjít v březnu 2013, 
kompletní CD box pak v září 2014. 

Už jste zmínil, že nejde jen o nahrávky 
samotné. Součástí projektu je i natočení 
série televizních pořadů a dokumentu. 
O čem všem? 

Česká televize, která je partnerem projek-
tu, pořizuje souborný záznam a vyrobí cel-
kem devět pořadů. Odvysílá je v roce 2014. 
Nebudou to jen tradiční záznamy koncertů, 
dostanou další dimenzi díky průvodnímu 
slovu Marka Ebena a své udělá určitě i mož-
nost konzultací šéfdirigenta Bělohlávka 
s hudebním režisérem Adamem Rezkem. 
A třetí součástí projektu bude dokumen-
tární film, který natáčí Kanaďanka Barbara 
Willis Sweete, režisérka sedmnácti přímých 
přenosů z Metropolitní opery. Dáma, která 
se hudebními dokumenty zabývá po celou 
svoji dráhu, má na kontě mnoho ocenění a 
nominací na ceny Grammy i Oskary. V Čes-
ké filharmonii snímá dění prostřednictvím 
časosběrného dokumentu, který tak vzniká 
po celou dobu nahrávání koncertů a symfo-
nií. Má dva cíle: zmapovat zkoušení, přípra-
vu i natáčení symfonií a zachytit atmosféru 
práce orchestru se svým šéfdirigentem. 
Hlavním průvodcem bude šéfdirigent, ale 
o svém vztahu ke Dvořákově hudbě se 
budou vyjadřovat i členové orchestru. Sna-
žíme se, aby vznikl dokument spíše umě-
lecký a přenesl více emoce než informace, 
a doufáme, že se to podaří. Máme se tedy 
společně na co těšit. 

 Martina Fialková 

Každoročně se na všech školách pořádají 
začátkem roku zápisy žáků do prvních roč-
níků. Na Základní škole náměstí Curieových 
probíhal zápis ve dnech 16. a 17. ledna. 
Každé dítě dostalo při příchodu pořadové 
číslo, pro urychlení a zpřehledění průběhu 
celého procesu. Kulaté číslo 100 vyšlo na 
Matyáše, který navíc obdržel od školy dá-
rek a jeho fotografie zůstane trvale uložena 
v dokumentech školy. 

Jako novinku škola letos zařadila službu 
navíc. Zajistila pedagogicko-psychologic-
kou poradenskou službu přímo ve škole, 
a tím vyšla vstříc rodičům, kteří požádali 
o přijetí svého dítěte do skupiny mimořád-
ně nadaných žáků. Ti vypracovali zvláštní 
test za přítomnosti odborníka. Rodiče uvítali 
tuto službu, ohlasy na přímý kontakt s psy-
chologem byly velice příznivé.

Zápis probíhal ve všech ostatních přípa-
dech standardně. Děti prokazovaly svou 
vědomostní zralost pro vstup do školy – ře-
šily úkoly za přítomnosti rodičů, kteří mohli 
průběh zkoušky sledovat. Pedagogové 
odpovídali na případné dotazy rodičů, což 
přispělo k vzájemnému porozumění. Na 

budoucí prvňáčky dobře zapůsobila též 
přítomnost žáků z 1. stupně, kteří své bu-
doucí spolužáky provázeli jako kamarádi 
a přispěli tak k jejich uklidnění.

Letošní průběh zápisu překvapil nebýva-
lým počtem zájemců, což zřejmě svědčí 
o dobrém věhlasu, kterému se těší práce 
pedagogů na Základní škole náměstí Cu-
rieových.

Mgr. Libuše Petrasová (www.zscurie.cz)

Do noční atmosféry tropického deštného 
pralesa za zvuků kuňkání tropických žab 
a omamné vůně právě kvetoucích rostlin 
se můžete během okamžiku přenést, na-
vštívíte-li skleník Fata Morgana v Botanické 
zahradě v Troji. V nasvícených tropických 
jezírkách se zde prohánějí hejna rybek nej-
různějších tvarů a velikostí. V tajemné atmo-
sféře pralesa se tak určitě budete, alespoň 
na chvíli, cítit jako dávní cestovatele. Interiér 
skleníku o rozloze 1750 m2 je rozdělen do 
tří samostatných částí s rozdílnou teplotou 
a vlhkostí vzduchu, v nichž průvodce ná-
vštěvníka postupně seznamuje s rostlin-
stvem tropického a částečně i subtropické-
ho klimatického pásma. 

Během hodinové prohlídky nejprve ná-
vštěvníci projdou chladivou nocí v poušt-
ních a polopouštních oblastech, kde teploty 
klesají k 16 °C. Přes tropickou část deštné-
ho pralesa se poté pomyslně „vyšplhají“ 
do nadmořské výšky kolem 2000 m, kde 
se v tropických horách představí zejména 
masožravé rostliny.

Večerní prohlídky skleníkem se konají 
do konce února vždy v pátek od 18 hodin, 
vstupné dospělí 150 Kč, studenti, děti do 
15 let 75 Kč, děti do 5 let zdarma.
Rezervace nutná: tel.: 603 582 191,
email: eva.vitova@botanicka.cz. 

To, že fyzika není žádná nuda, pochopi-
lo už hodně školáků. Obzvlášť tehdy, když 
je představována i praktická stránka věci a 
ne jen vzorečky a abstraktní příklady. Kdo 
někdy v hodinách fyziky viděl vznášející se 
malý horkovzdušný balón, proces výroby 
fotografie či si vyzkoušel „na vlastní kůži“ 
Van der Graafův generátor, ví, o čem je řeč. 
Ne na všech školách jsou ale prostředky 
pro takovéto experimenty. 

A právě s tím pomáhá Národní technické 
muzeum, které za podpory grantu Evrop-
ského sociálního fondu vytvořilo program 
pro školy s názvem ENTER. Za pomoci od-
borníků vytipovali deset témat, které reflek-
tují jak sbírku muzea, tak nový vzdělávací 
program na školách. Každé z témat (balon, 
čas, domácnost, energie, fotografie, gramo-
fon, hračka, kolo, papír, Rudolf II.) doplňuje 
školní výuku především fyziky a chemie, 
ale také historie a ekologie. Žáci mohou 
nejen vidět ale především si i osahat nebo 

vyzkoušet řiditelnou vzducholoď, šlapací 
generátor, funkční modely parních strojů 
nebo astronomický dalekohled. Jednotlivé 
workshopy jsou tvořeny na míru školní třídě 
a probíhají pod vedením školeného lektora. 
Žáci si interaktivně vyzkoušejí různé experi-
menty, zjistí, jak a proč vlastně fungují běž-
né věci z jejich okolí a dozvědí se i o jejich 
historii. Uvidí tak například předvedení vztla-
ku na křídle, vyzkouší si opravu poškozené 
duše kola, vyrobí si vlastní sluneční hodiny 
či jednoduché rádio nebo uvidí, jak vypa-
dá psací stroj na Braillovo písmo. Program 
tedy ukazuje jak zcela neznámé věci, tak 
předměty, které vídáme denně, ale nechá-
peme, jak fungují. Navíc podpoří i osvojení 
si praktických znalostí a dovedností, které 
se budou dětem hodit pro praktický život, 
tak třeba pro to, aby se mohli „předvést“ 
před kamarády. Program ENTER totiž uka-
zuje, že věda je opravdu zábava.

A nejen ukazuje…  KH

Mezinárodní český klub ve spo-
lupráci s Městskou knihovnou 
pořádá další z cyklu besed  
HOVORY BEZ HRANIC

25. února od 17.00 
tRANSSIBIŘSKÁ MAGIStRÁLA s Klá-
rou a Pavlem Steigerovými
Cesta pro ty, kteří již byli téměř všude a na 
svých cestách ledacos viděli a zažili. Bese-
da s promítáním o trase Rusko – Mongol-
sko – Čína, se zastávkami Moskva – Irkutsk 
– Ulan Batar – Peking. Ale nejen tam... 
Malý sál Městské knihovny, Mariánské 
nám. 1, Praha 1.

Mezinárodní český klub ve spolupráci 
s nakladatelstvím Vyšehrad a s Národním 
muzeem – Českým muzeem hudby pořá-
dá 19. února od 17.00 v hlavní budově 
Českého muzea hudby, Karmelitská 2, 
Praha 1 koncert klavíristy tomáše Víška 
ve spojení se slavnostním představením 
nové publikace nakladatelství Vyšehrad 
Antonín Dvořák (Klaus Döge). Na pro-
gramu je klavírní dílo „amerického“ obdo-
bí A. Dvořáka.
Pořad je zároveň doprovodným programem 
k výstavě Jak Novosvětská dobyla svět 
v ČMH – Muzeu A. Dvořáka. Vstup volný.

David	Mareček	–	rok	ředitelem	České	filharmonie

Zábavná	věda	v	Technickém	muzeu

Jubilejní	žák	u	zápisu	do	1.	třídyNoční	exotika

David Mareček je mladý usměvavý muž, který si před rokem předsevzal „zkrotit saň“ 
v podobě České filharmonie. V únoru 2012 dosedl do křesla generálního ředitele toho-
to prestižního uměleckého tělesa, o němž se v 60. letech říkalo, že je vedle plzeňského 
piva nejlepším vývozním artiklem Československa. 
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Výčet úspěchů osmdesátiletého afroame-
rického muzikanta – své jubilejní narozeniny 
oslaví již letos 14. března, je neuvěřitelně 
dlouhý. Hudební skladatel, dirigent, trum-
petista, aranžér a tvůrce filmové hudby 
v průběhu své více než padesátileté hudební 
kariéry nasbíral dvacet sedm ocenění 
Grammy včetně cenné Grammy Legend 
Award (1991), byl jako první Afroameričan 
v roce 1968 nominován na Oscara nejen 
za filmovou píseň The Eyes of Love, ale i za 
hudbu ke slavnému filmu Chladnokrevně  
(In Cold Blood, 1967). Dále produkoval ve 
světě nejprodávanější album Michaela Jack-
sona Thriller a vedle dirigování produkoval 
i nahrávku slavné charitativní písně We Are 
the World. Skladba Soul Bossa Nova (z 
alba Big Band Bossa Nova, 1962) se stala 
oficiální skladbou fotbalového mistrovství 
světa 1998. Letos bude Jones uveden do 
proslulé Síně slávy rokenrolu.

Jones se narodil v Chicagu, rodina se 
ale brzy přestěhovala do Seatlu, kde se 
jako čtrnáctiletý spřátelil s o tři roky starším 
Ray Charlesem. V osmnácti (1951) získal 
stipendium na proslulé Berklee College 
of Music v Bostonu, brzy ale sběhl, aby 

mohl hrát na trumpetu v orchestru Linoela 
Hamptona. Tam se brzy projevil Jonesův 
aranžérský talent. Naplno ho uplatnil nejen 
pro Ray Charlese, ale i pro celou řadu dalších 
vynikajících umělců jako byli Sarah Vaughan, 
Dinah Washington, Count Basie či Duke 
Ellington. V průběhu 50. let Jones absolvoval 
několik úspěšných koncertních turné po 
Evropě, byl na turné s orchestrem Dizzy 
Gillespieho, a také zahájil svojí nahrávací 
kariéru. V roce 1964 také složil hudbu k filmu 
režiséra Sidney Lumeta The Pawnbroker. Po 
přesídlení do Los Angeles se filmové hudbě 
věnoval na plný úvazek – celkem složil hudbu 
ke dvaceti čtyřem velmi známým filmům. 
Nadále aranžoval pro významné jazzové 
a popové umělce, mimo jiné i pro Franka 
Sinatru a Michaela Jacksona – tomu vedle 
výše zmíněného alba Thriller (1982), Jones 
produkoval i jeho dvě další alba Off the Wall 
(1979) a Bad (1987). Hrál také na celé řadě 
nahrávek mnoha významných jazzových 
umělců, mimo jiné i na posledním albu Milese 
Davise Miles & Quincy Live at Montreux 
(1991). Vedle toho Quincy Jones nahrál 
celkem 19 vlastních jazzových alb, z nichž 
většina byla oceněna různými cenami.    R. R.

Všestranný hudebník  
Quincy Delight Jones jr.
„Ze všech nástrojů, na které jsem hrál, nejvíce mě fascinuje orchestr. Má více rozměrů než 
jediný sólový nástroj. Rád jej považuji za svůj osobní nástroj a rád na něj improvizuji. Rád 
jeho prostřednictvím popisuji své pocity, své nálady a své myšlenky, takže psát pro něj je pro 
mě totéž jako improvizovat sólo,“ řekl Quincy Jones někdy na konci 50. let minulého století.

JAZZ

PREMIÉRY V ÚNORU
Nová scéna Národního divadla
14. 2. v 18.00
Maria Procházková: Vidím nevidím
Nové představení Laterny magiky určené 
rodinnému publiku vypráví příběh holčičky 
Agátky, která když se narodila, neviděla, a tak 
svět kolem sebe objevuje především hmatem 
a sluchem. Pomocí projekcí nám dává na-
hlédnout i do svých fantazií a představ. 
Hrají L. Rybová, T. Měcháček, R. Husáková  
/ A. Matoušů, M. Slepička a tanečníci souboru 
Laterny magiky, režie M. Procházková.

Divadlo v Dlouhé
23. 2. v 19.00
Henrik Ibsen: Eyolfek 
Jedovatá vivisekce manželského vztahu za-
loženého na sobectví a tedy dobrovolně při-
jaté slepotě. Děsivější variace na předcháze-
jícího Stavitele Solnesse jakoby předjímala  
i doprovázela Strindbergovy psycho-horory.
Hrají J. Vondráček, L. Trmíková, V. Kaňka,  
V. Lavička, K. Sedláčková-Oltová, J. Meduna,  
I. Lokajová, režie J. Nebeský.

KULTURA

KNIŽNÍ OKÉNKO

Deep Forest a Clannad, 
hudba na únorové večery
Na středu 27. února se jistě těší fanoušci skupiny Deep Forest, která poprvé zahraje v České 
republice. Deep Forest, jedno z nejslavnějších seskupení žánru World music, tvoří dvojice 
francouzských muzikantů Michel Sanchez a Eric Mouquet. Jejich hudba je směsí hudebních 
vlivů ze všech koutů světa, nápaditým mixem etnické a taneční hudby. 
První album, nominované na cenu Grammy, vydali v roce 1992 a jejich nahrávka Sweet 
Lullaby, ve které použili původní píseň ze Šalamounových ostrovů, se stala světovým hitem. 
Za svoje druhé album Boheme, na kterém se nechali inspirovat hudebními vlivy východní 
Evropy, už Grammy Award získali – jako první francouzská skupina vůbec. Deep Forest 
se také věnují filmové hudbě. Například v roce 1996 spolupracovali s vynikajícím britským 
zpěvákem Peterem Gabrielem na písni While the Earth Sleeps, která byla napsaná pro film 
Zvláštní dny režisérky Kathryn Bigelow. Francouzské duo bude hostit Palác Akropolis.

Další skupina, které je žánrový „šuplík“ malý, vystoupí v Praze ve Velkém sále Lucerny  
12. února. Jejich kariéra začala v první polovině 70. let a dodnes prodali kolem 15 milionů 
alb – slavní irští Clannad. Skupina Clannad je čistě rodinná záležitost – tvoří ji sourozenci 
Maire, Pol, Ciaran Brennanovi a jejich dva příbuzní Padraig a Noel. Clannad rozpouštějí 
v keltské melancholii stopy folku, rocku i jazzu, zpívají nejen anglicky, ale často i v rodné 
irštině, která ještě umocňuje zasněnost jejich písní. Svoje první album vydali v roce 1973, 
v roce 1982 jim skladba Theme From Harry´s Game přinesla velký úspěch a umístění 
v Top 5 v britském hudebním žebříčku. Poslední album Landmarks, vydané v roce 1998, 
získalo cenu Grammy. Nesmazatelně se Clannad zapsali i do filmové hudby. Jmenujme 
například soundtrack k seriálu Robin Hood, filmy Poslední Mohykán s uhrančivou písní I will 
find you či Vysoká hra patriotů s Harrisonem Fordem v hlavní roli. A poznámka na závěr: 
věděli jste, že jejich sestra je zpěvačka Enya?

Šárka Mandelíčková

Nosticova 2a, Praha 1
info@divadlokampa.cz
tel.: 776 447 744
www.divadlokampa.cz

 1. Mystérium draků   18.00
  SPRávnej Směr, psytrance oslava 

 Gorbyho narozenin 80 Kč VS 20.00
 2. Být sám sebou skrze komunikaci 1900 Kč MS 9.00
  Malý princ 100/150 Kč VS 16.00
 3. Být sám sebou skrze komunikaci 1900 Kč  9.00
  Pohádky pro pejska 80/100 Kč VS 15.00
  FATUM – film a beseda s V.Poltikovičem
   120/150 Kč VS 19.30
 4. Qi Gong 130 Kč MS 9.00
  Tensegrita 150 Kč MS 17.30
  Zpěv manter 150 Kč MS 19.30
 5. Zdravá záda 100 Kč MS 12.00
  Šamanský zpěv 250 Kč MS 17.30
  Hlasohrátky 200 Kč MS 19.30
 6. Qi Gong 130 Kč MS 8.00
  Bubnovací hrátky pro děti 100 Kč MS 16.30
  Hudebně-improvizační meditace  

s kupou nástrojů 120 Kč MS 17.30
  Ženy Luny 190 Kč VS 19.00
  Čajová škola: Čajomírova úvodní 1250 Kč MS 19.30
 7. Tarotek 100/200 Kč MS 9.30
  Tarotek 100/200 Kč MS 15.30
  Joga 160 Kč MS 18.00
  Kurz Taichi pro ženy (10lekcí) 1900 Kč MS 19.30
  Malá Vizita 250 Kč VS 19.30
 8. Psychosomatika 500 Kč MS 16.00
 9. Ronja, dcera loupežníka pohádka 80/100 Kč VS 15.00
  Klíček k orientu 250 Kč VS 18.00
 10. Veselá nauka Klauníka Notíka 80/100 Kč VS 15.00
  Shakespeare a Černá dáma 250 Kč VS 19.00
 11. Qi Gong 130 Kč MS 9.00
  Tvůrčí sny 200 Kč MS 17.30
  Cesta smíchu 250 Kč MS 19.30
  Romeo a Julie a co jako?  120/180 Kč  VS  19.30
 12. Zdravá záda 100 Kč MS 12.00
  Hlasohrátky 200 Kč MS 19.30
 13. Qi Gong 130 Kč MS 8.00
  Bubnovací hrátky pro děti 100 Kč MS 16.30
  Hudebně-improvizační meditace  

s kupou nástrojů 120 Kč MS 17.30
  Čajová škola: Dějepis předplacené kurzovné  19.30
  Ty dvě, které obědvají 200 Kč VS 19.30
 14. Tarotek 100/200 Kč MS 9.30
  Tarotek 100/200 Kč MS 15.30
  Joga 160 Kč MS 18.00
  Kurz Taichi pro ženy (10lekcí) 1900 Kč MS 19.30
  Na cestě 150/160 Kč VS 19.30
 15. Kurz zpěvu pro nezpěváky 3000 Kč celý kurz  17.00
  Improvyžlace: Zpěvy páteční  100 Kč  VS  19.30
 16. Kurz zpěvu pro nezpěváky  3000 Kč celý kurz  9.00
  Okno do vaší duše 200Kč MS 19.00
 17. Kurz zpěvu pro nezpěváky  3000 Kč celý kurz  9.00
  Příšerné příběhy strýce Montaguea 100/130 Kč VS 18.00
 18. Qi Gong 130 Kč MS 9.00
  Tensegrita 150 Kč MS 17.30
  Mesiáš   120/180 Kč  VS  19.30
  Komunikace se zvířaty   19.30
 19. Zdravá záda 100 Kč MS 12.00
  Šamanský zpěv 250 Kč MS 17.30
  Hlasohrátky 200 Kč MS 19.30
  Červená královna 200 Kč VS 19.30
 20. Qi Gong 130 Kč MS 8.00
  Duhový kruh dětí 120 Kč MS 10.00
  Bubnovací hrátky pro děti 100 Kč MS 16.30
  Hudebně-improvizační meditace  

s kupou nástrojů 120 Kč MS 17.30
  BlaŽenka 180 Kč VS 19.30
  Relaxační zastavení 200 Kč MS 19.30
 21. Tarotek 100/200 Kč MS 9.30
  Tarotek 100/200 Kč MS 15.30
  Joga 160 Kč MS 18.00
  Kurz Taichi pro ženy (10lekcí) 1900 Kč MS 19.30
 22. Šamanský kruh 250 Kč MS 18.00
  Nová kultura: Stanislav Grof. 
  Kosmos a psýché.  120/150 Kč  VS  19.30
 23. Škola osobní transformace   10.00
  O vodníkovi z Čertovky pohádka 80/1000 Kč VS 15.00
  Elixír mládí 70/100 Kč VS 19.30
 24. Škola osobní transformace   10.00
  Konstelace s hudbou, jako pohlazení 600 Kč VS 10.00
  Karma z pohledu mongolské šamanky 200 Kč  MS 19.00
 25. Qi Gong 130 Kč MS 9.00
  Tvůrčí sny 200 Kč MS 17.30
  Tanec hada 200 Kč MS 19.30
 26. Zdravá záda 100 Kč MS 12.00
  Hlasohrátky 200 Kč MS 19.30
 27. Qi Gong 130 Kč MS 8.00
  Bubnovací hrátky pro děti 100 Kč MS 16.30
  Hudebně-improvizační meditace  

s kupou nástrojů 120 Kč MS 17.30
  Čajová škola: Čajomír Kung-fu ccha  

trénink (kurzovné)   19.30
  Vlny 180 Kč VS 19.30
 28. Tarotek 100/200 Kč MS 9.30
  Tarotek 100/200 Kč MS 15.30
  Joga 160 Kč MS 18.00
  Duše K – Jedlá 250 Kč VS 19.00
  Kurz Taichi pro ženy (10lekcí) 1900 Kč MS 19.30
 MS – Malý sál; VS – Velký sál	  

NÁRODNÍ DIVADLO
 1. Louskáček – Vánoční příběh  B
 2. Louskáček – Vánoční příběh 18.00 B
 4., 13., 19.Troilus a Kressida  Č
 5., 26. Jakobín  O
 6., 22. Prodaná nevěsta  O
 7. Radúz a Mahulena  Č
 8., 15. Zkrocení zlé ženy  Č
 9., 20. Naši furianti  Č
 10. Čert a Káča 11.00 O
 10. La traviata  O
 14. Nápoj lásky  O
 17., 22. Carmen  O
 18., 27. Sluha dvou pánů  Č
 23. Cyrano z Bergeracu  Č
 25. Král Lear 19.30 Č
 28. ČARODĚJŮV UČEŇ 1. premiéra  B
STÁTNÍ OPERA
 2. Ples v Opeře
 3. Otello  20.00 O
 5., 10. Nabucco  O
 6. Die Zauberflöte  O
 7. Lazebník sevillský  O
 8., 23. Aida  O
 9. Šípková Růženka 14.00, 20.00 B
 12., 13. Giselle  B
 14., 16. Rusalka  O
 15. Madama Butterfly  O
 16., 19. Labutí jezero 14.00, 20.00 B
 17. Turandot  O
 20. Sedlák kavalír, Komedianti
 21., 28. Otello  O
 24. Válka s mloky 14.00 O
 26. Rigoletto  O
 27. Trubadúr  O
STAVOVSKÉ DIVADLO
 2. ORFEUS A EURYDIKA 1. premiéra  O
 3. ORFEUS A EURYDIKA 2. premiéra  O
 4., 22. Pán z Prasečkova  Č
 5. Bláznivý den aneb Figarova svatba  Č
 6. Richard III.  Č
 7., 20., 27. Kouzelná flétna  O
 8. Don Giovanni  O
 9. Deváté srdce 15.00 Č
 10. Romeo a Julie Jihočeské divadlo České Budějovice B
 11., 28. Racek  Č
 12., 15. Revizor  Č
 13. Orfeus a Eurydika  O
 14. Mikve   Č
 16. Mozartissimo agentura BM Art 17.00
 17. SRPEN V ZEMI INDIÁNŮ obnovená premiéra Č
 19. Così fan tutte  O
 21. Petr Pan Bohemia Balet  B
 23., 24. Věc Makropulos  Č
 26. Enron   Č
NOVÁ SCÉNA
 1., 2. Cocktail 012 – The Best of 20.00 Lm
 3. Mozartovo leporelo 14.00 DoP
 5., 6. Moonshine  B
 8., 9. Kouzelný cirkus 20.00 Lm
 10. Lichožrouti (LiStOVáNí) 14.00
 10., 21. Nosorožec  Č
 14. VIDÍM NEVIDÍM  premiéra 18.00 Lm
 15., 17. Vidím nevidím 18.00 Lm
 16. Má vzdálená vlast  Č
 18., 25. Ohrožené druhy  Č
 19., 24. EDGE (Petra Tejnorová a kol.) 20.00
 20. 420PEOPLE / Berg 20.00
 22. Hovory s... 15.00
 22., 23. Casanova 20.00 Lm
 26. Má vzdálená vlast derniéra  Č
DIVADLO KOLOWRAT
 4. Nezlobíš see…? Umělecká agentura Pierot Č
 5., 21. Karla  Č
 6., 14. Cesta kolem světa… za absolutní tmy 
  Studio Damúza
 12., 27. Blackbird  Č
 25. Zítra se bude…  O
  Č činohra, B balet, O opera, K koncert,  

Lm Laterna magika, DoP Dětská opera Praha
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 
Obecní dům, Nám. Republiky 5, Praha 1 
po–pá 10–18, 222 002 336,  
pokladna@fok.cz, www.fok.cz

SMETANOVA	SÍŇ,	OBECNÍ	DŮM	
 2. ORCHESTR	NA	DOTEK	–	KONCERT	PRO	DĚTI	 11.00
	 	 SYMFONICKÝ	ORCHESTR	HL.	M.	PRAHY	FOK
	 	 JIŘÍ	ŠTRUNC	| dirigent
	 3. SYMFONICKÝ	ORCHESTR	HL.	M.	PRAHY	FOK	 16.00
	 	 JIŘÍ	ŠTRUNC | dirigent
  HANA	BROŽOVÁ | flétna
  W.	A.	MOzART: Koncert pro flétnu a orchestr G dur,  

KV 313; Symfonie č. 35 D dur „Haffnerova“, KV 385
 13., 14. KONCERT	BEz	DIRIgENTA	 19.30
	 	 SYMFONICKÝ	ORCHESTR	HL.	M.	PRAHY	FOK
	 	 LUCIE	SILKENOVÁ | soprán
  RITA	ČEPURČENKO	| housle 
 	 JAN	NYKRÝN	ML. | viola
  JAN	MACH | klarinet
  IgOR	STRAVINSKIJ: Ebony Concerto
  RICHARD	STRAUSS: Serenáda pro 13 dechových 

nástrojů Es dur, op. 7
  HEITOR	VILLA-LOBOS: Bachianas brasileiras č. 5  

pro 8 violoncell a soprán
  WOLFgANg	AMADEUS	MOzART: Sinfonia concertante 

pro housle, violu a orchestr Es dur, KV 364
	20., 21. KONCERT	K	PŘÍLEŽITOSTI	VOLBY	PREzIDENTA	

REPUBLIKY
  SYMFONICKÝ	ORCHESTR	HL.	M.	PRAHY	FOK
	 	 VOJTĚCH	SPURNÝ | dirigent
  KATEŘINA	KNĚŽÍKOVÁ | soprán
  MICHAELA	ŠRŮMOVÁ| soprán
  JANA	ŠREJMA	KAČÍRKOVÁ	| soprán
  MARTIN	SLAVÍK| tenor
  zDENĚK	PLECH | baryton
  ČESKÝ	FILHARMONICKÝ	SBOR	BRNO
  JAN	OCETEK| sbormistr
  ANTONÍN	REJCHA: Argene, regina di Granata.  

Heroická korunovační opera
Kostel	sv.	Šimona	a	Judy	 19.30
 5. TRIO	MARTINŮ
  PETR	JIŘÍKOVSKÝ | klavír
  PAVEL	ŠAFAŘÍK  | housle
  JAROSLAV	MATĚJKA | violoncello
  JOSEPH	HAYDN: Trio e moll, Hob. XV/12
  BOHUSLAV	MARTINŮ: Klavírní trio č. 2 d moll, H. 327
  ANTONÍN	DVOŘÁK: Klavírní trio g moll, op. 26
 7. TIBURTINA	ENSEMBLE,	DORŮŽKA	TRIO
	 	 BARBORA	SOJKOVÁ	 | umělecká vedoucí
  JAzzOVé	TRIO	DAVIDA	DORŮŽKY
	 	 DAVID	DORŮŽKA | kytara
  MARCEL	BÁRTA	 | saxofony
	 	 MARTIN	NOVÁK  | bicí
	 	 APOKALYPSA	–	zJEVENÍ	SV.	JANA
  Duchovní hudba středověkého rukopisu španělského 

kláštera Las Huelgas jako inspirace pro jazzovou 
improvizaci 21. století

 12.	FESTETICS	STRINg	QUARTET
	 	 JOSEPH	HAYDN: Smyčcový kvartet C dur „Ptačí“, op. 33 č. 3
  Hob. III/39; Smyčcový kvartet D dur „Skřivánčí“, Hob. III/63
  W.	A.		MOzART: Smyčcový kvartet C dur, KV 465
 26. JENNIFER	BATE | varhany /
  MAURICE	gREENE: Voluntary c moll
  JOHN	STANLEY: Voluntary a moll, op. 6 č. 8 ; Voluntary 

F dur, op. 7 č. 6 ; Voluntary g moll, op. 5 č. 9
  gEORg	FRIEDRICH	HÄNDEL: Fuga B dur, op. 6 č. 3
  WILLIAM	RUSSELL: Voluntary a moll
  JOHN	READINg:	Air for French Horns and Flute
  CHARLES	WESLEY: Koncert č. 1 g moll  

SAMUEL	WESLEY: Tři variace  D dur na „ God save the 
King“ ; Preludium, arietta a fuga

Dvořákova	Síň,	Rudolfinum 19.00
 23. POCTA RUDOLFU FIRKUŠNÉMU
  JIŘÍ	KOLLERT	| klavír / piano
  FRYDERYK	CHOPIN:	Scherzo č. 2 b moll, op. 31; 

Scherzo č. 3 cis moll, op. 39
  BEDŘICH	SMETANA:	Furiant, Hulán (výběr z cyklu České 

tance, II. řada)
  LEOŠ	JANÁČEK:	V mlhách
  BOHUSLAV	MARTINŮ:	Etudy a polky, H. 308

Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, 736 431 503, 224 216 972-3, 
kino@lucerna.cz, www.lucerna.cz

 3. Anna Karenina, GB 16.00
  Lincoln, USA 18.30
 4. Anna Karenina 14.00, 17.00
  Skyfall, GB 19.30
 5. Anna Karenina 18.00
  Lincoln 20.30
 6. Anna Karenina 17.00
  Hitchcock, USA předpremiéra 19.30
 7. Hitchcock 16.00, 18.00
  Nespoutaný Django (Django Unchained), USA 20.30
 8. Bídníci (Les Misérables), GB 13.00
  Hitchcock 16.00, 20.45
  Dny bulharského filmu. Cizinec 18.45
 9. Hitchcock 16.00, 21.00
  Dny bulharského filmu. Operace „Fraška“ 18.45
 10. Hitchcock 16.00
  W.A.Mozart. Don Giovanni
  –záznam z Metropolitní opery New York 18.30
 11.-13.Hitchcock /11.-12.též 13.30/ 16.00, 18.15
  Nespoutaný Django 20.30
 14.-20. Dny francouzského filmu
 14.-16. Nic nás nerozdělí (Lo imposible), Špa 20.45
 18., 20. Nic nás nerozdělí 20.45
 19. Ladies Movie Night. Terapie láskou 18.45
 21. Hitchcock 16.00, 18.00
  Samotáři, ČR 20.00
 22. Nic nás nerozdělí 13.30, 16.00
 22.-24. Víkend filmů nominovaných na Oscara
 25.-27. Hašišbába (Paulette), Fra /25.též 14.00/ 16.30, 18.30
  Let (Flight), USA 20.30
 28. Hašišbába 16.30
  Láska (Amour), Fra 18.15
  Terapie láskou (Silver Linings Playbook), USA 20.45
PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY.
 4. Anna Karenina 14.00
 8. Bídnici 13.00
 11., 12. Hitchcock 13.30
 15. Proti větru 14.00
 18. Něžnost 14.00
 22. Nic nás nerozdělí 13.30
 25. Hašišbába 14.00 

KULTURA BEZ KRAVATY

Na velice úspěšnou kariéru před první světo-
vou válkou navazuje v i nové republice. Věnuje 
se zejména portrétování a jeho atelierem pro-
chází celá politická, hospodářská i kulturní eli-
ta národa. V této době vrcholné konjunktury 
jeho ateliéru se mu dostává společenského 
uznání. Jeho fotografie, tehdy velmi žádané, 
jsou i dnes vysoce ceněným předmětem do-
mácích i zahraničních aukcí.

Drtikolovy akty zhotovené technikou bro-
mografie vznikaly v letech 1912–1913 (z tohoto 
období je na výstavě velká část fotografií), ale 
i v období z 20. let, kdy se k tématu ženského 
těla vrátil. Svoje umělecké fotografické vidění 
ženského těla ve stylu pozdní secese ale přetváří 
podle vlastního osobitého vidění označovaného 
dnes jako art deco. Drtikolovo dílo je z dnešního 
pohledu velmi revoluční, když si uvědomíme, 
že mnohým fotografiím je přesně sto let. 
Drtikol, jako zastánce individuálních svobod, se 
projevuje i v odhalení ženského těla. Nepracuje 
s objektem v náznacích, ale v plném projevu 
tělesnosti a erotiky, která však nevzbuzuje 
pohoršení. Zátiší aktů s draperiemi a bohatě 
řasenými malovanými dekoracemi umocněny 
jedinečnou prací se světlem se staly vzorem 
mnohým fotografům později. V uvolněných 
šedesátých letech u tehdy vytvořených aktů 
cítíme právě školu Františka Drtikola.

Výstava trvá do 21. dubna 2013, 
otevřeno středa–neděle 11–17 hodin.

František Drtikol
Bromografie
Další komorní výstava v Sudkově atelieru 
na Malé Straně na Úvoze přestavuje do-
sud málo známou část fotografické tvorby 
Františka Drtikola. Připomíná i 130. výročí 
narození tohoto klasika české fotografie. 

Bez názvu, 1925 ze sbírky Umělecko-
průmyslového musea v Praze

Mistr básnické formy 
Jaroslav Vrchlický /1853–1912/
„Za trochu lásky šel bych světa kraj/  
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý…
Za trochu lásky šel bych světa kraj/ jak ten, kdo 
zpívá u dveří a prosí“/ Než zmlknu docela 1895/

Motto, tak vystihující lidský úděl básníkův. 
Jím byl hluboce dotčen celý jeho život umě-
lecký. Neboť láska to byla, palčivá hladová 
touha po citovém naplnění, která určovala, 
vedla všechny jeho kroky.

Kníže básníků, jak byl nazýván, naro-
dil se v Lounech 17. února 1853. Záliby a 
zájmy v dětství vedou ho péčí strýce fará-
ře ke studiu teologie, kterou záhy vymění 
mladý Vrchlický za lásku k filosofii. V roce 
1875 ve 22 letech odjíždí do italského Mera-
na jako vychovatel v hraběcí rodině. Jader-
ské moře, barvitá příroda, cikády, olivové 
háje s klenoty antických památek prudce 
osloví jeho inspirace, stanou se mu doži-
votním zážitkem. Plachý a sám v cizí spo-
lečnosti oslovuje spisovatelku Sofii Podlip-
skou, sestru Karoliny Světlé dopisem, který 
otevře bohatou, vnímavou korespondenci 
plnou vřelého duchovního přátelství, které 
po návratu básníka přeroste v lásku k ženě 
o 20 let starší. Spisovatelka s porozuměním 
a rozeznáním geniálního talentu, podává 
mu pomocnou ruku, brzy i ruku své dcery 
Ludmily. Manželství uzavřené roku 1879 
jako dokonale šťastné je rozvráceno rostou-
cím dramatem, o kterém Vrchlický dlouho 

neví. Skandál nezůstane utajen společnosti 
a není bez následků. Zlomený básník sice 
svazek nepřeruší, ale je doživotně otřesen. 
Ani ohromná tvůrčí práce nepřehluší trva-
lé milostné zklamání. Životodárný pramen 
lásky vyschl. Hluboká citová krize má za ná-
sledek čím dál víc depresivní tóny umělec-
ké tvorby, uzavírajíc zraněného básníka do 
osamělé tvůrčí výlučnosti. Bolestné stíny ži-
vota dostihnou ho v Domažlicích, kde umírá 
v odloučenosti 9. září 1912 ve věku 59 let.

Postihnout obrovské dílo Vrchlického, které 
oslovilo všechny obory literární činnosti, nelze. 
Uspořádáno až v letech 1948–1963 Jaro-
slavem Seifertem, zahrnuje 80 básnických 
sbírek, 50 divadelních libret, studie, kritiky, 
knihy próz, 100 svazků překladů. Nesmír-
ná píle, lačnost po poznání cizích i těch nej- 
vzdálenějších kultur, vnímavost každého 
uměleckého vjemu a bohatá fantazie, učinily 
z něho básníka v české literatuře ojedinělého. 
Řadu let vládl a panoval české slovesnosti 
jeho duchovní majestát. A přesto mu „nalo-
mila křídla“ vlastní genialita. Za neukojitelné 
hledačství artistních básnických forem češ-
tině cizích, kde forma převyšuje obsah, byl 
kritizován, odsuzován za průbojnou smělost 
zmocňovat se hodnot vzdálených kultur. Chtěl 
připravit cestu mladé básnické generaci, aby 
se s ní nakonec nepochopen ve sváru rozešel. 
Až nová generace literátů 20. století ocení živé 
a trvalé hodnoty Vrchlického smyslovosti a ly-
ričnosti v dílech milostné poezie, kde zpívá a 
jásá panteistická oslava přírody, ženy a lásky. 
V nich se dovršuje básníkův dík za dar života, 
úděl sladký i těžký. Je to vyznání i rozloučení: 
opět ženy! „Naposled zas jdu k nim / za všech-
no odprosit / a sám dál jít mlhou a tmou…“ / 
Strom života 1909/.

Nad upřímností básníkovou nelze pochy-
bovat, přesto jakoby v jeho odtažitých my-
šlenkách vířil prach muzeálních pracoven, 
co zastavuje čtenářský zájem o Jaroslava 
Vrchlického. Snad je to i proto, co je na něm 
i dnes „knížecího“. Pro honosnost, ušlech-
tilost, vznešenou krásu básnického slova, 
která zadržuje dech, zdrženlivě tlumí vroucí 
přijetí díla.         

                  Alena Hoblová

VÍTA NEJEDLÉHO 15, 130 00 PRA HA 3
TEL./FAX: 224 221 703
info@ivysehrad.cz I www.ivysehrad.cz

VY ŠE HRAD - EX PE DI CE, Štěrboholská 44, 102 00 Pra ha 10, tel./fax: 271 961 380
dis tri bu ce@ivysehrad.cz    PŘI NÁKUPU NA www.ivysehrad.cz - SLEVA 15 %

Antonína Dvořáka Češi nedávno v historickém pohle-
du zařadili mezi deset největších osobností svého 
národa. Je nejhranějším českým skladatelem na svě-
tě. Ale jak ho viděla Evropa a Amerika v jeho době? 
A co o něm soudí současný cizí odborník? Kniha, 
jež byla v Německu vydána v krátké době dvakrát, 
přináší nejaktuálnější souhrnný pohled na Dvořákův 
život a  jeho dílo. Německý muzikolog Klaus Döge 
napsal fundovaný, čtivý a poutavý životopis české-
ho skladatele a zároveň vytvořil barvitý obraz doby 
a kulturní atmosféry druhé poloviny devatenáctého 
století. Četné citáty z dokumentů, dobové fotogra-
fie a podrobné rozbory vybraných skladeb včetně 
notových příkladů upoutají milovníka hudby i profe-
sionála. Kniha obsahuje dále rozhovory s Dvořákem 
z anglického a rakouského tisku, dosud v češtině 
nepublikované, Dvořákův významný článek o Schu-
bertovi pro americký časopis, výbor z dvacet pět let 
trvající korespondence s nakladatelem Simrockem, 
jakož i několik autorových esejů. Váz., 360 s., 498 Kč
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Divadlo Semafor o. p. s. Dejvická 27, Praha 6 www.semafor.cz, 
Předprodej, rezervace a objednávky vstupenek: 233 901 384, 
vstupenky@semafor.cz, pokladna@semafor.cz. Pokladna v prodejně 
KLOKOČÍ (Opchod Ž. Melicharové) – vedle vchodu do divadla 
po–pá 11.00–19.00, so, ne, svátky 2 hod. před představením.

 1. Levandule
 2. Hodiny jdou pozpátku 16.00
 5. Manželské štěstí aneb Hospodyně na zabití
 6. Kam se poděla Valerie?
 7. Včera večer poštou ranní
 8. Mam‘zelle Nitouche
 12. Laura a Oliver: reality show
 14. Rytíři z Blaníku a krasavice Lída premiéra
 15. Rytíři z Blaníku a krasavice Lída
 16. Levandule 16.00
 27. Hodiny jdou pozpátku
 28. Rytíři z Blaníku a krasavice Lída
HOSTÉ :

 19., 20., 25., 26. Všechnopárty
 24. Sedmero havranů

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Scéna Městských divadel pražských Vodičkova 28, Praha 1 
Pokladna 224 215 943 po–pá 11–19, so 14–19, ne hodinu  
před představením, rezervace@m-d-p.cz, fax 224 232 275,  
v síti Ticketpro a Ticketportal,www.mestskadivadlaprazska.cz

 1. Vše o mé matce + prohlídka divadla
 2. Pan Kaplan má třídu rád + prohlídka divadla 17.00
 5. Holky z kalendáře
 6. Bedřich Smetana – The Greatest Hits
 7. Pan Kaplan má třídu rád + prohlídka divadla
 8. Saturnin
 9. Shirley Valentine + prohlídka divadla 17.00
 10. Filumena Marturano
 11. Král Lear
 12. Rváč
 13. Konečně šťastná?
 14. Shirley Valentine + prohlídka divadla
 15. Úsměv Dafné pro seniory 11.00
 16. Dobře rozehraná partie 100. repríza 17.00
 17. Jitka Zelenková *
 18. Anna Karenina
 19. Anna Karenina pro školy 10.00
  Sto roků samoty
 20. Gold za všechny peníze
 21. Rváč
 22. Pan Kaplan má třídu rád + prohlídka divadla
 23. Holky z kalendáře 50. repríza
 25. Pan Kaplan má třídu rád + prohlídka divadla
 26. Saturnin
 27. Ostatní světy

 

12. César a Drana pro seniory                 11.00
 26. César a Drana pro seniory                 11.00

 1. Úsměv Dafné 2. veřejná generálka 11.00
  Úsměv Dafné 1. premiéra
 2. Úsměv Dafné 2. premiéra
 4. Řeči Divadlo bez dozoru* 19.30
 5. Hráči + prohlídka divadla
 6. Návštěvy u pana Greena
 7. Prolomit vlny
 8. Důkaz + prohlídka divadla
 9. Monty Pythonův létající kabaret zadáno pro nezadané 18.00
 10. Filumena Marturano
 12. Plný kapsy šutrů + prohlídka divadla
 13. Želary
 14. Želary
 15. Perplex
 16. Kancl 17.00
 18. Viktor K + prohlídka divadla
 19. Viktor K pro školy 10.00
  Kancl
 20. Perplex
 21. Monty Pythonův létající kabaret
 22. Oddací list + prohlídka divadla
 23. Důkaz 17.00
 25. Sebevrah
 26. Fialové Květy štěstí + prohlídka divadla
 27. Sebevrah
 28. Hráči
*tyto akce nejsou v režii MDP

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Praha 1, Celetná 17, www.divadlovceletne.cz;  
Pokladna: po--pá 10.00–19.30, so. ne 12.00–19.30.
V případě pozdějších představení do jejich začátku.
Rezervace tel. 222 326 843, 608 327 107;
rezervace@divadlovceletne.cz;  
e-mailová rezervace se stává platnou po našem potvrzení.

Kašpar
 1. To nemá chybu  Kašparův dárek 18.00
  Plešatá zpěvačka 20.30
 2. Růže pro Algernon 17.00
  Léčitel 20.00
 3. Mikulášovy patálie 17.30
  Chanson? Chanson! 21.00
 5. Zrada, Staré časy  Kašparův dárek
 6. Romeo a Julie
 7. Romeo a Julie
 8. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi  Kašparův dárek 18.00
 9. Helverova noc
  Něžná je noc 20.30
 18. Baterka Miki  veřejná generálka 10.30
  Plešatá zpěvačka
 19. Baterka Miki  premiéra
 20. Zrada, Staré časy  Kašparův dárek
 23. Detektor lži 16.00
  Baterka Miki 20.30
 26. Tetování
CD 2002

 10. Hrbáč
 13. Prokletí rodu Baskervillů
 18. Prokletí rodu Baskervillů 14.30
Veselé skoky

 14. Na hlavu!
 17. Edgar Allan Pú: Havran
 24. Chabrus line  premiéra
Masopust

 12. El Príncipe Constante
Společnost Dr. Krásy

 23. Limpopo  pohádky z Afriky 10.30
Pohádky

 3. O zvědavém slůněti  Studio dell´arte 10.30
 24. Tři malá prasátka  Buchty a loutky 10.30

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Václavské nám. 43, Praha 1, www.divadlopalace.cz,  
pokladna 224 228 814, pokladna@divadlopalace.cz,  
po–pá 10–19, so-ne, svátky 12–19, objednávky 222 210 399, 
michaela@divadlopalace.cz Vstupenky v síti TICKET ART a CK ČEDOK

 1. Caveman  host
 2. A do pyžam! 15.00
  Na fašírky mi nesiahaj Studio DVA
 3. Kutloch Studio DVA
 4. Klára a Bára
 5. Soukromý skandál Studio DVA
 7. Ženy přežijí Studio DVA
 9. Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete? 15.00
 10. Caveman  host
 13. Miláček Anna
 14. O lásce Studio DVA
 16. Prachy!!! 15.00
  Vše o mužích Studio DVA
 17. Kubula a Kuba Kubikula  pohádka 14.00
  Půldruhé hodiny zpoždění Studio DVA
 19. Caveman  host
 20. Cena za něžnost
 21. Africká královna
 22. Líbánky, aneb Láska ať jde k čertu
 23. Kutloch  Studio DVA 15.00, 19.00
 24. Ženy přežijí  Studio DVA 15.00
 25. Ženy přežijí Studio DVA
  Jo, není to jednoduché
 26. Opona nahoru!
 28. Pohleď a budeš udiven

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Malá Štupartská 1, Praha 1 – Staré Město 
Divadlo tel./fax 224 828 081, pokladna po–pá 13–19,  
224 828 082, vstupenky@divadloungelt.cz, www.divadloungelt.cz

 1. Deštivé dny
 4. Poslední romance
 5. Ledňáček
 6. Vzpomínky zůstanou
 8. Poslední romance
 9. S nebývalou ochotou... 17.00
 11. Vzpomínky zůstanou
 12. Poslední romance
 13. Vzpomínky zůstanou
 14. Vzpomínky zůstanou
 15. Poslední romance
 18. S nebývalou ochotou...
 19. Na vaše riziko!
 20. S nebývalou ochotou...
 21. Na vaše riziko!
 22. Na útěku
 23. Na útěku
 24. Největší démant světa 17.00
 25. Na vaše riziko!
 26. Deštivé dny
 27. Deštivé dny
 28. Hra o manželství

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Jungmannova 9, Praha 1,  
pokladna 10–12.30, 13–20,  
není-li večerní představení do 18,  
u dopoledních 1 hod. před začátkem, 
rezervace 296 245 311 
pokladna@kalich.cz, objednávky  
296 245 307, fax: 296 245 308,  
www.divadlokalich.cz, předprodej www.ticket-art.cz.

 1. Robin Hood O. Soukup, G. Osvaldová
 2. Robin Hood O. Soukup, G. Osvaldová 14.30, 19.00
 3. Robin Hood O. Soukup, G. Osvaldová 14.30
 4. Je úchvatná
 5. Zamilovat se …
 6. Moje hra
 7., 8. Pomáda slavný světový muzikál
 9. Pomáda slavný světový muzikál 14.30, 19.00
 10. Pomáda slavný světový muzikál 14.30
 13. Drahouškové
 14. Zločin v posázavském Pacifiku
 15. Drahouškové
 16. Na mělčině
 17. Bez předsudků
 18. Hana Zagorová koncert
 19. Don Quijote
 21., 22. Osmý světadíl muzikál s hity skupiny Elán
 23. Osmý světadíl muzikál s hity skupiny Elán 14.30, 19.00
 24. Osmý světadíl muzikál s hity skupiny Elán 14.30
 25. Baronky
 27. Splašené nůžky
 28. Hledání slov

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Tel. 732 575 666 (i zázn.), prodej hodinu před začátkem nebo  
v Redutě (po–pá 15–19). Činnost souboru je podporována hl. m. 
Prahou a Prahou 1.www.divadlominaret.cz; info@divadlominaret.cz
Reduta, P 1, Národní 20                 15.00

 3. Pohádkový minaret
 10. Kominíkovo štěstí
 17. O chaloupce z perníku
 24. Skřítci v údolí
 3. 3. O Rusalce
Studio Divadla Minaret – herecké kurzy pro děti a mládež od 8 do 
15 let se konají v pondělí a čtvrtek odpoledne v ZŠ Červený vrch 
Praha 6 - Vokovice. Bližší informace na tel. 730 141 693.  

Dlouhá třída 39, Praha 1 
pokladna po–pá 9–19, 221 778 629, www.divadlovdlouhe.cz

 1. Jak jsem se ztratil
 4. Nenápadný půvab buržoazie  host ND Brno / Reduta
 5. Tři sestry
 6. Hráči
 7. Lhář
 8. Oněgin byl Rusák  100. repríza
 9. Soudné sestry
 10. Polední úděl
 11. Macbeth
 12. Naši furianti
 15. Kabaret Kainar  Kainar
 17. Myška z bříška  100. repríza 15.00
 18. Kabaret Kainar Kainar
 20. Závisláci  premiéra
 22. Eyolfek  veřejná generálka 11.00
  Kabaret Kainar  Kainar
 23. Eyolfek  premiéra
 24. Závisláci
 25. Eyolfek
 26. Tři mušketýři
 27. Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách
 28. Tři mušketýři
 1. 3. Láska a peníze

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Ve Smečkách 26, Praha 1; pokladna 296 222 123, 
www.cinoherniklub.cz

 1. Impresário ze Smyrny
 2. Dámský krejčí 16.30, 19.30
 4. Ptákovina
 5. Pan Polštář
 6. Bůh masakru
 8. Čk uvádí: DS Karel Čapek / Děčín -  I. A. Krylov: TRUMF
 9. Ptákovina
 10. Čk uvádí: DS Kroměříž - Hadar Galron / MIKVE
 11. Dámský krejčí
 12. Osiřelý západ
 13. Maska a tvář
 15. Kukura
 16. Bůh masakru
 18. Glengarry Glen Ross
 20. Glengarry Glen Ross
 21. Léda
 22. Kukura
 23. Maska a tvář
 25. Moje strašidlo
 26. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
 27. Pan Polštář
 28. Léda

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Švandovo divadlo 
Štefánikova 57, Praha 5, info@svandovodivadlo.cz 
vstupenky: 257 318 666, 257 321 334, 257 324 219 
pokladna: po–pá 11–14, 14.30–19, so–ne: 17–19 
www.svandovodivadlo.cz

 1. Ondřej Havelka & Melody Makers koncert 20.00 VS
  Čelisti Reloaded Buchty a loutky  S
 4. Kdo je tady ředitel?  VS
  Jaromír Bbosák a Robert Záruba scénický rozhovor S
 5. Řemeslníci  VS
  Po Fredrikovi Divadlo Letí 20.00 S
 6. Frankenstein  VS
  Parchant Marilyn  S
 7. D. Fischerová: Duhové pohádky Literární kavárna 17.00
  Kabaret Kafka ND Brno – Divadlo Reduta  VS
  Byla jsem doma a čekala, až přijde déšť  S
 8. Barbarella Reloaded Buchty a loutky  S
 9. Dioptrie růžových brýlí  S
 11. Nebe nad Berlínem NOVINKA  VS
  Kvílení NOVINKA  S
 12. Kurz negativního myšlení  VS
  Just! Impro show  S
 13. Kdo je tady ředitel?  VS
 14. Eskalátor (manifest outsidera)  VS
  Zpověď masochisty  S
 15. Rozhovory s astronauty Divadlo Letí 20.00 S
 16. Parchant Marilyn  S
 18. Crash u potoka  VS
  Nakrm hada na své hrudi  S
 19. Kurz negativního myšlení  VS
  Dioptrie růžových brýlí  S
 20. Gottland  VS
  Smíchov pláče, Brooklyn spí film  S
 21. Javory koncert 20.00 VS
  Psycho reloaded  S
 22. Kdo je tady ředitel?  VS
  Moucha reloaded  S
 23. Řemeslníci  VS
 25. Just! Impro show  S
 26. Mein Kampf  VS
  Mlč, Jobe, mlč! TEĎ PŘICHÁZÍ ZÁKON  S
 27. Frankenstein  VS
  Šoa  S
 28. Nebe nad Berlínem novinka  VS
  Po Fredrikovi Divadlo Letí 20.00 S
PRO DĚTI

 2. Zlatá husa Buchty a loutky 17.00 S
 3. Tři mušketýři DDS 15.00 S
 10. Tři malá prasátka Buchty a loutky 15.00, 19.00 S
 17. Neposlušná kůzlátka Buchty a loutky 15.00, 17.00 S
 23. Perníková chaloupka Buchty a loutky 15.00, 17.00 S
ATELIÉR
 5., 12., 19. Herecká dílna 16.00
 6., 13., 20. Hlas a mluva 16.00

Legenda: S – Studio; VS – Velký sál; K – divadelní kavárna 
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Vodičkova 6, Praha 1, 222 
231 351, fax 222 232 530, 
pokladna@minor.cz,  
www.minor.cz,  
pokladna po–pá 10–13.30 
a 14.30–20, so–ne 11–18. 
Divadlo je vybaveno bezbariérovým vstupem a má indukční 
smyčku pro nedoslýchavé.

 1. Tlukot a bubnování 18.00
 2. Můj atlas světa 15.00, 18.00
 3. O pejskovi a kočičce Malá scéna 10.00
  Perníková chaloupka 15.00
 5. Moje 1. encyklopedie 9.30
  Válka profesora Klamma Malá scéna 18.00
 6. Moje 1. encyklopedie 9.30
 7. Zlatovláska 9.30
  Bruncvík a lev Malá scéna 18.00
  DOPISY vernisáž výstavy M. Staňkové / Ponorka foyer 18.00
 8. Zlatovláska 18.00
 9. A cirkus bude!? 15.00, 18.00
 10. O Malence Malá scéna 10.00
  A cirkus bude!? 15.00
  Listování  scénické čtení host/ Malá scéna 17.00, 20.00
 12. A cirkus bude!? 9.30
 13. Klapzubova jedenáctka 9.30
 14. Klapzubova jedenáctka 18.00
 15. Ryba Malá scéna 9.30
  Klapzubova jedenáctka 18.0
 16. Broučci 15.00
 17. Ryba Malá scéna 10.00
  Bubny v Minoru 15.00
 19. Ryba Malá scéna 9.30
  Bubny v Minoru 9.30
 20. Kocourkov 9.30
 21. Kocourkov 9.30
  Z knihy džunglí Malá scéna 18.00
 22. Kocourkov derniéra 18.00
 23. Kabaret tlukot a bubnování 15.00
 24. Psina Malá scéna 10.00
  Můj atlas světa 15.00
 25. Psina Malá scéna 9.30
 26. Můj atlas světa 9.30
 27. Hon na Jednorožce 9.30
 28. Hon na Jednorožce 9.30
  O pejskovi a kočičce Malá scéna 18.00

Anenské náměstí 5, Praha 1, pokladna po–pá 14–20,  
so, ne 2 hodiny před představením. Vstupenky 222 868 868,  
fax: 222 868 870, pokladna@nazabradli.cz, www.nazabradli.cz.

 1. Vernisáž výstavy Café bar 16.00
  Život Galileiho
 2. Domov můj
 3. Ředitel prásknul do bot host
 4. Komplic
 5. Pískoviště EK
  Duende, půda
 6. Osamělá srdce
 7. Asanace
 8. Zázrak v černém domě
 9. 120 dnů svobody EK
  Duende, půda
 10. Nad kávou EK
 11. Cantos
 12. Tarttuffe Games Beseda
 13. Život Galileiho
 14. Česká válka derniéra
 15. Ambrózie
 16. Performativní lekce EK
 17. Malenka EK 15.00
 18. Život Galileiho
 19. Denně (Poníci slabosti)
 20. Asanace
 21. Komplic
 22. Osamělá srdce
 23. Platonov je darebák!
 24. Nepřizpůsobiví?
 25. Daleká cesta domů EK
 26. Ubu se baví
 27. Jak šli Hovňousek a Kladivopád světem EK
EK – Eliadova knihovna

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO METRO
Národní 25, Praha 1; pokladna po–so 16–20 
221 085 201, 221 085 276, fax 221 085 287 
divadlometro@divadlometro.cz; www.divadlometro.cz
Činohra

 5. Láska na tři 19.00
 9. Drahé tety a já 15.00
 20. Poslední šance 19.00
 26. Dostanu tě na jahody 19.00
Hostující představení:

 4. Turné čtyř můstků 19.00
 17. Turné čtyř můstků 19.00
 25. Dívčí válka 19.00
 27. Monology vagíny 19.00
Černé divadlo

 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14.,
 15., 16., 19., 21., 22., 23., 28.  Život je fajn 20.00

Praha 1, Opletalova 5/7 /pasáž ČTK/, metro A, C Muzeum; A, B Můstek 
www.divadlorb.cz; informace a hromadné objednávky  
tel./fax: 224 229 441, 731 456 623, obchodni@divadlorb.cz, 
pokladna 224 229 445, po-pá 11–19, so-ne 13 –19.

 2. Sodoma Gomora 15.00
 6. Tančírna
 12. Klec bláznů
 13. Vyhazovači
 16. A pak už tam nezbyl ani jeden  

(aneb Deset malých černoušků) 15.00
 22. Barmanky
 23. Tančírna 15.00
 25. Vyhazovači

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Divad lo  Na  R e jd iš t i
Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1, tel. 222 324 516, e-mail: 
veronika.pospisilova@prgcons.cz, www.divadlokonzervatore.cz 
Vstupné 100/50 (studenti) Kč. Vstupenky možno zakoupit  
v Divadle Na Rejdišti 1 h před začátkem představení.

 4. Roztomilý člověk
 6. Lov na kachny
 18. Malované na skle
 20. Loučení se svobodou

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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

Výstavní program 

Kamil Lhoták – Na kole, na motorce, ve vzduchu 
trvá do 3. února

THE BEST OF SLOVAK STAMPS ENGRAVING
7. 2. – 21. 4. 2013

Poštovní příležitostná přepážka: 7. 2./9.00 – 15.00 
 K výstavě je vydána 1 příležitostná poštovní dopisnice

Koncert duchovní hudby
v kostele Panny Marie pod Řetězem, P 1, Lázeňská ulice

dne 19. února 2013 v 17.00; vstup volny
2. koncert cyklu

Varhanní nešpory maltézských rytířů
Salmi e concerti

(Nešporní hudba 17. a 18. stol. skladatelů A. Mazak, G. A. Rigati, 
Adam Michna z Otradovic a další).

Účinkuje: Capella Regia: M. Malá – barokní housle, O. Šmíd – tenor, 
J. Nosek – bas, R. Hugo – varhany.

Pořádá Suverénní řád maltézských rytířů a Společnost pro 
duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1

Jungmannova 1, 110 00 Praha
Pokladna: po-pá 12.00–19.30,
o víkendech v hrací den dvě hodiny 
před představením. tel.: 224 222 734,
www.divadlokomedie.eu

 3. Naše třida
 4. Kebab
 5. Murlin Murlo
 7. Udoli včel
 11. Testosteron
 14. Oidipus rex
 15. Divadlo Gočar  host
 16. Rozkvetly sekery
 17. Testosteron
 19. Murlin Murlo
 24. Testosteron
 25. Naše třida
 27. Divadlo Gočar  host
 28. Kebab

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Národní 20, Praha 1 
www.rockcafe.cz 
224 933 947, více o programu  
a předprodejích na www.rockcafe.cz.

Divadlo
 3. Divadelní soubor Tábor: Švédský stůl /  

David Drábek  20.00  *(100 Kč)
 4. Komediomat 19.30  **(150 Kč)
 6. Esencia Flamenca IV. „GIPSY“    19.00 *****(210 Kč)
 11. Lolitky na cestě  19.30  ***(155 Kč)
 12. Tygr v tísni a Rock Café: Deníky  

1959-1974, Bláznova kronika  19.30  ***(155 Kč)
 13. Divadlo Puls: Ulity 20.00  ***(155 Kč)
 18. TotO divadlo Praha: Srdcerváč 19.30  (105 Kč)
 19. Divadlo Puls: Na rohu světa 19.30  ***(155 Kč)
 20 Simona Babčáková & Ester Kočičková:  

Dámská hnízda 20.00 **** (200 Kč)
 24. DOPPLER … příběh o revoltě  

a pádu (z kola) ... premiéra 20.00  ***(155 Kč)
 25. DOPPLER … příběh o revoltě  

a pádu (z kola) ...  20.00  ***(155 Kč)
 26. Umělecká skupina UMSKUP:  

Divadlo, vole! premiéra  20.00  *****(100 Kč)
(*80 Kč /**100 Kč/ /***105/****150/*****70 Kč sleva pro 
studenty a seniory) / předprodej v Rock Café za uvedené ceny, 

po, st, pá 15.00-19.00)
Kino:

 10. Vražda na objednávku USA 
 17. Vražda na objednávku USA 
 23. Vražda na objednávku USA

 Začátky ve 20.00, vstupné dobrovolné
Galerie: 1. 2. – 28. 2. Petra Saláková 
            KRÁLOVSTVÍ (komiks) 

Na realizaci projektu „Rock Café – multikulturní výchovné“ v roce 
2013 poskytlo hl. město Praha účelovou dotaci ve výši 7,2 mil. Kč.

Rezervace vstupenek 
257 320 421 

pokladna@napradle.cz 
www.napradle.cz 

Besední 3, Praha 1

 1. Obec překladatelů 19.30
 8. CLASS in ACTION 19.00
 13. Na Větrné hůrce 19.00
 14. Veršování pod Petřínem 19.30
 18. Obchodník s deštěm 15.00
 19. Obchodník s deštěm 15.00, 19.00
 20. Plaváček 10.00
 27. Sbohem, Marianne 19.30
 28. Studentská Thálie 15.00 

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ 
VÁS ZVE
Rezervace vstupenek 224 232 429 
pokladna@jindrisskavez.cz 
www.jindrisskavez.cz
Pořady
(Konají se v 10. patře, není-li uvedeno jinak)
 6. Znovuzrození Jindřišské věže 17.00
Procházka historií Jindřišské věže s ing. Janem Stěničkou. 
Vstupné 90 Kč.
 18. Autorské čtení 19.00
Autorské čtení povídek .autorů z Totem.cz, Pismak.cz, Literra.cz a 
dalších v podkroví Jindřišské věže a pokračování besedy z listopadu 
20425 o Indonésii s cestovatelkami, Lenka Hábltovou a Renatou 
Molovou. Tvůrci povídek z řad veřejnosti (rozsah 1-2 strany A4) 
budou vítáni! Vstupné 50 Kč.
Divadlo
 7. Slečna Julie 19.30
A. Strindberg, je často uváděný jako představitel temného patriar-
chálního 19. století a zapřisáhlý nepřítel žen. Ať už je to jakkoliv, jeho 
psychologicky laděna dramata předurčují vývoj moderního divadla 
na mnoho a mnoho let dopředu. Jednou z jeho nejhranějších her 
je Slečna Julie. Drama o vášni a cti je stále živé a přitahuje svým 
emočním nábojem diváky již několika generací. Vstupné 150/ 90 Kč.
Výstavy
  MUZEUM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ 4. p
Stálá expozice – projděte se po mapě Prahy a zjistěte vše  
o nejznámějších 120 pražských věží – interaktivní výstava
  POCTA JINDŘIŠSKÉ VĚŽI 6. p
Nově otevřená expozice s kompletním výkladem o Jindřišské 
věži – o historii, přestavbě, kulturního dění. Interaktivní výstava.

Ve č e r y  u  k a p u c í n ů
v Praze na Hradčanech; Loretánské nám. 6a 

www.veceryukapucinu.cz
29. benefice ve středu 6.února od 19.30

„Masopust Juž Nastal
vystoupí Michael Pospíšil a jeho hosté.
Přispět můžete na Komunitu Sant‘ Egidio,  

která se mimo jiné zaměřuje na pomoc lidem bez domova  
(http://www.santegidio.cz/).

Předprodej vstupenek: 222 984 272 (po-pá 9.00-19.00),  
on-line objednávky: www.divadlopohadek.cz  
a v sítích Ticket Portal a Ticket Pro.

 DIVADLO METRO, Národní třída 25, Praha 1
 2. Velryba Lízinka 11.00
 10. Škola kouzel Pavla Kožíška 15.00
 17. Popelka 15.00
 23. Zimní příhody včelích medvídků 11.00
 24. Pat a Mat jedou na dovolenou 11.00
 24. Pat a Mat jedou na dovolenou 15.00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, Mariánské náměstí 1, Praha 1

 3. Karneval s Dádou 15.00

Klimentská 16, Praha 1, 222 310 737, 720 331 160  
info@studiocitadela.cz, www.studiocitadela.cz. Kulturní místo 
pro všechny kolemjdoucí. Studio s otevřeným chráněným 
programem tvůrčích dílen pro širokou skupinu kulturní veřejnosti 
a postižených spoluobčanů. CAFÉ-GALERIE je otevřena  
po-pá 12-22. WI-FI FREE. Těšíme se na Vás!

Bohnická divadelní společnost:
 2. Kabaret Artaud fragmenty v rámci přehlídky Budilovy 

divadelní školy Klub Mlejn www.budil.cz. 18.00
Studio Citadela
 8. Šípková Růženka  klasická pohádka trošku jinak 18.00
  Hrají obyčejné děti ze Žižkova a obyčejná principálka 

Olinka, členka BDS.
Studio Citadela – Divadlo pro děti:
 3. Medvídku vrať se domů  Divadlo Ančí a Fančí 15.00
  Staré purkrabství na Vyšehradě, V pevnosti 159/5b, P 2
 6. „Tancem letem světem aneb taneční zeměpis“, 

Rozmarýn 9.00
  KC Zahrada, Malenická 1784, P 11
 10. Sněhová královna, Žlutý kopec 14.30
  Strašnické divadlo - ul. Solidarity 1986/53, P 10
 24. Princezna na hrášku  Divadlo Ančí a Fančí 14.30
  Strašnické divadlo - ul. Solidarity 1986/53, P 10
Výstavy:
  Černobílá fantazie Alfréd Šťastný, akryl na různém 

materiálu (plátno, dřevo a sádrokarton)
Pravidelné programy:
„Ateliér paličkování a tradičních řemesel“ po 18.00-21.00
info: katka@baribal.cz, 777 604 505, www.baribal.cz
„Arteterapie I“ – uzavřená skupina út 17.00-22.00
„Arteterapie II“ – otevřená skupina st 17.30-22.00
info tel.: 732 335 130
„Bohnická divadelní spol.“ čt 16.00-18.00
info tel.: 720 331 160
„Taneční ateliér“ út, st, čt (děti a dospělí)
klasický indický tanec kathak info: 606 952 175, www.kathak.wz.cz
„Volný ateliér“ pá 15.00-19.00
velmi jemná nabídka kreslení ve ztišujícím pátečním 
odpoledni; info tel.: 605 877 625.
Za podporu děkujeme:  Hl. městu Praha, Městské části Praha 1, 

Státnímu fondu  kultury ČR.

Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1
Předprodej v pokladně MKP, 222 113 425, 222 113 377,
rezervace on-line www.mlp.cz, pokladna po-pá 14.00-20.00, 
představení se konají ve velkém sále.

FILMOVÉ PROJEKCE
FILMOVÝ KLUB MKP  – velký sál, české titulky

 5. Anna Karenina USA, 80 Kč 16.00, 19.00
 12. Bídníci USA, 80 Kč 16.00, 19.00
 19. Láska Fr, Něm, Rak, 70 Kč  16.00
  Sedm psychopatů USA, 70 Kč  19,00
 26. Atlas mraků USA-Něm, 80 Kč 16.00,19.00
PROJEKCE A DIALOGY – Filmové projekce FAMU. Po promítání beseda 
s tvůrci či kritiky filmu, moderuje Mgr. V. Hendrich. velký sál         19.00

 18. Historie hříchu  Pol, české tit., 50 Kč, studenti FAMU zdarma
 25. Dva nula ČR, 60 Kč, studenti FAMU zdarma
 3D PROJEKCE – velký sál.   
  Ke projekci je třeba zakoupit v pokladně 3D brýle (25 Kč).
 16. Pí a jeho život  USA české titulky, od 12 let, 150 Kč 17.00
 23. Frankenweenie: Domácí mazlíček USA,  

český dabing, 130 Kč 16.00
 HUDBA A FILM – velký sál, české titulky, 70 Kč, 19.00
 13. The Doors - When You´re Strange USA
 20. 2. George Harrison: Living in the Material World USA
 PROJEKT 100
 6. Sunset Boulevard USA české titulky, 70 Kč, velký sál 19.00
 11. KANADSKÝ VEČER VĚNOVANÝ JOSEFU ŠKVORECKÉMU 

(ve spol. s Velvyslanectvím Kanady) Přednáší Mgr. P. Onufer. 
Škvorecký a film, možnosti  filmových adaptací jeho děl. 

  Přednáší P. Coufalová. zdarma, malý sál 17.30
  Flirt se slečnou Stříbrnou velký sál, 60 Kč 19.00
 27. SPIRITUALITA A FILM 
  (ve pol. s Akademickou farností Praha) Uvádí P. ThLic. Ing.  
  P. Vacík, SJ a Mgr. L. Jirsa, Ph.D. 70 Kč, velký sál 19.00
  Mistr USA, české titulky
HUDBA

 18. LED ZEPPELIN Hudební poslechový pořad J. Černého. 
60 Kč, malý sál 19.00

Dejvická 38, Praha 6,
Pokladna po 13–18, út–pá 9–14 a 15-18, so–ne 13–17 (hrajeme-li pro 
dospělé pokladna otevřena do 19.00), objednávky od 20 kusů: tel./fax:  
224 316 784, obchodni@spejbl-hurvinek.cz, www.spejbl-hurvinek.cz
Hrajeme pro děti:

 10. Hurvínkova cesta do Tramtárie 14.00, 16.30
 14. Hurvínkova nebesíčka  premíéra 17.30
 19., 20., 21., 22., 27., 28. Hurvínkova nebesíčka 10.00
 16., 17., 23., 24. Hurvínkova nebesíčka 14.00, 16.30
 26. Hurvínkova nebesíčka 10.00, 16.30
Hrajeme pro dospělé:

 11. To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem německy 19.00
 20. Dějiny kontra Spejbl 19.00
 27. To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem 19.00

Praha 1, Rytířská 31, tel. 221 967 287
info@divadlovrytirske.cz, www.divadlovrytirske.cz
pokladna a rezervace vstupenek na tel. 224 186 114 nebo
pokladna@divadlovrytirske.cz, pokladna otevřena po-pá 12.00-17.00., 
vstupenky je možno zakoupit také v prodejní
síti společnosti Ticket Art na www.ticketart.cz

 5. DASHA a Pajky Pajk Quartet 19.00
 21. Frankie & Johnny 19.00

Karolíny Světlé 18,  
Praha 1 – Dům PORTUS;  
Pokladna po–pá 8.00–15.30  
a 1 h před představením,  
222 333 512 a 555, rezervace  
v pokladně nebo www.zivot90.cz  
nebo dana.pekova@zivot90.cz

 7. Benefice – Josef Zíma 16.00
 11. Legendy opery – František Drs 16.00
 12. České kořeny ve Švýcarsku 16.00
 15. Igor Šebo – recitál 19.00
 18. Módní přehlídka 14.30
 19. Tóny / šprýmy / rýmy 19.00
 20. Manželské štěstí aneb… 16.00
 21. Benefice – Ivanka Devátá 16.00
 25. Pojď se mnou do chambre séparée … 16.00
 26. Past 15.00
 27. Manžel pro Opalu 16.00
 28. Hodný pan doktor 16.00

Národní třída 28, Praha 1 
221 105 225 
pokladna denně od 16 
www.evald.cz

 1. Holly Motors se slevou pro seniory 15.00
 4. Paralelní světy se slevou pro seniory 15.00
 1.-6. Hon 17.00
 1.-6. Lovci mafie 19.00
 1.-6. Pieta 21.00
 7.-13. Přehlídka filmů NORDFEST  
 9.-10. Hon 17.00
 14. Lincoln se slevou pro seniory 15.00
 15. Mistr se slevou pro seniory 15.00
 16.-17. Hon se slevou pro seniory 15.00
 18. Carmen se slevou pro seniory 15.00
 19.-20. Carmen 15.00
 14.-20. Nespoutaný Django  18.00
 14.-20. Láska 21.00
 21. Paříž-Manhattan se slevou pro seniory 15.00
 22. Hon 15.00
 25. Hašišbába se slevou pro seniory 15.00
 21.-24. Láska všemi deseti  17.00
 25.-27. Hašišbába 17.00
 21.-28. Hitchcock 19.00
 21.-27. Hitchcock 21.00
 28. Z prezidentské kuchyně se slevou pro seniory 15.00
 28. Jiný kraj, jiný mrav 17.00
 28. Terapie láskou 21.00



Neunavujte se řízením auta a nechte se pohodlně dovézt až pod sjezdovku od nás! 
Po celou zimní sezónu odjíždějí pravidelné linky autobusů z Prahy do skiareálů Herlíkovice, 
Šachty – Vysoké nad Jizerou a Kamenec – Jablonec nad Jizerou.

Stačí jen zavolat na infolinku 737 222 456 a rezervovat si místo.
Co je důležité, nemusíte nic platit předem! Pohodlný autobus vás zaveze přímo pod sjez-
dovku. Z Prahy vyjíždí naše skibusy z Černého Mostu ze zastávky v Chlumecké ul. – přímo 
u vstupu do stanice metra Černý Most (www.snowhill.cz/skibusy/mapa)

PRAHA ČERNÝ MOST – HERLÍKOVICE

Denní lyžování: pondělí – neděle odjezd 6.35 příjezd zpět 18.05

Večerní lyžování: středa a sobota odjezd 16.10 příjezd zpět 23.05

Víkendová dopolední linka: sobota a neděle  odjezd 8.00 příjezd zpět 18.05

PRAHA ČERNÝ MOST – ŠACHTY / KAMENEC

Víkendová linka:  pouze sobota  odjezd 6.00 příjezd zpět 17.50

Bližší informace o jízdních řádech skibusů a aktuálních podmínkách v našich skiareálech
najdete na www.snowhill.cz nebo na infolince +420 737 222 456.
Držitelé ISIC karty jedou do Herlíkovic za 560,– Kč.
Těšíme se na vaši návštěvu, tak neváhejte, zavolejte a přijeďte si zalyžovat!                –PR–
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PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Originální	pohybové	divadlo	VESELÉ	SKOKY
14. 2. pá  19.30   NA HLAVu !
17. 2. ne  19.30   EDgAR ALLAN Pú: HAVRAN
24. 2. ne  19.30   CHAbRuS LINE – 1. premiéra
  3. 3. ne  19.30   CHAbRuS LINE – 2. premiéra

CHAbRuS LINE – PREMIéRA 
Parafráze na motivy známého muzikálu, který si v Čechách ještě 
nikdo netroufl uvést. 
Veselé skoky se rozhodly nazkoušet novou taneční grotesku, ve 
které – po svém – vzdávají hold největším světovým muzikálům. 
Opravdovost velkých amerických citů, světovost české třetí ligy 
a ironizující humor Veselých skoků.
Muzikály všech zemí, těšte se! Veselé skoky popáté.

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

Na	LYŽE	z	PRAHY	
SKIBUSEM!

www.jistab.cz

EMISESTKtel./fax: 220 970 080
tel./fax: 220 971 504

Po–Pá  6.15 – 18.00
So  8.00 – 12.00

MOTOCYKLY, OSOBNÍ
A NÁKLADNÍ AUTA,

AUTOBUSY, TRAKTORY
IDV – dovozy, přestavby

registr vozidel Praha-západ

PNEUSERVIS 
A ČERPACÍ STANICE

Horoměřice, PRAHA-ZÁPAD, Suchdolská 682

BEZ OBJEDNÁNÍ

NOVĚ 
OTEVŘENO

Zimní měsíce více než jiné svádějí k tomu, abychom sáhli hlou-
běji do knihovny a objevili tam znovu knihy již dávno přečtené. 
Tak se stalo i s titulem, který vyšel již v roce 2000. Strhující pří-
běh známé britské autorky je zasazen do starověkého Řecka 
5. stol. před Kristem, do období válek mezi dvěma mocnými 
městskými státy s rozdílným politickým systémem: vojensky 
ovládanou Spartou a demokratickými Athénami. Příběh dvou 
athénských mladíků z dobrých rodin. Alexiás i Lýsis jsou od 
dětských let vedeni jak v rodině tak na palaistře, tedy ve škole, 
v duchu svobody a statečnosti, zodpovědnosti ke svému městu 
(státu) a hrdosti na ně. Na svobodné, krásné a bohaté Athény, 
v nichž kvete umění, jako potřebná disciplina se pěstuje filoso-
fie, a jejichž stateční a hrdí mužové svoji zdatnost od mladých 
let získávají čestným sportovním zápolením všeho druhu. 

Potkáváme tu Sókrata, jehož debaty s mladíky formují jejich 
pozdější osobnost. Přihlížíme divadelním představením Aristo-
fana. Hrdinou je vojevůdce Alkibiadés. Olivový věnec vítězného běžce získává i Alexiás. Své 
město pak reprezentuje na hrách v Isthmii, z nichž vítězové postupují až do slavné Olympie, 
kde sportovnímu zápolení přihlížejí snad i samotní bohové z Olympu. Vztah Alexia a Lýsida 
je, tak jako vztahy většiny řeckých mladíků toho času, než založí rodiny, milostný. Jejich přá-
telství a láska jsou však poznenáhlu prověřovány, zocelovány a prohlubovány situací, do níž 
se dostává město. Zemědělské usedlosti v okolí Athén jsou pustošeny spartskými nájezdy, 
je třeba je bránit. Sledujeme nešťastně se vyvíjející politickou situaci, v níž Athény ztrácejí 
svoje ostrovní državy a spojence, ztrácejí celé loďstvo, v němž slouží i oba hrdinové. Válka 
zuří i na pevnině, do Athén přichází hlad. Osobní čest by mohla jít stranou pro kousek jídla. 
Ale u mnohých ne tak. Athény jsou poraženy a porobeny Spartou a jejími tyrany. Demokra-
cie se hroutí. Na své si přicházejí udavači a převlékači kabátů. Plní se vězení, nová vláda 
hýří rozsudky smrti. (Neměly by nám být tyto situace povědomé?) A jsou i ti, kdo stále věří 
v ideály: Lýsis s Alexiem odcházejí do exilu, kde se formuje odboj z řad uprchlíků... 

Není třeba líčit děj až do konce. Už takto je zřejmé, jak často se dějiny opakují. Z uchva-
cující četby můžeme donekonečna čerpat v několika rovinách: Estetické, když pochopíme, 
jak vztah k umění a kráse dokáže ovlivnit kvalitu života. Etické, když budeme hledat smysl 
Sókratovych slov a debat mezi jeho žáky, a povšimneme si, jak se obojí projevuje v jejich 
skutcích. A nakonec v rovině lidské, humánní, té, která cítí nejen s muži, kteří bojují do po-
slední kapky krve za svobodu Athén, ale i s athénskými otroky. A s ženami, které neměly 
o moc větší práva. Nebo s novorozenci, jejichž osud často závisel na jediném slově otce. 
Román končí a my máme pocit, že se po jeho přečtení můžeme stát lepšími... Ten pocit za 
několik nedospalých nocí stojí. 

Vydala Euromedia

 NA HRADĚ …  � Sochař a malíř Karel Malich je před-
stavitelem české výtvarné scény 2. polovi-
ny 20. st. Jeho práce od počátku 60. let do 
současnosti vystavuje Jízdárna. � 80. na-
rozeniny oslaví náš přední grafik Vladimír 
Suchánek výstavou v Císařské konírně. 
Zastoupeny jsou především barevné lito-
grafie, poprvé ve větším rozsahu bude pre-
zentována tvorba z 60. let. � Týden otevře-
ných dveří (od 22. 2.) v empírovém skleníku 
v Královské zahradě přivolává jaro. Desítky 
okrasných rostlin připravených na vegeta-
ci doplní unikátní kolekce svícnů z Hradu 
i z Lán. Renovované historické prostory 
z 1. pol. 19. st. budou přístupné poprvé a 
možná naposledy. � Přednášky k Příběhu 
PH mají zajímavá témata: Osobní lékaři Ru-
dolfa II. a Dvorská rytířská kultura. � Výstav-
ní cyklus v Obrazárně představí v průběhu 
roku díla zakoupená prostřednictvím Masa-
rykova národního fondu. � Ve Španělském 
sále vystoupí přední osobnosti moderního 
jazzu M. Vitouš (kontrabas), J. Garbarek 
(saxofony), T. Gurtu (bicí).

 … I V PODHRADÍ  � Doprovodné programy k Muchově 
Slovanské epopeji ve Veletržním paláci 
mají společné téma: Jan Hus. Připraveno 
je promítání filmu O. Vávry a přednáška. � 
PNP získal od sdružení Inter-Kontakt-Grafik 
soubor autorských knih, které se účastnily 
celostátní soutěže Grafika roku. � Nová bu-
dova NM nabízí přednášku na téma Za peg-
matity centrálního Madagaskaru. Pravidelná 
mineralogická beseda se uskuteční 3. 2. 
v 10 h. � Lapidárium a Památník F. Palac-
kého a F. L. Riegra jsou zavřeny do konce 
března.

 ŘADA KONCERT� ů SOČRu  
 V RuDOLFINu  
 V únoru dochází k některým změnám. 
V prvním abonentním koncertu uvede diri-
gent Marko Ivanovič Symfonii č. 4 „Came-
rata“ Miloslava Kabeláče, Beethovenovu 
4. symfonii B dur a Mozartův klavírní koncert 
č. 12 A dur se sólistkou Shiran Wang. � Le-
tošní Novoroční koncert ČVUT řídí Tomáš 
Brauner, který svěřil sólový part v Čajkov-
ského Koncertu D dur houslistce M. Bačo-
vé. Dále je na programu Franckův Prokletý 
lovec a Dvořákova 7. symfonie d moll. � 
Stejná Dvořákova symfonie zazní i pod tak-
tovkou španělského dirigenta José M. Ro-
dilly. V Šostakovičově koncertu č. 1 Es dur 
se představí německý violoncellista Wolf-
gang E. Schmidt. Pozoruhodnou součástí 
programu je Oko, symfonická fantazie na 
texty Starého a Nového zákona skladatel-
ky Olgy Ježkové, v níž kontratenorový part 
přednese Jiří Kukal. � Šéfdirigent Ondrej 
Lenárd zařadil do programu skladby Wag-
nera, Čajkovského, Fauré a Mahlera. Spo-
luúčinkuje V. Hajnová, soprán.

 S HLAVOu V ZÁKLONu  � Jupiter (Býk) hlídá první polovinu 
noci, Saturn (Váhy) druhou. � Měsíc bude 
v novu 10. 2., v úplňku 25. 2. K Zemi bude 
nejblíže 7. 2., nejdále 19. 2. Večer 18. 2. 
vytvoří spolu s Jupiterem hezkou podíva-
nou poblíž Aldebaranu a Plejád. � Slunce 
vstoupí 18. 2. do Ryb. Maximum sluneční 
činnosti přináší velký počet skvrn a s nimi 
související erupce, které mohou narušit 
magnetické pole Země.

 NÁRODNÍ gALERIE  � 217. výročí svého založení oslaví vstu-
pem zdarma 2. 2. a 3. 2. do všech expo-
zic mimo Salmovský palác, kde je vstupné 
běžné. � Expozice a výstavy jsou otevřeny 
denně mimo pondělí od 10 do 18 h, mož-
nost posledního vstupu je v 17.30 h. Výsta-
va Františka Kupky v Salmovském paláci je 
otevřena každou středu a sobotu do 20 h. 
� Na leden hlásí vydání obrazové publika-
ce Kniha o díle Františka Kupky nejen pro 
děti. � Na červenec připravuje týdenní 
workshop ve Velkých Losinách na téma au-
torského papíru, objektu a knihy.

 NOVINKY V ASTRONOMII  � Letos bychom se snad konečně moh-
li dočkat pouhým okem pozorovatelných 
komet z naší polokoule. V březnu by to 
měla být PanSTARRS, ke konci roku ISON. 
Nadějná by mohla být nedávno objevená 
Lemmon (u nás v květnu). Vývoj jasnosti 
komet se však nikdy nedá s určitostí před-
povědět. � Začal 8. ročník celosvětové 
pozorovací kampaně GLOBE AT NIGHT, 
mapující světelné znečištění. Vloni bylo za-
znamenáno 16 850 pozorování z 92 zemí 
včetně ČR. Základem účasti je vyhledání 
nápadných souhvězdí Oriona či Lva, která 
na noční obloze snadno objeví i laik. Poky-
ny, tiskové materiály a vyhledávací mapky 
na www.hvezdarna.cz/globeatnight. � Opět 
se jeden z mnoha „konců světa“ nekonal. 
Konala se ale soutěž ČAS o nejlepší vtip 
psaný a kreslený. Hlasování se zúčastnilo 
283 lidí. Výsledky najdete na www.astro.cz/
rady/2012/soutez.

 VÝSTAVY  � Bohatství proměn v Galerii Moderna 
představuje umělce českého původu Ota-
kara Kubína (Othon Coubine 1883–1969). 
Na 70 obrazů, kreseb a grafických listů po-
chází z 20. až 40. let. � Veletržní palác při-
pravuje výstavy z tvorby Š. Šimlové a H. De-
martiniho. � V Památníku Vítkov probíhá 
instalace Žižkov ve vzpomínkách. � ČMH 
vzpomíná 200. výročí narození německého 
skladatele R. Wagnera.       Stáňa Wildová

Už pár let jsme zvyklí, že kdykoliv jdeme 
po Újezdě, můžeme se stavit v Czech Pho-
to Gallery a většinou neprohloupíme. Malá 
příjemná galerie na strategickém místě na 
Malé Straně vždy nabízí výstavu zajímavých 
fotografií – v posledním roce zaujaly třeba 
aktuální válečné fotografie Gorana Toma-
ševiče nebo úchvatné pohledy na krajinné 
scenerie Stanislava Pokorného. Vstup do 
galerie je navíc zdarma, takže se zde může-
te stavit opravdu kdykoliv, každé odpoled-
ne kromě pondělí.

V únoru máte další příležitost zhlédnout 
už čtvrtý ročník výstavy fotografií ze soutěže 
Nikon Kalendář 2013. Jde o výběr nejlep-
ších prací jak profesionálních, tak amatér-
ských fotografů, kteří svá díla do soutěže 
zaslali. Celkem to bylo úctyhodných 1423 
fotografií, ze kterých vybírala odborná po-
rota v čele s profesorem Miroslavem Vojtě-
chovským, vysokoškolským pedagogem, 
publicistou, kurátorem a fotografem skla. 
Padesát nejlepších fotografií je umístěno 
na výstavě a dvanáct z nich se navíc stalo 
součástí prestižního kalendáře Nikon, který 
je neprodejný a vyrábí se v limitované sérii 
111 kusů. Ty nejlepší fotografie, nejen že  
lahodí oku návštěvníka výstavy, ale navíc 
i pomohou dobré věci: hosté přítomní na 
slavnostním vyhlášení se zúčastní dražby, 
jejíž výtěžek bude věnován nadačnímu  
fondu Veselý senior. Loni to bylo přes tři sta 
tisíc. 

I letošní soutěž měla své téma – jmenuje 
se Nestárnoucí okamžiky. Pod ním si může-
me představit takřka cokoli, stejně jako to 
udělali i soutěžící, a zároveň nechává pro-
stor také individuálnímu vidění světa. Jak 

si s tématem poradili a jakými způsoby ho 
ztvárnili – to už se nechte překvapit sami. 
My vás jen navnadíme, že těšit se můžete 
na úchvatné přírodní úkazy, nezapomenu-
telné životní chvíle i sportovní výkony, hry 
barev i střízlivé černobílé snímky. Nebo tře-
ba na fotografii Michaela Kudely, zobrazují-
cí hejno ptáků v západu slunce. Povedlo se 
mu zachytit „ohrané“ téma mnoha fotografů 
úplně jiným způsobem – takovým, že nás 
ani nenapadne, že jde o západ slunce, ale 
spíše vnímáme celkovou atmosféru, barvy, 
volnost a jednoduchost s jakou je obraz za-
chycen. Nebo si nestárnoucí okamžik před-
stavujete spíše jako pohled na architekto-
nicky dokonalé barokní schodiště, stejně 
jako fotograf Ladislav Renner? 
Svého favorita si můžete vybrat   
až do 24. února. KH

Až do konce března se můžete v do Ná-
rodního technického muzea přijít pokochat 
výběrem toho nejlepšího z českého desig-
nu za poslední rok. Prostory muzea se to-
tiž opět stávají dějištěm přehlídky soutěže 
Czech Grand Design, představující nejlepší 
designové výtvory minulého roku v kate-
goriích designér, módní designér, designér 
šperku, grafický designér a fotograf. 

V prvním kole soutěže bylo nominováno 
celkem 206 projektů. V kole druhém, které 
se konalo 17. ledna, vybrala odborná po-
rota, složená z kurátorů, teoretiků a našich 
i zahraničních publicistů, tři finalisty z kaž-
dého oboru. Tyto i všechny ostatní projekty 
si můžete prohlédnout v zajímavě řešené in-

stalaci studia Hippos Design Ondřeje Tobo-
ly a Radima Babáka, kteří jsou sami držitelé 
titulu Designér roku 2010. Výstavní plochu 
pojali jako nakloněný oválný velodrom, do 
kterého můžete vstoupit, a díky nakloněné 
rovině výstavní plochy vám neuniknou i ty 
nejmenší detaily vystavených předmětů. 
Uvidíte nejen krásné dekorativní předměty, 
užité umění, nábytek, chytře řešené plaká-
ty, ale také zcela „obyčejné“ věci, do kte-
rých se design nevyhnutelně promítá – jako 
třeba dětská autosedačka. Na své si samo-
zřejmě přijdou i milovníci módy a módního 
návrhářství, kteří se opět přesvědčí, že krá-
sa je především v jednoduchosti. 

Příjemným bonusem je i fakt, že ceny mů-
žete ovlivnit i vy sami – každý návštěvník do-
stane formulář a z celého výběru nominuje 
tři designéry na cenu veřejnosti. Prvních 
pět pak postoupí do dalšího kola hlasování, 
tentokrát už také internetového. Absolutní 
vítězové budou známi až v polovině března, 
takže pokud chcete znát rovnou výsledky, 
můžete se na výstavu vypravit až tehdy. 

Jinak každý den kromě pondělí od 9 do 
17:30 (o víkendu od 10 do 18 hodin).

 KH

Mary	Renault:	Do	poslední	kapky

Czech	Grand	Design	2013

Nestárnoucí	okamžiky	v	Czech	Photo	Gallery

Ladislav Renner: Santiniho elegance


