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Zahajovací koncert v úter˘ 7. 9. opût na Staromûstském námûstí

PraÏsk˘ Symfonick˘ orchestr FOK vstupuje do 70. sezony
Zkratku F.O.K. – film – opera – koncert dal do vínku novému orchestru jeho zakladatel
Rudolf Pekárek v r. 1934. Dlouholet˘m ‰éfdirigentem orchestru byl Václav Smetáãek (po
30 let), kter˘ jej dobudoval do podoby velkého symfonického tûlesa a zaslouÏil se o vysokou umûleckou úroveÀ a prestiÏ. Druhou v˘raznou osobností pro rozvoj orchestru je
dirigent Jiﬁí Bûlohlávek, kter˘ s FOK v Obecním domû uvede dva koncerty 8. a 9. 9. 2004.
V souãasné dobû FOK hraje pod taktovkou
charismatického ‰éfdirigenta a hudebního ﬁeditele Serge Bauda, Francouze, milujícího
ãeskou hudbu, kter˘ téÏ velmi oceÀuje ãeské
posluchaãe. Dle jeho vlastních slov nezaÏil

takové souznûní ve Francii ani v USA, kde
pﬁed angaÏmá v Praze pÛsobil. Hlavním dirigentem je jiÏ druhou sezonu Petr Altrichter,
dal‰ími hostujícími dirigenty pak takové osobnosti jako Libor Pe‰ek a Kazuhiko Komatsu.

Zahajovací koncert v roce 2003
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VáÏení ãtenáﬁi,
dostává se vám do ruky dal‰í ãíslo ListÛ Prahy 1. Objevíte v nûm na první pohled (a posléze
i na druh˘) nûkteré zmûny. Tím prvním, ãeho si v‰imnete, je jin˘ papír, na kterém jsou Listy vyti‰tûny. Jde o klasick˘ novinov˘ papír. MoÏná se to nûkomu nemusí zdát hezké, ale vedou nás
k tomu dÛvody jednak ekonomické, jednak se domníváme, Ïe není nutné pouÏívat sice lep‰í,
ale drah˘ papír na tiskovinu s omezenou Ïivotností. Zato v‰ak, pozor, poprvé dnes vycházíme
alespoÀ ãásteãnû v barvû!
Druhá zmûna se t˘ká obsahu. Po tﬁináct let slouÏily Listy Prahy 1 jako mediální nosiã zpráv
a informací Obvodního úﬁadu Mûstské ãásti Prahy 1. OdráÏely se v nich názory starosty, radních i zastupitelstva. Vzájemná spolupráce nás jako vydavatele s OÚ P1 byla bezkonfliktní,
pﬁíjemná a myslíme si, Ïe i pro ãtenáﬁe pﬁínosná. Od záﬁí t. r. se v‰ak radní a zastupitelstvo Mâ
Prahy 1 rozhodlo pro zmûnu, spolupráci ukonãilo a navázalo ji s jin˘m vydavatelem, kter˘ bude prezentovat názory radnice v mûsíãníku Praha 1.
Listy Prahy 1, které si za 13 let existence vybudovaly dobrou povûst a tradici, v‰ak samozﬁejmû vycházejí dál. Chceme nadále poskytovat na‰im ãtenáﬁÛm informace, na které jsou zvyklí,
které si Ïádají a které jim pomáhají orientovat se v dûní na území Prahy 1.
âtenáﬁi tak budou dostávat do sv˘ch schránek hned tﬁi periodika, která se váÏou k na‰emu
obvodu. Nechceme v Ïádném pﬁípadû informaãnû dublovat novû vzniklé periodikum Praha 1
ãi mu konkurovat. TotéÏ se t˘ká na‰eho vztahu k mûsíãníku PraÏan. Mûsíãník Praha 1 bude
pﬁedev‰ím pﬁiná‰et ve‰keré informace z radnice, PraÏan pak nabízí pohled na dûní na radnici
„z druhé strany“. Na‰e, nyní zcela nezávislé Listy Prahy 1 chtûjí mapovat pﬁedev‰ím kulturní
a spoleãensk˘ Ïivot v Praze 1. âtenáﬁ tak prostﬁednictvím v‰ech tûchto médií bude moci získat ‰iroké spektrum potﬁebn˘ch informací.
Listy Prahy 1 se pﬁíklonem ke kultuﬁe a spoleãensk˘m tématÛm mohou vrátit k oblíben˘m rubrikám, které byly pﬁed ãasem vyﬁazeny. Najdete v nich opût pﬁíbûh, programy divadel, kﬁíÏovku, soutûÏ atd. Toto v‰e musí z ekonomick˘ch dÛvodÛ samozﬁejmû provázet inzerce, která je
v‰ak zároveÀ pro obãany Prahy 1 dobr˘m zdrojem praktick˘ch informací o firmách a jejich
sluÏbách v obvodû. Doufáme, Ïe skladba a úroveÀ ãlánkÛ i inzerce v novû se orientujících Listech Prahy 1 bude pﬁínosná jak pro ãtenáﬁe, tak pro inzerenty. Tû‰íme se proto na va‰e ãtenáﬁské ohlasy i na inzertní spolupráci se v‰emi stávajícími i nov˘mi obchodními partnery.
za Nakladatelství Jalna Jiﬁí Sládeãek

Karel Ha‰ler na Ovocném trhu
OÏivení památky na vzácného a odváÏného ãlovûka, muzikanta tûlem i du‰í a pﬁedev‰ím milovníka Prahy a jejích krás, pﬁipravilo obãanské sdruÏení Písniãkáﬁ. Pozapomenutou osobnost
Karla Ha‰lera uctí ve spolupráci s âesk˘m rozhlasem a Folklorním sdruÏením pﬁedev‰ím ãlenové kapely ·LAPETO, kteﬁí jako ãlenové Písniãkáﬁe nejen „ha‰lerky“ s chutí jiÏ mnoho let interpretují. Spolu s dal‰ími nad‰enci ze sdruÏení jiÏ v‰ak také dlouhou dobu propagují postavení dÛstojné (i kdyÏ tﬁeba veselé) sochy Karlu Ha‰lerovi. Praha mu totiÏ zÛstává, pﬁesto Ïe ji
navÏdy zvûãnil ve sv˘ch nesmrteln˘ch popûvcích, stále dluÏná. To chtûjí v‰ichni zainteresovaní zmûnit, a proto podnikají ﬁadu nejrÛznûj‰ích aktivit, které by mûly vyústit ve shromáÏdûní
dostateãn˘ch prostﬁedkÛ na tento pomník. Veﬁejná sbírka bude proto probíhat i ve zmínûnou
sobotu 4. 9. na Ovocném trhu, kde je pﬁichystán celodenní hudební program nazvan˘
HA·LER ZÁ¤Í zpestﬁen˘ navíc soutûÏemi, divadelními v˘stupy atd.
Kromû kapely ·LAPETO vystoupí napﬁíklad i Sestry Havelkovy, soubor
divadla Jana Hru‰ínského, ‰ansoniérka Jana Richterová a mnoho dal‰ích umûlcÛ.
K blíÏícímu se 125. v˘roãí narození Karla Ha‰lera se váÏe i uvedení cyklu rozhlasov˘ch poﬁadÛ vûnovan˘ch této osobnosti. Bûhem záﬁí to bude
na âRO 2, stanice Praha, napﬁíklad ãetba na pokraãování ze známé knihy Rudolfa Deyla „Písniãkáﬁ Karel Ha‰ler“ pod názvem Hezká vzpomínka. Poﬁad probûhne ve dnech 20. – 24. 9. mezi 22.15 – 22.45 hodinou.
V ﬁíjnu je pak pﬁichystán Fonogram Gabriela Gössela, v nûmÏ zazní
unikátní Ha‰lerovy nahrávky z pÛvodních gramodesek His Masters
Voice. Prahu si nalaìte 12. 10. a 19. 10. mezi 21.04 a 21.30.
-maf-

K jubileu na‰eho pﬁedního symfonického tûlesa se váÏe hned nûkolik v˘znamn˘ch událostí. 70. v˘roãí existence orchestru bylo pﬁíleÏitostí k natoãení nev‰ednû emotivního
krátkého filmu – nekomentované obrazové
koláÏe sestavené z fotografick˘ch a filmov˘ch záznamÛ, kter˘ bude uÏíván k propagaci FOK a bude promítnut téÏ tûsnû pﬁed zahajovacím koncertem.
Zahajovací koncert sezony probûhne – jak
se jiÏ od roku 2001 stalo tradicí – na Staromûstském námûstí pod otevﬁen˘m nebem
(úter˘ 7. 9. od 20 hodin) pod taktovkou Jiﬁího
Bûlohlávka. Tato novodobá tradice praÏsk˘ch symfonikÛ se setkává s mimoﬁádn˘m
ohlasem ze strany posluchaãÛ, kteﬁí na koncertech v minul˘ch letech zaplnili prostor témûﬁ celého námûstí. 700 míst k sezení je urãeno pro zvané hosty a vítûze soutûÏí
o lístky, které probíhají od 20. 8. na v‰ech
stanicích âRO, Radia Classic a také na
stránkách The Prague Post. Dal‰í prostor aÏ
do zaplnûní plochy ozvuãeného námûstí je
volnû pﬁístupn˘ nej‰ir‰í veﬁejnosti. Koncertním programem je sloÏen hold ãesk˘m skladatelÛm. Zazní skladby Pohádka Josefa Suka (doplnûná o koláÏ nádhern˘ch fotografií
z Národního parku âeské ·v˘carsko) a Sinfonietta Leo‰e Janáãka.
Dopoledne je moÏné nav‰tívit od 11 hodin
tamtéÏ generální zkou‰ku, které se také jiÏ
tradiãnû na pozvání orchestru úãastní handicapované dûti z celé republiky. Podûkování
za moÏnost uspoﬁádat opût tento koncert
patﬁí spoleãnosti APPIAN GROUP, která je
jiÏ tﬁetím rokem generálním reklamním part-

nerem Symfonického orchestru hl. m. Prahy
FOK a jejíÏ konkrétní a vstﬁícn˘ pﬁístup pﬁiná‰í moÏnost spoleãnû rozvíjet umûlecké zázemí FOK a pﬁiná‰et tak posluchaãÛm kvalitní
a hodnotné hudební sdûlení.
Slavnostní koncert k jubilejní 70. sezonû
PraÏského symfonického orchestru FOK pak
probûhne 12. 10. ve Smetanovû síni Obecního domu v Praze. Budou zde interpretovány
skladby, které reprezentují pÛvodní zámûr
ãinnosti orchestru, orientovaného v dobû
svého vzniku na nahrávání pro Film, úãinkování v Opeﬁe a Koncertování.
Program koncertní sezony FOK 2004 – 2005
je opût velmi pestr˘ a vybrat si z nûj mÛÏe
kaÏd˘ milovník váÏné hudby. Zahrnuje sedm
cyklÛ od svûtové klavírní tvorby pﬁes hudbu
komorní, starou i populární aÏ po barokní
operu a oratoria. Dále varhanní recitály a cyklus vûnovan˘ spojení hudby, obrazÛ a poezie v pﬁednesu pﬁedních hercÛ. JiÏ ponûkolikáté do‰lo k vynikajícímu ztvárnûní ti‰tûného
programu s vyuÏitím grafik pﬁedního ãeského v˘tvarníka Petra Síse, ãímÏ byla broÏurka
pov˘‰ena na v˘tvarné dílo. I takováto zdánlivá drobnost pﬁispívá k celkovému obrazu,
kter˘ si posluchaãi o svém oblíbeném orchestru vytváﬁejí.
Pﬁipomenutí 70. sezony orchestru je zaﬁazeno i do projektu âeská hudba 2004, kter˘ letos upozorÀuje na v˘znamná v˘roãí ãeského
hudebního Ïivota. Orchestru nezb˘vá neÏ
pogratulovat a pﬁát mnoho dal‰ích let tvÛrãí
práce v oboru, jenÏ nás tolik obohacuje a tak
dobﬁe reprezentuje ve svûtû.
Martina Fialková

Foto: Milan LeÏák st.

Restaurování souso‰í sv. Václava pokraãuje
V‰e nejlep‰í k svátku 28. záﬁí budeme moci sv. Václavovi popﬁát asi jen pﬁes le‰ení, které jej obklopilo jiÏ pﬁed nûkolika t˘dny. Pﬁesto se ale na místû zvaném „pod ocasem“ stále scházejí PraÏané i turisté a se zájmem okukují, co se dûje za poloprÛhlednou plachtou. Tam odborní pracovníci prozatím zkoumají, jak to s patronem ãeské zemû doopravdy vypadá. To, Ïe pﬁi prvních prohlídkách
útrob Václavova konû v nich bylo nalezeno zapomenuté náﬁadí dﬁívûj‰ích restaurátorÛ, jiÏ tiskem probûhlo. KaÏd˘ v‰ak nemusí vûdût, Ïe do 70. let 19. století zdobil dﬁívûj‰í KoÀsk˘ trh jin˘ sv. Václav na koni z dílny barokního sochaﬁe J. J. Bendla. A právû kvÛli této so‰e na popud Karla Havlíãka Borovského do‰lo k pﬁejmenování prostoru na Václavské námûstí.
Slavn˘ MyslbekÛv pomník dosáhl nejprve jako návrh mezinárodního vûhlasu na v˘stavách ve Vídni a v Mnichovû. Na nûm je v‰ak
Václav vzhlíÏející vzhÛru ke korouhvi. Koneãná podoba upraveného návrhu, která
vze‰la z pozdûj‰í soutûÏe, pﬁisoudila národnímu patronovi spí‰ hledût vpﬁed ãi shlíÏet na
svÛj lid. A shlíÏí tak uÏ pﬁes 90 let. Îádn˘ pomník, i kdyÏ jeho úkolem je upomínat na vûky, v‰ak neodolá zubu ãasu. Proto Galerie
hlavního mûsta Prahy, která má nad nejv˘znamnûj‰ími praÏsk˘mi plastikami odborn˘
dohled, pﬁistoupila k zásadnímu rozhodnutí.
Po takﬁka tﬁech desetiletích dochází k celkové obnovû sochaﬁské v˘zdoby i architektury
tohoto monumentálního díla. Práce jsou rozvrÏeny do dvou let. V první etapû, která právû probíhá, bude provedena celková dokumentace a základní zji‰tûní stavu souso‰í
vãetnû prohlídky vnitﬁku montáÏními otvory
pomocí mikrokamery a vyhodnocení statiky.
Na základû rozborÛ napﬁ. korozních produktÛ bude navrÏen postup vlastního restaurování, které probûhne pod dohledem odborníkÛ z Národního památkového ústavu za
vedení zku‰en˘ch restaurátorÛ Reného ·efra a Andreje ·umbery.
Pomník sv. Václava vytvoﬁil v˘znamn˘ ãesk˘
sochaﬁ Josef Václav Myslbek ve spolupráci
s architektem Aloisem Dryákem a ornamentální dekory dodal dal‰í sochaﬁ Celda Klouãek. K realizaci pomníku do‰lo v letech 1912
– 13, kdy byla osazena ústﬁední socha sv.
Václava na koni a figury tﬁí ãesk˘ch svûtcÛ,
sv. Prokopa, AneÏky a Ludmily; poslední sv.
Vojtûch jej doplnil aÏ roku 1924.
Na modelech jednotliv˘ch figur pracoval
Myslbek ﬁadu let, údajnû jiÏ od roku 1888.

ve vlastní plastické formû, která plnû vystihla
dobové cítûní i spoleãenské potﬁeby.
JiÏ v krátké dobû po osazení pﬁivedly historické události pomník do centra v‰eho dÛleÏitého dûní a souso‰í je dodnes v˘znamn˘m
kulturnûhistorick˘m památníkem a pﬁipomínkou rÛzn˘ch ãinÛ a dûjÛ, které skoro aÏ zastírají v˘tvarné kvality díla.
Myslbek dlouho propracovával jednotlivé figury a nemen‰í péãi vûnoval i studiu kníÏecího oﬁe. Do ateliéru mu byl pﬁivádûn z karlínsk˘ch kasáren hﬁebec Ardo, kter˘ se stal
modelem hrdého konû, a nyní, po mnoha letech díky svému jménu pomohl najít sponzora pro restaurátorské práce, kter˘m se stala
spoleãnost East Trading Company s.r.o., zastupující na ãeském trhu v˘robky právû se
znaãkou Ardo.
PhDr. Petra Hoftichová,
vedoucí úseku restaurování a veﬁejné
plastiky Galerie hlavního mûsta Prahy

PLACENÁ INZERCE
SoubûÏnû rozpracovával i celkovou koncepci pomníku: jezdecká socha kníÏete se stala
monumentálním bodem novû pojatého veﬁejného prostoru na pozadí dal‰í v˘znamné národní stavby Muzea.
V˘znam pomníku, jehoÏ star‰í skromnûj‰í
verze J. J. Bendla je dodnes zachována (originál v Lapidáriu Národního muzea, kopie
v parku na Vy‰ehradû), podtrhl Myslbek reprezentativní kompozicí vrcholící figurou rytíﬁského ochránce národa. Ta nezapírá autorovu inspiraci napﬁ. renesanãními sochami,
v˘tvarnû je v‰ak jednoznaãnû zpracována

STUDENTI A RODIâE, POZOR!

První praÏsk˘ bazar knih a uãebnic – víkend 11. – 12. 9.
Bezesporu uÏiteãnou akci se rozhodlo uspoﬁádat pro v‰echny, kdo levnû shánûjí ãi chtûjí prodat knihy a uãebnice, nakladatelství Ivo Îelezn˘. V tûchto dnech, kdy mnoh˘m rodinám s Ïáky a studenty hrozí znaãné v˘daje za ‰kolní pomÛcky i uãebnice, bude o bazar jistû znaãn˘ zájem. Kromû knihkupcÛ a nakladatelÛ, kteﬁí do bazaru nabídnou za velmi sníÏené ceny své
zboÏí, se akce mohou zúãastnit i jednotlivci.
Bazar se koná ve dnech 11. a 12. 9. 2004 od 10 do 19 hodin, v jednání je je‰tû moÏnost pátku 10. 9.
Místo konání: Vy‰‰í odborná a Stﬁední prÛmyslová ‰kola elektrotechnická Franti‰ka KﬁiÏíka,
Praha 1, Na Pﬁíkopû 16.
-maf-

a odûvÛ z kÛÏí, koÏe‰in
za staré ceny
Karoliny Svûtlé10, Praha1
tel. 224 222 957

Vyãi‰tûno tent˘Ï den!
Ochrana proti molÛm v cenû ãi‰tûní

âi‰tûní rizikov˘ch materiálÛ!
Pﬁijímáme i platební karty
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Kam v záﬁí na procházku? V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS
Kontakt pro dal‰í informace: PraÏská informaãní sluÏba, tel.: 221 714 152,
221 714 151
4. so. Národní památník na Vítkovû. Celková prohlídka. Poﬁádáno ve spolupráci
s Národním muzeem. Sraz ve 14.00 pod sochou J. ÎiÏky. Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
Pamûtní desky a pomníky v praÏsk˘ch
ulicích (pokraãování). Sraz ve 14.00 na
nám. F. Kafky (za staromûstsk˘m kostelem
sv. Mikulá‰e). Vstup 50 Kã (PhDr. Jiﬁina
Chrastilová).
5. ne. Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû
kasemat. Sraz ve 14.00 pﬁed kostelem sv.
Petra a Pavla. Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
Stejná prohlídka se koná i 12. 9.,19. 9. a 26. 9.
Kostel sv. Jiljí v Husovû ulici. Sraz v 15.00
pﬁed objektem. Vstup 50 Kã (Drahomiﬁ Budinská).
Bﬁevnovsk˘ klá‰ter. Celková prohlídka.
Sraz v 15.00 pﬁed objektem (Markétská 1,
Praha 6). Vstup 50 Kã + vstupné do objektu
50/30 Kã (PhDr. Jiﬁina Chrastilová).
6. po. Kontroverzní sochy v Praze v minulosti a souãasnosti. II. ãást – sochy na Starém Mûstû. Sraz v 16.00 pﬁed Právnickou fakultou UK na nám. Curieov˘ch. Vstup 50 Kã
(Mgr. Jaroslava Náprstková).
7. út. Renesanãní paláce na Hradãanském
námûstí. Sraz v 16.00 u Mariánského sloupu na Hradãanském nám. Vstup 50 Kã (Milada Racková).
8. stﬁ. Vy‰ehradsk˘ hﬁbitov. Vycházka zamûﬁená na v˘znamné postavy ãeské kultury,
které jsou na zdej‰ím hﬁbitovû pohﬁbeny.
Sraz v 16.00 pﬁed kostelem sv. Petra a Pavla. Vstup 50 Kã (PhDr. Dana Malá).
9. ãt. ·pitály a nemocnice ve staré Praze.
Sraz v 16.00 pﬁed kostelem sv. Ignáce na
Karlovû nám. Vstup 50 Kã (PhDr. Dana Malá).

■ ■ ■

11. so. Vlast. v˘let - Za kanon˘rem JabÛrkem. Stachelberg, Trutnov, Josefov, Chlum,
Nová Amerika. Cena vãetnû vstupenky
s ukázkou westernového jeÏdûní 590 Kã
(PhDr. Eva Havlovcová).
Národní divadlo. Celková prohlídka. Sraz
kaÏdou pÛlhodinu od 8.30 do 11.00 pﬁed
vchodem. Objednané skupiny mají pﬁednost
(objednáváme skupiny nad 15 osob). POZOR – poãet úãastníkÛ ve skupinách je
max. 50 osob. Prosíme, aby tento poÏadavek správy ND byl respektován. Vstup
50 Kã (prÛvodci PIS). Stejná prohlídka se koná i 18. a 26. 9.
Vy jste s námi je‰tû nebyli v Máslovicích?
To musíte napravit! Zveme Vás na pﬁedvádûcí den do Muzea másla, bude se stloukat
a ochutnávat. Sraz na koneãné autobusu ã.
374, kter˘ jede v 10.25 od stan. metra C „Kobylisy“. Návrat pﬁívozem a vlakem. Vstup 50
Kã + vstupné do muzea (Eva Sokolová).
Palácové malostranské zahrady. (Ledeburská, Pálffyovská, Kolowratská a Malá
Fürstenberská). Sraz ve 14.00 pﬁed Ledebursk˘m palácem na Vald‰tejnském nám. ã.
3. Vstup 50 Kã + vstupné do zahrad 69/39
Kã (Emílie Pike‰ová).
12. ne. Vlast. v˘let - Za sochaﬁskou rodinou
JelínkÛ do Pojizeﬁí. Mladá Boleslav, Kosmonosy, Bakov nad Jizerou, âesk˘ Dub. Cena
440 Kã (JUDr. Stanislav Antonín Marchal).
Areál zámku ve Ctûnicích. Poﬁádáno u pﬁíleÏitosti DnÛ svûtového kulturního dûdictví
UNESCO. Sraz pﬁed vstupem do areálu
zámku po pﬁíjezdu aut. MHD ã. 280, kter˘
odjíÏdí ze stan. metra B „âeskomoravská“
v 9.23. V˘stup na stan. aut. ve Ctûnicích.
SníÏené vstupné 10 Kã + 10 Kã do zámku
(Mgr. Jaroslava Náprstková).
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce
a kostel sv. Ignáce – dvû v˘znamné církevní stavby na Karlovû nám. Sraz ve
14.30 pﬁed vstupem do kostela sv. Jana Nepomuckého na Skalce z Karlova nám. (vedle
Faustova domu). Vstup 50 Kã (PhDr. Jiﬁina
Chrastilová).

P R O VA · E Z D R AV Í
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VáÏení ãtenáﬁi,

protoÏe zdraví je to nejcennûj‰í, co bychom v‰ichni chtûli mít, ale obãas na to bohuÏel
zapomínáme, rozhodli jsme se i v Listech Prahy 1 opût pravidelnû pﬁiná‰et pﬁíspûvky
s tematikou zdravotní prevence a zdraví vÛbec. Doufáme, Ïe v této rubrice najdou mnozí z vás inspiraci, jak se sv˘mi zdravotními problémy naloÏit, nebo je‰tû lépe, jak se jim
vyhnout. K jejímu ãtení si mÛÏete uvaﬁit tﬁeba nûjak˘ voÀav˘ bylinkov˘ ãaj a zamyslet
se nad tím, co byste pro svou fyzickou i du‰evní pohodu mohli je‰tû udûlat.

Sycené perlivé vody
nemusí b˘t bez zdravotních rizik
Oxid uhliãit˘ a voda jsou hlavní koneãné produkty látkové v˘mûny v lidském organismu. Nápoje obsahující oxid uhliãit˘ proto mohou ovlivÀovat funkci mnoha orgánÛ.
Oxid uhliãit˘ zpÛsobuje napﬁíklad silnûj‰í prokrvení sliznice v dutinû ústní a Ïaludku,
dochází také ke zv˘‰ení vyluãování Ïaludeãních ‰Èáv ãi ke zv˘‰ení Ïaludeãní pohyblivosti. Ta mÛÏe vyvolávat napnutí Ïaludku nebo nadmutí tlustého stﬁeva a tímto zpÛsoben˘ tlak na bránici se projeví plností v nadbﬁi‰ku, svírav˘m pocitem na hrudi, poruchou srdeãního rytmu, dechovou nedostateãností i pocitem strachu. MÛÏe také
docházet ke zrychlenému d˘chání a dráÏdûní centrálního nervového systému. Zv˘‰en˘
obsah oxidu uhliãitého v krvi ovlivÀuje nepﬁíznivû krevní tlak a tep. Oxid uhliãit˘ má také moãopudn˘ úãinek a vede ke zv˘‰enému vyluãování vody a minerálních látek. Perlivá voda by proto nemûla b˘t pouÏívána zejména v tûchto pﬁípadech:
U kojencÛ – uvolnûné bublinky mohou vyvolat zvracení a následné vdechnutí zvratkÛ
a zadu‰ení.
U kardiakÛ – oxid uhliãit˘ v Ïaludku zvedá
bránici a tlaãí na oblast dutiny hrudní. Po vstﬁebání zvy‰uje krevní tlak a srdeãní frekvenci.
U diabetikÛ, kteﬁí trpí nahromadûním látek
kyselé povahy v organismu (oxid uhliãit˘
okyseluje vnitﬁní prostﬁedí lidského tûla).
U nemocn˘ch se zánûtem Ïaludku nebo
vﬁedovou chorobou Ïaludku (CO2 dráÏdí
sliznici).
U nemocn˘ch s poruchami trávení a sklo-

nem k nad˘mání nebo po nûkter˘ch operacích trávicího ústrojí.
Pravidelná kaÏdodenní konzumace umûle
sycen˘ch perliv˘ch a minerálních vod, kde
oxid uhliãit˘ slouÏí k prodlouÏení jejich trvanlivosti a chuÈové sná‰enlivosti, není zﬁejmû
úplnû vhodná ani pro zdravé spotﬁebitele.
Proto je pijme v pﬁimûﬁeném mnoÏství, stﬁídavû s ostatními nápoji. Obyãejná pitná ãi
stolní voda zÛstává základem pitného reÏimu kaÏdého z nás.
- msAutor pﬁíspûvku je ãlenem PraÏského
sdruÏení lékárníkÛ

Poradna pro potíÏe s pamûtí
Centrum dohody jiÏ dva roky provozuje bezplatnou Poradnu pro potíÏe s pamûtí (Alzheimerova choroba), a to na ãtyﬁech místech v Praze: Poliklinika Budûjovická v Krãi, poliklinika Táborská v Nuslích, poliklinika Ukrajinská ve Vr‰ovicích a poliklinika v Dejvicích na Vítûzném námûstí.
V této poradnû si mÛÏe veﬁejnost zadarmo vyzkou‰et svou pamûÈovou orientaci, popovídat si s mediky a lékaﬁem, popﬁ. urãit diagnózu a léãení. O poradnu je zájem a mnoha lidem jiÏ pﬁinesla jistotu, moÏnost komunikace o pamûÈov˘ch a sociálních problémech a nûkter˘m pomáhá i v jejich nemoci. Poradnu nav‰tûvují lidé z celé Prahy i okolí a mÛÏe
pomoci i ãtenáﬁÛm ListÛ Prahy 1.
Termíny, v nichÏ mÛÏete jednotlivé poboãky poradny nav‰tívit:
stﬁeda: Poliklinika Ukrajinská
8:00 – 12:00
Poliklinika Dejvice
13:00 – 17:30
Ve dnech: 8.9./6.10./3.11./ 1.12./12.1./9.2./9.3/6.4./4.5/1.6./29.6.
stﬁeda: Poliklinika Budûjovická 8:00 – 12:00
Poliklinika Táborská
13:00 – 17:30
Ve dnech: 22.9/20.10./ 24.11./15.12/ 26.1./23.2./23.3./20.4./18.5./15.6.
BliÏ‰í informace rádi poskytneme na tel. 602 826 243.
Hana Zemánková
Centrum dohody

ÎALUZIE, ROLETY
SÍTù PROTI HMYZU

!! vykupujeme staré Ïaluzie na protiúãet !!

13. po. SchebkÛv palác a dílo Ignáce Ullmanna. Prohlídka vybran˘ch prostor. Sraz
v 16.00 pﬁed Schebkov˘m palácem (Politick˘ch vûzÀÛ 7). Vstup 50 Kã (PhDr. Jiﬁina
Chrastilová).

+ vstupné do ‰toly 60/30 Kã (ing. Bohumil
Kocourek).
Pojìte s námi do Bubenãe. Sraz ve 14.00
na Vítûzném námûstí („KulaÈák“) pﬁed restaurací KFC. Vstup 50 Kã (Hedvika âenková).

14. út. Co vyprávûjí sochy na Karlovû
mostû? Sraz v 16.00 u pomníku Karla IV. na
KﬁíÏovnickém nám. Vstup 50 Kã (PhDr. Eva
Havlovcová).

20. po. Muzeum Antonína Dvoﬁáka – historie objektu a v˘klad o Ïivotû slavného
skladatele. Sraz v 16.00 pﬁed objektem (Ke
Karlovu 20, Praha 2). Vstup 50 Kã + vstupné
do muzea 40/20 Kã (odborn˘ pracovník muzea PhDr. Anna Va‰íãková).

15. stﬁ. Dejvické usedlosti - pokraãování.
Sraz v 16.00 na stan. aut. ã. 131 „Santinka“
(jede od sokolovny u stan. metra A „Hradãanská“). Vstup 50 Kã (ing. Bohumil Kocourek).
16. ãt. Zahrady PraÏského hradu. (Královská, Rajská, Na Valech). Sraz v 16.00 u Královského letohrádku (spojení tram. ã. 22, 23
stanice „Královsk˘ letohrádek“). Vstup 50 Kã
(BoÏena ·vejnohová).
18. so. Vlast. v˘let - Do Pelhﬁimova nejen
za rekordy a kuriozitami. Îirovnice, Îeliv,
Pelhﬁimov. Cena 440 Kã (Stanislava Nachmilnerová).
Stavovské divadlo. Celková prohlídka.
Sraz v 10.00 a 11.00 pﬁed vchodem. Vstup
50 Kã (prÛvodci PIS).
·kvorecká obora. Sraz na stan. „Sídli‰tû
RohoÏník“ po pﬁíjezdu aut. ã. 109, kter˘ jede
od metra B „Palmovka“ ve 13.25 nebo aut. ã.
250, kter˘ jede od metra B „âern˘ Most“ ve
13.56. Vstup 50 Kã (BoÏena ·vejnohová).
Kolowratsk˘ palác. Sraz ve 14.00 pﬁed
vchodem (Ovocn˘ trh 4, Praha 1). Vstup 50
Kã (prÛvodce PIS).
19. ne. Vlast. v˘let - Od Vltavy k LuÏnici.
Hluboká nad Vltavou, T˘n nad Vltavou, Temelín, Kolodûje nad LuÏnicí. Cena 500 Kã
(Marie Abrahámová).
Chrustenická ‰tola. Sraz na Ïel. stan. „Lodûnice“ po pﬁíjezdu vlaku, kter˘ odjíÏdí z Prahy Smíchova v 8.56 hod. (doporuãujeme
vhodnou obuv a teplé obleãení). Vstup 50 Kã

SLOVO MAJÍ âTENÁ¤I
Na tomto místû bychom rádi od dal‰ích
ãísel dali prostor vám, kteﬁí se budete
chtít vyjádﬁit k na‰im ãlánkÛm, k problémÛm i radostem Ïivota obãanÛ Prahy 1
nebo i obecnû na‰eho hlavního mûsta.
Rádi také usly‰íme a pﬁeãteme si va‰e
názory na obsah ListÛ Prahy 1 v jejich
nové podobû, uvítáme i námûty na zajímavé ãlánky. Pi‰te nám, protoÏe kaÏdé
noviny potﬁebují odezvu sv˘ch ãtenáﬁÛ.
Jedinû tehdy, kdyÏ znají jejich mínûní,
mohou se vyvíjet k lep‰ímu a pﬁibliÏovat
se jim. A protoÏe bychom rádi, aby Listy
Prahy 1 nadále mûly své místo na va‰em
stole a pﬁiná‰ely vám zajímavé a uÏiteãné informace, pi‰te, telefonujte i mailujte.
Spojení na vydavatele najdete v tiráÏi.
Na va‰e ohlasy se tû‰í Nakladatelství
Jalna a ‰éfredaktorka Martina Fialková
Upozornûní: ProtoÏe âeská po‰ta povaÏuje
zásilky typu ListÛ Prahy 1 za reklamní, doruãovatelé je nevhazují do schránek oznaãen˘ch nálepkami „nevhazovat reklamní letáky“
a podobnû. Pﬁejete-li si Listy Prahy 1 dostávat, vyznaãte to prosím na své schránce.

21. út. Moderní plastiky na Václavském
námûstí. Sraz v 15.30 u sochy sv. Václava.
Vstup 50 Kã (ing. Jan Stûniãka).
22. stﬁ. Na Bertramku a Malostransk˘ hﬁbitov za W. A. Mozartem a Du‰kov˘mi. Sraz
v 16.30 pﬁed objektem Bertramky (Mozartova ul., Praha 5) Vstup 50 Kã + jednotné sníÏené vstupné do objektu 40 Kã (PhDr. Eva
Havlovcová).
23. ãt. Zlatá uliãka na PraÏském hradû.
Sraz v 17.00 u ka‰ny na Jiﬁském námûstí.
Vstup 50 Kã (Jana BuÀatová).
24. - 26. pá. - ne. Vlast. v˘let –„Vstavaj Jano hore, na baÀu klopajú …“ (Slovensko báÀská mûsta, architektura a pﬁíroda Pohroní). Blatnica, Kremnica, Banská Bystrica,
Badínsk˘ prales, Zvolen, Banská ·tiavnica,
·tiavnické Bane. Cena vãetnû 2 noclehÛ se
snídaní 3530 Kã (PhDr. Jiﬁina Chrastilová, Jiﬁina Urbanová).
25. so. Pﬁes Hvûzdu do Veleslavína. Sraz
ve 14.00 na stan. tram. ã. 1, 2 „Obchodní dÛm
Petﬁiny“. Vstup 50 Kã (BoÏena ·vejnohová).
Byli v Praze - I. ãást. Po stopách slavn˘ch
zahraniãních osobností, které Prahu nav‰tívily nebo v ní pÛsobily. Sraz v 15.00 u Pra‰né brány. Vstup 50 Kã (Eva Sokolová).
26. ne. Nov˘ Ïidovsk˘ hﬁbitov. Sraz ve
14.00 na stan. metra A „Îelivského“ (naho-
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ﬁe). MuÏi pokr˘vky hlavy s sebou. Vstup 50
Kã (ing. Bohumil Kocourek).
27. po. Háje - Kalvárie - ¤epy. Sraz na stan.
„K Vidouli“ po pﬁíjezdu aut. ã. 174 , kter˘ jede
od metra A „Hradãanská“ ve 13.20 nebo aut.
ã. 179, kter˘ jede od metra B „Nové Butovice“
ve 13.46. Vstup 50 Kã (BoÏena ·vejnohová).
28. út. Vrtbovská zahrada – jedna z nejkrásnûj‰ích praÏsk˘ch zahrad. Sraz
v 15.00 pﬁed hl. vchodem do Vrtbovského
paláce (nároÏí Karmelitské a TrÏi‰tû). Vstup
50 Kã + vstupné do objektu 40/25 Kã (PhDr.
Jiﬁina Chrastilová).
29. stﬁ. Náv‰tûva semináﬁe sv. Václava
a konviktu sv. Bartolomûje. Sraz v 15.30
pﬁed kostelem sv. Jiljí v Husovû ulici. Vstup
50 Kã (Mgr. Jaroslava Náprstková).
30. ãt. Utajené malostranské zahrady. Sraz
v 15.30 pﬁed Ústavem soudob˘ch dûjin,
Vla‰ská ul. 9, Praha 1 - Malá Strana. Vstup
50 Kã (Milada Racková).
Vycházky se konají, sejde-li se nejménû
deset úãastníkÛ. Vstupné do objektu si
hradí úãastníci sami. Studující mládeÏi
a dÛchodcÛm poskytujeme slevu, není-li
uvedeno jinak. Pﬁi nadmûrné náv‰tûvnosti mají pﬁednost ti, kteﬁí pﬁijdou dﬁíve.
Úﬁad Mûstské ãásti Prahy 5 poﬁádá u pﬁíleÏitosti DnÛ evropského kulturního dûdictví:
Nedûle 19. 9. 2004 - prohlídka Malostranského hﬁbitova (sraz v 9.00 a v 11.30 pﬁed
objektem, PlzeÀská ul., Praha 5, vstup zdarma – v˘klad podá prÛvodce PIS)
Nedûle 19. 9. 2004 – prohlídka Bertramky
(sraz ve 13.00 a v 15.00 na nádvoﬁí objektu
– Mozartova ul., Praha 5, vstup zdarma – v˘klad podá prÛvodce PIS, od 17.00 koncert).
DÁLE PIS PO¤ÁDÁ
I VLASTIVùDNÉ V¯LETY
Katalog na rok 2004 je k dostání v kanceláﬁi
vlastivûdn˘ch v˘letÛ PIS, kde probíhá i jejich
prodej (Za Poﬁíãskou branou 7,
Praha 8-Karlín, II. patro vpravo na pavlaãi),
tel. 221 714 173.
BliÏ‰í informace na http://www.pis.cz

(NE)OBYâEJNÉ RECEPTY
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Vaﬁení a peãení, které je pro mnoho zamûstnan˘ch Ïen v dne‰ní hektické dobû ãím dál vût‰ím
problémem, nemusí zabírat mnoho ãasu. Proto jsou stále vyhledávanûj‰í dobrá, jednoduchá
a rychlá jídla. Ne v‰ichni rádi vaﬁíme a jíme pokrmy z polotovarÛ, domácí strava je pﬁeci jen
lep‰í, Ïe? Ale co poﬁád vaﬁit a péct, abychom u toho takzvanû „nestrávili mládí“?
Nejlep‰í jsou takové recepty, kde potﬁebujete co nejménû surovin, pﬁíprava je nenároãná na
postupy, tudíÏ dlouho netrvá a v˘sledek chutná v‰em. V této rubrice proto najdete vÏdy jeden
takov˘ recept, kter˘ mÛÏete vyzkou‰et tﬁeba hned, aniÏ byste museli uhánût do nûjakého speciálního obchodu pro exotické koﬁení ãi zeleninu, aniÏ byste ãi‰tûním, strouháním, mícháním
v‰eho moÏného a následn˘m mytím nádobí zamûstnali celou rodinu a také aniÏ byste museli
pochybovat o svém kuchaﬁském umûní a zvaÏovat, zda se do toho vÛbec máte pou‰tût. Tﬁeba se nûkteré na‰e recepty stanou i va‰imi. Dobrou chuÈ!
BABIââINY PLACKY
Jsou v˘borné samotné nebo s máslem a medem ãi s˘rem k snídani, se zeleninov˘m salátem
k svaãince, v poledne k polévce, veãer k pivu, vínu i ãaji. Jejich pﬁíprava netrvá déle neÏ 20 minut, pak uÏ jen musíte dobﬁe hlídat troubu, ale klidnû se mÛÏete zab˘vat nûãím jin˘m.
Potﬁebujete: 50 dkg hladké mouky, 15 - 20 dkg tuku (Hery, Sluny apod.), jak kdo rád, 1 vût‰í
vejce (nebo 2 malá), 1 prá‰ek do peãiva, sÛl, trochu mléka
V‰echny suroviny v míse zadûláte do hladkého tûsta. Mléko pﬁidávejte po tro‰kách postupnû
tak, aby tûsto nebylo tuhé. MnoÏství pouÏitého mléka závisí na velikosti vejce a pouÏitém tuku
(kaÏd˘ má trochu jiné vlastnosti). Také místo ãásti tuku mÛÏete pﬁidat ‰kvarky. Nelamte si s tím
v‰ak hlavu, jen se vám to nesmí moc lepit. Na pomouãeném vále z bochánkÛ tvarujte placky
o prÛmûru cca 10 cm, nebo i men‰í, jak libo. Pár minut je nechte na plechu kynout a pﬁed vstrãením do trouby ‰piãkou kulatého noÏe mírnû propíchejte. Peãte dozlatova – ne moc zprudka.
Za chvilku jsou hotové. A moÏná, Ïe se vám pokaÏdé povedou trochu jinak – jednou kﬁupavûj‰í a kﬁehãí, jednou vláãnûj‰í a mûkãí – ale pokaÏdé budou v˘borné.
-maf-

Svoz objemného odpadu

PLACENÁ INZERCE

od obyvatel na území Mâ Praha 1

S investicí do lep‰ího bydlení
pomÛÏe âSOB

1) Úterní svozy:
záﬁí:
7. a 21. 9.
ﬁíjen:
5. 10.
listopad: 9. a 23. 11.
prosinec: 7. a 21. 12. 2004
Stanovi‰tû kontejnerÛ:
Nové Mûsto: u st. M Národní – kﬁiÏ. Charvátova x Vladislavova
Staré Mûsto:
ostrÛvek na rozhraní Kozí x Ha‰talská
Malá Strana: horní Malostranské nám.
2) Víkendové svozy:
(Zavezení kontejnerÛ ve ãtvrtek, stahování
kontejnerÛ v nedûli po 12. hod.)
21. – 24. 10.
Stanovi‰tû kontejnerÛ:
Malá Strana a Hradãany
Besední 2 (roh parãíku, Hellichova – u kﬁiÏ.
s Nebovidskou, U LuÏického semináﬁe 7,
Vald‰tejnské nám. 4 (na parkovi‰ti), horní
Malostranské nám. 11, Klárov – U Îelezné
lávky, Pohoﬁelec 26.
Nové a Staré Mûsto
na ostrohu Vojtû‰ská x Na Struze, u st.
M Národní – kﬁiÏ. Charvátova x Vladislavova, Vodiãkova 22 (pﬁed ‰kolou), za kostelem
sv. Jindﬁicha, ·tûpánská 25 – u kﬁiÏ. s ¤eznickou, Havelská uliãka x Rytíﬁská, Betlémské nám., ·iroká 10, ostrÛvek na rozhraní
Kozí x Ha‰talská, Masná x Malá ·tupartská,
Dlouhá 48, Petrské nám. u Lodecké 2.

Redakce ListÛ P1 vybírala Na‰e pivo 2004
V anketû âeského svazu pivovarÛ a sladoven je novináﬁi jiÏ ponûkolikáté hodnocena produkce na‰ich pivovarÛ. Smyslem tohoto prÛzkumu je porovnání popularity jednotliv˘ch znaãek
a získání pﬁehledu o v˘voji image oblíben˘ch piv.
Letos anketa nabídla 70 znaãek z více neÏ 300, které se v âR vyrábûjí. Neuvedená piva jsou
vaﬁena vût‰inou v men‰ím mnoÏství, ale do ankety je bylo moÏno doplnit. Bez poﬁadí mûlo b˘t
vybráno pût znaãek. Slavnostní vyhlá‰ení pûti vítûzn˘ch piv, která vzejdou z prostého souãtu
jednotliv˘ch nominací, probûhne 30. 9. a o jeho v˘sledcích budeme ãtenáﬁe informovat. -maf-

Zaﬁizování vlastního bytu ãi stavba domu se neobejdou bez velk˘ch investic. âím
dál více âechÛ se proto pﬁesvûdãuje, Ïe náklady spojené s bydlením je nejjednodu‰‰í ﬁe‰it pomocí hypotéky. Pom˘‰líte-li na hypotéku, neodkládejte to.
Úrokové sazby, které si banky za pÛjãku poãítají, totiÏ zaãínají pomalu rÛst a jejich návratu k souãasnému minimu se zﬁejmû hned tak nedoãkáme. Navíc za necelé ãtyﬁi roky
s nejvy‰‰í pravdûpodobností stoupne cena stavebních prací kvÛli vy‰‰í sazbû DPH, coÏ
ovlivní mimo jiné i dostupnost vlastního bydlení.
Hypoteãní úvûr ocení jednotlivci, rodiny i drobní podnikatelé
Tradiãním nástrojem, díky nûmuÏ si jiÏ mnoho domácností poﬁídilo vlastní stﬁechu nad
hlavou, je hypotéka. Hodí se k financování v˘stavby, k opravû i k nákupu domu ãi bytu.
Ostrá konkurence v oblasti hypoték nutí banky pﬁicházet se stále pﬁíznivûj‰ími nabídkami.
âSOB, jeden z nejzku‰enûj‰ích hráãÛ na trhu, uvedl v leto‰ním létû novinku – fixaci úrokové sazby aÏ na tﬁicet let. „Úroky jsou nyní rekordnû nízké a moÏnost jejich fixace na superdlouhé období umoÏní klientÛm podrÏet si tuto sazbu po celou dobu splácení hypotéky,“ vysvûtluje Milan Tománek z âSOB. Souãasnû s hypotékou je moÏné v âSOB sjednat
poji‰tûní nemovitosti, domácnosti anebo poji‰tûní schopnosti splácet úvûr. Takov˘ krok
banka ocení úrokovou bonifikací, která zlevní sazbu hypotéky aÏ o 0,35 procenta.
DruÏstevní byt uÏ lze také zaplatit pomocí hypotéky
Financování koupû druÏstevních bytÛ pﬁedstavovalo dosud velk˘ problém. Takov˘ byt totiÏ není povaÏován za nemovitost v pravém smyslu slova, a tak vyÏaduje i zvlá‰tní typ hypoteãního financování. Ten uÏ je dnes na svûtû pod názvem âSOB Hypotéka na investici do druÏstevního bydlení.
S jeho pomocí je nyní moÏné získat velmi rychle pﬁístup k financím potﬁebn˘m na koupi
nebo opravu druÏstevního bytu. Jako ostatní hypoteãní úvûry nabízí i tento velmi v˘hodné
úrokové sazby, které zaãínají jiÏ pod úrovní pûti procent, a je ho moÏné splácet aÏ 30 let.
Americká hypotéka v ãesk˘ch pomûrech
Dal‰í novinkou, která by mohla dodat hypoteãnímu trhu nové impulsy, je Americká hypotéka. V ãem spoãívá? DÛm nebo byt ve svém vlastnictví dáte do zástavy bance a ta vám
oproti tomuto zaji‰tûní poskytne pÛjãku. Banka se neptá, na co peníze pouÏijete, a vy pak
splácíte obdobnû jako u klasické hypotéky. Tento neúãelov˘ hypoteãní úvûr tak má s hypotékou spoleãnou jenom zástavu nemovitosti a pomûrnû nízkou úrokovou sazbu. Americká hypotéka tak pﬁedstavuje jednu z nejlevnûj‰ích forem pÛjãky takﬁka na cokoliv.

Informace: 800 110 808 ● www.csob.cz ● poboãky banky
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Etiketa i umûní spoleãenského tance opût v módû

Pánové, zadejte se!
V záﬁí zaãínáme v podveãerních ulicích vídat rychl˘m tempem kráãející mladíky ve spoleãensk˘ch oblecích, které se teprve uãí nosit. A také o mnoho sebevûdomûj‰í nastrojené sleãny, nûkteré v doprovodu elegantních maminek. Zatímco pánové se snaÏí b˘t
v nov˘ch ‰atech co nejménû nápadní a tûÏko si na nû a na nabl˘skané prostﬁedí sálÛ se
zrcadly zvykají, dívkám to neãiní velk˘ problém. Ano, sezona taneãních kurzÛ právû nastává.

Foto: René Burri

Leica Gallery Prague
konãí na PraÏském hradû

V Praze byl odjakÏiva v˘bûr mezi mnoha
moÏnostmi, kde taneãní absolvovat. Jak je
tomu dnes a na kolik rodiãe adeptÛ taneãního umûní pﬁijdou? Pomineme-li ceny oblekÛ,
spoleãensk˘ch ‰atÛ a bot, které mohou b˘t
velmi rÛzné, zb˘vá srovnat ceny za taneãní
kurzy samotné a pak vstupné na plesy a prodlouÏené, které se vût‰inou platí zvlá‰È.

vlastnûní ‰koly a odebrání licence komunisty.
I v pozdûj‰ích letech se v‰ak podaﬁilo Bﬁetislavu Opltovi, jeho synÛm Karlovi a Bﬁetislavovi i dal‰ím následníkÛm vychovat ﬁadu kvalitních uãitelÛ tance a ‰piãkov˘ch taneãních
párÛ, a to pod hlaviãkou závodního klubu
podniku Chirana v sále KOTVA (i jinde), kde
tehdy taneãní pod jejich vedením probíhaly.

Ing. Oplt se sv˘mi úspû‰n˘mi páry

UÏ jen do 5. záﬁí bude v galerii Leica na PraÏském hradû k vidûní v˘stava Audrey Hepburn
od Boba Willoughbyho. Snímky zachycují hereãku v mnoha situacích jejího profesního i soukromého Ïivota. Je z nich zﬁejmé, Ïe jejich autor je hereããin˘m velk˘m obdivovatelem a svÛj
obdiv dokázal transformovat do postiÏení charakteristick˘ch rysÛ této v mnoha smûrech v˘jimeãné hereãky a Ïeny, která byla oblíbena nejen díky sv˘m filmov˘m rolím, ale také díky svému pÛsobení jako vyslankynû UNICEF.
Následující v˘stava bude poslední, kterou galerie Leica pﬁedvede na PraÏském hradû v Nejvy‰‰ím purkrabství. V rámci zmûn ve vyuÏití prostor PraÏského hradu do‰lo totiÏ k ukonãení
smlouvy na dosavadní pronájem. Od 8. záﬁí do 3. ﬁíjna budou náv‰tûvníci moci zhlédnout v˘stavu v˘znamného svûtového fotografa René Burriho Utopia – Architektura a architekti. Je
souborem jeho nejlep‰ích snímkÛ architektury z let 1950 aÏ 1980. René Burri, ãlen skupiny
Magnum Photos, na nich vedle sebe pﬁedstavuje portréty uznávan˘ch svûtov˘ch architektÛ
a jejich slavn˘ch dûl. Tato exkluzivní v˘stava byla poskytnuta galerii Leica spoleãností Hermés
jako v˘raz uznání a podpory v nelehké situaci zpÛsobené ztrátou v˘stavních prostor. Svou
podporu vyjádﬁí i sám autor tím, Ïe pﬁijede v˘stavu osobnû zahájit.
Veronika Avellaneda

Co dûlala ‰kola o prázdninách?

Hlásí se Z· pﬁi PedFUK nám. Curieov˘ch
KaÏd˘ dobﬁe ví, jak mají dûti rády prázdniny a jak rády na ‰kolu po tu dobu zapomenou.
Ale ‰kola nespí celé prázdniny letním spánkem. Co se dûlo v té na‰í bûhem léta?
Z· na nám. Curieov˘ch pﬁichystala pro své
Ïáky hned nûkolik pﬁekvapení. Nové vedení
‰koly, ﬁeditelka Mgr. Libu‰e Vlková, zástupkynû ﬁeditelky Mgr. Vûra Opavová a v˘chovná poradkynû Mgr. Dana Maternová se uÏ
tû‰í na v‰echny Ïáãky i Ïáky. Sbor uãitelÛ
omládl o nûkolik nov˘ch tváﬁí. Dûti dostanou
prostor v prezentaci sv˘ch názorÛ, pﬁání
a nápadÛ v Ïákovském diskuzním fóru.
V první tﬁídû pro dûti pﬁipravili hodinu tûlesné

v˘chovy navíc. Na v‰echny pak ãeká ﬁada
nov˘ch krouÏkÛ a projektÛ...
Samotná budova se „naparádila“ uvnitﬁ. Nabízí nové, krásné sociální zaﬁízení pro dívky.
Nûkteré uãebny jsou novû vymalované
a z námûstí Curieov˘ch vznikla nová vrátnice. Cel˘ prostor chodeb novû záﬁí .... pﬁijìte
se k nám podívat hned v záﬁí! 1. 9. 2004 zaãínáme s hudbou na ‰kolním dvoﬁe.
Mgr. Libu‰e Vlková

Taneãní ‰kola Oplt nabízí
poslední volná místa v kurzech pro dívky
v Obecním domû s 30% slevou.
Kurzy se konají od 17. ﬁíjna vÏdy v pondûlí 19,00 – 21,15
kurzovné po slevû ãiní 3 000 Kã vãetnû prodlouÏené.
Pﬁihlá‰ky a dal‰í informace na tel.: 272 651 111, 602 254 879
e-mail: k.oplt@tiscali.cz

ADVOKÁTNÍ KANCELÁ¤
Mgr. Vladimír Hysk˘ a spol.

Pﬁedtanãení na plese v Obecním domû
Pánové zaplatí v centru Prahy za kurz zhruba od záﬁí do února mezi 900 – 1500 Kã, dívky pak 3000 – 5000 Kã. Slevy 5 – 20 % je
moÏné získat buì pﬁi zápisu skupinky – a to
nûkde uÏ od dvou pánÛ, nebo pﬁihlásí-li se
pár – chlapec s dívkou, ãi sourozenci. Pro
dívky b˘vají slevy niÏ‰í nebo Ïádné. Vstup
do sálu v nûkter˘ch pﬁípadech platí i doprovod, obvykle je v‰ak vstup pro tzv. gardedámu v cenû dívãina kurzovného. Dále mohou
chlapci i dívky získat napﬁíklad poukázku na
slevu 10 – 15 % pﬁi zakoupení spoleãensk˘ch ‰atÛ v urãit˘ch obchodech ãi rukaviãky
zdarma. V základním taneãním kurzu b˘vá
obvykl˘ch 20 lekcí po cca 100 minutách v˘uky vãetnû pﬁestávky, i zde v‰ak najdeme v˘jimky (ménû del‰ích lekcí). Dále kurz doplÀují jedna aÏ dvû prodlouÏené a na závûr
zmínûn˘ ples.
Nejznámûj‰í taneãní kurzy probíhají v Praze 1
stále na tradiãních místech – v paláci Lucerna, na Îofínû a v Obecním domû.
V prostorách Obecního domu v Praze 1
a v hotelu Legie ve druhém praÏském obvodû
vyuãuje tanec Taneãní ‰kola Oplt. Je jednou
z nûkolika tradiãních ‰kol, které po r. 1989
opût nesou jména sv˘ch zakladatelÛ. V tomto
pﬁípadû mistra tance Bﬁetislava Oplta, jenÏ
pÛsobil jiÏ pﬁed válkou v sálech hotelu Palace, Unitárii, v Metru a také jiÏ v Obecním domû (1939 – 1946). V roce 1952 do‰lo k vy-

Jak je to dnes se zájmem o klasické taneãní kurzy v centru Prahy?
Na otázky redakce odpovídá Ing. Karel
Oplt, dne‰ní ﬁeditel taneãní ‰koly Oplt.
Ohlédnete-li se do minul˘ch let, tﬁeba aÏ
pﬁed rok 1989, vidíte pokles ãi nárÛst zájmu o klasické taneãní kurzy?
Ve srovnání s dobou pﬁed nûkolika málo lety
je nyní stále vût‰í zájem o kurzy pro dospûlé.
Mladí lidé ve vûku 15 – 17 let dﬁíve absolvovali taneãní takﬁka automaticky, snad vlivem
zvyklostí, Ïe s poãátkem stﬁední ‰koly se do
taneãních prostû musí. Dnes mají mnoho jin˘ch a pro jejich vûk moÏná i lákavûj‰ích
moÏností, jak strávit voln˘ veãer. Ale za pár
let zji‰Èují v praktickém Ïivotû, v zamûstnání,
kde se dostávají k nejrÛznûj‰ím spoleãensk˘m pﬁíleÏitostem, Ïe jim tato znalost chybí,
a utíkají se k nám pﬁihlásit. Ale stále je na‰tûstí i mezi stﬁedo‰koláky dost tûch, které
tanec láká, a po základních taneãních to
chtûjí zkusit i dál. JenÏe teì právû dospívají
ty slabé roãníky…
Je podle vás v Praze dostateãná nabídka
klasick˘ch taneãních kurzÛ, nebo by se
je‰tû uÏivily dal‰í? VÏdyÈ pro dívky b˘vá
na pﬁihlá‰ení v ãervenci jiÏ pozdû.
Myslím, Ïe nabídka je celkem vyváÏená
k poptávce. Jen asi je‰tû brzy dojde k vût‰ímu rozli‰ení mezi jednotliv˘mi taneãními

‰kolami, dnes se ﬁíká, k vyprofilování. Taneãní ‰koly jiÏ dnes nabízejí kromû klasické v˘uky kurzy oblíbené salsy, argentinského tanga, jazzbaletu, stepu nebo muzikálového
tance. Jiné ‰koly zase budou stavût na kurzech pro dûti, které smûﬁují k závodnímu tanci, dal‰í se specializují na nejrÛznûj‰í nabídku pro dospûlé zájemce.
Od kolegÛ i ze zku‰enosti vím, Ïe odhadnout
správnû zájem je velmi tvrd˘ oﬁí‰ek a zejména taneãní ‰koly v okrajovûj‰ích ãástech
Prahy se mají co ohánût. TakÏe myslím, Ïe
i nyní, zaãátkem záﬁí, nûkde dívky mohou
uspût. A mohou se zeptat i u nás.
Do taneãních v Obecním domû se vám
dokonce hlásí více chlapcÛ neÏ dívek.
Jak si tento nezvykl˘ úkaz, kter˘ trvá jiÏ
více let, vysvûtlujete?
TûÏko ﬁíct, vÛbec si to radûji nevysvûtlujeme.
Nûkteré vûci moÏná vysvûtlit nejdou, ale
jsme samozﬁejmû rádi, Ïe je dost taneãníkÛ.
Proã si myslíte, Ïe by mûli dne‰ní -náctiletí do taneãních chodit a jak se je snaÏíte
pﬁilákat?
DÛvody jsou stále stejné, ale myslím si dokonce, Ïe mají dnes vût‰í v˘znam neÏ dﬁíve.
Mladí by se mûli u nás nauãit nejen základÛm tance, ale i etikety. V taneãních kurzech
mají moÏnost získat zku‰enosti ve spoleãensk˘ch situacích, které si dosud tﬁeba ani neuvûdomovali. MÛÏe jít o pravidla stolování,
doprovázení Ïeny ve spoleãnosti a podobnû.
I tyto znalosti patﬁí k základÛm v‰eobecného
vzdûlání spolu s taneãní gramotností tak, jako tﬁeba udûlat si „ﬁidiãák“. BohuÏel toto povûdomí dnes, na rozdíl od toho ﬁidiãského
oprávnûní, nûkteﬁí rodiãe ve sv˘ch dûtech
nevypûstují.
A pak tﬁeba ledaskter˘ chlapec na maturitním plese zjistí, Ïe pﬁednost u vyvolené dívky
mají spoluÏáci, kteﬁí na rozdíl od nûj do taneãních chodili…
Obecnû mám za to, Ïe zvládnutí spoleãenského tance na pouÏitelné úrovni patﬁí k celkovému obrazu spoleãensky úspû‰ného ãlovûka. A to právû mnozí zji‰Èují aÏ na rÛzn˘ch
podnikov˘ch veãírcích a jin˘ch akcích, kde
jsou konfrontováni tﬁeba se zahraniãními
partnery, kteﬁí ãasto tanec i etiketu ovládají
lépe. JestliÏe si nechcete zadat a rádi drÏíte
krok, nezb˘vá pak neÏ se pﬁihlásit do taneãních pro dospûlé.
A jak získáváme nové zájemce? Samozﬁejmû informacemi na internetov˘ch stránkách,
plakátech i inzercí v tisku. Ale nejvíce se
u nás jako u ‰koly s tradicí osvûdãuje osobní
doporuãení. To hraje opravdu velkou roli.
Martina Fialková

Hradební 3, 110 00 Praha 1, tel./fax: 224828554
e-mail: akhysky@quick.cz, www.akhysky.com

Právní sluÏby zamûﬁené na:

● privatizaci bytov˘ch domÛ

● bytová druÏstva a spoleãenství vlastníkÛ jednotek
● smluvní pﬁevody bytÛ, domÛ a pozemkÛ
● ve‰keré související právní vztahy k nemovitostem.

Footbagov˘ mistr
Va‰ek Klouda, nûkolikanásobn˘ mistr Evropy a svûta ve footbagu – hﬁe s mal˘m
hadrov˘m míãkem, pﬁivezl v srpnu z Montrealu dal‰í svûtové vítûzství. Chystá se
jej obhájit i pﬁí‰tí rok v Praze. „Vá‰a“ trénuje v oddílu Sokola Malá Strana.
Více informací najdete na www.footbag.cz,
údajnû nejlep‰ích footbagov˘ch stránkách
v Evropû. Zájemci o trénink se mohou od záﬁí obracet na T. J. Sokol Malá Strana, tel. ã.:
271 730 045 nebo na e-mail: tms@footbag.cz
-mj-

Na LOH v Athénách reprezentovaly âeskou republiku
dvû sokolky. Ve sportovní
gymnastice Jana Komrsková
z T. J. Sokol Zlín jen shodou
náhod tûsnû nepostoupila do
finále.
Judistka Andrea PaÏoutová
z T. J. Sokol Hradec Králové
ve své kategorii vybojovala
pûkné deváté místo.

Co nabízí Tyr‰Ûv dÛm
Areál Tyr‰ova domu, sídlo âeské obce sokolské, se rozkládá na
Malé Stranû mezi âertovkou a Petﬁínem. Ve dvacát˘ch letech minulého století pozemek s renesanãním Michnov˘m palácem zakoupila âeskoslovenská obec sokolská. Ke sletu v roce 1926 zde
sokolové slavnostnû otevﬁeli Tyr‰Ûv dÛm s rozsáhl˘m areálem. Vrcholem slavnosti bylo odhalení sochy dr. Miroslava Tyr‰e z dílny
Ladislava ·alouna na nádvoﬁí. Stavba podle návrhu arch. Krásného obci sokolské poskytovala ve své dobû dokonalé administrativní
i sportovní zázemí. Na v˘stavbû a financování se podílelo mnoho
sokolsk˘ch osobností i prost˘ch ãlenÛ, sv˘mi díly pﬁispûli mnozí
souãasní umûlci. Tato chlouba sokolstva, dvakrát v dÛsledku politick˘ch zmûn násilnû zabavená, byla v roce 1998 právoplatn˘m
majitelÛm opût navrácena.
Kromû 25metrového bazénu, novû opraveného po pﬁedloÀské povodni, areál dnes nabízí také moÏnost sportovního vyÏití ve tﬁech
men‰ích tûlocviãnách urãen˘ch pro v‰eobecnou pohybovou pﬁípravu a aerobik. Tato sportovi‰tû jsou kromû ãlenÛ Sokola rovnûÏ vyuÏívána i ‰irokou veﬁejností. MoÏnost individuálního plavání je vÏdy
o víkendech mezi 8. aÏ 20. hod., organizované skupiny mají moÏnost pronájmu dle dohody i v pracovní dny. Tûlocviãny fungují vÏdy
pro organizované skupiny, o jejichÏ programu se lze dozvûdût podrobnosti na nástûnkách v Tyr‰ovû domû.
Areál dnes poskytuje také zázemí pro rÛzné vzdûlávací programy
ve sv˘ch posluchárnách a je i místem spoleãensk˘ch událostí konan˘ch v reprezentaãních sálech Michnova paláce. V loÀském roce bylo po povodni opût opraveno Malé Nosticovo divadlo nad âertovkou jako souãást areálu Tyr‰ova domu, ve kterém pravidelnû
uvádí svá pﬁedstavení soubor Divadla NABLÍZKO. Velk˘ úkol, kter˘
se z finanãních dÛvodÛ zatím nepodaﬁilo realizovat, pﬁedstavuje rekonstrukce povodní zniãené velké tûlocviãny. V souãasné dobû
probíhají v âeské obci sokolské jednání, jak˘m zpÛsobem vyﬁe‰it
financování tohoto finanãnû nároãného díla. V pozitivním pﬁípadû
by se mohlo jiÏ na podzim zaãít, uvedení do provozu se pﬁedpokládá na konci leto‰ního roku.
Ing. Oldﬁich Lomeck˘
ﬁeditel areálu Tyr‰ova domu
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NOVÉ MOÎNOSTI VE VZDùLÁVÁNÍ
University of Nothern Virginia – Prague
V paláci YMCA zahajuje v záﬁí ãinnost nová poboãka americké univerzity s oficiální akreditací
v USA. University of Nothern Virginia má své poboãky jiÏ napﬁ. v Kanadû, Velké Británii i nûkter˘ch v˘chodoasijsk˘ch zemích. Do Prahy pﬁichází s v˘ukov˘mi programy, které jsou pﬁizpÛsobené stﬁedoevropskému regionu.
Studijní obory management, mezinárodní vztahy, ekonomie, finance, logistika a marketing
jsou pﬁipravovány aÏ pro 500 adeptÛ bakaláﬁského (titul BSBA) nebo magisterského (titul
MBA) studia. V˘uka probíhá v angliãtinû, vût‰ina vyuãujících je pÛvodem z USA nebo Velké
Británie. UplatÀují se v‰ak i ãe‰tí pﬁedná‰ející. Doba v˘uky (dopoledne, odpoledne, veãer), poãet zapsan˘ch pﬁedmûtÛ i zahájení studia (záﬁí, leden, duben, ãervenec) jsou zcela libovolné.
Tato variabilita bude jistû vyhovovat tûm zájemcÛm o studium, kteﬁí jsou zamûstnáni a mají
potﬁebu doplnit si znalosti v nûkterém z uveden˘ch oborÛ. Nabídnuta bude i víkendová varianta studia. Na rozdíl od tradiãního pﬁístupu k v˘uce na státních vysok˘ch ‰kolách chce UNVA
nabídnout otevﬁené komunikativní a interaktivní postupy, v nichÏ je student pﬁedev‰ím vybízen
k diskusi a klade se dÛraz na praktické uplatnûní nabyt˘ch znalostí. Studijní program je zamûﬁen na rozvíjení schopností nezbytn˘ch pro budování kariéry ve vy‰‰ím managementu renomovan˘ch firem. Zejména vzhledem k roz‰íﬁen˘m moÏnostem uplatnûní v rámci EU lze pﬁedpokládat, Ïe o nov˘ typ studia bude zájem jak mezi absolventy stﬁedních ‰kol, kteﬁí míﬁí do
Evropy, tak mezi manaÏery.
Více informací najdete na www.unva.cz
Kontakt: University of Nothern Virginia – Prague, s.r.o., Na Poﬁíãí 12, Praha 1
tel.: 224 872 487, e-mail: Prague@unva.edu
Kateﬁina Barochová – tajemnice

V¯MùNY RADIÁTOROV¯CH VENTILÒ
DLE § O ÚSPORÁCH ENERGIÍ V EU,
TOPENÍ – VODA– PLYN – ZEDNICTVÍ,
SÁDROKARTONY, VE·KERÉ REVIZE,
STROJNÍ âI·TùNÍ KANALIZACE
P
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CHYSTÁTE SE STAVùT?
REKONSTRUOVAT âI ZA¤IZOVAT
BYT, KANCELÁ¤, OBCHOD?

Díky spolupráci s vybran˘mi obchodními partnery
na‰ím prostﬁednictvím
U·ET¤ÍTE AÎ 25% !
z bûÏn˘ch cen staveb. materiálu, nábytku
(sluÏby architekta zdarma)
a tech. vybavení vãetnû elektroniky.

TEL.: 602 216 133

KLUB POHYBU A KRÁSY
SLUNEČNICE
CVIČENÍ + KOMPLETNÍ SLUŽBY

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

âALOUNICTVÍ VÁVRA
Ve‰keré ãalounické práce
v˘bûr z 1 200 potahov˘ch látek,kÛÏe,
ekokÛÏe, koÏenky.
Tel. 241 414 147, 603 301 565

ÚKLID DOMÒ
A CHODNÍKÒ
spolehlivû zaji‰Èuje
firma CHRPA
tel.: 224 914 001

Antény a
satelitní technika
MontáÏe, opravy a nastavení
individuálních a spoleãn˘ch systémÛ
HBO, MAX, Hallmark ze satelitu.

JAZYKOVÉ KURZY V CENTRU PRAHY – 55 Kâ/h
INDIVIDUÁLNÍ A FIREMNÍ V¯UKA – 7 JAZYKÒ

Cenová dostupnost.
¤e‰ení problematick˘ch míst pﬁíjmu,
pﬁíjem digit. sat. programÛ.

AGENTURA L + R, KARLOVO NÁM. 30, PRAHA 2
222 230 050, 723 103 000, www.jazykovaagentura.cz

603 245 895
Petr Slavík, Bûlohorská 187, Praha 6

Sleva 20 %

*** na opravy obuvi ***

233 358 364
e-mail: antena@volny.cz

opravna obuvi ● v˘roba klíãÛ
Jeruzalémská ulice
30 m od zastávky
tramvaje Jindﬁi‰ská

➜

➜

StaroÏitnosti Apollon

www. zdraveobouvani.cz

VYSOKÁ ·KOLA OBCHODNÍ V PRAZE, o. p. s.
Masná 13, 110 00 Praha 1

TURBO SOLÁRIUM
ERGOLINE – VERTIKÁL
10x + 1x zdarma = 10 Kã/min.
PasáÏ Hybernia, Hybernská 24
SALON VISAGE, tel. 222 125 216

KURZY TENISU

pro dûti a mládeÏ od 5 do 18 let zaji‰Èuje
Tenisová ‰kola TALLENT
v místû bydli‰tû (30 stﬁedisek)
29. záﬁí zaãíná nov˘
·KOLNù-TENISOV¯ rok 2004/05
MOÎNOSTI ZÁPISU:
osobnû: Po 13. 9. 2004 od 19.00 h
v Z· Nám. Curierov˘ch
ât 23. 9. 2004 od 17.30 h v Z· Ostrovní
telefonicky: 224 815 871, GSM: 603 527 172,
603 418 066
více info: http://www.tallent.cz

doplní poãty studentÛ
Studijní
bakaláﬁsk˘ program:

CESTOVNÍ RUCH 3,5 roku
prezenãní
● pro ãinnost CK
● pro práci delegátÛ v zahraniãí
● pro letecké spoleãnosti
● pro hotelnictví
● pro oblast prÛvodcovské ãinnosti
a kulturních památek
● a pro dal‰í sluÏby v âR

·kolné:

22 500 Kã za semestr

V & V SECURITY – PCO –

Informace – tel.: 222 311 397, 603 346 019, 603 710 190
e-mail: studijni.oddeleni@vso-praha.cz,
www.vso-praha.cz

● pult centrální ochrany
● vlastní zásahová jednotka ● montáÏ alarmÛ
Praha 1, Štupartská ul.,
tel. 222 315 455, 602 287 316
www.vksecurity.cz

ANTINIKOTINOVÁ PORADNA

KU¤ÁCI, CHCETE ZANECHAT KOU¤ENÍ?
MAGNETO-ANAL¯ZA – 90% ÚSPù·NOST
Telefon: 224 214 617
Mobil: 604 207 771
Praha 1, SenováÏné nám. 6/1464, 3. p.

Pohoﬁelec 14, Praha 1
www.antiqua-apollon.cz

Rádi od Vás vykoupíme ve‰keré
staroÏitné pﬁedmûty, platíme v hotovosti. Napﬁ. obrazy, nábytek, hodiny,
porcelán, sklo, ‰perky, hraãky.
Aj. – nábytek z chromov. trubek,
kvûtinové stojany, kompasy,
kalamáﬁe, lampy, lustry, svícny,
globusy, ‰pacírky, kávoml˘nky,
vánoãní ozdoby, foto, ãeské granáty – ‰perky, ‰avle, deãky, pﬁehozy.
V˘kup: stﬁeda, ãtvrtek 10.00 – 16.00

235 354 844, 777 100 898
TRADICE, SOLIDNÍ JEDNÁNÍ.

INTERNATIONAL SCHOOL
Na Poﬁíãí 12 (YMCA), Praha 1
(metro – nám. Republiky),

ITS

INTERNATIONAL SCHOOL
● Semestrální výuka angličtiny

a němčiny od 13.9.2004
● příprava na FCE, CAE, CPE
● Opakovací 2měsíční kurzy
● Průvodcovský kurz
● Víkendové kurzy
tel./fax 224 812 821, 777 131 167,
info@itc-ise.cz
www.itc-ise.cz

STK • EMISE

BEZ
ÁNÍ
E
J
OB DN

HOROMù¤ICE

♦

motocykly ♦ osobní ♦ nákladní ♦ autobusy ♦ traktory ♦ IDV - dovozy, pﬁestavby
po - pá 6.15 - 18.00

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

■ ■ ■

■ KOUPÍME SKLO A KERAMIKU z období
1. republiky a star‰í. Hledáme napﬁ.: bílo-ãernou keramiku, figurky dûtí a taneãnic,
dózy, sklenice, poháry, vázy. V˘kup po – pá
13 – 18 hod. Bazar Antique Dlouhá 22 (!!),
tel.: 222 320 993.
■ Firma KRAFT – Správa a údrÏba nemovitostí, úklidové práce, malování, lakování, pokládka podlahov˘ch krytin, sklen.
práce, drobné stavební úpravy, údrÏba
zelenû, autodoprava, stûhování a ostraha
budov a majetku. Tel. 728 054 414,
kraft@kraft-praha.cz.
■ OPRAVY v‰ech znaãek televizorÛ, videí, HIFI
vûÏí, NF zesilovaãÛ, audiotechniky. A. Kadlec, po – ãt 14 – 18 hod., tel. 257 921 123.

so 8.00 - 12.00

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

P¤ÍJEM OBJEDNÁVEK ¤ÁDKOVÉ INZERCE: 257 533 281

■ PRODÁM BYTOVÁ ST¤E·NÍ OKNA a dubové masivní podlahy. Tel.: 602 653 294
■ KOUPÍM BYT jakékoli velikosti, kategorie
a vlastnictví, kdekoli v Praze. MoÏno i dekret, nájemní smlouvu, i v domû s majitelem apod. I zdevatovan˘, IV. kateg.,
v soudní Ïalobû, neoprávnûnû obsazen˘,
s neÏádoucím nájemníkem, ãi s jakoukoli
právní vadou.Ve‰keré formality zajistím,
zaplatím stûhování i pﬁípadné dluhy na nájemném, privatizaci apod. Mohu sehnat
a zaplatit i náhradní byt, domeãek apod.
a dát ãas na vystûhování. Seriozní jednání,
platba ihned a v hotovosti. Tel.: 222 712 015.
■ PSACÍ STROJE – opravy, prodej, v˘kup,
tel. 241 412 507.

MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA

Studijní obor:
Forma studia:
Kvalifikace:

■ ■ ■

■ MIMOPRAÎSK¯ ING. KOUPÍ BYT DV, OV,
platba v hotovosti. Tel. 222 325 202.
■ STAROÎITNICE hotovû vykoupí zlaté a granátové ‰perky, stﬁíbro, alpakové nádobí
a jiné. Tel. 224 216 214, 603 542 774.
■ KOUPÍM v perf. stavu knihy s obálkou!
Hipman „Práce je Ïivá“ 1945 aÏ 2000,
Tmej „Abeceda du‰ev. prázdna“ 1946 aÏ
3000 aj. knihy o fotografii, fotosoubory pﬁ.
„Fotografie 1928 – 58“, 1959 aÏ 5000 aj.,
avantgardu pﬁ. „Abeceda“ 1926, RED aj.
Veãer 281 862 243 + zázn.
■ KOUPÍM GRAMODESKY – LP (dlouhohrající), SP, EP. Rock, jazz, pop, folk, country,
klasika, mluvené slovo atd., nejradûji celou
sbírku. Tel. 241 733 303, 607 791 490.

âernomoﬁská 10/419, 101 00 Praha 10

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

Jiﬁí Dûdeãek o létû v Praze 1
Jiﬁí Dûdeãek, písniãkáﬁ, textaﬁ, básník a pﬁekladatel, domovsk˘m právem v Praze 1, se
poslední dobou vûnoval pﬁedev‰ím poezii a její popularizaci. Jeho poﬁad Písniãky po
francouzsku vysílal âesk˘ rozhlas pﬁes deset let, Cizí slovo poezie pût let uvádûla
ostravská televize. Stále také koncertuje a jeho písniãky nesou typickou a nezamûnitelnou ironii a humor, ale pﬁedev‰ím sdûlení. Jsou o nûãem, i kdyÏ jde tﬁeba „jen o pocity“.
Pane Dûdeãku, jak se vám Ïije v letním
skanzenu Prahy 1? Nepﬁipadáte si v centru spí‰e jako vetﬁelec neÏ domorod˘ PraÏan?
Ne, Ïije se mi tu krásnû. Nejsem sice domorod˘, bydlím na Praze 1 od roku 1983, na
Malé Stranû pak teprve osm˘ rok, ale uÏ
jsem si pomalu zvykl. Na JiÏním Mûstû nebo
na Proseku je urãitû turistÛ ménû, v‰echno
má svoje pro a proti. Já ale vím, proã chci
bydlet právû tady.
Praha samozﬁejmû turisty vítá. V ãem by
ale mûla podle vás brát více ohledy na
své obyvatele? Konkrétnû mám na mysli
obvod Prahy 1, kter˘ je i va‰ím bydli‰tûm.
Mûla by si nûjak zaﬁídit zkrácení zimy
a urychlení jara, aby pohled na kvetoucí Pet-

ﬁín trval co nejdéle. A zru‰it automobily. Jinak od Prahy Ïádné ohledy neãekám, vím,
Ïe je to pûkná mrcha.
A naopak – kam vy cestujete nejradûji?
Rád jezdím do zemí, kde se jakÏ takÏ domluvím. V posledních letech jsem si oblíbil francouzsk˘ poloostrov Var, kde mimo proslulé
mûsto Saint-Tropez je i pﬁírodní rezervace
a pláÏe, na nichÏ roste rákosí. Takov˘ kousek zemû, kterému se ten nejhor‰í turistick˘
prÛmysl zatím vyh˘bá.
Inspiruje vás cestování k nov˘m písniãkám nebo básnické tvorbû?
MoÏná ano, ale zrovna si na Ïádn˘ pﬁíklad
nevzpomínám. Rozhodnû v‰ak inspiruje
k pﬁem˘‰lení a odtud uÏ je k nûjakému druhu
tvorby jenom krok. Mám tﬁeba takov˘ pravideln˘ fejetonistick˘ úvazek v Lidov˘ch novi-

Foto: Vladimír Motyãka, Fotobanka.cz

kultura 5
nách (pondûlní Poslední slovo), tam se moje
pﬁemísÈování po svûtû vÏdycky projeví.
Vrátíme-li se do Prahy, které místo zde
máte nejradûji a proã? Podle ironie, satiry a nostalgie, která je pro vás typická,
bych hádala, Ïe by to mohl b˘t napﬁíklad
star˘ Ïidovsk˘ hﬁbitov (viz va‰e poslední
deska Kdyby smrtka mûla mlad˘). Ale nechci pﬁedjímat.
Nejradûji mám zmínûn˘ Petﬁín, je to nejkrásnûj‰í tûlocviãna na svûtû, bûhám tam v zimû
v létû, znám v‰echny cestiãky, vím, na které
vûtvi lze dûlat shyby a která laviãka je nejlep‰í na sklapovaãky. Jinak mám rád v‰echna
praÏská místa, z nichÏ k ãlovûku promlouvá
nefal‰ovaná historie, a nemusí to b˘t zrovna
svûtoznámá památka, staãí mi kter˘koli pﬁíjemnû zchátral˘ praÏsk˘ dÛm. Dûsím se naopak tûch, které poslední dobou vypadají jako laciné cukráﬁské v˘robky.
Pﬁedchozí otázka byla trochu v nadsázce.
Teì ale opût váÏnû. Kde a kdy vás obyvatelé Prahy 1 mohou vidût a sly‰et?
17. 9. mohou zajít do Mûstské knihovny do
malého sálu na poﬁad Mezinárodního ãeského klubu Hovory bez hranic, kde budu hostem besedy. Tam budu nejen mluvit, ale i zpívat a hrát. A jinak, zÛstaneme-li na území
Prahy 1, hrávám pravidelnû jednou mûsíãnû
v Divadle v Dlouhé.
Dûkuji za rozhovor
Martina Fialková

MEZINÁRODNÍ
âESK¯ KLUB
ve spolupráci
s Lidovou
univerzitou
Mûstské
knihovny
zahajuje v záﬁí
jiÏ tﬁetí sezonu
HOVORÒ BEZ HRANIC.
Tyto besedy se zajímav˘mi osobnostmi se tematicky váÏou k pﬁekraãování hranic ve v‰ech smyslech toho slova, aÈ jiÏ mezi státy
a svûtadíly, nebo mezi kulturami,
názory ãi pﬁesvûdãením. Program
je vÏdy obohacen o hudební produkci nebo zajímavé autorské ãtení,
vítáni jsou v‰ichni, kdo se zajímají
o cestování, kulturu a cítí se b˘t
svûtoobãany této zemû.
V pátek 17. 9. od 17,00 bude hostem písniãkáﬁ, básník a pﬁekladatel Jiﬁí Dûdeãek.
Besedy se konají vÏdy v malém
sále Mûstské knihovny, Mariánské námûstí, Praha 1.

âeská filharmonie ve 109. sezonû
Jakousi pﬁedmluvou k zaãínající sezonû na‰eho pﬁedního symfonického tûlesa se stal
koncert 14. srpna, pﬁi nûmÏ Dvoﬁákovo Requiem ﬁídil Gerd Albrecht. AlbrechtÛv návrat k âeské filharmonii, tentokrát v roli hostujícího dirigenta, potvrdil i jeho srpnov˘
zájezd s orchestrem na Salcbursk˘ festival. Pro abonentní koncert vybral nûmeck˘ dirigent, jak je jeho zvykem, opût netypick˘ program. V prÛbûhu praÏské sezony âeské
filharmonie vystoupí v Rudolfinu dal‰í osobnosti zvuãn˘ch jmen, které jsou s orchestrem v kontaktu jiÏ del‰í dobu. Vedle nich se pﬁedstaví nûkteﬁí z umûlcÛ, o jejichÏ
hostování má âeská filharmonie zájem a jejichÏ práci peãlivû sleduje.
„Pro orchestr je velmi dÛleÏitá spolupráce
se svûtovou dirigentskou ‰piãkou,“ klade si
za úkol generální ﬁeditel âeské filharmonie
prof. Václav Riedlbauch. „Dirigent odvádí tu
hlavní práci. Proto se pﬁi neustálém roz‰iﬁování spolupracujících umûlcÛ snaÏíme koncentrovat na urãit˘ okruh tûch, kteﬁí orchestru v˘jimeãnû prospívají.“ Po loÀském
úspû‰ném nástupu v roli nového ‰éfdirigenta pracuje v leto‰ním roce s orchestrem jiÏ
naplno Zdenûk Mácal, klíãové postavení zÛstává Vladimíru Válkovi jako hlavnímu dirigentu. Posluchaãi se mohou tû‰it na „staré
známé“, mezi nûÏ samozﬁejmû patﬁí sir
John Eliot Gardiner, Neeme Järvi, Manfred
Honeck, Claus Peter Flor a na‰i Jiﬁí Kout,
Jiﬁí Bûlohlávek, poznají také Johna Nelsona. Po nûkolikaletém usilování se podaﬁilo
získat ke spolupráci nizozemského dirigenta Jaapa van Zweden, poprvé se za dirigentsk˘ pult âeské filharmonie postaví Lothar Zagrosek a jeden z nejmlad‰ích
dirigentÛ souãasnosti, Izraelec ruského pÛvodu Ilan Volkov, kter˘ pÛsobí u BBC
v Glasgow.
âeská filharmonie dává vût‰í pﬁíleÏitost domácím sólistÛm. Václav Riedlbauch zastává názor, Ïe mezi ãesk˘mi interprety je ﬁada
‰piãkov˘ch umûlcÛ evropského formátu:
„Jsem pﬁesvûdãen, Ïe se u nás na celou
generaci ãesk˘ch umûlcÛ zapomnûlo, mûli
tady velkou pauzu.“ Z tûch, kteﬁí letos s orchestrem vystoupí, jmenujme alespoÀ klavíristy Ivana Klánského, Daniela Wiesnera,
violoncellistku Michaelu Fukaãovou, brnûnského houslistu Franti‰ka Novotného.
Z hráãÛ âeské filharmonie se pﬁedstaví jako sólisté hobojistka Jana BroÏková, hornista Ondﬁej Vrabec. Objeví se nastupující
hvûzdiãka altistka Jana S˘korová, ke stálicím patﬁí barytonista Ivan Kusnjer, tenorista

Leo Marian Vodiãka, basista Peter Mikulá‰
i sopranistka Gabriela BeÀaãková, která po
úspû‰ném turné po Nûmecku a Itálii odjíÏdí
v listopadu s orchestrem na festival do Japonska. Hostem abonentních orchestrálních cyklÛ je Janáãkova filharmonie Ostrava s Petrem Vronsk˘m, zku‰en˘m operním
dirigentem a nûkdej‰ím ‰éfdirigentem Státní filharmonie Brno.
Orchestr samozﬁejmû stále spolupracuje se
zahraniãními umûlci. Vystoupí s ním violistka Isabelle van Keulen, znovu uvidíme znamenitou houslistku Laticu Honda-Rosenberg, která s âeskou filharmonií úãinkovala
po povodních 2002 a vzdala se honoráﬁe se
slovy „vy to potﬁebujete víc neÏ já“. Ani pianista Tzimon Barto nebude v Praze poprvé.
Z vokálních sólistÛ klade Václav Riedlbauch
dÛraz na dvû znamenité mezzosopranistky
– Monicu Groop z Finska a nûmeckou pûvkyni Birgit Remmert, která s orchestrem zpívala jiÏ v Mahlerovû Druhé symfonii. S dirigentem Lotharem Zagroskem se pﬁedstaví
sopranistka Claudia Barainsky, v Dvoﬁákovû Stabat mater vystoupí Anda-Louise Bogza a Klaus Schneider, jehoÏ syt˘ tenor mezi
ostatními pûvci jistû nezapadne.
V leto‰ní sezonû se prvnû objevuje Velk˘
sborov˘ cyklus, kter˘ roz‰iﬁuje abonentní
nabídku o à capellov˘ zpûv. Úãinkuje PraÏsk˘ filharmonick˘ sbor, kter˘ je velmi ãast˘m
hostem âeské filharmonie také pﬁi provádûní oratorních a kantátov˘ch skladeb. Sedmdesát let své ãinnosti oslaví pûvecké tûleso
spolu s âesk˘m filharmonick˘m sborem Brno, kter˘ zpívá na posledním ze ãtyﬁ koncertÛ sborového cyklu. Pﬁi leto‰ních koncertech
vystoupí s orchestrem také KühnÛv dûtsk˘
sbor a Bamberger Chor. „Spolupráce se
sborem Bambersk˘ch symfonikÛ je dosti netypická,“ uvádí Václav Riedlbauch. Budou

DIVADELNÍ PREMIÉRY V ZÁ¤Í
NÁRODNÍ DIVADLO
23. záﬁí
Francesco Cilea (1866-1950)
ADRIANA LECOUVREUR (1902)
ReÏie: Jiﬁí Nekvasil, scéna: Daniel Dvoﬁák,
kost˘my: Lucie Loosová,
Koprodukce s Theater Erfurt
Pokraãováním italské ﬁady, jejíÏ první ãástí
bylo v minulé sezonû Verdiho Requiem, bude
dílo raného 20. století. Jeho autor, Francesco
Cilea (1866-1950), se do repertoáru operních
scén zaﬁadil právû dílem, které v ãeské premiéﬁe uvádí Národní divadlo. Tragick˘ pﬁíbûh z divadelního prostﬁedí podle hry E. Scriba a E. Legouvé, opl˘vající velk˘mi emocemi,
láskou a intrikami, zpracoval Cilea jako veristickou operu, která dává moÏnost vyniknout
velk˘m dramatick˘m hlasÛm. V hlavní roli
hereãky Comédie Franc,aise Adriany Lecouvreur zde vystoupí vynikající svûtová
sopranistka Eva Urbanová.

DIVADLO NA FIDLOVAâCE
9. záﬁí
Carlo Goldoni: POPRASK NA LAGUNù
C. Goldoni (1707-1793) je nejplodnûj‰ím
a také nejhranûj‰ím italsk˘m dramatikem.
Ve svém Poprasku na lagunû (Le baruffe
chiozzotta) plnokrevnû zobrazuje ty nejobyãejnûj‰í lidiãky, rybáﬁe a jejich Ïeny. Zatímco
nad lagunou pﬁejde jeden jedin˘ den, proÏijeme s hrdiny Ïivotní kolotoã pln˘ smíchu
a ha‰teﬁivosti, lásky a vztekl˘ch ‰arvátek.
Poprask je vynikající komedie lidsk˘ch cha-

rakterÛ, která nabízí skvûlé herecké pﬁíleÏitosti. ProtoÏe není zatíÏena dobou, v níÏ
vznikala, ale naopak se opírá o Ïivé, kaÏdodenní situace, nalezneme v ní uvaÏování jak
souãasn˘ch teenagerÛ, tak rodiãÛ, jeÏ v‰ichni dobﬁe známe.
Úprava a reÏie: Ivan Rajmont, pﬁeklad: Jaroslav Pokorn˘, dramaturgie: Klára ·piãková, scéna a kost˘my: Martin âern˘
Hrají: P. Vojáãková, T. Bebarová, M. Spurná,
I. Pazderková, M. Badinková, C. Götz, J. Racek, M. Hol˘, Z. Mary‰ka, B. Slováãek,
M. KuÏel, P. Neãas, D. Ratajsk˘ a P. Hermann
16. záﬁí
Michael Cooney: HABAëÚRA
(Cash on Delivery)
Komedie, která spatﬁila svûtlo ramp poprvé
ve Windsorském Královském divadle, rozesmává uÏ deset let publikum nejen v Lond˘nû, ale i ve v‰ech svûtov˘ch metropolích.
Jak napovídá uÏ ãesk˘ název, jde o velkolep˘
podfuk. Ten zaãne vyplouvat na povrch aÏ
v okamÏiku, kdy Linda Swanová objeví v prádelníku svého manÏela Erika dámské prádlo
nadmûrn˘ch velikostí a vzápûtí se v jejich domû objeví vrchní kontrolor ze sociálního úﬁadu. Následuje komediální mumraj neãekan˘ch situací a ztﬁe‰tûn˘ch zámûn, „pﬁi kter˘ch diváci doslova ﬁiãí smíchy“, jak napsal
jeden z renomovan˘ch anglick˘ch kritikÛ.
Michael Cooney, Ïijící v souãasné dobû
v Los Angeles, se narodil v Anglii. Jeho otcem je vûhlasn˘ dramatik Ray Cooney, jehoÏ fra‰ka Sladké tajemství je právû na repertoáru Divadla Na Fidlovaãce.
Tady bude mít ãeskou premiéru i hra jeho syna Michaela.

úãinkovat v silvestrovském koncertu, kter˘
letos nepokraãuje v tradici programÛ sestaven˘ch v odlehãeném tónu. Sukova Serenáda a Orffova Carmina Burana byly vybrány
v dlouhodobé dramaturgii k oslavení vstupu
do Evropy, pÛvodnû ohlá‰eného na 1. leden
2005. Stejnû jako u Gerda Albrechta, také
v pﬁípadû bamberského sboru chce âeská
filharmonie „vûci smazávat, zapomínat
a startovat nûco nového, do budoucna spolupracovat.“
Program pokraãuje v duchu Roku ãeské
hudby. Díla leto‰ních jubilantÛ Antonína
Dvoﬁáka, Josefa Suka a Leo‰e Janáãka zazní hned pﬁi zahajovacím koncertu 11. záﬁí
ke Dni âeské filharmonie. Hudba dal‰ích
na‰ich skladatelÛ prochází celou sezonou.
Dirigent Jiﬁí Bûlohlávek uvede v premiéﬁe
Requiem Milana Slavického, dal‰í premiéry
budou mít skladby souãasn˘ch ãesk˘ch autorÛ v podání novû ustaveného komorního
souboru filharmonikÛ Virtuosi di basso.
Sv˘m vystoupením 2. listopadu pﬁipomenou
devadesáté narozeniny v˘znamného violoncellisty Franti‰ka Smetany. Do repertoáru orchestru jsou vedle klasick˘ch skladatelÛ zaﬁazena rovnûÏ díla autorÛ 20. století,
o nûÏ „v poslední dobû zaãíná jakoby opadat zájem, takÏe dá nûkdy dost práce pﬁesvûdãit dirigenty“ k jejich provedení. Do budoucna poãítá dramaturgie se tﬁemi
projekty. Nejvût‰ím je postupné provedení
v‰ech deseti symfonií Gustava Mahlera pod
taktovkou ZdeÀka Mácala. Z nich pátou
uvedl nov˘ ‰éfdirigent na svém inauguraãním koncertu, tﬁetí Mahlerovu symfonii ﬁídí
v leto‰ní sezonû. Stejnû tak kompletní provedení devíti symfonií Antonína Dvoﬁáka
a ãtyﬁ symfonií Johannesa Brahmse svûﬁuje
vedení âeské filharmonie do rukou ‰éfdirigenta orchestru.
Sto desáté v˘roãí existence slaví âesk˘
spolek pro komorní hudbu. V leto‰ní sezonû klade men‰í dÛraz na kvartetní soubory
neÏ v minulosti. Vedle znám˘ch kvartet, jako Stamicovo, PraÏákovo, Nostitzovo, MartinÛ vystoupí ﬁada sólistÛ a komorní soubory nejrÛznûj‰ího sloÏení. „V tom nám velmi
pomáhá aktivita ãlenÛ âeské filharmonie,“
uvádí pﬁedseda rady spolku Ivan Englich,

ReÏie:Tomá‰ Töpfer, pﬁeklad: Rupert Dubsk˘, dramaturgie a úprava: Helena ·imáãková, scéna: Milan David, kost˘my: Kristina
Novotná, hudba: Ondﬁej Brousek
Hrají: Daniel Rous, Monika Kobrová, Václav
Svoboda, Petr Rychl˘, Lilian Malkina, Ladislav Îupaniã, Zdenûk Palusga, Jana Plodková, Martina Randová a David Hák

DIVADLO V CELETNÉ
14. záﬁí
Alexandr Stroganov: ORNITOLOGIE
Komedie o svobodû ãlovûka – bláznivá, ãerná, originální – stavbou situací pﬁipomínající
thriller. Jeden krasavec je na náv‰tûvû
u dvou velmi pozitivních lidí, kteﬁí by se dali
nazvat blázny, ale nakonec poznáme, Ïe
jsou vlastnû moc fajn.
Hrají: F. Kreuzmann, J. Nerudová, J. ·palek,
reÏie: A. Minajev, délka pﬁedstavení: 2 hod.

·éfdirigent âF Zdenûk Mácal

Foto: Zdenûk Chrapek

„napﬁ. soubory Okteto ãesk˘ch filharmonikÛ, Ars rediviva, Komorní soubor Variace,
Ars instrumentalis Pragensis...“ Dramaturgie zachovává systém ãtyﬁ abonentních
cyklÛ, kter˘ se osvûdãil. Zahrnuje po sedmi
koncertech v první a druhé ﬁadû, ‰est hudebních podveãerÛ a sobotní matiné, letos
pro velk˘ zájem roz‰íﬁené ze sedmi na
osm dopoledních koncertÛ. Mezi dal‰ími
úãinkujícími jsou tﬁeba Bach-Collegium
Praha, Ensamble MartinÛ, âeské trio, Afflatus Quintet, PraÏské trio, Rejchovo dechové kvinteto... Pﬁijedou také dva soubory ze Spojen˘ch státÛ, Trio con brio Florida

a Manhattan String Quaertet. Náv‰tûvníkÛm se pﬁedstaví leto‰ní laureát âeského
spolku pro komorní hudbu Bennewitzovo
kvarteto. Jeho ãlenové, mladí hráãi na
smyãcové nástroje, zaujali pﬁedev‰ím
sv˘m muzikantsk˘m cítûním. O mladé generaci hovoﬁil také Václav Riedlbauch pﬁi
úvahách o generaãní v˘mûnû orchestru
a v˘voji ãeského interpretaãního umûní vÛbec: „Na‰e mladá záloha je velmi talentovaná, bude z ãeho vybírat. Právû s tûmito
lidmi mÛÏeme poãítat, sledujeme je. V tom
je na‰e budoucnost.“
StáÀa Wildová

NEJPRODÁVANùJ·Í KNIHY V KNIHKUPECTVÍ FI·ER
1. Woolfová Virginia: Paní Dallowayová
2. Dvoﬁák Franti‰ek: Po královské cestû – zastavení s Franti‰kem Dvoﬁákem
3. Veverka Pﬁemysl: Slavné praÏské vily
4. Feyerabend Paul: Vûda jako umûní
5. Pafko Pavel: Medicimani a ti druzí
6. Eliade Mircea: Iniciace, rituály, tajné spoleãnosti...
7. Buchanan Patrick: Smrt západu
8. Klossowski Pierre: Sade mÛj bliÏní
9. Almodóvar Pedro: Patty Diphusa, Venu‰e záchodkÛ
10. Novák Jan: Zatím dobr˘ – Ma‰ínovi a nejvût‰í pﬁíbûh
V knihkupectví Fi‰er bude 30. záﬁí bude také uvedena do prodeje v˘pravná kniha
Petra Kluãiny Zbroj a zbranû – Evropa 6.-17. století. K tomuto datu se váÏe i autogramiáda a zajímavá doprovodná akce.

☛

Tip na dobrou beletrii: Reprezentativní v˘bûr z celoÏivotního díla první dámy
ãeské povídkové tvorby – Jindﬁi‰ky Smetanové – vyjde ve ãtyﬁech svazcích
v nakladatelství SLÁFKA pod tituly Koncert pod platanem; Domovní dÛvûrnosti; Pozor, vyletí ptáãek; Ustláno na rÛÏích a pod nebesy. Soubor zdobí obálky malíﬁe
Karla Chaby a bude v prodeji jak jednotlivû, tak v pevné kartonové krabici jako v˘teãn˘
dárek. Paní Jindﬁi‰ka Smetanová také pﬁijala pozvání k autogramiádû, která probûhne
v prvním ﬁíjnovém t˘dnu.
Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í knihkupectví Fi‰er, Kaprova 10, Praha 1
tel.: 222 320 730, fax.: 222 320 733

www.knihyfiser.cz

NG zve do Afriky zadarmo
V Národní galerii ve VeletrÏním paláci probíhá v˘stava Afrika ze sbírek Rainera Kreissla,
která je do 18. 9. 2004 pﬁístupna zdarma (od 19. 9. vstupné 80/40 Kã) dennû kromû pondûlí
od 10 do 18 hodin.
■ ■ ■

PO¤ADY PRO SENIORY

Malostranská beseda, Malostranské nám. 21
22. 9. Dana ·kardová – Zpívání s kytarou – 15 hod.
Maìarské kulturní stﬁedisko, Rytíﬁská 25
6. 10. Snítilovo kvarteto zahraje skladby A. Dvoﬁáka, W. A. Mozarta,
L. van Beethovena – 14.30 hod.

VYCHÁZKY PRO SENIORY ZA UTAJENOU HISTORIÍ PRAHY
4. 9. Vesele i váÏnû s I. Hermannem kol TrÏi‰tû
Sraz ve 13.45 hod. pﬁed chrámem uprostﬁed Nerudovy ulice.
18. 9. Zvlá‰tnosti útesu Baba a vinic níÏe
Sraz ve 13.45 hod. U Matûje (bus ã. 131 od stan. Hradãanská)
25. 9. Staﬁiny pﬁi Popelce
Sraz ve 13.45 hod. U Zvonu (zast. tram. ã. 4, 7, 9, 10)
2. 10. Jihov˘chodní Hrad v rou‰e povûstí
Sraz ve 13.45 hod. u sochy TGM na Hradãanském námûstí

■ ■ ■
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☎ 604 804 042
J· LINGUA SANDY
s 15letou tradicí nabízí

semestrální,
individuální a dal‰í kurzy
A, N, F, IT, ·P, R, CHR a dal‰í
kvalitní ãe‰tí a zahraniãní lektoﬁi,
ceny od Kã 55/hod.
zápis v Truhláﬁské 16 - 1. patro P1
u OD Kotva
e-mail:info@lingua-sandy.cz
www.lingua-sandy.cz

LISTY PRAHY 1 – INZERCE

tel.: 257 533 280 ● fax: 257 533 281 ● e-mail: jalna@jalna.cz ● www.jalna.cz

Toulky za pamûtihodnostmi Prahy 1
Tímto ãíslem ListÛ Prahy 1 otevíráme nov˘ cyklus toulek za pamûtihodnostmi Prahy 1. Tentokrát budou pﬁedmûtem na‰eho zájmu pomníky a pamûtní desky. A jak jinak
zaãít, neÏ deskou na domû ve Vald‰tejnské ulici 4, kde sídlí na‰e nakladatelství.
Deska tu byla osazena v r. 1960 a nápis
nám napoví, Ïe: „V tomto domû zemﬁel
29. ﬁíjna 1859 Adolf Kosárek, pﬁedchÛdce
ãeské realistické krajinomalby.“ Do trojdílné vystupující desky z rÛÏového mramoru
je vsazen bronzov˘ medailon s umûlcov˘m profilem od Hany Wichterlové.
Adolf Kosárek se narodil v r. 1830 v Herálci u Humpolce na âeskomoravské vysoãinû. Jeho otec, kter˘ byl dÛchodním na
panství TrauttmansdorffÛ si pﬁál, aby se
syn stal úﬁedníkem. A tak Kosárek v r.
1845 nastoupil jako praktikant na arcibiskupsk˘ch statcích – postupnû slouÏil
v Dobﬁejovicích, Dolních BﬁeÏanech
a RoÏmitále. Umûnímilovn˘ praÏsk˘ arcibiskup kardinál Bedﬁich Schwarzenberg si
v‰iml jeho talentu a umoÏnil mu v l. 1850 –
55 studium na praÏské Akademii v kraji-

■ ■ ■

náﬁské ‰kole Maxe Haushofera. V r. 1855
se Kosárek pﬁestûhoval do domu U ãerného beránka ve Vald‰tejnské ulici, kter˘
tehdy patﬁil dirigentu Antonínu Aptovi. Následující dva roky cestoval a co nejvíce
maloval. Nav‰tívil Solnou komoru, ostrov
Rujana v Baltickém moﬁi a také Alpy. Ale
vÏdy ho to táhlo domÛ, aby se vûnoval
ãeské krajinû. „Cítil se vÏdy pﬁitahován
svou vlastí,“ zaznamenal jeho pﬁítel Viktor
Barvitius. V r. 1858 se v‰ak ohlásila tuberkulóza, tehdy tûÏká, nevyléãitelná nemoc.
Kosárek se je‰tû staãil oÏenit s dcerou své
bytné, doãkal se narození dcery Franti‰ky,
ale 29. 10. 1859 ve vûku devûtadvaceti let
umírá. Bylo to tﬁi mûsíce poté, co vy‰la kritika, v níÏ byl hodnocen jako „nejgeniálnûj‰í mezi praÏsk˘mi umûlci, soumûﬁiteln˘
i s nejvût‰ími umûlci cizími.“ Kosárek se

L I T E R Á R N Í K AVÁ R N Y

■ ■ ■

Kam veãer vyrazit?
Tﬁeba NA PRÁDLO
Oblíben˘ studentsk˘ podnik s kouzelnû lidov˘m názvem
je vlastnû hudebnû poetická kavárna a divadlo pod jednou stﬁechou. Název nepﬁilétl z nebe, je doloÏen historicky, a to mnoho století nazpût, kdy do tûchto míst tûsnû vedle Kampy chodily prát ve vltavské vodû pradleny
aÏ z Hradãan. Dne‰ní prostory v budovû, která má bohatou divadelní tradici (ve dvacát˘ch letech zde sídlil spolek Umûlecká beseda, pak slavné Burianovo divadlo DaDa), viditelnû omládly „díky“ povodni. Ta zdej‰í suterénní a pﬁízemní místnosti, které si
krátce pﬁedtím pronajal souãasn˘ provozovatel, zcela zniãila. Pﬁedev‰ím zásluhou âeského hudebního fondu, kter˘ je majitelem objektu a podpoﬁil znovuvybudování divadla
i kavárny jak finanãnû, tak i praktickou pomocí, mohlo „PRÁDLO“ znovu oÏít.
RÛznorod˘ program, kter˘ zde nabízejí, si
najde diváky mezi vyznavaãi francouzsk˘ch
‰ansonÛ (Pocta Edit Piaf, Jednou veãer
v PaﬁíÏi), balad (Francois Villon) i ãeské souãasné poezie (Zdání o ãase). Kromû zmínûn˘ch studentÛ, kteﬁí to sem mají ze strahovsk˘ch kolejí kousek, zde uvítají kohokoli, kdo
má chuÈ poslechnout si nûco zajímavého.
Pro nezadané probíhá jednou mûsíãnû i seznamovací poﬁad „Rychl˘ rande". Kavárna
má 50 míst.

V pﬁilehlém divadle (160 míst) mÛÏete shlédnout napﬁíklad Dostojevského klasiku Bílé
noci (21. 9.) nebo také francouzskou komedii, „ze které není úniku" Návrat pana Leguána aneb Víkend ve v˘tahu (29. 9.) a nûkolik
dal‰ích komorních pﬁedstavení. Divadlo spolupracuje také s Klubem mladého diváka.
Více informací o tomto sympatickém podniku v Besední ulici najdete na www.napradle.cz nebo na tel.: 257 320 421

bûhem pouh˘ch sedmi let své tvorby stal
klasick˘m malíﬁem ãeské krajiny. Vy‰el
z romantizmu, ale vlastní cestou dospûl aÏ
k realizmu. Dodnes patﬁí k nejvût‰ím ãesk˘m krajináﬁÛm.
Chcete-li se podívat na jeho obrazy, zajdûte do VeletrÏního paláce, kde se nachází
m. j. i sbírka ãeského malíﬁství 19. stol. NG
a také do Trojského zámku, kde je expozice Galerie hl. m. Prahy.
Ale je‰tû pár slov k historii domu, kter˘
zmínûnou desku nese.
V jeho místech stávala královská cihelna
pﬁipomínaná jiÏ v r. 1410. V l. 1555 – 65 tu
byl postaven mal˘ pﬁedmûstsk˘ domek,
pozdûji roz‰íﬁen˘. Po po‰kození poÏárem
v r. 1710 dÛm opravil a dostavûl v dne‰ním
rozsahu privilegovan˘ kominík Jakub Demartini. V r. 1808 pak byla podle dochovan˘ch plánÛ Ignáce Palliardiho provedena
klasicistní pﬁestavba domu. DÛm má pÛvabné domovní znamení s ãern˘m beránkem, poprvé zmiÀované v r. 1709.
-es-

Struny podzimu
9. roãník hudebního festivalu provází smÛla.
Správa PraÏského hradu se na poslední chvíli zﬁekla organizace. Bude proto provedeno
pouze 5 koncertÛ. Pﬁesto chce festival dostát
své v˘borné povûsti a opût pﬁivádí zajímavé
domácí i zahraniãní interprety do neobvykl˘ch koncertních míst. 13. 9. se pﬁedstaví
Kronos Quartet, ãerstv˘ drÏitel Grammy, druh˘ (zdvojen˘) koncert 3. 10. se stane „sletem
v‰ech bubeníkÛ“, jejichÏ domácím skvûl˘m zástupcem je pﬁedev‰ím Pavel Fajt. 25.
a 26. 10. vystoupí Uri Caine, kter˘ pﬁizval téÏ
jazzmany, d˘dÏeje a gospelového zpûváka,
coÏ slibuje zajímav˘ záÏitek.

V Redutû znovu pro dûti
Po divadelních prázdninách zahajuje Divadlo Minaret v Redutû svou 11. sezonu v sobotu 18. záﬁí 2004 v 15 hodin. V tento den se
totiÏ koná 300. repríza pﬁedstavení Tﬁi veselá
prasátka, které lze s trochou nadsázky oznaãit jako kultovní pﬁedstavení nejmlad‰í generace divákÛ, neboÈ stále patﬁí v Praze k jednomu z nejhranûj‰ích titulÛ pro rodiãe
s dûtmi. Anglická lidová pohádka s písniãkami Jaromíra Nohavici v ãinoherním podání
Divadla Minaret mûla premiéru v roce 1997
a byla prvním pohádkov˘m titulem souboru,
kter˘ se v souãasné dobû vûnuje pﬁedev‰ím
tvorbû pro rodiãe s dûtmi (ve vûku pﬁibliÏnû
od tﬁí let). Nyní Minaret o víkendech od 15
hod. hraje sedm pohádkov˘ch inscenací na
své stálé scénû – Redutû na Národní tﬁ 20.
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Pokladna je otevﬁena od 14 do 20 hod.
(so a ne 2 hod. pﬁed zaãátkem pﬁedstavení).
Rezervace vstupenek. na tel.: 222 868 868,
fax: 222 868 870, marketing@nazabradli.cz
www.nazabradli.cz.

10. 9. Afterplay – premiéra
12. 9. Koza aneb Kdo je Sylvie?
– host Bijásek s.r.o.
13. 9. PUSH-UP 1-3
14. 9. Perfect Days
15. 9. Ivanov
16. 9. Afterplay
18. 9. Perfect Days
20. 9. Gazdina roba
21. 9. Pan Kolpert
22. 9. KosmonautÛv poslední vzkaz Ïenû,
kterou kdysi, v b˘valém Sovûtském
svazu, miloval
23. 9. Str˘ãek VáÀa
24. 9. Str˘ãek VáÀa – 11:00
26. 9. Koza aneb Kdo je Sylvie?
– host Bijásek s.r.o.
28. 9 Námûstí HrdinÛ
29. 9. Ivanov – 11:00
30. 9. Afterplay
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00,
není-li uvedeno jinak.

LYRA PRAGENSIS
Divadlo INSPIRACE, Scénick˘ ateiler HAMU-Lichten‰tejnsk˘ palác,
Malostranské nám. 13, Praha 1
Pﬁedprodej vstupenek v knihkupectví
ACADEMIA, Národní 7, Praha 1,
tel.: 224 240 547, po-pá 9.00 - 19.00,
so 10.00-18.00, ne 12.00-18.00,
prodejna VIA MUSICA, Lichten‰tejnsk˘
palác, Malostranské nám. 13, Praha 1,
tel.: 257 535 568, dennû 10.30-12.30
a 13.00-19.30 vÏdy od 15 hodin
a hodinu pﬁed pﬁedstavením.
Informace na tel/fax 224 910 787,
261 220 516, 602 683500.
www.lyrapragensis.cz
e-mail: cizkova@lyrapragensis.cz

Divadlo Inspirace, scénick˘ ateliér
HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1:
9. 9. PODOBY SONETÒ-PODOBY
LÁSKY
13. 9. JONATHAN LIVINGSTON RACEK
15. 9. CO ÎIVOT DAL A VZAL
16. 9. JEDU K MÁMù
21. 9. NOâNÍ LET
23. 9. ÚTùKY Z BEZPEâÍ
29. 9. P¤IVONùT K RÒÎI
30. 9. MOST P¤ES NAVÎDY

Symfonick˘ orchestr
hl. m. Prahy FOK

Národní divadlo
1. 9. Carmen
2. 9. Coriolanus
3. 9. Mot˘lí efekt 20.00
4. 9. Mot˘lí efekt
5. 9. Na‰i furianti
6. 9. La Traviata
7. 9. La Bohème
9. 9. Rusalka
10. 9. Sluha dvou pánÛ
11. 9. âert a Káãa 14.00
12. 9. Cyrano z Bergeracu
13. 9. Carmen
14. 9. Na‰i furianti
15. 9. Rigoletto
16. 9. Lucrezia Borgia 20.00
18. 9. Lucrezia Borgia 16.00
Lucrezia Borgia 20.00
19. 9. Lucerna
21. 9. Coriolanus 19.30
22. 9. Cyrano z Bergeracu 20.00
23. 9. ADRIANA LECOUVREUR
- ãeská premiéra
24. 9. Lucerna
25. 9. Giselle 14.00
Giselle
26. 9. Adriana Lecouvreur
27. 9. Giselle
28. 9. Libu‰e
30. 9. La Bohème
Stavovské divadlo
2. 9. Kouzelná flétna
4. 9. SLAVNÉ JMÉNO ADAMOVO
– premiéra
5. 9. Pokou‰ení
6. 9. Dobr˘ ãlovûk ze Seãuanu
7. 9. Lakomec
9. 9. Rodinné album
10. 9. Figarova svatba
11. 9. Rodinné album
12. 9. Romeo a Julie
13. 9. Jako naprost˘ ‰ílenci
14. 9. Kouzelná flétna
15. 9. Prvotﬁídní Ïeny (Top Girls)
16. 9. Dobr˘ ãlovûk ze Seãuanu
17. 9. Lakomec
18. 9. âeské sekretáﬁky 14.00
Sluha dvou pánÛ
19. 9. Kouzelná flétna 13.00
Figarova svatba
23. 9. Othello (Cheek By Jowl)
24. 9. Othello (Cheek By Jowl)
25. 9. Don Giovanni 14.00
Don Giovanni
28. 9. Pokou‰ení
30. 9. Romeo a Julie
www.narodni-divadlo.cz
O – opera, â – ãinohra, B - balet
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00,
není-li uvedeno jinak.
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Sál Akademie vûd âR, Národní 3, Praha 1

14. 9. Hosté Ivany Tetourové:
MILAN LASICA
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00,
není-li uvedeno jinak.

Na Poﬁíãí 26,
Praha 1
Pokladna otevﬁena
po – pá 10 – 18 hod.
a 2 hodiny
pﬁed zaãátkem
pﬁedstavení.
Rezervace (nutno vyzvednout nejpozdûji
den pﬁedem) na tel. 221 716 333
ticket@archatheatre.cz
wap.archatheatre.cz.

Ve Smeãkách 26, Praha 1
Pokladna tel. 296 222 123.
On-line pokladna:
www.cinoherniklub.cz
13. 9. Sex noci svatojánské
14. 9. Maska a tváﬁ
15. 9. Správce
16. 9. Sexuální perverze v Chicagu
17. 9. Portugálie
18. 9. Vodní druÏstvo
20. 9. Maska a tváﬁ
21. 9. Osiﬁel˘ západ
22. 9. Správce
23. 9. Portugálie
24. 9. Sexuální perverze v Chicagu
25. 9. Deskov˘ statek
27. 9. Osiﬁel˘ západ
28. 9. Deskov˘ statek
29. 9. Správce
30. 9. Vincent

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

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Koncerty

Slavná i méně známá díla světových
a českých skladatelů.
Od dubna denně
kromě úterý od 18 hod.

W. A. MOZART
A ČEŠTÍ MISTŘI

Mimořádný cyklus 5 koncertů,
čtvrtý koncert 11. září.
Předplatné:
1 000 Kč za 10 vstupenek,
platí na všechny koncerty pořádané
spol. Psalterium do 31. 12. 2004.
Bližší informace a vstupenky:
Chrám sv. Mikuláše, Psalterium,
tel./fax/záznamník: 257 534 215,
info@psalterium.cz,
www.psalterium.cz,
a v obvyklých předprodejích.

9. 9. Chat – Nebezpeãnû snadné známosti (v anglickém jazyce)
On-line divadelní pﬁedstavení pro ãtyﬁi
hráãe. – 11:00, 20:00
21. 9. – E. F. B. - Kladivo na divadlo
– premiéra
22. 9. – Kladivo na divadlo – 11:00
24. 9. – Kladivo na divadlo
25. 9. – Kladivo na divadlo
27. 9. – Krist˘na Lhotáková a Ladislav
Soukup: Osoby a obsazení
- premiéra
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00,
není-li uvedeno jinak.

Kﬁesomyslova 625, Praha 4
Pokladna otevﬁena
po – pá 10 – 19.30 h,
so 14 – 19.30 h, tel. 241 404 040.
Informace a hromadné objednávky tel./fax 261 215 721,
e-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz,
http://www.fidlovacka.cz.

8. 9. Poprask na lagunû – veﬁ. generálka –
10:30
9. 9. Poprask na lagunû – premiéra
10. 9. ·umaﬁ na stﬁe‰e
11. 9. Poprask na lagunû – 15:00 a 19:30
13. 9. Balada pro banditu
14. 9. ·umaﬁ na stﬁe‰e
15. 9. HabaìÛra – veﬁ. generálka – 10:30
15. 9. Poprask na lagunû
16. 9. HabaìÛra – premiéra
17. 9. Julie, ty jsi kouzelná!
18. 9. HabaìÛra – 15:00 a 19:30
20. 9. Horoskop pro Rudolfa II.
21. 9. Poprask na lagunû
22. 9. Podivná paní S.
23. 9. Paní S. v rozpacích
24. 9. HabaìÛra
25. 9. Blboun – 15. 00 a 19:30
26. 9. Fidlovaãka aneb
Îádn˘ hnûv a Ïádná rvaãka – 15:00
27. 9. Fidlovaãka – 10:00
27. 9. Balada pro banditu
28. 9. Sladké tajemství
29. 9. Julie, ty jsi kouzelná!
30. 9. âerná komedie
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30,
není-li uvedeno jinak.

Pokladna otevﬁena po – pá 10 – 18 h,
tel. 222 002 336, fax 222 322 501
www.fok.cz

Národní 25 – Palác Metro, Praha 1
Pokladna:
po - so 16:00 – 20:00, tel: 221 085 201.
Tel.: 221 085 276, fax: 221 085 287,
divadlometro@volny.cz,
www.divadlometro.cz.
âINOHRA
16. 9. Pa‰kál – talkshow K. ·ípa
(host Bolek Polívka) 19:00
20. 9. Nevidím to ãernû 11:00
– veﬁejná generálka
20. 9. Nevidím to ãernû 19:00
PRO DùTI
14. 9. âertÛv ‰vagr – Pohádkové divadlo
J. Juri‰tové 9:00 a 10:30
23. 9. PraÏské povûsti (hrají E. Hru‰ková
a J. Pﬁeuãil) 10:30
30. 9. âertÛv ‰vagr 9:00 a 10:30
âERNÉ DIVADLO
FR. KRATOCHVÍLA
1. 2. 3. 4. 28. 29. 30. 9.
Quo Vadis 20:00
7. 8. 9. 10. 11. 12. 9.
Classics 20:00
13. 14. 15. 17. 18. 9.
Miss Sony 20:00
21. 22. 23. 24. 25. 9.
Anatomie polibku 20:00

Reduta (Praha 1, Národní 20)
Rezervace na tel. 235 355 500 (i zázn.),
prodej hodinu pﬁed zaãátkem nebo
v Redutû (pondûlí aÏ pátek 15 – 19 h.),
také v síti Ticketpro.
âinnost souboru je podporována
hl. m. Prahou. www.volny.cz/minaret,
e-mail: minaret@volny.cz
Pro rodiãe s dûtmi:
Reduta (Praha 1, Národní 20) – v 15:00
18. 9. Tﬁi veselá prasátka – 300. repríza
25. 9. My‰áci jsou ro‰Èáci!
2. 10. Tﬁi veselá prasátka
3. 10. O chaloupce z perníku
Zápis do divadelního studia Panáãek
16. 9. v 16 hodin Reduta – schÛzka
v‰ech zájemcÛ o herecké kurzy (pro
dûti od 8 do 14 let) pod vedením profesionálních hercÛ, základy pohybové a hlasové v˘chovy, cviãení, etudy a závûreãné
vystoupení.
BliÏ‰í informace na tel. 235 355 500.

·VANDOVO DIVADLO
scéna hl. m. Prahy
·tefánikova 57, 150 00 Praha 5
e-mail: info@svandovodivadlo.cz
Rezervace a pﬁedprodej
tel.: 257 318 666 (od 14:00),
257 321 334, 257 324 219,
724 143 799 (formou SMS),
e-mailem: pokladna@svandovodivadlo.cz
nebo www.svandovodivadlo.cz.
Pokladna je otevﬁena dennû od 14:00
do 19:00 hod.
VELK¯ SÁL
1. 9. Madame Melville, Studio DVA, host
2. 9. Madame Melville, Studio DVA, host
3. 9. Madame Melville, Studio DVA, host
13. 9. Oko za oko
14. 9. Ida Kelarová – koncert – 20:00
15. 9. Slonovski Bal – koncert – 20:00
16. 9. Poruãík z Inishmoru
17. 9. Îenitba
18. 9. Kálmán Balogh (HU) – koncert – 20:00
19. 9. Na scénu i za kulisy – prohlídka divadla – 16:30
20. 9. Tramvaj do stanice touha, M. d.
Mladá Boleslav, host
21. 9. Lofter aneb ztracená tváﬁ, M. d.
Mladá Boleslav, host
22. 9. Oko za oko
23. 9. Îenitba
24. 9. Poruãík z Inishmoru
29. 9. Tartuffe
30. 9. Poruãík z Inishmoru
STUDIO
1. 9. Podzimní sonáta – premiéra,
Studio DVA, host
2. 9. Podzimní sonáta, Studio DVA, host
12. 9. Natyanjali – agentura I.A.M.
14. 9. Sklenûn˘ zvûﬁinec
15. 9. Znalci
16. 9. Terne âhave – koncert – 21:00
17. 9. Guloãar – koncert – 21:00
18. 9. Znalci
19. 9. âarodûjnice, Buchty a loutky, host
– 15:00
Pﬁíbûh???âlovûka, Buchty a loutky,
20. 9. Romance pro kﬁídlovku, M. d. Mladá Boleslav, host – 17:00
21. 9. T4 – koncert – 21:00
22. 9. Rocky IX, Buchty a loutky, host
23. 9. Studna svûtcÛ
25. 9. Den matky
26. 9. Koãiãiny – DDS, host – 15:00
29. 9. Pes Baskervillesk˘, Buchty a loutky, host – I. PREMIÉRA
30. 9. Pes Baskervillesk˘, Buchty a loutky, host – II.PREMIÉRA
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00,
není-li uvedeno jinak.

7. 9. Staromûstské nám. ve 20.00
Slavnostní zahájení 70. koncertní sezóny
Symfonick˘ orchestr hl. m. Prahy FOK
Dirigent: Jiﬁí Bûlohlávek
Josef Suk: Pohádka op. 16, suita z hudby
k Zeyerovû hﬁe „Radúz a Mahulena“
Leo‰ Janáãek: Sinfonietta
Smetanova síÀ Obecního domu
8. a 9. 9. 1. koncert symfonického cyklu A
Symfonick˘ orchestr hl. m. Prahy FOK
Dirigent: Jiﬁí Bûlohlávek
Antonín Dvoﬁák: Scherzo capriccioso op. 66
(B. 131)
Josef Suk: Pohádka op. 16
Leo‰ Janáãek: Sinfonietta
22. 9. koncert symfonického cyklu K
Symfonick˘ orchestr hl. m. Prahy FOK
Dirigent: Tomá‰ Hanus
Sólista: Ivan Moravec - klavír
Igor Stravinskij: Suity ã. 1 a ã. 2 pro orchestr
Ludwig van Beethoven: Koncert pro klavír
a orchestr ã. 4 G dur op. 58
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie ã. 41
C dur „Jupiter“ K 551
28. a 29. 9. 1. koncert symfonického cyklu C
Symfonick˘ orchestr hl. m. Prahy FOK
Dirigent: Ondrej Lenárd
Sólista: Garrick Ohlsson - klavír
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Hebridy, pﬁedehra b moll op. 26
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro
klavír a orchestr D dur K 451
Olivier Messiaen: Oiseaux exotiques (Exotiãtí
ptáci)
Ottorino Respighi: ¤ímské slavnosti
Koncerty zaãínají v 19:30,
není-li uvedeno jinak.

Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Pokladna tel. 224 227 266
www.opera.cz
1. 9. Rigoletto
2. 9. Ma‰karní ples
3. 9. Nabucco
4. 9. Aida
5. 9. Trubadúr
7. 9. Aida
8. 9. Rigoletto
9. 9. Madama Butterfly
10. 9. Carmen
11. 9. Nabucco
12. 9. Turandot
13. 9. PíseÀ o vûãném Ïalu 19.30
Xiamenská opera, âína
(PraÏsk˘ podzim )
15. 9. La Traviata
16. 9. Carmen
17. 9. Nabucco
18. 9. Tosca
19. 9. Dáma s kaméliemi / La Traviata
(balet)
21. 9. Madama Butterfly
23. 9. La Traviata
24. 9. Rigoletto
25. 9. Tosca
26. 9. Trubadúr
27. 9. Koncert k 10. v˘roãí 50. narozenin
Petra Hapky – pronájem
28. 9. Turandot
30. 9. G. Donizeti:
Lucia di Lammermoor (premiéra)
Pﬁedstavení zaãínají 19:00,
není-li uvedeno jinak.

DIVADLO V CELETNÉ
Pokladna v prÛchodu z Celetné do ·tupartské,
otevﬁeno po – pá 11 – 19.30 h, so – ne 12 – 19.30 h,
rezervace na tel.: 222 326 843, 608 327 107,
e-mail: rezervace@divadlovceletne.cz
www.divadlovceletne.cz.

Pokladna otevﬁena:
po – so 11:00 – 19:00
Tel. 224 215 943,
e-mail:
divadlo.abc@ecn.cz,
www.divadloabc.cz.
4. 9. LTW Premiéry 2004
– Taneãní centrum Praha – 19:30
5. 9. LTW Premiéry 2004
– Taneãní centrum Praha – 19:30
14. 9. Tﬁikrát Ïivot
15. 9. Únos Sabinek
16. 9. Frederick
17. 9. Charleyova teta
20. 9. Mam’zelle Nitouche
21. 9. Bez obﬁadu
22. 9. Cizinec
23. 9. Ideální manÏel
24. 9. Charleyova teta
26. 9. Karel Plíhal – koncert Country radia
27. 9. Taxi na vûãnost
28. 9. Frederick
29. 9. Veãer tﬁíkrálov˘
30. 9. Tﬁikrát Ïivot
ÁBÍâKO – malá scéna Divadla ABC
15., 17., 20. 9. Jepti‰ky – 11:00
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00,
není-li uvedeno jinak.

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1,
Praha 1 – Staré Město

Divadlo tel./fax 224 828 081, pokladna otevﬁena po – pá 14 – 19 hod., tel. 224 828 082.
9. 9. Láska a porozumûní
10. 9. Láska a porozumûní
13. 9. Play Strindberg
14. 9. Láska a porozumûní
15. 9. ¤idiã paní Daisy
20. 9. Hra o manÏelství
21. 9. Já jsem já
23. 9. Ráno, kdyÏ vstávám
26. 9. Sylvie
27. 9. ¤idiã paní Daisy
29. 9. Play Strindberg
30. 9. Na ocet
Pﬁedstavení zaãínají v 19:55,
není-li uvedeno jinak.

Vodiãkova 6, 110 00 Praha 1
tel.: 222 231 351
fax: 222 232 530
e-mail: pokladna@minor.cz
www.minor.cz

Pokladna je otevﬁena ve v‰ední dny
9 – 12 a 12.30 – 20 hod., v sobotu
a v nedûli hodinu pﬁed pﬁedstavením,
22. 9. MINORmálnû hrajem DNO9
23. 9. Peaceniãky DRDS 19:00
(DismanÛv dûtsk˘ rozhlasov˘ sbor)
30. 9. PíseÀ písní
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30,
není-li uvedeno jinak.

Besední 3, Praha 1
Tel. 573 147 76,
573 204 21
www.divadlonapradle.cz
Rezervace vstupenek
na tel.: 257 320 421 nebo
pokladna@napradle.cz

13. 9. „Bajka o lásce, pekle a márnici“
20. 9. „Bajka o lásce, pekle a márnici“
21. 9. Bílé noci
23. 9. Zdání o ãase – Divadelní kavárna
24. 9. Condurango – koncert
27. 9. Hvûzdy na jitﬁním nebi
29. 9. Návrat pana Leguena aneb
Víkend ve v˘tahu
30. 9. „Bajka o lásce, pekle a márnici“
Divadelní kavárna
2. 9. a 19. 9. Rychl˘ rande – nov˘ trend
v seznamování
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30,
není-li uvedeno jinak.

KA·PAR
9. 9. RÛÏe pro Algernon
13. 9. Ornitologie – veﬁejná generálka
10:00 Norway.today
14. 9. Ornitologie – premiéra
15. 9. Je to v ãase
16. 9. Na Havla!
17. 9. Speedrun
18. 9. Richard III.
23. 9. Ornitologie
24. 9. Mrzák Inishmaansk˘
26. 9. O baronovi z Hopsapichu – 15:00
28. 9. Námûstíãko
29. 9. RÛÏe pro Algernon
30. 9. Mrzák Inishmaansk˘

CD 2002
19. 9. Prokletí rodu BaskervillÛ
25. 9. Milostn˘ propadák – 21:00
26. 9. Tﬁi mu‰ket˘ﬁi

DIVADLO VALMET
27. 9. ZÛstaÀ na lince

THE DIVADLO
29. 9. Star Trek – 22:30

VESELÉ SKOKY
20. 9. Na hlavu!
21. 9. Na hlavu!

RUDÁ MAGIE
22. 9. Rudá magie
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30,
není-li uvedeno jinak.

Jungmannova 1, 110 00 Praha 1
pokladna otevﬁena:
23. 8. - 12. 9. pouze ve v‰ední dny 12.00 – 18.00
od 13. 9. ve v‰ední dny 12.00 – 19.30 h;
so, ne 2 h pﬁed zaãátkem pﬁedstavení,
rezerv.: 224 222 734, rezervace@prakomdiv.cz
aktuální informace: www.prakomdiv.cz
13.9. Ostrostﬁelci: HUDBA
PREMIÉRA
14.9. Co mûsíc vyprávûl, pro dûti –10:00
15.9. Shopping and Fucking,
âinoherní studio Ústí nad Labem
16.9. Ostrostﬁelci: HUDBA
DERNIÉRA
17.9. Tﬁetí ¤ím
19.9. Veãer Analogonu XIV. – divadelní revue surreal. ãasopisu Analogon
21.9. Antiklimax
23.9. Alenka v Kraji divÛ, pro dûti –10:00
âekání na Godota, âinoherní studio
Ústí nad Labem
PRAÎSKÁ PREMIÉRA
27.9. Kanibalové
28.9. Solingen (rána z milosti)
29.9. Kvartet
30.9. Tvar vûcí
VELKÉ PÁTKY, KONCERTY,
VERNISÁÎE, âTENÍ
17.9. Velk˘ pátek 21:30
Vstup do sezony, FUNKY OVERLOAD
DJs Petyrko a Tobias Jirous
24.9. Velk˘ pátek 20 .00
Veãer s bratry Krausov˘mi
Pﬁedstavení zaãínají 19:30
není-li uvedeno jinak.
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LISTY PRAHY 1

asnû, Ïe vám to pﬁevyprávím, pane, proã ne, jenom
pochybuju, Ïe se to bude do tûch va‰ich vûdeckejch
v˘zkumÛ hodit. No, snad si to pﬁeberete. Koukám, Ïe
tam máte taky rubriku – pﬁíãina. Tak to bude docela
jednoduch˘. Blbá v˘chova, jako vÏdycky, i kdyÏ to mÛj táta
myslel dobﬁe. Nekrást, nepodvádût, nebrat si víc, neÏ ãlovûku patﬁí. A já tyhle ãítankov˘ ideály vzal za sv˘, a taky jsem
se podle nich choval.
Dûsnû jsem se napﬁíklad touÏil dostat na ‰kolu, za m˘ho mládí to nebylo jen tak, a jeden strejda pﬁi‰el s tím, Ïe by mi mohl u pﬁijímaãek helfnout. Táta ov‰em jen zavrtûl hlavou a já
po nûm opakoval, Ïe to nejde, nebylo by fér zabírat místo nûkomu lep‰ímu a nadanûj‰ímu. TakÏe jsem se vyuãil ﬁemeslu... Ale to trochu zabíhám, to sem nepatﬁí. Kráãel jsem s tou
rodinnou poctivostí padesát let a pokaÏd˘ jen s bídou vy‰el
od vejplaty k vejplatû. Nevadilo mi to, váÏnû, dlouho jsem
o sv˘m Ïivotû nemûl dÛvod moc pﬁemej‰let. Teprve, kdyÏ
jsem dostal toho padáka. No v˘povûì pﬁece. Po ãtvrt století
práce v jednom jedin˘m podniku! JenÏe Vani‰ovi to bylo fuk.
Takovej lempl! Teda pardon, pan restituent, továrník, správce
rodinn˘ho majetku. ·koda, Ïe uÏ si skoro nikdo poﬁádnû nepamatuje, jak to vlastnû kdysi bylo. Îe fotﬁík pana podnikatele nic nevybudoval a nevytvoﬁil, ale dostal v‰echno ve vyprázdnûn˘m pohraniãí grátis. KdyÏ zplundroval jeden statek,
dali mu druhej. A pilu nádavkem. Zase by to byl bejval prochlastal, kdyby se toho neujal stát a nezaﬁídil tam solidní truhláﬁství. Frézy, protahovaãky, hoblice, prostû v‰echno. TakÏe
synáãkovi po letech spadla do klína modernû zaﬁízená a prosperující továrniãka. Zrovna vãas, protoÏe k‰eftování s valutama se uÏ pomalu pﬁestalo vyplácet.
Jasnû, mám vztek, ale takhle to opravdu bylo. A já se stal
najednou nepohodlnej. Buì proto, Ïe jsem toho moc vûdûl,
nebo proto, Ïe se ne‰Èastn˘ Ukrajinci bez pracovního povolení dají na ãern˘m trhu poﬁídit za tﬁetinovou mzdu. Zkrátka,
dostal jsem dovolenou, dvoumûsíãní gáÏi a sbohem. Najednou jsem nemusel vstávat ráno v pÛl pát˘ a mûl tolik ãasu,
Ïe by z toho jeden zmagoﬁil. A tak jsem z nedostatku lep‰ího
programu zaãal pﬁemej‰let. K ãemu mi bylo to celoÏivotní
pachtûní? Ani papírovej diplom, co se dá povûsit na zeì, mi
nikdo nikdy nedal. âím je ãlovûk slu‰nûj‰í, tím víc si na nûj
v‰ichni dovolujou, bejt hodnej znamená cosi jako zaslouÏilej
obecní blb.
Oblítal jsem v‰echny podniky v okolí, jenÏe tûch pût kﬁíÏkÛ na
krku staãilo, aby o m˘ sluÏby nikdo nemûl zájem. Ani post
vrátn˘ho jsem nikde nesehnal. A tak se bûhem toho vynucen˘ho volna ve mnû nûco zlomilo a ﬁekl jsem si – dost, tuhle
hru uÏ dál nehraju. Teì budu karty míchat já. Prostû si to, co
mi patﬁí, vezmu sám.
Zaãal jsem pomalu, polehouãku, kdyÏ ãlovûk nemá v oboru
zku‰enosti, musí se oÈukat. Nejdﬁív jsem z pÛdy na‰í venkovsk˘ ‰koly ukradl vycpan˘ho srneãka. Dávno uÏ ho tam k niãemu nemûli, je‰tû pamatuju, jak nám ho v první nebo druh˘
tﬁídû pﬁi vlastivûdû pan ﬁídící ukazoval, ale od t˘ doby ho proÏrali moli a skoro se rozpadl. JenÏe to mi nevadilo. Za‰il jsem
díry, ze kterejch lezlo seno, natﬁel vypelichanou srst krémem
na boty a zase to byl lesní krasavec. Celej mÛj plán byl zaloÏenej na tom, Ïe jsem chod Vani‰ova podniku znal jako sv˘
boty. Pravidelnû jednou za mûsíc se nakupovalo dﬁíví, a protoÏe lesáci maj ‰patn˘ zku‰enosti s firmama, co neplatûj sv˘
dluhy, dávají pﬁi obchodování v hotovosti desetiprocentní slevu. Vani‰ to vyuÏíval, takÏe pravidelnû kaÏd˘ první pondûlí
v mûsíci nasedal do sv˘ho japonsk˘ho dÏípu a s kufrem pln˘m penûz objíÏdûl dﬁevaﬁe v okolí.
V‰echno jsem naplánoval na zaãátek prosince, to je ráno
dlouho tma, coÏ mi velice vyhovovalo. Po poﬁádn˘ dobû jsem
vstal pomûrnû ãasnû, popadl mil˘ho ‰kolního srnce a vydal
se cestou, kterou jsem ‰lapal pû‰ky snad stokrát, nejãastûjc
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v létû, kdy kvÛli celozávodní dovolen˘ ve Zbrojovce nejezdil
ranní autobus. Les vonûl po spadan˘m listí, na nebi mezi
mrakama svítil mûsíc.
Aut jezdilo kolem pomálu a Ïádn˘ nezastavilo, aby nabídlo
svezení, ale to bylo dobﬁe. Koukl jsem na hodinky, pÛl sedm˘, prima ãas, v‰echno jsem mohl pﬁipravit peãlivû. Nad horníma serpentinama je taková krátká rovinka, to místo mi docela vyhovovalo. Ve tﬁi ãtvrtû jsem tam dorazil, usadil se na
patník a poslouchal. Nejdﬁív se do kopce ‰krábala kuckavá
cisterna s vodou do kravína, taky uÏ mûla holka odslouÏeno,
kouﬁila jak tovární komín. Za ní projel po‰Èák Hlaváãek na
motocyklu, nûjaká praÏská ‰kodovka a pekaﬁ Václavík se
skﬁíÀovou avií. KdyÏ utichl typickej zvuk dieslu, ozval se
z dálky silnej motor Vani‰ova dÏípu. Postavil jsem srnce doprostﬁed cesty a ãekal, co se bude dít. Jasnû, Ïe se mohl vyhnout. JenÏe kdyÏ uÏ je nûkdo hamoun v jednom, tak se to
projeví ve v‰em. Zvûﬁiny si sice mohl koupit, kolik chtûl,

Blbá v˘chova
Antonín Jirotka

ov‰em upytlaãenej kus je zadarmo a auÈáku s tûÏk˘m
ochrann˘m rámem pﬁed chladiãem to ani nepo‰krábe lak...
PﬁiblíÏil se, a pﬁesnû jak jsem ãekal, plyn neubral, spí‰ pﬁidal.
Zﬁetelnû jsem sly‰el ‰ustûní drobn˘ho ‰tûrku odhazovan˘ho
gumama s traktorov˘m vzorkem, sklenûn˘ oãi trpûlivû ãekajícího zvíﬁete se zaleskly. Ten prevít naschvál zapnul dálkov˘
svûtla, aby to mûl posichrovan˘. Následoval náraz, jen tak
lehce to kﬁuplo, parÛÏky cinkly o ‰así a bylo po v‰em.
Zastavil o dobrejch tﬁicet metrÛ dál, vysoukal se z kabiny
a s baterkou v ruce uhánûl k místu stﬁetu. AuÈák s rozsvícenejma reflektorama a nastartovan˘m motorem zÛstal na
krajnici opu‰tûnej. Do‰el jsem k nûmu a nasedl. Klíãky ve
spínací skﬁíÀce, nazelenal˘ budíky na palubní desce a na sedadle spolujezdce kufﬁík nacpanej prachama.
Koukl jsem do zrcátka, Vani‰ se probíral hromádkou sena
a nevûﬁil vlastním oãím. Se‰lápl jsem spojku, zaﬁadil rychlost
a rozjel se. JenÏe dozadu. To byla, pane, zásadní chyba cel˘ho plánu, já blbec si nezjistil, jak se s tou japonskou kraksnou vlastnû jezdí. Místo jedn˘ ‰altpáky tam byly tﬁi, redukce,
uzávûrka diferenciálu, náhon na dvû nebo na ãtyﬁi kola
a bÛhví, co je‰tû. Hrabal jsem se v tom jak prase v kaviáru
a pﬁitom v boãním zrcadle vidûl, Ïe panu továrníkovi pomalu
dochází, v jak˘m pﬁedstavení hraje. Vztyãil se, kopl do toho,
co zbylo ze ‰kolního exponátu, a rozbûhl se ke sv˘mu majeteãku. Zastrãil jsem kolíãky u dveﬁí a natáhl si pﬁes pusu ‰átek, takÏe jsem vypadal jako nûjakej pitomej kovboj.
Na novej pokus se auÈák pokusil vyrazit správn˘m smûrem,
jenÏe vzápûtí chcípl. To uÏ Vani‰ cloumal zavﬁenejma dveﬁma a hulákal na celej les.
"Pomóc, zlodûji! Pomóc, policie!"
Kdyby na krajnici porcoval sraÏen˘ho srnce, tak by urãitû tak
hluãnej nebyl. Nastartoval jsem a udûlal dal‰í pokus o rozjetí.
BohuÏel, jak jsem byl z toho ze v‰eho nervózní, zase tam byla zpáteãka a dÏíp poskoãil o dobrejch pût metrÛ dozadu. Vani‰ se octl ve svûtle reflektorÛ jako herec na mal˘m lesním jevi‰ti. To, co pﬁedvedl, by mohla bejt dobrá scénka z nûjak˘ho
blb˘ho akãního biografu. VáÏnû. Chladnokrevnej stﬁelec sáhl
do podpaÏí a vytasil pistoli. Teda skoro vytasil. Kristepane,
kdyÏ uÏ nûkomu vydají zbrojní pas, tak by mûli taky dohlídnout, aby dotyãnej trochu dovedl s bouchaãkou zacházet.
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Konkrétnû nevím, proã to spustilo. MoÏná ‰krtl o k‰andu nebo o pistolnick˘ pouzdro, tﬁeba stiskl omylem spou‰È sám jen
z leknutí nebo z nervozity. Prostû tﬁeskl v˘stﬁel, pan podnikatel na chvíli ztuhnul jako socha na pomníku neznám˘ho
gangstera, a pak se pomalu pomalouãku sesunul na zem.
Zase jsme tam, kde jsme zaãali. U t˘ zatracen˘ v˘chovy, váÏenej pane. Co mi bylo po tom pitomci? UblíÏil si pﬁece sám.
Nikdy nikomu nic dobr˘ho nepﬁedvedl, vyhodil mû z práce
a dûlal, co mohl, aby i tu truhláﬁskou fabriku pﬁivedl cugrunt.
âlovûk bezcennej, tupej a opovrÏeníhodnej. JenÏe ãlovûk.
LeÏel tam na kraji málo frekventovan˘ silnice, na ko‰ili se mu
rozlejzala ãervená skvrna a jen ti‰e naﬁíkal. Já vÛl otevﬁel zaji‰tûn˘ dveﬁe, vylezl z auta a ‰el mu pomoct. Ránu mûl na t˘
sam˘ stranû, co srdce a vypadalo to dost o‰klivû. Nejdﬁív
jsem mu z kﬁeãovitû sevﬁen˘ ruky vypáãil pistoli, to aby mû
pﬁi t˘ samaritánsk˘ sluÏbû náhodou neodbouchl, potom jsem
se snaÏil zastavit krvácení. Moc to ne‰lo, hrudník halt nepodváÏete jako tﬁeba lejtko. Nakonec jsem ho popadl do náruãe,
donesl k autu a nacpal dovnitﬁ. Byl tûÏkej jak dva pytle cementu, pûknû mi pﬁi tom zvedání ruplo v zádech, dodne‰ka
to cejtim. Potom jsem se vrátil za volant, znovu bojoval s tûma hejblatama, aÏ jsem tam koneãnû nacpal správnou prudkost a rozjel se. Bylo to slu‰n˘ auto, v‰echna ãest, staãilo
pﬁi‰lápnout plyn a pﬁipadal jsem si jak v letadle. KdyÏ se les
rozestoupil, bylo uÏ kaln˘ ráno.
Vrátnej v nemocnici dlouho nechtûl otevﬁít závoru, pﬁed chirurgick˘m pavilonem to bylo lep‰í, tam aspoÀ lidi vûdûli, co
dûlaj. Vani‰e naloÏili na nemocniãní vozejk a odvezli na sál,
mû poslali na pﬁíjem, aÈ tam jako v‰echno hezky ohlásím.
Pochopitelnû mû nic podobn˘ho ani nenapadlo, jenÏe stejnû
jsem udûlal dal‰í pitomost. Místo abych popadl kufﬁík s prachama a ti‰e se vytratil dírou v plotû, tak jsem zase vlezl do
toho nóblesního dÏípu a nastartoval.
Chcete pouãení, pane? Tady je. KdyÏ si jednou zaãnete sedat do polstrovanejch panskejch sedaãek, zalíbí se vám to.
Jinak ﬁeãeno, centrum lidsk˘ho uvaÏování nesídlí v hlavû, jak
se snad nûkdy omylem soudí, ale v zadnici. Staãí, kdyÏ se
zaboﬁí do mûkk˘ho.
Rozjel sem se zpátky k vrátnici jako idiot, vÛbec mû nenapadlo, Ïe doktor pozná stﬁelnou ránu na první pohled, a v takov˘ situaci je pﬁímo jeho povinností okamÏitû upozornit policii. Pﬁed bránou stály auta s blikajícíma majákama na
stﬁechách a chraplavej hlas v megafonu mû vyz˘val, aÈ vylezu ven, pûknû s rukama nad hlavou. Dobﬁe mínûn˘ rady se
mají respektovat. Poslechl jsem, policajti se na oplátku chovali celkem korektnû, trpûlivû ãekali na v˘povûì zranûn˘ho.
Nemám velk˘ iluze o lidsk˘ vdûãnosti, i kdyÏ nûkter˘ zásady
by se dodrÏovat mohly. Ov‰em vykládejte to takovejm dobytkÛm, jako je pan Vani‰. Sotva se na resuscitaci trochu vzpamatoval, zaãal hulákat o loupeÏi a celou historii pﬁednesl docela jinak, neÏ se odehrála. Kdepak by takovej plejboj
pﬁipustil, Ïe se bouchnul sám, protoÏe je nemehlo a pistolku
by mu mûli úﬁednû odebrat. Pohádky se vyprávûjí líp. Pﬁi
údajn˘ rvaãce jsem mu prej vytrhl zbraÀ a z bezprostﬁední
blízkosti se ho pokusil zabít. Îe já vÛl na tu bouchaãku sahal!
ZÛstaly na ní m˘ otisky prstÛ, a to se okecat nedalo.
Nakonec to vy‰lo na ‰est let. Státní zástupce se mraãil, obhajoba jásala a já putoval do kriminálu.
Není to tu zl˘, pane, ãlovûk si zvykne, je to taková drsnûj‰í
vojna. A protoÏe mi ten punc slu‰Àáka uÏ asi nikdo nikdy neodpáﬁe, vypadá to, Ïe mû za dobr˘ chování pustûj dﬁív. MoÏná uÏ letos na jaﬁe. Ne, já váÏnû nevím, co budu dûlat. Sám
víte, jak je to s místama tûÏk˘. Ale takovou malou prosbu
bych mûl. Kdybyste tﬁeba vûdûl o nûjak˘m lacinûj‰ím vycpan˘m srneãkovi... MoÏná by staãil i zajíc. No, nedivte se pane.
Já uÏ jsem váÏnû jinej, neÏ si to pﬁedstavoval neboÏtík táta.
■

V kaÏd˘ch správn˘ch novinách musí b˘t také kﬁíÏovka. A protoÏe jste byli zvyklí ji nacházet i v Listech Prahy 1,
pokraãujeme rádi v této tradici pro oddech, pouãení a zábavu i dále. V dne‰ní tajence hledejte ãtyﬁi ãeské svûtce blízké osobû sv. Václava, kteﬁí mûli také velk˘ vliv na utváﬁení rané historie na‰eho národa.
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BYTY • RODINNÉ DOMY
VILY • âINÎOVNÍ DOMY
Realitní kanceláﬁ NEURA s. r. o. vznikla v lednu 1993. JiÏ 11 let realizujeme pronájmy
a prodej nemovitostí v Praze.
GARANCE ● SOLIDNOST ● JISTOTA
Kvalitu na‰í práce mÛÏe potvrdit 2000 spokojen˘ch zákazníkÛ.
CHCETE PRODAT âI PRONAJMOUT
VÁ· BYT NEBO DÒM?
ObraÈte se na ná‰ jedenáctiãlenn˘ t˘m, nabízíme Vám na‰e
zku‰enosti a na‰i solventní klientelu.
NEURA s. r. o. – REALITNÍ KANCELÁ¤
U PÍSECKÉ BRÁNY 22/255
160 00 PRAHA 6 – HRADâANY
TEL: (+420) 224 312 260
(+420) 224 312 261, (+420) 224 324 050
FAX: (+420) 224 324 052
E-mail: neura@neura.cz

Na‰i celkovou nabídku cca 350 zakázek najdete na internetu

www.neura.cz

záﬁí 2004

ZÁ¤Í S VIDEEM
✶ VA·E PÒJâOVNA VIDEOKAZET A

■ ■ ■

✶

BENEDIKTSKÁ 7, PRAHA 1 (za pasáÏí Kotva)
www.videohavir.cz
NEJÎÁDANùJ·Í TITULY OD 16. 7. DO 16. 8. 2004
VHS:
1. KameÀák 2
2. Lidská skvrna
3. Dokud nás smrt nerozdûlí
DVD:
1. KameÀák 2
2. Spy Kids 3 – Game Over
3. Dokud nás smrt nerozdûlí.
Otázka na záﬁí: Kter˘ herec ztvárnil kapitána Nathana Algrena
ve filmu Poslední samuraj (novinka na VHS a DVD)? Odpovûdi
doruãte do 15. 9. osobnû nebo po‰tou na adresu videopÛjãovny,
nebo vyplÀte formuláﬁ na www.videohavir.cz. Tﬁi vylosovaní ze
správn˘ch odpovûdí obdrÏí videokazetu nebo DVD. Z leto‰ních
odpovûdí vylosujeme v˘herce DVD pﬁehrávaãe. Novému zákazníkovi, kter˘ se dostaví s v˘stﬁiÏkem soutûÏe, navíc zapÛjãíme
dvû videokazety nebo DVD dle vlastního v˘bûru ZDARMA.

◆ N A PÁ R ¤ Á D C Í C H ◆
JAZZ NA HRADù
Jazz v moderní i v tzv. autentické interpretaci bude znít na PraÏském
hradû cel˘ rok. Po vzpomínce na Jazzsanatorium Luìka Hulana, koncertech Emila
Viklického a Jiﬁího Stivína by se 19. 9. mûl
pﬁedstavit kontrabasista George Mraz s klavíristou Karlem RÛÏiãkou. Jazzovou hudbu
náv‰tûvníci usly‰í v Nové galerii, Románském sklepení, Hartigovské zahradû... PraÏsk˘ hrad tak pokraãuje v otvírání dosud málo
znám˘ch prostorÛ pro veﬁejnost.
PODÍVEJTE SE DOMA
Poãátkem záﬁí uvede âeská televize dva dokumentární filmy o slavné
ãeské rodinné firmû BaÈa. Tﬁetí roãník poﬁadu Divadlo Ïije! startuje 7. záﬁí. Nov˘ satirick˘ t˘deník Budování státu s moderátorem
Václavem Havlem zaãíná 9. záﬁí ve 22.15 na
âT 1. Krásn˘ ztráty vysílá âT 2 od podzimu
v novém ãase: kaÏd˘ pátek od 21 hodin. Na
10. záﬁí pozval Michal Prokop hudebníka Jana Spáleného a jeho neteﬁ, novináﬁku Pavlínu Wolfovou, o t˘den pozdûji fotografa Jana
Saudka a streetworkera Lászla Sümegha.
Cyklus Kam zmizel ten star˘ song pokraãuje
v záﬁí na âT 1 setkáním s textaﬁi ZdeÀkem
Rytíﬁem a Michalem Bukoviãem,
ZPRÁVY Z NÁRODNÍ GALERIE
Po reinstalaci se 1. záﬁí otevírá expozice Umûní man˘rismu a baroka
v âechách v 1. patﬁe Klá‰tera sv. Jiﬁí. Dnem
volného vstupu do v‰ech stál˘ch expozic NG
je pátek 24. záﬁí, na kter˘ pﬁipadá 76. v˘roãí
VeletrÏního paláce. Ve v‰ech pokladnách
mÛÏete zakoupit dárkovou vstupenku, která
platí do v‰ech expozic i na v˘stavy. Cena pro
jednu osobu ãiní 500 Kã, pro dvû osoby 900
Kã. V˘stavní prostory jsou otevﬁeny dennû
mimo pondûlí od 10 do 18 hodin. MoÏnost
posledního vstupu je v 17.30 hodin.
DNY EVROPSKÉHO DùDICTVÍ
VE ·TERNBERSKÉM PALÁCI
Pﬁedná‰ky s diapozitivy vÏdy od
11 hodin nabízí NG na tato témata: 11. 9.
Obrazárna Spoleãnosti vlasteneck˘ch pﬁátel
umûní, 18. 9. Jan Steen a holandská Ïánrová malba. Lektoﬁi poskytnou komentáﬁ
k vybran˘m dílÛm nebo ãástem expozice:
14. 9. v 16.30 hodin El Greco a Goya, 16. 9.
v 16.30 hodin Francouzské malíﬁství 17.
a 18. století, 19. 9. v 11 hodin Benát‰tí malíﬁi
16. – 18. století.
VARHANY U SVATÉHO JAKUBA
Vedle skladeb Petra Ebena, jehoÏ
Ïivotnímu jubileu je varhanní festival
vûnován, nechybí na koncertech díla autorÛ
z pro‰l˘ch staletí i z doby novûj‰í. Na programu dánského varhaníka N. H. Jessena ve
ãtvrtek 9. 9. jsou autoﬁi jeho rodné zemû
C. Nielsen, J. P. E. Hartmann, nûmeck˘ skladatel dánského pÛvodu D. Buxtehude, dále
J. S. Bach i F. Musil. O t˘den pozdûji usly‰íme navíc virtuózní skladby F. Liszta v podání
·v˘cara G. Boveta. Dal‰í ãtvrtek uvede ná‰
J. Popelka v premiéﬁe vlastní Preludium a fugu, a také skladby L. N. Clérambaulta i francouzského mistra A. Guilmanta.
FOLKLÓR V OBECNÍM DOMù
Pﬁedpremiéru pﬁedstavení âertovinky uvede lidové taneãní divadlo VUS
ONDRÁ· Brno 18. 9. ve Smetanovû síni.
Pﬁíbûh na motivy klasické ãeské pohádky
B. Nûmcové âert a Káãa je sestaven z hudebnû taneãních blokÛ. Hudební úpravy i taneãní choreografie vycházejí z tradic konkrétních etnografick˘ch oblastí na‰í republiky.
LETEM V¯TVARN¯M ZÁ¤ÍM
Do 5. 9. mÛÏete vidût Antonína Slavíãka v Mûstské knihovnû a Vladimíra V. Modrého ve Vald‰tejnské jízdárnû. Do
12. 9. je otevﬁena v˘stava Sport & móda
v Obecním domû, 19. 9. konãí v âeském muzeu v˘tvarn˘ch umûní Folklorismy v ãeském
v˘tvarném umûní XX. století. V Galerii Hollar
vystavují Jana a Jiﬁí Boudovi grafiku z cest.
Na konci mûsíce zde zaãíná druhá ãást pﬁehlídky grafick˘ch technik, tentokrát tisk
z hloubky. 30. 9. otevírá Langhans Galerie
v˘stavu fotografií ze sbírky F. C. Gundlacha
nazvanou Tváﬁí v tváﬁ.
PRAÎSK¯
FILHARMONICK¯ SBOR
Intenzivnû spolupracuje s âeskou
filharmonií. Sborov˘ cyklus nové koncertní
sezony zaãíná v ﬁíjnu. Pﬁi oficiálním otevﬁení
sezony 11. 9. vystoupí sbor v Janáãkovû
Glagolské m‰i. Sólové party pﬁednesou Gabriela BeÀaãková, Jana S˘korová, Leo Marian
Vodiãka a Peter Mikulá‰. Pod taktovkou
ZdeÀka Mácala dále zazní Dvoﬁákova Slovanská rapsodie ã. 3 As dur op. 45 a Sukova
Pohádka, svita z Radúze a Mahuleny op.16.
SYMFONICK¯ ORCHESTR
âESKÉHO ROZHLASU
Svou 78. sezonu zahájí rozhlasov˘
orchestr 5. ﬁíjna v Rudolfinu symfonií ã. 8
h moll F. Schuberta, která zÛstala nedokonãená, v návalu jiné práce. Své premiéry se
doãkala aÏ po 43 letech. Není znám ani dÛvod smutku a tesknoty, které daly skladbû
v r. 1822 vzniknout. Program pokraãuje
Straussovou symfonickou básní Îivot hrdinÛv. ¤ídí ‰éfdirigent orchestru Vladimír Válek. Veﬁejná generální zkou‰ka zaãíná v 10
hodin.
wi
AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1
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21., 29., 30. 9. Mandragora – 19.30
22., 23., 24. 9. Plastelína – 19.30
27., 28., 9.
Tango
– 19.30
Pﬁedprodej vstupenek:
divadelní kavárna Diskafé 10 – 18 hod.
www.divadlodisk.cz, tel.: 221 111 086
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