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Jsou ãeská tradiãní
jídla skuteãnû
tak nezdravá?
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Vážení
a milí čtenáři,
děkujeme vám za přízeň,
kterou projevujete našim
novinám i v jejich
pozměněné podobě.
Přejeme vám
šťastné prožití
vánočních svátků
a těšíme se s vámi
na shledanou
v roce 2005.

Prosinec – slasti a strasti vánoãního mûsíce
Poslední mûsíc roku, mûsíc zimního slunovratu, je v˘znamn˘ od pradávna. Na‰i pﬁedkové byli pozorn˘mi pozorovateli pﬁírody
a záhy zjistili, Ïe kolem 20. prosince se zaãíná po chmurném podzimu bl˘skat na lep‰í
ãasy. Dnes zná málokdo pÛvabné pﬁísloví,
které ﬁíkala moje babiãka okolo ·tûdrého
dne: „Na BoÏí narození o ble‰í pﬁevalení.“
O tolik pﬁibude svûtla 3. den po zimním slunovratu, kter˘ zaãíná 21. prosince. Slavnosti
okolo tohoto data byly v pohansk˘ch dobách
v mírném pásu severní polokoule veselé, neboÈ konãila vláda dlouh˘ch nocí a rodila se
nadûje na jaro. Za mírného posmûchu mé
rodiny já dodnes od toho „ble‰ího pﬁevalení“
jaro dychtivû vyhlíÏím.
Prosinec a Vánoce v ãesk˘ch zemích jsou
tro‰ku jiné neÏ v okolních státech. Jejich slavení jako jednoho z nejvût‰ích svátkÛ kﬁesÈanského roku je doloÏeno od 14. století. Advent
od latinského slova advenio – pﬁicházeti, je
ãtyﬁt˘denní období pÛvodnû duchovní pﬁípravy na oãekávan˘ pﬁíchod BoÏího dûÈátka na
svût. Na‰i pﬁedkové tehdy chodili brzy ráno
do kostela na tak zvané roráty. Název je odvozen od poãáteãních slov latinského liturgického zpûvu: „Rorate coeli desuper… - Rosu
dejte, nebesa shÛry…“ BohosluÏby se konaly
ke cti Matky BoÏí Panny Marie. Od 16. století
do latinsk˘ch textÛ pﬁib˘valy písnû v ãeském
jazyce. Dodnes patﬁí k nejkrásnûj‰ím.

Betlém a „Rybovka“ patﬁí
k ãesk˘m VánocÛm
neodmyslitelnû
JeÏí‰ek a jeho pﬁíchod s dárky se slaví v âechách, na Moravû, ve Slezsku a v nûkter˘ch
ãástech Nûmecka. Od stﬁedovûku je nejãastûji zobrazován jako malé dûÈátko v náruãí
své matky Panny Marie, obãas i samostatnû.
Dávno pﬁed zvykem zdobit vánoãní stromky
u nás vznikaly lidové betlémy, jesliãky. Podle
legendy se JeÏí‰ek narodil ve chlévû a byl
uloÏen do dﬁevûného krmítka na slámu, zavinut do chatrn˘ch plenek. Obklopovala ho
zvíﬁátka, která ho zahﬁívala sv˘m tepl˘m dechem. Jeho pﬁíchod na svût ohlásila tzv. Betlémská hvûzda (kometa). Po jejím objevení
pﬁi‰li mudrcové, kteﬁí malému spasiteli pﬁiná‰eli dary. Lidová tvoﬁivost úlohy ponûkud obrátila a po staletí právû JeÏí‰ek nosí dary dûtem i dospûl˘m.

Pﬁed Vánocemi betlém najdeme v kaÏdém
kostele a v mnohé domácnosti. Se sv˘mi
dûtmi jsem nejradûji chodila na Hradãany do
prostinkého kapucínského kostela. Betlém
tam mají krásn˘, s figurami v Ïivotní velikosti
vãetnû zvíﬁátek, která moudﬁe pokyvují hlaviãkami.
K na‰im VánocÛm neodmyslitelnû patﬁí koledy aÈ umûlé, nebo ty prostinké, lidové a vánoãní pÛlnoãní m‰e. Nejslavnûj‰í je patrnû
dílo ne‰Èastného roÏmitálského kantora J. J.
Ryby – uÏ dávno se známé m‰i ﬁíká „Rybovka“. Zaãíná hezky radostnû, v˘zvou: „Hej,
mistﬁe, vstaÀ bystﬁe…“ V dobû totality se
chodívalo na pÛlnoãní do kostela sv. Jakuba
na Starém Mûstû praÏském. Chrám pÛvodnû patﬁil ke klá‰teru franti‰kánÛ, v jehoÏ
zdech na poãátku 14. století Staromûst‰tí
spolu s mnichy uspoﬁádali pro mladé královské manÏele Eli‰ku Pﬁemyslovnu a Jana Lucemburského svatební hostinu, protoÏe
PraÏsk˘ hrad byl ve ‰patném stavu. V kostele jsou nádhernû znûjící varhany, ale na‰tûstí podobn˘ch je v Praze i jinde ﬁada. PraÏané
zajdou i k Pannû Marii Vítûzné, kde opatrují
zázraãnou so‰ku tzv. PraÏského Jezulátka.
Ve ‰panûlsky mluvících zemích Ameriky vûﬁí,
Ïe JeÏí‰ek se narodil v Betlémû, ale do ‰koly chodil v Praze. Není to krásná legenda?
(A to dnes dáváme na ‰kolství niÏ‰í ãástku
ze státního rozpoãtu neÏ nûkteré rozvojové
zemû.)

Na‰e vánoãní zvyky
jsou vlastnû pohanské
Vánoãních zvykÛ je celá ﬁada, zmíním jen vánoãní vûnec, zvyk, kter˘ po 2. svûtové válce
vymizel, se postupnû vrací. Vázali ho mladí
lidé, pﬁípadnû celá rodina. Zdobí ho ãtyﬁi svíce. KaÏdou adventní nedûli se jedna rozsvítí.
Kladl se na stÛl, pﬁípadnû se vû‰í nad dveﬁe.
Dnes je vût‰inou z vûtviãek jehliãnanÛ, na
vesnici se vázal i z klasÛ, to proto, aby byla
dobrá úroda. Mûl ochraÀovat domácnost
a její obyvatele pﬁed pohromami, nemocemi
a pÛsobením zl˘ch sil. Nûkdy se vûnec nosíval i na hﬁbitov. Rozkrajování jablka, házení
stﬁevícem, lití olova ãi pou‰tûní skoﬁápek zná
snad kaÏd˘.
Zaãátkem prosince se slavíval i svátek sv.
Barbory, patronky horníkÛ a dûlostﬁelcÛ.
Pﬁedstavovala ji Ïenská osoba v bílém ‰atu

se zahalenou tváﬁí. Ëukala na okno a nosila
dárky. Dnes zbylo kupování, v lep‰ím pﬁípadû osobní ustﬁiÏení vûtévky tﬁe‰nû nebo vi‰nû na její svátek. Dﬁíve dívky hlídaly, kolikát˘
den po 4. 12. rozkvete první kvítek, tolikát˘
mûsíc pﬁí‰tího roku bude pro nû ‰Èastn˘. Pokud vûtévka rozkvetla do ·tûdrého veãera,
vûstila brzk˘ sÀatek. Ke dni se váÏe ﬁada
pranostik, napﬁíklad: „Jaké poãasí na sv.
Barboru, takové cel˘ advent.“
K bujar˘m svátkÛm patﬁil 6. 12. – svátek biskupa sv. Mikulá‰e. PÛvodnû se mladí bavili
vyvádûním rÛzn˘ch skopiãin. Na venkovû
Mikulá‰e doprovázel prÛvod masek, kde nechybûl kominík, ras, ale ani smrt. Pozdûji se
poãet ustálil na tﬁi: sv. Mikulá‰, andûl a ãert.
O na‰ich ãertech by bylo del‰í povídání. Vloni jsem se doãetla v novinách o stíÏnosti
Ameriãana, Ïijícího u nás, na prÛbûh Mikulá‰e. PoÏadoval, aby s ním nechodil ãert, ponûvadÏ dûti stra‰í a pÛsobí jim frustraci, ãímÏ
poru‰uje práva dítûte. Tehdy jsem mûla
v úmyslu napsat o na‰ich ãertech na základû
sv˘ch záÏitkÛ – nejprve jako dítka, pozdûji
osÛbky stﬁídavû pﬁedstavující andûla nebo
ãerta, je‰tû pozdûji jako matky tﬁí dûtí a babiãky pûti vnuãek. Jestli jsme jako rodina
nûãím frustrováni, pak to rozhodnû nejsou
náv‰tûvy Mikulá‰e, andûla a ãerta. Samozﬁejmû i tady jsou v˘jimky. Myslím, Ïe nikdo
nedá na ãeské ãertíky dopustit. DÛkazem je
ostatnû vûta jednoho z nich, která jiÏ zlidovûla: „Jsem malej, ale ‰ikovnej.“
Závûrem jedna z mnoha lidov˘ch pranostik:
„KdyÏ na Mikulá‰e pr‰í, zima lidi hodnû zkru‰í.“
Do nového roku Vám pﬁeji v‰e dobré a co
nejménû zkru‰ujících chvil.
PhDr. Jana Volfová,
historiãka

·tûdroveãerní menu
podle M. D. Rettigové:
● Obyãejná polévka z vnitﬁností rybích
● Sázené vejce se sardelí
● ·penát se smaÏen˘mi klobáskami kapro-

v˘mi

● ·tika s citronem
● Zemãatov˘ nákyp
● SmaÏen˘ kapr se salátem
● Talíﬁ ‰vejdského chlebíãka, talíﬁ mandlo-

v˘ch koláãkÛ

● Dva talíﬁe ovoce, pivo, víno, kafe, slivovice

25. roãník vánoãní v˘stavy

Vánoce
v kuchyni
Pﬁed ãtyﬁiadvaceti lety uspoﬁádal Bonsai
klub Praha první vánoãní v˘stavu pod názvem Lidové vánoãní ozdoby. Pﬁed ‰esti
lety pak pﬁevzal organizaci tûchto v˘stav
Bonsai servis Praha, jinak rodina manÏelÛ Lukavcov˘ch a jejich pﬁátelé, kteﬁí na
leto‰ní vánoãní ãas pﬁipravili jiÏ 25. vánoãní v˘stavu.
V ãase, kdy se v ostatních rodinách zaãíná
uklízet, nakupovat, péci a takzvanû „nestíhat“,
Lukavcovi a jejich pomocníci na pﬁípravy vlastních Vánoc mohou zapomenout. JiÏ dlouho
dopﬁedu totiÏ kontaktují stovky v˘robcÛ lidov˘ch ﬁemesel, domlouvají s nimi, co letos
pﬁedvedou, aby to korespondovalo s tématem
v˘stavy, které se kaÏdoroãnû mûní, chystají
v˘zdobu a doprovodn˘ program. A nûkolik dní
pﬁed vypuknutím v˘stavy zaãíná pro nû jako

kaÏd˘ rok neuvûﬁiteln˘ maraton. Instalování
stovek vystavovan˘ch exponátÛ, aranÏe celého prostoru, pﬁíprava vernisáÏe a pak více neÏ
mûsíc kaÏdodenního provozu znamená pro
v‰echny b˘t v podzemních prostorách od rána
do veãera. Pﬁívaly náv‰tûvníkÛ houstnou s daty, blíÏícími se ke ·tûdrému dni. A pak samo-

sebou i mezi svátky aÏ do Nového roku. Otevﬁeno je i na ·tûdr˘ den, první svátek vánoãní,
Silvestr i Nov˘ rok, zkrátka poﬁád. Vstupné b˘vá lidové, 35 a 20 Kã.
Tak jako kaÏd˘ rok bude i tentokrát hlavním
úkolem v˘stavy vytvoﬁit co nejdokonalej‰í
prostﬁedí pro pﬁedvedení kouzla tradiãních

Foto: Jiﬁí Daniel (Fotobanka.cz)

Mezi evropsk˘mi národy jsme jedni z mála, kteﬁí mají názvy mûsícÛ v národním jazyce. Název prosinec je odvozen od slova prositi,
prosba. Vánoce a vÛbec cel˘ mûsíc je tajemn˘, pln˘ oãekávání, dnes asi pﬁedev‰ím pro dûti, které se tû‰í na pﬁíchod JeÏí‰ka s dárky.

PraÏsk˘ JeÏí‰ek
Prosinec je zvlá‰tní mûsíc, kter˘ v sobû skr˘vá
tajemnou krásu. Ne náhodou pro mnohé z nás
zÛstávají Vánoce nejkrásnûj‰ími svátky roku.
Jako by mûly klíã od na‰eho srdce. V kﬁesÈanské tradici pﬁedchází vánoãním svátkÛm
období zvané advent. Je to období pﬁípravy
a oãekávání. âas, kter˘ má umoÏnit promûnu nitra.
Pﬁíprava na svátky b˘vá namáhavá, plná vûcí,
které je tﬁeba udûlat. Jsme v jednom kole, s hlavou
plnou detailÛ, na které nesmíme zapomenout. Nemusí to
b˘t ‰patnû, je-li na‰ím motivem pﬁipravit nûco hezkého pro ty, na kter˘ch nám záleÏí. Pﬁíroda ale proÏívá prosinec jinak. NapÛl ponoﬁená do spánku odpoãívá a ãeká. Ticho zimní
pﬁírody mÛÏe b˘t pozváním, abychom vyuÏili pﬁedvánoãní období jako ãas, kdy se pokusíme sestoupit ke sv˘m koﬁenÛm.
âasto nám uniká, co se dûje v na‰em srdci. Nadcházející svátky s sebou nesou siln˘ citov˘ náboj, probouzejí v nás oãekávání a v˘zvy, t˘kající se na‰í rodiny, na‰ich vztahÛ. MÛÏeme vzpomenout na dny dûtství, kdy jsme se tû‰ili na Vánoce, protoÏe to pro nás byl ãas
dárkÛ. Nyní, kdyÏ jsme dospûlí, mÛÏeme si poloÏit otázku: „Po ãem touÏím, co si opravdu
pﬁeji nyní?“ Odpovûì nemusí b˘t snadná, mÛÏe nám ale pomoci znovu objevit to, co je
v na‰em Ïivotû opravdu podstatné. ¤íkává se v âechách dûtem, Ïe vánoãní dárky nosí JeÏí‰ek. U koﬁenÛ této tradice je zku‰enost s Kristem Pánem jako tím, kdo umí dávat lidem
dobré dary. Domovem PraÏského JeÏí‰ka je jiÏ po staletí malostransk˘ chrám Panny Marie Vítûzné. Dﬁevûná so‰ka chlapce JeÏí‰e s povrchem modelovan˘m z vosku pochází ze
·panûlska 16. století. Pro na‰ince b˘vá pﬁekvapením, zjistí-li, Ïe Praha ukr˘vá jednu z nejuctívanûj‰ích sakrálních soch na‰í planety. Nevûﬁím ale, Ïe by zde byl JeÏí‰ek ménû doma
neÏ jinde ve svûtû, i kdyÏ vût‰ina jeho náv‰tûvníkÛ pﬁichází z ciziny. Staãí vzpomenout na
madony s dítûtem, sochy trpícího Krista nebo UkﬁiÏování na Karlovû mostû, abychom porozumûli, jak rádi si na‰i pﬁedci stavûli pﬁed oãi obrazy Krista. Pro vûﬁící byla prostﬁedkem
setkání s ním, pro v‰echny pak v˘mluvn˘m pﬁipomenutím obecnû lidsk˘ch hodnot tak jako
ãeská tradice Vánoc nebo text evangelií.
Najdeme-li v prosinci chvilku na to, abychom vystoupili z kaÏdodenního shonu a pﬁi‰li
tﬁeba právû nav‰tívit JeÏí‰ka, najdeme ho tu v Karmelitské ulici v jeho kostele obleãeného
do královsk˘ch ‰atÛ. MÛÏe se pro nás stát inspirací nebo pﬁítelem, jako byl pro Antoina de
Saint-Exupéry, kter˘ se nechal inspirovat, kdyÏ psal Malého prince. PomÛÏe nám objevit,
co je opravdu dÛleÏité?
Páter Petr ·leich
Klá‰ter PraÏského Jezulátka
ãesk˘ch lidov˘ch Vánoc. Pro vytvoﬁení této
atmosféry bylo letos vybráno prostﬁedí kuchynû. V dobû vánoãní na sebe pokrmy váÏou i jiné v˘znamy, neÏ je obvyklé v dobách
ménû sváteãních. A to platilo i v dobû pﬁedkﬁesÈanské, kdy se v tomto ãase slavil ãas zimního slunovratu, kter˘ patﬁil u nûkter˘ch národÛ dokonce ke svátkÛm nejv˘znamnûj‰ím.
Náv‰tûvníci tak budou moci poznat i ochutnat
tradiãní vánoãní jídla, jako byl vánoãní kuba, muzika, puãálka, jahelník, medové certle apod.
Pokraãování na stranû 8

U âerta s knihou si va‰e dûti urãitû kníÏky zamilují
a s ãerty Petra Novotného (od 14:00). Na
stejné téma pak budou s dûtmi besedovat
a vzpomínat na svoje záÏitky s ãerty i Zdenûk Tro‰ka (3. 12. od 10:00), Petr ·tûpánek
(6. 12. od 10:00), Václav Vydra (8. 12. od
10:00). V˘zdobu ãítárny v tûchto dnech kromû mnoha ãertíkÛ v rÛzn˘ch velikostech
a podobách tvoﬁí zejména pÛvabná v˘stava
ilustrací Vlasty Baránkové.
K âertovi s knihou v‰ak mÛÏete zajít i kdykoli jindy, vítány jsou i hromadné náv‰tûvy ze

‰kolek a ‰kol, pro nûÏ tu mají pﬁipraveny poﬁady o kníÏkách. Staãí si jen vybrat téma
a termín dle dohody nebo poÏádat o pﬁípravu
programu podle va‰eho pﬁání.
Co se je‰tû dûje u âerta s knihou? Chodí sem
samozﬁejmû rádi i autoﬁi nov˘ch dûtsk˘ch kníÏek. Jejich dûÈátko, novou kníÏku, jim v ãítárnû totiÏ vÏdy rádi pokﬁtí. Kﬁest probíhá tak, Ïe
vybran˘ kmotr kníÏku pohoupe v proutûném
kﬁtícím ko‰íku, a ta pak dostane místo kﬁestního nebo rodného listu takzvan˘ „ãertifikát“. Na

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

Îe nevíte, kde najdete âerta s knihou? Není divu, tahle malá ãítárna, i kdyÏ v samém srdci Prahy 1 kousek od Malého námûstí, v Linhartské ulici není moc nápadná navenek. Zato ale uvnitﬁ, tam se dûjí vûci! Zvlá‰tû teì v prosinci.
V útulnû vybaven˘ch místnostech s policemi
pln˘mi krásn˘ch dûtsk˘ch kníÏek, kter˘mi tu
mohou dûti i rodiãe nejen listovat, ale nûkteré si i koupit, se to bude hemÏit ãerty a ãertíky z ãesk˘ch pohádek i z vyprávûní hostÛ.
Obvykl˘ program ãítárny, kter˘m jsou autorská ãtení a besedy spisovatelÛ, ilustrátorÛ
a jin˘ch umûlcÛ tvoﬁících pro dûti, je totiÏ pochopitelnû zamûﬁen na setkávání s rohat˘mi
pohádkov˘mi bytostmi. A tak uÏ 2. 12. sem
mÛÏete vzít dûti na vyprávûní O ãertech

PLACENÁ INZERCE

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

âi‰tûní rizikov˘ch materiálÛ!
nûm stojí podpisy autora, ilustrátora a kmotra
a jejich pﬁání kníÏce do Ïivota. A pak uÏ mÛÏe
nová kníÏka zaãít dûlat dûtem radost.
AÏ budete pﬁem˘‰let, jakou kníÏkou byste svoji ratolest potû‰ili, nebo jak dítko vÛbec pﬁimût,
aby je kníÏky zajímaly, vezmûte je k âertovi
s knihou. Tam si uÏ budou vûdût rady.
maf

Pﬁijímáme i platební karty
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Poﬁíãskou branou 7, Praha 8 – Karlín, III.
patro. Vstup 50 Kã (Drahomiﬁ Budinská).

Kam v prosinci na procházku?

17. pá. Silvestr naneãisto, aneb s dûtmi za
praÏsk˘mi stra‰idly. Procházka praÏsk˘mi
ulicemi s povídáním o praÏsk˘ch stra‰idlech,
z nichÏ nûkterá bûhem vycházky i uvidíte.
Vycházka je urãena dûtem s rodiãi. Sraz
v 18.00 na Betlémském nám. pﬁed kaplí.
Vstup dûti 10 Kã, ostatní 50 Kã (prÛvodci PIS
+ amatér‰tí herci).

Kontakt pro dal‰í informace: PraÏská informaãní sluÏba, tel.: 221 714 152, 221 714 151.
Pﬁed pﬁedná‰kami si, prosím, ovûﬁte adresu místnosti kvÛli na‰emu pravdûpodobnému
stûhování v prosinci. Dûkujeme.
4. so. Po stopách Franze Kafky na Starém
Mûstû. Sraz ve 14.00 pﬁed pamûtní deskou
F. Kafky na nám. F. Kafky (za staromûstsk˘m kostelem sv. Mikulá‰e). Vstup 50 Kã
(Hedvika âenková).
Státní opera – celková prohlídka. Sraz ve
14.00 pﬁed objektem (Praha 2, Wilsonova 4).
Vstup 50 Kã (PhDr. Jiﬁina Chrastilová).
5. ne. V˘let – „Mikulá‰ ztratil plá‰È…“. Kouﬁim, Pﬁerov nad Labem, Ostrá u Lysé nad Labem. Cena 330 Kã (BoÏena ·vejnohová).
Z Îidovsk˘ch pecí na Parukáﬁku. Sraz ve
14.00 na stanici tram. ã. 1, 9, 16 „Chmelnice“. Vstup 50 Kã (ing. Bohumil Kocourek).
Kostel sv. Václava na Zderaze. Sraz ve
14.00 pﬁed objektem (Resslova ul.). Vstup
50 Kã (ing. Vûra Pelzbauerová).
Vy‰ehrad. (Stejnû i 12. a 25.12.) Celková
prohlídka vãetnû kasemat. Sraz ve 14.00
pﬁed kostelem sv. Petra a Pavla. Vstup
50 Kã (prÛvodce PIS).
6. po. Îeny kolem PﬁemyslovcÛ – pokraãování. Pﬁedná‰ka se koná od 17.00 v pﬁedná‰kovém sále PIS, Za Poﬁíãskou branou 7,
P 8 – Karlín, I. patro. Vstup 50 Kã (PhDr. Eva
Havlovcová).
7. út. Po stopách adventních svûtcÛ. Sraz
v 15.30 u kostela sv. Mikulá‰e na Starém Mûstû (roh PaﬁíÏské ul. a Staromûstského nám.).
Vstup 50 Kã (Mgr. Jaroslava Náprstková).
8. stﬁ. Hádanky na‰í minulosti – pokraãování. Pﬁedná‰ka se koná od 17.00 v pﬁedná‰kovém sále PIS, Za Poﬁíãskou branou 7,
P 8 – Karlín, I. patro. Vstup 50 Kã (PhDr. Jiﬁina Chrastilová).

■ ■ ■

9. ãt. Vánoãní atmosféra ve staré Praze.
Jak se Praha chystala na vánoãní svátky
v minulosti. Sraz v 15.30 u kostela sv. Havla
na Starém Mûstû. Vstup 50 Kã (PhDr. Dana
Dvoﬁáãková).
Kavárna Slavie. Pﬁedprodej na tuto akci
1. a 2. 12. 2004. Akce se koná v odpoledních hodinách. V pﬁípadû, Ïe jste nestihli
pﬁedprodej, informujte se telefonicky. (Ing.
Jan Stûniãka).
10. pá. V˘let – Pohádkové Vánoce v Rothenburgu. Cena 1270 Kã (PhDr. Jiﬁina
Chrastilová).
11. so. V˘let – Betlémáﬁství na Vysoãinû.
Tﬁe‰È, Tﬁebíã. Cena 520 Kã (Jiﬁina Urbanová).
Národní divadlo. Celková prohlídka. (stejnû
i 18. a 26.12.) Sraz kaÏdou pÛlhodinu od
8.30 do 11.00 pﬁed vchodem. Objednané
skupiny osob mají pﬁednost (skupina je nad
15 osob). POZOR – poãet úãastníkÛ ve skupinách je max. 50 osob. Vstup 50 Kã (prÛvodci PIS).
Lapidárium – památky kamenosochaﬁství
od 11. do 19. stol. Sraz ve 14.00 pﬁed objektem (V˘stavi‰tû, Praha 7 – z trasy metra
C „NádraÏí Hole‰ovice“ tramvají ã. 12 nebo
17 na stanici „V˘stavi‰tû“). Vstup 50 Kã +
vstupné do expozice 20 Kã (PhDr. Eva Havlovcová).
Z Pankráce do Podolí. Sraz ve 14.00 na
stanici metra C „PraÏského povstání“. Vstup
50 Kã (ing. Bohumil Kocourek).
12. ne. Královská cesta. Sraz ve 14.00
u sochy Karla IV. Na KﬁiÏovnickém nám.
Vstup 50 Kã (PhDr. Jiﬁina Chrastilová).

P R O VA · E Z D R AV Í

UÏ tady budou zase brzy Vánoce a s nimi nás ãeká tradiãnû více voln˘ch dnÛ a radovánek,
mezi které nepochybnû patﬁí i sváteãní jídlo a pití v okruhu na‰ich nejbliÏ‰ích a pﬁátel.
Vût‰ina ãesk˘ch rodin si nenechá ujít pﬁíleÏitost, aby si vedle tradiãního vánoãního kapra
bûhem svátkÛ nepﬁipravila milované knedlovepﬁozelo ãi peãenou husiãku s knedlíkem
a se zelím. Dva typicky ãeské skvûlé pokrmy,
které jsou ãasto lékaﬁi ãi nûkter˘mi odborníky na v˘Ïivu zatracovány a jsou dávány za
pﬁíklad „nezdravého stravování“. Je to v‰ak
skuteãnû s tûmito pokrmy tak ‰patné s ohledem na na‰e zdraví? Samozﬁejmû nikoliv.
Oba tradiãní pokrmy jsou z hlediska v˘Ïivové hodnoty velmi vyváÏené a na‰i pﬁedkové
dobﬁe vûdûli, co ãiní, i kdyÏ jim chybûlo to
obrovské mnoÏství vûdeck˘ch poznatkÛ,
které si ãasto navzájem protiﬁeãí. Ale!!!
Obû jídla obsahují nyní na na‰e moderní
podmínky pﬁíli‰ mnoho energie. Ménû fyzicky pracujeme, ménû se pohybujeme a ãasto,
i kdyÏ tﬁeba nepravidelnû, více jíme. Proto
i na‰e tradiãní oblíbené pokrmy potﬁebují ze
strany ãesk˘ch kuchaﬁek mal˘ zásah.
V pﬁípadû knedlavepﬁazela je vhodné pouÏít
místo vepﬁového bÛãku libovou k˘tu nebo
plec, která obsahuje podstatnû men‰í podíl
tuku a zároveÀ více bílkovin. Jeden gram tuku obsahuje totiÏ dvojnásobek energie oproti cukrÛm a bílkovinám! KnedlíkÛ potom dáme na talíﬁ pro muÏe pût místo deseti a pro
Ïeny je‰tû o trochu ménû. Na zelí ne‰etﬁíme,
protoÏe i sterilované obsahuje velké mnoÏství dÛleÏit˘ch látek. UdrÏuje si také vysok˘
obsah vitaminÛ i minerálÛ (studie ukazují, Ïe
sterilací a dlouhodob˘m skladováním se
ztrácí asi pouze 25 % dÛleÏit˘ch látek). Zelí
také zpomaluje vstﬁebávání cukrÛ a tukÛ,
coÏ má velk˘ v˘znam, protoÏe jich vstﬁebáme o trochu ménû a pomaleji. Oddálíme tak
hlad a sníÏíme zátûÏ na ná‰ trávicí systém.

V‰e potom zalijeme nezbytnû nutn˘m
omastkem tak, aby byly v‰echny tﬁi sloÏky
dostateãnû ochuceny a zvláãnûny, ale zároveÀ aby pokrm zbyteãnû v omastku neplaval. Potom máme velmi vyváÏen˘ pokrm,
kter˘ si nijak nezadá s tzv. zdrav˘mi jídly.
V pﬁípadû milované peãené husiãky s knedlíkem a se zelím postupujeme obdobnû. Je
dÛleÏité zdÛraznit, Ïe nyní se jiÏ ví, Ïe husí
sádlo obsahuje velké mnoÏství nenasycen˘ch mastn˘ch kyselin a Ïe mÛÏe smûle
konkurovat mediálnû preferovan˘m rostlinn˘m olejÛm, které ãasto ani tolik nenasycen˘ch mastn˘ch kyselin nemají (napﬁ. kokosov˘ tuk). Deset procent obsahu husího sádla
tvoﬁí kyselina linolová, která je nyní povaÏována za mimoﬁádnû prospû‰nou lidskému
zdraví. Jinak vybereme na peãení husiãku
ménû tuãnou, nepﬁikrmovanou. Na dobﬁe
pﬁipraveném kyselém zelí ne‰etﬁíme, protoÏe svojí kyselostí zlep‰í na‰e trávení. Knedlíky s mírou a nezapomeÀte na mal˘ sladk˘
zákusek po jídle, kter˘ zv˘‰í pocit sytosti
a zabrání dal‰í zbyteãné konzumaci jídla.
Ideální je tﬁeba jableãn˘ závin, ve kterém
jsou v‰echny dÛleÏité látky v pﬁirozeném pomûru, vãetnû vlákniny bohaté na pektin.
Skuteãnost, Ïe jsme pﬁed tím jedli jídlo
pomûrnû bohaté na tuky, nám zabraÀuje rychlému vstﬁebávání cukrÛ. Hladina krevních
cukrÛ po jídle stoupá velmi pozvolna, a nedochází tak k zbyteãné zátûÏi slinivky bﬁi‰ní.
Necítíme se tak potom po jídle unaveni,
a máme proto moÏnost s rozjaﬁenou tváﬁí pochválit kuchaﬁské umûní na‰ich nejbliÏ‰ích.
ms
Autor pﬁíspûvku je ãlenem PraÏského
sdruÏení lékárníkÛ

Souãasná Praha se pﬁedstavuje ve Vídni
Rozvoj ãeské metropole od historick˘ch poãátkÛ aÏ po aktuální problémy a nové trendy po roce 1989 pﬁiblíÏila v˘stava nazvaná prostû „Praha 2004“, kterou pro VídeÀ pﬁipravil Útvar rozvoje hlavního mûsta Prahy. PraÏská expozice byla ve Vídni k vidûní ve
v˘stavních prostorách Wiener Planungswerkstatt v ﬁíjnu 2004.
V˘stava „Praha 2004“ vznikla jako pendant k loÀské v˘stavû „Stav vûci“, instalované v Sále
architektÛ na Staromûstské radnici, která zachycovala soudobou architekturu a územní plánování mûsta Vídnû. Organizátoﬁi z Útvaru rozvoje hlavního mûsta Prahy rozãlenili expozici
o ãeské metropoli do tﬁí tematick˘ch blokÛ. První z nich dokumentuje základní fáze rozvoje
Prahy, od Ïivelného rÛstu mûsta do 12. století, urbanismus za vlády Karla IV. aÏ po vznik ãtyﬁ
historick˘ch mûst – Starého Mûsta, Nového Mûsta, Hradãan a Malé Strany –, která se bûhem
19. století vymkla z pout barokních hradeb a rozrostla se v moderní velkomûsto.
Zvlá‰tní dÛraz klade expozice na historické jádro Prahy a péãi o památky. Druhá ãást v˘stavy tak
informovala o ochranû památek a rekonstrukcích historick˘ch objektÛ v dobû po roce 1990 (NosticÛv palác, Vald‰tejnsk˘ palác, zahrady na jiÏním svahu pod PraÏsk˘m hradem), ale i o pﬁíkladech v˘znamn˘ch rekonstrukcí a dostaveb pro nové vyuÏití po roce 1990 (napﬁ. MÛstek, Celnice, Langhans, Sovovy ml˘ny). Nechybûla tu ani dokumentace k novostavbám v prolukách
(Hypobanka, Myslbek, Tanãící dÛm atd.). V poslední, tﬁetí ãásti v˘stavy byla pﬁedstavena souãasná koncepce rozvoje ãeské metropole, vãetnû strategického plánu, jednotného programového dokumentu, územního plánu ãi dopravy. Nûkolik v˘stavních panelÛ bylo vûnováno velk˘m
pﬁestavbov˘m územím – Karlínu, Smíchovu, VysoãanÛm, JiÏnímu Mûstu a Pankráci.

PLACENÁ INZERCE

ÎALUZIE, ROLETY
SÍTù PROTI HMYZU

!! vykupujeme staré Ïaluzie na protiúãet !!

Kresba: Karel Trinkewitz
Milíãovsk˘m lesem. Sraz na stanici autobusu ã. 385 „Zdimûﬁická“ (jede od stan. metra
C „Opatov“ ve 13.10 hod.). Vstup 50 Kã (BoÏena ·vejnohová).
14. út. Vánoãní ãas v Klánovickém lese.
Sraz na nádraÏí v Klánovicích po pﬁíjezdu vlaku, kter˘ odjíÏdí z Masarykova nádraÏí ve
12.37 hod. Vstup 50 Kã (BoÏena ·vejnohová).
15. stﬁ. Tradiãní vánoãní pokrmy. Jak se
v Praze a v âechách vaﬁilo o svátcích, nejoblíbenûj‰í recepty v minul˘ch dobách, jak pekla perníky Polyxena z Lobkovic – toto v‰e se
dozvíte a ﬁadu historick˘ch receptÛ si zapí‰ete na pﬁedná‰ce, která zaãíná v 17.00
v pﬁedná‰kovém sále PIS, Za Poﬁíãskou branou 7, P 8 – Karlín, I. patro. Vstup 50 Kã
(Mgr. Jaroslava Náprstková).
16. ãt. A protoÏe pﬁicházejí nejkrásnûj‰í svátky roku, bude jim vûnována i dal‰í pﬁedná‰ka Co je‰tû nevíte o Vánocích (kdy se
v Praze rozsvítil stromeãek, jak to bylo s jesliãkami a dal‰í zajímavosti). Pﬁedná‰ka se
koná od 17.00 v pﬁedná‰kovém sále PIS, Za
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Jsou ãeská tradiãní jídla skuteãnû tak nezdravá?

OPRAVA – V minulém ãísle LP 1 jsme
v ãlánku Kde bude stát extravagantní
LibeskindÛv palác mylnû uvedli, Ïe pan
Miro Smolák, ﬁeditel galerie Miro v Praze,
je sám v˘tvarníkem. Tím je v‰ak jeho bratr Andrej, kter˘ je zároveÀ ﬁeditelem galerií Miro v Bratislavû a ve Sninû. Také jméno architekta Libeskinda nebylo v ãlánku
uvedeno pokaÏdé v tomto správném tvaru. âtenáﬁÛm se omlouváme.
Red

prosinec 2004

18. so. Národní památník na Vítkovû. Celková prohlídka. Poﬁádáno ve spolupráci
s Národním muzeem. Max. poãet 90 osob.
Sraz ve 14.00 pod sochou J. ÎiÏky. Vstup
50 Kã (prÛvodce PIS).
Pamûtní desky a pomníky v praÏsk˘ch
ulicích – kolem Václavského nám. Sraz ve
14.00 u sochy sv. Václava na Václavském
nám. Vstup 50 Kã (PhDr. Jiﬁina Chrastilová).
19. ne. Malostranské paláce – s náv‰tûvou
interiéru Vald‰tejnského paláce. Sraz ve
14.00 na stanici metra A „Malostranská“ – nahoﬁe, v atriu. Vstup 50 Kã (Jana BuÀatová).
Vánoãní sváteãní procházka PraÏsk˘m
hradem. Sraz ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradãanském nám. Vstup 50 Kã
(Eva Sokolová).
20. po. Od Havlíãkov˘ch sadÛ do Vr‰ovic.
Sraz v 15.00 na stanici tram. ã. 4, 22, 23 „Jana
Masaryka“. Vstup 50 Kã (ing. B. Kocourek).
21. út. KﬁiÏovatka u Pra‰né brány – jedna
z hlavních tepen v historii Prahy. Zajímavé
budovy, které uÏ nestojí, osudy lidí, jejichÏ
jména jsou s tímto místem spojena. Sraz
v 15.30 u Pra‰né brány. Vstup 50 Kã (PhDr.
Eva Havlovcová).

10.–12. 12. 2004 od 10 do 18 hodin
v Michnovû paláci v areálu Tyr‰ova domu, Újezd 450/40, Praha 1 – Malá Strana.
V˘stava MINERVA se zde s úspûchem
koná se vÏdy jednou za ãtvrt roku. Této,
v poﬁadí jiÏ dvanácté, se opût úãastní
pﬁední ãe‰tí i svûtoví odborníci z oblasti
klasické i alternativní medicíny, astrologie,
numerologie a dal‰ích oborÛ. Kromû toho
je i tentokrát pro náv‰tûvníky pﬁipravena
ﬁada novinek.
Po celou sobotu bude náv‰tûvníkÛm zdarma nabízet své sluÏby zku‰en˘ léãitel. Ve
stejn˘ den od 16 hodin také probûhne
pﬁedná‰ka „Medicína tﬁetího tisíciletí“ a autogramiáda knihy „Tajemství zdraví a nadûje“ MUDr. Miroslava Pekárka, lékaﬁe,
kter˘ se jiÏ po nûkolik desetiletí úspû‰nû
snaÏí propojovat klasické a alternativní
metody léãby rakoviny. Spolu s ním zde
vystoupí i léãitelské legenda, která letos
oslaví 78 let, pan Josef Kumpa. Maminky
urãitû potû‰í firma Anika, v˘robce kvalitní
ãeské kosmetiky za bezkonkurenãnû nízké ceny. Ta zde totiÏ poprvé pﬁedstaví svoji ﬁadu v˘robkÛ urãenou pro na‰e nejmen‰í. Zapomenout samozﬁejmû nesmíme ani
na moÏnost v˘hodného nákupu literatury,
potravních doplÀkÛ a zdravotních pomÛcek – aÈ uÏ pro sebe nebo jako vánoãní
dárek pro své blízké. Helena Erdélyiová

29. stﬁ. Kde mÛÏeme vidût jesliãky na Malé Stranû – putování po znám˘ch malostransk˘ch kostelích. Sraz v 15.00 pﬁed malostransk˘m chrámem sv. Mikulá‰e. Vstup 50
Kã (Emílie Pike‰ová).
31. pá. Pojìte se s námi bát – tradiãní silvestrovská vycházka za praÏsk˘mi stra‰idly na Starém Mûstû. Sraz v 18.00 u Betlémské kaple. Vstup 50 Kã (ing. B. Kocourek).
Pojìte se s námi bát – tradiãní silvestrovská
vycházka za praÏsk˘mi stra‰idly na Malé
Stranû. Sraz v 18.00 u Malostransk˘ch mosteck˘ch vûÏí. Vstup 50 Kã (Marie Breníková).
1. 1. 2005 so. Národní památník na Vítkovû. Celková prohlídka. Poﬁádáno ve spolupráci s Nár. muzeem. Max. poãet 90 osob.
Sraz ve 14.00 pod sochou J. ÎiÏky. Vstup
50 Kã (prÛvodce PIS).
2. 1. 2005 ne. Vy‰ehrad. Celková prohlídka
vãetnû kasemat. Sraz ve 14.00 pﬁed kostelem
sv. Petra a Pavla. Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
Tradiãní vánoãní v˘stup na Petﬁín. Sraz ve
14.00 na dolním nástupi‰ti lanovky na Újezdû. Petﬁín v‰ak zdoláme pû‰ky! Vstup 50 Kã
(ing. Bohumil Kocourek).
Vycházky se konají, sejde-li se nejménû
deset úãastníkÛ. Vstupné do objektu si
hradí úãastníci sami. Studentské a dÛchodcovské slevy, není-li uvedeno jinak.
Pﬁi nadmûrné náv‰tûvnosti mají pﬁednost
ti, kteﬁí pﬁijdou dﬁíve.

22. stﬁ. Z Jinonic ke Kavalírce. Sraz ve
13.30 na stan. metra B „ Jinonice“. Vstup
50 Kã (BoÏena ·vejnohová).

Katalog vlastivûdn˘ch v˘letÛ na r. 2005
bude k dispozici pﬁed Vánocemi na informaãních stﬁediscích PIS a na místech, kde je
obvykle k dostání i PraÏská vlastivûda. Informace o v˘letech na tel. 221 714 152.

25. so. Zimní Kampou. Sraz ve 14.00 u Malostransk˘ch mosteck˘ch vûÏí. Vstup 50 Kã
(PhDr. Jiﬁina Chrastilová).

V‰em na‰im vûrn˘m posluchaãÛm a pﬁíznivcÛm pﬁejeme hezké vánoãní svátky a ‰Èastn˘
rok 2005.
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poradna zdraví a esoteriky

Jesliãky ve znám˘ch kostelích na Hradãanech. Sraz v 10.00 u Lorety. Vstup 50 Kã
(ing. Bohumil Kocourek).

SLOVO MAJÍ âTENÁ¤I

Do redakce pﬁi‰el e-mail následujícího znûní, s nímÏ se zcela ztotoÏÀujeme, a proto jej
rádi zveﬁejÀujeme.

VáÏení, blíÏí se 15. v˘roãí
svobody – nesmíme
zapomenout!
Podobn˘ je titulek krásného ãlánku pana
Prof. MUDr. Josefa P. Skály, kter˘ uveﬁejnil kulturnû spoleãensk˘ mûsíãník „Listy
Prahy 1“. Tento ãlánek by si mûl kaÏd˘ pﬁeãíst, aby opravdu nezapomnûl nejen na 40
let pﬁed rokem 1989, ale i na místo na Národní tﬁídû, kde byli studenti 17. listopadu
tluãeni a t˘ráni. Proto je tam i pomníãek.
Dnes jsem se na tomto místû musela stydût. Pﬁicházeli sem cizinci s prÛvodci a ti jim
osvûtlovali prÛbûh události studentské demonstrace. Stáli na místû, které je smeti‰tûm, kde místo kytiãky jsou desítky nedopalkÛ a papíru, ‰pinavé v˘lohy vedle pomníãku
a poãmárané zdi od sprejerÛ.
·pína, která je ostatnû v‰ude kolem stanice
metra „Národní“ je tady je‰tû víc do oãí bijící,
protoÏe je to pietní místo.
Jak je moÏné, Ïe si toho nikdo z Obvodního
úﬁadu pro Prahu 1 ani z Magistrátu hl. m.
Prahy nev‰imne, coÏpak opravdu v‰ichni
zapomnûli? Doufám, Ïe si alespoÀ nûkdo
v‰imne mého mailu a zjedná nápravu.
Ladislava Holeãková
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Skautsk˘ závod
pﬁes tﬁi praÏské jezy
Tohoto ãlánku z ﬁíjnov˘ch ListÛ P1 se t˘kal
telefonát, o jehoÏ obsah se rádi podûlíme
s vámi, ãtenáﬁi.
Ozval se nám pan Miroslav Hubáãek, kterému je 75 let a pamatuje pováleãné roãníky závodu, jichÏ byl úãastníkem. Tehdy byl
ãlenem 3. oddílu vodních skautÛ, kter˘ mûl
klubovnu ve vûÏi u Jiráskova mostu, dﬁíve
naz˘vané âerná, dnes je její omítka bílá.
Mezi tzv. oldskauty v jejich oddílu (dospûlí
ãlenové) byli i ãe‰tí olympionici z lond˘nské olympiády v disciplinách kánoe, dvojkánoe a kajak. Dûti z tohoto skautského
oddílu se umístily dvakrát na tﬁetím ãi ãtvrtém místû v jiÏ tehdy populárním závodu.
Naposledy se Tﬁi jezy sjíÏdûly v r. 1948,
konãilo se tehdy na LibeÀském ostrovû.
Vzápûtí potom do klubovny u Jiráskova
mostu vtrhlo komunistické komando, oddíl
byl – jako ostatnû celá skautská organizace – rozpu‰tûn a v‰echny trofeje, poháry
z nedávno vyhran˘ch závodÛ, ale i kroniky
byly zabaveny. ZÛstala jen skautská knihovna, kterou mûl pan Hubáãek u sebe
doma aÏ donedávna a kterou pozdûji pﬁi
svém stûhování pﬁedal 5. oddílu jiÏ opût
ãinného Skauta.
Dle telefonátu zapsala
Martina Fialková

Dûkujeme i za dal‰í ohlasy, reagující kladnû na obsah ListÛ Prahy 1.

(NE)OBYâEJNÉ
RECEPTY

âertovské koláãky
KdyÏ nestíháte upéct v pﬁedstihu vánoãní perníãky tak, aby byly mûkké uÏ na Mikulá‰e
a mohla b˘t provedena ochutnávka (takhle to
stíhala jenom moje babiãka), mÛÏete je nahradit snadno a rychle ãertovsk˘mi koláãky.
Jsou barevné a voÀavé a hodí se ostatnû i na
spoustu jin˘ch pﬁíleÏitostí, kdy je potﬁeba udûlat dûtem nakvap nûco dobrého a nemáte ãas
ani péct. Já je doma dûlám hlavnû veãer pﬁed
mikulá‰skou nadílkou, tedy 4. prosince.
Co musíte nakoupit?
● Nûkolik balíãkÛ obyãejn˘ch kulat˘ch (nebo
i hranat˘ch) su‰enek Albert nebo Be-Be
● Lentilky na ozdobu dle poãtu koláãkÛ
a mlsnosti jaz˘ãkÛ va‰ich dûtí (místo lentilek mohou poslouÏit i barevné Ïelé bonbonky nebo kokos)
● Tvaroh (pﬁípadnû pudink)
● Heru nebo jin˘ tuk na krém
● âokoládu na vaﬁení nebo polevu (nebo
musíte udûlat domácí)
Pﬁíprava
V‰echny su‰enky si rozloÏíme na stÛl nebo
na velik˘ tác. Pﬁipravíme si krém z tvarohu
a zmûklého tuku nebo si vyrobíme krém pudinkov˘. MÛÏeme téÏ pouÏít nûkter˘ z pﬁedpﬁipraven˘ch krémÛ, tzv. v sáãku.
Pak spojujeme su‰enky krémem po dvou,
máme-li rÛznobarevné (kakaové a svûtlé),
mÛÏeme dûlat koláãky dvojbarevné. KaÏd˘
koláãek polijeme ãokoládovou polevou
a ozdobíme rÛznobarevn˘mi lentilkami. MÛÏeme sypat také kokosem nebo zdobit Ïelé
ãi jinak, nejveselej‰í a nejãertov‰tûj‰í jsou
ale s lentilkami. Do zítﬁej‰í mikulá‰ské nadílky se v chladu pûknû uleÏí a na jazyku se
pak jen rozplynou.
maf

Vánoce v Muzeu hl. m. Prahy nejsou za vitrinami
Muzeum hlavního mûsta Prahy pﬁipravilo pro adventní ãas nûkolik zajímav˘ch poﬁadÛ,
které dokazují, Ïe se zde zdaleka neprá‰í na exponáty. Naopak muzeum oÏívá a zve
k náv‰tûvû dûti, mládeÏ i dospûlé.
7. 12. tu probûhne v cyklu Polozapomenutá ﬁemesla ukázka v˘roby perníkÛ z dﬁevûn˘ch
❄ forem.
Bude spojená i s dílnou pro dûti. Název programu zní STAROâESKÉ PERNÍKY.
14. 12. Ve stejném cyklu mÛÏete vidût a vyzkou‰et si HRÁTKY S DRÁTKY a pﬁipome❄ nout si tak staré ﬁemeslo dráteníkÛ.
a 17. 12. se stanou prÛvodci ¤ETùZOVÉHO PROVÁDùNÍ v historické expozici mu❄ 10.
zea Ïáci posledních roãníkÛ ze Z· Kﬁesomyslova.
12. od 15 hodin v muzeu také probûhne loutkové pﬁedstavení divadla ¤í‰e loutek
❄ 10.
NÁM, NÁM NARODIL SE. Jde o barokní hru rodinného typu.
12. pak pﬁedvede soubor Musica ad tabulam svoje VÁNOâNÍ PÍSNù Z BAROKNÍCH
❄ 21.
KANCIONÁLÒ.
Maf

OtuÏilecké Vánoce
Centrum denních sluÏeb pro
nevidomé a slabozraké lidi
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 191, 3, 5, 7
e-mail: praha@tyflocentrum.cz
www.tyflocentrum.cz/praha
Nabízíme prÛvodcovskou sluÏbu, poradenství a vzdûlávání, podporu pracovního uplatnûní, dobrovolnick˘ program, zájmové programy.

Také letos oslaví otuÏilci Vánoce u Národního divadla ledovou koupelí pﬁi Memoriálu
Alfreda Nikodéma. Leto‰ní 58. roãník se koná v nedûli 26. prosince a zaãíná v 11 hodin.
TraÈ povede napﬁíã Vltavou mezi Slovansk˘m a Stﬁeleck˘m ostrovem, start i cíl budou u bﬁehu Slovanského ostrova. OtuÏilci
poplavou trati 100 a 300 metrÛ. Akce se bude stejnû jako loni konat pod zá‰titou a za
osobní úãasti paní Livie Klausové, manÏelky
prezidenta âeské republiky.
Leto‰ní roãník je v˘znamn˘ i tím, Ïe uplynulo
140 let od narození zakladatele zimního plavání v âeskoslovensku Alfreda Nikodéma.
Mgr. Vladimír Komárek, CSc.

Klub rodiãÛ mal˘ch dûtí (do 3 let vûku), Praha 1, Karlova 8, Unitaria
zve na besedu s psychologem ve ãtvrtek dne 9. 12. 2004 od 16.30 do 18.00 hod.
O dûti se po dobu besedy starají zku‰ené vychovatelky.
Téma: Jak si hrát s mal˘m dítûtem. Vstup voln˘.
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Minicyklus medailonÛ vûnovan˘ v˘tvarníkÛm, kteﬁí milují – a také malují praÏské památky

Praha – vûãná inspirace (3)
Karel Trinkewitz
Patﬁí mezi pﬁední evropské grafiky, ale
málokdo v Praze o nûm ví. Karel Trinkewitz (73) se totiÏ teprve nedávno pﬁestûhoval z Hamburku zpût do âech. Nevrátil
se sice do Prahy, odkud za pomûrnû dobrodruÏn˘ch okolností v r. 1979 ode‰el,
ale pﬁeci jen je jí o nûco blíÏe. Zakotvil
v malé vísce Rabí, pod povûstn˘m hradem, kter˘ se zapsal do ãesk˘ch dûjin. Îije tedy stﬁídavû v Berlínû, kde má také
ateliér, a v Rabí, obklopen jihoãeskou krajinou, která v tûch málo osídlen˘ch konãinách zvlá‰tû nyní pÛsobí smírnû. Ale
spﬁádá jiÏ plány na dal‰í své v˘stavy
a knihy.

Z rodného âeskoslovenska byl ale posléze
vypuzen, protoÏe patﬁil ke skupinû disidentÛ
kolem V˘boru na ochranu nespravedlivû stíhan˘ch. V dobû procesu s VONSem, v ﬁíjnu
1979, se chtûl zúãastnit soudu s obÏalovan˘mi, kam v‰ak spolu s mnoha dal‰ími nebyl
vpu‰tûn. Poté, za asistence pﬁíslu‰níkÛ Stb,
ode‰el s Olgou Havlovou, jejíÏ manÏel byl
téÏ obÏalován, do Klá‰terní vinárny. Zde od
nich dvojice nûmeck˘ch novináﬁÛ chtûla zjistit, co se dûlo v soudní síni. Naveãer se mûli
s dal‰ími pﬁáteli sejít u „stolu chartistÛ“, jímÏ
K. T. rovnûÏ byl, v restauraci Na Boji‰ti. To
se i stalo. KdyÏ se pak vracel do ateliéru, uÏ
byl oãekáván dvûma pﬁíslu‰níky tajné policie, kteﬁí mu sdûlili, Ïe byl zbaven obãanství
a musí opustit republiku. Nevûﬁil a vysmál se
jim. Ráno jej v povûstné kachlíkárnû, tedy na
ministerstvu vnitra, ujistili, Ïe jde o nûjak˘

Betlémské námûstí

s kopií na Hrad. Je‰tû ani nestaãil zjistit, zda
se v‰echny tyhle koláÏe nacházejí v komunistické dokumentaci v archivu v Pardubicích. Zprávu o událostech z Národní v roce
1989 se dozvûdûl uprostﬁed veãera v Poetické vinárnû Blanky Kube‰ové v Luzernu z úst
Vladimíra ·kutiny, kterému z Prahy telefonoval Ivan Havel.
Pﬁiletûl hned, je‰tû s obavou, Ïe na nûj na
Ruzyni zase budou ãekat známí pánové…
UÏ neãekali, zato v‰ak ãekala spousta práce
v OF, kde dostal legitimaci s bondovsk˘m
ãíslem 007.
Po prvních letech, kdy Karel Trinkewitz dospûl k názoru, Ïe sametu bylo moc a chybûla rázná ﬁe‰ení, se ãím dále více opût uch˘lil
ke své tvorbû. V loÀském rozhovoru pro
âesk˘ dialog ﬁíká: „Velkou politiku jsem tedy
opustil a snaÏím se ji dûlat aspoÀ v malém:
v rámci vztahÛ Prahy a Hamburku. Má to
jedno velké pozitivum, mohu se mnohem více vûnovat UMùNÍ, neboÈ uÏ dlouho vím, Ïe
je to jediná ãistá vûc v tomto Ïivotû ‰pinav˘ch obchodÛ moci a mafií.“

Praha – Hamburk – Rabí

Karel Trinkewitz je ãesko-nûmecko-Ïidovského pÛvodu. Vystudoval nejprve keramickou ‰kolu v Teplicích, pak gymnázium, ale
z tﬁetího semestru práv v Praze jej v 50. letech kvÛli komplikovanému pÛvodu i názorÛm vyhodili. Mimoﬁádná Ïivotní energie jej
zavedla do mnoha umûleck˘ch oborÛ. Kromû toho, Ïe se prosadil jako ilustrátor, grafik
i sochaﬁ, dostal se i k psaní, a to jak k próze,
tak i k poezii, ale i k novinaﬁinû. Deset let byl
redaktorem ãasopisu IM HERZEN EUROPAS v Praze. Po vyhazovu z nakladatelství
a úplném zákazu publikování psal a ilustroval pod cizími jmény. S Olgou Sommerovou
pﬁipravoval scénáﬁe pro dokumenty, pro Semafor dûlal texty…

omyl. KdyÏ se v‰ak vrátil domÛ, ãekali tam
zas. Vzápûtí zaãali vyhroÏovat jeho mamince, Ïe by se mu nûco mohlo stát, takÏe osmdesátiletá maminka ho prosila, aÈ odjede.

KoláÏe pro Husáka
Ani v Nûmecku, pﬁi v‰í rozmanité umûlecké
tvoﬁivosti, která jeho díla zavedla do v˘znamn˘ch galerií v Evropû i v USA, se nevzdal snah o ovlivÀování situace v âeskoslovensku. ZÛstával v telefonickém kontaktu –
odposlech – neodposlech – s V. Havlem
i ostatními pﬁáteli. Psal ale i komunistickému
prezidentu Husákovi, vÏdy ve v˘roãí srpnové
okupace. Mnohokrát udûlal proti nûmu koláÏ
a poslal ji do Dikobrazu jako návrh obálky,

Neutuchající energie Karla Trinkewitze pﬁivádí
k angaÏování se v nejrÛznûj‰ích spoleãn˘ch
kulturních projektech, jichÏ je sám ãasto iniciátorem, jiÏ od roku 1989. Shodou okolností
pob˘val v Praze i bûhem povodní a pﬁedstavitelé Hamburku jej hned v prvních dnech kontaktovali kvÛli organizaci pomoci. Ta smûﬁovala pﬁedev‰ím k Muzeu Kampa, ale nejen
tam. Muzeu Medy Mládkové pak vûnoval
i velkou ãást prací vystavovan˘ch pﬁedtím
v Mánesu. V následujícím rozhovoru s Karlem
Trinkewitzem se mÛÏete pﬁesvûdãit, jak nepﬁedstíran˘ a hlubok˘ zájem umûlce o vûc, aÈ
uÏ jakoukoli, skuteãnû napomáhá dûní posouvat kupﬁedu. Z drobné postavy vrásãitého muÏe stále sr‰í jiskry nad‰ení a zápalu pro nové
projekty, takÏe leckter˘ mlad˘, Ïivotem znechucen˘ manaÏer by mu mohl závidût.
Pane Trinkewitzi, to, Ïe jste se pﬁestûhoval zpátky do âR, i kdyÏ ne do Prahy, znamená, Ïe se chcete opût aktivnûji vûnovat
i ãeskému politickému Ïivotu?
Pﬁestûhoval jsem se z Hamburku do Berlína
a do Rabí. V Rabí chci do pﬁí‰tího roku postavit ateliér a znova tvoﬁit v rámci mého programu jako v˘tvarník i spisovatel. Chci zde
trávit stáﬁí a také psát pamûti na základû
m˘ch dvou set deníkÛ.

Co pﬁevaÏuje ve va‰í tvorbû v souãasné
dobû? Necháte se inspirovat jihoãeskou
krajinou?
Krajina kolem Rabí uÏ mû inspirovala k ãetn˘m haiku (pozn. red.: japonské trojver‰í
o 17 slabikách).
A chci ji také kreslit. Obdivoval jsem malíﬁe
Ladislava Stehlíka, kter˘ kreslil své vycházky do krajiny a psal o nich. Ale pom˘‰lím i na
knihu o historii Rabí. A také moÏná na kombinaci sci-fi románu a detektivky s krajovou
tematikou.
Kde by se mohli PraÏané seznámit s va‰ím v˘tvarn˘m dílem?
Momentálnû jen v katalogu mé v˘stavy
v Mánesu. Ale agentura Gallery chystá
v˘stavu âeská koláÏ, kterou mám i zahájit.
Tam jistû bude pár m˘ch vûcí. Jinak je
momentálnû na pultech má kniha CHVÁLA
HAIKU, v níÏ najdete i dvû stû kreseb.
âemu dal‰ímu se je‰tû vûnujete? Jste
znám i jako sochaﬁ, novináﬁ a básník,
i kdyÏ spí‰e v Nûmecku neÏ u nás.
M˘ch zájmÛ je mnoho. Na jeden Ïivot aÏ
pﬁíli‰ mnoho. Proto jsem také ode‰el do samoty Rabí, abych na‰el klid k práci. Mám rozepsan˘ch nûkolik románÛ, jako vÏdy dokumentárních, kombinovan˘ch s koláÏí. A rád
bych zase psal do ãeského tisku. Nejdﬁíve
a nejvíc asi do místního. Mám uÏ ﬁadu idejí
pro rozvoj zdej‰ího kraje a chtûl bych to sdûlit sv˘m nov˘m krajanÛm.
Chystáte nûjak˘ dal‰í spoleãn˘ projekt,
kter˘ by opût propojil ãeskou a nûmeckou v˘tvarnou scénu?
Ano. Chystám uÏ del‰í dobu – a mám uÏ
partnery na financování, coÏ je vÏdy nejdÛleÏitûj‰í. Byla by to v˘stava obrazÛ a kreseb
nûmeck˘ch klasikÛ: jak vidûli ãeskou krajinu
napﬁíklad J. W. Goethe a jiní. Nûkteﬁí se znali s ãesk˘mi kolegy, které nav‰tûvovali v Praze, napﬁ. Karl Spitzweg rodinu MánesÛ. Existuje i jeho ãesk˘ deník.
Chtûl byste se je‰tû vrátit k praÏsk˘m motivÛm?
Nevím, kolik ãasu budu trávit v Praze, neboÈ
se chystám po témûﬁ ãtyﬁiceti letech opustit –
kvÛli vysokému nájmu – praÏsk˘ ateliér.
Ostatnû jsem vydal kniÏnû ﬁadu praÏsk˘ch
kreseb. TakÏe se zkusím spí‰ vûnovat ·umavû. Mám stovky kreseb a textÛ o mnoha dal‰ích mûstech i krajinách, ale zatím jsem nemûl ãas hledat nakladatele, tﬁeba pro PaﬁíÏ,
New York, Oslo, Veronu, Florencii, Benátky...
Tisíce ver‰Û o lunû
napsali básníci,
mil˘ Cyrano.
Na balkon slávy
v‰ak vstoupil
Neil Armstrong
Ze sbírky Druhá signální soustava,
8. 10. 1990
Martina Fialková
kladÛ vûnována adopci na dálku. Na‰e ‰kola
adoptovala takto indickou holãiãku Gangammu a jiÏ nûkolik let jí sponzoruje vzdûlání.
Zb˘vající ãást bude vûnována na odmûny ÏákÛ pﬁi ‰kolních soutûÏích. Jedna taková, a sice literární, na témata Mikulá‰ ztratil plá‰È,
ale nûco na‰el a Jak jsem pﬁestal vûﬁit na JeÏí‰ka, bude doprovodnou akcí Vánoãních trhÛ. Nejlep‰í básniãky, fejetony, povídky si budou moci zájemci pﬁeãíst ve vestibulu ‰koly.
Odmûnou za pilnou pﬁípravu bude pro Ïáky
1. stupnû v budovû Vojtû‰ská 6. 12. Den
v ãertovské ‰kole. To pondûlí se bude ‰kola
hemÏit sam˘mi ãertíky i andûly (vãetnû vyuãujících) a uãit se budou samé ãertovské vûci.
Z· Brána jazykÛ, Mikulandská 5, Praha 1,
tel.: 224 93 38 75-6, info@branajazyku.cz
www.branajazyku.cz

Vánoãní trhy uãí dûti
myslet na druhé
Po uspoﬁádání loÀsk˘ch Vánoãních trhÛ, které se konaly
na dvoﬁe ‰koly Brána jazykÛ Mikulandská a na nichÏ se vybralo pﬁes 40 000 Kã, pokraãuje ‰kola v nové tradici i letos.
V˘tûÏek z minul˘ch trhÛ byl po odeãtení nákladÛ na v˘robu
dárkÛ a v˘zdobu poslán na fond âT Pomozte dûtem.
Leto‰ní Vánoãní trhy se konaly 1. 12. od 14 hod. opût na ‰kolním dvoﬁe v Mikulandské. Malí i vût‰í Ïáci dlouho dopﬁedu ve
spolupráci s rodiãi pﬁipravovali v˘robky, které se pak prodávaly
zájemcÛm. âást v˘tûÏku bude letos po odeãtení nutn˘ch ná-

PROJEKT BAREVNÁ ·KOLA
JE âTY¤ETAPOV¯:
I. V˘stavy na téma Pﬁíroda
– sbûratelství (v˘stava Ïáky v pﬁírodû nasbíran˘ch artefaktÛ)
– zveﬁejnûní a pﬁednes vybran˘ch literárních
prací ÏákÛ na téma „pﬁíroda“
– v˘stava fotografií poﬁízen˘ch Ïáky
– v˘stava kreseb na téma „pﬁíroda“
Doprovodnou akcí budou pﬁedná‰ky odborníkÛ ze zoologick˘ch zahrad z âR:
v jejich rámci budou dûtem ukázána i Ïivá
zvíﬁata. Akce je urãena nejen ÏákÛm, ale
i rodiãÛm. První pﬁedná‰ka probûhla jiÏ
14. 10. t. r., zúãastnilo se 120 dûtí a dospûl˘ch. V˘stavní prostory a prostory pro pﬁedná‰ky nám poskytuje zdarma firma Jindﬁi‰ská vûÏ s. r. o.

Obchodní akademie, Praha 1, Du‰ní 7, si
v tûchto dnech pﬁipomíná 50 let od svého
zaloÏení.
Souãástí oslav jsou doprovodné akce, mimo
jiné slavnostní koncert 17. prosince v 10 hodin v kostele sv. Salvátora, kter˘ je vûnován
pedagogÛm, souãasn˘m i b˘val˘m studentÛm a pﬁátelÛm ‰koly. Mezi pozvan˘mi hosty
jsou zástupci M·MT, Magistrátu hlavního
mûsta Prahy i zahraniãní partneﬁi. V prostorách ‰koly bude otevﬁena v˘stava o historii
a souãasnosti obchodní akademie, tent˘Ï
den v odpoledních hodinách se zde setkají
i b˘valí pedagogové. K této pﬁíleÏitosti ‰kola
vydává jubilejní almanach. Oslavy pokraãují
i v novém roce, dne 14. ledna od 12 hodin se
ve ‰kole bude konat setkání absolventÛ.
Budova ‰koly, postavená v letech 1901-1902,
byla urãena pro c. k. âeskou reálku staromûstskou. Bûhem II. svûtové války se ‰kola
zmûnila na reálné gymnázium, které v‰ak
bylo zaãátkem 50. let zru‰eno. V roce 1953
se do budovy pﬁestûhoval Státní ústav tûsnopisn˘ a v následujícím roce zde vznikla
5. hospodáﬁská ‰kola. Od této doby se pí‰e
historie obchodní akademie. Na svÛj dne‰ní
název si v‰ak musela ‰kola poãkat aÏ do roku 1990, do té doby ji veﬁejnost znala jako
stﬁední ekonomickou ‰kolu.
Bûhem posledního desetiletí pro‰la budova
ﬁadou zmûn, poãínaje nároãn˘mi stavebními
úpravami a konãe moderním vybavením
uãeben. V souãasnosti se mÛÏe napﬁ. pochlubit ‰esti poãítaãov˘mi uãebnami, vlastní
jídelnou, tûlocviãnou, posilovnou a nov˘mi
‰atnami. Díky rozsáhl˘m rekonstrukcím je
budova ‰koly ve velmi dobrém technickém
stavu a splÀuje v‰echny poÏadavky, kladené
na moderní vzdûlávací instituci.
V˘chovnû, vzdûlávací program ‰koly nabízí
studium ve dvou oborech – obchodní akademie a informatika v ekonomice. Na poãítaãích probíhá podstatná ãást v˘uky, vyuÏití internetu je její nedílnou souãástí. V prÛbûhu
tﬁetího roãníku absolvují v‰ichni Ïáci minimálnû tﬁít˘denní stáÏ v podnicích, ta je velmi
dÛleÏitá pro jejich profesní orientaci.
V rámci v˘chovného programu ‰kola usiluje
o rozvíjení talentu ÏákÛ formou soutûÏí a zájmov˘ch aktivit. Îáci mají moÏnost trávit voln˘ ãas sportem i dal‰ím vzdûláváním (krouÏek digitální fotografie a poãítaãové grafiky,
krouÏky cizích jazykÛ, sportovní klub, filmov˘
klub a jiné).
K nejslavnûj‰ím osobnostem, které pÛsobily
na ‰kole, patﬁí nepochybnû nedávno zesnul˘
Ing. Josef Kocourek, kter˘ na ‰kole pÛsobil
jako zástupce ﬁeditele ‰koly a uãitel grafick˘ch pﬁedmûtÛ. Za svého Ïivota se stal nejdéle slouÏícím parlamentním stenografem na
svûtû. Letos v ﬁíjnu byl ocenûn˘ prezidentem
republiky in memoriam Medailí Za zásluhy.

Lennon na Kampû
Ústav pro soudobé dûjiny AV âR poﬁádá
8. 12. 2004 besedu s autory knihy Lennonova zeì v Praze. Neformální shromáÏdûní
mládeÏe na Kampû 1980–1989. Autoﬁi pﬁedstaví publikaci, diskutovat se bude o tom, ja-

Barevná pﬁíroda
Z· nám. Curieov˘ch 2 v Praze 1 ve spolupráci se Stﬁedoevropskou asociací pﬁátel ZOO
Ceaf chce v praxi napomoci
vzniku vzdûlané spoleãnosti.
Projektem Barevná pﬁíroda vytváﬁí pﬁedpoklady pro zájem
mladé generace o tvoﬁivou ãinnost v oblasti pﬁírody a kultury. Projekt, kter˘
‰kola pﬁedkládá na Magistrát hl. m. Prahy, vychází z toho, Ïe lze doplÀovat vzdûlávání i mimo ‰kolu cestou vyuÏití znalostí a zku‰eností
ﬁady odborníkÛ z oblasti historikÛ a milovníkÛ
a ochráncÛ pﬁírody. Cílovou skupinou jsou Ïáci
mateﬁsk˘ch a základních ‰kol Prahy 1 a 2,
v pﬁípadû zájmu ﬁeditelÛ a uãitelÛ také Ïáci
ostatních praÏsk˘ch i mimopraÏsk˘ch obvodÛ.

Obchodní akademie
Du‰ní slaví 50 let

II. Náv‰tûvy zoologick˘ch zahrad Projekt
sleduje zorganizování ãtyﬁ zájezdÛ do
ZOO v âeské republice spojen˘ch s náv‰tûvou historické památky nebo botanické zahrady v blízkosti.
III. Zvíﬁata ve mûstû Odborní pracovníci pﬁivezou vybraná zvíﬁata ze ZOO a pﬁedvedou je ÏákÛm a rodiãÛm. ZároveÀ dûti pﬁinesou zvíﬁátka svoje a nauãí se od
odborníkÛ, jak s nimi správnû zacházet.
Cílem je nejen zv˘‰it zájem o náv‰tûvu
ZOO, ale i blíÏe poznat péãi o zvíﬁata.
IV. SoutûÏ keramikÛ
– Vyhlá‰ení soutûÏe o keramickou tvorbu
ÏákÛ (dûtsk˘ch keramikÛ). V˘stava bude
ve v˘stavní síni v Jindﬁi‰ské vûÏi od 16. 5.
2005 do 26. 5. 2005.
– Veﬁejné vyhlá‰ení vítûzÛ soutûÏe – díla budou posouzena pﬁedními keramiky.
Keramická díla ÏákÛ budou v den vyhlá‰ení soutûÏe (ãerven) draÏena a v˘tûÏek
draÏby bude urãen pro zájezd postiÏen˘ch dûtí z motolské psychiatrické kliniky do bezbariérové ZOO v Plzni.
Dal‰í informace najdou zájemci na webov˘ch stránkách ‰koly: http://www.zscurie.cz
Mgr. Libu‰e Vlková,
Mgr. Michal Such˘

VÁNOâNÍ KONCERT SPECIÁLNÍCH ·KOL K. HERFORTA
Ani pﬁed leto‰ními Vánocemi nezapomnûli Ïáci Speciálních ‰kol Karla Herforta na pﬁípravu vánoãního koncertu. Uskuteãní se jiÏ tradiãnû v kostele sv. Josefa v Josefské ulici 20. prosince od 17 hodin a zváni jsou nejen pﬁátelé ‰koly, ale v‰ichni pﬁíznivci hudby.

KONTINENTY PRO DùTI. V sobotu 2. ﬁíjna se dûti ze Základní církevní ‰koly sester
vor‰ilek zúãastnily Misijního kongresu ve v˘chodoãeském Vilémovû. Jednou za tﬁi roky poﬁádá tuto akci ãeská poboãka PapeÏského misijního díla. Pro zhruba 800 dûtí byl i tentokrát pﬁipraven bohat˘ program, jehoÏ tûÏi‰tûm se stala hra s poznáváním jednotliv˘ch kontinentÛ. A tak soutûÏící napﬁíklad v Oceánii lovili ryby o‰tûpem, v âínû malovali ãínské
znaky a v africkém pralese vodili „slona“ s nákladem.
ona

k˘ v˘znam mûla tehdy tato pietní setkání a pozdûji protireÏimní vystoupení, co znamenají pro souãasnost a jak˘m smûrem
se má ubírat vûdecké bádání v mapování
normalizaãního období. ZáÏitky pﬁím˘ch
úãastníkÛ tehdej‰ích shromáÏdûní na Kampû i pﬁípadné dotazy uvítá jeden z autorÛ,
Mgr. Petr BlaÏek, na e-mailové adrese:
blazekpe@seznam.cz.
HaM
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Poji‰Èovací kanceláﬁ – novû otevﬁeno

Politick˘ch vûzÀÛ 15, Praha 1
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Akceptujeme
stravenky
TICKET
RESTAURANT
a
SODEXHO

Otevﬁeno 365 dní v roce!

CUKRÁRNA
ve VÍTùZNÉ
Zákusky na svatby, svátky, promoce,
rauty apod. pﬁipravené
podle pÛvodních receptur.

4 inzerce / kultura
KLUB POHYBU A KRÁSY
SLUNEČNICE

LISTY PRAHY 1

CVIČENÍ + KOMPLETNÍ SLUŽBY
TĚHOTENSKÝ PROGRAM

Antény a
satelitní technika

V & V SECURITY – PCO –

individuálních a spoleãn˘ch systémÛ

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

MontáÏe, opravy a nastavení

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

HBO, MAX, Hallmark ze satelitu.

Cenová dostupnost.

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
Po domluvû pﬁijedeme také k Vám.

235 354 844, 777 100 898
TRADICE, SOLIDNÍ JEDNÁNÍ.
ÚKLID DOMÒ A CHODNÍKÒ
spolehlivû zaji‰Èuje
firma CHRPA
tel.: 224 914 001

603 245 895
233 358 364
e-mail: antena@volny.cz

VETERINA
Nabízíme preventivní, léčebné
i chirurgické zákroky,
laboratoř, RTG, ultrazvuk, sono,
čipování do zahraničí
+ vydávání europasů,
prodej krmiv a veterinárních diet.
pondělí – pátek 9–20 hod.

Novosuchdolská 23, Praha 6
Tel.: 723 363 355, 220 921 724
www.volny.cz/vas.ucetni/

TURBO SOLÁRIUM
ERGOLINE – VERTIKÁL
10x + 1x zdarma = 11 Kã/min.
PasáÏ Hybernia, Hybernská 24
SALON VISAGE, tel. 222 125 216

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.

www. zdraveobouvani.cz

BEZ
ÁNÍ
E
OBJ 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

so 8.00 - 12.00

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

v kategoriích: Krása Prahy a její promûny, Lidé v Praze, Problémy Prahy, Kronika hlavního mûsta. K tûmto tradiãním kategoriím pﬁibyly pro leto‰ní rok dvû speciální: Praha
neskuteãná (digitální i klasick˘ experiment),
Vãera a dnes (dvojice snímkÛ, které srovnávají dﬁívûj‰í a nynûj‰í podobu jednotliv˘ch
míst v Praze).

L I T E R Á R N Í K A VÁ R N Y

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

VÁNOâNÍ V¯STAVA
BETLÉMÒ

Uzávûrka soutûÏe Praha fotografická 2004 se blíÏí. S koncem roku se uzavﬁe jiÏ 9. roãník této populární soutûÏe, která se hlásí k odkazu velkého ãeského fotografa Josefa Sudka.

■ ■ ■

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

● 1 MĚSÍC ZDARMA ●

Velká soutûÏ pro v‰echny fotografy Prahy
Jde o ojedinûlou akci nabízející
úãast v‰em, kdo fotografují Prahu,
bez rozdílu, aÈ jde o profesionály ãi
amatéry. SoutûÏ poﬁádají Spoleãnost pﬁátel fotografie a hlavní mûsto Praha.
Pﬁihlásit do 9. roãníku soutûÏe lze v‰echny
snímky, které vznikly v roce 2004. SoutûÏí se

âALOUNICTVÍ VÁVRA

vyzvedávání podkladů u klienta

STK • EMISE

motocyklové stání – boxy

Tel./fax: 257 321 782
257 311 407
602 227 566
www.garage-parking.cz

ÚâETNICTVÍ a DANù

Petr Slavík, Bûlohorská 187, Praha 6

Praha 1, Liliová 7
tel.: 222 221 726

● pohonné hmoty
● auto stání – boxy
● ruãní mytí – vnûj‰í i vnitﬁní, tepování
● autoelektro
● pneuservis
● v˘mûna olejÛ

VáÏení inzerenti,
dûkujeme vám za
spolupráci v leto‰ním
roce a na va‰e inzeráty
se tû‰íme i v roce 2005.

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

StaroÏitnosti Apollon

prosinec 2004

Uzávûrka pro pﬁíjem snímkÛ je 5. ledna
2005. Pﬁihlá‰ky jsou k dispozici v Komorní
galerii DF Josefa Sudka, Maiselova 2,
110 00 Praha 1, kam lze také donést ãi poslat
soutûÏní snímky, nebo na www.photocity.cz
i na stránkách Svazu ãesk˘ch fotografÛ
www.fotozurnal.cz. E-mailem si je lze vyÏádat na adrese matejumm@volny.cz

z Čech i z celého světa,
z materiálů tradičních i netradičních

23. 12. 2004 - 2. 1. 2005
v aule Gymnázia Jana Keplera,
Parléřova 2, Praha 6
otevřeno denně
24. 12. 2003
31. 12. 2003
1. 1. 2004

10-18 hod.
10-15 hod.
10-15 hod.
12-18 hod.

Spojení: tramvají č. 22 a 23, zastávka Pohořelec

Divadélko Romaneto
hraje 4., 27. a 28. prosince 2004
vÏdy od 14.00 hodin Vánoãní pohádku
v pﬁedná‰kovém sále areálu ZOO Praha.
V‰echny srdeãnû zveme!

www.webpark.cz/romaneto

■ ■ ■

RÛÏová ãajovna
Pro mnohé z vás nebudou následující
ﬁádky Ïádn˘m pﬁekvapením. Chtûli bychom vám totiÏ pﬁedstavit podnik uÏ dávno zaveden˘, kter˘ na adrese RÛÏová 8
vítá ãajechtivé náv‰tûvníky uÏ od roku
1993. MoÏná ale nevíte, jak nápad provozovat prakticky první ãajovnu v âechách
vznikl, nebo netu‰íte, jaké aktivity se
v RÛÏové ãajovnû a kolem ní skr˘vají.
Poãátkem devadesát˘ch let propadli manÏelé Kﬁivánkovi kouzlu keramiky a pustili se sami do její v˘roby a distribuce. PﬁestoÏe zaãínali jako amatéﬁi, jejich v˘robky dosáhly brzy
profesionální úrovnû a bylo tﬁeba najít vyhovující prodejní prostory. Ten v b˘valé mandlovnû v RÛÏové ulici se jim zalíbil hned,
ov‰em bylo jasné, Ïe je tﬁeba nabídnout pﬁíchozím i nûco víc. Za nápadem nabízet zde
ãaje stál mimo jiné milovník ãajÛ profesor Jany‰ka, kter˘ mûl na tehdej‰í dobu nevídan˘
pﬁehled v ãajov˘ch typech a sortách. A zájem veﬁejnosti nebyl mal˘, vÏdyÈ ãajovna byla v té dobû nûãím naprosto neobvykl˘m.
Dnes je zde k dostání mnoÏství ãajÛ, vût‰inu
z nich objednává majitel Milan Kﬁivánek pﬁímo z plantáÏí v âínû, Cejlonu a Indii, kde také nabízené druhy sám ochutnal. A co on
sám doporuãuje? „Urãitû vÏdy darjeeling
a pak jakékoliv zelené ãaje, které mají fantasticky pozitivní úãinky na lidsk˘ organismus.“
Zájem o ãaj a touha po tvÛrãí práci táhne Milana Kﬁivánka k dal‰ím aktivitám, toãícím se
v‰emi smûry stále kolem tohoto lahodného
nápoje, a tak v ãajovnû a také v nûkter˘ch

¤ Á D K O VÁ I N Z E R C E – T E L . : 2 5 7 5 3 3 2 8 0 - 1

Foto: Pavel Vesel˘
bûÏn˘ch obchodech mÛÏete najít sypané,
ale i sáãkové ãaje, nesoucí znaãku pangeatea. Nemal˘ zájem je i o kosmetiku s pﬁísadou ãajov˘ch extraktÛ Tea cosmetic, dobr˘m
typem na vánoãní dárek mÛÏe b˘t tﬁeba dﬁevûná kazeta s nûkolika druhy ãajÛ nebo tﬁeba sypan˘ ãaj v ozdobné dóze. Leto‰ní pﬁedvánoãní novinkou je nápadit˘ adventní
kalendáﬁ, ve kterém na vás kaÏd˘ den ãeká
jeden sáãek kvalitního ãaje.
Ale vraÈme se zpût k samotné ãajovnû. Kro-

mû pﬁíjemného a klidného posezení sem
mÛÏete pﬁijít i za poznáním a kulturou. KaÏdé úter˘ a ãtvrtek se tu konají cestopisné
pﬁedná‰ky doplnûné diapozitivy. Mohou poradit tûm, kteﬁí se do pﬁedstavovan˘ch zemí
chystají, nebo potû‰it ty, kteﬁí nemají k vlastní cestû za exotikou pﬁíleÏitost. V programu
ale nechybí ani koncerty, v pﬁedvánoãním
ãase náv‰tûvníky jistû potû‰í napﬁ. koledy
v podání Ireny a Vojtûcha Havlov˘ch (21. 12.
v 19 hod.).
Leona Hornová

■ 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.
■ LEVNù DUBOVÉ PODLAHY A ST¤E·NÍ
OKNA. Tel: 602 653 294.
■ 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.
■ 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.

■ KOUPÍM BYT jakékoli velikosti, kategorie
a vlastnictví, kdekoli v Praze. MoÏno i dekret, nájemní smlouvu, i v domû s majitelem apod. I zdevastovan˘, 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. Seriózní jednání,
platba ihned a v hotovosti. Tel.: 222 712 015.
■ 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. 222 313 467, 603 542 774.
■ Vymûním obecní 1+1 Praha 5 Barrandov
za vût‰í obecní na Praze 1 aÏ 7, jakékoli kategorie, tel.: 608 063 515.
■ Vytahovací stropní su‰ák prádla. MontáÏ
na míru: Tel. 602 273 584.
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prosinec 2004

Spirituály a gospely v autentickém podání The Jackson Singers

Poslové z hlubin afroamerické hudby
Jen nûkolik desítek rokÛ nás dûlí od chvíle, kdy mlad‰í generaci uchvátila vlna populární afroamerické hudby, která dnes zaujala rozhodující místo po boku klasické tvorby a folklorní evropské tradice. Pronikala do mlad‰ích vrstev posluchaãÛ zvlá‰tû pod vlivem jazzu a jeho moderních modifikací, rozvíjejících se v symbióze s nov˘m stylem Ïivota, jeho aktivní schopností pûvecké a pohybové extáze. Hudební údernost a zvuková barvitost sehrávají strhující roli v tomto osobitém Ïánru. AÈ jsme uÏ pﬁíznivci nebo spoluúãastníky
této posluchaãské obce, je uÏiteãné nahlédnout do prokazatelné minulosti a dravého rozvoje této hudební oblasti.
Jako klasick˘ pﬁíklad bezkonkurenãní afroamerické hudební tvoﬁivosti
na vysokém stupni profesionality k nám zavítala jedenáctiãlenná skupina ãerno‰sk˘ch zpûvákÛ ze Spojen˘ch státÛ americk˘ch The Jackson
Singers/Gospel Emotion, která vûnovala Praze dvû pﬁedstavení programu Spiritual Inspiration v rámci 55 koncertÛ po deseti evropsk˘ch
zemích, a to 13. a 14. listopadu ve Smetanovû síni. Soubor vznikl na
poãátku osmdesát˘ch let minulého století v˘bûrem nejlep‰ích interpretÛ svého oboru v Americe. V jeho repertoáru najdeme jak tradiãní spirituály, tak moderní gospely a balady, napﬁíklad písnû od Mahalie Jacksonové nebo Arethy Franklinové, ale také skladby Boba Dylana atd.
V‰ichni ãlenové souboru vystupují rovnûÏ jako samostatní sólisté, kteﬁí
vytváﬁejí barvitou a zajímavou atmosféru. Jejich projev je dynamick˘, aÏ
nakaÏlivû vzru‰ující a extrémnû naturální. DÛleÏité je i duchovní zacílení tûchto umûlcÛ. The Jackson Singers nechápou hudbu jenom jako
zpÛsob vlastní sebereflexe, ale také jako prostﬁedek, jímÏ chtûjí pomáhat lidem sociálnû a zdravotnû postiÏen˘m. Proto v‰ude spolupracují
s neziskov˘mi organizacemi, jimÏ vûnují své benefiãní koncerty. V Praze to bylo SdruÏení na pomoc handicapovan˘m dûtem Mot˘lek.
Pohostinské koncerty The Jackson Singers oÏivily nepochybnû zájem mlad˘ch posluchaãÛ o gospelovou tvorbu. Jak známo, gospel pochází z angliãtiny a znaãí v pﬁekladu evangelium neboli dobrou zprávu. Vzniku gospelÛ pﬁedcházelo období spirituálÛ, které souviselo
s deportací africk˘ch ãernochÛ, ztrátou jejich domova a kulturní identity. Bylo souãasnû ovlivnûno náboÏenskou vírou, jeÏ provázela takzvané Velké probuzení – The great awakening. Spirituální písnû slouÏily jako pﬁenos my‰lenek Velkého probuzení analfabetick˘m
posluchaãÛm. Jeden z prvních dokumentÛ afroamerické hudby na-

MAGIE zapÛsobila i v Praze
Vystoupení The Jacskson Singers bylo zajímavé nejen z hlediska bezchybného v˘konu zpûvákÛ i hudebníkÛ, ale i jako
zrcadlo nás sam˘ch.
V Obecním domû se 14. 11. a je‰tû den poté se‰lo mnoho zvûdav˘ch posluchaãÛ. Vzhledem k vysoké cenû vstupenek (nejlevnûj‰í tûsnû pod 500 Kã) i zhodnoceno pouh˘m pohledem, dalo se
pﬁedpokládat, Ïe to byla spí‰e trochu vy‰‰í vrstva této hudbymilovn˘ch PraÏanÛ. Nechybûli mladí, ale pﬁevaÏovali lidé kolem
ãtyﬁicítky a v˘‰e. Zajímavé bylo sledovat v samotném zaãátku
koncertu váhavost a neochotu se pﬁidat ke zpívajícím AfroameriãanÛm na jevi‰ti, kteﬁí se ihned snaÏili zatáhnout lidi do hry, tedy
do zpûvu, nebo hlasitû reagovat na rozehﬁívací otázky. Nakonec
se povedlo, i kdyÏ s poãáteãním ostychem a rozhlíÏením se kolem
sebe. V druhé pÛli jiÏ sál byl ochoten i vstát a nejen zpívat a tleskat, ale se i h˘bat do rytmu a reagoval spontánnûji. Pﬁesto se nedalo ubránit my‰lence, jak asi vypadají nefal‰ovaná gospelová
vystoupení v americk˘ch kostelech nebo sálech, nebo i jinde
v Evropû, hlavnû té západnûj‰í. VÏdyÈ uvolnûná atmosféra pﬁi
produkcích podobného druhu umocÀuje záÏitek. MoÏná, Ïe to bylo trochu dáno i prostﬁedím Smetanovy sínû, kam jsme zvyklí chodit spí‰e na klasiku a tváﬁit se váÏnû, ba nûkdy aÏ snobsky. Co
v‰ak byla pro mne zku‰enost nejzajímavûj‰í, to byla nazlobená
reakce pána, kter˘ nemohl snést vrtûní a k˘vání se do rytmu
u mladé skupinky, sedící pﬁed ním, kdyÏ v tu chvíli se ostatní zrovna nek˘vali. V duchu jsem se ptala, proã tedy na tomto koncertû
sedí. Pﬁesto byl záÏitek z koncertu siln˘ a ani se nechtûlo vûﬁit, Ïe
vymûﬁen˘ ãas utekl tak rychle.
Martina Fialková

psal metodistick˘ knûz Richard Allen, kter˘ se vykoupil v sedmnácti
letech z otroctví.
âerno‰i zpívali gospely vlastním specifick˘m zpÛsobem. DÛraznû rytmicky s africkou pûtitónovou ‰kálou a s vymy‰len˘mi texty. Tato forma
zmizela po zru‰ení otroctví v roce 1865. Spirituály pak ztrácely na v˘znamu. AÏ kolem roku 1920 se setkala ãerno‰ská hudba s jazzem.
Vzájemn˘m ovlivÀováním byl hudební trh náhle zaplaven písnûmi, jejichÏ koﬁeny nalézáme dnes v negro-music jako blues, mamba, rumba, boogie-woogie a dal‰í. Tisíce gospelov˘ch skupin se pozdûji vepsaly do srdcí a du‰í posluchaãÛ. Zpûvák Sam Cook se dokonce
dopracoval aÏ k svûtové hvûzdû soulové hudby.
Pﬁed padesáti lety gospelová popularita dospûla k vrcholÛm. Stala se
nenapodobiteln˘m pûveck˘m stylem a pﬁerostla v samostatn˘ hudební
smûr. Gospely opustily své církevní ladûní a pﬁerostly v civilní smûr,
zpívají a hrají je i nevûﬁící. Zaﬁadily se k moderní populární hudbû,
která se hraje a zpívá kromû klavíru, kytary a tamburíny také na elektronické nástroje. Gospelové nahrávky se rozbûhly v milionech exempláﬁÛ po svûtû. Napﬁíklad Hawkinsova nahrávka modernû aranÏovaného gospelu zaznamenala dvacet milionÛ CD. Mezi autory gospelové
hudby v originálním podání a skvûl˘ch záznamech se zaﬁadil také soubor The Jackson Singers, kter˘ jsme nedávno uvítali v Praze.
Mgr. PhDr. Jiﬁí Vitula

Svatojakubské varhany vánoãnû
Na svatého ·tûpána zaãíná cyklus tﬁí varhanních koncertÛ, které
uvádí Svatojakubské Audite Organum. Spolu s titulární varhanicí
baziliky sv. Jakuba Irenou Chﬁibkovou úãinkuje první trumpetista
orchestru opery Národního divadla Vladimír Rejlek, docent PraÏské
AMU, vítûz PraÏského jara 1978. Pﬁekvapením bude moÏná vystoupení sopranistky Jany Sibery, mladé ãlenky Státní opery Praha.
Mezi autory uvádûn˘ch skladeb nalezneme jména jako Bach, Ryba, Scarlatti, Händel, Vivaldi, nebudou chybût ani koledy a pastorely. Sváteãnû naladûn˘ program uvede na Nov˘ rok rovnûÏ soubor
Linha Singers. Osobit˘ projev zpûvákÛ a instrumentalistÛ, kteﬁí nerespektují uznávané a vÏité hranice ÏánrÛ, jejich vokální technika,
která jim umoÏÀuje zpívat i nároãné party hudebních nástrojÛ, vynesl soubor na pﬁední místa mezi ãesk˘mi interprety. Tentokrát
usly‰íme ãeskou a slovenskou kantorskou vánoãní muziku 18. století, hudbu skladatelÛ Linky, Ryby, Rovenského. I. Chﬁibková znovu
vystoupí na posledním z cyklu vánoãních varhanních koncertÛ
9. 1., tentokrát se souborem Trio Cantabile. Neobvyklé spojení lidského hlasu s cantabilitou flétny a jemn˘m, barevn˘m zvukem harfy podmalují varhany ve skladbách Telemanna, Mysliveãka, Händla
a Bacha. Koncerty v bazilice sv. Jakuba zaãínají vÏdy v 16 hod. wi

Festival Doteky hudby a poezie zahajuje jiÏ 6. roãník
Festival Doteky hudby a poezie se stal jiÏ tradiãní souãástí kulturního Ïivota hlavního mûsta
a je v˘znamn˘m komorním festivalem v zimním období v Praze. Ustálení termínu na pﬁelomu roku se ukázalo jako správná volba, neboÈ v tomto ãase není v praÏském koncertním
provozu tak velká koncentrace akcí jako v jiném období. Festival se v minul˘ch roãnících
tû‰il vÏdy vynikající náv‰tûvnosti.
Také v ‰estém roãníku je kladen dÛraz na
prezentaci hudby Bohuslava MartinÛ, Leo‰e
Janáãka, uvádûní ãeské soudobé hudby a její prolnutí s poezií v podání mlad‰í generace
umûlcÛ. Evropsk˘ rozmûr události dodává letos opût nûkolik komorních souborÛ i sólistÛ
ze zahraniãí. Sedm koncertÛ je rozloÏeno na
tﬁi prosincové, vûnované pouze hudbû, a ãtyﬁi lednové, v nichÏ se snoubí hudba se slovem. Po v‰echny veãery hostí festival sál galerie Lichten‰tejnského paláce, jinak téÏ
budova HAMU na Malostranském námûstí.
Prosincov˘mi hosty jsou Ensemble Calliopée z PaﬁíÏe, kter˘ vystoupí spoleãnû s domácím Ensemble MartinÛ na zahajovacím
koncertu 13. 12. Na programu budou díla
M. Ravela, A. Honeggera, V. Riedelbaucha,
Z. Luká‰e a B. MartinÛ. 21. 12. zazní mimo jiné Beethovenova symfonie ã. 1 C dur v podání vynikajícího Sonatori Ensemble z Karlsruhe, a to dokonce v ãeské premiéﬁe.
Vánoãní koncert 23. 12. je pak pﬁíleÏitostí
pro Kubínovo kvarteto, které pﬁednese
skladby W. A. Mozarta, L. Janáãka, B. MartinÛ a O. Máchy.

V prvním veãeru lednové ãásti festivalu
(4. 1.) mÛÏeme naslouchat poezii a próze
francouzsk˘ch básníkÛ Verlaina, Baudelaira a Préverta v podání TaÈjány Medvecké spolu s hudbou paﬁíÏsk˘ch skladatelÛ stejné doby. Interpretovat je bude
Gran duetto concertante (Jan Riedlbauch – flétna, Miloslav Klaus – kytara).
Dal‰í tﬁi veãery vûnované hudbû i poezii
7. 1., 10. 1. a 19. 1. vám pﬁiblíÏíme v lednovém vydání LP1.
¤editelem festivalu, kter˘ vná‰í novou energii na praÏskou kulturní scénu, je Miroslav
Matûjka, jinak téÏ umûleck˘ ‰éf úãinkujícího
souboru Ensemble MartinÛ a flétnista v jedné osobû. Za dramaturgii zodpovídá Jan
Riedlbauch, podle slov M. Matûjky osobnost
s ojedinûl˘m rozhledem nejen v literatuﬁe hudební, ale i v poezii a literatuﬁe vÛbec. Vyznavaãi klenotÛ komorní hudby umocnûné
slovy básníkÛ se tedy mají jak prosinci, tak
v lednu na co tû‰it. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketpro a dále Via Musica, Malostr. nám.,
Ticket Art, Politick˘ch vûzÀÛ 9, Bohemia Ticket, Na Pﬁíkopû 16, Praha 1.

Tizian s ochrankou
MoÏná, Ïe jste jednoho ﬁíjnového dne v Praze potkali zásahové policejní jednotky s ostﬁe nabit˘mi samopaly, které doprovázely kamion z KromûﬁíÏe. Do Prahy pﬁijel Tizian.
Slavné dílo Apollo a Marsyas zapÛjãila správa Arcibiskupského zámku a zahrad v KromûﬁíÏi na leto‰ní zimní sezonu. Národní galerie vzácné plátno vystavuje ve druhém patﬁe
·ternberského paláce „v dobré spoleãnosti
souboru italského malíﬁství 16. aÏ 18. století“, jak uvádí doc. PhDr. Vít Vlnas, ﬁeditel
Sbírky starého umûní NG v Praze. Obraz velikosti 220 x 204 cm „jako by sem odjakÏiva
patﬁil“.
Benátsk˘ mistr Tiziano Vecellio, zvan˘ Tizian, jeden z nejvût‰ích malíﬁÛ v‰ech dob, namaloval obraz Apollo a Marsyas v závûreãném období svého Ïivota. Mnohdy protichÛd-

né úvahy o jeho interpretaci nám jistû nebrání v tom, abychom si na obraz udûlali vlastní
názor. Nûkoho moÏná poleká vybrané téma.
Stahování kÛÏe za Ïiva nepatﬁí zrovna k oblíben˘m kratochvílím dne‰ního obecenstva.
Drsnost námûtu snad zmírní znalost jeho pÛvodu. Vychází z ﬁecké mytologie. Satyr Marsyas na‰el flétnu, kterou zahodila Athéna.
Py‰nû vyzval k hudebnímu utkání samotného
boha Apollona. Podle úmluvy smûl vítûz s poraÏen˘m naloÏit podle libosti. Rozhodnutí vítûzného Apollona o osudovém trestu zaujalo
ﬁadu umûlcÛ, mezi nimi Michelangela nebo
na‰eho Jaroslava Vrchlického, a také Rafae-

kultura 5

Co je Mezinárodní
ãesk˘ klub?
Vznikl v roce 1995 jako Ïivá podoba ãasopisu
âesk˘ dialog, kter˘ je urãen˘ pro âechy doma
i ve svûtû. Jeho ãtenáﬁi, kteﬁí Ïili, ãi dlouhodobû pob˘vali v rÛzn˘ch zemích svûta, se tû‰ili
z moÏnosti pﬁijíÏdût po roce 1989 svobodnû do
staré vlasti. A rádi se setkávali s tûmi, kdo se
na nû nedívali ,,skrz prsty“, jak nás tomu uãila
dﬁívûj‰í ãtyﬁicetiletá propaganda. A na‰tûstí se
takov˘ch zájemcÛ o vzájemné kontakty objevovalo stále více. Zakladatelé a organizátoﬁi
klubu pﬁipravovali a pﬁipravují stále pro své
ãleny z domova i ze svûta spoleãenské, kulturní i sportovní akce. Zájezdu do Luhaãovic s tématem V˘chod-Západ se zúãastnili ãlenové
z Rakouska, Ukrajiny, Chorvatska, Nûmecka,
USA a âR. Probûhl také spoleãn˘ v˘stup na
horu ¤íp s bohat˘m programem, ﬁada koncertÛ a besed, které pokraãují kaÏd˘ mûsíc
v Mûstské knihovnû i jinde, a dal‰í akce. Díky
Klubu se také ﬁada jeho ãlenÛ uÏ navzájem
nav‰tívila (Izrael, USA, Chile, Austrálie, ·védsko aj.). I kdyÏ dnes MâK jiÏ déle nesídlí spolu
s redakcí ãasopisu na Národní tﬁídû, n˘brÏ poblíÏ nám. I. P. Pavlova, jeho ãinnost se nadále
rozvíjí a pﬁiná‰í sv˘m ãlenÛm radost. Pro zájemce o více informací doporuãujeme nav‰tívit
www.cesky-dialog.net nebo zavolat na ãíslo
redakce ãasopisu 224 941 149 v odpoledních
hodinách.
es

lova Ïáka Giulia Romana, jehoÏ dílem se Tizian nechal inspirovat.
Dívejte se na obraz dlouho a pozornû. Dohady o pÛvodním urãení obrazu, okolnostech
jeho vzniku, o tom, co tím chtûl básník ﬁíci –
jak si hezky ãesky pamatujeme ze ‰koly –
nás nemusí ovlivÀovat, protoÏe „jeho umûlecká kvalita stojí mimo diskusi“. Tizianova
Apollona a Marsya obdivovali náv‰tûvníci v˘stav v Lond˘nû 1983/84, ve Washingtonu
v letech 1986 a 1990/91, v Benátkách 1990
a v PaﬁíÏi 1993. Náv‰tûvníci Národní galerie
v Praze se s ním mohou tû‰it do 25. dubna
2005.
AÏ náv‰tûva Apollona s Marsyem skonãí,
zbude nám v Praze pﬁece jenom je‰tû jeden
Tizian. Toaleta mladé Ïeny v Obrazárnû
PraÏského hradu je druh˘m z obou Tizianov˘ch originálÛ, nacházejících se dnes v âeské republice. Obû díla se ﬁadí k nejcennûj‰ím
památkám starého evropského umûní na na‰em území.
StáÀa Wildová

Vystoupí ãlenové a pﬁátelé MâK – Jana Koubková, Alice Weissová, Jakub
Zahradník a dal‰í úãinkující z ﬁad
mlad˘ch talentÛ. Koncert se koná
v Malém sále Mûstské knihovny, Mariánské námûstí, Praha 1.
Pﬁedprodej vstupenek v pokladnû v suterénu knihovny. âesk˘ dialog jiÏ 14 let
spojuje nás doma s âechy, Ïijícími v zahraniãí. Od roku 1990 hraje dÛleÏitou roli ve vztazích a kontaktech s krajany po
celém svûtû a je otevﬁenou tribunou pro
názory v‰ech, kteﬁí mají o toto téma zájem. âasopis bude pro zájemce v místû
konání koncertu zdarma, dále lze zakoupit âesk˘ kalendáﬁ a zajímavé knihy,
z nichÏ nûkteré u knihkupcÛ nenajdete.
Vstup: platící ãlenové MâK –100 Kã
ostatní – 150 Kã
dÛchodci a studenti – 80 Kã

V polovinû listopadu byla v Karmelitské ulici malá slavnost.
V komplexu b˘valého dominikánského klá‰tera se zrodilo
âeské muzeum hudby. Zrestaurovan˘ barokní kostel sv. Máﬁí
Magdaleny na Malé Stranû ze
17. století se stal dal‰ím z objektÛ Národního muzea. Samotn˘
interiér objektu je velmi pÛsobiv˘. Ranû barokní církevní architektura s klasicistní uÏitkovou
pﬁestavbou a novû dokonãená
pﬁestavba se snoubí ve vzájemné symbióze. Po dlouh˘ch letech bez stálého umístûní zde
na‰la svÛj domov expozice hudebních nástrojÛ. Vystavené exponáty jsou pouh˘m zlomkem
unikátních sbírek, které svou
skladbou i poãtem pﬁes 200 000
pﬁedmûtÛ patﬁí k pﬁedním v Evropû. Hudební nástroje, pﬁedmûty z ikonografické sbírky
a z hudebního archivu jsou vystaveny k milému podívání,
sluch pak potû‰í prostorové
ozvuãení expozice i sluchátkov˘
poslech zvuku vystaven˘ch nástrojÛ. Do budoucna by se âeské muzeum hudby mûlo stát
centrem setkávání badatelÛ
i umûnímilovného obecenstva
a veﬁejnosti, místem pro poﬁádání koncertÛ, v˘stav a dal‰ích kulturních akcí. Otevﬁeno je dennû
mimo úter˘ od 10 do 18 hodin, vstupné ãiní 100 Kã, sníÏené 50 Kã, rodinné 120 Kã, pro skupiny 30 Kã. K dispozici je studovna a fonotéka, v prodeji jsou CD s autentick˘mi nahrávkami
a dûtsk˘ katalog, do konce roku vyjde prÛvodce. V pﬁí‰tím roce se poãítá s vydáním odborného
katalogu.
StáÀa Wildová

DIVADELNÍ PREMIÉRA V PROSINCI
18. prosince 2004
Georg Büchner – Dodo Gombár
VOJCEK – DER ROMANTIKER
Nová inscenace ·vandova divadla je autorsk˘m pﬁevyprávûním svûtoznámé hry Woyzeck od Georga Büchnera.
Mlad˘ slovensk˘ reÏisér a dramatik Dodo
Gombár upravil BüchnerÛv fragment pro komorní obsazení o osmi hercích. V jeho autorském pﬁevyprávûní je Vojcek umûlcem, kterého spoleãnost a pokﬁivené mezilidské
vztahy doÏenou aÏ ke krajnímu ãinu – vraÏ-

Festival Doteky hudby a poezie se koná pod
zá‰titou pﬁedsedy vlády Stanislava Grosse.
Ná‰ list je spolu s nûkolika dal‰ími jeho mediálním partnerem.
maf

poﬁádá 17. 12. od 17,30 benefiãní
koncert ve prospûch nezávislého
mûsíãníku âesk˘ dialog.

Praha má muzeum hudby

STUDIO ·VANDOVA DIVADLA

Ensemble MartinÛ ve sloÏení (zleva) B. Zajmi
– violoncello, R. Preislerová – housle,
S. JeÏková – klavír a M. Matûjka – flétna

MEZINÁRODNÍ âESK¯ KLUB

dû. Spﬁíznûné srdce a lidské pochopení nalézá aÏ v cele smrti noc pﬁed svou popravou…
Podstatnou sloÏkou inscenace je hudba
skladatele Davida Rottera a také texty písní,
které napsal reÏisér inscenace D. Gombár.
„NaÏivo“ je v prÛbûhu pﬁedstavení zpívají
herci souboru ·vandova divadla.
Pﬁeklad originálu: D. âiripová a D. Gombár,
Dramaturgie: J. Trnka. Scéna: M. Hoﬁej‰í,
Kost˘my: K. Polívková. Hudba: D. Rotter.
Pohybová spolupráce: S. Beláková. ReÏie:
D. Gombár. Hrají: M. Kaãmarãík, M. Hádek,
K. Cibulková, R. Ja‰ków, K. Frejová, J. ·míd,
K. Pollertová-Trojanová, L. P. Vesel˘ j. h.

NEJPRODÁVANùJ·Í TITULY V KNIHKUPECTVÍ MLADÁ FRONTA
1. Terry Pratchett
Svobodnej národ

2. Robert Fulghum
Tﬁetí pﬁání

3. Dan Brown
·ifra mistra Leonarda

4. Václav Vûtviãka
Moje vzpomínková dobrá jitra

5. Ferdinand Stoães
Písnû a ver‰e staré âíny

6. Jitka a Kateﬁina BártÛ
Rodinná pouta

Knihkupectví Mladá fronta, Spálená 53, Praha 1, tel.: 224 930 564

■ ■ ■

PO¤ADY PRO SENIORY

■ ■ ■

Malostranská beseda, Malostranské nám. 21, Praha 1
8. 12. Setkání s hereãkou Danou Syslovou – 15 hod.
15.12. Vánoce, Vánoce, Vánoce pﬁicházejí – vokálnû instrumentální soubor
„True harmony“ – 15 hod.
Zmûna programu je vyhrazena.

KLAVÍRNÍ RECITÁL TOMÁ·E VÍ·KA, V PÁTEK 3. 12. OD 18,30 HODIN
V MUZEU ANTONÍNA DVO¤ÁKA
Tomá‰ Ví‰ek (1957) je Ïákem V. Kameníkové a Z. Koziny na praÏské konzervatoﬁi, pozdûji studoval na AMU u J. Páleníãka a Z. Jílka. Jeho umûní bylo ocenûno na mnoha domácích i zahraniãních soutûÏích, koncertuje a nahrává nejen v âR, ale i v cizinû. Mimo Evropu vystoupil
i v Egyptû a v Japonsku. Recitál probûhne v sále muzea ve Vile Amerika, Ke Karlovu 20,
Praha 2, 5 min. od stanice metra I. P. Pavlova.
Program: HUDEBNÍ PRAHA 19. STOLETÍ
K. M. von Weber, F. Liszt, V. J. Tomá‰ek, B. Smetana, V. Novák

prosinec 2004

Symfonick˘ orchestr hl. m. Prahy FOK
Pokladna otevﬁena po – pá 10–18 h, tel. 222 002 336, fax 222 322 501, www.fok.cz

SMETANOVA SÍ≈
OBECNÍHO DOMU

DVO¤ÁKOVA SÍ≈ RUDOLFINA

2. 12. – 2. koncert Varhanních recitálÛ –
M. Reindlová – 17:00 J. S. Bach, F. M.
Bartholdy, M. Reger, O. Messiaen, W. A.
Mozart
7. a 8. 12. 2004 – 5. koncert cyklu C –
19:30 Symfonick˘ orchestr hl. m. Prahy
FOK, dirigent: T. Netopil, sólista: P. ·porcl
– housle, J. Brahms: Koncert pro housle
a orchestr D dur op. 77, B. Bartók: Koncert
pro orchestr

Wilsonova 4,
110 00 Praha 1
Pokladna
tel. 224 227 266
www.opera.cz

AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1

3. 12. Jakub a jeho pán – gen. – 11:00
4. 12. Jakub a jeho pán – premiéra
5. 12. OkamÏik!
6. 12. Tramvaj do stanice Touha
7. 12. Mandragora
8. 12. Jakub a jeho pán
9. 12. OkamÏik!
10. 12. Plastelína
11. 12. „Tﬁi a ãtyﬁi“
12. 12. âechovovy dûti – premiéra
13. 12. Kyslík
14. 12. Mandragora
15. 12. OkamÏik!
16. 12. Jakub a jeho pán
17. 12. Mandragora
18. 12. Mandragora
19. 12. OkamÏik!
20. 12. Plastelína
21. 12. Jakub a jeho pán

Vánoce v bazilice sv. Jakuba

na Starém Mûstû praÏském
Praha 1-Staré Mûsto, Malá ·tupartská 6
24. prosince ·tûdr˘ den – pÛlnoãní m‰e
J. J. Ryba: âeská m‰e vánoãní
„Hej, mistﬁe“. Ve 24.00 h.
25. prosince Hod BoÏí vánoãní
F. X. Brixi: Missa pastoralis in D. V 10.30 h.
26. prosince Svátek sv. ·tûpána
J. J. Ryba: âeská m‰e vánoãní
„Hej, mistﬁe“. V 10.30 h.
1. ledna 2005 Nov˘ rok
W. A. Mozart: Korunovaãní m‰e C dur,
KV 317. V 10.30 h.
Úãinkuje Svatojakubsk˘ sbor,
orchestr a sólisté, varhany Otto Novák
ﬁídí Tomá‰ âechal
http://www.cantores-pragenses.2xs.net

2. 12. Lucia
di Lammermoor
3. 12. Aida
4. 12. Turandot
5. 12. Trubadúr
7. 12. Dimitrij
8. 12. Piková dáma
9. 12. Nabucco
12. 12. Aida
14. 12. Rigoletto
15. 12. La Traviata
16. 12. Popelka
(balet)
17. 12. Tosca
18. 12. Rigoletto
19. 12. Carmen
– 16:00

20. 12. Popelka
(balet)
21. 12. Piková dáma
25. 12. Vánoãní
koncert
– 15:00
25. 12. La Traviata
26. 12. Vánoãní
koncert
– 15:00
26. 12. Rigoletto
27. 12. Nabucco
28. 12. Madame
Butterfly
29. 12. Netop˘r
30. 12. Netop˘r
31. 12. Netop˘r

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

9. 12. – písÀov˘ recitál – 19:30 E. Urbanová – soprán, D. ·vec – klavír; A. Dvoﬁák:
Biblické písnû op. 99, B. MartinÛ: Nové slovenské písnû – v˘bûr, L. Janáãek: Moravská lidová poezie v písních – v˘bûr
14. a 15. 12. – 5. koncert A – 19:30 Pocta
Václavu Smetáãkovi, Symfonick˘ orchestr
hl. m. Prahy FOK, dirigent: Gennadij RoÏdûstvenskij; Foerster: Cyrano de Bergerac,
pût symfonick˘ch obrazÛ op. 55, MartinÛ:
Koncert pro violoncello a orchestr, Musorgskij: Obrázky z v˘stavy
21. a 22. 12. – Vánoãní koncert – 19:30
Symfonick˘ orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: S. Baudo, D. Pecková Dukas: Fanfára, La Péri Falla: âarodûjná láska, Zemlinsky: ·est zpûvÛ na texty Maurice
Maeterlincka op. 13, Ravel: La Valse
1. 1. 2005 – Novoroãní koncert – 19:30
Symfonick˘ orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent: P. Altrichter, Rossini:Semiramis, Chaãaturjan: Spartakus, âajkovskij: Italské
capriccio op. 45, Strauss: Die Heiligen drei
Könige aus Morgenland, Wiegenlied, Fauré: Cantique de Jean Racine, Kilar: Exodus

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Koncerty

SVATOMIKULÁŠSKÉ
SLAVNOSTI

Vyuãování Dony Margaridy – Ester Koãiãková
Rusk˘ salon
Lidsk˘ hlas – Jean Cocteau. Hraje: Z. BydÏovská. ReÏie: A. Nellis.
Shirley Valentine – blázniv˘ v˘let do krajina za stûnou!
Hraje: Z. Kronerová. ReÏie: I. Balaìa.
10. a 11. 1. 2005 Shirley Valentine – blázniv˘ v˘let do krajina za stûnou!

V˘stava: 15. 11 – 8. 1. 2005 Franti‰ek Lipták / SK /

Na‰e dne‰ní putování povede do Nerudovy ulice. Souãasné jméno dostala v r.1895 po
vynikajícím básníkovi, prozaikovi a novináﬁi, kter˘ zde dlouhá léta Ïil.

Zaﬁídíme v‰e od stavebního povolení aÏ po kolaudaci.

V¯MùNY RADIÁTOROV¯CH VENTILÒ
DLE § O ÚSPORÁCH ENERGIÍ V EU✱
TOPENÍ – VODA– PLYN – ZEDNICTVÍ,
SÁDROKARTONY, VE·KERÉ REVIZE,
Pﬁ
STROJNÍ âI·TùNÍ KANALIZACE
i

to p
sle hot ﬁed
✱ POZOR – zákon platí jiÏ od 1. ledna 2005
va o k loÏ
na up ení
3 % pr ón
ác u
e

9. 12. – 3. koncert Populárního cyklu –
19:30 Barock jazz quartet; F. Uhlíﬁ: Bendománie, P. Metheny: Always and Forever
with J. S. Bach, R. Aldcroft: Breakfast Wine
with J. S. Bach, G. Gershwin: Smûs písní
a árií, spirituály, L.Bernstein: Árie ze M‰e
a Candide
10. 12. – 4. koncert cyklu Stará hudba –
19:30 Virtuosi di Praga, PraÏsk˘ komorní
sbor, J. Haydn: Vier Jahreszeiten / âtyﬁi
roãní období
14. 12. – 3. koncert cyklu Komorní hudba – 19:30 I. Îenat˘ – housle, K. Îenatá –
klavír; MartinÛ: Pût madrigalov˘ch tancÛ
pro housle a klavír, Rodrigo: Sonata pimpante pro housle a klavír, Mácha: Elegie
pro housle a klavír, Bach: Sonáta a moll pro
sólové housle, Sarasate: Dva ‰panûlské
tance pro housle a klavír
16. 12. – 3. koncert cyklu Obrazy, hudba,
poezie – 19:30 Adventní koncert, soubor
Tilia, recitace: S. Ra‰ilov; A. Michna z Otradovic: v˘bûr z cyklÛ „Loutna ãeská“ a „âeská mariánská muzika“, renesanãní a barokní tance, duchovní písnû, tradiãní vánoãní
koledy
25. 12. – Vánoãní koncert – 19:30 Musica
Bohemica, Boni Pueri: Evropské vánoãní
zpûvy, âeské, moravské a slovenské vánoãní koledy
25. 12. – Vánoãní koncert – 16:00 hod.
Capella Regia, dirigent: R. Hugo, Sehling:
Offertotium pastorale „Sly‰ pak, ty národe“,
Habermann: Missa D dur, Ryba: âeská vánoãní m‰e „Hej mistﬁe“

2. 12.
9. 12.
13. 12.
17. a 18. 12.

Toulky za pamûtihodnostmi Prahy 1
Z Nerudova vyprávûní ji známe jako Ostruhovou, ale ten název je vlastnû zkomoleninou nûmeckého Sparrengasse, t. j. Krokevní
(podle krokví – klád, které byly do silnice pokládány pro snadnûj‰í zdolání pﬁíkré cesty),
na Sporrengasse, coÏ ãesky znamená Ostruhová (podle v˘robcÛ ostruh). V horní ãásti
ulice stojí dÛm U dvou sluncÛ, pÛvodnû renesanãní stavba se dvûma ‰títy. Zdobí ho
jedno z nejkrásnûj‰ích praÏsk˘ch domovních
znamení – dvû usmûvavá sluníãka v barokní
kartu‰i. V roce 1895 byla na domû péãí Spolku Men‰ího mûsta praÏského umístûna pamûtní deska podle návrhu malíﬁe V. Olivy,
vytesaná F. Houdkem. Na Malé Stranû se
Jan Neruda narodil. Do‰lo k tomu 9. 7. 1834
v újezdsk˘ch kasárnách, které stávaly na
úpatí Petﬁína. Tatínek Antonín – b˘val˘ kanon˘r, tehdy uÏ témûﬁ padesátilet˘, mûl v kasárnách kant˘nu. Oba rodiãe uÏ mûli za sebou manÏelskou zku‰enost, oba ovdovûli.
Ménû známá je skuteãnost, Ïe Jan Neruda
mûl z otcovy strany nevlastní sestru Marii,
která ode‰la se svou rodinou do USA. Na
Újezdû strávil chlapec dva roky, ãasto ho hlídali kanon˘ﬁi, protoÏe maminka Barbora musela pﬁivydûlávat posluhou, mimo jiné jako
hospodynû u slavného francouzského geologa Joachima Barranda. V roce 1836 se

KOSTEL SV. ·IMONA A JUDY

Café teatr âerná LabuÈ, Praha 1, Na Poﬁíãí 25,
www.cernalabut.cz, cernalabut@cernalabut.cz,
rezervace a prodej vstupenek v kavárnû, 8.p (po-pá 11-18:00)
tel./ fax: 222 827 827, e-mailem: teatr@cernalabut.cz,
SMS 732 458 668 také v síti TICKETPRO.
Zaãátek pﬁedstavení 20:00, vstup do kavárny 19:30.

Adventní, Vánoční a Novoroční

5. 12. v 16.15 Mikulášská nadílka
6. 12. v 17.00 Nešpory
v 18.00 Mše svatá
– J. Haydn: Mše ke sv. Mikuláši
Předplatné:
1000 Kč za 10 vstupenek,
platí na všechny koncerty pořádané
spol. Psalterium do 31. 12. 2005.
Bližší informace a vstupenky:
Chrám sv. Mikuláše, Psalterium,
tel./fax/záznamník: 257 534 215,
info@psalterium.cz,
www.psalterium.cz,
a v obvyklých předprodejích.

4. 12. – 4. koncert cyklu Svûtová klavírní
tvorba – F. F. Guy – 19:30 R. Schumann:
Symfonické etudy op. 13, F. Liszt: Sonáta
h moll

Nerudovi pﬁestûhovali do Zásmuk, které byly
otcov˘m rodi‰tûm a on zde provozoval trafiku. Po dvou letech je znovu pﬁilákala Praha, zásmuckou trafiku vymûnili za malostranskou a od ﬁíjna 1838 bydleli v domû
U dvou sluncÛ, v maliãké svûtniãce s oknem
do dvora, která pﬁiléhala k „tabáãnickému“
krámku. V‰ude v okolí je plno Nerudov˘ch
vzpomínek. Tady se prohánûl s kluky, odtud
chodil do „malé ‰koliãky“ Úvozem na Pohoﬁelec, pozdûji do Malostranského gymnázia
v Karmelitské ulici, odkud v roce 1850 pﬁestoupil do Akademického gymnázia v Klementinu. Od 17 let chodil do Linkovy taneãní
‰koly v Michalské ulici na Starém Mûstû, kde
se seznámil se svou první láskou Aniãkou
Holinovou. A taneãník pr˘ byl vynikající! Po
maturitû pokraãoval ve studiu práv a filozofie. Nedokonãil je a po krátkém pÛsobení
úﬁednickém a uãitelském se vûnoval novinaﬁinû a literatuﬁe. V Národních listech po ãtvrt
století otiskoval fejetony oznaãené rovnoramenn˘m trojúhelníkem – napsal jich pﬁes
dva tisíce. Z domu U dvou sluncÛ se s milovanou maminkou odstûhoval aÏ po smrti otce v 1857. Pak bydleli v domû U tﬁí ãern˘ch
orlÛ na protûj‰í stranû Nerudovy ulice, kde je
dnes hotel Neruda. V roce 1870, rok po smrti matky, se Neruda stûhuje k pﬁíteli Josefu

Levovi, vynikajícímu barytonistovi, do Konviktské ulice na Starém Mûstû. To uÏ mûl za
sebou vydání Hﬁbitovního kvítí (1858), nûkolik dramat a Knihu ver‰Û (1868). Po smrti
maminky se ve vzpomínkách ãasto vrací na
Malou Stranu, kde proÏil 34 let. V roce 1878
vycházejí Povídky malostranské – soubor tﬁinácti próz zachycujících Ïivot Malé Strany
Nerudova dûtství a mládí a jejích rázovit˘ch
obyvatel. VzpomeÀme na pana Ry‰ánka
a pana Schlegela, usmûvavého Ïebráka pana Vojtí‰ka, paní Rusku ãi pana Rybáﬁe.
Neruda zÛstal star˘m mládencem, z jeho lásek snad jen Karolina Svûtlá splÀovala jeho
pﬁedstavy o Ïenû krásné a duchaplné zároveÀ, ale ta uÏ byla zadaná. Od roku 1883 aÏ
do smrti Ïil v pﬁízemním bytû ve Vladislavovû
ulici na Novém Mûstû. Tﬁi roky pﬁed smrtí utrpûl tûÏkou zlomeninu nohy, ãtvrt roku proleÏel, pﬁidávaly se dal‰í neduhy a vycházet
mohl uÏ jen s pomocí veﬁejného posluhy.
Pﬁesto do poslední chvíle pracoval. Zemﬁel
22. 8. 1891, v dobû, kdy Praha Ïila Zemskou
jubilejní v˘stavou. Bylo mu 57 let. Pohﬁeb na
vy‰ehradském hﬁbitovû byl slavn˘ a jeho
hospodynû a dûdiãka paní Haralíková mu
vydobyla samostatn˘ hrob „pod ‰ir˘m nebem – zelen˘“, neboÈ Neruda si nepﬁál pohﬁbení do Slavína.
ProtoÏe nastává ãas vánoãní, rozluãme se
aspoÀ mal˘m úryvkem z Nerudovy pÛvabné
Romance ‰tûdroveãerní.
VÏdyÈ právû nyní „vzduch je pln˘ andûlíãkÛ, tﬁpytí se a kﬁídly ‰umí, kaÏd˘ zpívá haleluja, krásnû, jak jen andûl umí“.
es

Pokladna otevﬁena:
po – so 11:00–19:00
Tel. 224 215 943,
e-mail:
divadlo.abc@ecn.cz,
www.divadloabc.cz.
3. 12. Frederick
4. 12. Tﬁikrát Ïivot – 17:00
11. 12. Veãer tﬁíkrálov˘ – 17:00
12. 12. Nezmaﬁi – koncert Country radia
13. 12. Tﬁikrát Ïivot
14. 12. Sestup OrfeÛv
17. 12. Ideální manÏel
18. 12. Frederick – 17:00
19. 12. Vánoãní taneãní scéna – 19:30
21. 12. Tﬁikrát Ïivot
22. 12. Bez obﬁadu – 11:00
jednotné vstupné 50 Kã
Charleyova teta
26. 12. Charleyova teta – 17:00
28. 12. Mam’zelle Nitouche
29. 12. Jak je dÛleÏité míti Filipa
30. 12. Frederick
31. 12. Tﬁi muÏi ve ãlunu – 14:00
Cizinec – 19:30
1. 1. Frederick – 17:00
Ábíãko – malá scéna Divadla ABC
4. 12. Zmatení jazykÛ – pﬁedstavení není
vhodné pro dûti – 14:00 a 20:30
11. 12. Jepti‰ky – 14:00 a 20:30
18. 12. Zmatení jazykÛ – pﬁedstavení není
vhodné pro dûti – 20:30
31. 12. Rozpaky zubaﬁe Svatopluka Nováka
– 17:30 a 22:40
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, 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.

2. 12. Malované na skle
3. 12. Balada pro banditu
4. 12. Habaìúra – 15:00 a 19:30
6. 12. Horoskop pro Rudolfa II.
7. 12. Julie, ty jsi kouzelná!
8. 12. Divotvorn˘ hrnec
9. 12. Carmen
10. 12. ·umaﬁ na stﬁe‰e
11. 12. Podivná paní S. – 15:00
11. 12. Paní S. V rozpacích
12. 12. Blboun – 15:00
13. 12. Horoskop pro Rudolfa II.
14. 12. Sladké tajemství
15. 12. ·ampióni – veﬁ. gen. – 10:30
15. 12. âerná komedie
16. 12. ·ampióni – I. premiéra
17. 12. Divotvorn˘ hrnec
18. 12. ·ampióni – 15:00
18. 12. ·ampióni – II. premiéra
19. 12. Podivná paní S.
20. 12. Balada pro banditu – 10:00
20. 12. Malované na skle
21. 12. Malované na skle – 10:00
21. 12. Paní S. V rozpacích
22. 12. LoupeÏník – 10:00
25. 12. Divotvorn˘ hrnec – 15:00 a 19:30
26. 12. ·ampióni – 15:00 a 19:30
27. 12. Julie, ty jsi kouzelná!
28. 12. Poprask na lagunû
29. 12. Carmen
30. 12. Sladké tajenství
31. 12. Habaìúra – 17:00

DIVADLO V CELETNÉ

Pokladna v prÛchodu z Celetné do ·tupartské,
otevﬁeno po – pá 10–19:30 h, so – ne 12–19:30 h,
v pﬁípadû pozdûj‰ích pﬁedstavení do jejich zaãátku,
rezervace na tel.: 222 326 843, 608 327 107,
e-mail: rezervace@divadlovceletne.cz
www.divadlovceletne.cz.

KA·PAR
3. 12. Richard III.
4. 12. Lofter – ka‰parÛv dárek –
17:00
4. 12. Úãtování v domû
boÏím – 21:00
5. 12. O baronovi
z Hopsapichu
– 15:00
5. 12. Garderobiér
9. 12. Lofter
10. 12. KodaÀ
11. 12. Námûstíãko
– 17:00
11. 12. Li‰ák – 21:00
12. 12. Ka‰parova sláva
vánoãní – 16:00
12. 12. Ka‰parova sláva
vánoãní
13. 12. ¤ekni vût‰í leÏ
14. 12. Krysaﬁ
17. 12. RÛÏe pro
Algernon – 18:00

17. 12. Vánoãní vzpomínka – 21:00
18. 12. Námûstíãko
– 17:00
18. 12. Vánoãní vzpomínka – 21:00
19. 12. Ka‰parova sláva
vánoãní – 16:00
19. 12. Ka‰parova sláva
vánoãní – 19:30
20. 12. RÛÏe pro
Algernon
21. 12. Ka‰parova sláva
vánoãní
22. 12. RÛÏe pro
Algernon – 10:30
22. 12. Ka‰parova sláva
vánoãní
23. 12. RÛÏe pro
Algernon – 18:00
23. 12. Vánoãní vzpomínka – 21:00
29. 12. Ornitologie
30. 12. Ornitologie

HADIVADLO

CD 2002

VESELÉ SKOKY

SPOLEâNOST
DR. KRÁSY

6. 12. Smlouva
8. 12. V zajetí filmu
7. 12. Zpátky a zase tam
– 20:30

15. 12. Na hlavu!
16. 12. Na hlavu!

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

MEJDAN

2. 12. Kaabared
dr. Krásy
– premiéra

12. 12. Jiﬁí Schmitzer a kochánkové likéry – 22:30
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Ve Smeãkách 26, Praha 1
Pokladna tel. 296 222 123.
On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz
4. 12. Sexuální
perverze
v Chicagu
6. 12. Maska a tváﬁ
7. 12. Vodní
druÏstvo
8. 12. Správce
9. 12. Vincent
11. 12. Deskov˘
statek
12. 12. âekání
na Godota
13. 12. Osiﬁel˘ západ
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14. 12. Deskov˘
statek
15. 12. Sexuální
perverze
v Chicagu
16. 12. Správce
17. 12. Maska a tváﬁ
18. 12. Návrat
do pou‰tû
20. 12. Impresário
ze Smyrny
21. 12. Misantrop

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1,
Praha 1 – Staré Město

Besední 3, Praha 1
www.divadlonapradle.cz

Divadlo tel./fax 224 828 081, pokladna otevﬁena po – pá 14–19 hod., tel. 224 828 082.
3. 12. Mathilda
6. 12. Mathilda
7. 12. Play Strindberg
11. 12. ¤idiã paní Daisy
12. 12. Sylvie
13. 12. Láska
a porozumûní

14. 12. Ráno,
kdyÏ vstávám...
16. 12. Play Strindberg
17. 12. Hra o manÏelství
19. 12. Sylvie
20. 12. Hra o manÏelství
27. 12. Já jsem já
29. 12. Na ocet

Pﬁedstavení zaãínají v 19:55, není-li uvedeno jinak.

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

NosticÛv palác, Maltézské námûstí 3,
Praha 1 – Malá Strana.
Pﬁedprodej a rezervace vstupenek:
tel.: 233 358 806, po – pá 9:00–16:00,
vstupenky@semafor.cz, www.semafor.cz
3. 12. Vãera veãer po‰tou ranní
4. 12. Je nám pûtaãtyﬁicet – 15:00
7. 12. Ti‰e a ochotnû…
Vánoce se Semaforem
10. 12. Ti‰e a ochotnû…
Vánoce se Semaforem
11. 12. Ti‰e a ochotnû…
Vánoce se Semaforem
11. 12. Zpívánky J. Molavcové – 10:00
13. 12. Ti‰e a ochotnû…
Vánoce se Semaforem
16. 12. Ti‰e a ochotnû…
Vánoce se Semaforem
17. 12. Ti‰e a ochotnû…
Vánoce se Semaforem
19. 12. Zpívánky J. Molavcové
– 10:00 a 14:00
20. 12. Ti‰e a ochotnû…
Vánoce se Semaforem
21. 12. Ti‰e a ochotnû…
Vánoce se Semaforem
28. 12. Je nám pûtaãtyﬁicet
29. 12. Je nám pûtaãtyﬁicet
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30.
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 9–13.30
a 14.30–20 hod., v sobotu a v nedûli od 11 do 20 h.

1. 12. PíseÀ písní
19:30
3. 12. âtyﬁlístek!
18:00
4. 12. âtyﬁlístek!
15:00
5. 12. Vánoce aneb Pﬁíbûh o narození 17:00
8. 12. PíseÀ písní
19:30
9. 12. Vánoce aneb Pﬁíbûh o narození 18:00
10. 12. Vánoce aneb Pﬁíbûh o narození 18:00
11. 12. Vánoce aneb Pﬁíbûh o narození 15:00
Vánoce aneb Pﬁíbûh o narození 17:00
12. 12. Vánoce aneb Pﬁíbûh o narození 15:00
13. 12. Vánoãní koncert skupiny OAZA 18:30
16. 12. Vánoce aneb Pﬁíbûh o narození 9:30
Vánoãník v Minoru
(pﬁehlídka pﬁespolních inscenací
s vánoãní tematikou)
17. 12. Vánoce aneb Pﬁíbûh o narození 18:00
18. 12. ·tûdrej veãer nastal
(Divadlo DRAK Hradec Králové) 15:00
·tûdrej veãer nastal
(Divadlo DRAK Hradec Králové) 17:00
19. 12. Vánoãní pohádka
(Divadlo Rozmanitostí Most)
15:00
Vánoãní pohádka
(Divadlo Rozmanitostí Most)
17:00
20. 12. MINORmálnû hrajem 11 Vánoãní
DNO Hradec Králové
19:30
21. 12. Wertep (Teatr im. H. CH.
Andersena, Polsko)
18:00
22. 12. âeské Vánoce
(Stﬁedoãeské divadlo Kladno) 19:30
25. 12. Vánoce aneb Pﬁíbûh o narození 17:00
26. 12. Vánoce aneb Pﬁíbûh o narození 15:00

NÁRODNÍ DIVADLO
3. 12. Na‰i furianti – 19:00
4. 12. âert a Káãa – 19:00
4. 12. Prodaná nevûsta – 19:00
5. 12. Adventní koncert – 14:00
5. 12. Lucerna – 19:00
6. 12. Sluha dvou pánÛ – 19:00
7. 12. Requiem 20:00
8. 12. Coriolanus – 19:00
9. 12. Louskáãek – Vánoãní pﬁíbûh
– 1. premiéra – 19:00
10. 12. Tosca – 19:00
11. 12. Louskáãek – Vánoãní pﬁíbûh – 14:00
11. 12. Louskáãek – Vánoãní pﬁíbûh
– 2. premiéra – 19:00
12. 12. Adventní koncert – 14:00
12. 12. La Traviata – 19:00
13. 12. Cyrano z Bergeracu – 19:00
14. 12. Requiem – 19:00
15. 12. Louskáãek – Vánoãní pﬁíbûh – 19:00
16. 12. Lucerna – 19:00
17. 12. Requiem – 19:00
18. 12. Louskáãek – Vánoãní pﬁíbûh – 14:00
18. 12. Louskáãek – Vánoãní pﬁíbûh – 18:00
19. 12. Adventní koncert – 14:00
19. 12. Sluha dvou pánÛ – 19:00
20. 12. zadáno
21. 12. V˘lety pánû Brouãkovy – 19:00
22. 12. Louskáãek – Vánoãní pﬁíbûh – 19:00
24. 12. zadáno
25. 12. Na‰i furianti - 13:00 â
25. 12. Cyrano z Bergeracu - 19:30 â
26. 12. Louskáãek – Vánoãní pﬁíbûh – 14:00
26. 12. Louskáãek – Vánoãní pﬁíbûh – 18:00
27. 12. V˘lety pánû Brouãkovy – 19:00
28. 12. Louskáãek – Vánoãní pﬁíbûh – 19:00
29. 12. Coriolanus – 19:00
30. 12. Na‰i furianti – 19:00
31. 12. Zkrocení zlé Ïeny – 15:00

â
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O
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â
â
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â
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O
B
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â
O
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â
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â
O
B

B
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O
B
â
â
B

STAVOVSKÉ DIVADLO
2. 12. Pronásledování a umuãení
dr. ·aldy – 19:00
â
3. 12. Kouzelná flétna – 19:00
O
4. 12. MAN AND BOY:
DADA ãeská premiéra – 19:00
O
6. 12. Don Giovanni – 19:00
O
7. 12. Romeo a Julie – 19:00
â
8. 12. Man and Boy: Dada – 19:00
O
9. 12. Pokou‰ení – 19:00
â
10. 12. Dobr˘ ãlovûk ze Seãuanu – 19:00 â
11. 12. ·kola pomluv – 13:00
â
11. 12. Romeo a Julie – 19:30
â
12. 12. Le nozze di Figaro
(Figarova svatba) – 14:00
O
12. 12. âeské sekretáﬁky 20:00
â
14. 12. Jako naprost˘ ‰ílenci derniéra – 19:00 â
15. 12. Prvotﬁídní Ïeny (Top Girls) – 19:00 â
16. 12. Man and Boy: Dada – 19:00
O
17. 12. Pronásledování a umuãení
dr. ·aldy – 19:00
â
18. 12. Chorea Bohemica – 15:00
18. 12. Chorea Bohemica – 19:00
19. 12. Chorea Bohemica – 15:00
19. 12. Chorea Bohemica – 19:00
20. 12. zadáno
21. 12. Lakomec – 19:00
â
22. 12. ·kola pomluv – 19:00
â
25. 12. Don Giovanni – 14:00
O
25. 12. Don Giovanni – 19:00
O
26. 12. ·kola pomluv – 14:00
â
26. 12. ·kola pomluv – 19:00
â
27. 12. Dobr˘ ãlovûk ze Seãuanu – 19:00 â
28. 12. Prvotﬁídní Ïeny (Top Girls) – 19:00 â
29. 12. Lakomec – 19:00
â
30. 12. Don Giovanni – 19:00
O
31. 12. Lakomec – 15:00
â
www.narodni-divadlo.cz
O – opera, â – ãinohra, B - balet
Pﬁedstavení zaãínají 19:00, není-li uvedeno jinak.

Rezervace vstupenek
na tel.: 257 320 421 nebo
pokladna@napradle.cz
3. 12. Magic finger – dancing feet – 20:00
5. 12. Mezi nebem a zemí – 15:00
6. 12. PláÀka
7. 12. Shpil zhe mir a lidele in yidish –
Klezmerská hudba a jidi‰ lidová
poezie – premiéra
8. 12. „Bajka o lásce, pekle a márnici“
9. 12. Návrat pana Leguena aneb Víkend
ve v˘tahu
10. 12. Zmûna
12. 12. BÛh – 17:00
14. 12. Hvûzdy na jitﬁním nebi
17. 12. Obchodník s de‰tûm – premiéra
18. 12. Schovanky 70. let – vánoãní koncert
19. 12. Bez orientace – 17:00
20. 12. PláÀka
21. 12. Kráska z Leenane
22. 12. Star Trek – 21:00
DIVADELNÍ KAVÁRNA:
2. 12. Vajce – 19:30
12. 12. Stand‘artní kabaret – 20:00
15. 12. Jedna a jedna jsou tﬁi – 19:30
22. 12. Hrusice 1907 – Vánoãník –19:30
5. a 19. 12. Rychl˘ rande – nov˘ trend
v seznamování
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

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
Reduta (Praha 1, Národní 20) – v 15:00
4., 5., 11., 12.,18. Putování do Betléma
Divadlo U HasiãÛ
(Praha 2, ¤ímská 45) – v 9:30
6. aÏ 10. 12. – Putování do Betléma
Divadelní studio Panáãek nabízí kurzy herecké
v˘chovy pro dûti a mládeÏ od 8 do 14 let (vedené herci Divadla Minaret). BliÏ‰í informace na
tel. 235 355 500.

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 ● www.archatheatre.cz.
2. 12. Chat – Nebezpeãnû snadné známosti
– On-line divadelní pﬁedstavení pro ãtyﬁi hráãe
3. 12. Incident – 30 let HaDivadla
4. 12. Lidská tragikomedie – 30 let HaDivadla
5. 12. Top Dogs – 30 let HaDivadla
6. a 7. 12. Nickname – Scénáﬁ a reÏie: SKUTR.
8. 12. SUPPORT LESBIENS – 14. pirátské
narozeniny Radia 1
9. 12. Nickname – Scénáﬁ a reÏie: SKUTR
10. a 11. 12. E.F.B. – Kladivo na divadlo –
Inscenace reÏiséra Jiﬁího Pokorného
13. 12. Chat – Nebezpeãnû snadné známosti – On-line divadelní pﬁedstavení pro
ãtyﬁi hráãe
14. a 15. 12. K. Lhotáková a L. Soukup –
Osoby a obsazení –Taneãní experiment.
16. a 17. 12. Chat – Nebezpeãnû snadné
známosti. – On-line divadelní pﬁedstavení
pro ãtyﬁi hráãe
18. 12. Michal Prokop & Friends – Hosté:
Silvia Josifoská a Petr Skoumal
19. 12. Agon Orchestra: Princ Bajaja Remix –
Pﬁedvánoãní koncert pro celou rodinu – 17:00
20. – 22. 12. Divadlo Vizita
21. 12. K. Lhotáková a L. Soukup – Já jsem
tady, vy jste doma – pﬁedpremiéra taneãního
sóla – 16:00
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

Jungmannova 1, 110 00 Praha 1
Pokladna otevﬁena:
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
2. 12. Pan Theodor Mundstock
3. 12. Shopping and Fucking
4. 12. Antiklimax
5. 12. Alenka v kraji divÛ – Alenka a svat˘
Mikulá‰ – 15:00
6. 12. Staﬁí mistﬁi
7. 12. Co Mûsíc vyprávûl – 10:00
7. 12. Staﬁí mistﬁi
8. 12. Tﬁetí ¤ím
9. 12. U cíle
13. 12. ·vejk
14. 12. Alenka v kraji divÛ – 10:00
14. 12. Kvartet
15. 12. Staﬁí mistﬁi
17. 12. Klára S. – premiéra
20. 12. Staﬁí mistﬁi
21. 12. Klára S.
22. 12. Klára S.
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

LYRA PRAGENSIS
Divadlo INSPIRACE, Scénick˘ atelier
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 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:
7. 12. Cesta pokojného bojovníka – 19:00
8. 12. Most pﬁes navÏdy – 19:00
9. 12. Krása z Moulin Rouge – 19:00
14. 12. Moje Past – 19:00
15. 12. Pﬁedvánoãní d˘chánek
u Luby Skoﬁepové – 19:00

Laterna magika, Národní tﬁída 4,
Praha 1, pokladna: 224 931 482,
www.laterna.cz, info@laterna.cz
Od 11. 11. 2004 do 31. 3. 2005 nabízíme
v˘razné slevy vstupenek na v‰echna
pﬁedstavení.
1.–4. 12. Graffiti
6.–8. 12. Graffiti
9.–11.12. Kouzeln˘ cirkus
12. 12. TANEâNÍ MLÁDÍ
– Taneãní konzervatoﬁ hl. m. Prahy – 19:30
13. – 17. 12. Hádanky
18. 12. Hádanky – 20:00
21.– 23. 12. J. J. Ryba – âeská m‰e
vánoãní – Dûtská opera Praha – 17:00
25. 12. Kouzeln˘ cirkus – 18:00
26. 12. Kouzeln˘ cirkus – 18:00
27.– 29. 12. Kouzeln˘ cirkus
30. 12. Kouzeln˘ cirkus – 17:00
30. 12. Kouzeln˘ cirkus
31. 12. Kouzeln˘ cirkus – 15:00
1. 1. Kouzeln˘ cirkus – 18:00
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

11/04
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.

2. 12. PUSH-UP 1-3
2. 12. Pan Kolpert – „spoleãn˘
zamrazovací veãer“
3. 12. Vãas milovat vãas umírat
4. 12. Mal˘ ¤íjen – derniéra
5. 12. Adventní matiné H. KﬁíÏkové – 11:00
7. 12. Námûstí HrdinÛ – „zamrazení“
8. 12. Afterplay
9. 12. Z cizoty
13. 12. Ivanov
14. 12. Str˘ãek VáÀa
15. 12. Z cizoty
16. 12. Afterplay
17. 12. Vãas milovat vãas umírat – zadáno
18. 12. Perfect Days
20. 12. KosmonautÛv poslední vzkaz Ïenû,
kterou kdysi, v b˘valém Sovûtském
svazu, miloval
21. 12. Gazdina roba
22. 12. Hymna – Studio Láìa
27. 12. Gazdina roba
28. 12. Perfect Days
29. 12. Vãas milovat vãas umírat
30. 12. Str˘ãek VáÀa
31. 12. Perfect Days – se silvestrovsk˘m
pﬁípitkem – 15:00
ELIADOVA KNIHOVNA – Studio Damúza
info@damuza.cz, www.damuza.cz

6. 12. Sleãna Julie – 20:00
8. 12. Ozvûny Famufestu – 21:00
11. 12. O Bubínkovi – 14:30
11. 12. Moral kombat aneb Laskapicakaviar –
20:00
12. 12. Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘
– 14:30
12. 12. V zahradû jsou s láskou svou don
Perlimplin s Belisou – 20:00
16. 12. Anatol – 21:00
19. 12. Hromádkáﬁi – 20:00
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Dlouhá tﬁída 39, 110 00 Praha 1
Pokladna je otevﬁena po – pá 9:00–19:00,
tel.: 221 778 629, 224 826 795,
www: divadlovdlouhe.cz
2. 12. Jacques Brel – Jiﬁí Dûdeãek
3. 12. Velikáni – 19.30
4. 12. Komedie s ãertem aneb Doktora
Fausta do pekla vzetí – 17.00
4. 12. Arno‰t Goldflam – autorské ãtení
6. 12. Epochální v˘let pana Brouãka
do XV. století
7. 12. Sugar (Nûkdo to rád horké)
8. 12. Obrazy z Francouzské revoluce
9. 12. Past na my‰i
10. 12. Jak jsem se ztratil aneb Malá
vánoãní povídka
11. 12. Jak jsem se ztratil aneb Malá
vánoãní povídka – 17:00
13. 12. Garderobiér
14. 12. Bûsi
15. 12. Goldbergovské variace
16. 12. Je‰tû Ïiju s vû‰ákem, ãepicí
a plácaãkou
17. 12. Hrdina západu
18. 12. Soudné sestry – 17:00
22. 12. Jak jsem se ztratil aneb Malá
vánoãní povídka
27. 12. Hrdina západu
28. 12. Goldbergovské variace
29. 12. Soudné sestry
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

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
2. 12. Poslední ‰ance / l. PREMIÉRA
6. 12. Tanec mezi vejci
8. 12. Poslední ‰ance / ll. PREMIÉRA
13. 12. Carmen
15. 12. Milovat k smrti
18. 12. Nevidím to ãernû – 16:00
20. 12. Vánoce se Stellou – pﬁedvánoãní
posezení s paní S. Zázvorkovou
a jejími hosty
21. 12. Vánoce se Stellou
27. 12. Poslední ‰ance
31. 12. Poslední ‰ance –16:00 –
silvestrovské pﬁedstavení
PRO DùTI
6. 12. Malování na tmu – 9:30
7. 12. Malování na tmu – 9:30
8. 12. Malování na tmu – 9:30
11.12. âertÛv ‰vagr – 14:00
15.12. Malování na tmu – 9:30
19.12. Legenda o hvûzdû –14:30
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

·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),
257 651 305, 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
2. 12. Velká mela
3. 12. Otevﬁené manÏelství
4. 12. Tartuffe
5. 12. Taneãní hodiny pro star‰í a pokroãilé
– B. Hrabal
6. 12. Maìarské fantazie – 19:30
7. 12. Oko za oko
8. 12. Zabiják joe
9. 12. Vá‰eÀ jako led
10. 12. Bouﬁe
11. 12. Poruãík z Inishmoru
12. 12. Náv‰tûva staré dámy
13. 12. Îenitba
14. 12. Psí vojáci – 20:00
15. 12. Vá‰eÀ jako led
16. 12. Zabiják joe
17. 12. Velká mela
19. 12. Richard III.
20. 12. Louskáãek – 10:00
21. 12. Louskáãek – 10:00
Vûra Bílá a Kale – 20:00
Vánoce v divadle – Studio DVA
18. 12. Madame Melville
22. 12. Kdo se bojí Virginie Woolfové
27. 12. Otevﬁené manÏelství
28. 12. Otevﬁené manÏelství
29. 12. Náv‰tûva pana Sloana
30. 12. Madame Melville
31. 12. Otevﬁené manÏelství – 17:00
STUDIO
3. 12. Juraj Jakubisko a Petr Hapka
– Scénické rozhovory
4. 12. Vánoãní pohádka
aneb Andûlíãek Toníãek – 17:00, 19:00
5. 12. Vánoãní pohádka
aneb Andûlíãek Toníãek – 15:00, 17:00
6. 12. Vánoãní pﬁedstavení
– Dûtské divadelní studio – premiéra
7. 12. Gilgame‰ – 9:00, 11:00
8. 12. Znalci
9. 12. Rocky IX
11. 12. Chtûl bych svítit lidstvu dál… – DDS
12. 12. Na scénu i za kulisy – 16.30
12. 12. Den jako stvoﬁen˘ pro lásku
14. 12. Hadí klubko
17. 12. Vojcek – der Romantiker – 11:00
18. 12. Vojcek – der Romantiker – premiéra
19. 12. Vánoãní pﬁedstavení – 11:00, 19:00
20. 12. Vánoãní pﬁedstavení – 11:00
Vojcek – der Romantiker
21. 12. Vánoãní pohádka aneb Andûlíãek
Toníãek – 9:00, 11:00, 19:00
22. 12. Vojcek – der Romantiker
26. 12. Dlouh˘, ·irok˘, Bystrozrak˘ – 15:00
26. 12. Den jako stvoﬁen˘ pro lásku
– Studio Dva – 20:00
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

LISTY PRAHY 1

8 zábava / voln˘ ãas

Milí ãtenáﬁi,
v hektickém období závûru roku, které máme pﬁed sebou, mnozí
snadno propadají panice. Nestíháme práci, která musí b˘t sprovozena ze svûta, neÏ se rok pﬁekulí, pﬁitom nám v hlavû stra‰í, kde
zase koupíme stromeãek a kde kapra, jestli na ty dárky, které jsme
si pro na‰e milé vysnili, vÛbec budeme mít, a je‰tû ten úklid a cukroví… I já propadám a není mi pomoci, takÏe bych vlastnû nemûla
nikomu radit. Ale pﬁece jen – zkuste zmírnit tempo a udrÏet si dobrou náladu, která nám prosincové stresy pomÛÏe lépe zvládnout.
Zkuste si vzpomenout a docenit, jak je skvûlé, Ïe uÏ na banány

prosinec 2004

a pomeranãe nemusíme stát ‰ílené fronty, na pÛlnoãní m‰i se nemusíme plíÏit potají tak, aby nás radûji sousedi nevidûli, Ïe snad
máme nûco spoleãného s kostelem. A zkuste také se mnou zauvaÏovat, zda ti âíÀané, kteﬁí pr˘ tradiãnû vyhazují z oken v‰echna
nevyﬁízená lejstra, která nestihli zpracovat do konce roku, nejsou
pﬁece jen rozumnûj‰í? MoÏná se pletu, moÏná Ïe nejsou a také Ïe
to dûlají nûkde jinde na v˘chodû a ne v âínû, uÏ nevím pﬁesnû. Ale
tahle my‰lenka se mi rozhodnû líbí. A tak vám na následujících ﬁádkách pﬁedkládáme je‰tû nûkolik takov˘ch vesel˘ch my‰lenek, kter˘mi, jak doufám, pﬁispûjeme i my v Listech Prahy 1 k va‰í pﬁedvánoãní du‰evní rovnováze.
Za nakladatelství Jalna, které pro vás Listy Prahy 1 vydává,
i za kolektiv spolupracovníkÛ Martina Fialková, ‰éfredaktorka

Pﬁedvánoãnû-silvestrovské glosy Jany Koubkové
Evropská Unie se letos roz‰íﬁila o na‰i zemi a mû nenapadlo nic lep‰ího, neÏ se taky roz‰íﬁit, a sice svou kapelu o jednoho ãlena. TudíÏ EU Band. K této pﬁíleÏitosti jsem opatﬁila ãesk˘m textem Eurohymnu.
Jak známo, zpívá se na slavnou Beethovenovu Ódu na
radost „PEC NÁM SPADLA,
PEC NÁM SPADLA, KDOPAK NÁM JI POSTAVÍ, SLOVÁK, MAëAR ANI POLÁK
PEC POSTAVIT NEUMÍ. ANI
NùMEC ANI FRANCOUZ,
NATOÎ ≈ÁKEJ SLOVINEC,
MUSÍME SI POMOCT SAMI
POSTAVIT TU SVOJI PEC.“
K tomu se r˘mujou podslovíãka hec, kec, blázinec aj.
Ráda si hraju se slovíãky, tﬁeba: „VEM SI HODNù DEK, TAK ZNÍ ROZSUDEK.“ âe‰tina je hravá a zvukomalebná: „LÍN¯ PAN LÍN OPUSTIL ZLÍN, VRHL
SE NA LÍNA âÍMÎ V·ECHNO ZAâÍNÁ.
PAK NA VÍNù PAN LÍN LÍNù VYCHUTNÁVÁ LÍNA ZE ZLÍNA. OV·EM HRÒZA
Mù JÍMÁ JAK VILNÁ VILMA LÍNÁ P¤I POHLEDU NA LÍNÉHO PANA LÍNA JAK POJÍDÁ LÍNA ZE ZLÍNA.“ Mimochodem pﬁeju

K¤ÍÎOVKA

vám, aÈ nevypadáte jako mu‰le, která na otázku proã vypadá u‰le? – odpoví – ále, provedla jsem risk a u‰el mnû
zisk! Pyku Pyku!
Ty vánoãní emoce! V‰ichni budou zase ‰ílet, utrácet za vûci,
a to ve jménu lásky k bliÏnímu.
Co je to láska? Touha? Tﬁeba
jedna moje známá je takov˘m
láskypln˘m tvorem, touÏícím
pﬁedûlat lidstvo na láskou pﬁetékající obãany. VÏdycky pﬁi
nákupu u VietnamcÛ se zeleninou trousí milá slovíãka, dávajíc tak najevo,
Ïe je vnímáme jako dobré sousedy a Ïe
patﬁí k nám se v‰ím v‰udy. Jednoho dne,
kdyÏ v obchodû nikdo nebyl, Vietnamec
láskyplnû objal moji korpulentní kamarádku, tisknul k sobû a nechtûl pustit. V˘sledkem je zdrcená kamarádka, která do jeho
obchodu uÏ nikdy nevkroãí… A tak se procházím parkem, pﬁem˘‰lím o Ïivotû a vidím

na trávníku velkolepé stopy po pikniku. Ne
fla‰ky od chlastu, ale ‰est prázdn˘ch plechovek od toluenu. HrÛza mû obchází…
OV·EM NOV¯ ROK JE ZA DVE¤MI, NEVÁHEJ A OTEV¤I. V MÓDù JE TEë LASKAVOST, ·PATNÉHO UÎ BYLO DOST!
A kdybyste nevûdûli co s penûzi, kupte si
nûãí dluhy...
Jo, a jedno dÛleÏité upozornûní díky nabyt˘m zku‰enostem: „MUSÍ· POZNAT, KDY
SÁM SOBù STOJÍ· V CESTù.“ Nicménû
nadchází ãas lásky, ‰tûstí, radosti, hojnosti,
o tom není pochyb. A tak jeden speciální
recept pro vánoãní tabuli: „MRAVKOLEV
NA ·PEKU? NE. NA VÍNù. TAK JE K¤EHâÍ A PIKANTNùJ·Í. NA OCÁSEK NEOPOME≈TE P¤I·PENDLIT OLIVU.“ Jinak
samozﬁejmû platí ta odvûká zásada: „NEJEZTE, NEPIJTE, NENÍ TO ZDRAVÉ!“
Veselé pﬁedvánoãní i vánoãní dny
a ‰Èastn˘ nov˘ rok 2005 pﬁeje Jana
Koubková.

Správnû vylu‰tûná tajenka z minulé kﬁíÏovky zní: Jiﬁí z Podûbrad.
(Byl posledním ãesk˘m králem, tzv. králem dvojího lidu.)

Rádio Jája
Lída Lojdová-·temberková
Nav‰tívila jsem kadeﬁnick˘ salon. Na hlavû
barvu roz‰lehanou v mixéru, kolem krku ruãník.
V zrcadle pozoruji kadeﬁnici Jáju, která se mi
právû zaãíná vûnovat.
„Îít s chlapem, to je o jídle,“ vyladila svÛj program. „Ták, vymûníme ruãníãek, podáme
‰ampónek – skloÀte hlaviãku!“ Teãe do oãíãek? Utﬁeme oãíãko. Svíãkovou by moh mít
kaÏdej den. Pozor na límeãek! Krásn˘ náu‰niãky! A tûch knedlíkÛ, co spoﬁádá! Je‰tû
pﬁedkloníme hlaviãku. Vás bych chtûla mít za
tchyni. Jste taková hodÀouãká. Hádkama se
nic nespraví. Nevûﬁte, Ïe existuje manÏelství,
kde se nehádaj. Barviãka se nám krásnû
chytla, Ïe jo? Je to lenoch. TuÏid˘lko? UÏ sedûj s dûtma v hospodû a já musím pracovat.
Nestﬁihneme do ou‰ka... ¤ekla jsem mu: Pﬁijeì, bude sranda – jeÏí‰marjá, musím telefonovat.“
Rádio Jája pﬁepnulo na maximum. Povzbuzuje své pﬁíbuzné, aby bez ní je‰tû chvíli vydrÏeli, ptá se, co si dali k obûdu, diktuje dlouhé seznamy nákupÛ, hodnotí politickou
situaci a zaãíná se s nimi bavit o dovolené.
Dáma sedící vedle mne
se zachvûla. Probudila
se z hlubokého spánku
a zaãala si frizuru dokonãovat sama.
„Hezky jste si to uãesala,“ chválí ji rádio Jája.
Já jsem na vás celou
dobu pﬁi telefonování
myslela. Víte, na nervy
je dubromysl, Ïádná
chemie! Jednou jsem
se bála, Ïe se zcvoknu,
a hele: dubromysl!
Ohromû mû uklidnil.“
Aby nahradilo zákaznici ztracen˘ ãas, zmûnilo se rádio Jája v chobotnici. Tanãí kolem
star‰í dámy rituální tanec, chapadla plná hﬁebenÛ, nÛÏek, fénÛ a lakÛ létají nad hlavou zákaznice, která se zaãíná bát. Krãí se na otáãivé Ïidli, je men‰í a men‰í, aÏ úplnû zmizela.
Rádio nepostﬁehlo, Ïe uÏ dokonãilo práci,
a hraje a hraje.
Odpoledne je‰tû úplnû nezestárlo, kdyÏ se
Jája ke mnû vrátila. „Vypadáte jako panenka,
jako dvacítka, pozdravujte vnouãátka. Poﬁád
by se nûãím cpal. Dal‰í, prosím!“
„Îít s chlapem, to je o jídle. Tak co budeme
dûlat?“
„Prosil bych pﬁistﬁihnout knír.“
Sto, dvû stû, tﬁi sta, ãtyﬁi sta...
„Veselé Vánoce,“ hlaholí za mnou rádio Jája
aÏ na chodník zalit˘ ﬁíjnov˘m sluncem.
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Tajenka kﬁíÏovky: Jeden z mnoha druhÛ trilobitÛ, které objevil Joachim Barrande, byl nazván po mamince Jana Nerudy. Nese název
podle laskavé pﬁezdívky, kterou od Barranda dostala, kdyÏ u nûj byla hospodyní. Jak se trilobit ãesky jmenuje?

Vánoce v kuchyni
Dokonãení ze strany 1
Dále bychom rádi ukázali ‰tûdroveãerní stolování, spojené s rÛzn˘mi vánoãními zvyky,
hlavnû tûmi vû‰tebními. Vystaveny a pﬁedvedeny budou v‰echny dostupné zvykoslovné
pﬁedmûty jako napﬁ. vánoãní vrkoã, tﬁezolka,
svût, zahrádka, polaz atd.
Jako vÏdy, i letos zde budou k vidûní betlémy
ze v‰ech moÏn˘ch materiálÛ. Vánoãní stromky
budou ozdobeny klasick˘mi vánoãními ozdobami z pﬁírodních materiálÛ. Mezi tvÛrci jedno-

tliv˘ch exponátÛ jsou opût dûti z mateﬁsk˘ch
‰kol, dûti z v˘tvarn˘ch krouÏkÛ, maminky v domácnosti, dÛchodci i profesionální umûlci.
V zájmu snahy o pﬁesvûdãivou propagaci lidové tvorby se na v˘stavû uskuteãní dvû sympozia – krajkáﬁské a ﬁezbáﬁské, za úãasti tvÛrci
z âech i Slovenska. Ve dnech 27. 11. – 4. 12.
tu bude ve spolupráci se sdruÏením Krajka
setkání tvÛrcÛ, kteﬁí se zab˘vají rÛzn˘mi technikami tvorby krajek. 5. 12. – 12. 12. se uskuteãní jiÏ 5. ﬁezbáﬁské sympozium. Zázrak pﬁerodu klubka nití v umûlecké dílko nebo
pﬁetvoﬁení ‰palku dﬁeva v témûﬁ Ïivou postavu budí u náv‰tûvníkÛ vÏdy velkou pozornost.
V˘stava Vánoce v kuchyni zaãala 27. 11.

2004, konãí 2. 1. 2005. Najdete ji ve V˘stavní síni âeské spoﬁitelny, Rytíﬁská 29, Praha 1. Otevﬁeno je dennû od 9 do 18 hodin, na
·tûdr˘ den a na Silvestra od 9 do 14 hodin
a 25. 12. a na Nov˘ rok od 13 do 18 hodin.
Doprovodn˘ program: kromû zmínûného krajkáﬁského a ﬁezbáﬁského sympozia zde zazpívají 7. 12. v 18:15 Eva Henychová a 15. 12.
ve stejnou dobu a capellová skupina Pûtník.
Po celou dobu v˘stavy probíhá i prodej drobn˘ch rukodûln˘ch dárkÛ a ozdob z perníku,
vosku, dﬁeva, slámy a dal‰ích pﬁírodních materiálÛ a také drobné, ale milé kníÏky Vánoãní svátky o století zpátky, jejíÏ autorkou je
Kamila Skopová.
maf

PLACENÁ INZERCE
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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

ADVENTNÍ KONCERT
Pûveckého sboru Gaudentes a Evy
Bublové – varhany dne 8. 12. 2004
od 19:30 hod. ve vojenském kostele sv. Jana
Nepomuckého na Hradãanech (roh ulic Kanovnické a U kasáren). Zazní díla J. S. Bacha,
A. Vivaldiho, G. Cavazzoniho a jin˘ch autorÛ.
Usly‰íte i staré anglické a ãeské koledy.
SALVE PUELLULE
Past˘ﬁové pûknû po vla‰sku u jesliãek... budou prozpûvovat 29. 12.
v Barokním knihovním sále v Melantrichovû
ulici a 30. 12. v Nosticovû paláci na Maltézském námûstí. Soubor Collegium Marianum
v kost˘mech M. Stromové se sólisty G. Eibenovou – soprán, M. Fadljeviãovou – alt a
M. Krejãíkem – bas úãinkují v past˘ﬁské vánoãní hﬁe a ve skladbách, mezi jejichÏ autory
jsou Carissimi, Albrici, Rovensk˘.
NÁRODNÍ MUZEUM V PROSINCI
AÏ do bﬁezna trvá expozice o historii fotbalu,
novû se 10. 12. otevírá v˘stava Otokar ·evãík
a slavní ãe‰tí houslisté. Na pﬁedná‰kách se
dne 14. 12. mÛÏete setkat s potomky slavn˘ch
spisovatelÛ 19. století, 15. 12. pﬁiblíÏí PhDr.
Z. Hojda osobnost Ferdinanda III., 20. 12. vás
s novinkami z oboru drah˘ch kamenÛ seznámí P. Burdová. Rybovu m‰i Hej, mistﬁe pﬁednese pûveck˘ sbor Ludus musicus 25. 12.

PROSINEC S VIDEEM
✶ VA·E PÒJâOVNA VIDEOKAZET A

■ ■ ■

✶

BENEDIKTSKÁ 7, PRAHA 1 (za pasáÏí Kotva)
www.videohavir.cz
NEJÎÁDANùJ·Í TITULY OD 16. 10. DO 16. 11. 2004
VHS:
1. Shrek 2
2. Troja
3. Gothika

DVD:
1. Troja
2. Shrek 2
3. Van Helsing

Otázka na prosinec: Kter˘ herec ztvárnil postavu Harryho Pottera? (Harry Potter a vûzeÀ z Azkabanu právû ve videopÛjãovnách).
Odpovûdi doruãte do 15. 12. osobnû nebo po‰tou na adresu videopÛjãovny, nebo vyplÀte formuláﬁ na www.videohavir.cz. Tﬁi vylosovaní ze správn˘ch odpovûdí obdrÏí videokazetu nebo DVD.
Správná odpovûì z ã.11/04: Shrek. Vylosovaní v˘herci: Tomá‰
Valou‰ek, U PrÛhonu 11, Praha 7, Eugen Podaﬁil, V Kolkovnû 8,
Praha 1, Jiﬁí Pelech, Sokolovská 117/52, Praha 8. 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.

www.videohavir.cz

LP1 12/04

◆ N A PÁ R ¤ Á D C Í C H ◆
PETR BRANDL V KLÁ·TE¤E
SV. JI¤Í S KOMENTÁ¤EM
Komentované prohlídky se konají
v 11 hodin 19. 12. a dále kaÏdou druhou nedûli aÏ do 24. 4. 2005. Pﬁedná‰ky vÏdy od
16.30 kaÏd˘ první ãtvrtek v mûsíci mají tato
témata: Technika Brandlovy malby (6. 1.),
Holandská Ïánrová malba 17. století (3. 2.
v˘jimeãnû ve ·ternberském paláci), Brandlovi objednavatelé a patroni (3. 3.), Umûlecké sbûratelství Brandlovy doby (7. 4.). Poslední téma Skryté v˘znamy v obrazech
Petra Brandla pﬁednese 21. 4. autorka v˘stavy A. Rousová. Do odpolední v˘tvarné dílny 12. 12., 9. 1., 30. 1., 27. 2., 20. 3. a 17. 4.
mÛÏete své dítû pﬁihlásit dva t˘dny pﬁedem.
KOMENTOVAN¯ TIZIAN
VE ·TERNBERSKÉM PALÁCI
Pﬁedná‰ky odborn˘ch pracovníkÛ
(vÏdy od 16.30 hodin): Umûní benátsk˘ch
malíﬁÛ 15.–16. století (20. 1.), Tizian: Apollo
a Marsyas (10. 2.), Technologick˘ a restaurátorsk˘ prÛzkum Tizianova obrazu (17. 2.),
Benátské malíﬁství 17.–18. století v expozici
·ternberského paláce (10. 3.). Cena 50 Kã.
ANTOLOGIE
âESKÉ HUDBY NA CD
Právû vy‰la první kompletní pûtidílná zvuková historie ãeské hudby. Autory obsaÏného ãesko-anglického bukletu s bohatou obrazovou dokumentací jsou podle
jednotliv˘ch období: J. âern˘ – stﬁedovûk,
V. Kapsa – baroko, T. Slavick˘ – klasicismus, J. Gabrielová – romantismus, 20. století do r. 1945, T. Havelková – hudba po
r. 1945, M. Kratochvíl – folklór.
GUTTA MUSICAE VÁNOâNù
„Rybovka“ s koledami zazní 10. 12.
pﬁi 3. koncertu v 17:17 hod. ve Studiu
Ypsilon. Hostem veãera bude Jindﬁi‰ka Smetanová. Leto‰ní cyklus Strahovsk˘ch koncertÛ
u Mira pokraãuje 18. 12. v 17.30 hodin adventními zpûvy, vánoãními písnûmi z barokních kancionálÛ a koledami z âech i z celé
Evropy, Hod BoÏí vánoãní zde soubor oslaví
opût nesmrtelnou âeskou m‰í vánoãní J. J.
Ryby. Pﬁi Tﬁíkrálovém koncertu 6. 1. rozezní
Betlémskou kapli hudba ·. Brixiho, J. J. Ryby
a koledy. Dne 8. 1. v Galerii Miro hudební soubor Gutta Musicae s umûleck˘m vedoucím
S. Jány‰em poloÏí otázku: Co jest to divného,
na prahu roku nového?
NÁRODNÍ GALERIE HLÁSÍ
V Jízdárnû PraÏského hradu mÛÏete nav‰tívit velkou v˘stavu z díla
V. Preissiga, k níÏ je vydán tematick˘ prÛvodce. Komentovaná prohlídka bude 12. 12.
v 15 hodin. V klá‰teﬁe sv. AneÏky âeské vás
18. 12. v 10:30 hodin lektor seznámí s tématem Vánoãní námûty v dílech stﬁedovûk˘ch
mistrÛ. Palác Kinsk˘ch nabízí komentované
prohlídky 12. 12. a dále kaÏdou druhou nedûli v mûsíci vÏdy od 15 hodin. 18. 12. zde
Hudební gymnázium Evropská zahraje Rybovu âeskou m‰i vánoãní.
VÁNOCE NA PRAÎSKÉM HRADù
Zaãínají 3. 12. rozsvícením vánoãního stromu na Jiﬁském námûstí. JiÏ
tradiãní vystoupení souboru Chorea Bohemica je pﬁipraveno na 10.–12. 12. do Míãovny.
Na Severním dvorku Starého královského
paláce budou pro náv‰tûvníky Hradu otevﬁeny od 10. 12. do 5. 1. vánoãní trhy. Neopominutelná Rybova âeská m‰e vánoãní zazní
v bazilice sv. Jiﬁí 21. 12.
ZRODIL SE NOV¯ SOUBOR
Na poãest legendárního ãeského
violoncellisty prof. Franti‰ka Smetany zaloÏili ãlenové âeské filharmonie komorní soubor Virtuosi di basso. Deset violoncellistÛ a dva kontrabasisté vystoupili spolu
poprvé na listopadovém koncertu v Dvoﬁákovû síni v rámci cyklu Filharmonikové a jejich hosté komornû.
PRAÎSK¯ HRAD
NA KONCI ROKU
V Pra‰né vûÏi Mihulka 10. 12. otevﬁe Vojensk˘ historick˘ ústav novou stálou
expozici s názvem Zbrojnice. V Císaﬁské konírnû zaãíná 17. 12. v˘stava souboru panoramatick˘ch fotografií z Mostecka nazvaná
Josef Sudek – Smutná krajina. V Tereziánském kﬁídle na vás ãekají KníÏata a králové
zemí Koruny âeské. Kaple sv. KﬁíÏe pod názvem Drahokamy Kaple sv. Václava nabízí
pohled na její prÛzkum a restaurování. Cyklus Jazz na hradû pokraãuje 19. 12. od 20
hodin ve ·panûlském sále vystoupením souboru Milan Svoboda Quartet. KaÏdou nedûli
v 10 hodin se koná komentovaná prohlídka
expozice Pﬁíbûh PraÏského hradu. Na téma
PraÏsk˘ hrad v dobû románské pﬁedná‰í
9. 12. v 17 hodin Mgr. J. Maﬁíková-Kubková
a ing. arch. P. Chotûbor, CSc.
V¯STAVY V OBJEKTECH
NÁRODNÍHO MUZEA
Dal‰ím krokem k hlub‰ímu poznání
staroegyptské civilizace je v˘stava V Náprstkovû muzeu nezvaná Abúsír – tajemství
pou‰tû a pyramid, otevﬁená aÏ do bﬁezna,
doplnûná ãtvrteãními pﬁedná‰kami. V˘klad
prÛvodce pﬁi náv‰tûvách ‰kol i sobotní a nedûlní odpoledne pro dûti. Exotické víkendy
s nákupem na orientálních trzích poﬁádá
Spoleãnost ãesko-arabská 11.–12. 12. a
18.–19. 12. Lobkovick˘ palác nabízí v˘stavy
Hod zimního novoroãí, Kuriozity z muzeí ústeckého kraje, Miniaturní a drobn˘ portrét.
âeské muzeum hudby od 17. 12. vystavuje
kresby a karikatury pﬁedních hudebníkÛ první tﬁetiny 20. století od Hugo Boettingera.
VLADIMÍR PRECLÍK
V GALERII B¤EHOVÁ
V˘stava soch a obrazÛ Vladimíra
Preclíka v Galerii Bﬁehová (Bﬁehová 4) potrvá do konce prosince. Otevírací doba: út-so
11-19 hod., ne 11-15 hod., vstup voln˘. wi
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