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Václavské námûstí nereprezentuje, jak by mûlo
Nedávn˘mi ãlánky MF Dnes opût rozpoutala diskuzi na téma zmûn na námûstí, které zejména v posledních letech jako by ztratilo svoji tváﬁ. Pﬁestalo b˘t místem schÛzek PraÏanÛ, kter˘m nevyhovuje nabídka zdej‰ích obchodÛ a stálá pﬁítomnost podezﬁele vypadajících individuí, vadí také dlouhodobû rozkopané chodníky a le‰ení zabraÀující volnému prÛchodu námûstím. Není ani pﬁitaÏliv˘m bulvárem pro turisty, ti se radûji tlaãí úzk˘mi uliãkami Starého Mûsta a do Národního muzea je jít skoro ani nenapadne. Oproti pﬁilehl˘m
ãist˘m a moderním PﬁíkopÛm je „Václavák“ dnes nevábn˘m místem, kudy PraÏané vût‰inou jen rychle probíhají za pracovními zájmy.
Povûst mu zachraÀuje pár lep‰ích obchodÛ, hotelÛ a kniÏní velkoprodejny Academia, Neoluxor a Kanzelsberger. Komu tedy dne‰ní
podoba Václavského námûstí vyhovuje? A mÛÏeme oãekávat, Ïe se tento neutû‰en˘ stav v dohledné dobû zmûní? Nejde nám jen
o ãasto diskutovan˘ návrh na znovuzavedení tramvají, i kdyÏ i o nûm se zmíníme. Z denního (a hlavnû noãního) Ïivota Václavského
námûstí vypl˘vá mnoho jin˘ch problémÛ, k jejichÏ ﬁe‰ení se spojují s radnicí a magistrátem i dal‰í subjekty. Na nûkolik otázek odpovídá Ing. Tomá‰ Mikeska, pﬁedseda SdruÏení pﬁátel Václavského námûstí.
tak platforma pro stﬁetávání a tﬁíbení názorÛ
odborníkÛ i obãanÛ. Na poslední besedû
napﬁ. byla diskutována témata tramvajové
dopravy pro a proti, vãetnû námûtu na obsluhu námûstí mal˘m elektrobusem, podzemní
garáÏe, které by mûly podstatnû zklidnit provoz, stánky s obãerstvením, které dle názoru
mnoh˘ch zatûÏují okolí nepﬁíjemn˘m zápachem, byl zde prezentován i projekt pﬁevedení magistrály za Muzeum.
To ale není v‰echno, vím, Ïe se zab˘váte
i oÏivením prostor námûstí v jiném smûru…
Ano, spolupracujeme i s Gallery Art Factory,
která loni jiÏ podruhé na námûstí uskuteãnila
mezinárodní projekt Sculpture Grande, festival soch a jin˘ch v˘tvarn˘ch artefaktÛ pod ‰ir˘m nebem. V prostorách galerie na Václavském námûstí se stﬁídají v˘stavy znám˘ch
i zaãínajících umûlcÛ a poﬁádají spoleãenské
akce, koncerty a konference, kter˘mi tak
spoleãnû s Art Factory pﬁispíváme k vytváﬁení Ïivé atmosféry. Spolupoﬁádáme i nûkteré
dal‰í kulturní ãi sportovní akce pro obãany na
Václavském námûstí.
Jaké jsou nejÏhavûj‰í problémy na Václavském námûstí, které ﬁe‰íte?
Je jich ﬁada. Napﬁíklad zmiÀované stánky
s obãerstvením, kter˘ch tu vyrostlo jedenáct,
coÏ je podle nás zbyteãnû mnoho. Navíc nabízejí v‰echny stejn˘ sortiment a mnoho ob-

ãanÛ si stûÏuje nejen na zápach, linoucí se
pﬁi smaÏení do ‰irokého okolí, ale i na shlukování bezdomovcÛ a pasákÛ v tûchto prostorách. Vadí to i majitelÛm a provozovatelÛm obchodÛ v okolí.
A kdyÏ uÏ jsme u tûch pasákÛ a nahanûãÛ do
noãních klubÛ, ti jsou spolu se sv˘mi „zamûstnankynûmi“ dal‰ím velk˘m problémem námûstí a okolí. Ve veãerních hodinách a v noci
tu doslova kralují a obtûÏují náv‰tûvníky divadel, kin a restaurací. V potírání prostituce spolupracujeme s policií. Nedávno jsme pﬁedali
na úﬁad Mâ Prahy 1 a hl. mûsto Prahu petici,
kterou se nyní zab˘vá námûstek primátora
BlaÏek. Víme, Ïe je to bûh na dlouhou traÈ zejména kvÛli dûravé legislativû, ale doufáme,
Ïe i s na‰ím pﬁispûním se vûci daly do pohybu. Ve spolupráci s odborem památkové péãe
magistrátu také kontrolujeme umisÈování velkoplo‰n˘ch reklam na budovách.
To, ãím se ale aktuálnû zab˘váme nejvíce, je
situace kolem projektu pﬁemístûní magistrály
a projekt na znovuzavedení tramvajové dopravy. Zde se projevuje rozpor zájmÛ mûstsk˘ch ãástí Praha 1 a Praha 2. Zatímco Praha 1 i ãlenové na‰eho sdruÏení prosazují
spí‰e v˘stavbu tunelu, kter˘ odvede auta
v prostoru Muzea do podzemí za jeho budovu, Praha 2 se obává zv˘‰ené zátûÏe beztak
jiÏ dopravou pﬁetíÏené Legerovy ulice. To by

VídeÀ hostí v˘stavu o pasáÏích praÏského Starého a Nového Mûsta

Praha – mûsto prÛchodÛ a pasáÏí
PﬁestoÏe je urãena obyvatelÛm rakouské metropole a jejím náv‰tûvníkÛm, je pro PraÏany pﬁíjemné se o existenci této v˘stavy dozvûdût. Zásluhou podobn˘ch projektÛ se
tak mÛÏeme v Evropû lépe poznat. DÛleÏitá je i moÏnost srovnání – v tomto pﬁípadû
péãe o architektonické dûdictví. V˘stavu o více neÏ tﬁiceti nejv˘znamnûj‰ích praÏsk˘ch pasáÏích pﬁipravili Michaela BroÏová a Ivo Hanel. K vidûní je do 11. bﬁezna
v Ringturmu na adrese Schottenring 30, 1010 Wien.

Grossmannova pasáÏ Foto J. R. Duda

PrÛchody tvoﬁily hustou síÈ v ulicích Starého Mûsta praÏského jiÏ ve stﬁedovûku.
V moderní dobû je nahradily pasáÏe, velkolepé prÛchody skrze mû‰Èanské domy ãi
paláce, plné obchÛdkÛ, kaváren, kabaretÛ
i kin. PraÏské pasáÏe pﬁib˘valy soubûÏnû
s dynamick˘m rozvojem architektury, obchodu a kultury na poãátku 20. století. Pﬁi
pﬁestavbû nûkdej‰ího KoÀského trhu do
podoby dne‰ního Václavského námûstí
vznikly nové domy a první pasáÏe Nového
Mûsta, napﬁíklad pasáÏ Hotelu Ambasador
(1912–1914). V pasáÏi R. Klenky z Vlastimilu a F. Weyra se nacházelo kino, kasino
i kabaret. Dal‰í pasáÏ v této oblasti ukr˘val Palác Koruna (1911–1914) architekta
A. Pfeiffera; v Korunû byly obchody, kanceláﬁské prostory, kavárna s galerií
a v podzemí dokonce biograf a bazén (bûhem hospodáﬁské recese nahradil tato lákadla proslul˘ Automat Koruna).

80 let ãeského PEN klubu
International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists, tedy
mezinárodní spoleãenství lidí „od pera“ (pen), byl zaloÏen v Británii v r. 1921. Název
vznikl právû sloÏením prvních písmen tûchto profesí. âeská odnoÏ PEN klubu byla
ustavena pouhé ãtyﬁi roky na to jako jedna z prvních v Evropû 15. 2. 1925. Karel âapek,
první pﬁedseda, organizaci vloÏil do vínku i povinnost hájit svobodu slova a humanitu,
coÏ se v ãinnosti klubu projevilo zejména v pﬁedváleãn˘ch letech. Této povinnosti se
ãesk˘ PEN ujal i po oÏivení své ãinnosti v r. 1989 pod pﬁedsednictvím Jiﬁího Muchy.
Pﬁesnû ve v˘roãní den se dne‰ní ãlenové
ãeského PEN klubu v ãele s pﬁedsedou Jiﬁím
Stránsk˘m se‰li s dal‰ími novináﬁi v prostorách, kde pﬁed 80
lety tato v˘znamná organizace
vznikla. V salonku kavárny
Louvre na Národní tﬁídû bylo,
tak jako jistû i tehdy, skuteãnû
Ïivo. Pﬁítomni byli i ministr kultury Pavel Dostál, minul˘ pﬁedseda spisovatel Ivan Klíma, dále anglick˘ dramatik ãeského
pÛvodu Tom Stoppard jako
ãestn˘ ãlen a k narozeninám
ãeskému PENu pﬁijeli poblaho-

pﬁát i zástupci zahraniãních klubÛ z Maìarska, Ruska, Slovenska i ãeského exilového
PENu. âeskoslovensk˘ PEN byl
s v˘jimkou r. 1968, kdy byl pﬁedsedou A. Hoffmeister, tzv. spícím
centrem. Jeho ãinnost byla v komunistické totalitû omezena, ale
jako mezinárodní spoleãnost nemohl b˘t zcela zakázán. Tím aktivnûj‰í byla jeho exilová odnoÏ, pÛsobící dodnes. Jejími ãleny byli
napﬁ. Karel Kryl ãi Jiﬁí Loewy. Proto zejména slova ruského zástupce o tom, Ïe v jeho zemi se teprve
nyní literáti a novináﬁi pracnû zno-

V dobû nejvût‰ího rozkvûtu záﬁily praÏské
pasáÏe nádherou, nápaditostí i mnoha
inovacemi. Tak byl Palác Lucerna, postaven˘ v letech 1907–1921 Vácslavem Havlem, dûdeãkem b˘valého prezidenta, pojat jako velkorys˘ chrám kultury –
zahrnoval kabaret, kino, kde se promítaly
první zvukové filmy v Praze, i znám˘ hudební sál. Propojením pasáÏí Rokoko, Lucerna a U NovákÛ vzniklo nejrozsáhlej‰í
palácové bludi‰tû Prahy.
V˘stava ve vídeÀském Ringturmu pﬁedstavuje i dal‰í pasáÏe z období první republiky, pﬁecházející od rondokubismu a stylu
Art-Déco ke konstruktivismu a funkcionalismu. Vrcholn˘mi ukázkami funkcionalistick˘ch staveb jsou pasáÏe Broadway
(s v˘lohami v pochromovan˘ch rámech,
zrcadlov˘mi plochami a zaoblen˘mi rohov˘mi okny, 1936–1938) a U âerné rÛÏe
(1928–1932) v obchodním domû Bondy.
Do roku 1938 vyrostlo v Praze na ãtyﬁicet
pasáÏí. V éﬁe komunismu povût‰inou
chátraly, jejich oÏivování i novou v˘stavbu
umoÏnila opût aÏ devadesátá léta minulého století.
Informace poskytla spoleãnost
Compress Praha
vu uãí se svobodou slova zacházet a chápat
ji, vedla mnohé k zamy‰lení.
Hlavním úkolem PEN klubu, kter˘ sdruÏuje
vût‰inu pﬁedních spisovatelÛ, básníkÛ, kritikÛ
a pﬁekladatelÛ, je i dnes dodrÏování svobody
slova doma i ve svûtû. Programovû jsou sledovány osudy vûznûn˘ch a pronásledovan˘ch spisovatelÛ a je vyvíjen tlak na jejich
vlády. âesk˘ PEN se zab˘vá zejména situací v Bûlorusku, âínû, Vietnamu, ale i v Turecku a na Kubû. Za posledních nûkolik let do‰lo díky úsilí ãeského v˘boru pro vûznûné
spisovatele k propu‰tûní nûkolika novináﬁÛ
z tûchto zemí obvinûn˘ch napﬁ. ze ‰pionáÏe
pro západní média na doÏivotí.
Od r. 1994 udûluje ãesk˘ PEN kaÏd˘ sud˘
rok cenu Karla âapka za celoÏivotní dílo, poﬁádá mezinárodní konference, literární festivaly, autorská ãtení apod. Mnohé z toho
v souãinnosti s obãansk˘m sdruÏením Spoleãnost pﬁátel PEN klubu.
Nejvût‰ím úkolem ãeského PENu, iniciovan˘m Jiﬁím Gru‰ou, souãasn˘m ãesk˘m pﬁedsedou mezinárodního v˘boru PENu, je podpora „mal˘ch“ jazykÛ. Na podzim ve Vídni
budou diskutovány moÏnosti stálé finanãní
podpory pﬁekladÛ z „mal˘ch“ jazykÛ do „velk˘ch“, aby tak byla podpoﬁena mnohotvár-

Václavské námûstí a jeho lidé
v‰ak mûla vyﬁe‰it dostavba severozápadní
ãásti okruhu. Poãet aut, projíÏdûjících po magistrále a nov˘m tunelem, by mûl klesnout
asi o tﬁetinu. Opûtovn˘m spojením prostor
Václavského námûstí s plochou pﬁed Muzeem tak vznikne i moÏnost vytvoﬁit po celém
námûstí klidovou zónu, která bude moci b˘t
vyuÏita pro zeleÀ, klidnou promenádu a zahrádky pﬁed restauracemi, ﬁíká T. Mikeska.
Tomu dává SdruÏení pﬁátel VN pﬁednost
pﬁed zavedením tramvajového spojení z Vinohradské do ulic Vodiãkova a Jindﬁi‰ská.
Domníváme se, Ïe spojení metrem je dostaãující a ani vzdálenosti pro pû‰í pﬁesuny nejsou nikterak velké. Navíc existuje zajímavá
moÏnost nasadit na okruÏní jízdu Václavsk˘m námûstím mal˘ a nehluãn˘ elektrobus.
Studie pﬁevedení magistrály a tunelu je nyní
ve fázi rozpracování, dokonãení celé stavby
je plánováno jiÏ na r. 2010.

Foto: Jiﬁí Sládeãek
Listy Prahy 1 dûkují za rozhovor. Také my
doufáme, Ïe skonãením rekonstrukcí nûkter˘ch objektÛ na Václavském námûstí a kolektoru ve Vodiãkovû ulici se prostor celkovû
zklidní. Snahami SdruÏení pﬁátel VN i dal‰ích
subjektÛ, jejichÏ cílem je kulturnûj‰í prostﬁedí
námûstí i boj s prostitucí, se budeme i dále
vûnovat.
Martina Fialková

Since 1974

Zakázkové Krejãovství Praha
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Jaké cíle si klade SdruÏení pﬁátel Václavského námûstí a kdo jsou jeho ãlenové?
SdruÏení vzniklo jiÏ v r. 1996 na popud Dagmar Havlové, pﬁedsedkynû správní rady a. s.
Lucerna. V prvních letech na‰emu sdruÏení
i pﬁedsedala a zorganizovala napﬁ. Plánovací
víkend pro Václavské námûstí pod zá‰titou
nadace prince Charlese. JiÏ tehdy byl zformulován program sdruÏení, kterého se s úpravami drÏíme dodnes. Co pﬁedev‰ím si klademe
za cíl? Je to zv˘‰ení bezpeãnosti, celkové
zkultivování prostﬁedí a prosazování takov˘ch
stavebních úprav a zmûn, které povedou ke
zv˘‰ení dÛstojnosti Václavského námûstí a jeho plné funkãnosti jako jednoho z nejdÛleÏitûj‰ích míst v Praze. Chodíme na kolaudace
rekonstruovan˘ch i nov˘ch objektÛ, úãastníme se stavebních ﬁízení, jsme v kontaktu s památkáﬁi. Na‰imi ãleny jsou lidé profesnû
i osobnû spjatí s Václavsk˘m námûstím, tj. architekti, majitelé a nájemci budov, ale i dal‰í
obãané Prahy 1, kter˘m není lhostejn˘ osud
této tepny mûsta. K zamy‰lení je, Ïe o ãinnost
na‰eho sdruÏení pﬁátel mají zájem spí‰e zahraniãní majitelé zdej‰ích nemovitostí neÏ ti
ãe‰tí a b˘vá s nimi i lep‰í spolupráce.
A konkrétní aktivity sdruÏení dnes?
Organizujeme veﬁejné diskuze za pﬁítomnosti architektÛ, zástupcÛ útvaru rozvoje mûsta,
autorÛ studií, které mûsto zadává. Vytváﬁí se
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VELIKONOâNÍ BOHOSLUÎBY VE VYBRAN¯CH CHRÁMECH PRAHY 1
Nejv˘znamnûj‰í kﬁesÈanské svátky pﬁivádûjí do kostelÛ více vûﬁících neÏ obvykle. Pﬁiná‰íme proto alespoÀ v˘bûr z mnoha moÏností, které PraÏané budou mít. Úpln˘ pﬁehled bohosluÏeb lze najít na internetov˘ch stránkách Arcibiskupství praÏského.
KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTùCHA NA PRAÎSKÉM HRADù
V‰echny m‰e bûhem Velikonoc poãínaje Kvûtnou nedûlí 20. 3. v 9:30 (pontifikální m‰e) aÏ do
27. 3. celebruje kardinál Miroslav Vlk. Svûcení ratolesti 20. 3. probûhne v Bazilice sv. Jiﬁí v 9:00,
pak prÛvod do katedrály.
Zelen˘ ãtvrtek 24. 3. – Missa chrismatis v 9:00, M‰e na památku Veãeﬁe Pánû v 18:00.
Velk˘ pátek 25. 3. – Modlitba a ranní chvály v 8:00, Památka umuãení Pánû v 18:00
Bílá sobota 26. 3. – Modlitba a ranní chvály v 8:00
Slavnost zmrtv˘chvstání Pánû
26. 3. – Velikonoãní vigilie s kﬁtem dospûl˘ch ve 20:30
27. 3. – M‰e sv. 8:00, Pontifikální m‰e sv. 9:30, m‰e sv. 11:00, kapitulní ne‰pory 17:00
Velikonoãní pondûlí 28. 3. - m‰e sv. 8:00, 9:30, 11:00
CHRÁM MATKY BOÎÍ P¤ED T¯NEM
20. 3. – Svûcení ratolesti, prÛvod (od sv. Havla), pa‰ije podle sv. Matou‰e 9:00, 11:00, 21:00
21.- 23. 3. – 18:00 (8:00 ranní chvály, 17:45 veãerní chvály)
24. 3. M‰e svatá (18:00), po m‰i sv. adorace v Getsemanské zahradû, 21:00 KﬁíÏ. cesta na Petﬁínû
25. 3. – ranní chvály 8:00, kﬁíÏová cesta 17:15, obﬁady 18:00,
26. 3. – ranní chvály 8:00, Velikonoãní vigilie 22:30,
27. 3. – Slavnost Zmrtv˘chvstání Pánû 11:00, 21:00
28. 3. – M‰e sv. 9:30
KOSTEL PANNY MARIE VÍTùZNÉ – PRAÎSKÉ JEZULÁTKO
M‰e jsou zde kromû ãe‰tiny (â) slouÏeny i v angliãtinû (A), francouz‰tinû (F) a ital‰tinû (I).
20. 3. – 10:00 (â), 12:00 (A), 17:00 (F), 18:00 (I), 19:00 (â)
24. 3. – 18:00 (â) – po m‰i do pÛlnoci eucharistická adorace
25. 3. – KﬁíÏová cesta 9:00, Památka umuãení Pánû, adorace kﬁíÏe (â)18:00
26. 3. – Velikonoãní vigilie (ãesky s anglick˘m tlumoãením) 22:00
27. 3. a 28. 3. – 0:00 (â), 12:00 (A), 17:00 (F), 18:00 (I), 19:00 (â)
nost evropské literatury, ohroÏená globalizaãními tlaky. Akcí, která má obrovsk˘ v˘znam pro sblíÏení rÛzn˘ch kultur, je také chystan˘ Mûsíc arabské literatury.
Nejnovûj‰í aktivitou ãeského PENu je prosazení my‰lenky na kaÏdoroãní udûlování mezinárodní ceny PEN klubu osobnostem ãi organizacím, které se nejvíce zasluhují
o pomoc lidem v nesvobodû, nouzi a krajních situacích. Cena by mûla mít v˘znam
srovnateln˘ s Nobelovou cenou míru, jeÏ se
stává stále zpolitizovanûj‰í. Je moÏné, Ïe této události se doãkáme, zdaﬁí-li se v‰e organizaãnû a legislativnû projednat, jiÏ letos na
podzim.
Jak ﬁekl Jiﬁí Stránsk˘, ãesk˘ PEN jako nevládní a nezisková organizace nedisponuje
bohuÏel Ïádn˘mi fondy na podporu autorÛ,
jeho ãinnost je do znaãné míry závislá na
sponzorech, jimÏ byl vysloven dík (spoleãnosti ICZ, P. B. Prométheus a novû Economia), a na tom, kdy se podaﬁí klubu najít
nové vhodné prostory. Z dosavadního pÛsobi‰tû v ulici 28. ﬁíjna má totiÏ v˘povûì.
K 80. v˘roãí ãeského PEN klubu byla v prostorách galerie Louvre uspoﬁádána i zajímavá expozice s mnoÏstvím dobov˘ch dokumentÛ a fotografií.
Martina Fialková
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LISTY PRAHY 1

2 informace / zdraví
V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS

Kam v bﬁeznu na procházku?
Kontakt pro dal‰í informace: PraÏská informaãní sluÏba, tel.: 221 714 152, 221 714 151
(pro skupiny) a 221 714 173 (zájezdy).
2. stﬁ. Îebráci, chudáci, prostitutky, kati
jako lidé na okraji spoleãnosti. Pﬁedná‰ka
se koná od 17.00 v sále ÚVL PIS, Arbesovo
nám. 4, Praha 5. Vstup 50 Kã (PhDr. D. Dvoﬁáãková).
3. ãt. Hrdliãkovo muzeum ãlovûka – na
Pﬁírodovûdecké fakultû UK. Zaãátek v 16.00
pﬁed objektem (Viniãná 7, Praha 2). Max. 25
osob. Vstup 50 Kã + vstupné do muzea cca
20 Kã (odborn˘ prÛvodce muzea).
5. so. Hanspaulka, Hadovka a dal‰í zajímavosti Dejvic. Zaãátek ve 14.00 na stanici
aut. ã. 131 „U Matûje“ (jede od metra
A „Hradãanská“). Vstup 50 Kã (H. âenková).
Národní památník na Vítkovû. Celková
prohlídka. Poﬁádáno ve spolupráci s Národním muzeem. Zaãátek ve 14.00 pod sochou
J. ÎiÏky. Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
6. ne. Strahovská obrazárna – jedna z nejv˘znamnûj‰ích klá‰terních sbírek ve stﬁední
Evropû. Zaãátek ve 14.00 pﬁed vstupem do
obrazárny (Strahovské nádvoﬁí 1, Praha 1).
Max. 40 osob. Vstup 50 Kã + díky laskavosti
ﬁádu premonstrátÛ jednotné sníÏené vstupné
20 Kã (E. Sokolová).
Kostel sv. Vojtûcha v Libni – celková prohlídka. Zaãátek ve 14.00 pﬁed objektem
(tram. ã. 10, 24 „Stejskalova“). Vstup 50 Kã
(Ing. V. Pelzbauerová).
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kasemat (stejnû i 13., 20. a 27. 3.). Zaãátek ve
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14.00 pﬁed kostelem sv. Petra a Pavla.
Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
7. po. Pﬁedjarní Kampou. Spojeno s náv‰tûvou nedávno otevﬁené Galerie historick˘ch
ﬁemesel, která reprezentuje jeden z velice zajímav˘ch souãasn˘ch projektÛ. Zaãátek
v 16.00 u Malostransk˘ch mosteck˘ch vûÏí.
Vstup 50 Kã (PhDr. E. Havlovcová).
8. út. Chuchelsk˘m lesoparkem. Zaãátek
na stanici aut. ã. 246 „K Holyni“ (aut. jede od
metra B „Smíchovské nádraÏí“ ve 13.24).
Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
9. stﬁ. KﬁíÏ – vznik symbolu, popravãí nástroj, pouÏití v heraldice a ikonografii. Pﬁedná‰ka se koná od 17.00 v sále ÚVL PIS,
Arbesovo nám. 4, Praha 5. Vstup 50 Kã
(D. Budinská).
10. ãt. Malostransk˘mi uliãkami. Zaãátek
v 16.00 na stanici tram. ã. 9, 12, 22 „Újezd“.
Vstup 50 Kã (ing. B. Kocourek).
12. so. Národní divadlo. Celková prohlídka
(stejnû i 13. a 19. 3.). Zaãátek kaÏdou pÛlhodinu od 8.30 do 11.00 pﬁed vchodem.
Objednané skupiny mají pﬁednost (objednáváme skupiny nad 15 osob). Max. 50 osob.
Vstup 50 Kã (prÛvodci PIS).
Z Ry‰ánky k lesnímu divadlu v Krãi. Zaãátek ve 14.00 na zastávce aut. ã. 124, 205
„U statku“ (aut. jedou od stanice metra C „Budûjovická“). Vstup 50 Kã (Ing. B. Kocourek).
Bﬁevnovsk˘ klá‰ter. Celková prohlídka. Za-
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PouÏití inhalací u infekãních onemocnûní
d˘chacích cest – dokonãení
V tomto ãísle navazujeme na minul˘ pﬁíspûvek, jehoÏ tématem byla léãba inhalací.
MoÏnosti této léãby doplÀuje v‰ak je‰tû inhalaãní terapie minerálními vodami, která
je v˘znamn˘m ãlánkem zejména lázeÀské
léãby nemocí d˘chacího ústrojí. Pﬁi inhalaci
minerálních vod se uplatÀuje pﬁedev‰ím jejich komplexní úãinek. Jsou k ní vhodné minerální vody alkalické. V na‰í republice je
v tomto smyslu nejznámûj‰í luhaãovická Vincentka. Vzhledem k její bûÏné dostupnosti
v lékárnách je moÏné vyuÏívat jejího pﬁíznivého sloÏení i k inhalacím doma.
Alkalická minerální voda rovnûÏ sniÏuje vazkost hlenÛ. Ionty jodidové a bromidové zlep‰ují vyka‰lávání, kalciové ionty pÛsobí protizánûtlivû, uvolÀují kﬁeãe a mají stimulaãní
vliv na ãinnost ﬁasinkového epitelu v d˘chacích cestách. Vody pouÏívané k inhalacím
obsahují voln˘ oxid uhliãit˘, kter˘ se pﬁi inhalaci vstﬁebává. ZpÛsobuje roztaÏení kapilár,
ãímÏ je zaji‰tûn zv˘‰en˘ prÛtok krve nemocnou sliznicí a odplavování toxick˘ch látek zánûtu. Urychluje resorpci minerálních vod
a stimuluje d˘chací centrum. Inhalujeme vût‰inou jen ãistou Vincentku, popﬁ. s pﬁídavkem nûkolika kapek silice.
Minerální vody se vyuÏívají i dal‰ími zpÛsoby. Pro opakované nemoci d˘chacích cest je
potﬁebná jejich místní aplikace pﬁímo na postiÏené sliznice d˘chacího traktu. Dûje se tak

pomocí v˘plachÛ nosu minerálkou (Vincentka nosní spray) nebo kloktáním vlaÏné Vincentky.
Podobné vlastnosti jako alkalické minerálky
mají i smûsi solí, které dostaneme v lékárnû,
nejãastûji rozváÏené v kelímku s oznaãením
„ãtyﬁsloÏkové kloktadlo“. Tato smûs je skuteãnû urãena pﬁedev‰ím k pﬁípravû roztoku
ke kloktání, ale s úspûchem je vyuÏívána
k inhalacím zvlá‰tû po pﬁidání mentolu nebo
mátové silice. Jednu ze sloÏek uvedené
smûsi tvoﬁí chlorid sodn˘ (kuchyÀská sÛl),
kter˘ je moÏné vyuÏít i samostatnû jako zatím poﬁád nejlevnûj‰í inhalaãní prostﬁedek.
K inhalacím jsou urãeny i nûkteré léãivé pﬁípravky s úãinkem na uvolnûní hlenÛ z d˘chacích cest, napﬁ. ambroxol a bromhexin tzv. expektorancia. Podle doporuãení v˘robce mají
b˘t aplikovány inhalaãními pﬁístroji. Expektorancia k tomu urãená se pﬁed inhalací ﬁedí
fyziologick˘m roztokem a mají mít teplotu lidského tûla, aby nedo‰lo k podráÏdûní. Pacienti s prÛdu‰kov˘m astmatem by mûli pﬁed
inhalací uÏít své obvyklé bronchodilataãní léky.
Na závûr je tﬁeba zdÛraznit, Ïe úãinnost inhalace závisí nejen na vlastnostech vdechovaného roztoku a zpÛsobu podávání, ale téÏ na
technice vdechování, zmûnách prÛchodnosti
d˘chacích cest a na délce inhalace.
ms
Autor pﬁíspûvku
je ãlen PraÏského sdruÏení lékárníkÛ

ãátek v 15.00 pﬁed objektem (Markétská 1,
Praha 6). Vstup 50 Kã + vstupné do objektu
50/30 Kã (PhDr. Jiﬁina Chrastilová).
13. ne. Svat˘ Václav a PraÏsk˘ hrad. Povídání o prvním ãeském patronovi a jeho podobách na PraÏském hradû. Zaãátek ve 14.00
u sochy T. G. Masaryka na Hradãanském
nám. Vstup 50 Kã (H. âenková).
15. út. KarlÛv most a jeho bezprostﬁední
okolí. Zaãátek v 16.00 pﬁed sochou Karla IV.
na KﬁíÏovnickém nám. Vstup 50 Kã (J. Bondyová).
17. ãt. Hádanky na‰í minulosti. Pﬁedná‰ka
se koná od 17.00 v sále ÚVL PIS, Arbesovo
nám. 4, Praha 5. Vstup 50 Kã (PhDr. J.
Chrastilová).
19. so. Chrám sv. Mikulá‰e na Malé Stranû. Celková prohlídka. Zaãátek ve 14.00
pﬁed objektem. Vstup 50 Kã + vstupné do
objektu 25 Kã (E. Pike‰ová).
PraÏské univerzitní budovy a koleje. Zaãátek ve 14.00 pﬁed Stavovsk˘m divadlem.
Vstup 50 Kã (Mgr. M. Hanzalová-Náprstková).
20. ne. Za historií Modﬁan. Zaãátek ve
14.00 na stanici tram. ã. 3, 17, 21 „Modﬁanská ‰kola“. Vstup 50 Kã (Ing. B. Kocourek).
Od Nov˘ch zámeck˘ch schodÛ ke Star˘m. Zaãátek v 15.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradãanském nám. Vstup 50 Kã
(E. Sokolová).
21. po. Skandály okolo panovníkÛ – nerovná manÏelství, levoboãci, soupeﬁení uvnitﬁ rodÛ aj. Pﬁedná‰ka se koná od 17.00
v sále ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5.
Vstup 50 Kã (PhDr. E. Havlovcová).
22. út. âimick˘m hájem do Troje. Zaãátek
v 15.00 na koneãné stanici tram. ã. 10, 14
„Vozovna Kobylisy“ (jedou od metra C „Kobylisy“). Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
23. stﬁ. „VÏdy s úsmûvem“ – spoleãná prohlídka v˘stavy o Ïivotû a díle Jiﬁího Voskovce

Kontejnery na Praze 1

– svoz objemného odpadu
v úter˘ 8. a 22. bﬁezna (pﬁistavení
v úter˘ ráno, odvoz ve stﬁedu ráno) na
tûchto místech:
1. u stanice metra Národní kﬁiÏovatka ulic
Charvátova a Vladislavova
2. Ha‰talská ulice 2
3. Malostranské námûstí 11 (horní)
VÍKENDOV¯ SVOZ Z 19 MÍST NA ÚZEMÍ PRAHY 1 BUDE 7. – 10. DUBNA.
Stanovi‰tû kontejnerÛ:
MALÁ STRANA A HRADâANY:
Besední (ã. 2) – roh parãíku
Hellichova kﬁiÏ. s Nebovidskou
U LuÏického semináﬁe (ã. 7)
Vald‰tejnské nám. (ã. 4) na parkovi‰ti
Malostranské nám. horní (ã. 11)
Klárov – U Ïelezné lávky
Pohoﬁelec (ã. 26)
NOVÉ MùSTO A STARÉ MùSTO:
Vojtû‰ská a Na struze na ostrohu
u stanice metra Národní kﬁiÏovatka ulic
Charvátova a Vladislavova
roh Vodiãkovy a Navrátilovy
za kostelem sv. Jindﬁicha
·tûpánská pﬁed ã. 25 u kﬁiÏ. s ¤eznickou
roh Havelské a Rytíﬁské
Betlémské nám. kﬁiÏ. s Náprstkovou
·iroká (ã. 10)
Ha‰talská pﬁed ã. 2
roh Masné a Malé ·tupartské
Dlouhá (ã. 48)
Petrské nám. u Lodecké Zdroj: OÚ Mâ Praha 1

Sportcentrum YMCA
– pﬁíjemná oáza pro sport i relaxaci
Bﬁezen – za kamna vlezem. Tam se sice ohﬁejeme, ale jinak nic pro sebe neudûláme.
Vût‰ina z nás jiÏ chápe, na rozdíl od dob minul˘ch, Ïe jedinec v tvrdé konkurenci obstojí, bude-li alespoÀ pﬁimûﬁenû zdrav˘ a v kondici. A tomu ani v chladném pﬁedjaﬁí
povalování doma mnoho nepomÛÏe. Celoroãnû se snaÏíme jezdit na kole, bûhat po
parcích, provozovat turistiku… Ale co teì? Venku poãasí nic moc, a kdo zrovna nemÛÏe vyrazit na hory, musí zejména v centru Prahy, kde ani jinak mnoho pﬁíleÏitostí
pro sport není, vyhledat nûkteré z poﬁád je‰tû mála sportovních center.
Asi nejvût‰í mÛÏete najít v paláci YMCA
Na Poﬁíãí. Rozlehlá prvorepubliková budova paláce stojí vÛbec za pov‰imnutí, i kvÛli
historii, k níÏ se urãitû v Listech Prahy 1
vrátíme. Prozkoumáme ale i moÏnosti,
které zde nabízejí rÛzní její nájemci odspoda aÏ po nejvy‰‰í patro.
Sportcentrum YMCA, které zde zahájilo
svoji ãinnost po dÛkladné rekonstrukci v letech 1999–2000, tûÏí z v˘hody své ideální
polohy u stanice metra, v blízkosti mnoha
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ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
nabízí VŠ s praxí.
Osobní přístup, nízké ceny.
Telefon 608 066 088

ÎALUZIE, ROLETY
SÍTù PROTI HMYZU

!! vykupujeme staré Ïaluzie na protiúãet !!

velk˘ch firem a bank. Za ‰irokou nabídkou
se sem nauãilo chodit hodnû zamûstnancÛ
z okolí, ale i turisté. Pﬁesto, hlavnû díky provozní dobû doslova od rána (brzkého) do veãera a díky pruÏnému systému odbavování
náv‰tûvníkÛ, zde nikdo dlouho neãeká. Na
své si mohou pﬁijít milovníci plavání, saunování, zacviãit si mÛÏete aerobic, spinning,
v bazénu také aqua aerobic, dále si mÛÏete
dopﬁát masáÏe, horizontální i vertikální solárium a odnedávna také pﬁíjemnou zdravotní
koupel ve víﬁivce. Levnû si zde mohou zaplavat poji‰tûnci OZP i poji‰tûnci VZP. Voda
v 25metrovém bazénu je tu pr˘ jedna z nejãist‰ích v Praze, a to i díky novému systému
dávkování a filtraci aktivním uhlím.
Velmi oblíbenou místností je i skvûle vybavená posilovna, kde vám nabídnou jak osobní
trénink a sestavení tréninkového plánu, tak
i rehabilitaãní cviãení pod odborn˘m dohledem. V‰echny sluÏby zde poskytují od pondûlí do nedûle, vlastnû nepﬁetrÏitû. Pouze na
masáÏe, spinning a do víﬁivky se musíte pﬁedem objednat. Rozvrhy jednotliv˘ch lekcí aerobiku ãi spinningu i provozní hodiny sauny
a bazénu vyhrazené veﬁejnosti mají v recepci na letáãcích. Zde se mÛÏete informovat
i o v˘hodném zpÛsobu úhrady za jakékoli
nabízené sluÏby – tím je zakoupení tzv. kontokarty. Za minimální úhradu 700 Kã si pak
mÛÏete uÏívat z nabídky celého sportcentra,
dokud vklad nevyãerpáte, doplnûní vkladu
pak je uÏ od 300 Kã.

bﬁezen 2005

Kresba Inka Delevová
a Jana Wericha na Staromûstské radnici. Zaãátek v 15.00 pﬁed vstupem do radnice. Max.
pro 40 osob. Vstup 50 Kã + vstupné na v˘stavu 80/40 Kã (autor v˘stavy J. Farník).
24. ãt. Pamûtní desky a pomníky v praÏsk˘ch ulicích – kolem Karlova námûstí. Zaãátek v 16.00 u Novomûstské radnice. Vstup
50 Kã (PhDr. J. Chrastilová).
26. so. Proti proudu Rokytky. Zaãátek ve
14.00 na stanici metra B „Palmovka“. Vstup
50 Kã (Ing. B. Kocourek).
27. ne. Jaro kolem Kunratického potoka.
Zaãátek ve 14.00 na stanici aut. ã. 114 „Pﬁed‰kolní“ (jede od metra C „Kaãerov“ ve 13.10
a 13.30). Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
28. po. Vrtbovská zahrada na Velikonoce.
Mimoﬁádné otevﬁení jedné z nejkrásnûj‰ích
barokních zahrad. Zaãátek ve 14.00 pﬁed hl.
vchodem do Vrtbovského paláce (nároÏí Karmelitské a TrÏi‰tû). Vstup 50 Kã + vstupné do
zahrady 40/25 Kã (PhDr. Jiﬁina Chrastilová).
29. út. Okna katedrály sv. Víta. Zaãátek
v 15.00 pﬁed hlavním západním vstupem do
katedrály. Vstup 50 Kã (PhDr. E. Havlovcová).

Pﬁedstavujeme
Národní dobrovolnické centrum Hestia
V minulé rubrice Slovo mají ãtenáﬁi jsme citovali ohlas Jiﬁího To‰nera, pﬁedsedy obãanského sdruÏení Hestia, kter˘ reagoval na úvodník o nezi‰tné pomoci a solidárnosti
s potﬁebn˘mi ãi o práci obûtav˘ch dobrovolníkÛ v mnoha neziskov˘ch organizacích.
Jednou z nich je právû i Národní dobrovolnické centrum Hestia, které sídlí v Paláci Ymca Na Poﬁíãí. Dnes bychom chtûli informovat o jeho ãinnosti podrobnûji, protoÏe to, co
v Hestii dûlají, mÛÏe ovlivnit Ïivot ãi práci mnoha z nás nebo na‰ich blízk˘ch.
Z pÛvodní nadace pro rodinu pﬁi manÏelské
poradnû, která byla pojmenována po antické
bohyni rodinného krbu a dobr˘ch lidsk˘ch
vztahÛ, vzniklo r. 1996 obãanské sdruÏení
stejného jména. Dnes je Hestia i zamûstnavatelem pro 8 lidí, kteﬁí se intenzivnû vûnují
dobrovolnictví, tedy organizaci dobrovolné
pomoci bez nároku na mzdu. V hlavním mûstû projde evidencí v Hestii a nejrÛznûj‰ím
zpÛsobem se uplatní 400 aÏ 500 lidí roãnû.

ZároveÀ praÏská Hestia pÛsobí i jako metodické centrum pro celou âeskou republiku
a pomohla jiÏ pﬁi zaloÏení dal‰ích asi dvaceti
regionálních dobrovolnick˘ch center. Má statut koordinujícího Národního dobrovolnického centra, jehoÏ vznik byl vyvolán americk˘mi Open Society Fund, které potﬁebovaly mít
v jednotliv˘ch spolupracujících zemích jednoho odpovûdného partnera. Hestia tedy komunikuje s ﬁadou mezinárodních dobrovolnick˘ch organizací, pﬁipravuje metodiku
jednotliv˘ch programÛ, poﬁádá kurzy pro koordinátory dobrovolníkÛ a vûnuje se osvûtû
v této oblasti. To je stále je‰tû nutná ãinnost.
Zatímco napﬁ. v USA nebo západní Evropû
jsou dobrovolnické aktivity bûÏné a mají respekt spoleãnosti, v na‰ich konãinách zatím
zcela nepﬁekonaly nedÛvûru obãanÛ. Svûtlej‰í v˘jimkou je ale Praha, která si jiÏ na
dobrovolnickou ãinnost zvyká.

Komu a ãemu tedy Hestia
konkrétnû pomáhá?

VyuÏívají tu tzv. minutov˘ systém, takÏe
napﬁ. za bazén platíte skuteãnû pouze
ãas, kter˘ si „odplavete“ , totéÏ platí pro
posilovnu. 15 minut na pﬁevleãení máte ke
v‰em sluÏbám zdarma. Zapomenete-li
ruãník, nevadí, lze si jej za poplatek pÛjãit.
Ani vlastní fén si nosit nemusíte a cenné
vûci ãi peníze vám uloÏí do bezpeãnostní
schránky zdarma. Provozovatel také dobﬁe ví, Ïe základem spokojenosti zákazníkÛ
v podobn˘ch zaﬁízeních je maximální ãistota a pﬁíjemn˘ personál.
TakÏe co zb˘vá dodat? Pracujete-li ve firmû, kde osvícení ‰éfové pochopili, Ïe se
vyplatí investovat do zdraví sv˘ch zamûstnancÛ, a poskytují tzv. relaxpasy (lze zajistit napﬁ. u stejn˘ch firem, které zaji‰Èují
stravenky), víte uÏ, kde tyto v˘hody zuÏitkujete.
A nemáte-li takové ‰éfy? Nezb˘vá, neÏ je
zaãít pﬁesvûdãovat, Ïe zdrav˘ a spokojen˘
zamûstnanec vyjde levnûji neÏ nemocn˘.
I ten, komu nikdo sportovní poukázky nedá, se v‰ak mÛÏe pﬁijít pﬁesvûdãit, Ïe za
pﬁijatelné ceny ve Sportcentru Ymca mÛÏe
pro své zdraví i kondici hodnû udûlat.
Maf

30. stﬁ. Betlémská kaple – vãetnû podzemí. Zaãátek v 16.00 pﬁed objektem na Betlémském nám. Vstup 50 Kã + vstupné do objektu 40/20 Kã (Jana BuÀatová).
31. ãt. Park Cibulka na jaﬁe. Zaãátek
v 16.00 na stanici tram. ã. 9, 10 „Po‰tovka“.
Vstup 50 Kã (PhDr. Eva Havlovcová).
Vlastivûdné v˘lety v dubnu 2005 (prodej
v informaãním stﬁedisku Na Pﬁíkopû 20 a na
Staromûstské radnici.)
2. so. Meziváleãné Brno s náv‰tûvou vily
Tugendgat. Cena 545 Kã (Ing. J. Stûniãka).
3. ne. Za umûním mistra Broggia. Litomûﬁice, Dolní Nezly, Srdov, Star˘ T˘n, Ú‰tûk. Cena 372 Kã (M. Gá‰ková).
9. so. Královské mûsto âeské Budûjovice.
Hluboká nad Vltavou, âeské Budûjovice,
Kamenn˘ Újezd, KﬁemÏe. Cena 520 Kã
(JUDr. S. A. Marchal).
10. ne. Za relikviáﬁem sv. Maura do Beãova. Beãov nad Teplou, Loket. Cena 440 Kã
(Ing. V. Grabmüllerová).
16. so. Památky pod Kru‰n˘mi horami.
KadaÀ, Hasi‰tejn, âerven˘ Hrádek. Cena
429 Kã (Ing. B. Kocourek).
17. ne. „Kdyby byl Bavorov, co jsou VodÀany…“ Blatná, Strakonice, Bavorov, VodÀany. Cena 436 Kã (B. ·vejnohová).
23. so. Sopeãná ãinnost v âechách. Mariánské Láznû, Komorní HÛrka, Franti‰kovy
Láznû, SOOS. Cena 506 Kã (P. Le‰ovská).
24. ne. Za BudyÀsk˘m drakem. Zlonice,
Budenice, Budynû, Libochovice, Házmburk.
Cena 375 Kã (PhDr. E. Havlovcová).
30. so. Ve stopách praotce âecha. ¤íp,
Roudnice nad Labem, Doksany, Nelahozeves. Cena 345 Kã (PhDr. J. ·kochová).
PIS nabízí i nûkolik typÛ kurzÛ: Kurzy pro
prÛvodce Prahou, Kurzy cestovního ruchu
a kurzy s propojením studijních plánÛ obou
kurzÛ.
Studijní oddûlení PIS pÛsobí na nové adrese: Arbesovo námûstí 4, Praha 5 – Smíchov, 1. patro, tel.: 221 714 158, 221
714 181, e-mail: studijni@pis.cz

ProgramÛ je ﬁada, od tûch zamûﬁen˘ch na
dûti (ze sociálnû slab˘ch vrstev ãi dûti dlouhodobû nemocné, pob˘vající v nemocnicích)
pﬁes mládeÏ (nezamûstnané absolventy),
maminky po mateﬁské dovolené (které rovnûÏ nemohou najít vhodné zamûstnání) aÏ
po lidi staré a osamûlé. AÈ jiÏ Ïijí ve vlastních
domácnostech ãi v léãebnách pro dlouhodobû nemocné, v domovech dÛchodcÛ i hospicích. V‰ichni tito vyjmenovaní, ale i dal‰í
skupiny obyvatelstva, se nûkdy ocitají v situacích, s nimiÏ si nevûdí rady a které jsou pro
nû zdánlivû neﬁe‰itelné a bezv˘chodné.
Hestia v rámci sv˘ch programÛ nabízí dobrovolníky, kteﬁí docházejí podle sv˘ch moÏností do nemocnic ãi ústavÛ a snaÏí se pomoci –
aÈ uÏ praktickou radou nebo jen prostou pﬁítomností.
Mnoh˘m z nás se mÛÏe zdát jednoduché
(a moÏná i trochu zbyteãné) vzít dítû z rodiny
na okraji spoleãnosti tﬁeba do Národního

muzea. Nebo na mal˘ v˘let do pﬁírody za
Prahu. A pﬁitom si s ním povídat jen tak –
o Ïivotû. O tom, co vidí kolem sebe, co by si
pﬁálo, co by asi nemûlo radûji dûlat… JenÏe
pro takové dítû mÛÏe b˘t dobrovolník – kamarád z jiné sociální skupiny iniciátorem touhy po vzdûlání, po lep‰ím zaﬁazení, nûk˘m,
kdo má úplnû jin˘ respekt neÏ rodiãe nebo
uãitel. Tento program pod názvem 5P – pﬁátelství, pomoc, péãe, podpora, prevence bûÏí
kromû Prahy jiÏ v patnácti ãesk˘ch mûstech.
(Jde o ãeskou adaptaci amerického programu Big Brothers – Big Sisters, kter˘ se
v USA osvûdãuje jiÏ 100 let!)
Dal‰ím pﬁíkladem mÛÏe b˘t dobrovolnická
pomoc star˘m lidem, kteﬁí museli odejít ze
sv˘ch bytÛ bûhem povodní v r. 2002. Neskonãila s povodnûmi v evakuaãních centrech, ale pokraãovala aÏ po opûtovn˘ pﬁíchod
do opu‰tûného bytu. Ne‰lo tolik o fyzickou
pomoc, ale o to, b˘t se zoufal˘m ãlovûkem ve
chvíli, kdy zji‰Èuje rozsah ‰kod, pomoci mu
najít pojistku, poradit, co je tﬁeba dûlat dál,
dát mu nadûji na vyﬁe‰ení situace…
âinnost dobrovolníkÛ je stále více oceÀována
i v nemocnicích, léãebnách a jin˘ch zdravotnick˘ch ãi sociálních zaﬁízeních, kde hrozí
beznadûj stereotypu, stísÀující prostﬁedí, osamocení a neãinnost. To v‰e mohou dobrovolníci pomoci rozpt˘lit sv˘mi aktivitami, aÈ jiÏ je
to tﬁeba hra na nûjak˘ hudební nástroj, ãtení,
divadlo ãi jen pouhé povídání s nemocn˘mi.
Pilotní programy probíhají v Praze díky osvícenému vedení zejména v nemocnici v Motole, zaãínají ve V‰eobecné fakultní nemocnici a v Ústﬁední vojenské nemocnici.
Programem, na kter˘ se v Hestii nyní právû
pﬁipravují, je pomoc rÛzn˘m skupinám nezamûstnan˘ch. Zejména jde o mladé – o absolventy ãi maminky po mateﬁské, nebo naopak o lidi kolem padesátky a star‰í. Pro
v‰echny tyto skupiny je velmi dÛleÏité získat
sebevûdomí, pocit vlastní prospû‰nosti a dÛleÏitosti své práce, i kdyÏ neplacené, kterou
jim Hestia pomÛÏe najít v nejrÛznûj‰ích firmách zapojen˘ch v tomto programu a pomÛÏe je i za‰kolit. Firmu zamûstnání takového
dobrovolníka k niãemu nezavazuje a nic nestojí. Praxe je ale pro dotyãného ‰ancí získat
lep‰í orientaci na pracovním trhu a nûkdy
i moÏností u dané firmy skuteãnû získat placené místo.
Je pravdûpodobné, Ïe na stránkách ListÛ
Prahy 1 se k ãinnosti sdruÏení Hestia je‰tû
vrátíme v souvislosti s dal‰ími konkrétními
programy, protoÏe jsme zdaleka nevyãerpali
v‰echna témata. Ti, kdo by se chtûli dozvûdût více nebo se pﬁímo zúãastnit dobrovolnické pomoci, mohou si najít dal‰í informace
na stránkách www.hest.cz nebo napsat email na hestia@hest.cz Martina Fialková

SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ se pﬁestûhovalo
Obãanské sdruÏení, které donedávna sídlilo v Rytíﬁské ulici, nedávno zahájilo ãinnost v nov˘ch, vût‰ích prostorách. Nyní je najdete na adrese Ve Smeãkách 7. V‰em, kdo potﬁebují
poradit s reklamacemi ãi mají nûjakou stíÏnost ãi dotaz na správnost postupÛ obchodníkÛ,
zde poradí v osobní poradnû. Ta je i na nové adrese otevﬁena dvakrát t˘dnû, v pondûlí od
14 do 18 hodin a ve stﬁedu od 9 do 13 hodin. KaÏd˘ pracovní den mezi 8. a 17. hodinou je
v provozu stále i poradenská linka SOS po telefonu na ãísle 900 08 08 08 za dotovanou
cenu 8 Kã/min. O ãinnosti sdruÏení se dozvíte více v nûkterém z dal‰ích ãísel ListÛ Prahy 1.
Mgr. Ivana Picková
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Aãkoli ãeská kultura s nûmeckou se ovlivÀují po staletí,
instituce, která by na dÛstojné úrovni tuto v˘mûnu v celé
‰íﬁi podporovala, mohla vzniknout vlastnû aÏ se znovunabytím svobody v âR. I kdyÏ leto‰ní patnáctileté pÛsobení ãeského Goethe-Institutu v Praze není nijak zámûrnû oslavováno, stojí za to se jeho ãinnosti v Praze, ale
vlastnû i v rámci celé republiky více vûnovat.
Goethe-Institut Praha je souãástí nejvût‰í organizace nûmecké zahraniãnû kulturní politiky vzniklé z povûﬁení vlády Spolkové republiky Nûmecko. 144 poboãek institutu najdeme v 78
zemích. Ústﬁedí Goethe-Institutu sídlí v Mnichovû. MoÏná
málokdo ví, Ïe praÏsk˘ institut zároveÀ pÛsobí i jako regionální pro oblast stﬁední a v˘chodní Evropy a Ïe koordinuje ãinnost podobn˘ch institutÛ v Estonsku, Loty‰sku, Litvû, Polsku,
Slovensku a Maìarsku.
Pro svoji osvûtovou a vzdûlávací ãinnost má praÏsk˘ Goethe-Institut dÛstojné zázemí. Sídlí v blízkosti Národního divadla, na Masarykovû nábﬁeÏí v domû s ãíslem 32, coÏ je jeden
ze skvostÛ praÏského neobarokního stylu a secese. Postaven byl pro poji‰Èovací ústav v r. 1905, tedy pﬁesnû pﬁed 100
lety podle návrhu architekta Stibrala. DÛm má monumentální
portál pﬁipomínající bránu, nad ní polokruhov˘ balkon s nádhern˘m v˘hledem na Hradãany, dveﬁe a okna zdobí masivní
rostlinn˘ dekor. Budovu korunují plastiky Ladislava ·alouna,
shlíÏející od stﬁechy. Mezi nimi najdeme pozlacenou keramickou kouli pﬁipomínající slunce a nad ní m˘tického kamenného
orla. Také interiéry budovy, v níÏ pozdûji sídlilo velvyslanectví
NDR, jsou velmi krásné.
Kdo a proã by se mûl do Goethe-Institutu vydat?
Pﬁedev‰ím zájemci o kvalitní jazykovou v˘uku jak z ﬁad veﬁejnosti, tak i pedagogové, pro nûÏ zde mají pﬁipraveny speciální semináﬁe, dále pak zájemci o nûmecky psanou literaturu –
odbornou i beletrii, které zase uspokojí zdej‰í velká knihovna,
a pﬁedev‰ím v‰ichni ti, kdo se chtûjí orientovat v kultuﬁe nûmecky mluvících zemí v‰eobecnû. Z pﬁíjemného rozhovoru
s ﬁeditelem institutu Stephanem Nobbem, kter˘ si pﬁizval i kolegy z jazykového oddûlení, z knihovny a kulturního oddûlení,
vyplynulo mnoho informací o jejich ãinnosti.
V institutu v‰ak nepracují pouze odborníci, roãnû zde na nûkolikamûsíãní praxi pÛsobí kolem deseti mlad˘ch lidí, vût‰inou
studentÛ germanistiky ãi humanitního zamûﬁení, aÈ jiÏ ãeského ãi ãesko-nûmeckého pÛvodu, kteﬁí zde získávají zku‰enosti. O praxi je velk˘ zájem, bohuÏel v institutu ani zdaleka nestaãí pokr˘t zájem v‰ech. BliÏ‰í informace najdou uchazeãi na
internetov˘ch stránkách www.goethe.de/ms/pra/praktika.htm
Co ﬁíci o jazykov˘ch kurzech Goethe-Institutu?
Îe jejich absolvování zde lze zakonãit mezinárodnû uznávan˘mi zkou‰kami. Îe zkou‰ky Goethe-Institutu jsou pﬁedpokladem pro studium v SRN. A Ïe – bohuÏel nebo bohudík? – vzhledem k nepﬁíli‰ uspokojivé v˘uce nûmãiny na
ãesk˘ch základních i stﬁedních ‰kolách se o nû zájem stále
zvy‰uje. A to tím víc, ãím více dávají rodiãe nebo i vedení
‰kol – a to vãetnû nejrÛznûj‰ích jazykov˘ch – dÛraz na v˘uku angliãtiny. Projevuje se tak skuteãnost, Ïe aãkoli v posledních letech zájem o nûmãinu zdánlivû stagnoval, na
druhé stranû omezenûj‰í nabídka její v˘uky vyvolala tlak
a potﬁebu náhrady jinde. VÏdyÈ SRN zÛstává stále nejvût‰ím sousedem a obchodním partnerem na‰í republiky, a to
se zﬁejmû nezmûní.
Jazykové oddûlení praÏského institutu dále spolupracuje na
koncepci sjednocení maturit z nûmãiny pro stﬁední ‰koly v celé oblasti Evropy, v níÏ koordinuje práci dal‰ích institutÛ.
Vyvrcholením snah o kvalitní v˘uku nûmeckého jazyka je
i spolupoﬁádání jazykové olympiády na základních a stﬁedních ‰kolách v âR, pro niÏ byl získán jako pﬁíklad známé

jem o jednotlivá pﬁedstavení pﬁedãí kapacitu divadel, na jejichÏ scénû se festival odehrává (divadlo Archa, divadlo Komedie, Divadlo na Vinohradech, Státní opera aj.).
Stranou nestojí ani hudba – a to jak soudobá, tak i ta populární, zejména elektronická. DÛkazem je festival souãasné
hudby v Brnû EXPOZIVE NOVñ HUDBY, kam GI doveze
v termínu 18. – 22. 5. znám˘ nûmeck˘ Ensemble Recherche.
A to úplnû nejaktuálnûj‰í, co se chystá na duben v praÏském
klubu Roxy? Pﬁehlídka DJ pod názvem EUforia: na své si pﬁijdou zastánci jak techna, tak elektroniky aÏ po Hip Hop. Kromû Goethe-Institutu se podílejí i Francouzsk˘ institut, British
Council, Rakouské kulturní stﬁedisko a ‰v˘carské velvyslanectví spolu s Pro Helvetia.

Zájem o sluÏby knihovny
vyvolal prodlouÏení otvírací doby
Tﬁetím subjektem v rámci institutu je knihovna. Její v˘borné
technické zázemí umoÏÀuje operativní vyuÏívání fondu 13 500
knih a dal‰ích médií. Roãnû zde zaevidují kolem 20 000 v˘pÛjãek literatury odborné i beletrie. PÛjãuje se tu nyní aÏ do 19 hodin. Na nejzajímavûj‰í pﬁírÛstky a novinky nûmecky pí‰ících autorÛ upozorÀuje mûsíãník s názvem „Knihy, o kter˘ch se
hovoﬁí“, samozﬁejmû v nûmãinû. Je distribuován do v‰ech osmi
institutÛ stﬁední a v˘chodní Evropy, jejichÏ ãinnost zde koordinují. PraÏská knihovna se podílí i na spoleãn˘ch literárních a odborn˘ch projektech. Nyní napﬁíklad dochází k aplikaci úspû‰ného projektu z maìarské Pécze, kde vznikla nûmecká knihovna
pro romské studenty, do na‰ich podmínek. Zájem o podobnou
knihovnu projevilo totiÏ mûsto Ostrava.
Pﬁed knihovnou v útulném salonu s divanem probíhají také
hojnû nav‰tûvované literární veãery, setkání s autory a dal‰ími osobnostmi.
Dal‰í programy pﬁipravuje knihovna pro kniÏní veletrh Svût
knihy. V jeho literární kavárnû na v˘stavi‰ti letos probûhne
tzv. Berliner Zimmer za úãasti deseti nûmeck˘ch autorÛ, chystají se i doprovodné akce mimo v˘stavi‰tû.
osobnosti, která se dobﬁe prosadila v nûmecky mluvícím prostﬁedí, fotbalista Tomá‰ Rosick˘.
Olympiáda v bﬁeznu právû vrcholí a její patron z plakátÛ tak
dokazuje studentÛm, Ïe poprat se s nûmãinou jde docela
dobﬁe – a jde i zvítûzit!

Kulturní oddûlení má také mnoho práce
Kromû toho, Ïe se kaÏdoroãnû podílí na rÛzn˘ch filmov˘ch
festivalech a pﬁehlídkách (Febiofest, Projekt 100, Dny evropského filmu…) uvedením zajímav˘ch filmÛ z produkce nûmecky mluvících zemí, uvádí GI tzv. dokumentární pondûlky
v kinû Svûtozor. Promítá se v nûmãinû a k vidûní jsou skuteãné poklady nûmecké kinematografie od dob nûmého filmu aÏ
po souãasnost.
Dal‰í oblastí je prezentace v˘tvarného umûní. Prostory k v˘stavám nabízí Café Goethe pﬁímo v budovû, dal‰í akce se
pak odehrávají mimo ve spolupráci s praÏsk˘mi galeriemi.
Pﬁíkladem mÛÏe b˘t doprovodná pﬁedná‰ka k jedineãné v˘stavû fotografií M˘tus Leni Riefenstahl, kterou nedávno
uspoﬁádala galerie Leica v prostorách galerie Louvre.
Zajímavou zku‰eností bylo i sympozium ‰éfredaktorÛ nejznámûj‰ích fotografick˘ch ãasopisÛ stﬁední a v˘chodní Evropy,
které v institutu probûhlo v kvûtnu 2004 jako pﬁíspûvek ke
vstupu tûchto zemí do EU.
Asi nejviditelnûj‰í aktivitou nejen pro veﬁejnost vládnoucí
nûmãinou (inscenace se tlumoãí!) je kaÏdoroãní Festival nûmeckého divadla, na jehoÏ organizaci se institut podílí se
v‰emi velvyslanectvími nûmecky mluvících zemí. Letos se
chystá jubilejní, 10. roãník a dá se opût pﬁedpokládat, Ïe zá-

Události leto‰ního roku
Jak se doãtete na str. 5, chystá se v Národním divadle ojedinûl˘ projekt – kompletní provedení Wagnerovy tetralogie
Prsten NibelungÛv. Tuto událost doplní cyklus úvodních pﬁedná‰ek k jednotliv˘m operám, které probûhnou v institutu 9.,
16., 23., 30. 4. v 11 hod. Cyklus zakonãí pﬁedná‰ka proslulého muzikologa G. Rienäckera, a to 7. kvûtna, taktéÏ v 11 hod.
Dal‰ím milníkem v péãi o odkaz klasické nûmecké literatury
a filozofie je chystané sympozium k 200letému v˘roãí úmrtí
Friedricha Schillera. Probûhne v Praze za nûmecko-ãesko-americké úãasti. Jeho uspoﬁádání je pro praÏsk˘ GoetheInstitut prestiÏní záleÏitostí.

A nakonec jeden tip na bﬁezen
SvÛdn˘ klam tﬁetí ﬁí‰e – fascinující a násilná tváﬁ fa‰ismu je
název publikace Petera Reichela.
23. 3. v 19 hodin probûhne ve II. patﬁe Goethe-Institutu pﬁedná‰ka a diskuze k tomuto tématu.
âesk˘ pﬁeklad vznikl za podpory institutu a vychází v edici
Historické my‰lení nakladatelství Argo. Autor je profesorem
politick˘ch vûd na univerzitû v Hamburku a ve sv˘ch pracích
se soustﬁeìuje mj. na otázky propojení politiky, ideologie,
umûní a zab˘vá se problematikou podoby historické pamûti.
¤ada poﬁadÛ a událostí v reÏii institutu se odehrává i mimo
hlavní mûsto.
PraÏanÛm se zájmem o nûmeckou kulturní a jazykovou sféru
v‰ak mÛÏe lichotit, Ïe stﬁedobodem aktivit Goethe-Institutu
pro celou v˘chodní polovinu Evropy je právû krásn˘ dÛm na
Masarykovû nábﬁeÏí.
Martina Fialková

V Asii pomohou i peníze od dûtí ze Z· v Praze 1
Dne 28. ledna 2005 probûhlo na Základní ‰kole Brána jazykÛ v Mikulandské ulici pﬁedání ‰eku v hodnotû 24 279,50 Kã zástupkyni humanitární organizace âlovûk v tísni. Sbírka se konala po dobu nûkolika
dní za úãelem pomoci Asii, která byla znaãnû poniãena vlnou tsunami.
S akcí souvisela beseda, kde jsme se dozvûdûli o ãinnosti organizace
a o tom, Ïe vybrané peníze poputují na Srí Lanku a budou vyuÏity na
rekonstrukci a v˘stavbu ‰koly.
Anna Rosenová, Ïákynû 9. C Z· Brána jazykÛ

KLUB RODIâÒ DùTÍ
P¤ED·KOLNÍHO VùKU
(3–6 LET).
První beseda pro rodiãe se bude konat
rovnûÏ v Unitarii, ve stﬁedu 30. 3. od
17:00 do 18:30 hod. Téma: Úloha otce
ve v˘chovû dítûte. Péãe a dohled nad
dûtmi není po dobu této besedy zaji‰tûn.

Na fotografii zástupkynû organizace âlovûk v tísni (vpravo) spolu s Ïáky 9. B Stázkou Bulgakovou a Tomá‰em Pallou.
Foto: Miroslav Flieger, tﬁídní uãitel 9. B

Perliãka Ïivota
Natrodale® Ostropestﬁec
Nastává ãas jara, období vhodné pro ãi‰tûní organismu. První jarní mûsíce dochází k ãi‰tûní jater a Ïluãníku, proto
u osob s jejich disharmonií se potíÏe zv˘‰enû projevují právû na jaﬁe.
Játra jsou obdivuhodn˘m alchymistou na‰eho tûla. Zne‰kodÀují a odstraÀují nepotﬁebné látky a ‰kodliviny, jako jsou chemikálie
z potravin, léky, alkohol, pesticidy apod. Pracují dnem i nocí a jako ãarodûj pﬁemûÀují jedovaté látky na slouãeniny, které umíme
z tûla vylouãit. Se souãasn˘m uspûchan˘m Ïivotním stylem pln˘m
stresu je jejich práce
stále nároãnûj‰í. Potﬁebují pomocníky, hepatoprotektiva.
Jedním z nejúãinnûj‰ích
je komplex látek silymarin, kter˘ je izolován
z rostliny Ostropestﬁec
mariánsk˘. Tento krásn˘
bodlák se pûstuje pro
své plody, které se v léãitelství pouÏívají na
ochranu a regeneraci jater uÏ celá staletí.
Izoluje se z nûj silymarinov˘ komplex, kter˘
obsahuje flavolignanové slouãeniny a silice.
Tyto látky dokáÏí pomoci k regeneraci po-

‰kozen˘ch jaterních bunûk, ochraÀují jaterní
parenchym a podporují vyluãování Ïluãe
a toxinÛ.
Náladovost, vznûtlivost, hnûv a frustrace, to
jsou pocity, které na mentální úrovni ukazují
na disharmonii jater. Za celou ﬁadou onemocnûní stojí právû tato disharmonie. To zjistíte, budete-li se vûnovat zpÛsobÛm léãby
podle tradiãních medicín a budete-li zde blíÏe zkoumat pﬁíãiny a následky jaterních potíÏí. UÏ jenom tím, Ïe nebudeme potlaãovat
tyto nahromadûné emoce, jako je hnûv,
zlost, nenávist, frustrace a deprese, Ïe se
pokusíme pravidelnû jíst Ïivou stravu s vynecháním tuãn˘ch jídel a také vynecháme
dlouhé práce do noci u poãítaãe, mÛÏeme
na‰im játrÛm velmi pomoci.
Natrodale® OSTROPEST¤EC je volbou
v pﬁípadû podpory správné funkce jater. Úãinek silymarinového
komplexu je posílen
dal‰ími látkami v produktu obsaÏen˘mi –
lecitin zlep‰uje vstﬁebávání silymarinového komplexu a vitaminy skupiny B urychlují
odtok Ïluãe a toxinÛ
z jater.
V pﬁípadû jak˘chkoliv
uÏ existujících potíÏí
anebo v situaci zv˘‰en˘ch nárokÛ na va‰e játra (léãba nároãn˘mi
léky, nároãné oslavy) je Natrodale® OSTROPEST¤EC tím pomocníkem, kter˘ podpoﬁí
jejich regeneraci nebo preventivnû bude bránit jejich po‰kození.

(do tﬁí let vûku) Praha 1, Karlova 8, Unitaria, zve na dal‰í besedu o psychologick˘ch otázkách v˘voje mal˘ch dûtí dne
10. 3. od 16 30 do 18 00 hod. Téma:
Citová inteligence. O dûti se po dobu
besedy starají zku‰ené vychovatelky.
POZOR! Zakládáme dal‰í klub pro rodiãe pﬁed‰kolních dûtí
ProtoÏe psychick˘ v˘voj dûtí pﬁed‰kolního vûku má jiné charakteristiky neÏ v˘voj
dûtí do vûku 3 let, a jejich rodiãe proto
zajímají jiné otázky, zakládáme také

Pﬁírodní katastrofa v jihov˘chodní Asii, jak v‰ichni víte, mûla zdrcující
dopad na psychiku obyvatel a turistÛ, ale i na ekonomiku pﬁímoﬁsk˘ch
státÛ. Z podnûtu zástupkynû Z· Uheln˘ trh Dr. Evy Li‰ákové pﬁi‰el jiÏ
3. 1. jeden ze zástupcÛ ‰kolní samosprávy na nápad uspoﬁádat velkou sbírku na pomoc obûtem v Asii. Ihned byla svolána ‰kolní samospráva, která pln˘m poãtem hlasÛ nápad odhlasovala. Vzápûtí se rozjela jedna z nejvût‰ích pomocn˘ch sbírek této ‰koly. Zúãastnili se Ïáci,
kteﬁí pﬁispívali z vlastních úspor, ale i rodiãe. KaÏdá domácnost odeslala nejménû jednu SMS zprávu. ·kola vybrala 11 634 Kã. V‰em dûkujeme za pomoc. Za Základní ‰kolu Uheln˘ trh Ladislav ·enfeld

PLACENÁ INZERCE

KLUB RODIâÒ MAL¯CH DùTÍ

V rytmu moderních
telekomunikaãních technologií
Z mnoÏství firem, nabízejících internetové pﬁipojení, se vyplácí vybírat zejména ty, které jsou v nûãem o krok dál. Takovou alternativou je pﬁipojení od spoleãnosti CentroNet, a. s., která vlastní a provozuje stejnojmennou veﬁejnou telekomunikaãní síÈ nové
generace v centru Prahy.
Dnes se jiÏ Praha
mÛÏe chlubit jedním
z nejmodernûj‰ích
a technicky nejlépe
vybaven˘ch kolektorov˘ch systémÛ v Evropû. A právû kolektory, které se stále roz‰iﬁují, jsou mimo jiné i místem pro uloÏení
páteﬁe optick˘ch sítí.
„Optická vlákna sk˘tají velké moÏnosti.
Jejich kapacita je dána pouze zvolenou
technologií dané sítû. V pﬁípadû CentroNetu
se jedná o síÈ typu Ethernet ve standardu
100 Mbit/s, tedy s rychlostí aÏ 100 megabitÛ
za sekundu ke kaÏdému zákazníkovi,“ vysvûtluje ãlen pﬁedstavenstva akciové spoleãnosti CentroNet Petr Kune‰.
„Ke zprovoznûní pﬁipojení nepotﬁebujete
Ïádn˘ speciální modem, staãí standardní síÈová karta. Samotná instalace je pak bez poplatkÛ a v pﬁípadû, Ïe zákazník jiÏ má nainstalovanou na‰i zásuvku, zabere maximálnû
nûkolik minut. V komerãních prostorách mÛÏe trvat, vzhledem k jejich ãlenitosti, o nûco
déle,“ dodává Petr Kune‰.

CentroNet poskytuje sluÏby nejen firmám
a domácím zákazníkÛm, ale jeho kapacit
mohou vyuÏít i jiní poskytovatelé internetu,
kteﬁí své sítû v centru Prahy nemají.
Pﬁipojením na jeho síÈ lze získat nejen spolehliv˘, rychl˘ a levn˘ internet, ale i v‰echny
související sluÏby, jako je registrace domén,
hostování webov˘ch stránek ãi umístûní serveru klientÛ na páteﬁní síti. Kromû toho CentroNet poskytuje sluÏby kabelové televize –
v souãasné dobû je v nabídce více neÏ 30
programÛ.
Dal‰í zajímavou sluÏbou, kterou optická síÈ
téÏ umoÏÀuje, je tzv. IP telefonie. Její uÏivatelé mohou telefonovat v rámci sítû zadarmo
a mimo ni pak v˘raznû levnûji neÏ s klasick˘m telekomunikaãním operátorem.
Petr Kune‰ uzavírá: „S dal‰ím roz‰iﬁováním
systému kolektorÛ se na‰e praÏská síÈ bude
dále rozrÛstat. Napﬁíklad právû v tûchto
dnech se buduje nov˘ kolektor ve Vodiãkovû
ulici, coÏ pro nás pﬁedstavuje moÏnost pﬁipojení dal‰ích desítek domÛ v centru mûsta.
Aktuální stav pokrytí je moÏno zjistit na
www.centronet.cz.

Z· Nedvûdovo nám. pﬁijme pro ‰kolní
rok 2005/2006 Ïáky do budoucích
4.–7. plaveck˘ch tﬁíd. Pﬁijímací ﬁízení 8. a 22. 3. 2005 od 9 hodin na Plaveckém stadionu v Podolí. Více na
www.sport-service.cz/zsnedvedovo
nebo na tel.241 021 421-23.

Svûtov˘ rok fyziky 2005
V˘znam pﬁírodních vûd a jejich úloha pﬁi
ﬁe‰ení problémÛ lidstva 21. století se
staly jedním z dÛvodÛ vyhlá‰ení roku
2005 Mezinárodním rokem fyziky. Letos
také uplyne sto let od publikace tﬁí fundamentálních prací Alberta Einsteina,
z nichÏ obecnû nejznámûj‰í je formulace speciální teorie relativity. Instituce
v‰ech státÛ celého svûta uspoﬁádají na
téma fyziky ﬁadu akcí nejrÛznûj‰ích podob. âeská fyzikální spoleãnost Jednoty
ãesk˘ch matematikÛ a fyzikÛ (JâMD)
spolu se slovensk˘mi kolegy chystá na
záﬁí mezinárodní konferenci do Ko‰ic,
organizuje akce pro mládeÏ, pﬁipravila
tematické v˘stavy a vydání nûkolika
publikací. K tématu Svûtového roku fyziky 2005 vydá âeská po‰ta pﬁíleÏitostnou známku. Sbûratelé a zájemci se na
ni mohou tû‰it dne 25. 5. t. r.
wi

24. 3.– Mezinárodní
den proti hluku
JiÏ druh˘ rok se podaﬁilo praÏskému Hudebnímu ekologickému sdruÏení (HUDEKOS) vyhlásit po vzoru USA den boje proti hluku. Listina lidsk˘ch práv a svobod
zaruãuje právo na pﬁíznivé Ïivotní prostﬁedí, tedy i na ticho. ZároveÀ jde o zdÛraznûní kﬁesÈansk˘ch tradic v na‰í zemi, kdy utichají i zvony, které tzv. „uletûly do ¤íma“.
O co v tento den jde? SnaÏit se „vypnout
hluk“. Jedin˘, kter˘ lze skuteãnû vypnout
otoãením knoflíku nebo stisknutím tlaãítka,
je „hudební hluk“. Budeme se tedy snaÏit
o vypnutí, nebo alespoÀ zeslabení intenzity
reprodukované hudby a mluveného slova reklam v supermarketech, restauracích, samozﬁejmû i na veﬁejn˘ch prostranstvích. Hlukem je zvuk, kter˘ nás obtûÏuje. MÛÏe to b˘t
nadmûrnou intenzitou, která vede k fyziologickému po‰kození sluchu, ale povût‰inou
hluk ‰kodí zejména v oblasti psychické: následkem je pak nervozita, ztráta soustﬁedûní,
sníÏená imunita, nespavost apod.
Aktivita ekologického sdruÏení HUDEKOS
vedla napﬁ. jiÏ k tomu, Ïe se podaﬁilo sníÏit povolen˘ hygienick˘ limit pro tento druh hudebního hluku o 5 dB oproti pÛvodní legislativû. Maf
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STK • EMISE
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HOROMù¤ICE

♦

bﬁezen 2005

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

so 8.00 - 12.00

☎ 220 970 079, 220 970 080

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

e-mail: stk@jistab.cz
www.jistab.cz

ANTINIKOTINOVÁ PORADNA

Antény a
satelitní technika

V areálu moÏnost ãerpat PHM (benzin speciál, natural, naftu).
Kompletní sluÏby autoservisu. Prodej produktÛ ÖMV.

VETERINA

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.

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

SLEVY pro drÏitele
ZTP, auto‰koly, TAXI,
záchr. sluÏbu

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.

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

603 245 895

Praha 1, Liliová 7
tel.: 222 221 726

Petr Slavík, Bûlohorská 187, Praha 6

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

KLUB POHYBU A KRÁSY
SLUNEČNICE

CVIČENÍ + KOMPLETNÍ SLUŽBY
TĚHOTENSKÝ PROGRAM

TURBO SOLÁRIUM
ERGOLINE – VERTIKÁL

âALOUNICTVÍ VÁVRA

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

www. zdraveobouvani.cz

Evald na ose 69
âasto se mluví o nebezpeãí zániku „mal˘ch kin“ v dÛsledku budování multiplexÛ. Co si pod pojmem malé kino pﬁedstavíte? Tﬁeba místo pro filmové projekce,
které je tak nenápadné, Ïe o nûm spousta
lidí vÛbec neví, aãkoli se nachází na jedné z nejru‰nûj‰ích ulic v Praze? Kinosál,
kter˘ má kapacitu pouh˘ch 72 míst?
Ano, Evald – komorní kino a restaurant by
mohl b˘t takﬁka prototypem „malého“ kina.
Slovo „komorní“ v jeho názvu uÏ mnohé ﬁíká
samo. Nenaznaãuje ov‰em pouze velikost
kina. MÛÏeme z nûj vytu‰it i nûco o progra-

■ ■ ■

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

K L U B O VÁ K I N A V P R A Z E 1

■ ■ ■

mu. Navíc samo jméno Evald. Po kom jiném
by se jmenovalo neÏ po Evaldu Schormovi,
jedné z klíãov˘ch postav ãeské nové vlny
60. let. „Evald“ a „komorní“ vedle sebe... celé to jaksi zavání „intelektuál‰tinou“. A pohled na programovou skladbu dojem jen potvrdí. Evald je skuteãnû místem urãen˘m
zejména filmov˘m fajn‰mekrÛm. Konkurencí
multiplexÛm tedy vskutku není. Ty se zamûﬁují na jinou cílovou skupinu.
Vypadá to, Ïe „komorní kino“ není totéÏ co
„malé kino“. Komorní kino jako Evald multiplexy tûÏko pﬁímo ohrozí, jedinû snad aÏ nadobro zniãí vkus divákÛ. Ov‰em zamûﬁení na
„artové“ filmy lze „mal˘m kinÛm“ jako recept
proti multiplexové zkáze jen tûÏko doporuãit.
Tolik fajn‰mekrÛ po Praze (respektive âeské
republice, Evropû... atd.) zas nebûhá.
Kino Evald najdete na Národní tﬁídû. Dojeìte

■ ■ ■

k nûmu tﬁeba tramvají ãíslo 9. Proã právû 9?
Od záﬁí 2004 bûÏí projekt, na nûmÏ se podílí
Evald, Mat, Svûtozor a Aero. Nese název
Osa 9, podle tramvajové linky, která tato ãtyﬁi kina propojuje. Náplní projektu je systém
premiérov˘ch projekcí vybran˘ch filmÛ. Diváci budou moci dané filmy vidût hned v prvních t˘dnech po premiéﬁe v jednom z tûchto
spolupracujících kin.
Tentokrát jsme tedy vystoupili z devítky na
zastávce Národní tﬁída, pﬁí‰tû budeme po
Ose 9 pokraãovat dál. I kdyby nám zase tﬁeba rozkopali nûjakou ulici, a odklonili proto
trasu devítky. Projekt Osa 9 totiÏ funguje bez
ohledu na MHD.
PrÛzkum zajímav˘ch kinosálÛ na Praze 1
provádí pro Listy Prahy 1 Anna Kuãerková, studentka Literární akademie Josefa
·kvoreckého

LT E R Á R N Í K A VÁ R N Y / â A J O V N Y

■ ■ ■

Po roce 1992 obnovená slavná praÏská
kavárna v prvním patﬁe na Národní tﬁídû
ã. 20 naplÀuje pﬁívlastek literární jin˘m
zpÛsobem neÏ ty, o kter˘ch jsme psali
v minul˘ch ãíslech. Nepﬁipravují zde sice
Ïádné programy ãi besedy s literáty, ale literatura tudy kráãela „osobnû“ celou první polovinu minulého století. Genius loci
secesních, do pÛvodního stavu zrekonstruovan˘ch prostor, vyvolává pﬁedstavy
z dob, kdy kavárnu nav‰tûvovali Franz
Kafka, Franz Werfel, Max Brod a dal‰í nûmecky pí‰ící spisovatelé. Pozdûji sem
ãasto chodil s pﬁáteli Karel âapek, svÛj
stÛl zde míval i herec Eduard Vojan. Louvre byl praÏsk˘mi spisovateli vyuÏíván nejen jako místo schÛzek, ale také jako kanceláﬁ. Na dopisním papíﬁe kavárny vzniklo
kromû dopisÛ i mnoho novinov˘ch ãlánkÛ
a jin˘ch literárních útvarÛ.

Praha 1

RÛÏová 8

www.pangea-tea.cz
Tel: 222 245 894, fax: 224 211 507
www.pangea-tea.cz/produkce/cestopisy.html
otevﬁeno: po-ãt 10:00–21:00, pá 10:00–22:00,
so 11:30–22:00, ne-11:30–21:00
Velkoobchod s ãajem a kosmetikou
s v˘taÏkem ze zeleného ãaje.
Pro sváteãní chvíle jsme pro Vás
pﬁipravili Velikonoãní ãaj.
Poﬁady zaãínají od 18.30 hod (není-li uvedeno jinak).
1. 3. GRÓNSKO, ·PICBERKY – Zdenûk Strnad
3. 3. OSOBÁKEM DO HONGKONGU – Ivo Dokoupil
8. 3. NORMANDIE-BRETA≈ – Jan Stûniãka
10. 3. ANDAMANY – Daniel Hála
15. 3. IRÁN – oheÀ z Persie – Ondﬁej Zavadil
17. 3. THAJSKO – Jana Bendová
22.3. UZBEKISTÁN – Zdenûk Strnad
24. 3. INDONÉSIE v obrazech a hudbû – Vít Kr‰ul
31. 3. SICÍLIE – Radovan JirkÛ
Besedy jsou doplnûny projekcí diapozitivÛ
nebo videoprojekcí. âajov˘ lístek na pﬁedná‰ky
a koncerty zahrnuje konviãku ãaje.
V˘stava fotografií Stanislavy Perlínové
„IZRAEL – ZEMù SVATÁ a NEKLIDNÁ“
Doporuãujeme rezervaci lístkÛ pﬁedem.
www.pangea-tea.cz/produkce/vystava.html

■ OPRAVY – PSACÍ STROJE, KALKULAâKY,
tel.: 241 412 507.
■ KOUPÍME POHLEDNICE, svaté obrázky,
betlémy, dûtské skládaãky, památníky, krabiãky a jiné pﬁedmûty z papíru vyrobené
pﬁed rokem 1950. V˘kup po-pá 14-18 hod.
StaroÏitnosti Koneãn˘, Dlouhá 22 (!!), tel.:
222 320 993
■ 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.
■ 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.

ÚKLID

domÛ, chodníkÛ, kanceláﬁí, bytÛ, objektÛ
po rekonstrukci, vyklízení, ãi‰tûní kobercÛ a dal‰í úklid spolehlivû zaji‰Èuje firma

CHRPA

tel.: 224 914 001, www.chrpauklid.cz
teletext TV NOVA str.610/1

JIND¤I·SKÁ VùÎ VÁS ZVE
Festival ãtyﬁ roãních období s Jindﬁi‰skou vûÏí, Jaro – VáÏná hudba pﬁeváÏnû
neváÏnû

Rezervace vstupenek
na tel. ãísle 224 232 429.
Cena vstupenek: 150 Kã,
dÛchodci a studenti 75 Kã,
pokud není uvedeno jinak.
8. 3. 19:00 Smyãcové Trio
– K. Ditters von Dittersdorf Trio D dur, L. v. Beethoven Serenada op 8.
9. 3. 19:00 Veãer znám˘ch pﬁídavkÛ – David Pokorn˘ – housle, Alexej Aslamas – housle, Jakub
Novák – viola, Petr Nouzovsk˘ – violoncello, Patrik
Vacík – kytara. Program: Monti, Rachmaninov,
Bach, Fauré, Joplin, Kreisler, Bruch. Vstup: 50 Kã
bûÏná, 20 Kã studenti, dÛchodci.
13. 3. 16:00 Doteky hudby 2005 PraÏské klarinetové trio – Jan Brabec – klarinet, ·tûpánka Kutmanová – violoncello, Eduard Spáãil – klavír. Program: W. A. Mozart, H. Heher, H. Neumann,
F. Cerha, L. van Beethoven.
19. 3. 16:00 Smyãcové Trio – K. Ditters von Dittersdorf Trio D dur, J. K. VaÀhal Allegro, J. Haydn
Presto, P. Vranick˘ Allegro, W. A. Mozart Menuet
a Allegro, L. v. Beethoven Serenada op. 8.
19. 3. 19:00 âeské dechové trio „Pocta divertimentu“ – Jiﬁí Hlaváã klarinet, Vlastimil Mare‰ klarinet, Svatopluk âech fagot. Program: W. A. Mozart
– Divertimento B Dur ã. 1, F. X. Dusek – Parthia in
Es. F. V. Kramáﬁ Trio F Dur, W. A. Mozart- Divertimento B Dur ã. 2. PrÛvodní slovo Jiﬁí Hlaváã.
20. 3. 16:00 Smyãcov˘ kvartet – J. Haydn Presto,
W. A. Mozart Allegro vivace assai, W. A. Mozart
Tureck˘ pochod, W. A. Mozart árie Figara, G. Rossini árie Figara, E. Waldteufel Bruslaﬁi, A. Rázek
Ráno v kurníku, Koãiãí dostaveníãko, Îabí koncert,
L. Anderson Psací stroj.
23. 3. 19:00 Violoncello a cembalo – Petr Nouzovsk˘ – violoncello, Monika Knoblochová – cembalo. Program: Johan Sebastian Bach. Vstup:
50 Kã bûÏná, 20 Kã studenti, dÛchodci.
30. 3. 19:00 2x violoncello – ·imon KaÀka – violoncello, Petr Nouzovsk˘ – violoncello. Program:
Bach, Haydn, Kodály, Kummer, Couperin. Vstup:
50 Kã bûÏná, 20 Kã studenti, dÛchodci.

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

Café Louvre
V roce 1911 zde bylo zaloÏeno umûlecké
sdruÏení Sursum, jehoÏ ãleny byli napﬁ. Josef Váchal, Jan Zrzav˘, E. Frynta, R. Medek.
V kavárnû Louvre se scházely také dámy
z vy‰‰ích spoleãensk˘ch vrstev, které toto
místo postupnû uãinily oporou hnutí za
emancipaci Ïen.
Bûhem svého praÏského pÛsobení v letech
1911–1912 sem chodíval rád i A. Einstein.
Datum, které je v‰ak nejsymboliãtûj‰í právû
v uplynul˘ch dnech, je 15. únor 1925. Toho
dne v kavárnû Louvre probûhla ustavující valná hromada âeskoslovenského centra PEN
klubu, na níÏ se se‰lo 38 spisovatelÛ. Pﬁedsedou byl zvolen Karel âapek, ãestn˘m hostem
na první klubové veãeﬁi byl T. G. Masaryk.
Po roce 1948 byl podnik uzavﬁen. Jeho luxusní vybavení, které se tehdy náhle stalo
nenávidûn˘m symbolem burÏoazního blahobytu, bylo vyházeno z oken na ulici. Pozdûji
byly rozlehlé prostory kavárny pﬁepaÏeny na
malé kanceláﬁe, ‰tukové ozdoby zniãeny. Na
mnoho let se zde pak usídlil národní podnik
Potrubí…
âím je kavárna Louvre dnes? Moderním pod-

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

¤ Á D K O VÁ I N Z E R C E
TEL.: 257 533 280-1

Foto J. Sládeãek
nikem, kter˘ ctí dobré tradice. Stejnû jako
kdysi nabízí i dnes ‰irokou nabídku snídaní,
dobré kávy a dal‰ích nápojÛ. V restauraci se
vaﬁí tradiãní ãeská kuchynû i malá lehká jídla. Aktuální denní menu najdete i na internetov˘ch stránkách kavárny. âást kavárny je
nekuﬁácká, k soukromému posezení slouÏí
salonky. Ke kávû zde najdete opravdu ‰irok˘
v˘bûr domácího i zahraniãního tisku, na své
si pﬁijdou i vyznavaãi tzv. kavárensk˘ch sportÛ. Tak jako kdysi i dnes si mÛÏete zahrát kuleãník nebo pÛjãit ‰achy. V létû je otevﬁená
i terasa. Obsluha je zde decentní a spolehlivá. Café Louvre d˘chající solidností vytváﬁí
krásné a pﬁíjemné prostﬁedí pro pracovní
i pﬁátelské schÛzky. Za 12 let obnovené existence se sem nauãili chodit opût jak praÏ‰tí
umûlci, tak i obyãejní PraÏané. O víkendech
sem zavítají i mnozí mimopraÏ‰tí náv‰tûvníci,
turistÛ je men‰ina. To spí‰e cizinci Ïijící
v Praze zjistili, Ïe zde najdou své noviny,
a chodí sem tﬁeba s ãesk˘mi pﬁáteli.

A dne‰ní souvislosti s literaturou a kulturou vÛbec?
Pﬁed rokem do‰lo k otevﬁení galerie Louvre,
která sídlí v mezipatﬁe pod kavárnou. Na
400 m2 zde budou od 1. 3. podle nové koncepce probíhat v˘stavy moderního umûní,
základ vystavovatelÛ utvoﬁí umûlci ze skupiny TVRDOHLAVÍ. Pﬁed v˘stavním sálem najdete i prostorn˘ bar a kavárenské stolky,
takÏe i zde si mÛÏete posedût. V tûchto prostorách probíhají ãasto i rÛzné tiskové konference, jejichÏ tématem jsou vût‰inou právû
události z kulturní sféry. Svoji existenci zde
na podzim ohla‰ovala napﬁíklad novû vzniklá
instituce – knihovna Václava Havla, 15. 2.
2005 tu probûhla v˘znamná tisková konference k 80 letÛm ãeského PEN klubu, kter˘
kdysi o patro v˘‰e vznikl.
Zkuste si tedy nûkdy i vy zvolit kavárnu
Louvre na Národní tﬁídû jako místo va‰ich
schÛzek.
Maf

KOSTEL SV. ·IMONA A JUDY
4. 3. – 4. koncert cyklu Varhanní recitály –
17:00 MATTHIAS EISENBERG, B. M. âernohorsk˘: Toccata in C, Fuga in c, G. Muffat: Toccata IV in e, G. Böhm: Partita sopra „Ach wie
nichtig, ach wie flüchtig“, V. Lübeck: Praelambulum in E, J. G. Walther: Partita sopra „Jesu,
meine Freude“, J. Zach: Praeludium in C, Fuga in c, J. S. Bach: Fantasie G dur BWV 572,
Partite diverse sopra „O Gott, du frommer
Gott“ BWV 767, Toccata a fuga in d BWV 565
8. 3. – 5. koncert cyklu Komorní hudba –
19:30 Stamicovo kvarteto, R. Novotn˘ – flétna. L. KoÏeluh: Smyãcov˘ kvartet C dur op.
33, W. A. Mozart: Kvartet D dur K. 285,
G. Rossini: Kvartet ã. 2 A dur, L. Janáãek:
Smyãcov˘ kvartet ã. 2 „Listy dÛvûrné“
10. 3. – 6. koncert cyklu Obrazy, hudba, poezie – 19:30 M. Knoblochová – cembalo …skoro
jarní koncert – zvonky, chaconny, ptáci (Forqueray, Couperin, Daquin, Rameau, Duphly, Ohana, Francaix, Ligeti, Poglietti, Byrd)
15. 3. – 6. koncert cyklu Stará hudba –19:30
Ensemble 415, um. vedoucí: Ch. Banchini, sólistka: A. Mellon – mezzosoprán. L. Boccherini: Kvintet c moll op. 31 ã. 4 G. 328 (1780),
Stabat Mater
18. 3. – 19:30 G. B. Bononcini: ASTARTO –
barokní opera. sólisté: J. Levicová, S. ·aturová, A. Todorová, L. Vernerová, P. Vykopalová,
A. Hendrych, M. ·rejma. Barokní orchestr Camerata Nova, dirigent: J. Kotouã
24. 3. – 5. koncert Populárního cyklu –
19:30 Causa Bibendi – âeská swingharmonie,
sólisté: Elena Suchánková – zpûv, B. ¤eháãková – zpûv, Happy Quartet – vokální soubor,
um. vedoucí: V. Harmáãek. Velké skladby mal˘ch mistrÛ
DVO¤ÁKOVA SÍ≈ RUDOLFINA
19. 3. – 7. koncert cyklu Svûtová klavírní
tvorba – 19:30 JI¤Í KOLLERT, J. Suk: Jaro,
C. Debussy: Radostn˘ ostrov, Masky, B. MartinÛ: Sonáta, R. Schumann: Karneval

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
teatr@cernalabut.cz, SMS 732 458 668.
Zaãátek pﬁedstavení 20:00,
vstup do kavárny 19:30.
6. a 7. 3. Zhasnûte lampióny
8. 3. Vyuãování Dony Margaridy
– Ester Koãiãková
10. 3. Rusk˘ salon
14. a 15. 3. Shirley Valentine
22. 3. Lidsk˘ hlas
24. 3. Vyuãování Dony Margaridy
– Ester Koãiãková
V˘stava: 1.–19. 3., zimní salon 2005 Poﬁádáno spoleãnû s galerií La Femme
PrÛﬁez tvorbou ãesk˘ch v˘tvarníkÛ.
22. 3.–16. 4., Berenika Ovãáãková a Petr Po‰
– grafika, Martin Po‰: divadelní fotografie

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., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 29., 30. a 31. 3.
Kouzeln˘ cirkus
2., 3., 4., 5., 7., 8. a 9., 3. Odysseus
17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26. a 27. 3.
Argonauti
19. a 26. 3. Argonauti – 17:00
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

LISTY PRAHY 1

bﬁezen 2005
Juraj Kukura a Emília Vá‰áryová
v Albeeho hﬁe Koza aneb Kdo je
Sylvie
Foto Pavel Nesvadba

kultura 5

Tribuna mistrovského herectví
Slovenské divadelnictví si vybudovalo v minul˘ch desetiletích v ãesk˘ch zemích v˘bornou povûst. Stalo se – zejména zásluhou filmu a televize – v˘jimeãn˘m fenoménem
souãasné dramatické tvorby. Je dobﬁe, Ïe dnes dochází opût k vzájemnému propojování a ovlivÀování s divadlem ãesk˘m. Jmenujme pﬁedev‰ím tﬁi povûstná divadla – praÏsk˘ âinoherní klub a bratislavskou Astorku a Arénu.

Slovenské divadlo v Praze
PﬁíleÏitost seznámit se s nov˘mi inscenacemi slovensk˘ch divadel ãi zajít na oblíbené
slovenské herce mûli PraÏané od 6. do 13. února v Divadle Bez zábradlí a také v âinoherním klubu. Jubilejní roãník festivalu Slovenského divadla nezklamal a jeho programová nabídka byla jako obvykle bohatá.
Hostitelskou scénou se jiÏ tradiãnû stalo Divadlo Bez zábradlí, které je jedním ze stál˘ch poﬁadatelÛ celé akce, navíc pﬁibyly prostory âinoherního klubu, jenÏ v souãasnosti se slovensk˘mi divadly také spolupracuje. Netradiãní bylo pﬁedstavení uvedené na prknech Státní opery
Praha – remake anglické filmové komedie Donaha!, v nûmÏ se v reÏii Jozefa Bednárika pﬁedstavil hereck˘ soubor Nové scény Bratislava. Tento muzikál celou pﬁehlídku zakonãil, pﬁedcházelo mu v‰ak osm dal‰ích inscenací. Vedle pﬁedstavení uvádûného v souãasnosti úspû‰nû v praÏském âinoherním klubu s názvem Koza aneb Kdo je Sylvie, o nûmÏ se Listy Prahy 1
právû také pochvalnû zmiÀují, to byla napﬁ. hra zlínského rodáka Toma Stopparda Koneãne
slobodn˘! v reÏii Pavla Haspry v podání Slovenského národného divadla ãi hra Generál oblíbeného Rado‰inského naivného divadla Bratislava. V inscenaci bratislavského ·túdia
L+S Iluzionisté zazáﬁila vedle jednoho z nejznámûj‰ích slovensk˘ch hercÛ Jiﬁího Lasici i mladá Zuzana Fialová, kterou mÛÏete vidût také v praÏském âinoherním klubu.
Z programu nelze uvést v‰e, svÛj cíl pﬁedstavit ãeskému publiku alespoÀ v˘bûr souãasn˘ch
slovensk˘ch inscenací v‰ak festival jistû splnil. Málokdo v‰ak tu‰í, Ïe mÛÏe mít i dal‰í pozitivní vliv. „Vûﬁím, Ïe tento festival mÛÏe b˘t podnûtn˘ i pro divadla v âR,“ ﬁíká jeho ﬁeditelka Hana Heﬁmánková, „také na‰e Divadlo Bez zábradlí po velkém úspûchu muzikálu Cikáni jdou do
nebe v podání bratislavské Nové scény zaﬁadilo tento titul do svého repertoáru. I na‰e poslední premiéra, hra Martina Shermana ,KdyÏ tanãila‘ v pﬁekladu a reÏii Alice Nellis se Zuzanou BydÏovskou v hlavní roli, na‰la svÛj inspiraãní zdroj v nezapomenutelném pﬁedstavení Slovenského národního divadla,“ dodala. Tato pﬁedstavení mÛÏete nav‰tívit hned, na slovenské
novinky si budete muset dal‰í rok poãkat.
Leona Hornová

Kvûtiny staré tﬁi staletí
Pro Dílo sezony ze Sbírky starého umûní sáhla Národní galerie tentokrát mezi holandské autory. Jednou z mála profesionálních malíﬁek v Nizozemí 17. a 18. století byla Rachel Ruysch, dcera amsterodamského profesora anatomie a botaniky, Ïaãka malíﬁe záti‰í
Willema van Aelst.
Rodinné prostﬁedí i atmosféra doby, plné zájmu
o faunu a flóru nizozemsk˘ch kolonií, mûla jistû
velk˘ vliv na zamûﬁení mladé umûlkynû. Nejranûj‰í její známou prací je Záti‰í s ovocem a kvûtinami, které namalovala v roce 1682 ve sv˘ch osmnácti letech. Spolu s tímto dílem je vystaven dal‰í
obraz – Lesní zákoutí s kvûtinami. Vûrné, pﬁírodovûdecky pﬁesné zobrazení rostlin domácích i kvûtin a drobn˘ch ÏivoãichÛ dováÏen˘ch ze zámoﬁí
mÛÏeme obdivovat na obrazech Rachel Ruysch
ve druhém patﬁe stálé expozice ·ternberského
paláce. Mal˘ katalog, zab˘vající se genezí obou
typÛ záti‰í a zpÛsobem malby, doprovází prezentace v˘sledkÛ restaurátorského prÛzkumu autorãiny malíﬁské techniky.
StáÀa Wildová

DIVADELNÍ PREMIÉRY V ÚNORU
DIVADLO NA FIDLOVAâCE
10. bﬁezna
Mary Chase: HARVEY A JÁ
Salonní konverzaãní komedie americké autorky mûla 1775 repríz na Broadwayi, kde se
konala svûtová premiéra v sezonû 1944/45.
Ani po ‰edesáti letech ale humor a smysl hry
neztratily nic na pÛvabu a svûÏesti. Hlavní
postava Elwood vdûãí za svÛj osobit˘ charakter radû, kterou autorka dostala od své
matky je‰tû v dûtství: „Nikdy nebuì nevraÏivá nebo lhostejná k ãlovûku, kterého ostatní
lidé mají za blázna. VÏdyÈ právû on b˘vá
ãasto zdrojem hluboké moudrosti!“ A tak je
donkichot Elwood Down povaÏován za opilce a blázna jen proto, Ïe jeho nejlep‰ím pﬁítelem je velk˘ bíl˘ králík jménem Harvey, kterého ov‰em tzv. normální lidé nevidí ani
nevnímají. Hluboce lidsk˘ pﬁíbûh má samozﬁejmû vtip a pﬁekvapivou pointu.

Hlavní roli Elwooda si na nuselské scénû zahrál kdysi Oldﬁich Nov˘. Nyní jej vystﬁídal
V.Svoboda.Dále hrají:E.Balzerová,I.Pazderková, Z. Mary‰ka, P. Neãas, O. Brousek, M. Badinková/ M. Randová, L. Malkina, M. Spurná,
Z. Palusga, B. Slováãek, V. Neru‰ilová ad.
ReÏie: T. Töpfer, pﬁeklad: J. Koﬁán, dramaturgie a úprava: H. ·imáãková, scéna:
J. Du‰ek, kost˘my: K. Novotná, hudební
spolupráce: O. Brousek

DIVADLO DISK
reprízy 7., 14. a 17. bﬁezna
(premiéra probûhla 26. února)
Gabriela Preissová: JEJÍ PASTORKY≈A
Poslední absolventská inscenace IV. roãníku
katedry ãinoherního divadla DAMU. âeská
klasika, která pobouﬁila nejen Jaroslava
Vrchlického... Gabriela Preissová ji napsala
ve sv˘ch 28 letech – a potom uÏ nikdy nic
lep‰ího... Jak pﬁeÏít, kdyÏ ãlovûk pﬁijde o lásku, o dítû, o v‰echny iluze, které o svûtû mûl,
a moÏná i o víru, která ho drÏí pﬁi Ïivotû. Co
ãlovûka donutí ke vzpouﬁe proti v‰emu? Jak
se rozhodnout v koneãném okamÏiku? Lze
je‰tû vÛbec nalézt sílu k odpu‰tûní?
ReÏie: L. Hlavica, scéna: M. Syrov˘ / L. Hlavica, kost˘my: J. Kotíková, hudba: P. Kolá-

AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1
1., 7., 10., 14., 20., 21. 3. Pocítûní vousÛ
2., 14., 17. 3. Její pastorkyÀa
3., 22. 3. OkamÏik!
4., 18., 30. 3. Tramvaj do stanice Touha
6. 3. Vokounovi 2/4
8., 19., 29. 3. Plastelína
9., 12., 31. 3. Jakub a jeho pán
11., 13., 16. 3. Mandragora
15. 3. Kyslík
23. 3. Deep space

Autorem tohoto návrhu plakátu s fotografií A. Janovského je M. Taller

STUDIO ¤ETÍZEK
4. 3. Zatmûní
8. 3. Vojcek – 19:00

Úspû‰né koprodukãní soupeﬁení nastartovala nepochybnû nedávno uzavﬁená smlouva
mezi divadlem âinoherní klub Ve Smeãkách
v Praze a bratislavsk˘m petrÏalsk˘m souborem divadla Aréna, jehoÏ vedení pﬁevzal populární herec Juraj Kukura. Nic netu‰ící kulturní veﬁejnost pﬁekvapili tímto aktem ‰éfové
obou zmínûn˘ch souborÛ, které ihned pﬁistoupily k naplnûní obsahu smlouvy.
âinoherní klub pozval k hostování nejúspû‰nûj‰í bratislavskou inscenaci díla Edwarda Albeeho Koza aneb Kdo je Sylvie v provedení
renomovan˘ch slovensk˘ch hercÛ Juraje Kukury, Emílie Vá‰áryové, Milana Markoviãe
a Alexandra Bárty v reÏii Martina âiãváka. Po
triumfálním úspûchu pﬁedstavení se mÛÏeme
jen tû‰it na dal‰í koprodukce a projekty. Oba
soubory totiÏ pracují na podobném podnikatelském principu a snaÏí se vyhledáváním nejtalentovanûj‰ích hercÛ a reÏisérÛ a v˘stavbou
kvalitního souãasného repertoáru vytváﬁet nov˘ typ soudobého dramatického divadla.

Obrazárna
PraÏského
hradu
Zimní procházku po Hradãanech mÛÏe
zakonãit milé spoãinutí v tichu a klidu
pﬁívûtivého prostﬁedí hradní obrazárny. Díla slavn˘ch evropsk˘ch renesanãních a barokních malíﬁÛ Tiziana,
Tintoretta, Rubense, Hanse von Aachen, Sprangera, Cranacha ad. provûﬁil ãas. K ãesk˘m barokním umûlcÛm
Brandlovi a Kupeckému se budeme
rádi vracet vÏdy znovu a znovu.
Oblibu starého umûní mezi ‰irokou veﬁejností má na mysli nov˘ program Správy
PraÏského hradu nazvan˘ Obrazárna
pod lupou. Nabízí cyklus mal˘ch v˘stav a
pﬁedná‰ek, kter˘ je s Obrazárnou PH
spojen tematicky i místem konání. Do 13.
bﬁezna 2005 zde uvidíte Antickou krajinu,
obraz J. F. Ermelse (1641–1693) z majetku Umûleck˘ch sbírek PH. Prostﬁednictvím tohoto díla v˘stavka seznamuje
s nov˘m zpÛsobem restaurování star˘ch
obrazÛ, s unikátním procesem technologicky velmi nároãné opravy. Souãástí
prezentace je restaurátorská dokumentace. Dal‰í v˘stava nového cyklu zaãíná
25. 3. Seznámí nás s dvorním malíﬁem
Christianem SchrŒdrem, kter˘ v dobû
svého pÛsobení jako správce hradní obrazárny zhotovil ﬁadu kopií obrazÛ, patﬁících k jejímu bohatství. Na jedné z nich
zaznamenal pÛvodní podobu obrazu Domenica Fettiho Kristus na hoﬁe olivetské.
Na vzácné kopii, objevené v soukromém
majetku, se zachovala i chybûjící ãást originálu. Pﬁíbûh originálu a kopie doplní instruktivní ukázka pﬁenesení kompozice
na ãisté plátno.
wi
ãek, pohybová spolupráce: M. Benoniová,
dramaturgie: M. Kinská, produkce: A. Poláková, Z. Kulifajová, O. Polák, hrají: J. Kovalãíková, E. Leimbergerová, J. Maléﬁ,
V. Li‰ka a dal‰í

Divadelní studio
FARMA V JESKYNI
SCLAVI /Emigrantova PíseÀ/
3. a 4. bﬁezna ve ·vandovû divadle od 19
hodin – svûtová premiéra.
Spolupoﬁadatel inscenace: ·VANDOVO
DIVADLO NA SMÍCHOVù
Scénická kompozice, vycházející z expedic
divadelního studia do vesnic na v˘chodním
Slovensku, ze star˘ch rusínsk˘ch písní, z dopisÛ emigrantÛ a pﬁíbûhu âapkova Hordubala.
Inscenaci strukturuje cválající tep Ïivé zpívané hudby, která vytváﬁí a promûÀuje vnitﬁní
i vnûj‰í prostor. Melodick˘ a harmonick˘ tok
tvoﬁí vícehlasé vystûhovalecké písnû, protínané syrov˘mi fyzick˘mi akcemi. „Do Ameriky, to se jede jako nic, ale zpátky vám nepomÛÏe nikdo. No, sir. TûÏká je cesta domÛ.“
ReÏie: Viliam Doãolomansk˘, hudební reÏie: M. Sadowska, dramaturgie: J. Pilátová,
scéna a kost˘my: B. Erniholdová, produkce: A. BaÀáková, hrají: R. NiÏník, M. Matejka, H. Varadzinová, Maja Jawor, E. Vavﬁíková, R. Horák, D. Jánsk˘

Spoleãn˘ postup divadel potvrdila také nedávná premiéra populární hry star‰ího francouzského autora Georges Feydeaua Dámsk˘ krejãí, která pﬁed ãasem dominovala
s Mariánem Labudou v praÏském Vinohradském divadle. Bratislavsk˘ reÏisér Milan
âiãvák nastudoval pro âinoherní klub tuto
geniálnû stvoﬁenou fra‰ku, plnou gagÛ a dokonale zvládnuté mechanické komiky, která
nenechává ani na vteﬁinu diváka v klidu, s inteligencí jemu vlastní. âiãvák si ve sv˘ch poÏadavcích v˘bornû porozumûl se sv˘mi herci, jimÏ dominuje v Praze debutující Milan
Mikulãík. Je nosnou postavou zdánlivû plytkého dûje, kde dochází k ﬁadû nastraÏen˘ch
nedorozumûní. A právû v tûchto nástrahách
se odehrává Ïivot Feydeauov˘ch komicky
drásav˘ch postav. Veselohra Dámsk˘ krejãí
je rozhodnû obohacením ãinoherního repertoáru, v jehoÏ ohlá‰en˘ch koprodukcích se
nyní mÛÏeme tû‰it na Rodinnou slavnost.
Jiﬁí Vitula

Tématem je vÏdy pﬁekraãování hranic
ve v‰ech smyslech toho slova, úãastníky besed jsou zajímaví âe‰i – osobnosti domácí, ale i Ïijící mimo âR.
V pátek 25. 3. od 17:00 bude hostem
Vratislav Ebr – fenomén praÏské knihkupecké branÏe. MuÏ, kter˘ pﬁeãetl tisíce knih, uspoﬁádal stovky autogramiád
a dal‰ích literárních akcí, a umí vyprávût
o kníÏkách a jejich autorech s neopakovateln˘m vtipem a kouzlem.
Pozvání pﬁijala i malíﬁka a ilustrátorka
Inka Delevová, autorka kníÏky Praha
na vlnách vûkÛ. Její obrázky památek
z tohoto ver‰ovaného vyznání Praze
jsou známé i ãtenáﬁÛm ListÛ Prahy 1.
Hudební doprovod ve stylu blues obstará duo Marka StﬁíÏovského.
Besedy se konají v malém sále Mûstské knihovny, Mariánské námûstí,
Praha 1.
Vstup 20 Kã

Velikonoãní desatero
Aãkoli do nejvût‰ích kﬁesÈansk˘ch svátkÛ s pohansk˘mi koﬁeny zb˘vá je‰tû témûﬁ mûsíc, ne‰kodí se na nû ﬁádnû pﬁipravit. Velikonoãnû-jarní atmosféru si mÛÏeme navodit
zajímav˘m testem. A po zopakování základních velikonoãních zvykÛ teoreticky se do
nich mÛÏeme pomalu jiÏ pustit i prakticky.
1. Jak se urãuje datum Velikonoc?
a) jsou první nedûlí po prvním jarním úplÀku
b) jsou pravidelnû tﬁetí nedûli v dubnu
c) jsou vÏdy vyhlá‰eny ministerstvem kultury
– b˘vají vût‰inou v bﬁeznu
d) jsou první nedûlí pﬁed prvním jarním úplÀkem
2. Zdobená vajíãka a kraslice v‰ichni známe, víte v‰ak, z jakého slova se odvozuje „kraslice“?
a) kreslit
b) krasov˘
c) krásná
d) kropenat˘ a slunce
3. Víte, kdy „odlétají zvony do ¤íma“?
a) na Zelen˘ ãtvrtek
b) na Velk˘ pátek
c) na Modré pondûlí
d) na ·edivé houter˘
4. Víte, jakou symboliku v sobû nese mazanec?
a) kolobûh Ïivota
b) zemûkoule
c) slunce
d) luna – jarní úplnûk
5. A Jidá‰ky znáte? Co to vlastnû je?
a) kuﬁátko, které se narodí první o velikonoãním pondûlí
b) peãená vajíãka s kopﬁivami, která se jedí –
jidí
c) peãené figurky z tûsta
d) nejmen‰í dítû ve stavení, které dostane
o velikonoãním pondûlí novou ko‰ilku
6. A velikonoãní praÏmo?
a) praÏská mouãná velikonoãní pochoutka
ve tvaru mal˘ch placiãek, prodávala se
na trzích
b) nabobtnal˘ hrách, opraÏen˘ na sádle, solen˘ nebo slazen˘
c) star˘ lidov˘ nástroj na pletení pomlázky
d) vypraÏené kousky jehnûãí peãenû

7. Proã pÛvodnû chodily dûti na Zelen˘
ãtvrtek s hrkaãkami a ﬁehtaãkami?
a) pﬁivolávaly tak jarní ptáãky, aby se uÏ vrátili zpátky
b) ze zemû rámusem vyhánûly zlé síly, které
moﬁí obilí
c) zahánûly tak krupobití a bouﬁky, které by
mohly poniãit úrodu
d) dûti mûly na Zelen˘ ãtvrtek v‰e dovoleno
– proto rády dûlaly rámus a ﬁádily
8. Víte, jaké pﬁírodniny obarví vajíãko namodro a nahnûdo?
a) listy pampeli‰ky, slupky z brambor
b) ol‰ové vûtviãky nebo kÛra, slupky z cibule
c) mladé jahodníkové lísteãky, su‰ená tﬁezalka
d) mladé Ïito, káva
9. „Hody, hody doprovody, dejte vejce
malovan˘...“ málokdo zná i jinou velikonoãní koledu, ale víte vÛbec, co jsou
to ty „provody“?
a) projevení lásky a darování vejce
b) Kristovo prozrazení
c) první nedûle po Velikonocích, zvaná Provodní
d) znamená to jarní prodluÏování dne
a svûtla
10. Proã vlastnû vyplácejí muÏi Ïeny pomlázkou?
a) aby je pomladili – omladili a vlili do nich
novou sílu pﬁená‰enou zelen˘m ãerstv˘m
proutkem
b) aby Ïeny nebyly líné a ‰pinavé
c) aby si vykoledovali poÏehnání
d) aby mûli muÏi na poli pevn˘ krok a jistou
ruku
Správné odpovûdi najdete na poslední
stranû ListÛ Prahy 1 (Test jsme pﬁevzali
se svolením PraÏské informaãní sluÏby
z jejích internetov˘ch stránekwww.pis.cz)

NEJPRODÁVANùJ·Í KNIHY V PALÁCI NEOLUXOR
Nejvût‰í PALÁC KNIHY ve stﬁední Evropû – NEOLUXOR najdete na Václavském námûstí
41. Knihy snad v‰ech nakladatelství a tematik si mÛÏete volnû prohlédnout, koupit i nechat
dárkovû zabalit. Navíc témûﬁ kaÏd˘ den jsou zde autogramiády a kﬁty nov˘ch knih.
V minulém mûsíci patﬁily k nejprodávanûj‰ím knihám u nás tituly:
Ludmila VA≈KOVÁ: Pán stﬁíbrné rÛÏe (·ulc a spol.)
Robert FULGHUM: Tﬁetí pﬁání (Argo)
PALÁC KNIH LUXOR,
Dan BROWN: ·ifra mistra Leonarda (Metafora)
Václavské námûstí 41,
Elfriede JELINEKOVÁ: Pianistka (NLN)
tel.: 221 111 367
Agatha CHRISTIE: Zkou‰ka neviny (KniÏní klub)
Z pozvánek na bﬁeznové autogramiády vybíráme:
4. 3. (pá) – Prezident Václav KLAUS uvede jiÏ dal‰í díl své knihy „Rok druh˘“. Vydává
KniÏní klub.
7. 3. (po) – Jiﬁí PERNES, autor historick˘ch knih o Habsburcích, pﬁedstaví nov˘ titul –
„Franti‰ek Josef I. – nikdy nekorunovan˘ ãesk˘ král“.
14. 3. (po) – Jan KRAUS s novou knihou kritick˘ch sloupkÛ a reakcí ãtenáﬁÛ „Tak to vidím já“.
17. 3. (ãt) – Zoe KLUSÁKOVÁ-SVOBODOVÁ, dcera prezidenta Ludvíka Svobody, pﬁedstaví svoji knihu vzpomínek a v˘povûdí „O tom, co bylo“.
23. 3. (st) – Jarmila LOUKOTKOVÁ, autorka historick˘ch románÛ, bude podepisovat své
knihy a besedovat o nich se ãtenáﬁi. Úãinkující hosté Jiﬁí a Petr TRAXLE¤I.
26. 3. (so) – SoutûÏ o nejhezãí velikonoãní vajíãko. Pﬁinesené kraslice vyhodnotí komise
sloÏená ze znám˘ch v˘tvarníkÛ. V‰echna odevzdaná velikonoãní vajíãka budou vystavena v Paláci Knih Luxor.
31. 3. (ãt) – V˘stava k 200. v˘roãí narození H. Ch. ANDERSENA (*1805) spojená s hudbou a ãtením pohádky v podání znám˘ch osobností. Vystavované reprodukce
nádhern˘ch ilustrací zdokumentují v˘voj ilustrací k Andersenov˘m pohádkám
– od tûch nejstar‰ích pﬁes obrázky J. TRNKY aÏ k souãasn˘m ilustracím
R. FUâÍKOVÉ
V‰echny autogramiády zaãínají vÏdy v 16 hodin.

Více informací najdete na www.neoluxor.cz

Dvû pozvánky
■ K¤EST KNIHY RÁNO BYLO STEJN¯.
âeská folková jedniãka Pavel Îalman
Lohonka vydává kníÏku povídek, kterou
pokﬁtí 16. 3. v Malostranské besedû Miroslav Donutil. Od 20:30 zde probûhne
koncert skupiny Îalman a spol.
■ SPOLEâNOST P¤ÁTEL PEN KLUBU
ZVE: PraÏská trojka (Bittnerová, Rube‰ová, Marten) T¤I MLADÉ PRAÎSKÉ AUTORKY SE P¤EDSTAVUJÍ – Jana Rube‰ová a Rebecca Marten poezii, Martina
Bittnerová prózu. Ver‰ované i never‰ované pﬁíbûhy o lásce, sexu a bolesti hudebnû
doplní praÏsk˘ písniãkáﬁ Zbynûk Zeman.
Ve ãtvrtek 3. 3. 2005 od 17 hodin, DÛm
U dvou medvûdÛ, ul. 28. ﬁíjna 9, Praha 1.

MEZINÁRODNÍ
âESK¯ KLUB
ve spolupráci
s Lidovou univerzitou
Mûstské knihovny
poﬁádá cyklus besed
HOVORY BEZ HRANIC.

■ ■ ■

PO¤ADY PRO SENIORY

■ ■ ■

Maìarské kulturní stﬁedisko, Rytíﬁská 25, zaãátek ve 14:30.
2. 3. Snítilovo kvarteto – koncert z díla J. Suka, A. Dvoﬁáka a W. A. Mozarta, hrají: Smyãcové kvarteto - 1. housle – R. Hraniãka, 2. housle – R. Polá‰ek, viola – B. Veisová,
violoncello – ·. Weis a klarinet – J. Paﬁík

Malostranská beseda, Malostranské nám. 21, Praha 1
Zaãátky pﬁedstavení v 15:00.
9. 3. Renate Drösller – „Marlene Dietrich a svûtov˘ ‰anson“
16. 3. pﬁijde mezi nás Bedﬁich Zelenka, vám v‰em dobﬁe znám˘ z rozhlasu i televize

Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivûdného krouÏku
5. 3. Z nitra dómu neznámá arkana
Zmûna programu
12. 3. Bludy a povûsti k vnûj‰ku katedrály
V obou pﬁípadech sraz ve 13:45 u sochy sv. Jiﬁí na III. hradním nádvoﬁí. je vyhrazena.

leden 2005

Zaﬁídíme v‰e od projektu po kolaudaci.
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TOPENÍ – VODA– PLYN
REKONSTRUKCE BYTÒ
ZEDNICTVÍ
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VE·KERÉ REVIZE
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Na Poﬁíãí 35, Praha 1
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P
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3 kusy za 249 Kã
OâKOVACÍ ST¤EDISKO !!!
Nuselská poliklinika
Táborská 325/57, Praha 4
607 909 496

Toulky za pamûtihodnostmi Prahy 1
Na Maltézském námûstí, za sochou sv. Jana Kﬁtitele,
stojí budova se Ïlutou fasádou (ã. p. 480). V letech
1622 aÏ 1723 v ní b˘vala hlavní po‰ta a koneãná stanice po‰tovních dostavníkÛ. V okolí proto vzniklo nûkolik hotelÛ a ubytovacích hostincÛ. Jeden z nich, jehoÏ slavného hosta si dnes pﬁipomeneme, stojí
v LázeÀské ulici (ã. p. 285). Barokní fasáda domu,
právû ãerstvû opravená, pochází z let 1731– 1759.
Vlevo od vchodu je od r. 1927 kovová pamûtní deska
s bustou a nápisem oznamujícím, Ïe zde v hostinci
U zlatého jednoroÏce bydlil v únoru 1796 slavn˘ skladatel Ludwig van Beethoven. Deska není signována,
je v‰ak prací Otakara ·paniela a Stanislava Suchardy.
Beethoven se narodil v r. 1770 v Bonnu v hudebnické rodinû. Jeho dûdeãek pocházel z Belgie (odtud zvlá‰tní
jméno) a stal se ﬁeditelem bonnské dvorní kapely. Zde
pÛsobil jako tenorista i BeethovenÛv otec, kter˘ Ludwiga
nutil nevybírav˘mi zpÛsoby ke cviãení na klavír. Mimoﬁádnû talentovan˘ chlapec poprvé vystoupil jako pianista
v osmi letech, kdyÏ mu bylo dvanáct, zastupoval v úﬁadû
varhaníka svého bonnského uãitele. Musel se ohánût

aby uÏivil celou rodinu, neboÈ otec záhy propadl alkoholu. Roku 1787 odjel Beethoven do Vídnû, kde krátce studoval u slavného Mozarta, ale nemoc matky ho pﬁinutila
k návratu. Po její smrti se rodinná situace je‰tû více
zkomplikovala a teprve bonnsk˘ kurfiﬁt umoÏnil Beethovenovi pokraãovat ve studiu.Ve Vídni se usadil natrvalo,

LISTY PRAHY 1 – INZERCE
tel.: 257 533 280 ● fax: 257 533 281
e-mail: redakce@listyprahy1.cz
www.listyprahy1.cz

zdokonaloval se v kompozici m. j. u Josefa Haydna a Antonia Salieriho. V únoru 1796 ho pozval do Prahy hrabû
Kristián Filip Clam-Gallas. Beethoven uÏ z Vídnû znal
ãeské hudební prostﬁedí a jeho vysokou úroveÀ, st˘kal
se s ãesk˘mi hudebníky, mezi jin˘mi s L. KoÏeluhem
a V. Jírovcem. V Praze vystoupil v paláci svého hostitele v Husovû ulici, ale také v Claryovském paláci (dnes souãást areálu Poslanecké snûmovny), kde mlad˘ skladatel vzplanul ke
komtese Josefinû Claryové, v˘borné zpûvaãce a hráãce na mandolínu. Jí v Praze
dedikoval nûkolik skladeb, ale láska zÛstala nenaplnûná, komtesa uÏ byla zasnoubená a v roce 1797 se provdala za
v˘znaãného mecená‰e umûní, hrabûte
Kristiána Clam-Gallase.
PﬁestoÏe Beethoven pﬁi‰el do Prahy v dobû nejvy‰‰ího kultu Mozartova, bylo jeho
dílo tak umûlecky i lidsky odli‰né, pﬁijímáno velmi vﬁele. V dopise bratrovi,
psaném u Zlatého jednoroÏce, poznamenává: „Pﬁednû se mi vede dobﬁe,
velmi dobﬁe. Mé umûní mi získává pﬁátele a úctu, co bych chtûl více. Také penûz dostanu tentokrát hodnû...“
Pravdûpodobnû podruhé pﬁijel do Prahy na podzim roku 1798. Tehdy vy-

na vybrané kusy

blízko Václavského nám.
Otevírací doba: po-pá 7.00-22.00
tel.: 296 230 215 so-ne 10.00-20.00

stoupil v sále Konviktu v Bartolomûjské ulici. ZáÏitky z jeho koncertu zaznamenal V. J. Tomá‰ek, nejvût‰í ãesk˘
hudební skladatel pﬁedsmetanovské éry: „Beethovenova
velkolepá hra a hlavnû smûlé provedení jeho fantazie
otﬁáslo mnou zcela mimoﬁádnû, ba cítil jsem se ve svém
nitru tak hluboce pokoﬁen, Ïe po nûkolik dní jsem se
klavíru ani nedotkl...“
Po tﬁicítce postihla Beethovena osobní tragédie – zaãal ztrácet sluch. Svá nejlep‰í díla
vytvoﬁil témûﬁ hluch˘ a je ironií osudu, Ïe je
nikdy nesly‰el.
A tak aÏ nûkdy pÛjdete na procházku po
Malé Stranû, zastavte se u Beethovena.
MÛÏete si k tomu zabroukat jeho Ódu na
radost – závûreãn˘ sbor jeho nejslavnûj‰í
9. symfonie D moll z roku 1824. Konec
koncÛ, je to teì na‰e evropská hymna, tak
bychom ji mûli znát. Vznikla tﬁi roky pﬁed
skladatelovou smrtí jako monumentální Ïivotní krédo. Její provedení mu pﬁineslo ﬁadu mimoﬁádn˘ch úspûchÛ.
Pﬁesto proÏil osamocen˘ Ïivot, díky své
chorobû i geniální v˘luãnosti. Zemﬁel ve
Vídni v roce 1827 a jeho okázal˘ pohﬁeb
snad mûl napravit to, co vídeÀská spoleãnost nedopﬁála Mozartovi.
ES
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bﬁezen 2005
Vodiãkova 28, Praha 1
Pokladna:
po – so 11:00–19:00,
224 215 943,
divadlo.abc@ecn.cz,
www.divadloabc.cz.
1. 3. Ideální manÏel
2. 3. Îena v bílém
3. 3. Charleyova teta
4. 3. Frederick
5. 3. Mam’zelle Nitouche – 17:00
7. 3. Cizinec
8. 3. Tﬁi muÏi ve ãlunu a pes
10. 3. Charleyova teta
11. 3. Tﬁikrát Ïivot
12. 3. Frederick – 17:00
14. 3. Îena v bílém
15. 3. Tﬁi muÏi ve ãlunu a pes
16. 3. Ideální manÏel
17. 3. Únos sabinek
18. 3. Cizinec
19. 3. Sestup OrfeÛv – 17:00
21. 3. Veãer tﬁíkrálov˘
22. 3. Jak je dÛleÏité míti Filipa
23. 3. Charleyova teta
24. 3. Tﬁi muÏi ve ãlunu a pes
25. 3. Taxi na vûãnost
26. 3. Tﬁikrát Ïivot – 17:00
28. 3. Frederick
29. 3. Tﬁi muÏi ve ãlunu a pes
31. 3. Jezinky bezinky – pﬁedstavení pro
seniory za jednotné vstupné 50 Kã – 11:00
31. 3. Charleyova teta
ÁBÍâKO – malá scéna Divadla ABC
5. 3. Rozpaky zubaﬁe Svatopluka Nováka– 20:30
19. 3. Jepti‰ky – 14 a 20:30
26. 3. Zmatení jazykÛ – 17 a 20:30
30. 3. Rozpaky zubaﬁe Svatopluka Nováka
– 17:00 a 20:30
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Kﬁesomyslova 625, Praha 4
Pokladna po – pá 10–19:30 h,
so 14–19:30 h, 241 404 040.
tel.:/fax: 261 215 721,
fidlovacka@fidlovacka.cz,
www.fidlovacka.cz.

1. 3. Podivná paní S.
2. 3. Paní S. v rozpacích
3. 3. Horoskop pro Rudolfa II.
4. 3. Divotvorn˘ hrnec
5. 3. Habaìúra
6. 3. ·umaﬁ na stﬁe‰e – 15:00
7. 3. Blboun
8. 3. Poprask na lagunû
9. 3. Harvey a já – veﬁ. gen. – 10:30
Sladké tajemství – derniéra
10. 3. Harvey a já – premiéra
11. 3. Julie, ty jsi kouzelná!
12. 3. Harvey a já – 15:00 a 19:30
13. 3. LoupeÏník – 15:00
14. 3. LoupeÏník – 10:00
Harvey a já
15. 3. Podivná paní S.
16. 3. Paní S. v rozpacích
17. 3. Carmen
18. 3. Harvey a já
19. 3. Divotvorn˘ hrnec – 15:00 a 19:30
21. 3. Habaìúra
22. 3. âerná komedie
23. 3. Balada pro banditu
24. 3. Malované na skle – 10:00 a 19:30
25. 3. Horoskop pro Rudolfa II.
26. 3. Habaìúra – 15:00
29. 3. Balada pro banditu
30. 3. Harvey a já
31. 3. Poprask na lagunû
Pﬁedstavení zaãínají 19:30, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1,
Praha 1 – Staré Město

Divadlo tel./fax 224 828 081,
pokladna: po – pá 14–19 hod., tel. 224 828 082.

Ve Smeãkách 26, Praha 1,
Pokladna: 296 222 123.
On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz
1. 3. Maska a tváﬁ
2. 3. Vodní druÏstvo
3. 3. Sexuální perverze
v Chicagu
4. 3. Dámsk˘ krejãí
5. 3. Impresário ze
Smyrny – 16:00
Impresário ze
Smyrny
7. 3. Návrat do pou‰tû
8. 3. Osiﬁel˘ západ
9. 3. Jak se bavil pan
Sloane
10. 3. Dámsk˘ krejãí
11. 3. Koza aneb
Kdo je Sylvie?
12. 3. Koza aneb
Kdo je Sylvie?
13. 3. âk uvádí:
Pes Baskervillsk˘

14. 3. Sex noci
svatojánské
15. 3. Vodní druÏstvo
17. 3. Osiﬁel˘ západ
18. 3. Správce
19. 3. Deskov˘ statek
21. 3. Deskov˘ statek
22. 3. Portugálie
23. 3. Jak se bavil pan
Sloane
25. 3. Dámsk˘ krejãí
26. 3. Sexuální perverze
v Chicagu
28. 3. Impresário ze
Smyrny
29. 3. Maska a tváﬁ
30. 3. Misantrop
31. 3. Podivné
odpoledne dr.
Zvonka Burkeho

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

NosticÛv palác, Maltézské námûstí 3, Praha 1.
Pﬁedprodej a rezervace: 233 358 806,
po – pá 9:00–16:00, vstupenky@semafor.cz,
www.semafor.cz
1. 3. 80 svíãek na ztracen˘m dortu
2. 3. 80 svíãek na ztracen˘m dortu
3. 3. Patero dÛvodÛ pro voo doo
4. 3. Sex a sex = 12
5. 3. Sex a sex = 12
10. 3. Vãera veãer po‰tou ranní
15. 3. Zavíráme! pojìte dál
16. 3. Zavíráme! pojìte dál
18. 3. Patero dÛvodÛ pro voo doo
23. 3. Je nám 45
24. 3. 80 svíãek na ztracen˘m dortu
30. 3. 80 svíãek na ztracen˘m dortu
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Vodiãkova 6, Praha 1
222 231 351, fax: 222 232 530
pokladna@minor.cz, www.minor.cz
Pokladna: po – pá 9–13:30 a 14:30–20 hod.,
so – ne 11–20 h.
3. 3. Kocourkov sobû (divadlo Alfa,
PlzeÀ) – rod. pﬁed.
18:00
4. 3. âesk˘ superman – Kosmo I. – rod. pﬁed.18:00
5. 3. âesk˘ superman – Kosmo I.
15:00
6. 3. Cirkus harampádím
15:00
8. 3. PíseÀ písní – veãerní pﬁedstavení
19:30
10. 3. Bezhlav˘ rytíﬁ (Naivní divadlo,
Liberec) – rod. pﬁed.
18:00
11. 3. O hloupém Kubovi – derniéra – rod. pﬁed. 18:00
12. 3. Karkulka a ãerven˘ balónek
15:00
13. 3. Lovci mamutÛ
15:00
14. 3. Ubu králem
19:30
17. 3. Kabaret Tlukot a bubnování – rod. pﬁed. 18:00
18. 3. âtyﬁlístek! – rod. pﬁed.
18:00
19. 3. âtyﬁlístek!
15:00
20. 3. âesk˘ superman – Kosmo I.
15:00
26. 3. O Malence (malá scéna)
15:00
27. 3. O Malence (malá scéna)
15:00
Wilsonova 4,
110 00 Praha 1
Pokladna
tel. 224 227 266
www.opera.cz
2. 3. Cosi fan tutte
17. 3. La Roulette – prem.
3. 3. Piková dáma
18. 3. Rigoletto
4. 3. Lucia
19. 3. Aida
di Lammermoor
20. 3. La Roulette
5. 3. Carmen
22. 3. La Roulette – 11:00
6. 3. Aida
Dáma s kaméliemi
7. 3. Labutí jezero
– balet
– ND Brno
23. 3. La Bohème
8. 3. Dimitrij
24. 3. Nabucco
9. 3. Madama Butterfly 25. 3. Turandot
11. 3. La Traviata
26. 3. La Traviata
12. 3. Rigoletto
27. 3. Trubadúr – 14:00
13. 3. Trubadúr – 14:00 28. 3. Popelka – balet
14. 3. Dáma s kaméliemi
– 14:00
– balet
29. 3. La Roulette
16. 3. La Traviata
30. 3. Carmen
31. 3. Piková dáma
Pﬁedstavení zaãínají 19:00, není-li uvedeno jinak.

1. 3. Mathilda
2. 3. Na ocet
3. 3. Hra o manÏelství
4. 3. ¤idiã paní Daisy
7. 3. ¤idiã paní Daisy
8. 3. Mathilda
9. 3. ¤idiã paní Daisy
11. 3. Play Strindberg
12. 3. Na ocet
13. 3. Sylvie
14. 3. Láska
a porozumûní
16. 3. Hra o manÏelství

17. 3. Ráno,
kdyÏ vstávám...
18. 3. Hra o manÏelství
19. 3. Na ocet
20. 3. Sylvie
21. 3. Mathilda
22., 24. 3. Já jsem já
– Recitál M. Kubi‰ové
25. 3. Láska
a porozumûní
29. 3. Na ocet
30. 3. KaÏd˘ na svou
Ïidli host J. Lábus
31. 3. Play Strindberg

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

·vandovo divadlo
·tefánikova 57, Praha 5
info@svandovodivadlo.cz
Rezervace a pﬁedprodej
257 318 666 (od 14:00),
257 651 305, 257 324 219,
724 143 799 (formou SMS),
pokladna@svandovodivadlo.cz
nebo www.svandovodivadlo.cz
Pokladna dennû od 14:00 do 19:00 hod.
VELK¯ SÁL
3. 3. SCLAVI/Emigrantova píseÀ
– Farma v jeskyni – premiéra
4. 3. SCLAVI/Emigrantova píseÀ
– Farma v jeskyni
5. 3. Îenitba
6. 3. Na scénu i za kulisy – prohlídka div. – 16:30
Krev – âinoherní studio Ústí nad Labem
7. 3. Hradi‰Èan & J. Pavlica – koncert – 20:00
9. 3. Bouﬁe
10. 3. Tartuffe – 11:00
Tartuffe
11. 3. ·kola pro Ïeny
12. 3. Velká mela
13. 3. V‰ichni moji synové – Divadlo Pﬁíbram
14. 3. Zabiják Joe
15. 3. Vá‰eÀ jako led
16. 3. Oko za oko
18. 3. ·kola pro Ïeny – 11:00
·kola pro Ïeny
20. 3. Zaãarované dudy – Divadlo Drak HK – 15:00
Na scénu i za kulisy – prohlídka div. – 16:30
Madame Melville – Studio DVA
21. 3. Americko-francouzské prolínání – 19:30
Krása dne‰ka
22. 3. Zabiják Joe
23. 3. ·kola pro Ïeny
24. 3. Poruãík z Inishmoru
27. 3. Otevﬁené manÏelství – Studio DVA
28. 3. Kdo se bojí Virginie Woolfové – Studio DVA
29. 3. Oko za oko
30. 3. Poruãík z Inishmoru
31. 3. Vá‰eÀ jako led
STUDIO
1. 3. Pes Baskervillessk˘ – Buchty a loutky
2. 3. Gilgame‰ – Buchty a loutky
3. 3. Znalci
4. 3. Den matky
5. 3. Glenn Tilbrook – koncert – 21:00
6. 3. Aladinova kouzelná lampa – Pohádková
nedûle – 15:00
Podzimní sonáta – Studio DVA
7. 3. Hadí klubko
8. 3. Rocky IX – Buchty a loutky
9. 3. Stranou stran – DDS – premiéra
10. 3. Rocky IX – Buchty a loutky
11. 3. Vojcek – der Romantiker
12. 3. Pﬁíbeh ??? ãlovûka – Buchty a loutky
13. 3. Náv‰tûva pana Sloana – Studio DVA
14. 3. Vojcek – der Romantiker
15. 3. Den jako stvoﬁen˘ pro lásku – Studio DVA
17. 3. Shock Event – Agentura Shock – premiéra
18. 3. Shock Event – Agentura Shock
19. 3. Znalci
20. 3. Mudrochové – DDS – 15:00
Chtûl bych svítit lidstvu dál
21. 3. Sklenûn˘ zvûﬁinec
22. 3. Pﬁemysl Bukovsk˘ uvádí improvizaci ã. 6
23. 3. Hana Hegerová – Scénické rozhovory
28. 3. Den jako stvoﬁen˘ pro lásku – Studio DVA
29. 3. Rocky IX – Buchty a loutky
30. 3. Podzimní sonáta – Studio DVA
31. 3. Sklenûn˘ zvûﬁinec
DIVADELNÍ KAVÁRNA
3. 3. Jaroslav Rudi‰ – Literární kavárna – 17:30
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

kulturní programy 7

DIVADLO V CELETNÉ

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

KA·PAR

1. 3. Lofter
2. 3. Richard III.
3. 3. Richard III.
4. 3. RÛÏe pro Algernon
Krása a pÛvab
perverzit – 22:30
7. 3. Lofter
9. 3. Ornitologie
10. 3. Helverova noc
–veﬁ. gen. – 10:30
Garderobiér
11. 3. RÛÏe pro Algernon
12. 3. RÛÏe pro Algernon
– 16:00

VESELÉ SKOKY
20. 3. Na hlavu!
25. 3. Na hlavu!

THE DIVADLO
/ âTI TO DIVADLO
23. 3. Star Trek

RUDÁ MAGIE

27. 3. Rudá magie

CD 2002

Helverova noc
–premiéra – 20:30
13. 3. Garderobiér
14. 3. Krysaﬁ
15. 3. ¤ekni vût‰í leÏ
16. 3. Lofter
17. 3. KodaÀ
19. 3. Li‰ák – 20:30
28. 3. Úãtování v domû
boÏím – 18:00
29. 3. Mrzák
Inishmaansk˘
30. 3. KodaÀ
31. 3. Krysaﬁ
26. 3. V zajetí filmu

VALMET

5. 3. Élektra – 20:30
8. 3. Élektra

POHÁDKY:
SERPENS

20. 3. Brouãek – 15:00

KVELB

13. 3. Kavkazské
5. 3. Prokletí rodu
pohádky – 15:00
BaskervillÛ
MEJDAN:
– 15:00
11. 3. Hm… – 22:30
6. 3. Tﬁi mu‰ket˘ﬁi
P¤EHLÍDKA KE SVùTOVÉMU DNI DIVADLA
PRO DùTI A MLÁDEÎ:
21. 3. Abeceda aneb Co se zdálo Alence – divadlo
Nesly‰ím – 10:00
Alladinova kouzelná lampa – divadlo Polárka
– 14:00
Paris – Klicperovo divadlo a divadlo Dno
– 19:00
22. 3. Jak se hledají princezny
– divadlo Boﬁivoj - 10:00
Princ a chuìas – divadelní spolek Tyl – 14:00
Jeho urozenost p. mû‰ták aneb cirkus
Moliére – pﬁedstavení 4. roãníku hudebnû
dramatického oddûlení JKO – 19:00
COMPAGNIE LUG
D. 3. S. 3. TÁBOR
18. 3. Et bon voyage
24. 3. Paliãova dcera
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

RUâNÍ ·ITÍ
PÁNSK¯CH
OBLEKÒ
NA MÍRU

Since 1974

Zakázkové Krejãovství Praha

PaﬁíÏská 23, Praha 1, 224 238 854, 602 171 189,
rexim@dormeuil.cz, www.dormeuil.cz
❖ vycházející z tradiční vídeňské a britské střihačské
školy. Sortiment čítající přes 20 000 obleků na
každý typ mužské postavy.
❖ Pouze nejluxusnější anglické látky společnosti
Dormeuil (založené 1842 v Paříži).
❖ Každý půlrok nové kolekce hedvábných kravat
Dormeuil navržených italskými designéry.
❖ Košile šité na míru, luxusní pánské doplňky.
❖ Odborné stylové poradenství pro muže
❖ Profesionální žehlení a čištění, opravy a úpravy šatů
❖ Sjednávání privátních návštěv jak v salonu, tak
u zákazníka
❖ Rozvážkový servis
Jsme tradiãní rodinou firmou, coÏ je pro Vás
zárukou kvality. Na‰ím cílem je Va‰e maximální spokojenost

3/05
Pokladna: 14–20 hod.
(so a ne 2 hod. pﬁed zaãátkem pﬁedstavení)
Rezervace vstupenek: 222 868 868,
fax: 222 868 870, marketing@nazabradli.cz
www.nazabradli.cz.

1. 3. Pod modr˘m
nebem
2. 3. Afterplay
Hra o manÏelství –
DAMÚZA – 21:00
3. 3. Vãas milovat vãas
umírat – derniéra
4. 3. Ivanov
5. 3. Gazdina roba
7. 3. Z cizoty
8. 3. Kﬁtiny ve Hbﬁbvích
9. 3. Popis jednoho
zápasu – I. veﬁ.
gen.
10. 3. Sleãna Julie –
DAMÚZA – 20:00
11. 3. Popis jednoho
zápasu –II. veﬁ.
gen. – 11:00
Hromádkáﬁi –
DAMÚZA – 20:00
12. 3. Popis jednoho zápasu – I. premiéra

13. 3. Popis jednoho
zápasu
– II. premiéra
15. 3. Perfect Days
16. 3. Popis jednoho
zápasu
17. 3. Pod modr˘m
nebem
18. 3. KosmonautÛv poslední vzkaz Ïenû,
kterou kdysi, v b˘valém Sovûtském
svazu, miloval
19. 3. Str˘ãek VáÀa
21. 3. Z cizoty
22. 3. Ivanov
23. 3. Gazdina roba
24. 3. Perfect Days
29. 3. Moral Kombat –
DAMÚZA – 20:00
30. 3. Popis jednoho
zápasu
31. 3. Pod modr˘m
nebem

Rezervace na tel. 235 355 500 (i zázn.),
prodej hodinu pﬁed zaãátkem nebo v Redutû
(po– pá 15–19 h.).
âinnost souboru je podporována hl. m. Prahou.
www.volny.cz/minaret, minaret@volny.cz
Reduta (Praha 1, Národní 20) – 15:00

5. 3. My‰áci jsou ro‰Èáci!
12. 3. Kominíkovo ‰tûstí
13. 3. Stvoﬁení svûta
19. 3. Tﬁi veselá prasátka
28. 3. Velikonoce s Divadlem Minaret
– Kominíkovo ‰tûstí – lidové zvyky
Divadelní studio divadla Minaret pﬁijímá zájemce o kurzy herecké v˘chovy (vedené herci divadla Minaret) na 2. pololetí. BliÏ‰í informace na tel:
235 355 500.

Jungmannova 1, Praha 1. Pokladna otevﬁena:
po – pá 12:00–19:30 h; so, ne 2 h pﬁed zaãátkem
pﬁedstavení, rezerv.: 224 222 734
rezervace@prakomdiv.cz, www.prakomdiv.cz
1. 3. Staﬁí mistﬁi
2. 3. Staﬁí mistﬁi
3. 3. U cíle
5. 3. Poslední 2 cigarety – ob. premiéra
koncert skupiny Heyday – 21:30
7. 3. Staﬁí mistﬁi
8. 3. Alenka v kraji divÛ – pro dûti – 10:00
Klára S.
9. 3. Nemoc aneb moderní Ïeny –
âinoherní s. Ústí n. L.
11. 3. Tﬁetí ¤ím
12. 3. Oliver Twist – sociální bondage drama
14. 3. Oliver Twist – sociální bondage drama
15. 3. Tvar vûcí
16. 3. U cíle
17. 3. Klára S.
18. 3. Staﬁí mistﬁi
19. 3. U cíle – 15:00
21. 3. Alenka v kraji divÛ – pro dûti – 10:00
Poslední 2 cigarety
22. 3. Poslední 2 cigarety
23. 3. Kvartet
24. 3. Miriam – svût. premiéra
25. 3. Miriam
29. 3. Kanibalové
30. 3. Miriam
31. 3. Alenka v kraji divÛ – pro dûti – 10:00
U cíle
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Besední 3, Praha 1
www.divadlonapradle.cz
Rezervace vstupenek
257 320 421
pokladna@napradle.cz
1. 3. BÛh
2. 3. Návrat pana Leguena aneb Víkend ve v˘tahu
5. 3. 1. fotoples – 20:00
7. 3. Kráska z Leenane
8. 3. Ko‰iãan 3
9. 3. Bajka o lásce, pekle a márnici
10. 3. Obchodník s de‰tûm
13. 3. Elling a Kjell Bjarne – premiéra
14. 3. Bílé noci
15. 3. Drak
16. 3. Elling a Kjell Bjarne
17. 3. Elling a Kjell Bjarne
18. 3. Návrat pana Leguena aneb Víkend ve v˘tahu
21. 3. Shpil zhe mir a lidele in yidish
22. 3. Bílé noci
23. 3. Obchodník s de‰tûm
24. 3. Zahrádkáﬁi
25. 3. Hen Men (Monthy Python’s show)
29. 3. Tanec na konci léta
30. 3. Hvûzdy na jitﬁním nebi
31. 3. Kráska z Leenane
DIVADELNÍ KAVÁRNA:
6. 3. Rychl˘ rande
8. 3. ERÁRNÍ BARET aneb Zpátky na Montmartre
– 20:00
11. 3. Kejklíﬁky
19. 3. Blue Appels – koncert – 19:00
20. 3. Klíã od klavíru
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

D I V A D L O

M E T R O

Národní 25 – Palác Metro, Praha 1
Pokladna: po–so 16:00–20:00
221 085 201, 221 085 276, fax: 221 085 287
divadlometro@divadlometro.cz, www.divadlometro.cz.

âINOHRA

6. 3. Poslední ‰ance
7. 3. Milovat k smrti
8. 3. Oskar – veﬁ. gen.
– 14:00
9. 3. Pa‰kál – talkshow
K. ·ípa
10. 3. Oskar
– premiéra

11. 3. Oskar – 11:00
12. 3. Oskar
13. 3. Pou‰tní karavana
– taneãní show
14. 3. Carmen
16. 3. Milovat k smrti
19. 3. Nevidím to ãernû
20. 3. Lovu zdar
21. 3. Oskar

DùTEM

12. 3. Tﬁi ãarodûjnice – 14:00
22. 3. Malování na tmu – 9:30
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO U VAL·Ò
Filmová a divadelní pﬁedstavení, koncerty, besedy.
Vstupenky dennû (kromû víkendÛ) v recepci Domu
Portus, od 8 do 15.30 a pﬁed pﬁedstavením, v prodejnách VIA MUSICA – Starom. nám. 14, tel. 224
826 440, Malostranské nám. 13, tel. 257 535 568
a na www.ROFRANO.cz. www.zivot90.cz. Tel. 222
333 555. Ceny vstupenek od 30 do 100 Kã. Vstup do divadla z ulice Betlémská 5, Praha 1

1. 3. Rytíﬁi ‰ansonu a jazzu
– Písniãky od Vltavy – 14:00
2. 3. Dáma na pavlaãi – 17:00
3. 3. Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ – 17:00
7. 3. Benefice Radovana Lukavského – 17:00
9. 3. Jedu k mámû – 17:00
10. 3. Co Ïivot dal a vzal – 17:00
15. 3. Vivat Comenius – 17:00
16. 3. Filmová stﬁeda – Bloudûní – 14:00
22. 3. Radoslav Kvapil – klavírní recital – 14:00
23. 3. „Otisky“ – DEO GRATIAS – 14:00
29. 3. Setkání s Vûrou Neru‰ilovou – 17:00
30. 3. Igor ·ebo: Recital – 19:00
31. 3. Legendy opery – M. Machotková
a K. Petr – 14:00

Na Poﬁíãí 26, Praha 1
Pokladna: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.
1. 3. Divadlo Vizita: Nové ko‰tû
4. 3. Ples Divadla Archa a t˘deníku Respekt
7.– 9. 3. E. F. B.– Kladivo na divadlo
10. 3. Nickname – 20:00
11. 3. Nickname – 19:00, Richard Séguin – 21:00
12. 3. Mary MacMaster & Donald Hay
13. a 14. 3. Anna Huber a Krist˘na Lhotáková:
Two ones
15. a 16. 3. Meredith Monk & Vocal Ensemble
in concert
17. a 19. 3. Chat – Nebezpeãnû snadné známosti
18. 3. Spin Doctors - 21:00
23. a 24. 3. Charlotta Ãfverholm & Jan Kodet:
Lola & Mr. Talk
25. 3. The Plastic People of the Universe a Agon
Orchestra: Pa‰ijové hry velikonoãní
29. a 30. 3. Divadlo Vizita: Dopis sobû / Leo na Rdu
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

1. 3. Cyrano z Bergeracu
â
2. 3. Prodaná nevûsta
O
3. 3. Labutí jezero
B
4. 3. Labutí jezero
B
5. 3. Krásn˘ nadhasiã aneb
PoÏár Národního divadla – 14:00
Labutí jezero
B
6. 3. Tmavomodré tóny
8. 3. Krvavé kﬁtiny aneb Drahomíra
a její synové
â
9. 3. Poslední páska – 20:00
â/O
10. 3. Coriolanus – 20:00
â
11. 3. Giselle
B
12. 3. MONTEZUMA – svût. premiéra
O
13. 3. Giselle – 14:00
B
Giselle
B
14. 3. Sluha dvou pánÛ
â
15. 3. Cyrano z Bergeracu
â
16. 3. Montezuma
O
17. 3. Coriolanus
O
18. 3. Lucerna
â
19. 3. Adriana Lecouvreur
O
20. 3. Na‰i furianti – 13:00
â
Na‰i furianti – 18:00
â
24. 3. Adriana Lecouvreur
O
25. 3. Zkrocení zlé Ïeny
B
26. 3. Thálie 2004 – 20:00
27. 3. Prodaná nevûsta – 13:00
O
Carmen – 20:00
O
28. 3. Krvavé kﬁtiny aneb Drahomíra
a její synové – 14:00
â
STAVOVSKÉ DIVADLO
1. 3. Romeo a Julie
2. 3. ·kola pomluv
3. 3. Pokou‰ení
4. 3. Úklady a láska
5. 3. Galakoncert – Opera 2005
6. 3. Pronásledování a umuãení
dr. ·aldy – 13:00
·kola pomluv – 19:30
7. 3. Lakomec
8. 3. Nagano
9. 3. Lakomec
10. 3. Prvotﬁídní Ïeny
11. 3. Úklady a láska
12. 3. Veãer tﬁíkrálov˘ (Slovenské n. d.)
13. 3. Pol‰táﬁník (Slovenské n. d.)
14. 3. ·ípková RÛÏenka
15. 3. Nagano
16. 3. Pokou‰ení
17. 3. Lakomec
18. 3. Rodinné album
19. 3. Baletománie – 14:00
Rodinné album
20. 3. Figarova svatba – 13:00
Kouzelná flétna
22. 3. Ceny Alfréda Radoka 20:00
23. 3. ·kola pomluv
25. 3. Janovy pa‰ije
(Velikonoãní koncert)
26. 3. Don Giovanni – 14:00
Don Giovanni
27. 3. âeské sekretáﬁky – 14:00
Pronásledování a umuãení
dr. 3. ·aldy
28. 3. Úklady a láska – 14:00
29. 3. Lakomec
30. 3. Romeo a Julie
www.narodni-divadlo.cz
O – opera, â – ãinohra, B – balet

â
â
â
â
K
â
â
â
O
â
â
â
â
â
B
O
â
â
B
B
B
O
O
â
K
O
O
â
â
â
â
â

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

Dlouhá tﬁída 39, 110 00 Praha 1
Pokladna: po – pá 9:00–19:00,
221 778 629, 224 826 795,
www.divadlovdlouhe.cz

2. 3. Tulák po hvûzdách
8. 3. Nález v krajinû srdeãní
15. 3. Moje past
16. 3. Útûky z bezpeãí
17. 3. Krása z Moulin Rouge
22. 3. Most pﬁes navÏdy
23. 3. Podoby sonetÛ – podoby lásky
29. 3. Oceán moﬁe
30. 3. Cesta pokojného bojovníka
31. 3. Krása z Moulin Rouge
Sál Akademie vûd âR, Národní 3, Praha 1
14. 3. Hosté Ivany Tetourové – TáÀa Fischerová

1. 3. Je‰tû Ïiju s vû‰ákem, ãepicí a plácaãkou
2. 3. Soudné sestry
3. 3. Hrdina západu
5. 3. Komedie s ãertem aneb Doktora Fausta
do pekla vzetí – 17:00
5. 3. Kﬁest básnické sbírky Jana Borny
Malé prosby – 20:00
7. 3. Kabaret Vian – Cami
8. 3. Epochální v˘let pana Brouãka do XV. století
10. 3. Obrazy z Francouzské revoluce – derniéra
11. 3. Kabaret Prévert-Bulis
12. 3. Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoãní
povædka – 17:00
14. 3. Garderobiér
15. 3. Goldbergovské variace
16. 3. Bûsi
17. 3. Hrdina západu
18. 3. Past na my‰i
19. 3. Soudné sestry
20. 3. Mary‰a – hosté
23. 3. Kabaret Prévert-Bulis
28. 3. Musíme vidût dál – hosté
29. 3. Kabaret Prévert-Bulis
30. 3. Goldbergovské variace
31. 3. Je‰tû Ïiju s vû‰ákem, ãepicí a plácaãkou
3. 4. Bûsi

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

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

LYRA PRAGENSIS
Divadlo INSPIRACE, Scénick˘ ateliér
HAMU-Lichten‰tejnsk˘ palác, Malostranské nám. 13,
Praha 1. Pﬁedprodej vstupenek: ACADEMIA, Národní 7,
Praha 1, 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,
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, cizkova@lyrapragensis.cz

LISTY PRAHY 1

„Skoro kaÏdá tvá povídka konãí nevûrou“, ﬁíkali mi
mnozí a nûkteﬁí ‰kodolibû dodávali: „Holka, ty si
koleduje‰, ty pokou‰í‰ osud.“
KdyÏ jsem namítla, Ïe jen opisuju ze Ïivota, vût‰ina z nich okamÏitû zmlkla. âímÏ mi do‰lo, proã se
pﬁede mnou od jisté doby zdrÏují líãit své milostné
eskapády.
UÏ nûkdy v sedmnácti jsem si pﬁeãetla slavn˘ spisek doktora Plzáka s názvem „Othelón Ïárlivosti“,
z nûhoÏ pro mû jasnû vyvstalo, Ïe Ïárlí jedinû mentálnû retardovaní jedinci, slabo‰i a nemocní lidé, co
nedokáÏí pochopit základní pravidlo – vûrnost se
nikdy nedá dokázat. Proto jsem se snaÏila tento cit
v sobû ukoãírovat, ba pﬁímo ho potlaãit. Podaﬁilo se
mi dokonce pochopit rozdíl mezi nevûrou du‰evní
i fyzickou, pﬁiãemÏ následky té první b˘vají mnohem tragiãtûj‰í. Teoreticky jsem se vybavila z literatury dostateãnû. On ãlovûk vÏdy nûjak lépe zvládá teorii neÏ praxi.
U nás doma praxe zaãala nenápadnû. V poãítaãi,
stﬁedobodu na‰í domácnosti, s krásn˘m velk˘m
monitorem, blikající my‰í a zaveden˘m internetov˘m pﬁipojením, jsem jednou na‰la pût uslintan˘ch
básniãek s vroucím názvem „Tobû“. V duchu jsem ihned zrekapitulovala celou svou básnickou tvorbu a do‰lo mi – jejich
autorem já rozhodnû nejsem. A nemohla bych ani b˘t, protoÏe dotyãná dáma schovala své zakuklené tuÏby do mnoha
barvit˘ch metafor, zatímco já sdûluji své pocity pﬁímo. Pﬁesto
zoufale jednoduché slovo na tﬁi písmena – sex, z tûch básní
ãpûlo pﬁímo okatû. Chtít sex mÛÏe, napadlo mû, ale záleÏí
po kom. ZÛstala jsem klidná, vÏdyÈ to mohl manÏel jen stáhnout z internetu. Tﬁeba mi chtûl u‰etﬁit práci a vybrat pro recitaci na na‰e literární veãery nûjaké pûkné básnû.
Bûhem dvou dnÛ se dotyãná pûtice ver‰Û pﬁestûhovala do
souboru s názvem dÛleÏité. MuÏ se dál tváﬁil jako jelimánek
a hrál komedii poãítaãové fanatika. Kdykoliv jsem se k nûmu nachom˘tla, zavíral rádoby nenápadnû pﬁede mnou
právû rozepsan˘ text.
A pak to pﬁi‰lo. „Neví‰, kam jsi mi schovala tu novou voÀavku?“ Nenechal mû ani domluvit a hned pokraãoval: „Dám ti
pﬁeãíst takov˘ básniãky, schválnû, co na nû poví‰.“ Otevﬁel
soubor dÛleÏité a do tmy pokoje na mû zasvítilo: „Tobû“. Zatváﬁila jsem se, Ïe je vidím poprvé. Po celou dobu, kdy jsem
mu je ãetla pﬁes rameno, jsem znechucenû odfrkovala, aby
se dál na mÛj názor neptal. Máme uÏ pﬁi hodnocení jak˘chkoliv dûl tento signál témûﬁ smluven˘, neboÈ z nûj okamÏitû
pochopí mé stanovisko. Dnes se ale nedal odb˘t. Asi mu na
nich záleÏelo. „Co na nû ﬁíká‰?“ zaútoãil a ihned dodal,
abych nebyla hlavnû zaujatá.

K¤ÍÎOVKA

Autorãiny strasti
Martina Bittnerová
„Kdo ten canc napsal?“ smeãovala jsem. „No ví‰, jedna moje kamarádka. V‰ak sem ti o ní tuhle vyprávûl,“ nejistû koktal. „O kom,“ sykla jsem. „O Sylvû pﬁeci,“ prohodil naoko ledabyle. „Jó, to je ta znudûná mateﬁská dovolená, dvû dûti
a manÏel, kter˘ absolutnû nechápe její citlivû roznûÏnûlou
du‰i? Jestli budu v pûtatﬁiceti plodit stejn˘ bláboly, hodím si
ma‰li,“ pronesla jsem ironicky. UraÏenû se odvrátil a já pﬁem˘‰lela o tom, Ïe bych si asi mûla pomalu osvûÏit ãetbu Plzákov˘ch knih.
Ten veãer mi je‰tû sdûlil: „Zítra bude od pûti domovní schÛze, obûtuju se a pÛjdu tam sám.“
Z domovní schÛze se vrátil vyfe‰ákovan˘, s v˘bornou náladou a podivnû zasnûnû nepﬁítomn˘m v˘razem. Naposledy
jsem ho tak spatﬁila na na‰í vlastní svatbû. Nevím, kdo ho
vybiãoval k úsilí vy‰lechtit svÛj zjev, ale pﬁedseda na‰eho
bytového druÏstva asi tûÏko.
Následující ráno jsem mûla volno a prohrabávala se v emailové po‰tû. Mám tu nectnost házet vût‰inu dÛleÏit˘ch e-

Vylu‰tûní tajenky z minulého ãísla: Animovan˘ film, sloÏen˘ ze tﬁí
pohádek J. Wericha, se jmenoval podle jedné z nich, která dala název i celé kníÏce, Fimfárum.
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mailÛ do pomyslného elektronického ko‰e a pak,
kdyÏ je opravdu potﬁebuji, nemohu je najít. Místo
hledaného e-mailu, jsem ale narazila na ver‰e:
„Má‰ paÏe, co svítí jak opály a pohled plaché lanû.“
Prvnû jsem si uvûdomila, jakého to nedocenûného
a geniálního básníka jsem si vlastnû vzala, poté
jsem si kriticky prohlédla paÏe, místo opálÛ na mû
svítila dle slov mé dermatoloÏky loÏiska atopického
ekzému a rovnûÏ tu plachou laÀ pﬁekr˘val v˘raz
„Boha pomsty“.
Kdyby mi v knihovnû leÏela Plzákova kniha, urãitû
bych ﬁádnû prostudovala jeho rady a u‰etﬁila se tím
nûjak˘ch zbyteãn˘ch komunikaãních chyb, urãitû
bych se na pﬁíchod muÏe pﬁipravila. Jsem klidn˘
ãlovûk a dost si na tom zakládám, ale to odpoledne
jsem doma pﬁedvedla cirkusovou estrádu, za niÏ by
se nemusel stydût ani klan rodiny Kludsk˘ch. BohuÏel pro mû ta tam zÛstala chladnost hrdinek
z m˘ch povídek, ta tam zÛstala my‰lenka, Ïe stejnû
ze sebe dûlám akorát mentálnû retardovanou osobu, která tu‰í, jak si tímhle k niãemu nepomÛÏe. Zatímco jsem se v pﬁíbûzích sv˘ch literárních hrdinÛ
vyÏívala ve v‰e moÏn˘ch vztahov˘ch ukrutnostech,
kolizích a nechutnostech, teì mi to celé v osobní rovinû pﬁipadalo zoufalé, zbyteãné a poniÏující.
MuÏ se na protest zabarikádoval do loÏnice a já po chvíli
zapnula poãítaã v touze popovídat si s pﬁáteli po drátû, jednodu‰e zanalyzovat situaci a nabrat zas zdrav˘ rozum. Díky vymoÏenosti jménem ICQ, jakéhosi komunikátoru, kde
máme kaÏd˘ svou pﬁezdívku a pﬁiﬁazen˘ch x ãísel, tedy
úãet, to nemûl b˘t problém. Podot˘kám, Ïe nápad zavést
onu pﬁezdívku a úãet pro oba spoleãn˘ jsem já nemûla, zaﬁídil to muÏ. KdyÏ jsem si komunikátor otevﬁela, zablikala na
mû zpráva : „Je mi to opravdu líto, je‰tû tvá Ïena tolik vyvádí? Ví‰, váÏím si toho nadpozemsky neuchopitelného, co
vzniklo mezi námi. Moc pro mû znamená‰.“
Ze zoufalství obvykle okamÏitû pﬁecházím do ironie, a proto
jsem drze oné neuchopitelné laÀce odepsala: „Jsem ráda,
Ïe si o mû dûlá‰ takové starosti,“ a hrdinnû jsem se pod to
i podepsala. Obrazovka za okamÏik zahﬁímala – uÏivatel
odpojen – a tím na‰e konverzace skonãila.
LaÀka postupem ãasu na‰tûstí mizela z na‰í domácnosti,
sloÏka dÛleÏité pﬁestala chrlit dojemnou poezii a manÏelovo
básnûní nabralo mnohem prozaiãtûj‰ích smûrÛ.
Desítky hrdinÛ a hrdinek jsem nechala trápit nevûrami
sv˘ch partnerÛ, desítkám z nich jsem kopala jámu, aÏ jsem
ji vyhloubila tak hlubokou, Ïe jsem do ní nakonec spadla
sama.
Ilustrace: Jita Splítková

Bﬁeznové prodejní v˘stavy v Galerii Zjevi‰tû
Praha 1, ·kolská 3, Tel.: 221 003 504
galerie@zjeviste.cz, www.zjeviste.cz
Otevﬁeno út-pá 10-18 h, so 10-16 h
(ne a po - zavﬁeno) (do 26. 3. 2005)
Jaroslava Moserová
– POZNÁMKY ZE SVùTA
známá osobnost politického, vûdeckého, literárního a kulturního Ïivota, mimo jiné v letech 1947–1949 studovala v˘tvarnou ‰kolu
v New Yorku (Art Students League).
Milo‰ Hlavica – INTERVALY – oleje a kresby
herec, organizátor první v˘stavy „Herci malují“ v roce 1980.

Dále v galerii najdete prodejní expozici
v˘tvarn˘ch dûl znám˘ch osobností, napﬁ.:
J. Such˘, J. ·litr, M. Va‰ut, V. Kahovcová,
V. Kﬁesadlová, M. Forman, F. R. âech,
P. Nagy, R. Hru‰ínsk˘, M. Horníãek, D. Prachaﬁ a dal‰í a také v˘stavu HUMOR V MALBù Pavla Matu‰ky.
Bonbonkem galerie je slavná BUSTA SALVATORA DALÍHO, kter˘ sedûl akademickému sochaﬁi Josefu Nálepovi jako jedinému
sochaﬁi na svûtû. Bronzová busta je na prodej a ve zmen‰ené verzi ji autor exkluzivnû
zhotoví v omezeném poãtu pro pﬁípadné zájemce.

B¤EZEN S VIDEEM

■ ■ ■

✶ VA·E PÒJâOVNA VIDEOKAZET A

■ ■ ■

✶

BENEDIKTSKÁ 7, PRAHA 1 (za pasáÏí Kotva)
www.videohavir.cz

NEJÎÁDANùJ·Í TITULY OD 16. 1. 2004 DO 16. 2. 2005
VHS:
1. Terminál
2. BournÛv m˘tus
3. Riddick
– Kronika temna

DVD:
1. BournÛv m˘tus
2. Vûãn˘ svit
neposkvrnûné mysli
3. Hellboy

Otázka na bﬁezen: Napi‰te název animované gangsterky
z podmoﬁského svûta od tvÛrcÛ filmu Shrek? Odpovûdi doruãte do 15. 3. 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. 2/05: Tom Hanks. Vylosovaní v˘herci: Romana HorÀáková, Nad Kajetánkou 23, Praha 6, David ·olc, Lucemburská
36, Praha 3, Martin ·ugár, Králodvorská 14, Praha 1. 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.
Tajenka kﬁíÏovky: Nejznámûj‰ím Beethovenov˘m opusem je 9. symfonie D moll se slavnostním závûrem Ódou na radost. âím se stala tato ãást jeho symfonie v nedávné dobû?

PLACENÁ INZERCE

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

www.videohavir.cz
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ENTER – CENTRUM CIZÍCH JAZYKÒ
a CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
uvádûjí na trh svûtovou novinku pro v˘uky angliãtiny dle nejnovûj‰ích trendÛ
a uãebních metod pro v‰echny dospûlé vûãné zaãáteãníky. Vût‰ina studentÛ angliãtiny to zná, uãebnice, uãebnice, stále zaãátky v kurzech, strach z mluvení, strach z pouÏívání angliãtiny, strach z gramatiky a nové slovní zásoby. Naproti tomu bychom v‰ichni
chtûli okamÏitû umût mluvit a komunikovat. Od leto‰ního jara pro v‰echny takovéto
opravdu typické studenty angliãtiny máme jednoduchou odpovûì: face2face. Nová
ﬁada uãebnice CUP vychází z bohat˘ch pedagogick˘ch zku‰eností autorÛ Chrise Redstona a Gillie Cunninghamové. A jak se ﬁíká, uãebnici dokáÏe nejlépe zhodnotit lektor sám,
a pokud ji sám pﬁipravuje pedagog s bohat˘mi zku‰enostmi, musí to b˘t znát. A face2face je toho dÛkazem. Uãebnice je moderním studijním materiálem pro v‰echny
dospûlé ãasovû vytíÏené studenty. Pokud tedy nezvládnete dorazit na nûkterou z Va‰ich lekcí, nezoufejte si. Uãebnice má propracovan˘ CD ROM a studentské stránky, které
Vám naprosto zﬁetelnû v‰e vysvûtlí a objasní. KaÏdá lekce a stejnû tak i celá uãebnice obsahuje kontrolu pokroku, v‰echna slovní zásoba a gramatika je bohatû procviãena. Student nemusí ãekat na vysvûtlení látky od uãitele, sám postupnû poznává angliãtinu takovou, jaká opravdu je. Face2face je prav˘m dÛkazem, Ïe anglické sloveso LEARN
neznamená vlastnû uãit se, ale dovídat se, poznávat a reflektovat.
Uãebnici mÛÏete zakoupit v na‰em novû otevﬁeném specializovaném knihkupectví
v pasáÏi ABC – Vodiãkova 28, Praha 1.

VYPISUJEME ZBRUSU NOVÉ KURZY DLE TÉTO UâEBNICE A SOUâASNù
PRO V·ECHNY, KTE¤Í STUDUJÍ ANGLIâTINU, MÁME VELIKOU SOUTùÎ O CESTU
DO CAMBRIDGE. PRVNÍ KOLO JIÎ V P¤Í·TÍM âÍSLE LISTÒ PRAHY 1!

◆ N A PÁ R ¤ Á D C Í C H ◆
OD LINO¤EZU K D¤EVO¤EZU
Franti‰ek Hodonsk˘ se do povûdomí náv‰tûvníkÛ galerií zapsal pﬁedev‰ím jako malíﬁ zaujat˘ krajinou. Jeho v˘razn˘ smysl pro hmotnost se v‰ak odráÏí také
v jeho grafické tvorbû. Galerie Hollar s kurátorem PhDr. Jiﬁím Machalick˘m uspoﬁádala
k ‰edesátinám svého ãlena retrospektivní
v˘stavu, která bude otevﬁena 9. 3.
KULTURA NA HRADù...
V˘stava fotografií Hanzelky a Zikmunda, otevﬁená od 11. 3. v Tereziánském kﬁídle, nabídne dosud nepublikované nebo málo známé snímky z cest do
Afriky, JiÏní a Stﬁední Ameriky a do Asie. V˘stavu ozvlá‰tní 10. 3. a 22. 4. spanilé jízdy
expediãních vozÛ a promítání filmu v klubu
Vagon. Velk˘ orchestr paláce Îofín vystoupí
10. 3. ve ·panûlském sále. V programu, nazvaném Znáte tenhle valãík? aneb Ferdinandovi oblíbenci, zazní hudba rodiny StraussÛ.
V Cyklu Jazz na Hradû vystoupí Elena Suchánková & Jacose Jazz 21. 3. od 20 hod.
v Nové galerii. Komentované prohlídky ke
stálé expozici Pﬁíbûh PH jsou kaÏdou nedûli
v 10 hodin. Pﬁedná‰ky v bﬁeznu nabízejí témata Katedrála sv. Víta, Svatovítská stavební huÈ ve stﬁedovûku, Hroby biskupÛ a abaty‰í na PH a Církevní textil z hradních sbírek.
... I V PODHRADÍ
V Národním muzeu se vydáme do
Hollarea za krásou slovenského
stﬁedovûkého umûní. Od 18. 3. zde mÛÏeme
obdivovat dílo Mistra Pavla z farního kostela
v Levoãi a dal‰í v˘znamné oltáﬁní celky. Na
chodbû v pﬁízemí si pﬁipomeneme 150. v˘roãí prvního vydání Babiãky BoÏeny Nûmcové.
Ochoz Panteonu patﬁí záhadn˘m ptákÛm na‰í noãní pﬁírody – sovám. V Náprstkovû muzeu zaãíná 9. 3. v˘stava pûti finsk˘ch fotografÛ vûnovaná vztahu lidí k severské pﬁírodû.
Od 12. 3. nás osloví aztéck˘ panovník Montezuma.
GUTTA MUSICAE
Soubor Svatopluka Jány‰e uvítá jaro Otvíráním studánek Bohuslava
MartinÛ a hudbou ãeského barokního autora
Samuela Capricorna. Hostem koncertu
18. 3. bude Jindﬁi‰ka Smetanová. Na Apríla
nabídne ãeské opery baroka a klasicismu
v poﬁadu O zlaté svobodû a komínku nakﬁivo
postaveném. Tradiãní zaãátky ve Studiu Ypsilon jsou v 17:17. Na Velikonoãní pondûlí
zazní stﬁedovûká ãesko-latinská velikonoãní
hra o Mariích ve scénickém provedení od
17:30 v Galerii Miro na Strahovû.
ZPRÁVY Z NÁRODNÍ GALERIE
VeletrÏní palác vystavuje v˘bûr
25 grafick˘ch listÛ z raného období
Viktora Strettiho. Na zámku Zbraslav zaãíná
19. 3. v˘stava ãínské tu‰ové malby nazvaná
JiÏní âína. Komentované prohlídky vÏdy
v 15 hodin jsou v paláci Kinsk˘ch 13. 3. a dále kaÏdou druhou nedûli, 19. 3. vás lektor seznámí s tématem Barva a tvar v krajinomalbû.
V domû U âerné Matky BoÏí se setkáte s prÛvodcem 20. 3. VeletrÏní palác pﬁipravil témata: 13. 3. Surrealismus v ãeském umûní,
27. 3. Skupina 42. Na pﬁedná‰kách vyslechnete 10. 3. ve ·ternberském paláci téma Benátské malíﬁství 17.– 18. století, v klá‰teﬁe sv.
AneÏky âeské 26. 3. Velikonoãní námûty v dílech stﬁedovûk˘ch mistrÛ, v klá‰teﬁe sv. Jiﬁí
7. 4. Umûlecké sbûratelství Brandlovy doby.
AKADEMIE VùD âR
Sté v˘roãí narození protagonistÛ
Osvobozeného divadla V + W pﬁipomíná cyklus fotografií Alexandra Paula vystaven˘ do 4. 3. Cyklus pﬁedná‰ek Akademická
Praha pokraãuje 9. 3. tématem, jehoÏ dÛleÏitost si v poslední dobû zaãínáme uvûdomovat: PamûÈ krajiny a krajinné prvky, spojené
s místními pﬁíbûhy a povûstmi, dochované
i zaznamenané v písemn˘ch pramenech.
DOPROVODNÉ PROGRAMY
K V¯STAVÁM
Komentovaná prohlídka k dílu Adolfa Hoffmeistera v domû U Kamenného zvonu
se koná 13. 3. v 15 hodin. Bûhem v˘stavy
A na co myslí‰ ty v Mûstské knihovnû se mÛÏete zúãastnit 8. 3. performance malíﬁe a divadelníka Petra Nikla, 23. 3. pak autorského
ãtení spisovatele Jana Balabána. Zaãátky
vÏdy v 16 hodin. V˘stavu Aléna Divi‰e v Rudolfinu doprovodí v prÛbûhu bﬁezna ‰ansony, poezie Edgara Alana Poea, pﬁedná‰ka
na téma Filozofie mﬁíÏe, beseda se znalci
a pamûtníky. Diskusní podveãer na téma Divi‰ a padesátá léta probûhne na AVU 31. 3.
od 15:30. Komentovaná prohlídka s lektorem
pﬁipadá na 31. 3. v 16:30 hodin.
ZA POUâENÍM I ZÁBAVOU
Národní muzeum pﬁipravilo na bﬁezen pﬁedná‰ky na téma antika, Polsko a baltské republiky, finanãní problémy
v˘chodoãeské ‰lechty v 18. století, mineralogické lokality Skandinávie, Pﬁemysl Otakar II., pojetí boÏství v pﬁedhelénistické Mezopotámii, architektura Kolína nad R˘nem,
koncepce památkov˘ch úprav Staromûstského námûstí z 20. století. Urãovací beseda
minerálÛ zaãíná 6. 3. v 9:30, na vycházku po
stopách BoÏeny Nûmcové se vydáme 22. 3.
v 15:30 od Novomûstské radnice. Památník
národního písemnictví nabízí setkání s dílem
básníka Ivana Slavíka 16. 3. a zprostﬁedkované vzpomínky Ferdinanda Peroutky 20. 3.
Velikonoãní ãas nastane v Památníku 22. 3.,
kdy jsou na programu ukázky z díla Karla Jaromíra Erbena, lidové písnû, poezie a zvyky.

Správné odpovûdi na Velikonoãní
desatero ze strany 5
1 – a, 2 – c, 3 – a, 4 – c, 5 – c,
6 – b, 7 – b, 8 – b, 9 – c, 10 – a

8 zábava / voln˘ ãas
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