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Málo známé prvenství Prahy
Na‰e hlavní mûsto je proslulé ledasãím. Stovkami vûÏí, historick˘mi památkami nevyãíslitelné hodnoty, moderním metrem… A kdyÏ uÏ jsme pod zemí, také naprosto unikátní sítí kolektorÛ. To v‰ak spí‰ jen mezi odborníky. Ti, kdo na systémech kolektorÛ
pracují, v‰ak jsou rádi, kdyÏ se o jejich práci dozvídá i veﬁejnost. To, co jiÏ od sedmdesát˘ch let v Praze pod zemí postupnû vzniká, slouÏí totiÏ pﬁedev‰ím jí. A tak – obcházíme ãi objíÏdíme-li ohrady v centru, nyní jiÏ del‰í dobu napﬁ. v ulicích Vodiãkova a Palackého, nenadávejme. Pod námi se pracuje na technicky nejpokrokovûj‰ím umístûní
inÏen˘rsk˘ch sítí nejen v Evropû, ale nejspí‰ i na svûtû.

Co jsou kolektory?
Vût‰inou to víme, ale pﬁece… Laicky ﬁeãeno,
jsou to tunely, jimiÏ lze bezpeãnû vést vodovodní, teplovodní, plynovodní, telekomunikaãní, elektrické a dal‰í sítû. Díky pﬁehlednému
uloÏení na lávkách kolem stûn a snadnému
pﬁístupu v prostorném tunelu je lze snadno
udrÏovat, kontrolovat a v pﬁípadû poruchy
opravovat bez kopání na povrchu.
První praÏské kolektory zaãaly vznikat pﬁi v˘stavbû sídli‰È. Po roce 1989, s raketov˘m
rozvojem v˘poãetní, ﬁídící a pﬁenosové techniky, si lidé na odpovûdn˘ch místech v Praze, na magistrátu i ve firmách uvûdomili, Ïe
v˘stavba kolektorÛ je obrovskou ‰ancí pro
modernizaci sítí i v historickém centru mûsta.

Správní lidé na správném místû
ve správnou dobu
Mûsto proto zaloÏilo nejprve pﬁíspûvkovou
spoleãnost Kolektory Praha, kterou pozdûji
pﬁetransformovalo na akciovou a je jejím stoprocentním akcionáﬁem. Magistrát spoleãnosti poskytl dobﬁe zpracované zadání a v˘stavba kolektorÛ v centru dostala zelenou.
Zaãalo se tak s budováním unikátního systému, kter˘ dnes jezdí obdivovat specialisté
z celého svûta. Zpoãátku byly kolektory kompletnû financovány mûstem, od r. 2000 jiÏ
hradí mûsto jen v˘stavbu nov˘ch, provoz
pak financuje firma z pﬁíspûvkÛ uÏivatelÛ sítí.
„PrÛbûÏnû se k nám sjíÏdûjí odborníci z vel-

k˘ch mûst celého svûta. U praÏsk˘ch kolegÛ
ãerpají zku‰enosti z v˘stavby a provozu kolektorÛ a seznamují se s unikátním ﬁe‰ením
monitoringu a sbûru dat z celé kolektorové
sítû,“ ﬁíká generální ﬁeditel Ing. Otakar âapek. Nikde ve svûtû totiÏ nemají sítû tak rozsáhlé jako v Praze, kde tvoﬁí jiÏ 90 kilometrÛ.
Také monitoring je u nás na vy‰‰í úrovni. Ve
firmû pﬁipravují materiály pro svûtové konference o kolektorech a chystají se na takovou
konferenci v r. 2007 v Praze.
Dnes se na budování a provozu kolektorÛ podílejí desítky ‰piãkov˘ch odborníkÛ, mnozí
z nich od vzniku firmy, coÏ pﬁi dne‰ním pohybu na pracovním trhu svûdãí o vztahu k této
práci. Podle slov ﬁeditele âapka vût‰ina z nich
pracuje nejen hlavou a rukama, ale i srdcem.
Navazují tu tak na staletou tradici podzemního stavitelství v âechách, které je jiÏ od dob
kutnohorsk˘ch havíﬁÛ na vysoké úrovni.

Na dispeãink vlakem
– depo je na SenováÏném
V roce 2002 vybudovan˘ centrální dispeãink
na SenováÏném námûstí bude brzy schopen
stahovat kompletní signály z obou dal‰ích
(JiÏní Mûsto a StodÛlky). Je vybaven ‰piãkov˘m monitorovacím systémem SAIA ‰v˘carské v˘roby, vyÏadujícím vysoce odbornû
kvalifikovanou obsluhu, 24 hodin dennû sleduje dûní ve v‰ech 90 kilometrech chodeb
a tunelÛ. OkamÏitû reaguje napﬁ. na vniknutí
neoprávnûn˘ch osob, zmûny teplot, hladiny

podzemních vod, v˘skyt oxidu uhelnatého
a stovky dal‰ích údajÛ. âidla u kaÏdého
vchodu zabezpeãují systém proti vniknutí cizích osob. Spolu s dal‰ími údaji zobrazují
ve‰ker˘ pohyb lidí a zmûny v kolektorové síti
velkoplo‰né obrazovky. Vstupy zamûstnancÛ i lidí z firem, které zde mají a obhospodaﬁují svoje sítû, podléhají pﬁísnému reÏimu evidence. Dispeãink je samozﬁejmû napojen na
policii, hasiãe i záchranku. Z jeho budovy je
vstup do kolektoru K C1 sahajícího aÏ k nám.
I. P. Pavlova, na Uheln˘ trh a Anenské námûstí. Tam v‰ude je moÏné se nejrychleji
dopravit podzemním vláãkem. Je taÏen˘ dÛlní lokomotivou a mÛÏe zapﬁáhnout rÛznû
upravené vozíky pro pﬁepravu osob, nákladu, taÏení kabelÛ apod. Nûkolik zajímav˘ch
údajÛ: v centru je prÛmûrná hloubka tunelÛ
mezi 5 a 45 metry, nûkteré mají prÛmûr vût‰í
neÏ metro. Nejhlub‰í je kolektor MÛstek.

Zajímavosti
z praÏského podzemí
SíÈ kolektorÛ nejenÏe plní mnohoúãelovou
sluÏbu jako bezpeãné a praktické úloÏi‰tû
v‰ech dÛleÏit˘ch rozvodÛ. ZabraÀuje také
sesedání pÛdy a samozﬁejmû i po‰kození inÏen˘rsk˘ch sítí. Velké havárie sítí v kolektorech v podstatû nemÛÏou nastat. ProtoÏe
jsou kolektory konstruovány jako velmi odolné betonové tubusy (povodeÀ v r. 2002 je
vÛbec nepoznamenala a voda dovnitﬁ nepronikla), zpevÀují zároveÀ i povrch nad sebou
a vlastnû i podzemní ãásti okolních staveb.
Napﬁíklad u paláce Lucerna ve Vodiãkové
ulici, kde byly dlouhodobé problémy s propadající se vozovkou, po sanaci spojené s v˘stavbou kolektoru jsou nyní tyto potíÏe
navÏdy odstranûny. Systematická sanace
základÛ budov probûhla podél celého budovaného kolektoru aÏ k Novomûstské radnici
– a to vãetnû zpevnûní tramvajové trati.

Pﬁi v˘stavbû v centru do‰lo jiÏ také k mnoha
zajímav˘m objevÛm. Ty sice mohou zbrzdit
práci, ale jejich v˘znam pro dal‰í odkr˘vání historie mûsta toto pﬁeváÏí. Tak se stalo
i pﬁi v˘stavbû kolektoru Pﬁíkopy, spojujícího
v‰echny dÛleÏité okolní objekty – banky, sídlo MAFRA atd. Kromû mnoha drobnûj‰ích
nálezÛ zde byly objeveny zbytky stﬁedovûké
silnice, vedoucí kolem skuteãného pﬁíkopu
u hradeb, kter˘ zde b˘val a oddûloval Staré
od Nového Mûsta.

A budoucnost?
PraÏsk˘ radní Pavel Klega, profesí technik,
kter˘ v˘stavbu kolektorÛ dlouhodobû sle-

Od La Fontaina k Livingstonovi aneb Léãit se na Hradû
Na PraÏském hradû vystavují hned dva ilustrátoﬁi. Zatímco Jízdárnu zcela zaplnila první souborná v˘stava Mistra rekonstrukcí pravûku ZdeÀka Buriana, v Císaﬁské konírnû
se usmívají rozzáﬁené barvy na obrázcích umûlce, kterého milují dûti i dospûlí. Nechce
se vûﬁit, Ïe pﬁed pûti lety, právû zde, na stejném místû, otevíral v˘stavu ke sv˘m
sedmdesátinám. Adolf Born dnes slaví dal‰í jubileum.
„Jestli nûkdo trpí depresí, smutkem, melancholií a je otráven souãasn˘m Ïivotem, aÈ
se sem jde léãit,“ vyz˘vá pan profesor Franti‰ek Dvoﬁák, „já jsem se na mnoha místech
neubránil slzám smíchu, kdyÏ jsem se pohrouÏil do smyslu toho kterého díla.“ A nebyl sám. KaÏdou chvíli odnûkud vytryskne
hlasité zasmání, lidé si vzájemnû sdûlují, co
vidí. Obrázek za obrázkem, postupuje‰ dál
nerad, a pﬁece zvûdav˘ na dal‰í. I kdybys
chtûl, nemÛÏe‰ jen probûhnout. Padnou ti
do oka, zavolají na tebe. A témata jsou rozliãná. Tﬁeba dva útûky. Ten historick˘ je
Útûk zimního krále, kde si olyÏovan˘ Friedrich V. na lyÏaﬁsk˘ch hÛlkách za sebou vleãe Elizabeth Stuart na snowboardu. K dal‰ímu ãerpal malíﬁ inspiraci v bibli a zpracoval
ho k obrazu svému: Útûk do Egypta se zastávkou v Krkono‰ích – Panenka Maria
s JeÏí‰kem na oslu a vedle ní sedí koãka.
Jilemnické babky jim pﬁinesly horkou polívku a povidlov˘ koláã, zatímco Krakono‰ na

lyÏích hlídá, jestli se poustevník nechá zlákat na pÛllitr piva. KaÏd˘ obraz má svÛj pﬁíbûh, není moÏné vyprávût v‰echny. Chce‰
jen ty souãasné? Tak tﬁeba pastely SchÛzka evropsk˘ch národÛ, Cesta do Evropy
s fla‰kou Tuzemáku a s hol˘m zadkem.
A co takov˘ âesk˘ ráj nebo Dva veselí senátoﬁi. ÚÏasn˘ akvarel z roku 2001 Praha je
v‰ech âechÛ ráj, kde se kaÏd˘ mÛÏe najít –
domácí i pﬁespolní obyvatelé, aÈ jiÏ trvalí, ãi
doãasní, se v‰emi sv˘mi neﬁestmi, zlodûji
a lumpové a v‰echno to hemÏení z Hradãan
rozpaãitû pozoruje Prodaná nevûsta. Pane
Borne, kam na to chodíte?
Zkusme to v‰ak popoﬁádku. Bornova náklonnost ke knihám a ilustracím, jak svou
pracovitost sám autor naz˘vá, je zﬁejmá
z nejrozsáhlej‰í ãásti expozice. Tvoﬁí ji soubory k La Fontainov˘m Bajkám, Dumasov˘m Tﬁem mu‰ket˘rÛm a Pohádkám bratﬁí
GrimmÛ. Bohat˘ text ve v‰ech tﬁech knihách doprovází obrovské mnoÏství ilustrací.

YMCA je tu i pro va‰e dûti
¤ekne-li se YMCA, mnozí si vybaví své zaãátky v plavání v bazénu rozloÏité budovy
Na Poﬁíãí. Ne‰kodí pﬁipomínka, proã se prvorepublikov˘ palác, v nûmÏ dnes mj. najdeme ﬁadu neziskov˘ch organizací, takto jmenuje.
V nejvy‰‰ím patﬁe zde sídlí celostátní ústﬁedí
kﬁesÈanské organizace pro dûti a mládeÏ
YMCA. JiÏ koncem 19. století u nás vznikaly
první spolky po vzoru Anglie. Zde byl zakladatelem YMCA (Young Men‘s Christian
Association) 23let˘ obchodní pﬁíruãí G. Williams, kter˘ chtûl pomoci „ztracené“ mládeÏi
v industrializujících se mûstech. U nás byla
masovû roz‰íﬁena za 1. republiky, v r. 1951
komunisty zru‰ena a znovu obnovena v roce
1990. YMCA je nejstar‰í a nejvût‰í mládeÏnickou organizací ve svûtû (ve 124 zemích).
Zamûﬁuje se na práci s mládeÏí podle místních potﬁeb. V Palestinû se vûnuje humanitární a zdravotní pomoci dûtem a mlad˘m
v oblastech nepokojÛ, v Irsku zase v˘chovû
ke smíﬁení nejmlad‰í generace katolíkÛ
a protestantÛ. V âesku se na‰tûstí mÛÏe

soustﬁedit na co nejpestﬁej‰í nabídku aktivit
pro voln˘ ãas, podle kﬁesÈansk˘ch principÛ,
které dodrÏuje na celém svûtû: vytváﬁet
a upevÀovat prostﬁedí lásky, porozumûní
a spravedlnosti, podporovat ãestnost, tvoﬁi-

kaligrafií a v neposlední ﬁadû svou kuchyní
a víny“. Turecká mentalita a smysl pro humor je podle pana Borna nám, âechÛm,
blízká: „Nakonec, byli aÏ na Moravû a tﬁeba
„Do expozice se jich ve‰el pouh˘ zlomek,
se vzájemnû ovlivnili.“ No schválnû, podíi kdyÏ za tûch pût let namaloval tolik obrázvejte se na jedné z litografií do oãí tureckékÛ, Ïe by zaplnily dvû takové Císaﬁské komu dÛstojníkovi odvádûjícímu moravskou
nírny,“ oceÀuje svého pﬁítele Jarmil Srpa,
dívku, zamyslete se nad ãesk˘m podnikatespoluautor koncepce v˘stavy.
lem a jeho milostivou paní, kter˘m udûlil auV dal‰í ãásti jsou grafické soubory z cest po
dienci sám sultán Selim III. Také ¤ecko
místech ve svûtû, která má Adolf Born rád
Born miluje: „Vnímav˘ ãlovûk tam v olivoa které ho „inspirují svou historií, slavn˘mi
v˘ch hájích snadno zahlédne míhat se fauosobnostmi, ale i architekturou, krajinou,
ny. Ale i souãasnost je ohromující – dÛstojn˘ pop pﬁichází na pláÏ,
skryje se v rákosí, ve ‰tráfat˘ch plavkách si zaplave
a z rákosí vychází opût
v dÛstojném ‰atû, zatímco
ho zvûdavû pozoruje stádo
padesáti koz.“ Umûlec pﬁiznává fascinující vliv cizích zemí vÛbec, napﬁíklad
Norska a Holandska. A co
taková Afrika! Cestovatel
Emil Holub se na pastelu
z r. 2004 pﬁedstavuje domorodcÛm: I’am Emil Holub from Austrian-Hungarian Monarchy. Místní domorod˘ pes na tu scénu
s úÏasem zírá. A jsou tady
A. Born: Rembrandtova cesta za zákazníkem, akvarel, 2000 dal‰í kouty svûta. AÈ uÏ je

vost, pracovat pro rozvoj celé osobnosti
a rovnost pﬁíleÏitostí kaÏdého ãlovûka.
Nezávislost jednotek umoÏÀuje velkou pestrost nabídky. Pouze pûtiãlenné vedení Na
Poﬁíãí v‰e jen ﬁídí metodicky a zastﬁe‰uje.
V Praze je ãinn˘ch nûkolik jednotek – napﬁ.
YMCA kluby a YMCA Praha se v‰eobecnou
nabídkou aktivit, pﬁedev‰ím umûleck˘ch
a sportovních. YMCA Open a Bráník jsou zase zamûﬁené na vodáck˘ sport. YMCA Îivá
rodina nabízí mnoho aktivit pro rodiny
s men‰ími dûtmi, YMCA DAP je tu pro -náctileté, které zajímá hudba, divadlo, tanec ãi
zpûv. Akademická YMCA nabízí zajímavá
setkání ãi pﬁedná‰ky pro studenty. Pﬁed
prázdninami je aktuální zajímat se i o ‰irokou
nabídku dûtsk˘ch táborÛ s rÛzn˘m zamûﬁením. Jsou moÏná levnûj‰í neÏ mnohé inzerované v novinách a zaruãují dobré vedení
a zajímavou náplÀ. Nûkteré jsou urãeny i pro
dûti nad 15 let, pro které je obvykle tûÏké tábor najít. V‰ichni hlavní vedoucí mají akreditované ‰kolení M·MT.
YMCA navíc dokáÏe nabídnout studentÛm
i ﬁadu zajímav˘ch pobytÛ v zahraniãí zamûﬁen˘ch na dobrovolnickou práci s dûtmi ãi ochranu pﬁírody. Více najdete na www.ymca.cz Maf

duje a podporuje, ﬁíká: „Jsou to stavby, jejichÏ Ïivotnost se poãítá na desítky aÏ stovky let.
Díky nim se Praha vyhne dﬁívûj‰ímu rozkopávání chodníkÛ pﬁi opravách poruch sítí
a sítû samotné budou mnohonásobnû bezpeãnûj‰í.“ Po dokonãení Vodiãkové pﬁijdou
na ﬁadu kolektory Revoluãní a Václavské námûstí, ambiciózní je téÏ plánované spojení
Karlova se Smíchovem pod Vltavou a také
kolektor u Hlávkova mostu, do nûjÏ by byly
pﬁemístûny sítû, které nyní vedou v mostní
konstrukci a dnes není moÏné je roz‰íﬁit.
Most se pak bude moci rekonstruovat.
Martina Fialková
to Francie nebo Taiwan, Indie, zemû arabské, aÈ je to odsud, nebo tamodtud, vÏdy
umûlec neomylnû vystihne charakter, místní kolorit. S laskav˘m, lidsk˘m humorem
a s vtipem jemu vlastním.
Jakpak Ïe se jmenuje tahle nezapomenutelná v˘stava? Hned první akvarel za vchodem
vám napoví. La Fontaina a Dr. Livingstona
vidíme pûknû pohromadû v druÏném posezení se samotn˘m autorem, panem Adolfem
Bornem.
StáÀa Wildová
PLACENÁ INZERCE

3 kusy za 249 Kã
na vybrané kusy

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

SOUTùÎ O CESTU
DO CAMBRIDGE
Ve spolupráci se spoleãností ENTER –
CENTRUM CIZÍCH JAZYKÒ a nakladatelstvím CAMBRIDGE University Press
pro Vás pﬁipravujeme SOUTùÎ O CESTU DO CAMBRIDGE. KaÏd˘ mûsíc na
vás ãeká jedna otázka.
Tﬁetí otázku, na soutûÏním kuponu, najdete na stranû 8 nebo v knihkupectví
CAMBRIDGE v pasáÏi ABC. Vyplnûn˘
soutûÏní kupon s va‰í odpovûdí odevzdejte v knihkupectví CAMBRIDGE, nebo jej mÛÏete zaslat do redakce LISTÒ
PRAHY 1 do 15. 6. 2005.
KaÏd˘ mûsíc losujeme mal˘ dárek
a v prosinci vylosujeme v˘herce (ze
správn˘ch odpovûdí v‰ech kol), kter˘
odletí do CAMBRIDGE a na vlastní oãi
uvidí, jak vznikají svûtové uãebnice

angliãtiny, slovníky a dal‰í materiály
k v˘uce na jedné z nejstar‰ích univerzit
svûta.
Správná odpovûì
2. kola je za c) 6
V˘herkyní druhého kola se
stala paní Vûra Krausová, Praha 4 – získala DVD face2face ke
zbrusu nové uãebnici face2face.
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ãerven 2005
Karel Trinkewitz – âertovka

V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS

Kam v ãervnu na procházku?
Kontakt pro dal‰í informace: PraÏská informaãní sluÏba, tel.: 221 714 152, 221 714 151
(pro skupiny) a 221 714 173 (zájezdy) www.pis.cz.
1. st. Palácové malostranské zahrady. (Ledeburská, Pálffyovská, Kolowratská a Malá Fürstenberská). Zaãátek v 16.00 pﬁed
Ledebursk˘m palácem na Vald‰tejnském
nám. ã. p. 3. Vstup 50 Kã + vstupné do zahrad 69 Kã/sleva pro skupiny (E. Pike‰ová).
2. ãt. Zajímavosti Chotkov˘ch a Letensk˘ch sadÛ. Zaãátek v 16.00 na stanici
tram. ã. 18, 20 „Chotkovy sady“ (ve smûru do
centra). 50 Kã (E. Sokolová).
4. so. LubaÀ – mûsto hornoluÏického
·estimûstí. LubaÀ, LeÊna, Gryfów Âlaski,
Lubomierz. 530 Kã (M. Gá‰ková).
Národní památník na Vítkovû. Celková
prohlídka. Zaãátek ve 14.00 pod sochou
J. ÎiÏky. 50 Kã (prÛvodce PIS).
Rudolfinum – dnes sídlo âeské filharmonie. Celková prohlídka. Zaãátek ve 14.00
pﬁed vchodem z Al‰ova nábﬁeÏí. 50 Kã (prÛvodce PIS).
Domy osobností XX. stol. na Hanspaulce
a u Matûje (u pﬁíleÏitosti odhalení pamûtní
desky J. Rathouského, praÏského designéra
a autora návrhu piktogramÛ v metru). Zaãátek akce ve 14.00 na stanici aut. MHD ã.
131 „Hanspaulka“. 50 Kã (ing. Stûniãka).
5. ne. Do lázní Vincence Priessnitze. Láznû Lipová, jeskynû Na ·piãáku, Jeseník,
Rejvíz. 620 Kã (PhDr. Jarmila ·kochová).
Národní divadlo. Celková prohlídka. (Stejnû
i 19. 6.) Zaãátek kaÏdou pÛlhodinu od 8.30
do 11.00 pﬁed vchodem. Objednané skupiny
(nad 15 osob) mají pﬁednost. Max. 50 osob.
50 Kã (prÛvodci PIS).
V˘znamná ãervnová v˘roãí (v˘bûr) –
I. ãást. Zaãátek ve 14.00 za mÛstkem na Slovanském ostrovû. 50 Kã (PhDr. Chrastilová).
Kostel sv. Gotharda v Bubenãi. Zaãátek
ve 14.00 pﬁed objektem, Krupkovo nám. 6,
Praha 6 – Bubeneã ( spojení aut. ã. 131, kter˘ jede od metra A „Hradãanská“ do stanice
„Sibiﬁské nám.“). 50 Kã (ing. Pelzbauerová).
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kasemat. (Stejnû i 12., 19. a 26. 6.) Zaãátek ve
14.00 pﬁed kostelem sv. Petra a Pavla.
50 Kã (prÛvodce PIS).
6. po. Pﬁes 17 mÛstkÛ Komoﬁanského potoka. Zaãátek po pﬁíjezdu aut. ã. 173 na stanici
„Cholupick˘ vrch“ (aut. jede ze stanice „NádraÏí Modﬁany“ ve 13.11). 50 Kã (B. ·vejnohová)
7. út. Projekt Promenáda 2000 a zmûny
s ním spojené na Rasovû vr‰ku a Kampû.
Zaãátek v 16.00 u vstupu do metra A „Malostranská“. 50 Kã (M. Racková).

8. st. Toulání ·árkou. Zaãátek v 16.00 na
stanici tram. ã. 20, 26 „Divoká ·árka“. 50 Kã
(ing. Kocourek).
11. so. Údolím Plakánku na hrad Kost.
Humprecht, Vesec, Kost, Libo‰ovice. 366 Kã
(J. ·afaﬁíková).
Stavovské divadlo. Celková prohlídka. Zaãátek v 10.00 a 11.00 pﬁed vchodem. 50 Kã
(prÛvodci PIS).
Kolowratsk˘ palác. Zaãátek ve 14.00 pﬁed
vchodem (Ovocn˘ trh 4, Praha 1). 50 Kã
(prÛvodce PIS).
Bﬁevnovsk˘ klá‰ter. Celková prohlídka. Zaãátek v 15.00 pﬁed objektem (Markétská 1,
Praha 6). 50 Kã + vstupné do objektu 50/30
Kã (PhDr. Chrastilová).
12. ne. Do kraje Barunãina dûtství. Ratiboﬁice, Babiããino údolí, âeská Skalice. 514 Kã
vãetnû vstupenky na akci „OÏivené postavy“
(E. Pike‰ová).
Vrtbovská zahrada – jedna z nejkrásnûj‰ích praÏsk˘ch zahrad. Zaãátek ve 14.00
pﬁed hl. vchodem do Vrtbovského paláce
(nároÏí Karmelitské a TrÏi‰tû). 50 Kã + vstupné do zahrady 40/25 Kã (PhDr. Chrastilová).
PÛvaby dávn˘ch usedlostí – pﬁes Zadní
Ovenec na Vlachovku. Zaãátek ve 14.00
na koneãné aut. ã. 112 „Zoologická zahrada“
(aut. jede od metra C „NádraÏí Hole‰ovice“).
50 Kã (H. âenková).
14. út. Ze Suchdola Roztock˘m hájem do
Roztok. Zaãátek po pﬁíjezdu aut. ã. 147 na
stanici „Budovec“ (aut. jede od metra A „Dejvická“ ve 13.14 a 13.28). Odchod po pﬁíjezdu
druhého autobusu. 50 Kã (B. ·vejnohová).

28. út. Smíchovské inspirace. Od Smíchova
na nám. Sacré Coeur místy, která inspirovala
mnohé umûlce. Zaãátek v 16.00 na koneãné
stanici aut. ã. 176 „Stadion Strahov“ (aut. jede
z Karlova nám.). 50 Kã (M. Racková).
„Újezd“ (ve smûru do centra a ke Smíchovu).
50 Kã (E. Sokolová).
19. ne. Hornické zastavení v Pﬁíbrami.
Pﬁíbram, Bﬁezové Hory, Mní‰ek pod Brdy.
Cena 334 Kã (B. ·vejnohová).
Palácové malostranské zahrady. (Ledeburská, Pálffyovská, Kolowratská a Malá Fürstenberská). Zaãátek v 15.00 pﬁed Ledebursk˘m palácem na Vald‰tejnském nám. ã. p. 3.
50 Kã + vstupné do zahrad 69 Kã/sleva pro
skupiny (E. Pike‰ová).
Na butovické hradi‰tû. Zaãátek ve 14.00
na stanici metra B „Jinonice“. 50 Kã (ing. Kocourek).
20. po. Ménû známé kouty a zákoutí PraÏského hradu. Zaãátek v 15.30 u sochy T. G.
Masaryka na Hradãanském nám. 50 Kã
(J. BuÀatová).

15. st. Hudba na Královské cestû a v jejím
blízkém okolí – I. ãást. Zaãátek v 16.00
u Pra‰né brány. 50 Kã (J. Bondyová).

21. út. Po stopách stavovského odboje
a popravy 21. 6. 1621. Zaãátek v 16.00
u sochy J. Husa na Staromûstském nám.
50 Kã (PhDr. Havlovcová).

16. ãt. Malostransk˘ hﬁbitov – celková prohlídka. Zaãátek v 16.00 na stanici tram. ã. 4,
7, 9, 10 „Bertramka“. POZOR – pﬁijìte vãas,
hﬁbitov se zavírá. 50 Kã (Mgr. Kulíková).

22. st. Vald‰tejnská zahrada a Vojanovy
sady. Zaãátek v 16.00 pﬁed vchodem do
Vald‰tejnského paláce z Vald‰tejnského
nám. 50 Kã (PhDr. Chrastilová).

18. so. BaÈÛv kanál podruhé. Veselí nad
Moravou, StráÏnice. Cena 1017 Kã vãetnû
plavebního lístku a konzumace vína (PhDr.
Havlovcová).
Za relikviáﬁem sv. Maura do Beãova. Beãov nad Teplou, Loket. Cena 440 Kã (ing.
Grabmüllerová).
PraÏské mosty a nábﬁeÏí. Zaãátek ve 14.00
u pomníku A. Jiráska na Jiráskovû nám.
50 Kã (PhDr. Chrastilová).
PraÏské souostroví – III. Kampa a okolí.
Zaãátek v 15.00 na stanici tram. ã. 12, 20, 22

23. ãt. Chrám Matky BoÏí pﬁed T˘nem.
Celková prohlídka. Zaãátek v 15.00 na rohu
ul. T˘nské a Staromûstského nám. Omezen˘ poãet 40 osob. 50 Kã + vstupné do objektu 40/20 Kã (Phdr. Eva Havlovcová).

22. 6.– 24. 6. – Dny slunce bez rizika
V minulém okénku jsme vás upozorÀovali na akci Den proti melanomu, kter˘ probûhl
30. 5. V tento den dermatovenerologové poskytovali obãanÛm zdarma konzultace
k prevenci a depistáÏi melanomu, zhoubného nádoru kÛÏe.
Jeho nûkolikanásobnû zv˘‰en˘ v˘skyt u populace v âR v posledních letech znepokojuje odborníky, kteﬁí se rozhodli zapojit do
kampanû na osvûtu. V ãervnu proto pokraãuje akce pod názvem Dny slunce bez rizika. Jejím úkolem je pﬁispût k lep‰í informovanosti o nebezpeãí vzniku rakoviny kÛÏe,
protoÏe toto riziko není v na‰í populaci stále
docenûno. Naopak, mnozí z nás se chováme stále nezodpovûdnû a nebezpeãnému
sluneãnímu záﬁení se opakovanû vystavuje-

me bez dostateãné ochrany a zbyteãnû
mnoho.
Od 22. do 24. ãervna 2005 probûhne ve sto
lékárnách ve více neÏ 35 ãesk˘ch mûstech
rozsáhlá osvûtová kampaÀ o tomto nebezpeãí a o moÏnostech správné prevence.
V partnersk˘ch lékárnách projektu bude odbornû pro‰kolen˘ lékárník poskytovat zájemcÛm informace o rizikách sluneãního záﬁení,
provede individuální diagnostiku pro urãení
jejich fototypu, doporuãí vhodná pravidla

25. so. âesk˘ Krumlov s pohádkou I. Vy‰‰í Brod, âesk˘ Krumlov. Cena 728 Kã vãetnû
vstupenky na pﬁedstavení krumlovského letního divadla „Zlatovláska“ (E. Pike‰ová).
V˘znamná ãervnová v˘roãí (v˘bûr) – II. ãást.
Zaãátek ve 14.00 u fontány na nám. Kinsk˘ch
na Smíchovû. 50 Kã (PhDr. Chrastilová).

■ ■ ■

chování pro dan˘ fototyp v závislosti na intenzitû sluneãního záﬁení a pﬁedá informaãní
materiály. Partnery projektu Dny slunce bez
rizika jsou âeská lékárnická komora a âeská
dermatovenerologická spoleãnost J. E. Purkynû, koordinátorem projektu jsou Laboratoﬁe Vichy.
Více informací se dozvíte na www.dnysluncebezrizika.cz nebo v dobû prÛbûhu akce na
infolince 222 193 772. Do uzávûrky ListÛ P1
se pﬁipojily tyto lékárny v Praze 1:
● Lékárna U Palmy, Jindﬁi‰ská 11
● Lékárna Dr. Kunãického, Dlouhá tﬁ. 9
● Lékárna OD Kotva, nám. Republiky 8
● Lékárna U konû, Václavské nám. 64
● Lékárna Vodiãkova, Vodiãkova 40
● Lékárna Millenium Plaza, V Celnici 10

Maf

Na Setkání kﬁesÈanÛ pﬁijede v ãervnu do Prahy více neÏ 4000 lidí

Setkání kﬁesÈanÛ se blíÏí (17. 6.–19. 6. 2005)
Pod titulem Pozvání k nadûji se uskuteãní ve dnech 17. 6.–19. 6. 2005 Setkání kﬁesÈanÛ
Praha 2005. Setkání kﬁesÈanÛ navazuje na tradici mezinárodních setkání, která se zaãala postupnû realizovat po pádu komunistick˘ch reÏimÛ ve stﬁední Evropû. Uskuteãnila
se jiÏ celkem pûtkrát, v mûstech Görlitz (SRN), Niesky (SRN), Wisla (PL), âesk˘ Tû‰ín
a naposledy v roce 2002 opût v Görlitzu.
Úãastníci hlavního shromáÏdûní se sejdou
na Ovocném trhu, ale také na praÏském
Stﬁeleckém ostrovû a na dal‰ích místech
Prahy. Souãástí bohatého programu bude
noc otevﬁen˘ch kostelÛ s hudbou a zpíváním, rozezní se chrámy v centru Prahy, napﬁ.
T˘nsk˘, kde se uskuteãní Oáza ekumenického fóra Ïen. Chybût nebudou v˘tvarné, divadelní a hudební dílny, zastoupeny budou
v‰echny hudební Ïánry. Napﬁ. v kostele sv.
Michala v Jircháﬁích, místû s jednûmi z nejlep‰ích praÏsk˘ch varhan, probûhne veãerní
koncert. V programu je i ekumenická pouÈ
z evangelického Salvátora do katolického
Salvátora a celá ﬁada dal‰ích poﬁadÛ.
V pﬁípravách se angaÏují témûﬁ v‰echny
■ ■ ■

církve v âR, ze zahraniãních jsou to Evangelická církev Berlín–Brandenburg–Slezská
Horní LuÏice, která pﬁipravuje interaktivní
biblickou práci a odkud pﬁijede 100 pozounistÛ. Dále pﬁijedou kﬁesÈané z Polska, Slovenska, Rakouska a Maìarska.
Zá‰titu nad touto mezinárodní ekumenickou
akcí pﬁevzali Petr Pithart, 1. místopﬁedseda
Senátu Parlamentu âR, Cyril Svoboda, ministr zahraniãních vûcí, Pavel Dostál, ministr
kultury, Petra Buzková, ministrynû ‰kolství,
Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy, Vladimír
Vihan, starosta mûstské ãásti Prahy 1, Ladislav Ballek, velvyslanec Slovenska, Andrzej
Krawczyk, velvyslanec Polska, a Michael Libal, velvyslanec Nûmecka.

P¤IPOME≈ME SI V âERVNU

● 8. 6. 1600 v Reãkovû koleji na Starém
Mûstû Ján Jesensk˘ znám˘ jako Jesenius
provedl první pitvu lidského tûla v âechách – 405 let
● 15. 6. 1985 byl v Praze na Petﬁínû zahájen provoz lanové dráhy (pﬁeru‰en˘ 7. 6.
1965 v dÛsledku sesuvu pÛdy) – 20 let

■ ■ ■

● 25. 6. 1795 se v Praze konal první veﬁejn˘
koncert skladatele Ludwiga van Beethovena – 210 let
● 27. 6. 1950 popravena Dr. Milada Horáková, politiãka (poslankynû parlamentu za
âs. stranu národnû socialistickou), právniãka (nar. 25. 12.1901) – 55 let

26. ne. Îidovskou cestou I. Velké Meziﬁíãí,
Lomnice u Ti‰nova, Dolní Kounice, Ivanãice.
Cena 581 Kã (PhDr. Chrastilová).
Cestou na Dívãí hrady. Zaãátek po pﬁíjezdu
aut. ã. 231 na stanici „Dívãí hrady“ (aut. jede
ve 13.45 ze stanice „Na KníÏecí“). 50 Kã
(ing. Kocourek).
Zahrady PraÏského hradu. (Královská,
Rajská, Na Valech). Zaãátek ve 14.00 na
stanici tram. ã. 22, 23 „Královsk˘ letohrádek“. 50 Kã (B. ·vejnohová).
27. po. Ka‰ny a fontány na Hradãanech
a PraÏském hradû. Zaãátek akce v 16.00
na Jiﬁském námûstí u ka‰ny (areál PraÏského hradu). 50 Kã (PhDr. Havlovcová).

P R O VA · E Z D R AV Í
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Po stopách A. Dvoﬁáka. Sraz ve 14.00 pﬁed
Lékaﬁsk˘m domem na nám. I. P. Pavlova.
50 Kã (H. âenková).

Akce se celkovû zúãastní kolem 5000 kﬁesÈanÛ, k hladkému prÛbûhu setkání pﬁispûje
také velk˘ poãet dobrovoln˘ch spolupracovníkÛ. Poﬁadatelé zajistí pro mlad‰í úãastníky
operativní pﬁístup k informacím prostﬁednictvím „wap“ tj. pﬁipojením se mobilem na adresu wap.setkani2005.org
(ib)

Z ankety na téma „Nadûje”,
která vznikla k tomuto setkání
Jan Petránek, publicista
Jsem pﬁesvûdãen, Ïe malovûrní si nûãeho
tak vzne‰eného, jako je nadûje, nezaslouÏí.
Nadûje není a neznamená nic pro lidi, kteﬁí
nemají víru a cíl. NeboÈ nadûje je neodmyslitelnou spojnicí mezi vírou a cílem. KaÏd˘,
i v nejtûÏ‰ích Ïivotních podmínkách, mÛÏe
hledat a volit svou cestu. MÛÏeme neuspût,
tﬁeba mnohokrát. Ale nadûje – to je odhodlání nerezignovat, odhodlání vracet se k ideálÛm lidství a pospolitosti a jít za tûmito nejv˘znamnûj‰ími hodnotami, které ãlovûk
mÛÏe mít. Nikdo, kdo má odvahu ãelit stále
sloÏitûj‰ím problémÛm moderní doby, není
bez nadûje. Chce to jen chápat jak˘koliv
problém jako ‰anci, jak vûc vyﬁe‰it, dát tím
i zazáﬁit rozumu a citu a najít cestu dál.
A protoÏe nejsme na svûtû sami, je nadûje
obdivuhodn˘m prÛseãíkem obohacujících
setkání. Tak ãasto b˘vá také neãekan˘m darem v mnoÏném ãísle. A my jsme pﬁed nadûjí vÏdy velk˘mi dluÏníky.

29. st. Vojtû‰ská ãtvrÈ a její okolí. Zaãátek
v 16.00 u mÛstku na Îofín. 50 Kã (J. Bondyová).
30. ãt. Vinohradsk˘ hﬁbitov. Zaãátek akce
v 16.00 na stanici tram. ã. 11, 19, 26 „Vinohradské hﬁbitovy“. 50 Kã (ing. Kocourek).
PRAÎSKÁ UNIVERZITA PRO KAÎDÉHO
Od záﬁí opakujeme 1. roãník cyklu vzdûlávání „PraÏská univerzita pro kaÏdého“ pod názvem „Praha v toku dûjin“. Na nûj naváÏou
roãníky dal‰í, do nichÏ budou pﬁednostnû zaﬁazováni ti, kteﬁí se úãastnili jiÏ nyní.
Cyklus obsahuje celkem dvû akce mûsíãnû.
Pﬁedná‰ka (ve stﬁedu), od 17.00 do 19.00
hod., a vycházka (v sobotu, vût‰inou poslední v mûsíci). Úãastníci budou rozdûleni
na dvû skupiny a budou se stﬁídat tak, Ïe
jedna skupina bude mít akci od 10.00 do
12.00 hod., druhá od 14.00 do 16.00 hod.,
skupiny si ãas pﬁí‰tí mûsíc vymûní. Vycházka
bude korespondovat s probíran˘m tématem.
Roãník bude rozdûlen na dva semestry, platba rovnûÏ.
První s.: záﬁí – prosinec 2005 (cena 396 Kã),
4 pﬁedná‰ky + 4 vycházky
Druh˘ s.: leden – ãerven 2006 (cena 594 Kã),
semestr: 6 pﬁedná‰ek + 6 vycházek
Poãet míst je omezen, prosíme tedy, abyste
v pﬁípadû zájmu zavolali a závaznû potvrdili,
Ïe se univerzity chcete úãastnit. Na uveden˘ch tel. ãíslech vám sdûlíme, kdy máte pﬁijít
sloÏit ãástku za první semestr. Tel. spojení:
221 714 151 (i fax), 221 714 152, e-mail:
vlastiveda@pis.cz.

Kontejnery na Praze 1
– svoz objemného odpadu
VÍKENDOV¯ SVOZ Z 19 MÍST NA ÚZEMÍ PRAHY 1 BUDE 9. – 12. âERVNA.
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
v úter˘ 28. ãervna (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)
Zdroj: OÚ Mâ Praha 1

VLASTIVùDNÉ V¯LETY V âERVENCI 2005

9. Za stﬁedovûkem zlatonosného Po‰umaví. Rabí, Su‰ice, Ka‰perk, Ka‰perské Hory, Obﬁí Hrad. (466 Kã, PhDr. ·kochová).
10. Hruboskalskem po cestû K. H. Máchy.
(403 Kã, P. Le‰ovská).
16. Zámky stﬁední Moravy. Plumlov, Prostûjov, âechy pod Kosíﬁem, Námû‰È na Hané. (622 Kã, S. Nachmilnerová).
17. PouÈ na Makovou horu. Dobﬁí‰, Stará
HuÈ, Oboﬁi‰tû, Milín, Maková Hora. (379 Kã,
E. Sokolová).
23. Klíã království ãeského. Kladruby, Tachov, BezdruÏice, Konstantinovy Láznû.
(502 Kã, JUDr. Marchal).
24. Schwarzenbersk˘ kanál – s ukázkami
plavení dﬁeva. (503 Kã, ing. Grabmüllerová).
31. Îidovskou cestou II. Milevsko, Písek,
Bechynû, Volynû, âkynû. (451 Kã , PhDr.
Chrastilová).

2. Toulání po jihozápadních âechách.
Pﬁe‰tice, Vícov, Chanovice, Plánice. (494 Kã,
M. Abrahámová).
3. Lednicko-valtick˘ areál. (680 Kã, Mgr.
Náprstková).

V˘lety se prodávají v informaãních stﬁediscích
PIS – Na Pﬁíkopû 20, na Staromûstské radnici a Malostranské mostecké vûÏi. ZMùNA
PROGRAMU VYHRAZENA. Pﬁí‰tí program
bude k dostání od 27. 6. ve stﬁediscích PIS.

■ ■ ■

SLOVO MAJÍ âTENÁ¤I

Redakce dostala pﬁíspûvek, kter˘ se
hodí do této rubriky. Zrovna tak bychom jej ale mohli otisknout jako fejeton. Na formû vlastnû tolik nezáleÏí,
hlavní je jeho obsah. Tﬁeba po pﬁeãtení
pﬁimûje odpovûdná místa k zamy‰lení,
a nejlépe i k ãinu.

■ ■ ■

chyni u franti‰kánÛ, paní Müllerová.“ BohuÏel do smíchu není ani pravideln˘m
strávníkÛm, ani zamûstnancÛm kuchynû.
Byl to právû rok, kdy se bytelné dﬁevûné
dveﬁe zabouchly za posledním hostem
naposledy. Mûla pﬁijít rekonstrukce, protoÏe stávající zaﬁízení neodpovídalo evropsk˘m normám. To byl pr˘ ten hlavní dÛvod, proã hygienik nechal tyto prostory
uzavﬁít.
Îádná rekonstrukce nenastala a zﬁejmû
hned tak nenastane. Bratﬁi franti‰káni na
ni nemají peníze a velkorys˘ pﬁíspûvek
radnice nebo sponzorské dary jsou víc
neÏ v nedohlednu.

Doslova uprostﬁed Prahy, skrytá za vysok˘mi stavbami uÏ po staletí existuje Franti‰kánská zahrada. V souãasné dobû patﬁí k tûm nejudrÏovanûj‰ím, nejãist‰ím
a nejpÛvabnûj‰ím místÛm v centru metropole. Za posezení na bíl˘ch laviãkách, napití ve fontánce ani za moÏnost, aby si dûti hrály na oploceném hﬁi‰ti
se nemusí platit. CoÏ nelze
ﬁíci o mnoha malostransk˘ch zahradách. Odbornû
o‰etﬁovan˘m stromÛm, Ïiv˘m plotÛm, kvûtinov˘m
záhonÛm, stﬁíhan˘m trávníkÛm a dokonce i vinné
révû se tu daﬁí. Jsou tu pro
potûchu oka kolemjdoucích
i pro ty, kteﬁí tak nechvátají
a dopﬁejí si odpoãinek na
slunci ãi ve stínu. Je to jistû
zpÛsobeno i tím, Ïe se
Franti‰kánská zahrada na
noc zavírá stylov˘mi tepan˘mi vraty.
Záhy poté, co stát zaãal
Foto: J. Sládeãek
navracet majetek b˘val˘m
vlastníkÛm, franti‰kánsk˘
klá‰ter s pﬁilehl˘mi pozemky byl vrácen
To, Ïe se v centru Prahy, v pﬁíjemném,
církvi. K jejich bohulib˘m ãinÛm patﬁilo
ãistém prostﬁedí za vlídné ceny dalo poootevﬁení Kuchynû u franti‰kánÛ. Ve skubûdvat, je samozﬁejmû jedna vûc. Ta druteãném refektáﬁi u dlouh˘ch dﬁevûn˘ch
há, z morálního, etického, sociologického
stolÛ a vyﬁezávan˘ch Ïidlí zprvu od ponhlediska je mnohem závaÏnûj‰í. Lidé osadûlí do nedûle, posléze jen do soboty
mûlí na sklonku Ïivota uÏ nemají mnoho
obûdvali strávníci pﬁeváÏnû v dÛchodopﬁíleÏitostí komunikovat se sv˘mi vrstevnívém vûku. Mohli jste se tu stravovat pﬁiky. Tû‰it se na setkávání se znám˘mi, vûbliÏnû za tﬁicet korun; po kaÏdé valorizaci
dût, Ïe budou ohleduplnû obslouÏeni. Îe
dÛchodÛ se ãástka o nûco zvedla. Nakose poãítá s tím, Ïe hÛﬁ vidíte, sly‰íte, chonec jste za polévku, mimochodem vÏdycdíte, Ïe se vám den prosvûtlí polední cesky velmi chutnou, pﬁíkrm a ãaj zaplatili ostou za jídlem u prostﬁeného stolu ve staromaãtyﬁicet korun. Kvalita jídla zÛstávala
bylé farní jídelnû. Po obûdû si hosté mohli
pﬁibliÏnû stejná, ochotné ãí‰nice se také
koupit levnou kávu v pﬁilehlém prostoru
nemûnily. Porce pﬁimûﬁené, solilo se obea je‰tû si nûco pﬁeãíst nebo popovídat si,
zﬁetnû s ohledem na drtivou vût‰inu dﬁíve
bez pocitu, Ïe zdrÏují, pﬁekáÏejí, vadí...
narozen˘ch hostí. Kdo nechtûl posedût
UÏ jenom ta nutnost obléknout se a vyjít
a b˘t obslouÏen, mohl si jídlo odnést
ze svého bytu, kter˘ nemusí b˘t vÏdycky
v kastrÛlcích domÛ.
utû‰en˘, dodává ãlovûku na dÛstojnosti,
Scházeli se tu uÏ pﬁed jedenáctou hodina pocitu, Ïe není je‰tû docela odepsan˘.
nou známí od vidûní, kamarádky v údûlu
Kolik by asi stála renovace jídelny, která
vdov, letité manÏelské páry i osamûlí staﬁí
symbolicky, v prostorách klá‰tera, plní
pánové... Dopﬁávali si jedno teplé, chutné
i bohulibé, kﬁesÈanské poslání? Urãitû méjídlo, na které ze sv˘ch skromn˘ch dÛchonû, neÏ kolik penûz se promrhá na barevdÛ dosáhli.
né reklamní letáky, konãící v krabicích, uÏ
V‰echno v minulém ãase. Bodr˘ ·vejk by
pro ty úãely pﬁichystan˘ch pod po‰tovními
situaci komentoval: „Tak nám zavﬁeli Kuschránkami.
Inka Ciprová
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V malebném zákoutí Malé Strany, v historicky cenném objektu Vla‰ského ‰pitálu, sídlí
od roku 1942 dal‰í ze zahraniãních institutÛ, které bychom vám na na‰ich stránkách rádi pﬁedstavili – Italsk˘ kulturní institut.
ZdÛrazÀovat italsk˘ kulturní vliv na Ïivot
v ãesk˘ch zemích by bylo pravdûpodobnû
zbyteãné. VÏdyÈ vliv italsk˘ch umûlcÛ je zﬁejm˘ uÏ ve 14. století, ve století ‰estnáctém je
uÏ nepﬁehlédnuteln˘. S pﬁíchodem silné italské komunity do na‰ich zemí vznikají také
v˘znamné italské stavby a tzv. Vla‰sk˘ ‰pitál
a pﬁedev‰ím Vla‰ská kaple patﬁí k tûm nejpÛ-

vabnûj‰ím. Stavba kaple byla poãata roku
1590, kdy zaãalo b˘t nezbytné vystavût vût‰í
kapli pro rozrÛstající se italskou komunitu.
Dokonãena byla aÏ roku 1607 a v prÛbûhu
století pro‰la pﬁirozenû nûkolika úpravami.
Stavba Vla‰ského ‰pitálu zaãala roku 1600
z popudu Vla‰ské kongregace Nanebevzetí
Panny Marie, která potﬁebovala vût‰í prostoVnitﬁní dvÛr Vla‰ského
‰pitálu s vûÏiãkou
Vla‰ské kaple

ry pro svou charitativní ãinnost. Poslání
a funkce budovy se bûhem století mûnily
a od roku 1942 v jejích zdech sídlí Italsk˘
kulturní institut. Ten byl zaloÏen mnohem dﬁíve, v roce 1923, ale pﬁed sv˘m definitivním
zakotvením ve ·porkovû ulici na Malé Stranû vystﬁídal nûkolik pÛsobi‰È.

Ital‰tina v centru dûní
„Na‰ím úkolem je seznamovat s Itálií a její
kulturou, se v‰ím, co by Itálie mohla pﬁinést
âechÛm,“ ﬁíká Luciana Rocca, ﬁeditelka Italského kulturního institutu. Podle jejích slov je
také tûÏké odhadnout, která oblast jejich ãinnosti pﬁitahuje veﬁejnost nejvíce, jednotlivé
aktivity mají své vyhranûné zájemce. Frekventanty jazykov˘ch kurzÛ jsou vût‰inou ti,
kdo potﬁebují ital‰tinu ve svém zamûstnání,
a italsk˘ institut nabízí nûkolik úrovní jazykov˘ch kurzÛ s dostateãn˘m poãtem míst.
Zprostﬁedkovat mÛÏe také letní jazykové
kurzy pﬁímo v Itálii, poﬁádané nejrÛznûj‰ími
italsk˘mi agenturami a institucemi.
ZájemcÛm o italsk˘ jazyk jsou urãeny i filmové projekce, kaÏdou stﬁedu od 19 hodin zde
mohou zhlédnout italsk˘ film v pÛvodním
znûní, v˘jimeãnû tlumoãen˘ do ãe‰tiny ãi
alespoÀ s anglick˘mi titulky. Pro ty, kteﬁí se
chtûjí v ital‰tinû zdokonalit, bude jistû pﬁínosná také náv‰tûva knihovny Italského kulturního institutu, jediné veﬁejné knihovny s italsk˘m fondem v na‰í republice. Obsahuje

Dûtsk˘ filmov˘ festival
UÏ jste nûkdy nav‰tívili Dûtsk˘ filmov˘ festival? A byli jste úãastníky festivalu, kter˘
vytváﬁejí a organizují pﬁedev‰ím dûti? Taková pﬁíleÏitost se nask˘tá ÏákÛm, rodiãÛm a hostÛm Z· Uheln˘ trh 4, Praha 1.
V pondûlí 9. kvûtna se v prostorách Akademie vûd na Národní tﬁídû uskuteãnil soutûÏní Dûtsk˘ filmov˘ festival, kter˘ pﬁipomnûl
105. v˘roãí zaloÏení ‰koly a 10. v˘roãí ãinnosti Studia amatérského filmu a fotografie.
A bylo na co se dívat. Jednotlivé pﬁíspûvky
pﬁekvapily sv˘mi námûty, reÏií, hereck˘mi v˘kony a technick˘m zpracováním. A zvolit nejlep‰í bylo pro v‰echny zúãastnûné tûÏk˘m
úkolem. Nápadité a originální bylo i prÛvodní
slovo komentátorÛ, pro zpestﬁení bylo moÏno
zhlédnout taneãní vystoupení ÏákÛ ‰koly.
Pﬁíjemné odpoledne strávily dûti s vyuãujícími, rodiãi a hosty z Odboru správy ‰kol Praha 1, podívat se pﬁi‰li i b˘valí Ïáci ‰koly.
V závûru chceme velmi podûkovat Akademii
vûd, která nám konání festivalu umoÏnila,
vyuãujícím, kteﬁí se na pﬁípravách podíleli,
a organizátorce paní uãitelce Vûﬁe Kamenické. Mohli jsme se pﬁesvûdãit, Ïe ‰kola zamûﬁená na matematiku a pﬁírodní vûdy umoÏÀuje ÏákÛm i mimo‰kolní vyÏití, které je ve
v‰ech smûrech na úrovni.
Mgr. Dagmar Sejkorová, ﬁeditelka ‰koly

Mezilidské vztahy a velk˘ tﬁesk
Akademie vûd âR poﬁádá popularizaãní pﬁedná‰ky z rÛzn˘ch oborÛ. Dne 8. 6.
pﬁedná‰í doc. PhDr. Jiﬁí Pelikán, CSc., z Filozofické fakulty UK o mezilidsk˘ch
vztazích a vzájemné komunikaci.
V dne‰ní uspûchané a málo tolerantní dobû je to problém nadmíru aktuální. Slovní
i mimoslovní komunikace, empatie jako
základ porozumûní, ale také pﬁíãiny naru‰ení vzájemn˘ch vztahÛ, v˘chova ke vzájemnému respektu, to jsou otázky, na nûÏ
bude pﬁedná‰ka hledat odpovûdi.
Tajemství Velkého tﬁesku, svût elementárních ãástic, souvislosti mezi strukturou ãi
zákonitostmi mikrosvûta a okolnostmi
vzniku a ran˘m stadiem v˘voje vesmíru,
stále nenalezená „temná hmota“ ve vesmí-

ru... Tûmito jevy se zab˘vá souãasná fyzika, kosmologie a astrofyzika. KaÏdé nové
poznání posouvá dne‰ní vûdu o kousek
dál na cestû k pochopení jsoucna. Prof.
Jiﬁí Ch˘la, CSc., z Fyzikálního ústavu AV
âR se ve své pﬁedná‰ce 11. 6. soustﬁedí
na základní stavební kameny hmoty a síly
pÛsobící mezi nimi, pﬁipomene nûkteré experimenty pﬁipravené pro urychlovaã, kter˘
zahájí provoz v r. 2007 v Ïenevském stﬁedisku fyziky ãástic CERN.
wi

Jubilejní v˘let rodin
V leto‰ním roce slaví ﬁád vor‰ilek – zﬁizovatel základní ‰koly v Ostrovní ulici
– 350. jubileum pﬁíchodu do âech.
V rámci oslav tohoto v˘roãí se Ïáci na‰í
‰koly spolu se sv˘mi rodiãi vypravili do
Kutné Hory, kde mají sestry vor‰ilky
gymnázium.

·kola Jaroslava JeÏka pro mládeÏ s vadami zraku zaznamenala v dubnu velk˘ úspûch.
Luká‰ Hosnedl, Ïák osmého roãníku této ‰koly, získal druhé místo v ústﬁedním kole konverzaãní soutûÏe v anglickém jazyce (konalo se 4. kvûtna 2005 v Gymnáziu Nad Alejí
v Praze 6). SoutûÏ poﬁádalo M·MT ve spolupráci s Institutem dûtí a mládeÏe.
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Osteoporóza
Osteoporóza je systematické onemocnûní látkové v˘mûny kostry, které charakterizuje sníÏená hustota kostní hmoty a naru‰ená struktura kostního tkaniva.
Pﬁedstavuje úbytek jak anorganick˘ch,
tak organick˘ch sloÏek kosti, nerovnováhu mezi tvorbou a úbytkem kostní hmoty.
Zákeﬁnost téhle choroby je v tom, Ïe ãasto
nemá zjevné pﬁíznaky a objevíme ji aÏ s první zlomeninou nebo bolestmi.
A to uÏ b˘vá velmi pokroãilé
stadium. K takov˘m „osteoporotick˘m“ zlomeninám totiÏ
dochází pﬁi úplnû normální
kaÏdodenní ãinnosti, tﬁeba pﬁi
zdvihnutí nákupní ta‰ky,
k˘chnutí, slabém náraze, pádu…
WHO /Svûtová zdravotnická
organizace/ zaﬁadila osteoporózu mezi tzv. civilizaãní choroby, které jsou podmínûny
nesprávn˘m stravováním,
zneãi‰tûn˘m Ïivotním prostﬁedím a jin˘mi faktory. Její
v˘skyt má stoupající trend,
a proto je v souãasnosti tomu-

Umûní ve Vla‰ské kapli
JiÏ zmínûná Vla‰ská kaple slouÏí Italskému
kulturnímu institutu pﬁedev‰ím k uvádûní nejrÛznûj‰ích v˘stav, pﬁedstavujících povût‰inou italské malíﬁe. V˘stava chystaná na ãerven umoÏÀuje ãeské veﬁejnosti seznámení
s italsk˘m malíﬁstvím sedmdesát˘ch let
a pﬁedev‰ím s jeho smûrem analytick˘m,
s analytickou abstrakcí. Ov‰em náv‰tûva jakékoli akce je také pﬁíleÏitostí prohlédnout si
pﬁekrásné stropní malby Vla‰ské kaple,
i kdyÏ o nádheﬁe ostatní v˘zdoby se dnes
mÛÏeme bohuÏel uÏ jen dom˘‰let. Kaple
v nedávné minulosti hostila i hudební produkce, ov‰em po nepﬁíli‰ zdaﬁilé rekonstrukci, pﬁi níÏ byla její pÛvodní dﬁevûná podlaha
nahrazena mramorovou, ztratila bohuÏel své
akustické vlastnosti a je nyní k hudebním
produkcím zcela nevhodná. Italsk˘ institut
pﬁesto doufá, Ïe se tuto situaci podaﬁí v budoucnu zmûnit.
Prozatím institut alespoÀ podporuje hudební
akce, které probíhají v jin˘ch místech a seznamují s italsk˘mi hudebními díly ãi italsk˘mi interprety. Napﬁ. 4. ãervna bude v sále
Mûstského úﬁadu Kostelce nad Labem uve-

den koncert vûnovan˘ Tereze Stolzové
a Guiseppe Verdimu. Od 5. ãervna do 2. ãervence probíhá v zámku ve Slavkovû u Brna
desát˘ roãník Mezinárodního hudebního festivalu 13 mûst, v jehoÏ prÛbûhu, 16. ãervna,
vystoupí samozﬁejmû také italsk˘ interpret –
Sergio Azzolini, hráã na barokní fagot.
PﬁíleÏitostnû poﬁádá Italsk˘ kulturní institut
také pﬁedná‰ky na nejrÛznûj‰í témata. Nûkdy jsou k nim pﬁizváni pﬁímo ital‰tí odborníci, jindy odborníci z ﬁad na‰í vûdecké veﬁejnosti. Proto jsou nûkteré vedeny pouze
v ital‰tinû, jiné naopak v ãe‰tinû. V ãervnu,
28. ãervna v 18 hodin, máte napﬁ. moÏnost
dozvûdût se více právû o Vla‰ské kapli oãima historika umûní – Petry Nevímové.
Podrobnosti o ãinnosti Italského kulturního
institutu se dozvíte ve v‰ech kulturních pﬁehledech, na internetu www.iic-praga.cz nebo
pﬁímo v jeho sídle ve ·porkovû 14, v‰ichni
zde pﬁítomní pracovníci mluví ãesky.
Jednou roãnû je také vydáván ãasopis seznamující soubornû s ãinností institutu v pﬁede‰lém roce. Nov˘ italsk˘ ãasopis v Praze,
jak se tato roãenka jmenuje, pojednává o literatuﬁe, umûní a kinematografii s pﬁihlédnutím ke vzájemn˘m v˘mûnám mezi italskou
a ãeskou kulturou. Je v ãe‰tinû a jeho obsah
je opravdu rozmanit˘.
Text a foto
Leona Hornová
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VE ·KOLE J. JEÎKA SLAVÍ ÚSPùCHY

Perliãka Ïivota

více neÏ ‰estnáct tisíc svazkÛ, samozﬁejmostí jsou ãasopisy, deníky, t˘deníky i mûsíãníky z nejrÛznûj‰ích oborÛ. Zájemci o v˘pÛjãky si mohou prohlédnout také on-line
katalog, ov‰em pouze v italském jazyce.

to onemocnûní vûnována stále vût‰í pozornost a hovoﬁí se s dÛrazem o prevenci této
choroby.
Otázky prevence smûﬁují do správné Ïivotosprávy od raného dûtství. Dostateãn˘ pﬁísun vápníku spolu s ostatními potﬁebn˘mi vitaminy a minerály /vit. C, D, K, B6, B12,
hoﬁãík, bór, fluor, kﬁemík, zinek a mûì/ je pro
prevenci osteoporózy zásadní. Neblah˘ vliv
na stavbu kostí má také nadmûrné pouÏívání
kuchyÀské soli a návykov˘ch látek, jako je
alkohol, kofein a nikotin, které sniÏují vstﬁebávání vápníku z potravy, resp. kuchyÀská
sÛl podporuje nadmûrné vyluãování vápníku
z kostí. Doporuãujeme tedy místo soli pouÏívat koﬁení a bylinky.
Také pravidelné cviãení je vedle vyváÏené
stravy tou nejlep‰í prevencí vzniku této
zákeﬁné nemoci.
Nejlep‰ím zdrojem biogenního
vápníku – toho, kter˘ se velmi
dobﬁe v lidském tûle ze stravy
vstﬁebává – jsou vajeãné skoﬁápky, které obsahují nejenom vápník, ale také stopové prvky, potﬁebné pro správn˘ v˘voj kostí.
Produkty Calcium D Forte tobolky, Calcium 350 tobolky
a Calcium C tobolky obsahují
v‰echny stejnou substanci speciálnû upraven˘ch vajeãn˘ch skoﬁápek v tobolkách v preventivních dávkách. V‰echny tyto
pﬁípravky najdete bûÏnû v lékárnách.
RNDr. M. Holá
www.achatpharma.cz

V˘let nezaãal jinak neÏ náv‰tûvou nádherného kostela sv. Barbory a pokraãoval prohlídkou Vla‰ského dvora, kde se kdysi dávno razily stﬁíbrné mince. Pravda – na dnû ka‰ny
uvnitﬁ dvora skuteãnû nûjaké mince leÏely,
ale byly to jen koruny a eura. Pﬁesto se nûkteﬁí Ïáci pokusili o jejich vylovení – bohuÏel
neúspû‰nû. Program pokraãoval prohlídkou
gymnázia sester vor‰ilek (k obdivu a spí‰
hlasité neÏ tiché závisti tu byla pﬁedev‰ím
moderní poãítaãová uãebna) a soutûÏí rodiãÛ
s dûtmi v lu‰tûní ‰ifrovaného dopisu. V˘let
do Kutné Hory by nebyl úpln˘ bez náv‰tûvy
Kostnice, která se stala pûknou a s v˘hledem do budoucnosti „optimistickou“ teãkou
za celou akcí. Snad se o tom nûkterému
z dûtí nezdálo.
P. B., CZ· Ostrovní
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Incontro – mal˘ ráj pod zemí
Také doma zkou‰íte pizzu? A co tûstoviny – oblíbené studentské jídlo s keãupem, ãesnekem a strouhan˘m eidamem? Nebo jste koupili polotovar tiramisu v sáãku? Asi tu‰íte, Ïe
pro pravé gurmánské záÏitky je lep‰í zajít do dobré restaurace neÏ do hypermarketu.
Dobrá zpráva pro ty, kter˘m uãarovala lehká a zdravá italská kuchynû. Do Asociace originálních italsk˘ch restaurantÛ, která stﬁeÏí kvalitu a pÛvodnost nabídky a dodrÏování kulináﬁsk˘ch
postupÛ, pﬁibyla nedávno nová restaurace pﬁímo v srdci Prahy. Majitelem a provozovatelem je
sám prezident této asociace. Pan Sorgado ﬁíká, Ïe jeho pﬁáním je, aby si novou restauraci oblíbili pﬁedev‰ím PraÏané.
Schodi‰tû z domu na Jungmannovû námûstí sice vede do sklepa, ale podzemní prostory v tlumenû oranÏovém designu se
zajímavû zabudovan˘m osvûtlením ãiní dojem proslunûné podveãerní chvíle, která zve k odpoãinku po krásném dni u moﬁe.
Prostornou restauraci oÏivuje
plazmová obrazovka, promítající zábûry na proslulé italské památky nebo pﬁírodu. Pﬁeãíst si tu
mÛÏete i italsk˘ tisk, veãerní posezení zpﬁíjemní vystoupení italského zpûváka a klávesisty. To
hlavní je ale v˘teãná kuchynû,
jejíÏ kvalitu stﬁeÏí italsk˘ kuchaﬁ. Hosté dokáÏou jistû ocenit vstﬁícnost personálu, kter˘ je pﬁipraven plnit nejrÛznûj‰í pﬁání nejen striktnû podle jídelníãku. Zkrátka jako doma. Principy, na
nichÏ se zde v‰e staví, jsou dodrÏování tradiãních postupÛ pﬁi pﬁípravû ve‰kerého menu a vyuÏití pouze ãerstv˘ch a pﬁedev‰ím italsk˘ch surovin. Napﬁíklad tûstoviny se zde vyrábûjí ruãnû
pﬁímo ve zdej‰í kuchyni. Nabízejí zde samozﬁejmû v˘bornou pizzu, dary moﬁe a také dal‰í italsk˘ tradiãní pokrm – rizoto. V‰e v mnoha krajov˘ch variantách, jichÏ italská kuchynû nabízí nepﬁebernû. V samoobsluÏném baru s ãerstv˘mi pokrmy najdete kolem dvaceti jídel lákajících
vÛní i vzhledem. A k tomu v‰emu vám zde samozﬁejmû doporuãí, které z padesáti druhÛ italského vína byste mûli ochutnat. Po jídle pﬁijde voÀavá káva a nûkter˘ z bájeãn˘ch dezertÛ nebo zmrzlina. Ochutnat mÛÏete i italsk˘ tradiãní destilát grappu. Tomu, kdo si objednal 600 gramov˘ biftek, jaké tu také nabízejí, na vytrávení jistû pﬁijde vhod. Chcete-li uspoﬁádat malé
‰kolení ãi pracovní setkání, je moÏné vyuÏít pﬁilehl˘ vybaven˘ salonek s promítacím plátnem,
a práci si tak zpﬁíjemnit gastronomick˘m záÏitkem. Ráj nemusí b˘t jen na zemi, v restauraci Incontro dokazují, Ïe si ho lze pﬁedstavit i pod zemí.
Ristorante Italiano Incontro, Jungmannovo nám. 19, P 1, 224 948 650–659,
otevﬁeno 11:00–24:00, www.incontro.cz
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ÎALUZIE, ROLETY
SÍTù PROTI HMYZU

!! vykupujeme staré Ïaluzie na protiúãet !!

Antény a
satelitní technika

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

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

■ OPRAVY – PSACÍ STROJE, KALKULAâKY,
tel.: 241 412 507.
■ Nejlevnûj‰í masáÏe – Jilská ulice, Praha 1,
non-stop objednání na tel.: 604 536 242.
■ Správa nemovitostí – kompletní technické
a ekonomické sluÏby pro domy vãetnû
údrÏby, úãetnictví a daÀová pﬁiznání
– tel.: 602 368 657.
■ Úãetní firma v Praze 1 nabízí kompletní
zpracování úãetnictví – mzdy, DPH, vãetnû
daÀového pﬁiznání – tel.: 602 368 657.
■ Nabízíme stﬁe‰ní okna a dubové masivní
podlahy. Tel.: 602 653 294
■ Koupíme dûtské hraãky, pokladniãky –
stﬁádanky, chrastítka a figurky s motivem
dûtí 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. Telefon: 728 054 414,
kraft@kraft-praha.cz.

Cenová dostupnost.

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

TURBO SOLÁRIUM
ERGOLINE – VERTIKÁL

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

Tento prostor

jest pﬁipraven
pro Ïivnostníky a firmy
z ﬁad na‰eho
P. T. ãtenáﬁstva,
aby produkty svého
obchodu ãi své sluÏby
zde nabízeti mohli.

☞
Îádosti a objednávky
inserce pﬁijímáme:
☎ 257 533 280-1
fax: 257 533 281
e-po‰ta: listyprahy1.cz
www.listyprahy1.cz

603 245 895

Petr Slavík, Bûlohorská 187, Praha 6

âALOUNICTVÍ VÁVRA

KLUB POHYBU A KRÁSY
SLUNEČNICE
CVIČENÍ + KOMPLETNÍ SLUŽBY
TĚHOTENSKÝ PROGRAM

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

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

KU¤ÁCI-ODVYKNETE!

GALERIE
ihned koupí

Telefon: 224 214 617 Mobil: 604 207 771

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

obrazy a staré rámy hotově
nebo i do komise, Praha 1.
Tel: 224 217 161, 728 729 564.
INTERNATIONAL SCHOOL
● POMATURITNÍ STUDIUM
● V¯UKA V LOND¯Nù
● PRÁZDNINOVÁ INTENZIVNÍ V¯UKA

KONCERTNÍ CYKLUS

BEZ
ÁNÍ
E
J
B
O DN

motocykly ♦ osobní ♦ nákladní ♦ autobusy ♦ traktory ♦ IDV - dovozy, pﬁestavby

Suchdolská ul.
252 62 Horomûﬁice
PRAHA – ZÁPAD, na hranici Prahy 6
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Kino BLANÍK
KdyÏ se nás nûkdo zeptá na architektonicky zajímavé stavby v Praze, málokdo
si vzpomene na Palác Blaník.
BûÏnû jej davy lidí míjejí takﬁka bez pov‰imnutí. Pﬁitom jde o funkcionalistickou budovu,
kterou navrhl jeden z na‰ich nejv˘znamnûj‰ích architektÛ meziváleãného období Josef
Goãár spolu s Bedﬁichem Ehrmannem. Autorem mozaiky v pasáÏi byl rovnûÏ cenûn˘
umûlec, malíﬁ Rudolf Kremliãka. Do kina Blaník v podzemních podlaÏích paláce se tedy
mÛÏete vydat tak trochu na exkurzi do historie moderní architektury. Ov‰em jen zájemci
o dûjiny umûní sál se 760místnou kapacitou
nenaplníte, a tak je potﬁeba vymyslet strategii lákání diváka, v dobû boje kin o pﬁeÏití Ïivotnû dÛleÏitou. UÏ jsme nakoukli do zpÛsobÛ ﬁe‰ení nûkolika kin, Blaník na to jde zase
docela jinak.
Vsadil na dramaturgii korespondující s lokalitou, v níÏ se nachází – stﬁedem Václavského
námûstí, oblastí velkomûstského ruchu s ob-

■ ■ ■

Kavárna
Montmartre
Kavárna Montmartre byla odjakÏiva sv˘mi ‰tamgasty naz˘vána „Montík". Stejnû
jako za první republiky pﬁitahuje i dnes
náv‰tûvníky z ﬁad umûlcÛ. K dal‰ím pravideln˘m hostÛm patﬁí studenti a profesoﬁi blízk˘ch fakult Univerzity Karlovy.
„Dostal-li se po nûkolika pivech do podrou‰eného stavu, napﬁed málomluvn˘ zaãal
rozvazovat, rozpovídal se, byl vesel˘ a b˘val tím nejpﬁíjemnûj‰ím spoleãníkem. Jestli
ov‰em vãas nepﬁestal a vymetal jiÏ nûkolikát˘ lokál, b˘val hluãn˘, hádav˘ a nebezpeãn˘.“ ¤eã je o Jaroslavu Ha‰kovi a takto
na nûj vzpomínal Josef Waltner znám˘
praÏsk˘ zpûvák a také zakladatel Montmartru. S Ha‰kem mûl bohaté zku‰enosti,
spisovatel totiÏ v jeho kavárnû ãasto konãíval své noãní tahy. Pozdûji mu dokonce pro
jeho excesy vstup do kavárny zakázal. Ha‰ek v‰ak k Monmartru pﬁilnul „jako dítû
k matce“ a nechtûl se ho vzdát. Stejnû tak

so 8.00 - 12.00

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

K L U B O VÁ K I N A V P R A Z E 1

PrÛzkum zajímav˘ch kinosálÛ na Praze 1
provádí pro Listy Prahy 1 Anna Kuãerková, studentka Literání akademie Josefa
·kvoreckého.

K A VÁ R N Y / â A J O V N Y
se do nûj rádi vracejí i dne‰ní náv‰tûvníci,
kteﬁí zde proÏijí nûkolik pﬁíjemn˘ch veãerÛ.
Malá kavárna sídlí v ¤etûzové ulici v domû
U tﬁech div˘ch. V centru Prahy a pﬁitom ‰ikovnû zastrãená pﬁed hlavními turistick˘mi
trasami odolává náporu tûch, kteﬁí nûkam
spûchají. U kavárensk˘ch stolkÛ se dá sedût na dﬁevûn˘ch lavicích nebo Ïidlích, lze
zvolit i pohodlnûj‰í variantu na kﬁeslech nebo pohovkách. Na rozdíl od mnoha jin˘ch
praÏsk˘ch kaváren je zdej‰í reprodukovaná
hudba tichá a pﬁíjemná. ·ansony znûjící
z reproduktorÛ jsou tak pﬁíjemn˘m znakem
kavárny s názvem inspirovan˘m ãtvrtí paﬁíÏské bohémy.
Montmartre je kavárnou mnoha tváﬁí. Dopoledne díky své poklidné atmosféﬁe ideální
pro snídanû nad novinami, veãer pak místem bujaré zábavy i vá‰niv˘ch debat. V zimû nabízí vyhﬁáté místnosti provonûné kávou, svaﬁen˘m vínem a punãem, v létû
útoãi‰tû v rozpálen˘ch ulicích centra Prahy.
V pﬁední místnosti obyãejnû sedávají ti, kteﬁí si nedokáÏí pﬁedstavit kavárnu bez vzná‰ejícího se cigaretového kouﬁe. Ostatním je
k dispozici salonek, kde se kouﬁení povoluje
v˘jimeãnû. V létû se dá sedût i na ãerstvém
vzduchu ve dvoﬁe. A to hlavní – jídlo a pití?
Na jídelním lístku naleznete standardní kavárensk˘ sortiment nápojÛ, k jídlu pak spí‰e

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

Po‰tovní muzeum

■ ■ ■

chodní zónou a zástupem zaﬁízení rychlého
obãerstvení. Korzujícím lidem laãn˘m po zábavû kino nabízí potenciálnû úspû‰né filmy
pﬁeváÏnû z americké produkce – komedie,
horory, velkofilmy rÛzného raÏení... Nev˘hodou volby takovéhoto programu ov‰em je, Ïe
stejné snímky obvykle promítá nûkolik praÏsk˘ch multiplexÛ. Jako osamûlá konkurence
tûchto stále oblíbenûj‰ích gigantÛ by se Blaník zﬁejmû pﬁi Ïivotû neudrÏel. Vsází tedy je‰tû na jednu odli‰nou kartu. Kromû filmov˘ch
projekcí se zde odehrávají také divadelní
pﬁedstavení. Nesou se v podobném duchu
jako uvádûné filmy, zﬁejmû jsou urãeny pro
stejnou cílovou skupinu lidí. V souãasnosti se
tady hrají dvû pﬁedstavení z Ïánru muzikálu.
Kino Blaník není z tûch, která mají vymezen˘
okruh „vûrn˘ch“ – pravideln˘ch náv‰tûvníkÛ.
Spí‰e se snaÏí házet udiãku kolemjdoucím
a tápajícím a fakt, Ïe stále je‰tû existuje
a funguje, svûdãí o tom, Ïe zﬁejmû i tohle je
jedna z moÏn˘ch cest.

Koncerty

Slavná i méně známá díla světových
a českých skladatelů
Denně kromě úterý od 18.00

www.its-jazyky.cz

HOROMù¤ICE
po - pá 6.15 - 18.00

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Na Poﬁíãí 12, Praha 1 (palác YMCA, 1. patro)
Tel., Fax 224 812 821, 777 131 167

STK • EMISE
♦

233 358 364

e-mail: antena@volny.cz

SVùTOZOR, Praha 1, Vodiãkova 41,
tel. 224 947 566
e-mail: info@kinosvetozor.cz,www.kinosvetozor.cz
Projekce jiÏ od 11:00, bar a pokladna otevﬁeny od 10:30.
Aktuální program na www.kinosvetozor.cz

DOKUMENTÁRNÍ PONDùLKY – 20:30
6. 6. BLOK DOKUMENTÒ FAMU
13. 6. NEP¤ÍSTUPNÁ OBLAST (P.-Y. Vandeweerd)
20. 6. NÁROD SOBù (J. Gogola ml.)
27. 6. PÁTRÁNÍ PO ESTER (V. Chytilová)
AUDIOVISUAL – 20:30
2. 6. PIXAR: VZHÒRU DO NEKONEâNA A JE·Tù
DÁL!
9. 6. 2005: STORY VIDEOKLIPU POKRAâUJE
16. 6. INTERNET – NEKONEâN¯ PROSTOR PRO
LECCOS, I PRO UMùNÍ
23. 6. MEXICK¯ HOROR A LUCHA LIBRE
30. 6. SKUTEâNÁ FIKCE
PROJEKCE PRO SENIORY – 11:00, vstupné 50 Kã
1. 6. DU·E JAKO KAVIÁR
8. 6. PÁD T¤ETÍ ¤Í·E
15. 6. JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADùJI
22. 6. ZTRACENO V P¤EKLADU
29. 6. KOUSEK NEBE

Nové ml˘ny 2, Praha 1-Nové Mûsto
CESTOVÁNÍ S PO·TOU – 8. 6.–18. 9. 2005
Po‰tovní pﬁíleÏitostná pﬁepáÏka:
11. 6. od 9:00 do 15:00 hod.
K v˘stavû je vydána jedna pﬁíleÏitostná
po‰tovní dopisnice.

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

Divadlo Inspirace, scénick˘ ateliér HAMU,
Malostranské nám. 13, Praha 1:
7. 6. Krása z Moulin Rouge
8. 6. Jedu k mámû 14. 6. Tulák po hvûzdách – 20:00
9. 6. Most
15. 6. ·imon – 2. premiéra
Sál Akademie vûd âR, Národní 3, Praha 1
13. 6. Hosté Ivany Tetourové – Yvonne Pﬁenosilová
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

■ ■ ■
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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 letní mûsíce vám nabízíme roz‰íﬁenou nabídku chlazen˘ch nápojÛ. Nav‰tivte na‰e dal‰í prodejny s ãajem v OD Kotva
a v Hypernovû PrÛhonice.
Poﬁady zaãínají od 18:30 hod. (není-li uvedeno jinak).

2. 6. AFGHÁNISTÁN, PRACH A RÒÎE
– Martin Mykiska
7. 6. CHVÁLA âAJE, CHVÁLA VÒNÍ
– koncert ·tûpána Raka
9. 6. GRÓNSKO – Zdenûk Strnad
14. 6. THAJSKEM ZNÁM¯M I NEZNÁM¯M
– Jiﬁí Mírovsk˘
21. 6. NEUCHOPITELN¯ TIBET, BHÚTÁN:
Poslední pohádkové království – dokument. filmy Viliama Poltikoviãe + beseda
s reÏisérem
28. 6. ST¤EDNÍ ANDY – Filip Melichar
Besedy jsou doplnûny projekcí diapozitivÛ nebo videoprojekcí. âajov˘ lístek na pﬁedná‰ky a koncerty zahrnuje konviãku ãaje. Pro omezenou kapacitu doporuãujeme rezervaci pﬁedem a to na tel: 222 245 894.
V˘stava fotografií Filipa Melichara „ANDY 2004“
http://www.pangea-tea.cz/produkce/vystava.html

drobnosti k zakousnutí – od oﬁí‰kÛ pﬁes nakládan˘ hermelín aÏ ke ‰trúdlu nebo medovníku.
IS

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 20:30,
vstup do kavárny 19:30.

1., 15. 6. Vyuãování Dony Margaridy
6. 6. Shirley Valentine
9. 6. Rusk˘ salon – 20:00
14. 6. Lidsk˘ hlas

LYRA PRAGENSIS

Praha 1

Duchovní hudba v běhu času
3. koncert 25. 6. v 18:00
Předplatné:
1000 Kč za 10 vstupenek,
platí na všechny koncerty pořádané
spol. Psalterium do 31. 12. 2006.
Bližší informace a vstupenky:
Chrám sv. Mikuláše, Psalterium,
tel./fax/záznamník: 257 534 215,
info@psalterium.cz,
www.psalterium.cz,
a v obvyklých předprodejích.

V˘stava: Jan Kunovsk˘ /âR / a Nina
Ruecker / SRN /, ãesko-nûmeck˘ projekt
„Confiteor“. Projekt má podporu âeskoNûmeckého fondu budoucnosti v Praze

JIND¤I·SKÁ VùÎ VÁS ZVE
Rezervace vstupenek
na tel. ãísle 224 232 429.
www.jindrisskavez.cz
KONCERTY
1. 6. 19:00 Pilgrim Pimple
Veselé písnû z podivuhodného svûta
14. 6. 18:00
Recitál pﬁedního
violoncellisty Jiﬁího Ho‰ka
15. 6. 19:00
Obãanské sdruÏení Litterula
– z cyklu Hlasy Vladimíra Holana: Návrat
Recitace: Rudolf Kvíz, hudba: Luká‰ Matou‰ek
17. 6. 19:00
Duo violoncello a cembalo
J. S. Bach, v˘bûr z Goldbergov˘ch variací pro cembalo
solo, sonata D dur pro cello
a cembalo
V¯STAVY
17. 5.–10. 7.
Ota Janeãek – grafické listy,
bibliofilie, novoroãenky,
ex libris
15. 6.–22. 6.
V˘stava obrazÛ a tradiãních
umûleck˘ch v˘robkÛ
z arabsk˘ch zemí
DùTI
30. 5.–12. 6.
V˘stava elektrick˘ch vláãkÛ
pro dûti od 1 do 100 let!
8. 6. 19:00
Rusalka. Hudebnû
dramatické studio mlad˘ch –
Divadélko pﬁi Národním
divadle v Praze.
12. 6. 14:00
Konãí ‰kola – budou
prázdniny! Nejhezãí mûsíc
pro dûti, ale i pro Zdravûnku
a Kubíka
23. 6. 18:00 Rusalka
23. 6. 19:00 Carmen
Hudebnû dramatické studio
mlad˘ch – Divadélko pﬁi Národním divadle v Praze.

27. 6. 19:00, 20:30
Carmen
PROGRAM
1. 6. 17:00
Znovuzrození Jindﬁi‰ské
vûÏe. Procházka historií JV
s ing. Janem Stûniãkou,
vstup 60 Kã.
DIVADLO
5. 6. 17:30
BáseÀ – bázeÀ
Setkání pﬁátel a gratulantÛ
k sedmdesát˘m narozeninám
básníka Vladimíra Janovice.
Promluví Vladimír Kﬁivánek,
Alexander Kliment,
Miroslava Valová, Jan Suk
a Lidia Na‰incová.
Dále úãinkují : Vûra Galatíková, Bohumil ·varc, Milan
Friedl – pﬁednes, Petr Tvrdek – hudební spolupráce.
10. 6. 19:00
Scéna Montmartre
Václav Procházka
Jedna a jedna jsou tﬁi
Fiktivní dialog milující a milované Ïeny o milujícím a milovaném muÏi.
12. 6. 17:30
Úklady a láska, aneb jak se
chud˘ student Jen vypravil ke
státním zkou‰kám do hlavního
mûsta a co z toho vze‰lo.
Napsal: ·’Jü – kchun, pﬁeloÏila a hovoﬁí Olga Lomová
Poﬁádá âesko-ãínská
spoleãnost.
22. 6. 19:00
BoÏská komedie
Pﬁebásnil Vladimír Mike‰.
Úãinkují TáÀa Fi‰erová, Milan
Friedl, Rudolf Pellar, Alfred
Strejãek – pﬁednes, Petr Tvrdek – varhany. Úvodní slovo
Adolf Inneman.
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Dvakrát z Náprstkova muzea
Americk˘ klub dam
Dvû volnû související v˘stavy uspoﬁádalo Náprstkovo muzeum u pﬁíleÏitosti 140. v˘roãí
zaloÏení nejstar‰ího Ïenského spolku v âechách. Jeho vznik v roce 1865 inicioval znám˘ praÏsk˘ mecená‰ Vojta Náprstek a pomocnicí mu byla Karolina Svûtlá. Spolek se
naz˘val „americk˘“, protoÏe seznamoval
s nejmodernûj‰ími názory a poznatky a Ïeny
se v nûm sdruÏovaly podle spolkÛ existujících
jiÏ v západní Evropû a USA. Spolek mûl poskytnout ãlenkám tolik vûdomostí a sebevûdomí, aby se v pﬁípadû osiﬁení nebo ovdovûní
dokázaly samy o sebe postarat. K dispozici
mûly Náprstkovu knihovnu, pﬁedná‰ky pﬁedních odborníkÛ, exkurze a jazykové kurzy.
Kromû toho se ãlenky vûnovaly pravidelnému

tûlesnému cviãení a sborovému zpûvu a v létû pak poﬁádaly pouãné vycházky a v˘lety.
Vzdûlání bylo pro ãlenky na prvním místû, ale
nebylo jedinou klubovou ãinností. Vûnovaly
se také charitativním akcím a ve v‰em byly
nápomocny svému protektorovi V. Náprstkovi. AÈ jiÏ se jednalo o pomoc pﬁi jeho veﬁejn˘ch pﬁedná‰kách napﬁ. o vaﬁení na plynu
(na Îofínû vaﬁily ãlenky na pódiu obûdy s rÛzn˘m nádobím a na rÛzn˘ch vaﬁiãích), nebo
kdyÏ jako praÏsk˘ radní prosazoval budování
parkÛ a ãlenky dûlaly v Praze první statistick˘
prÛzkum hustoty provozu povozÛ, lidí a maminek s koãárky na frekventovan˘ch tﬁídách.

Klubistky zavedly také mnoho novinek. První
byly pﬁedná‰kové cykly, které podle nich zaãaly organizovat i dal‰í spolky a organizace.
Dal‰í novotou byla péãe o postiÏené a snaha
zaãleÀovat je do spoleãnosti. Slep˘m chodily
pﬁedãítat a hluchonûmé braly na v˘lety a na
d˘chánky do Náprstkova domu. Pro ‰kolní
dûti zavedly ‰kolní v˘lety; vÏdy Ïáky jedné
‰koly braly na jeden den za Prahu, na ãerstv˘ vzduch. Na Petﬁínû, ve Stromovce,
v Roztokách, na Cibulce ãi v ·árce se postaraly nejen o dozor (vÏdy se jednalo o nûkolik
set dûtí!), ale i o hry, sportovní náãiní a poho‰tûní. Novinkou byly i náv‰tûvy nemocnic,
chudobincÛ a sirotãincÛ, kde o velk˘ch svátcích poﬁádaly pro chovance koncerty spojené s nadílkou a o Vánocích opût s neznámou
vûcí – stavûním vánoãních stromkÛ.

Prvními ãlenkami bylo 49 paní a dívek, ale
velice brzy jejich poãet pﬁesáhl 200. Je pochopitelné, Ïe se v‰echny ãlenky neúãastnily v‰eho, zvlá‰tû kdyÏ schÛzky byly 2x t˘dnû, a navíc tu byly vycházky, exkurze
a v˘lety. âinnost klubu byla natolik atraktivní,
Ïe adeptka na ãlenství musela b˘t doporuãena jiÏ dvûma stávajícími ãlenkami; mûlo se
tak zabránit vstupu Ïen, které by udávaly
a mohly ãinnost klubu ohrozit. Nevûdomky
v‰ak jedna dívka vyprávûla doma o v‰em, co
v klubu sly‰ela, a otec klub udal na policii. JiÏ
v r. 1869 tak byl Americk˘ klub dam policejnû
zakázán, ale zákazu ãlenky nedbaly, tvrdily,

Pozapomenutá secese

Ïe jsou jen pﬁátelsk˘m sdruÏením, a ﬁíkaly si
B˘val˘ Americk˘ klub.
Ve své ãinnosti vytrvaly aÏ do roku 1948, kdy
byla ãinnost klubu násilnû ukonãena, podobnû jako u vût‰iny podobn˘ch institucí. Uzavﬁela se tak kapitola poãátkÛ Ïenského sdruÏování a vzdûlávání. V dobû svého vzniku
poskytoval klub sv˘m ãlenkám informace, ke
kter˘m bûÏnû Ïeny nemûly pﬁístup. Odborné
ani stﬁední, natoÏ pak univerzitní vzdûlání
pro dívky neexistovalo. Vy‰‰í dívãí ‰kola
v Praze sice otevﬁela své dvû tﬁídy, ale byla
dostupná jen dívkám z dobﬁe situovan˘ch rodin. Naproti tomu klub byl otevﬁen Ïenám
bez rozdílu vûku, spoleãenského postavení
a majetku a ãlenkami byly jak Ïeny chudé,
tak i se ‰lechtick˘mi tituly. V klubu vyrostla
generace Ïen, které pak samy stály u zrodu
dal‰ích Ïensk˘ch vzdûlávacích institucí, jako
byl Îensk˘ v˘robní spolek, kter˘ organizoval
v podstatû vzdûlávání na úrovni pozdûj‰ích
prÛmyslov˘ch ãi odborn˘ch ‰kol, kuchaﬁská
‰kola a spolek Domácnost nebo první dívãí
gymnázium Minerva. Kromû toho zakládaly
dal‰í spolky a instituce a byly opravdov˘mi
prÛkopnicemi jak v Ïenském ‰kolství, tak
i v sociálních sluÏbách.
V˘stava v Náprstkovû muzeu podrobnû seznamuje s historií klubu a s jeho aktivitami
a také informuje o jednotliv˘ch ãlenkách.
Mnohé z nich byly v˘znaãn˘mi literátkami
(Karolina Svûtlá, Sofie Podlipská, Eli‰ka
Krásnohorská, Vûnceslava LuÏická-Srbová,
Marie Gebauerová, Ludmila Grossmannová-Brodská, Anna Lauermannová, RÛÏena
Jesenská, Teréza Nováková, RÛÏena Svobodová ãi Marie Majerová), malíﬁkami
(Zdenka Braunerová, ZdeÀka Kala‰ová, Vilemína KníÏková, Berta Liebscherová, Marie
PurkyÀová), zpûvaãkami (Klementina Kala‰ová, Miloslava Havelková, Gabriela Roubalová nebo Johana Cavallárová) ãi hereãkami
(Marie Bittnerová, Ot˘lie Sklenáﬁová-Malá,
Josefína âermáková, Marie Pospí‰ilová, Lidu‰ka Danzerová ãi Adéla Volfová) a mnohé
z nich se proslavily i za hranicemi rakouské
monarchie.
Svou ãinností klub pochopitelnû ovlivÀoval
názory PraÏanÛ, ale podílel se i na jejich kulturním Ïivotû. K nejdÛleÏitûj‰ím akcím patﬁilo
bezpochyby v r. 1869 postavení pomníku BoÏenû Nûmcové na Vy‰ehradû a pﬁi té pﬁíleÏitosti i organizování prvního Ïenského koncertu v Praze, poﬁádání v˘stav i sbírek na

Quido Kocian:
·árka (1897)

na AVU vytvoﬁil Myslbek pro praÏsk˘ most
Palackého souso‰í Ctirad a ·árka. Quido
Kocian reagoval na dílo svého profesora
samostatnou postavou ·árky. Podle slov
dobové kritiky „Ïák pﬁekonal uãitele“. Vzniklá rozepﬁe citlivého umûlce hluboce poznamenala. Byl by rád Ïil v harmonickém svûtû, tûÏce nesl zápas ãlovûka proti ãlovûku,
jak to vyjádﬁil v plastice Îivot je boj. Pesimistick˘ pohled na Ïivot se odráÏí rovnûÏ
v díle UmûlcÛv údûl. Za jednu z jeho nejznámûj‰ích soch je povaÏován Mrtv˘ Abel,
vyjadﬁující smrt spí‰e du‰evní neÏ fyzickou.
Také Abelova postava pﬁesahuje podstavec, kter˘ v Kocianov˘ch plastikách ãasto
tvoﬁí nedílnou souãást celé kompozice. Jak˘msi témûﬁ logick˘m vyústûním dlouhého
procesu v˘voje umûlce a jeho díla je série
plastik s ﬁadou postav. Kocianovy zástupy
jsou zástupy spirituální, zástupy putujících
du‰í. Oproti vesmûs ‰tíhl˘m, astenick˘m figurám jeho soch pÛsobí robustnû démonická figura Války, vyzaﬁující dûs zkázy, dûs
umírání, hrÛzy a niãení. A pﬁece Kocianovy
sochy nepÛsobí morbidnû, necítíte se v jejich spoleãnosti stísnûni. Snad je to dáno
hlubok˘m proÏitkem tvÛrce, jeho umûním
vyjádﬁit vlastní pocity. Se Ïivotem a dílem
Quido Kociana seznamuje náv‰tûvníky dokumentární film Údûl umûlce, jímÏ provádûjí prof. PhDr. Petr Wittlich, DrSc., a PhDr.
Petr Hol˘, Dr.
Spoluautoﬁi v˘stavy Ing. Radovan Polách
a akademick˘ sochaﬁ Igor Kitzberger se

21. ãervna od 16:00
H. Ch. Andersen – SLAVÍK
Vedle vlastních inscenací poﬁádá Divadlo Minaret jiÏ devát˘m rokem také kurzy herecké
v˘chovy pro dûti od osmi do ãtrnácti let. V˘sledkem celoroãních lekcí divadelní v˘chovy
(zvládnutí základních pohybov˘ch a hlaso-

v˘ch dovedností atd.) je ãervnové závûreãné
veﬁejné vystoupení. Letos ãlenové Divadelního studia nastudovali na poãest H. Ch. Andersena a jeho 200. v˘roãí narození pohádku
Slavík. Pﬁíbûh o ãínském císaﬁství, kde se víc
cení technická dokonalost umûlého slavíka
neÏ opravdovost a pﬁirozená krása zpûvu slavíka skuteãného, je aktuálním podobenstvím
o dne‰ním svûtû. Zdrojem inspirace nám byl
nejen AndersenÛv poetick˘ pohádkov˘ svût,
ale i prvky ãínského divadla a asijské kultury.
ReÏie: Ludûk Jiﬁík, hrají: Michaela VáÀová,
Krist˘na Soukupová, Helena Koãíková, Ondﬁej Hevele, Nikola Vovsová, Andrea Sovíková, Josef Vostr˘ a Nikola Kocourková. V‰ichni jsou srdeãnû zváni – vstup je voln˘.

DIVADLO Rokoko
George Tabori – MATâINA KURÁÎ
repríza 13. 6. (ãeská premiéra 13. 5.)
Divadlo Rokoko oslavilo 60. v˘roãí konce
II. svûtové války Matãinou kuráÏí

nejrÛznûj‰í úãely. K charitativní péãi o praÏské ústavy a ‰koly pﬁibylo na poãátku 20.
století organizování kulturnû vzdûlávacích
akcí pro praÏské sluÏky.
Vystavené materiály také dokumentují i novodobou historii spolku, která se poãíná rokem 1996. Dnes se klub schází v historick˘ch prostorách knihovny v Náprstkovû
muzeu a poﬁádá kulturnû vzdûlávací akce
opût pro Ïeny v‰ech vûkov˘ch i spoleãensk˘ch vrstev.
V˘stava Americk˘ klub dam (KrÛãek k Ïenské vzdûlanosti) je otevﬁena dennû mimo
pondûlí od 2. ãervna do 30. ﬁíjna 2005.

Îena na plakátech 19. století
Druhou v˘stavou Náprstkovo muzeum pﬁedstavuje své netradiãní sbírky, tentokrát firemní plakáty 19. a poãátku 20. století. Îena je
na nich vût‰inou zobrazena jako krásn˘ doplnûk nabízeného zboÏí. Kolekci, která je jen
mal˘m vzorkem pokladÛ uchovávan˘ch
v muzejních depozitáﬁích, doplÀuje ukázka
prvních ãesk˘ch pohlednic s vyobrazeními
Ïen. Ostatnû pohlednice Prahy a dal‰ích
ãesk˘ch mûst a vesnic ilustrují i pﬁedchozí
v˘stavu vûnovanou historii klubu a nabízejí
pohledy na místa, kam ãlenky chodily a jezdily. Konfrontace s dne‰ní podobou míst bude jistû pro náv‰tûvníky neménû zajímavá
neÏ Ïivotopisy Ïen, které spoluvytváﬁely na‰e dûjiny.
V˘stava trvá od 2. ãervna do 4. záﬁí 2005.
Milena Secká

OKÉNKO K SOUSEDÒM

Obãanské sdruÏení Neraweb pﬁipravilo
unikátní projekt „7 z pûtky“ , kdy v sérii
sedmi literárnû hudebních poﬁadÛ pﬁipomene památku v˘znamn˘ch ãesk˘ch literárních osobností, které jsou spojeny
s Mâ Praha 5.

osobností Quido Kociana zab˘vají dvanáct
let. Na zaãátku byla touha. Nûkdej‰í student Igor objevil v jednom staroÏitnictví
malou Kocianovu plastiku a „od té doby za
ním jde“. Prostﬁednictvím umûlcovy vnuãky
získali pﬁístup ke sbírce Kocianovy komorní
plastiky, s rodinou domluvili restaurování
vût‰iny sochaﬁsk˘ch prací a jejich odlití do
bronzu. V˘sledkem spoleãné snahy je vystaven˘ v˘bûr z dosud zachránûn˘ch plastik. Práce na pozÛstalosti pokraãují, oba
autoﬁi pracují na DVD a na katalogu, sní
o velké v˘stavû sochaﬁského díla Quido
Kociana v Národní galerii. „Za takov˘ch
deset, patnáct let by snad mohla b˘t napsána kniha jako zavr‰ení celé na‰í práce.
Chybí publikace také o ·alounovi, o Suchardovi, mohla by se udûlat nûjaká edice
ãesk˘ch sochaﬁÛ,“ ﬁíká Igor Kitzberger.
JéÏi‰, to by bylo pûkn˘.
StáÀa Wildová

DIVADELNÍ PREMIÉRY V âERVNU
DIVADLO Minaret
(v Redutû, Národní 20)

MEZINÁRODNÍ âESK¯ KLUB ZVE

Tento zpÛsob léta zdá
se mi b˘ti ponûkud…

„JéÏi‰, to je pûkn˘,“ sly‰ím vedle sebe povzdech jedné z náv‰tûvnic. Paní mírnû
v letech nevnímá okolí. ZamlÏen˘ma oãima hledí na plastiky, ve svém duchovním
náboji i v provedení vskutku dokonalé. Houslista, Polibek, Cikánka... Pravda,
mnohdy z nich vyzaﬁuje melancholie, snad aÏ smutek a marnost, jejich podoba
v‰ak vypl˘vá z osobních proÏitkÛ umûlce, z vlastního tíÏivého Ïivotního pocitu.
V‰ak o nûm také teoretik umûní Petr Wittlich napsal: „Jeho secesní tvorba ho ﬁadí
po bok v˘znamn˘ch souãasníkÛ Franti‰ka Bílka, Ladislava ·alouna nebo Bohuslava Kafky, s nimiÏ sdílí zájem o psychologii moderního ãlovûka, o temné stránky povahy a nejvnitﬁnûj‰í hnutí lidské du‰e.“
V˘stava v Obecním domû otevﬁená do 19.
ãervna pﬁedstavuje Quido Kociana, sochaﬁe, jehoÏ tvorba je dodnes nedocenûna. Jako pedagog na Sochaﬁsko-kamenické ‰kole v Hoﬁicích ovlivnil ãást na‰í avantgardní
generace. Byl to uãitel laskav˘ a inspirující.
„Jeho dílo získalo ve své dobû rÛzná ocenûní, pﬁesto se nedostalo do sbírek,“ uvádí kurátorka Obecního domu Mgr. Vanda Skálová. „Umûlec sám je zaﬁazován pravidelnû
do pﬁehlídky ãeské secese, ale samostatnou v˘stavu v Praze nikdy nemûl.“
V tvorbû Quido Kociana se odráÏejí osobní
pocity, vnitﬁní depresivní zaloÏení. Ostatnû
urãitou psychickou labilitou byla poznamenána celá generace konce 19. a zaãátku
20. století. Svou roli sehrálo i postupující
psychické onemocnûní, které vrhá citlivého
jedince z euforie do hluboké deprese. Negativní tendence je‰tû prohloubilo ãasté
stﬁídání nálad a odrazilo se v Kocianovû
soukromém Ïivotû i v umûlecké práci. Jeho
plastiky jsou prostoupeny melancholií a pocity smutku. âlovûk je odsouzen k bolesti,
utrpení, Ïalu, k samotû. Kocian je v zajetí
tragiky Ïivota, je posedl˘ vizí smrti. Stavu
umûlcovy mysli odpovídají názvy soch:
Smrt, Nemocná du‰e, Smutek, Îalov, Plaãící Ïeny... Hrozba smrti se vzná‰í nad chlapcem, objímajícím dívku v Zapovûzené lásce. V biblickém vûãném motivu Adama
a Evy ãíhá nebezpeãí ochutnání dobrého
i zlého. Samostatn˘ pﬁíbûh vypráví jedna
z ran˘ch plastik. Bûhem Kocianova studia

kultura 5

Druh˘m programem série je poﬁad pod
názvem: Tento zpÛsob léta zdá se mi b˘ti
ponûkud… vûnovan˘ Vladislavu Vanãurovi. Koná se ve ãtvrtek 9. 6. od 19:00
v pûkném prostﬁedí Humanistického
centra Narovinu, Vltavská 24, Praha 5Smíchov (metro B-Andûl).
V programu budou pﬁedneseny ukázky z rané tvorby autora a ukázky z románÛ Pole orná a váleãná, Rozmarné léto. Také nebude
chybût esej o Vanãurovû Ïivotû a jeho vztahu k této ãásti Prahy. Vystoupí Lucie Jankovská a Martina Bittnerová za hudebního doprovodu praÏského písniãkáﬁe ZbyÀka
Zemana. Poﬁad vznikl za podpory Mûstské
ãásti Praha 5. Vstupné je dobrovolné.

MâK je obãanské sdruÏení, které vzniklo
pﬁi ãasopisu âesk˘ dialog a jiÏ nûkolik let
vytváﬁí pﬁíleÏitosti pro setkávání se zajímav˘mi osobnostmi
ãeského exilu –
ale nejen s nimi.
âleny MâK jsou
jak na‰inci z „tuzemska“, tak i âe‰i Ïijící
v zahraniãí . Jak „obyãejní“ pﬁíznivci zajímav˘ch besed, debat a kulturních záÏitkÛ,
tak i v˘znamné osobnosti, které s klubem
spolupracují. Cílem klubu i ãasopisu je
umoÏnit vzájemn˘ kontakt mezi námi tady
a âechy ve svûtû. Vítáme nové zájemce
o seznámení s ãinností MâK a s ãasopisem âesk˘ dialog.
Zveme vás na violoncellov˘ dvojkoncert Jiﬁího Ho‰ka a Dominiky Ho‰kové
v Jindﬁi‰ské vûÏi dne 14. 6. od 18:00,
kde se dozvíte více o klubov˘ch aktivitách a dostanete nové ãíslo âeského
dialogu. Po koncertû si také si budete
moci prohlédnout zajímavé interiéry
Jindﬁi‰ské vûÏe vãetnû její unikátní
zvonkohry, která pro vás v 19:00 zahraje.
Vstup na koncert a prohlídku vûÏe je
150 Kã, 75 Kã pro studenty a seniory.
Pro veﬁejnost poﬁádá MâK ve spolupráci
s Jindﬁi‰skou vûÏí.
Kontakt na Mezinárodní ãesk˘ klub
a âesk˘ dialog: tel.: 224 941 149,
e-mail: strizovska@seznam.cz
www.cesky-dialog.net

Kdo nepﬁijde, neuvûﬁí

Divadelní loì Tajemství
opût brázdí vltavské vody
Paluba lodi Tajemství, na níÏ jsme nejãastûji zvyklí vídat Divadlo bratﬁí FormanÛ,
bude letos hostit zajímav˘ projekt, pod
vedením nûkolika reÏisérÛ a za úãasti
mnoha hereck˘ch tváﬁí. Od 10. do 16.
ãervna tu probíhá netradiãní divadelnûhudební festival, jehoÏ jednotlivé ãásti
spojují jednak nezvyklé podmínky realizace, jednak pﬁíbûhy kapitána Nema.
Pro uskuteãnûní sedmi divadelních veãerÛ
oslovil autor projektu Petr Polák stejn˘ poãet
reÏisérÛ. Hledal ty, u nichÏ pﬁedpokládal
schopnost okamÏité práce s tématem a odvahu k improvizaci. Ve spojení s tûmito poÏadavky jistû nepﬁekvapí jména Thomas Zielinsky, David Jaﬁab, Jan Nebesk˘ ãi Vladimír
Morávek. Námût kaÏdého z veãerÛ je pﬁedem dán: Kapitán Nemo má moﬁskou nemoc, Kapitán Nemo omylem objevil Ameriku, sleduje zkázu Titaniku, sly‰í sirény atd.,
v˘sledek práce jednotliv˘ch reÏisérÛ bude
znám aÏ v den uvedení inscenace. Nyní pracují na sv˘ch textech, deset hodin pﬁed vlastní realizací vzniklou verzi nazkou‰í s herci,
které si sami pro svÛj veãer vybrali. Kdo to
bude, zÛstává pﬁekvapením. Jisté je, Ïe
o improvizaci a náhlé zvraty nebude nouze.
Samozﬁejmou souãástí veãera je hudební
doprovod, vznikající jak jinak neÏ pﬁímo
namístû. Podílet se budou I. Acher, P. KofroÀ, P. Fajt, J. Zach a dal‰í. Po skonãení divadelního pﬁedstavení následuje skromná
hostina a koncert. Rozmanitá jména, rozmanité národnosti, rozmanité Ïánry – Sergent
Pépére, Al Yaman, Fireballs, David Kraus
atd. Poãítejte s tím, Ïe na pevninu se dostanete krátce pﬁed pÛlnocí. Loì vyjíÏdí z kotvi‰tû na Hoﬁej‰ím nábﬁeÏí ve 20 hodin a lístky si
mÛÏete zajistit v divadle Komedie, ·vandovû
divadle ãi v Ticketpro, podrobné informace
na www.sedmnoci.cz. Pokud máte rádi tajemství, pak neváhejte.
ona

NEJPRODÁVANùJ·Í KNIHY V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
1. Kolektiv – Kvûtena âeské republiky 7
2. Flegr Jaroslav – Evoluãní biologie
3. Maierová Corinne – Lenosti... buì pozdravena
4. Veselovsk˘ Zdenûk – Etologie – Biologie chování zvíﬁat
5. Brown Dan – ·ifra mistra Leonarda
6. PraÏák Albert – Politika a revoluce – Pamûti
7. Zakaria Fareed – Budoucnost svobody
8. Davies Norman – Evropa – Dûjiny jednoho kontinentu
9. Kolektiv – Evropská ústava
10. Mudrová Ivana – Prahou s otevﬁen˘ma oãima
Ze zajímav˘ch akcí v literární kavárnû Academia, Václavské nám. 34 – 1. patro:
8. 6. – 16:00 – Beseda a autogramiáda s Ivanem Popem, autorem knihy PODKARPATSKÁ RUS. Academia vás zve spolu s nakladatelstvím Libri a Spoleãností RusínÛ a pﬁátel Podkarpatské Rusi.
14. 6. – 16:00 – Beseda a autogramiáda s autory knihy SLAVNÍKOVCI – Dûjiny
jednoho m˘tu, archeologem Michalem Lutovsk˘m a numismatikem ZdeÀkem Petránûm.
S krátk˘m referátem vystoupí recenzent knihy Du‰an Tﬁe‰tík. Ve spolupráci s nakladatelstvím Libri.
16. 6. – 17:00 – Kﬁest knihy PEVNOST MÉHO MLÁDÍ Knihkupectví Academia a Nakladatelství Jaroslavy Jodasové si vás dovolují pozvat na kﬁest knihy Jany Renée Friesové
PEVNOST MÉHO MLÁDÍ. Kmotrou knihy bude paní Jaroslava Moserová. Tû‰íme se na
va‰i náv‰tûvu.
Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, tel.: 224 223 511

Více informací najdete na www.academia.cz
BUDAPE·Ë, 1941. Dáma v letech si vyjde
k sestﬁence na pravidelnou partii rummy. Je
zatãena a deportována. Osvûtim. Cestou zaÏije milostn˘ pﬁíbûh. Láska na posledním dechu. Náhle… seﬁadi‰tû. „VÏdyÈ ale vy tady
nemáte co dûlat.“ – „To my v‰ichni.“ – „Ano,
ale vy máte pas ãerveného kﬁíÏe. ¤eknûte
jim to!“ Dáma v letech se vydûlí od svého národa a ﬁekne jim to. Jede zpût. Na partii rummy pﬁijde pozdû. Dostane stra‰nû vynadáno!
V komorním dramatu o jednom zcela
(ne)normálním záÏitku v reÏii Tomá‰e Svobody hrají Milena Steinmasslová a Jiﬁí Hána.
Kromû nich vystupuje téÏ Dûtská opera Praha pod vedením Jiﬁiny Markové.

■ ■ ■

PO¤ADY PRO SENIORY

■ ■ ■

V mûsíci ãervnu, ãervenci, srpnu a záﬁí se Ïádné poﬁady nekonají. Pﬁejeme v‰em ãtenáﬁÛm krásné léto a tû‰íme se na setkání opût v ﬁíjnu. Program na ﬁíjen vám pﬁineseme
v Listech Prahy 1 ãíslo 9, které vyjde 1. záﬁí.

Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivûdného krouÏku
11. 6. Úplnû zapadlé novomûstské lícnû I. Hermanna
Sraz ve 13:45 u Faustova domu na Karlovû námûstí
18. 6. Sugestivní dûje z pﬁíbﬁeÏí u Hadovny
Sraz ve 13:45 na stanici el. linek ã. 3, 16, 17, 21; Kublov
25. 6. I. Hermann v dÛvûrném sepûtí s Nerudou
Sraz ve 13:45 na Betlémském nám.

Zmûna programu
je vyhrazena.
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Alfons Mucha
v srdci Prahy
V samotném srdci Prahy – na Staromûstském námûstí ã. 15 –
v domû, jehoÏ první zmínku najdeme jiÏ na pﬁelomu 12. a 13.
století, vznikla nová umûlecká galerie, kde budete mít ojedinûlou
moÏnost seznámit se s tvorbou velikánÛ ãeského umûní.
ako první se Vám pﬁedstavuje
mistr mistrÛ – Alfons Mucha,
kter˘ sv˘m dílem proslavil na‰i
vlast po celém svûtû.
Díky vstﬁícnosti Muchovi nadace
a pﬁedev‰ím jejího presidenta pana
Johna Muchy, kteﬁí udûlili na tuto
v˘stavu licenci, se vám nask˘tá pohled vskutku unikátní.
JiÏ samotn˘ název „Alfons Mucha –
v˘bûr z díla“ napovídá, Ïe náv‰tûvník shlédne prÛﬁez celou umûlcovou
tvorbou. Na témûﬁ 400 m2 uvidíte na
300 dûl tohoto mistra secese. První
kroky Vás symbolicky zavedou
k obrazu „Gismonda“, ztvárÀující divadelní postavu slavné hereãky Sarah Bernhardt, která provázela Muchovy první krÛãky na cestû za
svûtovou slávou.
Expozice zahrnuje kolekci imposantních divadelních ãi reklamních plakátÛ (Gismonda, Hamlet, Medea, Waverley cycles, JOB, aj.), ale –
v porovnání s jiÏ zmiÀovan˘mi plakáty – i nespoãet drobnûj‰ích litografick˘ch prací – napﬁ. kolekci Le
Mois, La Plume, Zodiac, L‘Estampe
Moderne, Slavia, Máj, Russia Restituenda, ãi unikátnû obsáhl˘ soubor
„Document Decoratifs a Figures Decoratives.
Uvidíte, jak se probouzí den a jak se
ukládá k odpoãinku (Fáze dne) a na
sedmi obrazech „Salons‘de cent“ poznáte, jak vlastnû vznikala litografie.
Dále budete obdivovat vzácné studie,
kniÏní ilustrace (napﬁ. Otãená‰, Clio)
ãi bankovky, které mistr navrhl
a které se staly na dlouhá léta na‰imi platidly, stejnû tak jako známky,
které zavítaly snad do celého svûta.
Zajisté spolu s litografick˘mi pohlednicemi ãeské i francouzské éry, kte-

J

r˘ch zde uvidíte unikátní kolekci
a na kter˘ch máte moÏnost obdivovat
napﬁ. slavnou „Slovanskou Epopej“ –
sice ve zmen‰ené, „pohlednicové“,
formû, ale zato koneãnû v Praze, jak
si mistr pﬁál.
Aby iluse secesní doby byla dokonalá, na samém závûru prohlídky se
s Vámi rozlouãí sám mistr Alfons,
kter˘ ve svém ateliéru právû pracuje
na studii jednoho ze sv˘ch dûl.
Otevﬁeno dennû: 10 – 20 hod.
Obchod se suven˘ry
Tel.: 222313909
info@themuchagallery.cz
www.themuchagallery.cz

Ohlasy náv‰tûvníkÛ:
„V˘stava je krásná, inspirativní, ãlovûk se pﬁenese do doby pﬁed sto lety a d˘chne na nás klid a pohoda.“
● „Maliar a „básnik Ïien“ ma nadch˘Àa, in‰piruje svojou ‰tylizáciou
Ïensk˘ch a prírodn˘ch motívov
a hlavne ornamentálnym stvárnením
obrazov. ● Po v˘stave v Bratislave
som si nenechala ujsÈ túto v˘stavu.
E‰teÏe média informujú aj o kultúre
a umení. ● ëakujem v‰etk˘m, ktorí
sa podieºali na tejto ÚÎASNEJ V¯STAVE. Bola som uãiteºkou slovenského jazyka a v˘tvarnej v˘chovy.
Pí‰em poéziu a milujem umenie. Aj
v˘tvarné. ● „Pri‰la som na koncert
L. Pavarottiho a na v˘stavu A. Muchu z B. Bystrice. ëakujem!“ ●
„Dûkuji Vám za pﬁipomenutí milého
hocha, kter˘ mi daroval MuchÛv
obrázek se slovy: „Vypadá‰ jako
ty nádherné Ïeny na obrazech!“ (Italy) ● „A lovely exhibition of Mucha’s work. The sensuous forms and
lovely line and colour are very memorable.“ (England)

Toulky za pamûtihodnostmi
Prahy 1 (a blízkého okolí)
Na‰e pravidelná rubrika se jmenuje Toulky za pamûtihodnostmi Prahy 1. Laskav˘ ãtenáﬁ promine, Ïe první hradãansk˘ pomník, ke kterému dnes zveme, stojí uÏ za hranicí prvního praÏského obvodu. Ale osobnosti, které pﬁipomíná, jsou pro
Prahu natolik v˘znamné, Ïe si dovolíme toto malé odboãení.
Budeme vám dnes vyprávût o pomníku Tychona Brahe a Jana
Keplera. Najdete ho na Pohoﬁelci, v malém parãíku u stanice tramvaje. Byl odhalen v roce 1984 a jeho autorem je akademick˘ sochaﬁ Josef Vajce. Právû tady, na místû dne‰ní budovy Keplerova
gymnázia, stával rozsáhl˘, nákladnû postaven˘ dÛm vicekancléﬁe
Jakuba Kurze ze Senftenavy, kter˘ císaﬁ Rudolf II. koupil pro Tychona Brahe. Poloha domu byla v Praze dlouho hledána, teprve
poãátkem 20. století byly v archivu Strahovského klá‰tera nalezeny
patﬁiãné údaje a archeologick˘ prÛzkum potvrdil existenci domu
právû v tûchto místech. Povûzme si nûco o Ïivotû a o praÏském pÛsobení obou slavn˘ch muÏÛ, vynikajících vûdcÛ rudolfínské Prahy.
Tycho Brahe pocházel z pﬁední dánské ‰lechtické rodiny – narodil
se v roce 1546 v Knudstrupu. Po str˘ci zdûdil velk˘ majetek a mohl si dovolit dobré vzdûlání. Na univerzitû v Kodani studoval filozofii a rétoriku, v Lipsku práva. Fascinován pﬁesnou pﬁedpovûdí zatmûní Slunce v r. 1560 se rozhodl ke studiu astronomie. Pob˘val
na dal‰ích pﬁedních univerzitách v Rostocku, Wittenbergu, Basileji
a Augsburgu. V roce 1566 ho v Rostocku potkala událost, která ho
doslova poznamenala na cel˘ Ïivot. Po hádce s krajanem následoval souboj, pﬁi kterém Brahe pﬁi‰el o ãást nosu. Do smrti nosil protézu ze slitiny zlata a stﬁíbra, byl s ní dokonce pochován. Po návratu do Dánska zaujal mlad˘ vûdec krále Frederika II., kter˘ mu dal
v léno mal˘ ostrov Hven, kde Brahe vybudoval observatoﬁ zv. Uranienborg. Ve své dobû to byla nesmírnû moderní a vlastnû svého
druhu první vûdecká instituce. K pozorování slouÏily pﬁístroje vlastní v˘roby, v˘sledky byly na místû zpracovávány a publikovány.
V 80. letech 16. století byl Uranienborg v‰eobecnû uznávan˘m astronomick˘m stﬁedem svûta. Ale po smrti Frederika II. zaãal Brahe
ztrácet pﬁízeÀ, mladého následníka Kristiána negativnû ovlivÀovali
vládnoucí regenti, své udûlalo i stanovisko církve a Brahe v roce
1597 pﬁi‰el o královskou penzi. Dánsko tím v‰ak pﬁi‰lo o vynikající
osobnost. UÏ mimo Dánsko, v Nûmecku, vychází v roce 1599 jeho
„Mechanika“ – skvost astronomické literatury. Brahe hledá nové
dÛstojné uplatnûní. Díky intervenci osobního lékaﬁe Rudolfa II., Tadeá‰e Hájka z Hájku, s nímÏ se spﬁátelil v roce 1575, se r˘suje
moÏnost pÛsobit u císaﬁského dvora. Brahe s rodinou zatím Ïije

v domû dr. Jana Jessenia, tehdy profesora Wittenberské univerzity
a koneãnû v ãervnu 1599 pﬁijíÏdí do Prahy. Císaﬁ ho oslní rentou,
komfortem, pozorností, kromû hradãanského domu mu dává k dispozici také zámek v Benátkách nad Jizerou.
Brahe, kter˘ uÏ nûkolik let sleduje poãiny mladého a nadûjného
vûdce Keplera, ho v roce 1600 zve k sobû do Prahy. Kepler uÏ má
v té dobû za sebou první v˘znamné dílo – „Kosmografické mystérium“, které vy‰lo v roce 1596 za podpory jeho mateﬁské univerzity
v Tübingen. Jak˘ch bylo dosavadních 28 let Ïivota tohoto mladého
muÏe? To se dozvíte v dal‰ím ãísle ListÛ Prahy 1.
E. S.
Foto: J. Sládeãek

UmûleckoprÛmyslové muzeum v Praze – ãerven 2005

Objektivem Josefa Sudka

17. listopadu 2, Praha 1, www.upm.cz

Praha dvacát˘ch let

Hlavní budova: po- zavﬁeno
út 10:00– 20:00, st–ne 10:00–18:00,
POZOR! KaÏdé úter˘ od 17:00 do 20:00
vstup zdarma!

stálá expozice

Pﬁíbûhy materiálÛ, Votivní sál, Pﬁíbûh vlákna, Tisk a obraz, Umûní ohnû, Klenotnice

v˘stavní sál
23. 6.–25. 9. âeská fotografie 20. století
Cílem je pﬁedstavit nejv˘znamnûj‰í tendence, osobnosti a díla ãeské fotografie. Expozice je prezentována v UPM, v Domû U Kamenného zvonu a v Mûstské knihovnû.

4. 6. – Muzejní noc v UPM
Jedineãná pﬁíleÏitost k náv‰tûvû muzea –
otevﬁeno 19:00–01:00, vstup zdarma!
Program: voln˘ vstup do stálé expozice
Pﬁíbûhy materiálÛ a v˘stavy Mistﬁi evropského skláﬁství: Franti‰ek Vízner
● komentované prohlídky stálé expozice
● vystoupení úãastníkÛ festivalu Tanec
Praha ● v˘tvarná dílna k v˘stavû Franti‰ka Víznera ● módní pﬁehlídka ●
v˘stava svûteln˘ch objektÛ ● jazzov˘
koncert skupiny Sax Quartet ● Galerie
Josefa Sudka (Úvoz 24, Praha 1) rovnûÏ
otevﬁena od 19:00–24: 00

Pﬁedprázdninov˘
t˘den pro ‰koly 21.– 29. 6.
education@upm.cz

âervnové úterky
7. 6. 18:00 komentovaná prohlídka
Klenotnice
14. 6. 18:00 komentovaná prohlídka –
PﬁírÛstek do sbírky ‰perku
21. 6. 18:00 pﬁedná‰ka z cyklu
120 let UPM
28. 6. 18:00 Pﬁedprázdninové pﬁekvapení

Galerie Josefa Sudka
Úvoz 24, Praha 1, st–ne 10:00–19:00
12.5.–7. 8. Josef Sudek: Praha 20. let

AÏ do 7. srpna mÛÏete na Úvoze 24 mezi 10 – 19 hodinou nav‰tívit v˘stavu fotografa z nejvût‰ích. V Galerii
Josefa Sudka najdete premiérovû vystavené umûlcovo dílo Praha: deset náladov˘ch fotografií a ﬁadu jeho
dal‰ích rann˘ch prací.
V dobû, z níÏ vystavené práce pocházejí, studoval na
Ústﬁedním státním ústavu grafickém (pozdûji Státní grafická ‰kola), a ‰kola také toto, ve své dobû jedineãné Sudkovo dílo Praha: deset náladov˘ch fotografií, vydala. Cyklus stál na samém prahu jeho celoÏivotní umûlecké
dráhy. V portfoliu jsou zábûry míst (napﬁ. Stﬁeleck˘ ostrov,
Belveder, Stromovka), kam se na stejné místo bude fotograf vracet neúnavnû dal‰ích padesát let.
Jan Mlãoch
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Vodiãkova 28, Praha 1
Pokladna:
po – so 11:00–19:00,
224 215 943,
divadlo.abc@ecn.cz,
www.divadloabc.cz.

1. 6. Charleyova teta
2. 6. Frederick
3. 6. Mam’zelle Nitouche
6. 6. Tﬁi muÏi ve ãlunu a pes
7. 6. Veselé paniãky windsorské
8. 6. Únos Sabinek
9. 6. Do hrobky taneãním krokem
– 1. veﬁ. gen. – 11:00
9. 6. Tﬁikrát Ïivot
10. 6. Do hrobky taneãním krokem
– 2. veﬁ. gen. – 11:00
13. 6. Îena v bílém
14. 6. Taxi na vûãnost
15. 6. Do hrobky taneãním krokem
16. 6. Ideální manÏel
20. 6. Sestup OrfeÛv
21. 6. Do hrobky taneãním krokem
22. 6. Charleyova teta – pro seniory za 50 Kã
– 11:00
23. 6. Tﬁi muÏi ve ãlunu a pes
24. 6. Balet Praha
28. 6. – 2. 7.
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ·ANSONU
28. 6. I. ·ebo – âR, M. Ulrikkeholm – Dánsko,
M. Meyer – Polsko, Z. Zidariã – Chorvatsko
29. 6. E. Okupska – Polsko, M. Gei‰berg – Slovensko, R. Drössler – âR
30. 6. M. Montanaro – Francie, E. Szilagyi – Maìarsko, S. Tobias – Slovensko, S. Nálepková – âR
1. 7. C. Milian – Francie, L. Bajuk – Chorvatsko,
E. Eszenyi – Maìarsko, J. Dûdeãek – âR
2. 7. FINÁLNÍ VEâER – na koncertu vystoupí
v‰ichni zúãastnûní umûlci

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. 6. Funny girl
2. 6. ·ampioni
3. 6. Balada pro banditu – 10.00
Divotvorn˘ hrnec
4. 6. Podivná paní S. – 15:00
Paní S. v rozpacích
6. 6. Harvey a já
7. 6. Funny girl
8. 6. Malované na skle – 10:00
a 19.30
9. 6. Poprask na lagunû
10. 6. Blboun
11. 6. Divotvorn˘ hrnec – 15:00
12. 6. LoupeÏník – 15:00
13. 6. LoupeÏník – 10:00
·ampióni
14. 6. Habaìúra
15. 6. Carmen – derniéra
16. 6. Harvey a já
17. 6. Julie, ty jsi kouzelná!
20. 6. Balada pro banditu
21. 6. Harvey a já
22. 6. Funny girl
23. 6. Divotvorn˘ hrnec
24. 6. Komická potence aneb
Nûco v ní je – veﬁejná generálka
– 10:30
·umaﬁ na stﬁe‰e
25. 6. Komická potence aneb
Nûco v ní je – pﬁedpremiéra
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1,
Praha 1 – Staré Město

DIVADLO V CELETNÉ
Pokladna v prÛchodu z Celetné do ·tupartské,
po – pá 10–19:30 h, so – ne 14–19:00 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. 6. Námûstíãko – 20:00
2. 6. Mrzák Inishmaansk˘
4. 6. RÛÏe pro Algernon
5. 6. Helverova noc – Ka‰parÛv dárek
6. 6. Norway.today
8. 6. Námûstíãko
9. 6. RÛÏe pro Algernon
14. 6. Richard III.
15. 6. Richard III.
21. 6. Richard III.
22. 6. Lofter (MuÏ, kter˘ se smûje)
23. 6. Mrzák Inishmaansk˘
26. 6. RÛÏe pro Algernon
CD 2002
7. 6. Prokletí rodu BaskervillÛ
16. 6. V zajetí filmu
20. 6. Lékaﬁem proti své vÛli
VALMET
3. 6. Élektra
VESELÉ SKOKY
12. 6. Na hlavu!
19. 6. Na hlavu!
SPOLEâNOST DR. KRÁSY
10. 6. Utrpení kníÏete Sternenhocha
– 20:00
KONCERTY
13. 6. Chinaski a autopohádky
17. 6. DOLLY-BUS-BAND
a Jan Spálen˘ &ASPM
24. 6. TAM-TAM ORCHESTRA
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

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

Ve Smeãkách 26, Praha 1,
Pokladna: 296 222 123.
On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz
1. 6. Osiﬁel˘ západ
2. 6. Sexuální perverze v Chicagu
3. 6. Impresário ze Smyrny
4. 6. Dámsk˘ krejãí
6. 6. Jak se bavil pan Sloane – derniéra
7. 6. Osiﬁel˘ západ
8. 6. Sex noci svatojánské
9. 6. Pan Pol‰táﬁ – premiéra
10. 6. Maska a tváﬁ
11. 6. Pan Pol‰táﬁ
12. 6. Jan Letzel – stavitel
atomového dómu
13. 6. Misantrop
14. 6. Maska a tváﬁ
15. 6. Maska a tváﬁ
18. 6. Pan Pol‰táﬁ
24. 6. Správce
26. 6. Návrat do pou‰tû – derniéra
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

PO BABIâCE KLOKOâÍ a co z toho vze‰lo – NA NÁDVO¤Í Nostického paláce
Jak jsme zaãínali,
jak jsme vydrÏeli
a kam aÏ jsme do‰li
Zazpívat si s námi pﬁijdou i ti, kteﬁí s námi
strávili kousek Ïivota
16. 6. K. âernoch, B. Matu‰, L. Machálková, Z.Stírská a Gospel Time
22. 6. K. Vágner, B. Matu‰, L. Machálková, Z. Stírská a Gospel Time
23. 6. P. JanÛ, B. Matu‰, M. Voborníková,
Z.Stírská a Gospel Time
30. 6. P. JanÛ, B. Matu‰, M. Voborníková,
Z. Stírská a Gospel Time
Pﬁedstavení zaãínají v 20:45.

divadlo minor
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.,

1. 6. Karkulka a ãerven˘ balonek – 14:00
4. 6. Cirkus harampádím – nádvoﬁí
Novomûstské radnice – 15:00
5. 6. Cirkus harampádím – nádvoﬁí
Novomûstské radnice – 15:00
10. 6. Klapzubova jedenáctka – 18:00
11. 6. Klapzubova jedenáctka – 19:30
12. 6. Klapzubova jedenáctka – 19:30
28. 6. PíseÀ písní – 19:30
Wilsonova 4,
110 00 Praha 1
Pokladna
tel. 224 227 266
www.opera.cz
1. 6. La Traviata
2. 6. Time of Pain – balet – premiéra
3. 6. Trubadúr
4. 6. Carmen
5. 6. Rusalka
6. 6. Time of Pain – balet
7. 6. Popelka – balet
8. 6. La Bohème
9. 6. Piková dáma
10. 6. Tosca
11. 6. Nabucco
12. 6. Carmen
13. 6. Time of Pain – balet
14. 6. Popelka – balet
15. 6. La Roulette
16. 6. Rusalka
17. 6. Rigoletto
18. 6. Turandot
19. 6. Aida
20. 6. Láìa Kerndl aneb Mr. Swing v opeﬁe
– 20:00
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

2. 6. Hra o manÏelství
6. 6. Mathilda
7. 6. Ráno, kdyÏ vstávám...
9. 6. Láska a porozumûní
15. 6. Hra o manÏelství
20. 6. Play Strindberg
22. 6. TrÛn milosrdenství
21. – 30. 6. ¤idiã paní Daisy – letní
scéna Divadla Ungelt na Novém svûtû
kaÏd˘ den mimo soboty
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
1. 6. Tierra de Flamenco – 20:00
2. 6. Br˘le Eltona Johna
3. 6. Bouﬁe – derniéra
4. 6. ·kola pro Ïeny
6. 6. Vá‰eÀ jako led
7. 6. Poruãík z Inishmoru
8. 6. Zabiják Joe
9. 6. Velká mela
10. 6. Oko za oko – derniéra
12. 6. Na scénu i za kulisy – prohlídka
divadla – Ad divadlo – 16:30
STUDIO
1. 6. Na‰e snûhurka – DDS – 11:00
4. 6. Sedum stateãn˘ch
– Buchty a loutky – I. premiéra
5. 6. Sedum stateãn˘ch
– Buchty a loutky – II. premiéra
6. 6. Sedum stateãn˘ch – Buchty a loutky
7. 6. Dvû tváﬁe – hudebnû
– literární veãer ã. 3 – 20:00
8. 6. Znalci
9. 6. Stranou stran – DDS – derniéra
10. 6. Chtûl bych svítit lidstvu dál… DDS
– derniéra
30. 6. Kláﬁiny vztahy – pﬁedpremiéra
Velk˘ sál – STUDIO DVA
13. 6. Absolvent – Studio DVA
– pﬁedpremiéra
16. 6. Absolvent – Studio DVA
– I. premiéra
17. 6. Absolvent – Studio DVA
– II. premiéra
18. 6. Absolvent
19. 6. Absolvent – 15:00
Absolvent – Studio DVA
21. 6. Madame Melville – Studio DVA
22. 6. Madame Melville – Studio DVA
23. 6. Madame Melville – Studio DVA
25. 6. Madame Melville – Studio DVA
26. 6. Absolvent – Studio DVA
– pﬁedplatné
27. 6. Absolvent – Studio DVA
28. 6. Absolvent – Studio DVA
29. 6. Absolvent – Studio DVA
30. 6. Absolvent – Studio DVA

AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1
3., 11. 6. Jakub a jeho pán
4. 6. Zatmûní
5. 6. Îivot je sen!
7. 6. Jan za chrta dán – 11:00
Tango
8., 13. 6. Jan za chrta dán
9., 18. 6. Její pastorkyÀa
10. 6. Tramvaj do stanice Touha
12. 6. Mandragora – 15:00
Mandragora
14. 6. Plastelína
15. 6. Kyslík
16. 6. Pocítûní vousÛ
17. 6. Caprichos – 11:00
OkamÏik!
21. 6. Baudelairovy DÛvûrné deníky
STUDIO ¤ETÍZEK – malá scéna DISKu,
¤etûzová 5 (vstup budovou Karlova 26)
www.divadlodisk.cz
8. a 22. 6. Bez kyslíku – 19:00
17. 6. Tajná klauzura – 19:00
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

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. 6. Staﬁí mistﬁi
2. 6. praha-koﬁist
3. 6. Parsifal
6. 6. Klára S.
7. 6. Alenka v kraji divÛ – 10:00
8. 6. Staﬁí mistﬁi
9. 6. U cíle
10. 6. Alenka v kraji divÛ – 10:00
Miriam
13. 6. Alenka v kraji divÛ – 10:00
Poslední 2 cigarety
14. 6. Arabská noc
– âinoherní studio Ústí nad Labem
15. 6. Kanibalové
16. 6. praha-koﬁist
20. 6. U cíle
22. 6. Pﬁedtím/Potom – premiéra
23. 6. Staﬁí mistﬁi
24. 6. Pﬁedtím/Potom
27. 6. Staﬁí mistﬁi
28. 6. Pﬁedtím/Potom
29. 6. Pﬁedtím/Potom
30. 6. Miriam

1. 6. Argonauti
2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 29., 30. 6.
Kouzeln˘ cirkus
4. a 11. 6. Kouzeln˘ cirkus – 17:00
13., 14., 15., 16., 17. 6. Casanova
18. 6. Casanova – 17:00, 20:00
20., 21., 22., 23., 24., 27., 28. 6. Graffiti
25. 6. Graffiti – 17:00, 20:00
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

Besední 3, Praha 1
www.napradle.cz
Rezervace vstupenek
257 320 421
pokladna@napradle.cz

1.– 5. 6. Fringe Festival: dennû od 15:30
do 24:00 hodin.
6. 6. Umﬁít smíchy
7. 6. Obchodník s de‰tûm
8. 6. Veãer taneãního a dramatického
oboru ZU· I. Hurníka – 18:00
12. 6. Hra o Médei: Hra o Médeu
14. 6. Umﬁít smíchy
15. 6. ZU· ·imáãkova – 19:00
21. 6. ZU· ·imáãkova – 19:00
22. 6. ZU· ·imáãkova – 19:00
23. 6. Obchodník s de‰tûm – 11:00, 19:30
24. 6. Obchodník s de‰tûm – 8:30
DIVADELNÍ KAVÁRNA:
1. – 5. 6. Fringe Festival – 15:30 – 24:00
13. 6. ERÁRNÍ BARET aneb Zpátky na
Montmartre – 20:00
16. 6. Francouzsk˘ motiv
26. 6. Klíãe od klavíru – 20:00
GALERIE:
6. 6. – 30. 6. Zastávka na my‰lení
– F. J. Zvolsk˘
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

6/05
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. 6. Barbíny – 20:00
2. 6. Ply‰ – 20:00
3. 6. Pod modr˘m nebem
4. 6. Ten ‰patnej – Lucerna MB/EK
5. 6. Cestou k ránu – Pﬁí‰erné dûti / pÛda
6. 6. Poslední pomazánka
7. 6. Z cizoty
9. 6. Barbíny – 20:00
12. 6. Hra o manÏelství – Damúza / EK
– 20:00
13. 6. Gazdina roba – pro ‰koly – 11:00
Hra o manÏelství – Damúza / EK
– 21:00
14. 6. Barbíny – 20:00
TEATRO MATIJA – Malé noãní pﬁíbûhy – Damúza / EK – 22:00
15. 6. Ply‰ – 20:00
Moral Kombat aneb Laskapicakaviar – Damúza / EK – 22:00
16. 6. Gazdina roba
Bez kyslíku – Damúza / EK – 22:00
17. 6. Str˘ãek VáÀa
18. 6. KosmonautÛv poslední vzkaz Ïenû,
kterou kdysi, v b˘valém Sovûtském
svazu, miloval
19. 6. Perfect Days
20. 6. Popis jednoho zápasu
Hromádkáﬁi – Damúza / EK – 21:00
21. 6. Poslední pomazánka
TuÏba – Damúza / EK – 21:00
22. 6. W. zjistil, Ïe válka je v nûm – 20:00
23. 6. Ply‰ – 20:00
24. 6. Barbíny – 20:00
25. 6. NoÏe a rÛÏe – premiéra – 20:00
26. 6. Ten ‰patnej – Lucerna MB/EK
27. 6. NoÏe a rÛÏe – 20:00
28. 6. NoÏe a rÛÏe – 20:00
29. 6. – 3. 7. VII. apostrof, Praha 2005
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Václavské nám. 38 (pasáÏ Rokoko), Praha 1. Pokladna: po – pá 10:00–19:00, o víkendu 1 hodinu
pﬁed pﬁedstavením; 224 217 113, www.rokoko.cz.

âINOHRA

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

D I V A D L O

2. 6. Pa‰kál
4. 6. Tanec mezi vejci
– 16:00
5. 6. Poslední ‰ance

M E T R O

13. 6. Politické hara‰ení
14. 6. Politické hara‰ení
20. 6. Milovat k smrti
24. 6. Bláhov˘ ãas– 9:30

DùTEM

21., 22. 6. Malování na tmu – 9:30
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

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.

1. 6. Tisíc a jedna noc
2. 6. Don Giovanni
3. 6. Rodinné album
4. 6. Baletománie – 14:00
Rodinné album
5. 6. âeské sekretáﬁky – 14:00
Úklady a láska
7. 6. ·kola pomluv
8. 6. Kouzelná flétna
9. 6. Le nozze di Figaro
10. 6. Lakomec
11. 6. Don Giovanni
12. 6. Pronásledování a umuãení dr. ·aldy
14. 6. Lakomec
15. 6. ·kola pomluv
17. 6. Sluha dvou pánÛ
18. 6. Le nozze di Figaro
19. 6. Tisíc a jedna noc
20. 6. Pokou‰ení
21. 6. Úklady a láska
22. 6. Kouzelná flétna
23. 6. PYGMALIÓN – 1. premiéra
24. 6. PYGMALIÓN – 2. premiéra
25. 6. Pronásledování a umuãení dr. ·aldy
26. 6. Pygmalión
27. 6. Le nozze di Figaro
28. 6. Pygmalión
29. 6. Ibbur aneb PraÏské mystérium
30. 6. Ibbur aneb PraÏské mystérium
1. 7. Cosi fan tutte (Severoãeské d.o.)
– 15:00 a 19:30
2. 7. Ibbur aneb PraÏské mystérium

Reduta (Praha 1, Národní 20)
5. 6. Tﬁi veselá prasátka – 15:00
21. 6. Kominíkovo ‰tûstí – 10:00
21. 6. Slavík – Div. studio – premiéra – 16:00
22. 6. Kominíkovo ‰tûstí – 10:00
Divadelní studio Divadla Minaret – kurzy herecké v˘chovy (vedené herci Divadla Minaret) pﬁijímá pro ‰kolní rok 2005/2006 nové ãleny ve vûku 8 aÏ 14 let. MoÏnost pﬁihlá‰ení na tel.:
235 355 500.

1. 6. Kabaret – 18:00,
Setkání s Michaelem Yorkem
7. – 10. 6. Tanec hraãek – premiéra
11. 6. Vizita v kultuﬁe ãili Kulturní vizita
– 18:00
12. 6. Divadlo Vizita: Dûti bez práce
13. 6. Divadlo Vizita: Konec koncÛ
15. 6. ohm square – 20:30
16. a 17. 6. „Chatování v Divadle
Archa“ – Chat (19:00) + Nickname
(21:15)
19. 20. 6. Tanec Praha 2005
22. 6. Putování za snem
26. 6. Blindman Quartet
28. 6. Tanec Praha 2005
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.
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www.narodni-divadlo.cz
O – opera, â – ãinohra, B – balet
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Dlouhá tﬁída 39, 110 00 Praha 1
Pokladna: po – pá 9:00–19:00,
221 778 629, www.divadlovdlouhe.cz
1. 6. Soudné sestry
3. 6. Epochální v˘let pana Brouãka
do XV. století – 10:30
3. 6. Kabaret Vian – Cami
6. 6. Garderobiér
7. 6. Kabaret Prévert-Bulis
8. 6. Bát se a krást aneb Nebezpeãí,
jaké je tvé jméno?
9. 6. Lháﬁ
10. 6. Kabaret Vian – Cami
13. 6. Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoãnæ
povædka – 10:00
13. 6. Kabaret Vian – Cami
14. 6. Je‰tû Ïiju s vû‰ákem, ãepicí
a plácaãkou
15.–19. 6. FESTIVAL 9 BRAN
15. 6. Goldbergovské variace – Divadlo
v Dlouhé
16. 6. Kouzelník z Lublinu
– Teatr U Nikitskich vorot
17. 6. Mein Kampf. Fra‰ka
– Teatr U Nikitskich vorot
18. 6. Hispánská balada – Teatr ·alom
– 17:00
19. 6. Nadívaná ryba s pﬁílohou
– Teatr ·alom – 17:00
20. 6. Past na my‰i
21. 6. Hrdina západu
23. 6. Kabaret Prévert-Bulis
24. 6. Kdyby prase mûlo kﬁædla – 10:00
27. 6. Kabaret Prévert-Bulis
28. 6. Lháﬁ
30. 6. Soudné sestry
– pﬁedstavení k vysvûdãení (70 Kã)
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

ticket@archatheatre.cz ● www.archatheatre.cz.

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

B

STAVOVSKÉ DIVADLO

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.

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

1. 6. Rigoletto
O
2. 6. Lucerna
â
3. 6. Na‰i furianti
â
4. 6. âert a Káãa – 11:00
O
Prodaná nevûsta
O
5. 6. Krvavé kﬁtiny aneb Drahomíra a její synové â
8. 6. Cyrano z Bergeracu
â
9. 6. Coriolanus
â
10. 6. Giselle – 20:00
B
11. 6. Giselle – 20:00
B
12. 6. POSLEDNÍ POKU·ENÍ – ãeská premiéra O
14. 6. Poslední poku‰ení
O
15. 6. Labutí jezero
B
16. 6. Labutí jezero
B
17. 6. Adriana Lecouvreur
O
18. 6. Labutí jezero – 14:00
B
19. 6. Adriana Lecouvreur
O
20. 6. Sluha dvou pánÛ
â
21. 6. Krvavé kﬁtiny aneb Drahomíra a její synové â
22. 6. Mot˘lí efekt
B
23. 6. Mot˘lí efekt
B
24. 6. Absolventsk˘ koncert
(Taneãní konzervatoﬁ hl. m. Prahy)
B
25. 6. Absolventsk˘ koncert
(Taneãní konzervatoﬁ hl. m. Prahy)
B
26. 6. Carmina burana (Szeged Ballet)
B
27. 6. Na‰i furianti
â
29. 6. Cyrano z Bergeracu
â
30. 6. Sluha dvou pánÛ
â
1. 7. ·ípková RÛÏenka

1. 6. Face to the Wall
2. 6. Zdenûk Král & Minach – koncert
3. 6. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
6. 6. Pan Hamilkar – derniéra
8. 6. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
9. 6. Blasted
10. 6. Koza aneb Kdo je Sylvie?
13. 6. Matãina kuráÏ
15. 6. Don Juan
16. 6. 3sestry2005.cz – veﬁ. gen. – 10:00
17. 6. 3sestry2005.cz – premiéra
20. 6. Rychlé ‰ípy 2 – Snûhová mise
– 10:00
21. 6. Rychlé ‰ípy 1 – 10:00
22. 6. Don Juan – 10:00

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

Laterna magika, Národní tﬁída 4, Praha 1,
pokladna: 224 931 482
www.laterna.cz, info@laterna.cz

kulturní programy 7

29. ãervna – 2. ãervence
na scénách Divadla Na zábradlí
a divadla DISK hrají:
LE MON (SR),
Leipziger Tanztheater (SRN),
Athenaeum Tatarasi (Rumunsko),
Theatre BEBA (âerná Hora),
Acciones Imaginarias (·panûlsko),
BABI (Rusko), Palissimo (USA),
Malá scéna Zlín, Deset Praha,
Spoleãnost Dr. Krásy Praha,
Netrdlo Olomouc
a poﬁádající Lucerna MB Praha.
Rezervace vstupenek a informace
na tel.: 222 868 869
http://mb-apostrof-99.scena.cz

8 zábava / voln˘ ãas

J

e první ãerven, Mezinárodní den dûtí. RÛÏov˘ balonek se vzná‰í k modrému nebi a já si s vámi
zavzpomínám na své rané
dûtství.
Bylo to tak: KdyÏ mû pan
primáﬁ Musil vysvobodil
z matãina lÛna, ﬁvala jsem
pr˘ jako tur. Jak by také
ne, kdyÏ chtûl tûsnû po porodu mamince demonstrativnû dokázat, Ïe vyhodí-li
mne z okna, zaruãenû se mi
nic nestane, protoÏe mám coby novorozenû pruÏnou kostﬁiãku. Zatímco maminka nápadnû
bledla, zaãal mi poãítat prstíãky. „Co
kdyby nûjak˘ chybûl nebo byl dokonce navíc?“ Dobral se dvaceti, byl spokojen a dal
mi herdu do zad. Asi aby mi pﬁi tom ﬁvaní
nezapadl jazyk. Pochválil maminku, Ïe
mám siln˘ hlas, ale souãasnû konstatoval,
Ïe mám slabá záda.
(Kdyby tak vûdûl, co jsem na nich pozdûji
za ta léta musela unést!)
„Napila jste se vÛbec nûkdy mléka?“ poloÏil mamince otázku na vysílené tûlo. „Ani
kapky,“ pﬁiznala se provinile. „Ale alkoholu
také ne.“ Pochlubila se, Ïe v dobû tûhotenství snûdla dennû kilo pomeranãÛ a spoustu mandlí, neboÈ jí to poradila pﬁítelkynû
Zdena Haldová a pﬁítelkynû Jiﬁina Hejzlarová, obû neodvolatelnû bezdûtné staré
panny.
„Oj!“ zaúpûl pan primáﬁ a chtûl nûco dodat,
av‰ak musel k telefonu. „Tatínku, pojì
k obûdu, uÏ bude poledne,“ volala paní primáﬁová. Bylo opravdu za pût minut dvanáct, a tak mÛj porodník zaãal spûchat.
Otázka pomeranãÛ zÛstala otevﬁena. DrÏel
mû za nohy hlavou dolÛ jako klepnutého
králíka. Pov˘‰il tak mÛj zadeãek nad mozeãek a pﬁedal mû, ponûkud vystresovanou,
sestrám. Usoudily, Ïe jsem ãíslo, a tak mi
pﬁidûlily ‰estku. To mû uklidnilo. Pﬁestala
jsem ﬁvát, ale pﬁedev‰ím proto, Ïe si rychnov‰tí obãané vzali do hlavy poblahopﬁát
mamince k mému narození. Pﬁipravili
v‰echny ãtyﬁi místní zahradnictví o ve‰keré

K¤ÍÎOVKA

ãerven 2005

LISTY PRAHY 1
Hned napoprvé se chÛva sam˘m rozru‰ením netrefila a upustila mû mimo vaniãku. Byl to mÛj první pád. Nebo let?
Pûknû hlavou dolÛ na tvrd˘ xylolit.
Rozbﬁesklo se mi. Od té doby svou
duchaplností ohromuji bliÏní a pﬁivádívám je nechtû k ‰ílenství.
Rodiãe byli pﬁezamûstnaní, tak ke mnû
najali o‰etﬁovatelku. Byla to Nûmka, doporuãená vûhlasn˘m dûtsk˘m lékaﬁem doktorem Felixem z Hradce Králové.
Hermina Rienmühler. Mluvila na mû ãesky,
plínky mi vymûÀovala nûmecky. V tûch dobách se vûﬁilo, Ïe spát venku na vzduchu je
zdrávo. Dnes by to bylo byl návod s heslem „smrti blíÏ!“ Zavezla mû v koãárku
do zahrady pod vysok˘ javor a ‰la nûkam. Tedy: nûkam ‰la. Nev‰imla si, Ïe
strom je obalen˘ chrousty. Padali mi na
krajkovou peﬁinku a já se mohla zbláznit

Ludmila Lojdová:

RÛÏov˘ balonek dûtství
kvûtiny a nanosili je do nemocniãního pokoje mamince na poãest, Ïe mû má. VÛnû
kvûtÛ, které leÏely v‰ude, kde jsme neleÏely my, mi zavﬁela oãi i pusu a já usnula jako
‰palek o rozmûrech padesát centimetrÛ
délky a tﬁi kila dvacet váhy. Maminka, zfetovaná intenzivnû vonícími pozornostmi se ke
mnû po chvíli pﬁidala. Vzbudil ji aÏ v˘kﬁik
sestﬁiãky, neboÈ tato mne na‰la blaÏenû se
usmívající na peﬁince, do které mû pﬁedtím
pevnû a dÛkladnû za‰nûrovala. Dodnes nesná‰ím pokrytí, tedy pﬁikrytí.
Koneãnû nás pﬁivezli domÛ! Nedali si vymluvit, Ïe mû budou okamÏitû koupat. Provádûli to v kuchyni. Na dvû stoliãky postavili plechovou vaniãku a do ní lili vaﬁící vodu.
Maminka, tatínek, chÛva, kuchaﬁka, zahradník, pradlena a podnájemníci se dlouho radili. Vyhrnovali si rukávy a lokty zkou‰eli
jestli se neopaﬁím

Vylu‰tûní tajenky z ListÛ Prahy 1 ã. 4: Îivotními láskami
Jana Nerudy byly Anna Holinová a Karolína Svûtlá.

radostí. V té dobû jsem brala v‰echno jako
svaãinku.
Po chvíli se maminka pﬁi‰la podívat, jestli
uÏ spinkám. Málem omdlela, chudinka.
Z pusy mi vykukoval ãerstvû pﬁekousnut˘
chroust a mÛj blaÏen˘ v˘raz vydával svûdectví o mém prvním gurmetském záÏitku.
Zatímco chÛva kﬁísila maminku, já si nacviãovala první slovo. Nazítﬁí jsem s ním slavnostnû vyrukovala. To, kdyÏ se nade mnou
sklonila váÏená dáma, roztomile ‰i‰lající
Leokádie Krausová, majitelka realit. Ob‰Èastnila jsem ji oslovením „KO-ZA!“ Paní
továrníková mi pﬁinesla dárek a pﬁedala ho
pﬁed tím ne‰tûstím mamince. Zlat˘ ﬁetízek
s granátov˘m srdíãkem, ãehoÏ nyní hoﬁce
litovala.
Zlodûji ho pozdûji vzali za svÛj, ale to by bylo jiné vyprávûní.
Sotva jsem se nauãila sedût, zalíbilo se mi

na tátovû vojenské dece, kde jsem si hrála
s botama. Zajisté vyle‰tûn˘ma. Boty byly
má první láska. Pak je‰tû hadrová panenka
Klotylda, kterou mi pro u‰mudlanost a nevypratelnost chtûli odebrat. Já ji ov‰em
z ryzí lásky nedokázala vydat, a tak na‰e
RÛÏa vymyslela pro tu pﬁíleÏitost píseÀ:
Co nyní s tebou, stará Klotyldo,
ty musí‰ n˘ãko do sklepa spát.
Dávali ji tam vÏdycky na zimu a na jaﬁe mi
koupili jinou, na vlas stejnou. Jak bylo
snadné mû obelstít!
Obãas mne chodil nav‰tûvovat Zdeneãek,
kluk od sousedÛ. Byl o chlup vût‰í. UÏ chodil. Vozíval mû v koãárku po schodi‰ti s terasy do zahrady, coÏ nikdo netu‰il. Dospûlí
by mûli vûdût, Ïe kluci pﬁece zásadnû holãiãky v koãárku pou‰tí se schodÛ dolÛ
v oãekávání, jak to dopadne.
UÏ je to dávno.
RÛÏov˘ balonek dûtství! Jsou na nûm obrázky medvídkÛ, oslíãkÛ, mot˘lkÛ, brouãkÛ,
kopretin, srdíãek. V‰echno má pusu od
ucha k uchu, jako by Ïivot sliboval jen samé
radosti.
Co dûtem popﬁát? Aby jejich balonky dûtství Ïádn˘ zl˘ osud nepropíchl. AÈ letí nádherné, barevné a záﬁivé co nejv˘‰ za sluncem a Ïádn˘ nesplaskne.
A nám dospûl˘m pﬁeji, abychom nezapomínali na to, Ïe jsme v‰ichni byli kdysi novorozenci, mrÀavá miminka závislá na sv˘ch
mámách, které oddanû praly na‰e poãurané a pokakané plínky, a Ïe bychom se ani
v dospûlosti, kdy uÏ umíme spláchnout
a poãítat do desíti, nemûli brát aÏ tak moc
váÏnû a mít smysl pro humor. AÈ uÏ jsme
kominíci, úﬁedníci, politici, lékaﬁi, pekaﬁi, filmaﬁi, stavbaﬁi, faráﬁi, bachaﬁi, makléﬁi, elektrikáﬁi, instalatéﬁi, zemûdûlci, finanãníci, taneãníci, ﬁezníci, zahradníci, obchodníci,
pﬁekupníci, automechanici, ﬁidiãi, ladiãi,
dlaÏdiãi, boháãi, ãi bezdomovci.
Pﬁeji nám, aÈ v nás dospûl˘ch Ïije Mezinárodní den dûtí, a to nejen 1. ãervna. AÈ
v nás Ïije cel˘ch tﬁi sta ‰edesát pût dní v roce. Abychom dûtem vûdomû ani nevûdomky neubliÏovali. Aby v‰echny dûti dûtí byly
doopravdy, na mou du‰i, na psí u‰i, jak se
slu‰í ‰Èastné.

Rock a alternativní vizuální kultura 60. let

„The Pope smoked Dope /
PapeÏ kouﬁil trávu”
O fenoménu rockové hudební scény ‰edesát˘ch let, její recepci publikem a o jejím vlivu na
grafick˘ design je provokativnû pojmenovaná
interaktivní v˘stava, kterou najdete v prostﬁedí kontrastujícím s názvem i tématem. Psychedelick˘ plakát ze San Francisca, evropsk˘ a americk˘ rockov˘ plakát, gramofonové
desky, knihy a ãasopisy, multiply a grafiky
svûdãí o vlivu mlad˘ch, nezávisle se cítících
lidech, kteﬁí vûﬁili, Ïe sv˘m pﬁístupem budou
mít ‰anci zmûnit spoleãenskou situaci svûta
a kteﬁí vlastnû vytváﬁeli novou kapitolu v dûjinách designu. Právû tûmito, dnes jiÏ unikátními materiály, chce v˘stava pﬁipomenout ‰edesátá léta minulého století pamûtníkÛm
a souãasnû s nimi seznámit i dal‰í generaci.
3. 6. – 18. 9. 2005 v Domû U Zlatého prstenu, T˘nská 6, otevﬁeno út-ne 10–18 h Maf

âERVEN S VIDEEM
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✶ VA·E PÒJâOVNA VIDEOKAZET A

■ ■ ■

✶

BENEDIKTSKÁ 7, PRAHA 1 (za pasáÏí Kotva)
www.videohavir.cz
NEJÎÁDANùJ·Í TITULY OD 16. 4. 2004 DO 16. 5. 2005
VHS:
1. MuÏ v ohni
2. Dannyho parÈáci
3. Horem pádem

Tajenka kﬁíÏovky: Tycho Brahe zemﬁel 24.10. 1601 ve svém hradãanském domû. V kterém praÏském chrámu se nachází jeho náhrobek?

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

DVD:
1. Dannyho parÈáci
2. Manchuriansk˘ kandidát
3. Pulp Fiction

Otázka na ãerven: Novinkou ve videopÛjãovnách je film Lovci pokladÛ. Jak se jmenuje herec
(na snímku), kter˘ vytvoﬁil hlavní roli? Odpovûdi doruãte do 15. 6. 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. 5/05: Quentin Tarantino. Vylosovaní v˘herci:
Karel Prchal, Kremnická 163, Pﬁíbram VII, Daniela Petrt˘lová, Kurkowww.videohavir.cz
va 1207, Praha 8, Robert Chobodydes, Za Ha‰talem 3, 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.

LP1 06/05

Soutěž o cestu do CAMBRIDGE
ve spolupráci s
®

LISTY PRAHY1
Otázka na měsíc červen 2005

Co znamená zkratka CUP?
a) Cambridge United Press

b) Cambridge University Press

c) Cambridge Union Press

Odpověď vyplňte na soutěžní kupon a do 15. 6. 2005 odevzdejte v knihkupectví
CAMBRIDGE, Vodičkova 28 – www.cambridge.cz, nebo zašlete do redakce LP1.
Vaše odpověď: .......
Jméno: .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Kontakt (telefon nebo e-mail): ................................................................................................
....................................................................................................................................................

◆ N A PÁ R ¤ Á D C Í C H ◆
NA HRADù...
Osmdesát let archeologick˘ch v˘zkumÛ je tématem konference konané ve spolupráci s Archeologick˘m ústavem AV âR. Nové poznatky o hradní historii
umoÏÀují pravidelnou obmûnu stálé expozice Pﬁíbûh PraÏského hradu, k jejíÏ prohlídce
lze vyuÏít letní prodlouÏené otevírací doby
(kaÏd˘ ãtvrtek aÏ do 19 hodin). KaÏdou nedûli v 10 hodin jsou v expozici komentované
prohlídky. O víkendu 4. a 5. 6. se náv‰tûvníci
PH mohou podívat do pravûku. Sérii veãerního Jazzu na Hradû uzavﬁe 7. 6. vystoupení
Abdullah Ibrahim Trio na terase Jízdárny.
Pﬁedná‰ky 16. 6. a 28. 6. se zab˘vají tématy
Stavební v˘voj Starého královského paláce
a Socha sv. Jiﬁí. Cyklus mal˘ch v˘stav v Obrazárnû pokraãuje od 17. 6. Benátskou kresbou v na‰ich sbírkách, komentované prohlídky probûhnou 21. 6. a 27. 6. od 17 hodin.
Letní soboty doprovází jiÏ tradiãnû ﬁízná dechovka v zahradû Na Valech. Promenádní
koncerty se na PH konají témûﬁ padesát let.
...I V PODHRADÍ
Na „Galerijní noc“ 4. 6. pﬁipravila Národní galerie komentované prohlídky
stál˘ch expozic ve VeletrÏním paláci, v paláci
Kinsk˘ch, v Domû U âerné Matky BoÏí a na
v˘stavû Václava ·pály ve Vald‰tejnské jízdárnû. Památník národního písemnictví nabízí 14. 6. poﬁad ke 150. v˘roãí prvního vydání
Babiãky, 15. 6. letní koncert z irské hudby,
v Letohrádku Hvûzda otevírá 29. 6. v˘stavu
pﬁibliÏující v˘znam poezie Vladimíra Holana.
UMùNÍ SECESE DVAKRÁT
Galerie JBK na Betlémském námûstí nabízí v ãervnu tvorbu Alfonse Muchy, do Obecního domu se mÛÏete vydat za
VídeÀskou secesí a modernou z let 1900
– 1925. V˘stavu uÏitého umûní, fotografie
a realizací vídeÀsk˘ch architektÛ v âechách,
na Moravû a ve Slezsku spolupoﬁádají Moravská galerie v Brnû a UmûleckoprÛmyslové
muzeum v Praze. Otevﬁena je aÏ do 11. 9.
GRAFIKA V HOLLARU
V˘chodoãech Jiﬁí Samek pracuje
osobitou hlubotiskovou technikou.
Jeho tvorbu od 80. let pﬁedstaví v Hollaru náchodská galerie do 26. 6. O tﬁi dny pozdûji zde
zaãíná v˘stava originálních leptÛ a autorsk˘ch
knih J. Mûﬁiãky. Severoãesk˘ umûlec stﬁední
generace získal ãetná ocenûní, mezi nimi Cenu Boudníka a první místa na mezinárodních
v˘stavách v Egyptû a v Gornji Milanovac.
LETEM V¯TVARN¯M SVùTEM
Fotografická sbírka Milo‰e Heyduka
vzpomíná na PraÏsk˘ kvûten 1945
v Pantheonu Národního muzea. Sté v˘roãí
narození Viléma Závady pﬁipomíná v˘stava
v Památníku národního písemnictví. Galerie
âeské poji‰Èovny vystavuje do 16. 6. tvorbu
Jana ·er˘ch a Josefa Bolfa. Zámek Zbraslav
otevírá 19. 6. v˘stavu japonského dﬁevoﬁezu
malíﬁe Kunisady (1787–1865).
TICHÁ ALTERNATIVA
NA ZÁMKU ZBRASLAV
Zpûv, housle, bubny, bubínky a perkuse ve skladbách inspirovan˘ch maìarskou lidovou hudbou 5. 6., hraje Agnes Kutas a Jaroslav Koﬁán. Podveãer poezie
a hudby 19. 6., vystoupí Václav Koubek –
zpûv a akordeon. Zaãátky vÏdy v 16 hodin.
·TERNBERSK¯ PALÁC
Faëthón prosí Apollóna o zapÛjãení
sluneãního vozu – monumentální
nástropní malbu na plátnû vytvoﬁil v letech
1713 aÏ 1719 Francesco Solimena pro jeden z hlavních sálÛ vídeÀského paláce
Daun-Kinsky. V˘razné svûtelnû barevné
kontrasty zrestaurované mnohafigurální
kompozice mÛÏeme obdivovat v pﬁízemí budovy, v oválném rizalitu od 21. 6. Prezentaci
v˘znamného díla neapolského pozdního baroka doprovází soubor grafick˘ch listÛ v Kabinetu staré grafiky, kter˘ bude otevﬁen po
více neÏ roãní pﬁestávce.
NÁRODNÍ GALERIE SOUâASNÁ
VeletrÏní palác otevírá 14. 6. Mezinárodní bienále souãasného umûní,
které je zamûﬁeno na pﬁechodové jevy postmoderní kultury. Na jeho pﬁípravû se podílí t˘m
kurátorÛ z více neÏ 15 zemí pûti kontinentÛ.
KONEC SEZONY
Poslední abonentní koncert Symfonického orchestru âeského rozhlasu pﬁipadá na 7. 6. V Rudolfinu v 19. 30 hodin vystoupí orchestr pod taktovkou svého
‰éfdirigenta Vladimíra Válka. V úvodní skladbû se pﬁedstaví Eugen Indjic, kter˘ nastudoval sólov˘ part Koncertu pro klavír a orchestr
ã. 3 d moll Sergeje Rachmaninova. Dílo, dokonãené r. 1909, charakterizuje „snaha technicky ztíÏit part sólového nástroje... Tﬁetí
koncert sice nedosáhl popularity druhého,
nicménû je provozován velmi ãasto a s oblibou pﬁijímán“, (Milo‰ Schnierer: Svût orchestru 20. století). Dal‰í skladbou veãera je
Symfonie ã. 4 f moll Petra Iljiãe âajkovského
z roku 1877. Sám autor ji povaÏoval za nejlep‰í ze v‰ech sv˘ch dosavadních prací. Veﬁejná generální zkou‰ka je v 10 hodin.
ROZTANâENÁ PRAHA
Po cel˘ ãerven probíhá XVII. roãník
mezinárodního festivalu soudobé taneãní tvorby a pohybového divadla. Po zahájení v Sazka Arenû vystoupí domácí i zahraniãní
umûlci v praÏsk˘ch divadelních sálech na Vinohradech, Ponec a Archa, dal‰í pﬁedstavení
se konají v Brnû, Mostû a âeském Krumlovû.
HLEDEJTE
V PRÒHONICÍCH
Chystáte se na procházku zámeck˘m parkem, kter˘ se stal oblíben˘m v˘letním
místem PraÏanÛ? A chcete vûdût, co tam právû kvete? Zapnûte si poãítaã. Kvûtinu t˘dne
s fotografií a krátk˘m popisem prÛbûÏnû umisÈuje Botanick˘ ústav AV âR na své stránky
http://www.ibot.cas.cz/park/kvetina.php.
wi
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